
 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 912,012007 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند7/44,% مرد و 91/00نفر حقوق بگیر9  949790از 

 002007تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %,7/1, 746,74 وزارت آموزش پرورش

 %1,/71 786711 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %8/// ,7621 وزارت راه و شهرسازي

 %7/84 16717 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/27 26742 وزارت کشور

 %7//2 76917 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %2/14 76122 وزارت اقتصاد و دارائي

 %2/12 76412 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7//7 16792 سایر

 %011 942790 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 11,376 8 11,368 همسر

 7,085 975 6,110 فرزند

 307 0 307 مادر

 87 87 0 پدر

 24 9 15 نواده

 18,879 1,079 17,800 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 آرذبایجان شرقی

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7,،1,7 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
3,501 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
70 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
32,252 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
1,909 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

3 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 1,7،,7، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 90297120,0 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند,9/7,% مرد و 10/,9نفر حقوق بگیر9  219247از 

 0027,0تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %7/14, 7//126 وزارت آموزش پرورش

 %71/92 46878 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %92// 26991 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/49 76979 وزارت کشور

 %7/17 921 وزارت راه و شهرسازي

 %4,/7 ,17 وزارت  دادگستري

 %1,/7 ,12 وزارت اقتصاد و دارائي

 %9//7 181 وزارت صنعت معدن و تجارت

 %24// 1,,26 سایر

 %011 212247 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 468/9 9 468/8 همسر

 76271 ,1, 16/12 فرزند

 717 8 717 مادر

 2/ 2/ 8 پدر

 9 2 4 نواده

 ,,0022 477 0120,0 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ربی  آرذبایجان غ

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
11،487 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
26129 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
/8 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
216477 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
76741 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

8 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 11،487، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 
 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9020022120 

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند0/07,% مرد و 90/00نفر حقوق بگیر9  090,0,از 

 072200تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %,//47 7/6111 وزارت آموزش پرورش

 %7//77 267,4 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %14// 767/8 وزرات جهاد کشاورزي

 %/1/1 471 وزارت کشور

 %9//7 178 وزارت راه و شهرسازي

 %8//7 122 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/74 ,17 وزارت دادگستري

 %8/41 7/4 وزارت اقتصاد و دارائي

 %2/92 /2, سایر

 %011 020,0, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 /2618 1 26182 همسر

 76174 1,7 ,/767 فرزند

 728 8 728 مادر

 78 78 8 پدر

 2 8 2 نواده

 02900 010 02001 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اردبیل

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
28،917 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،8/9 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
21 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،81, 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
427 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

2 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند.28،917، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 91200,2,07 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 9,

 % زن می باشند02/02% مرد و 40/42نفر حقوق بگیر9  0109100از 

 072792تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %/8//, ,4682, وزرات آموزش پرورش

 %71/17 7762/9 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %1/48 16177 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/29 16197 وزارت راه و شهرسازي

 %1/77 16217 وزارت کشور

 %2/97 16887 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %2/72 26717 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/71 76748 وزارت اقتصاد و دارائي

 %2//7 2,,76 سایر

 %011 0102100 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,716,1 77 /716,2 همسر

 /4621 76842 6271, فرزند

 ,74 8 ,74 مادر

 14 14 8 پدر

 77 1 , نواده

 02000, 020,0 121,1, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اصفهان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,7،11/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،172 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
12 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
21،/97 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،179 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

2 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. /7،11,، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9121002009 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 9,

 % زن می باشند00/20% مرد و 24/04نفر حقوق بگیر9  029100از 

 ,0220,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %/,/1, 2768/7 وزارت آموزش پرورش

 %9/21 /1621 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %1/47 168/8 وزارت جهاد کشاورزي

 %2/92 76822 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %,//2 ,19 نهاد ریاست جمهوري

 %7/17 ,7, وزارت دادگستري

 %4//7 7// وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %,7/7 72/ وزارت کشور

 %/1/8 76848 سایر

 %011 022100 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76242 8 76242 همسر

 26981 ,29 26,72 فرزند

 17 8 17 مادر

 71 71 8 پدر

 / 7 7 نواده

 ,92,0 001 ,,427 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 البرز

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
79،747 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،,11 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
2, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7,،14, 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
,/7 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

29 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 79،747، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9220792007 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند00/72% مرد و 00/12نفر حقوق بگیر9  0,9000از 

 0,2044تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %1//2, 46/14 وزارت آموزش پرورش

 %77/41 76491 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %9/78 76787 وزارت جهاد کشاورزي

 %7/98 /9/ وزارت کشور

 %2/24 ,24 وزارت راه و شهرسازي

 %,8/9 ,77 وزارت دادگستري

 %8/91 771 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %8/98 789 نهاد ریاست جمهوري

 %1,/1 777 سایر

 %011 0,2000 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76/24 8 76/24 همسر

 761,8 121 76812 فرزند

 47 8 47 مادر

 79 79 8 پدر

 2 2 8 نواده

 ,270, 007 2400, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 ایالم

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
78،421 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,47 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
2, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
21،7,1 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
2,8 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

/ 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 78،421، در مجموع 7788ماه 



 

 

خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9022172007 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند2/00,% مرد و 90/07نفر حقوق بگیر9  049222از 

 002092تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %,///, 7861/7 وزارت آموزش پرورش

 %71/17 26287 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %/,/7 4,9 وزارت جهاد کشاورزي

 %7//7 4/7 وزارت کشور

 %2/47 771 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %2/21 144 وزارت اقتصاد و دارائي

 %2/78 174 وزارت راه و شهرسازي

 %7/18 /27 وزارت دادگستري

 %,//1 98/ سایر

 %011 042222 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,2689 7 /2689 همسر

 76172 /18 76/84 فرزند

 2, 8 2, مادر

 27 27 8 پدر

 02770 001 02440 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 بوشهر

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،482 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
181 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
27 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،/28 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
712 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

27 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 1،482، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9127742090 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,0

 % زن می باشند07/09% مرد و 41/00نفر حقوق بگیر9  0009041از 

 ,024202تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %12//7 7786947 وزارت آموزش پرورش

 %71/77 776171 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %4/87 276988 وزارت راه و شهرسازي

 %7/11 716,71 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %7/84 /,,726 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/81 726/77 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/17 776917 وزارت اقتصاد و دارائي

 %1/84 4//96 نهاد ریاست جمهوري

 %77/17 7,68,7 سایر

 %011 0002141 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 261,7/ 21 26111/ همسر

 1/6,12 26471 126119 فرزند

 ,17 8 ,17 مادر

 1, 1, 8 پدر

 9/ 71 ,7 نواده

 7 8 7 خواهر

 ,00200 2009, 022202 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 تهران

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
721،712 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
77،,,2 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
7,8 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
778،4,7 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،,22 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند.721،712، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 902,2022,4 

سال                                                    41میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,,

 % زن می باشند9/49,% مرد و 00/,9نفر حقوق بگیر9  099,02از 

 002100تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %4/11, /776,8 وزارت آموزش پرورش

 %77/44 /26/7 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %18// 76888 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/81 18/ وزارت کشور

 %2/48 /,7 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7,/7 212 وزارت راه و شهرسازي

 %7/77 797 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %8/48 727 نهاد ریاست جمهوري

 %2/11 ,79 سایر

 %011 092,02 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76427 7 76421 همسر

 76729 298 119 فرزند

 ,1 8 ,1 مادر

 24 24 8 پدر

 2 2 8 نواده

 2740, 0,1 2400, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 چههارمحال و بختیاری 

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
72،289 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
177 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
27 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
4،/47 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
127 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

8 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 72،289، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 2170,,9,24 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 9,

 % زن می باشند7/04,% مرد و 91/40نفر حقوق بگیر9  049420از 

 ,02241تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %9/88, 776797 وزارت آموزش پرورش

 %77/19 76918 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %18// ,,9 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/14 7,/ وزارت کشور

 %2/79 777 وزارت راه و شهرسازي

 %2/78 179 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/41 ,29 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %7/27 287 وزارت دادگستري

 %2/11 194 سایر

 %011 042420 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76171 2 76177 همسر

 ,7687 187 /47 فرزند

 ,/ 8 ,/ مادر

 29 29 8 پدر

 7 7 8 نواده

 2792, 000 ,240, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان جنوبی

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،84/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
471 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
2, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,،898 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
218 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. /1،84، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9020,22400 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 9,

 % زن می باشند,00/1% مرد و 44/70نفر حقوق بگیر9  0049100از 

 992004تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %7/27, 476/27 وزارت آموزش پرورش

 %1//71 7/64/8 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %8,/7 6111/ وزارت جهاد کشاورزي

 %,7/1 //68/ وزارت کشور

 %1/29 ,1617 وزارت راه و شهرسازي

 %/2/7 ,2679 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %/7/1 26779 وزارت دادگستري

 %7/48 769,9 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/27 76927 سایر

 %011 0042100 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 7/6917 77 7/6928 همسر

 ,77671 76,72 96/77 فرزند

 ,22 8 ,22 مادر

 42 42 8 پدر

 27 4 74 نواده

 ,9200, 02902 22919, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان رضوی

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
48،1/9 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
/،814 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
771 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
72،/1, 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،,22 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

/ 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 48،1/9، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 020,0,,9,2 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند,00/1% مرد و 44/70نفر حقوق بگیر9  0,9000از 

 002000تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %/2/,4 96198 وزارت آموزش پرورش

 %1//9 76741 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %,//7 7,/ وزارت جهاد کشاورزي

 %1/81 149 وزارت کشور

 %7/77 747 وزارت دادگستري

 %7/27 779 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/28 771 وزارت راه و شهرسازي

 %8/17 788 وزارت اقتصاد و دارائي

 %/7/9 278 سایر

 %011 0,2000 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76127 8 76127 همسر

 76782 271 1/9 فرزند

 74 8 74 مادر

 ,7 ,7 8 پدر

 2004, 27, 9,,2, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان شمالی

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
4،/77 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,74 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
22 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،418 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
271 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

, 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 77/،4، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال ,9127,9279 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند0/07,% مرد و 90/40نفر حقوق بگیر9  409791از 

 072020تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %7,/1/ 116844 وزارت آموزش پرورش

 %71/28 16/41 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %1/74 /618/ وزارت راه و شهرسازي

 %27// ,1611 وزارت جهاد کشاورزي

 %7/77 26,92 وزارت کشور

 %1//2 /76,7 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %2/22 76777 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %7/72 922 وزارت اقتصاد و دارائي

 %7//7 26929 سایر

 %011 402791 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 786222 1 786279 همسر

 16178 76819 46427 فرزند

 747 8 747 مادر

 7, 7, 8 پدر

 9 2 4 نواده

 072,94 02020 002000 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خوزستان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
17،188 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،7/1 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
4, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
22،,,9 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،81, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 17،188، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 47200,2099 

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند7/27,% مرد و 91/00نفر حقوق بگیر9  079120از 

 022,99تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %,4/1/ /77682 وزارت آموزش پرورش

 %72/18 26719 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %72/47 26724 وزارت راه و شهرسازي

 %,8// /,9 وزارت جهاد کشاورزي

 %,1/1 77, وزارت کشور

 %7/72 248 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/77 2,9 وزارت دادگستري

 %7/18 274 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %/7/8 447 سایر

 %011 072120 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 26,14 2 /26,1 همسر

 1,,76 217 76729 فرزند

 1/ 8 1/ مادر

 27 27 8 پدر

 1 8 1 نواده

 ,0200 29, 020,2 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زنجان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
71،272 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،879 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
79 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،141 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
111 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 71،272، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 4724202900 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند0/00,% مرد و ,90/0نفر حقوق بگیر9  19179,از 

 72102تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %/2/4/ 786,87 وزارت آموزش پرورش

 %77//7 ,1689 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %/77/7 26187 وزارت راه و شهرسازي

 %,7/, 76214 وزارت جهاد کشاورزي

 %4//1 474 وزارت کشور

 %7/41 1/1 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/42 /17 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %7,/7 118 وزارت دادگستري

 %1/// 76772 سایر

 %011 12179, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 167,4 7 ,,167 همسر

 76497 218 7,/76 فرزند

 18 8 18 مادر

 4 4 8 پدر

 7 8 7 نواده

 7 8 7 خواهر

 22011 00, ,2214 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سمنان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
77،198 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
147 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
74 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
4،774 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
217 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 77،198، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 4020902041 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,,

 % زن می باشند9,/0,% مرد و 92/90نفر حقوق بگیر9  ,9940,از 

 022290تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 %91/,/ /7/647 وزارت آموزش پرورش

 %/71/2 6872/ وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي

 %18/, 76149 وزارت جهاد کشاورزي

 %1/11 76841 وزارت کشور

 %7,/1 991 وزارت راه و شهرسازي

 %2/11 /49 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 %,2/7 49, وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 %7/17 1,1 وزارت دادگستري

 %1/11 768/1 سایر

 %011 ,9240, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 6141/ 76184 ,,768 فرزند

 6879/ 7 6871/ همسر

 /9 8 /9 مادر

 77 77 8 پدر

 1 7 2 نواده

 012200 02021 72000 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سیستان و بلوچستان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
71،118 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،771 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
78 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
72،728 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
4,1 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 71،118، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9120002010

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند00/12% مرد و 44/72نفر حقوق بگیر9  01,20,0از 

 2720,7تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 4/98, 96111, وزارت آموزش و پرورش

 ,71/2 716/14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 /7/9 68/2/ وزارت جهاد کشاورزي

 2/18 261,7 وزارت کشور

 ,//2 26,71 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 2/87 26818 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7//7 76/19 وزارت راه و شهرسازي

 7/22 76272 وزارت دادگستري

 1/44 161/7 سایر

 011 01,20,0 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 716724 29 716891 همسر 

 16,47 /7678 ,,462 فرزند 

 ,12 8 ,12 مادر 

 787 787 8 پدر

 71 2 77 نواده 

 7 8 7 خواهر 

 226219 76/14 286482 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 افرس

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر    ما ه    -شماره  نهم

 

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابرقره پررداخرت : بازنشسته  

 کسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه 

 و ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سبرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثه مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به موجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پرداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که بر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صندوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
726778       

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
/،742 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
781 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
17،//4 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،/41 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 72،778، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 47207,2071

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 2,

 % زن می باشند00/72% مرد و 40/12نفر حقوق بگیر9  ,00290از 

 002704تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 1,/9, 7168/8 وزارت آموزش و پرورش

 78/71 76191 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 4/14 76112 وزارت جهاد کشاورزي

 2/99 8,/ وزارت کشور

 9,/7 174 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 1//7 ,21 وزارت راه و شهرسازي

 7/77 2,9 وزارت نيرو

 7/12 271 وزارت دادگستري

 1/97 412 سایر

 011 ,00290 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 /2612 8 /2612 همسر 

 76171 718 76711 فرزند 

 77 8 77 مادر 

 ,2 ,2 8 پدر

 16481 ,28 16/82 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قزوین

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابرقره پررداخرت : بازنشسته  

 کسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه 

 و ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سبرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثه مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به موجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پرداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که بر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صندوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
72،72, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،818 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
79 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,،118 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
2,9 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

4 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,72،72، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9020,02797

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند9,/7,% مرد و 91/90نفر حقوق بگیر9  002001از 

 002491تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 4/92, 786841 وزارت آموزش و پرورش

 72/98 76971 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 81/, 987 وزارت راه و شهرسازي

 2/91 717 وزارت کشور

 7//2 ,14 وزارت جهاد کشاورزي

 2/21 118 وزارت دادگستري

 7/17 241 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/88 771 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 1//2 112 سایر

 011 002001 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 26827 7 26821 همسر 

 /7671 /27 76278 فرزند 

 /1 8 /1 مادر 

 78 78 8 پدر

 / 2 1 نواده 

 9//16 2/1 16187 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قم

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر  ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابرقره پررداخرت : بازنشسته  

 کسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه 

 و ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سبرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثه مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به موجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پرداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که بر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صندوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
77،/4/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,9, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
77 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،47, 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
789 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

8 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. /4/،77، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9121402040

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند9/20,% مرد و 07/,9نفر حقوق بگیر9  22004,از 

 2,07,,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7,/2, 7/6977 وزارت آموزش و پرورش

 41/,7 762/2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 71// 76181 وزارت جهاد کشاورزي

 7/87 76821 وزارت کشور

 2/28 8,/ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 2/71 1// وزارت راه و شهرسازي

 7/18 7/1 وزارت دادگستري

 7/27 177 وزارت صنعت معدن و تجارت

 7/84 76817 سایر

 011 22004, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 16211 7 16217 همسر 

 26799 199 76188 فرزند 

 ,77 8 ,77 مادر 

 ,1 ,1 8 پدر

 1 2 7 نواده 

 7 8 7 خواهر 

 6/91/ 777 67/2/ جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کردستان

گـاه   ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7,،9,1 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،814 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
27 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
9،4/7 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
/88 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 9,1،,7، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9124772224

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 0,

 % زن می باشند00/00% مرد و ,40/0نفر حقوق بگیر9  292044از 

 0,2001تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 8,/,, 116281 وزارت آموزش و پرورش

 ,71/7 2//46 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 14// 16148 وزارت جهاد کشاورزي

 1/11 76989 وزارت کشور

 2/84 /7671 وزارت راه و شهرسازي

 /7/9 76779 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 7/18 76817 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/18 471 وزارت دادگستري

 1/92 262/7 سایر

 011 292044 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 46721 14 46897 همسر 

 6442/ 76719 76,11 فرزند 

 187 8 187 مادر 

 /77 /77 8 پدر

 18 1 22 نواده 

 716179 76299 7268/8 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
22،191 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
2،471 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,7 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
27،188 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،,77 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 22،191، در مجموع 7788ماه 



 

 

خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9120942222

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند9/91,% مرد و 01/,9نفر حقوق بگیر9  092092از 

 ,9271,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 /7/7, //2261 وزارت آموزش و پرورش

 77/98 6/48/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 4/17 26411 وزارت جهاد کشاورزي

 7,/7 76422 وزارت کشور

 2/77 987 وزارت راه و شهرسازي

 /2/1 118 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/47 2/, وزارت دادگستري

 ,7/7 77/ وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 ,7/8 76/71 سایر

 011 092092 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 61,9/ 2 61,4/ همسر 

 76229 17/ 16,71 فرزند 

 744 8 744 مادر 

 2/ 2/ 8 پدر

 77 7 4 نواده 

 7 8 7 خواهر 

 96119 19, 96288 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمانشاه

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر  ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
27،741 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
2،47, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
71 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
71،1/7 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،7,4 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

, 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 27،741، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9020202,91

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 00

 % زن می باشند00/71% مرد و 02/01نفر حقوق بگیر9  002799از 

 002079تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 9/87, ,96,7 وزارت آموزش و پرورش

 2//71 76119 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 /1/7 76717 وزارت جهاد کشاورزي

 ,,/2 142 وزارت کشور

 4//7 279 وزارت راه و شهرسازي

 7/12 /71 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 /,/8 97 نهاد ریاست جمهوري

 4//8 49 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 /2/2 /17 سایر

 011 002799 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76,71 8 76,71 همسر 

 /76/9 1,1 76224 فرزند 

 4, 8 4, مادر 

 11 11 8 پدر

 7 7 8 نواده 

 16119 782 26914 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 كهگیلوهي و بورياحمد 

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
72،77/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
41, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
17 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
9،1,7 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
/22 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند.  /72،77، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 90212424,1

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند0,/0,% مرد و 92/97نفر حقوق بگیر9  002200از 

 02,00,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 /4/2, 276277 وزارت آموزش و پرورش

 8,/9 16829 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 2,/1 26428 وزارت جهاد کشاورزي

 /,/1 767/8 وزارت راه و شهرسازي

 2/94 914 وزارت کشور

 7/91 21, وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/17 722 وزارت دادگستري

 8/94 ,18 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 2,/1 76771 سایر

 011 002200 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,76/4 7 /76/4 همسر 

 16212 /7/ 264,4 فرزند 

 19 8 19 مادر 

 18 18 8 پدر

 4 8 4 نواده 

 46917 ,7/ 46711 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گلستان

گـاه   ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
29،7/8 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،781 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
17 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
71،19, 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
,87 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

2 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 29،7/8، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 912,042070

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 2,

 % زن می باشند,00/0% مرد و 44/20نفر حقوق بگیر9  472004از 

 72017,تعداد شاغلین کسور پرداز:  

 درصد تعداد دستگاه 

 ,7/9, /7/671 وزارت آموزش و پرورش

 /77/1 786122 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 98// 76787 وزارت جهاد کشاورزي

 2/91 26848 وزارت کشور

 4//7 76819 وزارت دادگستري

 2//7 //768 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 2//7 //768 وزارت نيرو

 7/72 ,91 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 29// 16,41 سایر

 011 472004 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 16911 78 16921 همسر 

 64,1/ /1/ 6741/ فرزند 

 712 8 712 مادر 

 7/ 7/ 8 پدر

 / 8 / نواده 

 7 8 7 خواهر 

 776198 ,7, 776277 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گیالن

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
/9،172 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،,14 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
/8 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7/،421 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
7،171 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

92 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 9،172/، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 912,142,70

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند4/20,% مرد و ,90/0نفر حقوق بگیر9  002149از 

 420,7,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 82.,, 286/78 وزارت آموزش و پرورش

 7/.77 16/44 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 27., 76978 وزارت جهاد کشاورزي

 71./ 76,11 وزارت راه و شهرسازي

 1.71 768,4 وزارت کشور

 7.98 97/ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,7.1 722 وزارت دادگستري

 8.97 291 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 /1.7 949 سایر

 011 002149 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76,17 1 76,41 همسر 

 16/24 7,/ ,,269 فرزند 

 747 8 747 مادر 

 ,, ,, 8 پدر

 7 8 7 نواده 

 16779 18, 46179 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 لرستان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
21،,17 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،449 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
71 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7/،,72 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
447 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 17,،21، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال ,902210200

سال                                                     42میانگین سن فعلی  

 سال  ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 9,

 % زن می باشند9/70,% مرد و 19/,9نفر حقوق بگیر9  902004از 

 092741تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 2.27, 716,77 وزارت آموزش و پرورش

 71.21 786144 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 41., 62/4/ وزارت جهاد کشاورزي

 /,.7 ,16,1 وزارت راه و شهرسازي

 1.28 26794 وزارت کشور

 2.28 76471 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 /7.1 76779 وزارت دادگستري

 7.71 979 وزارت صنعت معدن و تجارت

 4,.7 2/,16 سایر

 011 902004 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 7//786 77 786/71 همسر 

 6,81, 418 6141/ فرزند 

 728 8 728 مادر 

 7/ 7/ 8 پدر

 78 , 7 نواده 

 746111 491 7,6/78 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مازندران

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

  ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,2،172 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،171 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
/, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
27،811 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
98 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

,2 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند.  2،172,، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال ,472197279

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 7,

 % زن می باشند7/92,% مرد و 2,/91نفر حقوق بگیر9  92720,از 

 022020تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 1.48, 746187 وزارت آموزش و پرورش

 72.17 16/19 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 8/.1 /2614 وزارت راه و شهرسازي

 7.12 76284 وزارت جهاد کشاورزي

 2.91 171 وزارت کشور

 /,.7 7,8 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,/.7 714 وزارت دادگستري

 8.97 2,7 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 4/.1 994 سایر

 011 92720, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76884 2 /7688 همسر 

 7,/26 1/1 26281 فرزند 

 47 8 47 مادر 

 ,2 ,2 8 پدر

 4 8 4 نواده 

 6,42, ,11 ,621, جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مرکزی

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد  -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7,،822 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7،178 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
21 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
78،948 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
484 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

 8 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 822،,7، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 49291,2097

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند0,/01% مرد و ,47/9نفر حقوق بگیر9  042724از 

 ,,20,,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7.21, 786112 وزارت آموزش و پرورش

 74.72 26981 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 7,.7 414 وزارت جهاد کشاورزي

 1.47 29, وزارت کشور

 1.77 41/ وزارت راه و شهرسازي

 1.78 ,2/ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 2.74 771 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 7.77 /27 وزارت دادگستري

 2.11 711 سایر

 011 042724 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 26111 8 26111 همسر 

 26211 781 76118 فرزند 

 1, 8 1, مادر 

 17 17 8 پدر

 1 7 2 نواده 

 76427 771 76241 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 هرمزگان

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
4،447 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
114 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
79 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،747 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
177 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

8 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 4،447، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9120902210

سال                                                    ,4میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 9,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند00/14% مرد و 40/70نفر حقوق بگیر9  022000از 

 2900,,تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7/.,, 216/14 وزارت آموزش و پرورش

 /77.1 /,62/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 /8./ 76497 وزارت جهاد کشاورزي

 7,.1 76297 وزارت کشور

 2.87 472 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 8,.7 ,,/ وزارت راه و شهرسازي

 1/.7 9// وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 7.11 748 وزارت دادگستري

 1.78 76284 سایر

 011 022000 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ///76 7 7//76 همسر 

 /,,26 717 26717 فرزند 

 7/8 8 7/8 مادر 

 17 17 8 پدر

 9 1 , نواده 

 46771 79/ 6197, جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ن  همدا

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد   -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
71،77, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
2،249 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
11 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
77،997 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
,77 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

1, 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,71،77، در مجموع 7788ماه 



 

 

 0011خرداد توزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011خرداد حقوق بگیران به تفکیک جنسیت و حالت در پایان 

 0011خرداد وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال 9024202200

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال ,2میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 0,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 4,

 % زن می باشند0/01,% مرد و 90/41نفر حقوق بگیر9  22440,از 

 002002تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 2/71, 977،/7 وزارت آموزش و پرورش

 77/14 ,1،17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 ,7/, 12/،7 وزارت راه و شهرسازي

 /1/1 914 وزارت جهاد کشاورزي

 1/12 1/7 وزارت کشور

 /7/9 88/ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/41 771 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 1//7 192 وزارت دادگستري

 7/71 7،779 سایر

 011 29440, جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 1،2/7 2 1،279 همسر 

 7،747 294 147 فرزند 

 21 8  21 مادر 

 78 78  8 پدر

 7 8  7 نواده 

 7،7,7 189 7،7/2 جم 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زید

گـاه  ۰۰۱۱پایان خرداد    -استان رد یک ن

 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 ۰۰۱۱تیر   ما ه    -شماره  نهم

  



 تعاریف و مفاهیم 0011خرداد موقعیت استان در کشور در پایان 

فردي است که پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت کسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه، از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجر  :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

فرد شاغلي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني،فوت مي نماید )به سربرب شاغل متوفی: 

 انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثره مشرمرول بازنشسته متوفی:  

 دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي که به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به این صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمایند.

: وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلين متوفي که برر وراث وظیفه بگیر )موظفین( 

 .   اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

:سني که براساس قوانين موضوعه براي بازنشستگي مشترکان صرنردوق سن بازنشستگی 

 تعيين مي شود.

 سن حقوق بگيران را در تاریخ تهيه گزارش نشان مي دهد. سن فعلی:

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان خرداد 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
77،41/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
19/ 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
21 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

تسهيالت خرید از 

-هاي رفاه  فروشگاه

)تعداد استفاده 

 کنندگان(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
1،211 

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
111 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

7 

ازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پایان خرداد ب* 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. /77،41، در مجموع 7788ماه 


