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  دار مکاتبات ی عهده * نویسنده
  .۱۳۹۹٫۶٫۲۴ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۱۰٫۲۵ دریافت:

 

بگیر حاصل از طرح  بررسی تطابق آمار شاغالن مزد و حقوق
 آمارگیری نیروی کار با منابع ثبتی

 ‡خانی  و زهره فالح محسن ,*†پور کیانا ملک
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت †
  پژوهشکده آمار ‡

ترین نیازهـای کشـور اسـت  ترین و اساسی های اشتغال از مهم ریزی در حوزه برنامهچکیده. 
عنوان  ههای نیروی کار در مقاطع زمانی نیاز دارد. هم اکنون مرکز آمار ایران ب که به شاخص

ها و ادارات  دار ارائـه ارقـام ایـن حـوزه اسـت. ولـی سـازمان مرجع آمار رسمی کشـور عهـده
بـا کنند.  آمارهای مربوط به این حوزه را ارائه می های کوچکتر طحس دیگری نیز در کشور در

های مورد نیاز در منـابع آمـار رسـمی مطـابق بـا  بندی سازی تعاریف، مفاهیم و طبقه یکسان
تــوان جــداول تلفیقــی از  های آمــارگیری نیــروی کــار می بنــدی تعــاریف، مفــاهیم و طبقه

رائه نمود سپس گام به گام آمار جداول اصـالح های مورد نیاز ا براوردهای اشتغال در سطح
شوند تا تفاوت بین آمار دو منبع در حد امکان کاهش یابد. در این مقاله جامعه مورد نظر، 

اند و جـداول تلفیقـی آن بـر اسـاس آمارهـای  بگیر در نظـر گرفتـه شـده شاغالن مزد و حقوق
 ،اجتمـاعی تـأمینمـه سـازمان حاصل از آمارگیری نیروی کار و آمارهای ثبتی مربوط بـه بی

تـا  ۱۳۸۴برای سـال هـای  (تا حد امکان) های بیمه اجتماعی و سایر صندوق بیمه سالمت
دهـد بـه مـرور بـا بهبـود نظـام آمارهـای ثبتـی آمـار  ارائه شده است. نتایج نشـان می۱۳۹۷

ــه آمارهــای مســتخرج از  اشــتغال مــزد و حقــوق بگیری حاصــل از آمــارگیری نیــروی کــار ب
  شود. ی مبتنی به ثبت نزدیک میآمارها

 تطبیـق  ان، آمارهای ثبتـی،بگیر حقوقآمارگیری نیروی کار، اشتغال مزد و واژگان کلیدی: 
  منابع آماری.
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  مقدمه -۱
هـای  هـای آمـارگیری، داده از ابتدای قرن بیستم بیشتر کشورهای پیشـرفته بـا اجـرای طـرح

نمایند. البتـه ایـن کشـورها عـالوه بـر اجـرای  میآوری  طور سیستماتیک جمع بازار کار را به
طرح آمارگیری نیروی کار، از طریق برخی منابع آماری دیگر نیز به نوعی اطالعات مربوط 

آمـارگیری هزینـه و درآمـد. از  دهند مانند آمارگیری گذران وقت، در این حوزه را پوشش می
زوم حمایت از نیـروی انسـانی، گر و ل های بیمه های سازمان سوی دیگر، با گسترش فعالیت

دسـترس  انـد. بـاوجود در آوری شـده صورت منظم جمع اجتماعی نیز به تأمینهای ثبتی  داده
ریزان، مشـکالت   بازار کار، محققـان، کارشناسـان و برنامـه  بودن اطالعات مربوط به حوزه

مشـکالت ای در به دست آوردن یک تصـویر جـامع و واحـد از بـازار کـار دارنـد. ایـن  عمده
  ند از:ا عبارت

کلـی آمارهـای مربـوط بـه بـازار کـار بـا  طور : بهها مشاهده نتایج متناقض بین منابع داده
هـای مرجـع و تعـاریف و  گیری، دوره استفاده از منـابع آمـاری مختلـف از واحـدهای انـدازه

  کنند. مفاهیم مختلف استفاده می
هریـک از منـابع موجـود در  :نقص وجود بررسی اجمالی سراسری در حوزه بـازار کـار

کنـد. ایـن  های مـرتبط بـا آن را توصـیف مـی نیروی کـار بخشـی از بـازار کـار و جنبـه  حوزه
  آورد. کرد ناقص دو مشکل همپوشانی و شکاف در شرح و توصیف را بوجود مییرو

هـا  حال حاضـر اکثـر آمارگیری : درهای توصیف پویایی بازار کار مشکالت و محدودیت
  کند و به صورت پویا قابل تفسیر نیست. ارائه میزمانی داده شده را   نقطه درتنها وضعیت 

ارتبـاط بـین  اکثراً های آماری اغلب مفقود است: ارتباط بین بازار کار و دیگر سیستم
شود امـا ارتبـاط بـا  های ملی در یک لحظه تصویر می های حساب های بازار کار و داده داده
 هم باید روشن باشد.های جمعیتی و آموزشی  داده

یافته نیز با این مشکالت مواجه بـوده  از آنجا که هر کشوری با سیستم آمار بازار کار توسعه
ایـن  ای بـرای غلبـه بـر المللی گسـترده های بین است لذا از اوایل دهه هشتاد میالدی، بحث

ســازی تعــاریف، مفــاهیم و  بــا یکســانمشــکالت در قالــب چــارچوبی یکپارچــه آغــاز شــد. 
  های مورد نیاز از اطالعات منابع مختلف آمـاری در ارتبـاط بـا متغیرهـای حـوزه بندی طبقه

سیسـتم توان به یـک سیسـتم یکپارچـه دسـت یافـت. بعـد از طـرح موضـوع  نیروی کار می
المللی کار، چارچوب مفهومی  المللی سازمان بین امین کنفرانس بین۱۵های کار، در  حساب
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در ایـن سیسـتم  .]۲۱[ ن سیستم یکپارچه از دیدگاه عرضه و تقاضای نیروی کار ارائه شدای
با استفاده از آمارهای منابع مختلف و لحاظ نمودن چارچوب مفهومی آن، از طریق اتصال 
بین منابع مختلف آمارهای نیروی کار، عالوه بر تولید سایر نماگرها و آمارهای اساسی این 

پـس از ایـن کنفـرانس،  داول تلفیقی از براوردهـای اشـتغال را ارائـه کـرد.توان ج بازار، می
عنـوان روشـی جهـت  روش متکی بر تلفیق و اتصال منـابع مختلـف آمارهـای بـازار کـار بـه

  های آمارگیری نیروی کار نیز بکار رفت. ارزیابی کیفیت داده
کــار کــه منبــع  اکنــون نیــز در جمهــوری اســالمی ایــران، عــالوه بــر طــرح آمــارگیری نیــروی

هـا/  صـورت ثبتـی اطالعـات شـاغالن در سـازمان ، بـهسـتترین نماگرهای بازار کار ا اصلی
هـای  توانـد بـه تولیـد شـاخص هـا مـی خوانی آن شود که هم آوری می گر جمع های بیمه صندوق

تر ماننـد شهرسـتانی، منجـر شـود. لـذا در ایـن مقالـه بـر  کلیدی بازار کار در سطوح تفصیلی
بگیـر بدسـت آمـده از طـرح  های کالن ادغام، تلفیق آمار شاغالن مزد و حقـوق روشاساس 

ان شـاغل اسـتخراج شـده از بگیر حقـوقآمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با آمار مـزد و 
خـوانی ایـن دو منبـع  شـود. تـا از ایـن رهگـذر هـم گـر ارائـه می های بیمه ها/ صندوق سازمان

  بررسی قرار گیرد.اطالعاتی بازار کار مورد 

  ۱تعاریف و مفاهیم-۲
منظــور کســب درآمــد (نقــدی یــا  کــار: هــر فعالیــت اقتصــادی فکــری یــا بــدنی اســت کــه بــه

   غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت است.
 .جمعیت فعال اقتصادی: شامل تمامی افراد شاغل و بیکار است

های زمانی مرجع، فاقـد کـار باشـد (دارای اشـتغال  هبیکار: فرد در سن کار است که در دور
ــرای مــزد و  مــزد و حقــوق ــار باشــد (ب ــرای ک ــاده ب ــا خوداشــتغالی نباشــد) آم ــری ی بگی

بگیری و خوداشتغالی آمادگی داشته باشد) جویای کار باشد (اقدامات مشخصـی  حقوق
داده  بگیـری یـا خوداشـتغالی انجـام صـورت مـزد و حقـوق منظور جستجوی کـار بـه را به

 .باشد)
شاغل: فرد در سن کار که در طول زمان مرجع حداقل یک سـاعت در شـغل خـود فعالیـت 
داشته و یا بنا به دالیلی ترک موقت از شغل دارد. برای کارکنان فامیلی بدون مزدی که 

  اند، ترک موقت از شغل معنا ندارد. در طول زمان مرجع فعالیت شغلی انجام نداده
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المللـی وضـعیت  بنـدی بین اسـاس طبقه است کـه در آن شـاغالن بـروضع شغلی: وضعیتی 
کارفرمـا، کـارکن مسـتقل، مـزد و (هـای خصوصـی  در یکـی از بخش (ICSE) اشتغال
بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق) و بخش عمومی (مـزد  حقوق

 گیرند. بگیر بخش عمومی) قرار می و حقوق
بگیـر در  رای انجام امور شغلی خود حداقل یک مزد و حقوقکارفرما: فرد شاغلی است که ب

  .استخدام دارد
ی را در بگیر حقـوقکارکن مستقل: فردی است که برای انجـام فعالیـت شـغلی خـود مـزد و 

  .کند استخدام ندارد و خود نیز مزد و حقوق دریافت نمی
کند و در ازای آن  میوقت کار  : فرد شاغلی که به صورت تمام وقت یا پارهبگیر حقوقمزد و 

و بـر دو قسـم مـزد و  کنـد مزد و حقوق معین (اعم از نقـدی یـا غیرنقـدی) دریافـت می
  بخش عمومی است. بگیر حقوقبخش خصوصی و مزد و  بگیر حقوق

کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق: فردی است که برای یکی از اعضای خـانوار خـود کـه بـا 
  .کند این بابت مزد و حقوق دریافت نمی د و ازکن وی نسبت خویشاوندی دارد، کار می

خود اشتغال: فرد شاغلی است که برای انجام فعالیت شـغلی خـود مـزد و حقـوق دریافـت 
کند و شامل سه گروه کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فـامیلی بـدون مـزد و  نمی

  .باشد حقوق می
ر قـوانین و مقـررات سـازمان یـا شده اصـلی: فـردی اسـت کـه حـائز شـرایط ذکرشـده د بیمه

تواند حق بیمه بازنشسـتگی و یـا درمـان را طـی دوره زمـانی  گر بوده و می صندوق بیمه
  معین پرداخت نماید.

ای  شـده ) سـازمان بیمـه سـالمت: بیمـه۲شده کارکنان دولت (اعم از شاغل و بازنشسـته بیمه
هـا بـه صـندوق  آن است که تحت قانون استخدام کشوری بوده و کسورات بازنشسـتگی

  شده است.  شود یا می بازنشستگی کشوری واریز می
عنوان صاحب حـرف  ای است که به شده شده خویش فرمایان سازمان بیمه سالمت: بیمه بیمه

های سازمان بیمه سالمت،  و مشاغل آزاد شناخته شده و تحت پوشش هیچ یک از بیمه
  باشد. اجتماعی و کمیته امداد نمی تأمین

دلیـل انعقـاد قـرارداد از  ای است کـه بـه شده شده سایر اقشار سازمان بیمه سالمت: بیمه بیمه
مانند طالب  ،اند گزار خود با سازمان بیمه سالمت، دفترچه بیمه دریافت کرده سوی بیمه

  و دانشجویان، مددجویان سازمان بهزیستی. 
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عـه ایـران بـوده کـه در زمـره کـه تباسـت  ای شده شده ایرانیان سازمان بیمه سالمت: بیمه بیمه
  شده کارکنان دولت و خویش فرمایان هم نیستند. بیمه

دلیـل نداشـتن بیمـه پایـه درمـان از  ای اسـت کـه بـه شده شده بیمه همگانی سالمت: بیمه بیمه
طریق سایر انواع بیمه، از طریق بیمه همگانی سالمت تحت پوشـش بیمـه پایـه درمـان 

 قرار گرفته است. 
ای اسـت کـه بـه دسـتور کارفرمـا و یـا  شـده اجتمـاعی: بیمـه تأمیناری سازمان شده اجب بیمه

  کند. کند و مزد یا حقوق دریافت می نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می
اجتماعی: فردی است که مشـمول بیمـه اجبـاری نبـوده و بـا  تأمینشده خاص سازمان  بیمه

شـامل حـرف و  ،گیـرد تماعی قـرار میاج تأمینمیل و اراده خود تحت پوشش مقررات 
مشــاغل آزاد، بافنــدگان، راننــدگان، اختیــاری، کــارگران ســاختمانی، بــاربران، خــادمین 

  باشد. مساجد، کارفرمایان صنفی می
اجتمـاعی: فـردی اسـت کـه بـدون رابطـه مزدبگیـری تحـت  تأمینشده توافقی سازمان  بیمه

های نظام  د. مانند اعضای صندوقگیر اجتماعی قرار می تأمینپوشش مقررات سازمان 
التدریس، اعضای نماینده بیمه ایران، طـالب و  پزشکی و نظام دامپزشکی، معلمین حق

  دانشجویان. 
اجتمـاعی: فـردی اسـت کـه بـدون میـل و اراده بـدون  تأمینشده بیمه بیکاری سازمان  بیمه

  شده اجباری بوده است.  شغل شده و پیش از فاقد شغل شدن بیمه

  چارچوب نظری- ۳
اشتغال، شاخص تقاضای کار در اقتصاد است که نمایانگر جمع تعداد افرادی است   اندازه

های ملی،  های تولید حساب اند. آمار اشتغال همراه با داده که در تولید ملی شرکت کرده
های اشتغال برحسب  سازد. داده وری کار و کشش اشتغال را میسر می گیری بهره اندازه

مشخصات جمعیتی و اجتماعی فرد، اطالعات اساسی در مورد ساختار اشتغال را بدست 
دهد. بر این اساس در اکثر کشورها، شاخص مذکور از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  می

شود. از سوی دیگر برای محاسبه تولید ناخالص ملی،  (یا اشتغال و بیکاری) حاصل می
گیرد. از این رو  ن صورت پذیرفته است، مد نظر قرار میمیزان تولید ملی که توسط شاغال

های ملی خود  کشورها همواره در تالش هستند، بین نتایج طرح مذکور و سیستم حساب
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تـرین کاربردهـای روش ادغـام کـالن در  از مهـمتوان اذعـان داشـت، یکـی  از سوی دیگر می
که این مقالـه  ]۲۲[های اساسی بازار نامبرده است  منظور تولید شاخص بازار کار به ی حوزه

  پردازد.  نیز به این مقوله می

  تحقیق   روش - ۴
در رابطه با بازار کار ایران مطالعات توصیفی و تحلیلـی بسـیاری انجـام شـده اسـت کـه در 

های حاصل از آمـارگیری نیـروی کـار مـورد ارزیـابی نیـز قـرار گرفتـه و  موارد دادهبعضی از 
های ملـی سـازگاری  نشان داده شده است که آمار اشتغال نیروی کار با آمـار تولیـد حسـاب

طور موازی حرکـت  افزوده به نزدیک داشته و رشد اشتغال و تولید بر اساس ستانده با ارزش
آمارهای مربوط به اشتغال نیروی کار با آمارهای ثبتـی موجـود  کنون اما تا .]۲۵[ کنند می

های  طور که در بخش اند. لذا همان صورت جداول تلفیقی ارائه نشده مقایسه و ارزیابی و به
قبل بیان شد، هدف از این مقالـه بررسـی همخـوانی اطالعـات حاصـل از طـرح آمـارگیری 

کـه بـرای ارزیـابی تمـام نماگرهـای اصـلی  از آن جـا است.نیروی کار با منابع آماری ثبتی 
هـای  طرح مذکور مانند آمار بیکـاران و جمعیـت فعـال، آمارهـای ثبتـی یـا سـایر آمارگیری

هــای  ای بــا داده هــا منبــع قابــل مقایســه منســجمی وجــود نــدارد کــه از تلفیــق اطالعــات آن
محدود  بگیر وقحقآمارگیری نیروی کار بدست آید، جامعه مورد بررسی را به شاغالن مزد و 

هــا/  هــای مربــوط بــه ســازمان داده ،بگیر حقــوقکنیم. زیــرا فقــط بــرای شــاغالن مــزد و  مــی
گر از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان بانشسـتگی کشـوری و سـازمان  های بیمه صندوق
های وزارت تعـاون،  . ایـن اطالعـات از آمارنامـهاسـتاجتماعی، منبع قابل مقایسه  تأمین

و ۱۹[ سابق اجتماعی تأمینهای آماری وزارت رفاه و  و سالنامه ]۱۸[جتماعی کار و رفاه ا
 و  ]۱-۹[ های بیمـه اجتمـاعی و سایر صـندوق ]۱۱و  ۱۰[اجتماعی  تأمین، سازمان ]۱٤

هـای  گیـری از داده قابل استناد، قابـل حصـول و بـروز اسـت. بنـابراین بـا بهره ]۱۳و  ۱۲[
، بگیر حقـوقآمارگیری نیـروی کـار و آمارهـای ثبتـی حـوزه بیمـه مـرتبط بـا شـاغالن مـزد و 

ســازی تعــاریف و  نمــاییم. در مرحلــه اول یکســان جــداول تلفیقــی ایــن دو منبــع را ارائــه می
دهیم. در مرحله بعـد قلـم بـه  در این دو منبع را انجام می های مورد نیاز بندی مفاهیم و طبقه

های دو منبع  های دو منبع را کنار یکدیگر گذاشته و تا حد امکان با توجه به ویژگی قلم داده
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نمـاییم. در  های جداول را اصالح و نتایج را به یکـدیگر نزدیـک می (آمارگیری و ثبتی) داده
  شوند: میمعرفی ابتدا منابع آماری 

  معرفی منابع آماری  -۴-۱
  آمارگیری نیروی کار -۱- ۴-۱

شود که با  های مهم کشور محسوب می آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از آمارگیر
شود. تعاریف و  انجام می ۱۳۸۴صورت فصلی از سال  خانوار به ۶۰۰۰۰ای حدود  نمونه

مللی آمار اشتغال و ال کاررفته در آمارگیری نیروی کار از آخرین استاندارد بین مفاهیم به
کند و پرسشنامه خانوار  تبعیت می ]۱۷[ المللی کار شده توسط سازمان بین بیکاری توصیه

  ند از:ا بر اساس این استاندارد تنظیم شده است. شاغالن در این آمارگیری عبارت
  مرجـع،   شـده) کـه در طـول هفتـه (حداقل سـن تعیـین تر ساله و بیش ۱۰تمام افراد

طور موقـت کـار را  طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دالیلی به
طور عمـده شـامل دو گـروه  شوند. شـاغالن بـه  ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

مرجـع بـا   شـوند. تـرک موقـت کـار در هفتـه بگیران و خوداشتغاالن می  مزد و حقوق
بگیران و تـداوم کسـب و کـار بـرای  داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مـزد و حقـوق

لحاظ اهمیتـی کـه   شود. افراد زیر نیز به  عنوان اشتغال محسوب می خوداشتغاالن، به
  .شوند در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می

 زد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت افرادی که بدون دریافت م
 کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).  خویشاوندی دارند، کار می

 محل   کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه
دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و  کارآموزی انجام می

  شود.    محسوب می »کار«ها  فعالیت آن
 اند. محصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده 
 کننـد  صورت کـادر دائـم یـا موقـت خـدمت می تمام افرادی که در نیروهای مسلح به

نیروهـای   داران، افسـران وظیفـه (نیروهای مسـلح پرسـنل کـادر و سـربازان، درجـه
 نظامی و انتظامی).  
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المللی اشتغال، بسیار گسترده در نظر گرفته شده است و شامل  تعریف بیندر » کار«مفهوم 
 گیرنـد های ملی قـرار می های اقتصادی است که در محدوده تولید نظام حساب تمام فعالیت

گیری در  ها و طـرح نمونـه . جزئیات بیشتر در مـورد تعـاریف و مفـاهیم بقیـه شـاخص]۲۱[
  ان ارائه شده است.نشریات نتایج آمارگیری نیروی کار ایر

  منابع ثبتی -۲- ۴-۱
هـای  شـده در سـازمان های ثبـت دو منبع اصلی از منابع ثبتی به کار رفته در این مقاله، داده

. هــر یــک از اســتاجتمــاعی  تــأمینبیمــه ســالمت، ســازمان بازنشســتگی کشــوری و 
پوشش داده و  شده تبعی شده اصلی و بیمه های نامبرده افراد جامعه را در قالب بیمه سازمان

شدگان را به انواع بیمه  با توجه به سهم حق بیمه پرداختی، شیوه پرداخت و مزایای آن، بیمه
اجتمـاعی بـه  تأمینسازمان بیمه سالمت و  ۱۳۹۷نمایند. بر این اساس در سال  تقسیم می

اند. افراد تحت پوشش شامل  نفر تحت پوشش داشته ۴۲۹۶۰۷۷۷و  ۴۱۲۶۲۸۳۲ترتیب 
اصلی و تبعی، بازنشستگان و بازماندگان هستند که در قالب انواع بیمـه قابـل  شدگان بیمه

نظـر قـرار  شدگان اصلی مـد بیمه . لذا با استناد به هدف مقاله حاضر، صرفاًهستندتفکیک 
الزم بـه ذکـر اسـت بازنشسـتگان و بازمانـدگان در زمـره بیمـه شـدگان اصـلی  گرفته اسـت.

هـا پرداخـت شـود. بنـابراین  طـور مسـتقیم بـه آن ه بـهشـد نیستند حتی اگـر مسـتمری تعیـین
  های مذکور به شرح زیر است: شدگان اصلی در سازمان بیمه

 سازمان بیمه سالمت یا سازمان بازنشستگی کشوری   )۱
 سازمان بیمه سالمت 

 شده کارکنان دولت ( اعم از شاغل و بازنشسته)  بیمه  
 فرمایان شده خویش بیمه  
 شده سایر اقشار  بیمه  
 شده ایرانیان بیمه  
 شده بیمه همگانی سالمت بیمه  

  سازمان بازنشستگی کشوری  
  کسورپردازان سازمان مذکور به استثنا خویش فرمایان 

 اجتماعی تأمینسازمان    )۲
 شده اجباری بیمه  
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 شده خاص بیمه  
 شده توافقی  بیمه  
 شده بیمه بیکاری بیمه  

 های بیمه اجتماعی سایر صندوق   )۳
های دیگــری نیــز بــه فعالیــت اقتصــادی  عــالوه بــر دو ســازمان نــامبرده، صــندوق

های  هـا بـه انـدازه سـازمان شـدگان آن چه تعـداد بیمه پردازند که اگر می »گری بیمه«
 شـوند. اما سـهمی از شـاغالن را شـامل می نیستاجتماعی  تأمینبیمه سالمت و 

 نماینـد. نوع بیمه را ارایه میسازمان مذکور، تنها یک  ها بر خالف دو این صندوق
شده مشخص شد، طبق تعریف استاندارد، تمام بیمـه پـردازان  های انجام با بررسی

  ند از:ا های بیمه اجتماعی مورد نظر عبارت ها شاغل هستند. صندوق این صندوق
 صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت -۱
 نصندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا -۲
 صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران -۳
 صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران -٤
 صندوق بازنشستگی شهرداری تهران -٥
 صندوق بازنشستگی شرکت ملی فوالد ایران -٦
 صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی -۷
 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز -۸
 صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران -۹

 زنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانصندوق با -۱۰
 صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران -۱۱
 ها صندوق بازنشستگی مشترک بانک -۱۲
 صندوق بازنشستگی کارکنان واجا -۱۳
 صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح -۱٤
 صندوق بازنشستگی وکالی دادگستری -۱٥
 صندوق بازنشستگی بنیاد مستضعفان -۱٦
های بازنشستگی نیروهـای مسـلح و کارکنـان واجـا بـه  وقهای نامبرده صند از بین صندوق

دلیل محرمانگی) در منبع ثبتـی  دلیل محرمانگی اطالعات (و عدم دسترسی به اطالعات به



 219            آمارگيري نيروي كار با منابع ثبتيبگير حاصل از طرح  بررسي تطابق آمار شاغالن مزد و حقوق                     

   .......................  236 - 209 صص، 1398، بهار و تابستان 1  ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  .......................  

و همچنین عدم پوشش نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) در طرح آمارگیری نیـروی کـار 
های متـولی ایـن  سـازمانگذاشـته شـدند. الزم بـه ذکـر اسـت  از مجموعه مورد بررسـی کنـار

(به استثنا نیروهای مسلح و کارکنان واجا) از قانون اسـتخدامی خـاص پیـروی  ها صندوق
شدگان کارکنان دولت سازمان بیمه سـالمت  ها در زمره بیمه نمایند لذا کارکنان رسمی آن می

(اعـم  هـا اجتماعی نیستند. اما کارکنان غیررسـمی آن تأمینشدگان اجباری سازمان  یا بیمه
. از ایـن هستنداجتماعی  تأمینشده اجباری سازمان  بیمه ) عمدتاً.از پیمانی، قراردادی و ..

 اند. رقرار گرفته نظ شماری تنها کارکنان رسمی مد منظور اجتناب از بیش رو به

  ادغام کالن اقالم تحت پوشش منابع ثبتی با آمارگیری نیروی کار -۴-۲
ان گروهــی از بگیر حقــوقجـا کــه مـزد و  مفــاهیم، از آن ســازی تعـاریف و بـه منظــور یکسـان

طور که در  شود. همان سازی انتخاب می ، در ابتدا مفهوم شاغل برای یکسانهستندشاغالن 
المللی، جمعیت شاغل شـامل تمـام افـرادی اسـت  بیان شد، بر اساس تعریف بین ۲بخش 

مطابق با تعریـف کـار حـداقل ها بیش از سن تعیین شده، بوده و در زمان مرجع  که سن آن
 هـای مزدبگیـری، خـود اشـتغالی انـد، ایـن افـراد در یکـی از رده یک ساعات فعالیت نموده

گیرنـد. ایـن تعریـف در  (کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد) قرار می
گرفت  ) مورد تصویب کشورها قرار۱۹۸۲المللی آمارشناسان کار ( سیزدهمین کنفرانس بین

عنـوان تعریـف اسـتاندارد  ، بـه۱۳۸۴که با اجرایی شدن طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
هـای آن  شـدگان اصـلی و زیـر مجموعـه ملی شناخته شده است. لذا الزم است تعریـف بیمـه
هـای  هـا/ صـندوق چـه در بیشـتر سـازمان مطابق این تعریف استاندارد و یکسان شود. اگر

شـوند امـا در آمـار  صلی طبق تعریف استاندارد، شـاغل محسـوب مـیشدگان ا گر، بیمه بیمه
 تــأمینســازمان بازنشســتگی کشــور) و  هــای بیمــه ســالمت ( ســازمان ۳شــدگان اصــلی بیمــه

انـد، افـراد غیرشـاغل  ترین سهم بیمـه پـردازان را بـه خـود اختصـاص داده اجتماعی که عمده
لیتی اعـم از شـاغل، بیکـار ، زنـان که تمام آحاد مردم بـا هـر وضـع فعـا اند. چرا لحاظ شده

شــده اصــلی شــناخته شــوند. از ایــن رو الزم اســت  عنــوان بیمــه تواننــد بــه دار و ... مــی خانــه
مـورد بررسـی قـرار گیرنـد. بـر  »دلیـل اشـتغال بیمه بودن به«شدگان اصلی از نقطه نظر  بیمه

  شوند: در زمره شاغالن محسوب می شدگان اصلی زیر عمدتاً اساس این ویژگی، بیمه
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 شدگان کارکنان دولت ( شاغل) بیمه -۱
 شدگان خویش فرمایان بیمه -۲
 شدگان اجباری بیمه -۳
 شدگان حرف و مشاغل آزاد بیمه -٤
 شدگان بافنده بیمه -٥
 شدگان راننده بیمه -٦
 شدگان کارگر ساختمانی بیمه -۷
 شدگان باربران بیمه -۸
 شدگان خادمین مساجد بیمه -۹

 مایان صنفیشدگان کارفر بیمه -۱۰
 شدگان مربیان مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بیمه -۱۱
 شدگان صندوق نظام پزشکی بیمه -۱۲
 شدگان صندوق نظام دامپزشکی بیمه -۱۳
 التدریس شدگان معلمین حق بیمه -۱٤
 شدگان اعضای نماینده بیمه ایران بیمه -۱٥

  
مـالک عمـل بـوده اسـت.  بگیر حقـوقالمللی و اسـتاندارد مـزد و  در مرحله دوم، تعریف بین

صـورت تمـام  شـود کـه بـه به شاغلی اطـالق مـی بگیر حقوقمطابق با تعریف یادشده، مزد و 
وقـت کـار و در ازای آن مـزد و حقـوق معـین (اعـم از نقـدی یـا غیـر نقـدی)  وقت یا پـاره 
  سه ویژگی اصلی دارد: بگیر حقوقکند. بر اساس این تعریف، مزد و  دریافت می

  
 شاغل است، -۱
 گیرد، ازای کار خود مزد یا حقوق می در -۲
کارفرمــا (اگــر در بخــش خصوصــی باشــد) یــا در  )، حتمــا۲ًبــا توجــه بــه ویژگــی ( -۳

 استخدام سازمان عمومی (اگر در بخش عمومی باشد) دارد.
 

ورد اان بـربگیر حقـوقدر طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پرسـش وضـع شـغلی، مـزد و 
شده نیز شناسایی شوند. بنـابراین  ان بیمهبگیر حقوقمزد و شود. از سوی دیگر الزم است  می
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تعاریف بکاررفته برای بیمه شدگان اصلی نامبرده در مرحله قبل، مورد بررسی قرار گرفته و 
شـدگان اصـلی شـاغل  هـای بیمه تعاریف گروهدر  بگیر حقوقسه ویژگی اصلی تعریف مزد و 

شدگان ذیل با احتمال زیاد در زمره مـزد و  بیان شد) ارزیابی گردید. لذا بیمه ۳(در قسمت 
  ان خواهند بود:بگیر حقوق

  
(به  شدگان کارکنان دولت (شاغل) / کسورپردازان سازمان بازنستگی کشوری بیمه -۱

 فرمایان) استثنا خویش
 شدگان اجباری بیمه -۲
 شدگان کارگر ساختمانی بیمه -۳
 شدگان خادمین مساجد بیمه -٤
 تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورشدگان مربیان مهدهای کودک  بیمه -٥
 التدریس شدگان معلمین حق بیمه -٦
 شدگان اعضای نماینده بیمه ایران بیمه -۷
 کارکنان رسمی صنعت نفت -۸
 کارکنان رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -۹

 کارکنان رسمی بیمه مرکزی ایران -۱۰
 کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران -۱۱
 کارکنان رسمی شهرداری تهران -۱۲
 می شرکت ملی فوالد ایرانکارکنان رس -۱۳
 کارکنان رسمی بنادر و دریانوردی -۱٤
(کارکنان رسمی تحت پوشش  ساز شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده بیمه -۱٥

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن)
 (هما) کارکنان رسمی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران -۱٦
 ایرانکارکنان رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی  -۱۷
 کارکنان رسمی صنایع مس ایران -۱۸
 ها کارکنان رسمی مشترک بانک -۱۹
 های تحت پوشش بنیاد مستضعفان کارکنان رسمی فعال در سازمان -۲۰
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دلیل عدم انتشار تعداد کارکنان رسمی بانک مرکزی جمهـوری  سفانه بهأالزم به ذکر است مت
مندی از  حاضر امکان بهره های مربوطه یا سایر منابع، در پژوهش اسالمی ایران در سالنامه

 ها وجود نداشت. اطالعات آن
  ان نکات زیر مد نظر قرار گرفتند:بگیر حقوقنکته قابل مالحظه در خصوص تطبیق مزد و 

  
 جـا  شدگان اصلی در مشاغل مختلف است. به عبـارت بهتـر، از آن شناسایی بیمه

توانـد  فـرد مـیکه امکان اشتغال یک نفر در بیش از یک شغل وجود دارد و ایـن 
بنابراین الزم است این نکتـه نیـز در  شودشده اصلی تلقی  بابت هر شغل خود بیمه

دالیل مختلف امکان یکتاسـازی افـراد  جا که هنوز به محاسبات لحاظ شود. از آن
ای مهیا نشده است، با تکیه بر وضع شغلی در شغل دوم که در  در منابع ثبتی بیمه

پـذیرد. از طـرف  ، تصحیح مذکور صـورت مـیشود یمآمارگیری نیروی کار پرسش 
دیگر، فارغ از همپوشانی منابع، نتایج آمارگیری نیروی کار نشـان داده اسـت کـه 

بگیر  بین شاغالن دو شغله افرادی هستند کـه در شـغل اصـلی خـود مـزد و حقـوق
. در نتیجه در صورت عدم توجه به هستندبگیر  نبوده اما در شغل دوم مزد و حقوق

پوششی روبرو خواهیم بود. بر این اسـاس افـزودن شـاغالنی  گروه با خطای کم این
ــوق ــزد و حق ــه در شــغل دوم خــود م ــوده ک ــر ب ــر تصــحیح مشــکل  گی ــد عــالوه ب ان

 دهد. ها، خطای کم پوششی را نیز کاهش می چندشغله
 منظور هر چه بیشتر شدن تطابق آمـارگیری نیـروی کـار بـا منـابع  از سوی دیگر به

نظر قرار گرفت.  شدگان اصلی نیز مد ان و بیمهبگیر حقوقگی سن مزد و ثبتی، ویژ
سـاله و بیشـتر مـورد  ۱۰جـا کـه وضـع فعالیـت بـرای افـراد  بر این اسـاس از آن

 ساله و بیشـتر در ایـن تحقیـق در ۱۰بگیران  گیرد لذا مزد و حقوق پرسش قرار می
 ۱۸ ان دولـت قطعـًاشـدگان اصـلی کارکنـ چـه بیمه اند. همچنین اگر نظر گفته شده

اجتماعی، افراد کمتـر  تأمینشدگان اصلی سازمان  ساله و بیشتر هستند، بین بیمه
سال نیز مشاهده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس بـازه سـنی مـورد بررسـی در  ۱۵از 

 است. شدهساله و بیشتر انتخاب  ۱۰پژوهش حاضر 
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  ها یافته - ۵
شـود. از  بگیران پرداختـه می مـزد و حقـوقطور که بیان شد، در این مقاله به اشـتغال  همان

در  ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۴های  این رو آمارهای ثبتی در کنار نتایج آمارگیری نیروی کار طی سال
های  دهنـد، طـی سـال قالب جداول زیر بررسی و تنظیم شده است. این اطالعات نشان می

ند. به عبـارت بهتـر ان از هر دو منبع روند یکسانی داربگیر حقوقمورد بررسی تعداد مزد و 
ان حاصـل از آمـارگیری نیـروی کـار بگیر حقـوقورد تعداد مـزد و اطی مدت مورد بررسی بر

ان بدست آمـده از منـابع ثبتـی نیـز زیـاد بگیر حقوقیافته و همسوی آن تعداد مزد و  افزایش
دار ایـن دو منبـع اسـت. ایـن اخـتالف در  است. اما نکته حایز اهمیـت اخـتالف معنـی شده

هـای  بیشـترین مقـدار طـی سـال -باشـد  نفر می ۲۳۵۴۳۶۵) ۱۳۸۵سال بررسی ( دومین
اسـت. امـا بـا  اجتمـاعی بـوده تـأمینعلـت کـم بـودن پوشـش بیمـه  که به -مورد نظر است 

، اختالف مزبور بـه ۱۳۸۶شدگان اجباری در سال  افزایش بیش از هشتصد هزار نفری بیمه
یابـد. ایـن رونـد کاهشـی بـا افـزوده شـدن  حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر کاهش می

اجتمـاعی ماننـد کـارگران سـاختمانی و خـادمین مسـاجد  تـأمینهای مختلف سـازمان  بیمه
عنوان مـزد و  شدگان اصلی این سازمان که به ای که تعداد بیمه یابد. بگونه شدت بیشتری می

نفـر در ۱۰۳۸۳۵۷۰بـه  ۱۳۸۶نفـر در سـال  ۷۴۴۵۵۲۳انـد، از  شناسایی شـده بگیر حقوق
یابد. در حقیقت طی مدت مذکور روند کاهشی اختالف تعداد مـزد  افزایش می ۱۳۹۴سال 

طـوری کـه در ایـن سـال اخـتالف مـذکور بـه  ادامه داشـته بـه ۱۳۹۴ان تا سال بگیر حقوقو 
نفر رسـیده اسـت. البتـه پـس از ایـن سـال افـزایش هـایی رخ داده کـه ایـن امـر  ۶۴۸۶۹۹

  شدگان کارکنان دولت باشد.  ند کاهشی بیمهعلت رو تواند تاحدی به می
شدگان کارکنان دولت سـازمان  بیمه ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۴های  ، طی سالشدطور که بیان  همان

دالیل عدم جذب رسـمی نیـروی انسـانی در  اند. این مهم به بیمه سالمت روند کاهشی داشته
رای کارکنـان رسـمی گـر بـ دولت و اجرایی شدن قانون امکان تغییر سازمان یا صندوق بیمه

ان از دو بگیر حقـوقطور که بیان شد، اختالف تعداد مـزد و  . با این وجود هماناستدولت 
 ، کمتر و کمتـر شـده۱۳۹۰منبع مورد بررسی، طی مدت مورد نظر به مرور به ویژه از سال 

اجتمـاعی  تـأمین). این مهم از یک سو به لحاظ افزایش سطح پوشش بیمه ۲شکل ( است
بگیران تحـت پوشـش بیمـه  ای کـه در گذشـته تعـداد بیشـتری از مـزد و حقـوق به گونه است
ــأمین ــارگران ســاختمانی، معلمــین  ت ــد ک ــه مانن ــواع بیم ــا ایجــاد ان ــه ب ــد ک اجتمــاعی نبودن
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عبـارت بهتـر حجـم  شدگان افـزوده شـدند. بـه التدریس و ...، این افراد نیز در جرگه بیمه حق
هـای آمـاری نیـز  دلیـل ارتقـای ثبت از سـوی دیگـر، بـه ت.رسمی کمتر شده اس اشتغال غیر

عنـوان یکـی از  های ثبتی همزمان بـا انتشـار آمـار پرسـنلی بـه باشد. افزایش کیفیت داده می
هـا، صـنعت نفـت و ... کـه وظـایف و مسـئولیت  هایی نظیـر بانک اقالم اطالعاتی سازمان

ایـن امـر  اسـت. شـدهگیران ب متفاتی دارند موجب افزایش پوشش اطالعـاتی مـزد و حقـوق
پـذیرد.  شدگان کارکنان دولت (بیمه سالمت) صورت مـی زمان با روند کاهشی تعداد بیمه هم

البته الزم به توضـیح اسـت کـه بـا وجـود ارتقـای آمارهـای ثبتـی همچنـان در آینـده بـا ایـن 
تعـداد ای از  ورد سـاالنهاکه طـرح آمـارگیری نیـروی کـار، بـر اختالف روبرو خواهیم بود چرا

ان بگیر حقـوقکند اما تعداد سـاالنه مـزد و  ان ارایه میبگیر حقوقشاغالن و به تبع آن مزد و 
  . استشده در حقیقت تعداد این نماگر در پایان سال تقویمی  بیمه

  

  
  

  ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۴های  بگیران حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار و ثبتی طی سال مزد و حقوق - ۲شکل 
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.  
سازمان  -شده

تگان سازمان 
  .بوده است

        ر با منابع ثبتي

......  236 - 209 صص

در شغل دوم می باشد
ش بگیران بیمه زدوحقوق

ن سازمان و بازنشست
شستگی در دسترس نبو

آمارگيري نيروي كار

ص، 1398ر و تابستان 

ران در شغل اصلی و د
مززمان بیمه سالمت، 

  ی است.
بیمه شدگان اصلی آن
ردازهای سازمان بازنش

آبگير حاصل از طرح 

، بهار1  ي ، شماره30ل 

 باشد.  می
بگیر جمع مزد و حقوق

صلی کارکنان دولت سا
دوقهای بیمه اجتماعی
ت از حاصل تفریق ب

اطالعات کسورپر ۱۳۹

ب شاغالن مزد و حقوق

سا،  آمار رسمي ايران

سترسی به اطالعات م
ی نیروی کار حاصل ج

شدگان اصل جموع بیمه
سایر صند -ن بیمه شده

ت سازمان بیمه سالمت
۹۱تا  ۱۳۸۴ سالهای 

ررسي تطابق آمار ش

هاي ي بررسي مجله  ....

 از عالمت * ، عدم د
بگیران ازطرح آمارگیر

گیران ثبتی برابر با مج
بگیران ی و مزد و حقوق

 اصلی کارکنان دولت
ست آمده است. برای

بر                     

  ...................

منظور -
بگ مزد و حقوق ۱
بگ مزد و حقوق۲

تأمین اجتماعی
بیمه شدگان ۳

بازنشستگی بدس
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ظور از عالمت * ، ع
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ص، 1398ر و تابستان 

آبگير حاصل از طرح 

، بهار1  ي ، شماره30ل 

 باشد.  العات می

ب شاغالن مزد و حقوق

سا،  آمار رسمي ايران

عدم دسترسی به اطال

ررسي تطابق آمار ش

هاي ي بررسي مجله  ....

ظور از عالمت * ، ع

بر                     

  ...................

منظ -
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 باشد.  عات می

كيانا م                      

سا،  آمار رسمي ايران
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ک رس بود لذا پس از

آمارگيري نيروي كار

ص، 1398ر و تابستان 

به بعد دردستر ۱۳۹

آبگير حاصل از طرح 

، بهار1  ي ، شماره30ل 

 باشد.  عات می
۹۲ی کشوری از سال 

ب شاغالن مزد و حقوق

سا،  آمار رسمي ايران

م دسترسی به اطالع
سازمان بازنشستگی

   ه شده است.

ررسي تطابق آمار ش

هاي ي بررسي مجله  ....

ر از عالمت * ، عدم
شاغالن کسورپرداز س
الب این عنوان ارایه

بر                     

  ...................

منظور -
اطالعات ش ۱

فرمایان در قا
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ک رس بود لذا پس از

  خاني  ح محسن

ص، 1398ر و تابستان 

به بعد دردستر ۱۳۹

پور و زهره فالح ملك

، بهار1  ي ، شماره30ل 

 باشد.  عات می
۹۲ کشوری از سال 

كيانا م                      

سا،  آمار رسمي ايران

م دسترسی به اطالع
سازمان بازنشستگی

   ه شده است.

    

هاي ي بررسي مجله  ....

ر از عالمت * ، عدم
شاغالن کسورپرداز س
الب این عنوان ارایه
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منظور -
شا اطالعات ۱

فرمایان در قا
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ک رس بود لذا پس از

آمارگيري نيروي كار

ص، 1398ر و تابستان 

دردستربه بعد  ۱۳۹

آبگير حاصل از طرح 

، بهار1  ي ، شماره30ل 

 باشد.  عات می
۹۲ کشوری از سال 

ب شاغالن مزد و حقوق

سا،  آمار رسمي ايران

م دسترسی به اطالع
سازمان بازنشستگی

   ه شده است.

ررسي تطابق آمار ش

هاي ي بررسي مجله  ....

ر از عالمت * ، عدم
شاغالن کسورپرداز س
الب این عنوان ارایه

بر                     

  ...................

منظور -
اطالعات شا ۱

فرمایان در قا
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  گیری بحث ونتیجه - ۶
دهنده اختالفــی گــاه  همـواره مقایســه آمارهــای حاصــل از دو منبــع ثبتــی و آمــارگیری نشــان

تواند ناشی از عدم پوشش کامل در هر دو منبع (بـه دالیـل  دار است. این اختالف می معنی
گیری، دیرثبتـی در  مختلف از جمله ماهیت طرح یا فقدان قـوانین حمـایتی)، خطـای نمونـه

 ۱۳۹۷تـا  ۱۳۸۴های  آمارهای ثبتی و حتـی عـدم بیمـه شـدن افـراد باشـد. امـا طـی سـال
اجتماعی افراد از یک  ، با اجرای قوانین حمایتی جدید و افزایش پوشش بیمهشدمشخص 

تر وضع شـغلی  گیری، مشارکت بیشتر خانوارها و شناسایی دقیق سو و کاهش خطای نمونه
از سوی دیگر، این اختالف کمتر و کمتر شده است. البته الزمه تداوم چنین رونـدی بهنگـام 

تر وضع فعالیت و وضع شغلی  های یکتاساز، امکان شناسایی دقیق بودن، بکارگیری شناسه
اجتمـاعی و برقـراری  تـأمینهای بیمـه بـه ویـژه سـازمان  های اطالعـاتی صـندوق در بانک

اجتمـاعی در بانـک  تـأمینشود سازمان  ها است. بر این اساس پیشنهاد می ارتباط بین آن
بگیران از کارفرمایـان  مزد و حقـوق ، اطالعاتی خود امکان تفکیک شاغالن در هر نوع بیمه

هایی  ای هستند، را فراهم سازد. همچنین صندوق یک پوشش بیمهو کارکنان مستقل که در 
علـت عـدم  مانند صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر که در این مقاله بـه

پذیری شاغالن از سایر افراد به آن پرداخته نشد، در بانک اطالعـاتی خـود، امکـان  تفکیک
  تفکیک مزبور را مهیا نمایند.  

ر، بـا وجـود ارتقـای آمارهـای ثبتـی همچنـان در آینـده بـا ایـن اخـتالف روبـرو از سوی دیگ
ای از تعداد شـاغالن و بـه تبـع  که طرح آمارگیری نیروی کار، برآورد ساالنه خواهیم بود چرا

شـده در  ان بیمـهبگیر حقـوقکنـد امـا تعـداد سـاالنه مـزد و  ان ارایـه مـیبگیر حقـوقآن مزد و 
بــرای رفــع ایــن مهــم، یکــی از  .اســتپایــان ســال تقــویمی  حقیقــت تعــداد ایــن نمــاگر در

 . استگر و محاسبه متوسط ساالنه  های بیمه راهکارها، ارتقای آمارهای ماهانه سازمان

  پیشنهادها -۷
  شود: گیری بیان شد، موارد زیر پیشنهاد می با توجه به آنچه در بخش بحث و نتیجه

 گر های بیمه ها در آمارهای سازمان های عملیاتی در خصوص دیرثبتی اتخاذ سیاست -
 عنوان شناسه یکتا در سطح شهر، شهرستان، استان و کشور اعمال کد ملی افراد به -
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شـدگان بـه عنـوان آمـار  شدگان و ارایه متوسـط تعـداد بیمـه استخراج آمار ماهانه بیمه -
 ساالنه یا فصلی

و کارکن مستقل  بگیر حقوقبررسی و تطبیق تعاریف ملی و بین المللی شاغل، مزد و  -
 در سامانه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر

بررسی و رفع اختالف دو بانک اطالعـاتی صـندوق بازنشسـتگی کشـوری و سـازمان  -
 بیمه سالمت

شـدگان ماننـد جـنس، سـن و اسـتان / شهرسـتان  های بیمـه ثبت دقیق و کامل ویژگی -
 محل سکونت

بنـدی وضـع شـغلی (مصـوب بیسـتمین  دیـد طبقـهسـنجی ویـرایش ج بررسی و امکان -
  .)۲۰۱۸اکتبر  -کنفرانس آمارشناسان کار

  تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از نظرات دکتر فرهاد مهران که باعث بهبود کیفیت مقاله شـدند، تشـکر و 

هــا ســمیرا زمـانی، زهــره قــارزی، مهرانــه  نماینــد. همچنــین نویسـندگان از خانم قـدردانی می
الســادات شــجاعی و آقـای علــی رحیمــی کـه در جمــع آوری اطالعــات  بنــدی، الهـام شمشـیر

  نمایند. مربوط به آمارهای ثبتی بسیار مساعدت نمودند تشکر و سپاسگزاری می

  توضیحات
اند ، اجتناب  له کاربرد نداشته و استفاده نشدهاز ارایه تعریف برای مفاهیمی که در این مقا .1

 شده تبعی. فعال، بیکار، بیمهد تعریف جمعیت شده است مانن
رود جز کارکنان دولت نباشند،  شوند و انتظار می اگرچه بازنشستگان شاغل محسوب نمی .2

شاغل بخش دولت  سازمان بیمه سالمت شاغالن بخش دولت و بازنشستگانی که قبالً
 کند. ثبت می »کارکنان دولت«الب نوعی از بیمه به نام قاند را در  بوده

  دلیل وجود قوانین و مقررات خاص سازمان های نامبرده استاین مهم به  .3
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  ها مرجع
 ، تهـران.۱۳۸۴-۱۳۹۰های  گزارش مالی سـاالنه، سـال ).۱۳۹۰تا  ۱۳۸۴( بانک تجارت ]۱[

https://b2n.ir/392348 
، ۱۳۸۴-۱۳۹۰های  گـزارش مـالی سـاالنه، سـال ).۱۳۹۱تـا  ۱۳۸۵( بانک رفاه کـارگران ]۲[

 https://b2n.ir/200080 تهران.
 ، تهـران.۱۳۸۷-۱۳۹۰های  زارش مالی ساالنه، سالگ). ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۸( بانک صادرات ]۳[

https://b2n.ir/450714 
، ۱۳۸۴-۱۳۹۰های  گزارش مالی ساالنه، سـال ).۱۳۹۱تا  ۱۳۸۵( معدنبانک صنعت و  ]۴[

 https://b2n.ir/080369 تهران.
 ، تهران.۱۳۸۶گزارش مالی ساالنه  ).۱۳۸۷( بانک مسکن ]۵[
 ، تهـران.۱۳۸۷-۱۳۹۰های  گـزارش مـالی سـاالنه، سـال ).۱۳۹۱تـا  ۱۳۸۸( بانک ملـت ]۶[

https://b2n.ir/408489 
و  ۱۳۸۹، ۱۳۸۶های  گـزارش مـالی سـاالنه، سـال ).۱۳۹۱و  ۱۳۹۰، ۱۳۸۷( ملـیبانک  ]۷[

 https://b2n.ir/778858 ، تهران.۱۳۹۰
، ۱۳۸۸-۱۳۹۷های  هــای آمــاری ســال ســالنامه). ۱۳۹۸تــا  ۱۳۸۹( ایــرانبیمــه مرکــزی  ]۸[

 https://b2n.ir/835664 تهران.
ســــالنامه آمــــاری اســــتان  .)۱۳۹۵تــــا  ۱۳۸۵( ها ســــازمان برنامــــه و بودجــــه اســــتان ]۹[

   .سازمان برنامه و بودجه استان،مرکز استان، ۱۳۸۴-۱۳۹۴های سال
، ۱۳۴۰-۱۳۹۰اجتمـاعی از نگـاه آمـار  تـأمینسازمان  ).۱۳۹۱( اجتماعی تأمینسازمان  ]۱۰[

 https://b2n.ir/793987 تهران.
ــأمینســازمان  ]۱۱[ ــا  ۱۳۹۰( اجتمــاعی ت -۱۳۹۷های  ســالنامه هــای آمــاری ســال ).۱۳۹۸ت

 https://b2n.ir/906482 ، تهران.۱۳۸۹
آمارنامــه   ).۱۳۹۸تــا  ۱۳۸۸( ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری تهــران ]۱۲[

 https://b2n.ir/013181 ، تهران.۱۳۸۷-۱۳۹۷های شهرداری تهران سال
هـا  ). آمارنامـه صـندوق بازنشسـتگی بانک۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ها ( صندوق بازنشستگی بانک ]۱۳[

 ،  تهران.۱۳۹۶تا  ۱۳۹۱های  سال
صـندوق بازنشسـتگی کشـور سـال سالنامه  ).۱۳۹۸تا  ۱۳۹۵( صندوق بازنشستگی کشور ]۱۴[

 ، تهران.۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴
، ۱۳۸۴-۱۳۹۷های ســالنامه آمــاری اســتانی ســال ).۱۳۹۸تــا  ۱۳۸۵( مرکــز آمــار ایــران ]۱۵[

 https://b2n.ir/579094 تهران.
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 ، تهـران.۱۳۸۴-۱۳۹۷های سالنامه آماری کشور سـال ).۱۳۹۸تا  ۱۳۸۵( مرکز آمار ایران ]۱۶[
https://b2n.ir/579094 

، ۱۳۸۴-۱۳۹۴های سـال نتایج آمـارگیری نیـروی کـار ).۱۳۹۸تا  ۱۳۸۵( ایرانمرکز آمار  ]۱۷[
 https://b2n.ir/119065 تهران.

 ).۱۳۹۸-۱۳۹۱(مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت تعــاون، کــار و رفــاه اجتمــاعی  ]۱۸[
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