
 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند77/17% مرد و 11/77نفر حقوق بگیر0  110107از 

 070081تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 97/86 885,44 آموزش پرورش

 71/81 ,775,8 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 86/, ,,,85 راه و شهرسازي

 8/78 ,1571 جهاد کشاورزي

 7,/1 5887, کشور

 7,/, 756,1 علوم تحقيقات و فناوري

 18/, ,,754 اقتصاد و دارائي

 17/, 75847 ارتباطات و فناوري اطالعات

 8,/8 15861 سایر

 011 110107 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 775887 4 ,77589 همسر

 85796 ,69 95,78 فرزند

 68, 7 68, مادر

 49 49 7 پدر

 8, 6 ,7 نواده

 070108 00187 010717 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 آرذبایجان شرقی

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1103030000 

سال                                                    80میانگین سن فعلی  

 سال 37میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 77

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 71



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه5 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. 

وني5فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7775,77 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
857,8 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
78, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
,5887 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

86 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 57775,77 در مجموع 7877ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند72/،0% مرد و 0/10،نفر حقوق بگیر7  517،55از 

 217200تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 32/47 745,23 آموزش پرورش

 42/44 35447 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 7//, 45772 جهاد کشاورزي

 /7/3 45747 کشور

 2//4 777 راه و شهرسازي

 4/33 23/ دادگستري

 4/37 43/ اقتصاد و دارائي

 /,/4 22/ صنعت معدن و تجارت

 43/, 45332 سایر

 011 517،55 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 35434 7 35434 همسر

 25473 373 75332 فرزند

 4/7 2 4/7 مادر

 2, 2, 2 پدر

 7 4 3 نواده

 007،02 27،05 7711، جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ربی  آرذبایجان غ

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    0712،70،5، 

سال                                                    20میانگین سن فعلی  

 سال 50میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 01

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 02



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی7 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه5 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني5فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
3,547, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
25372 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
427 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
45332 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

44 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,53,547 در مجموع 4222ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند20/70% مرد و 90/17نفر حقوق بگیر5  205،22از 

 075,09تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 55/77 513,51 آموزش پرورش

 55/17 437,7 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 5,/1 53511 جهاد کشاورزي

 7,/, ,55 کشور

 5/15 71, راه و شهرسازي

 5/11 ,4, ارتباطات و فناوري اطالعات

 5/75 51, دادگستري

 1/51 ,51 اقتصاد و دارائي

 ,//4 175 سایر

 011 205،22 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 /,,43 4 5,,43 همسر

 53,45 15, 53751 فرزند

 /55 1 /55 مادر

 71 71 1 پدر

 5 1 5 نواده

 05024 77, 05029 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اردبیل

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    90541157،7 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 0،میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 20

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ،2



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی5 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه3 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني3فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان3 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
7,3,11 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
435,4 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
1, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
/44 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

44 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 37,3,11 در مجموع 5711ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند03/00% مرد و 60/66نفر حقوق بگیر،  010،111از 

 03,،31تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 29/66 229666 آموزش پرورش

 ,6/,7 799,96 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 26/, 98,7, جهاد کشاورزي

 66/, ,9,6, راه و شهرسازي

 ,7/, 9666, کشور

 6/66 9,,9, علوم تحقيقات و فناوري

 ,6/7 69762 ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,7/9 ,7996 اقتصاد و دارائي

 9/26 99222 سایر

 011/11 010،111 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 7,98,2 77 7,9869 همسر

 69,66 79,28 29629 فرزند

 ,76 , ,76 مادر

 2, 2, , پدر

 72 8 6 نواده

 10،0,1 0،001 ,11،16 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اصفهان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    70،130،017 

سال                                                    63میانگین سن فعلی  

 سال 31میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال ,1

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 17

بازنشسته

,0%

ازکارافتاده

0%

شاغ  متوفی

0%

بازنشسته متوفی

00%



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی، حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه9 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. 

وني9فوت مي نماید )به شاغ  متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان9 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
7279726 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
69266 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
726 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
697 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

27 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 97279726 در مجموع ,,79ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند04/00% مرد و 05/05نفر حقوق بگیر0  400110از 

 300044تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 86/84 710,42 آموزش پرورش

 6/78 ,0071 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 6/24 00,16 جهاد کشاورزي

 7/64 40,42 علوم تحقيقات و فناوري

 7/88 668 نهاد رياست جمهوري

 4/68 818 دادگستري

 4/82 816 ارتباطات و فناوري اطالعات

 4/18 847 کشور

 6,/0 40,64 ساير

 011/11 400110 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 10041 4 10040 همسر

 70687 0,8 70818 فرزند

 01 , 01 مادر

 40 40 , پدر

 1 , 1 نواده

 60406 431 6,,50 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 البرز

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    6103880066 

سال                                                    50میانگین سن فعلی  

 سال 00میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 36

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 35



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه0 از مزاياي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

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

 ازکارافتادگي دريافت مي دارد. 

وني0فوت مي نمايد )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه يا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه مي باشد.

شسته يا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشد.

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

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

 مي نمايند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان0 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دريافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاري  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
100110 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
00016 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
88 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خريد قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ايراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
40627 

هاي  نامه حمايت از پايان

دانشجويي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

44 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پايان شهريور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 0100110 در مجموع ,,41ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند06/91% مرد و 01/01نفر حقوق بگیر4  024021از 

 024000تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 27/36 348,7 آموزش پرورش

 48/,3 34836 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 8/88 343,4 جهاد کشاورزي

 83/, 2,4 کشور

 6/67 633 راه و شهرسازي

 ,8/, 333 دادگستري

 ,8/, 336 ارتباطات و فناوري اطالعات

 88/, 3,8 نهاد رياست جمهوري

 7/48 4,, ساير

 011/11 024021 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 34426 , 34426 همسر

 34738 773 8,,34 فرزند

 37 , 37 مادر

 38 38 , پدر

 6 6 , نواده

 24120 210 24902 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 ایالم

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    4940044621 

سال                                                    90میانگین سن فعلی  

 سال 10میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 24

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 22



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی4 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه4 از مزاياي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه يا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دريافت مي دارد. 

وني4فوت مي نمايد )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه يا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دريافت حقوق وظیفه مي باشد.

شسته يا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دريافت حقوق وظیفه باشد.

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

قوانین موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به اين صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمايند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان4 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دريافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاري  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
624368 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
34737 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,8 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خريد قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ايراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
733 

هاي  نامه حمايت از پايان

دانشجويي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

38 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پايان شهريور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 4624368 در مجموع ,,,3ماه 



 

 

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

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند00/،0% مرد و 60/47نفر حقوق بگیر5  075،60از 

 065,77تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 04/01 018,01 آموزش پرورش

 05/41 28202 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 0/05 101 جهاد کشاورزي

 0/40 ,10 کشور

 2/11 ,00 ارتباطات و فناوري اطالعات

 2/24 515 اقتصاد و دارائي

 2/12 500 راه و شهرسازي

 0/50 201 دادگستري

 5/40 4,0 سایر

 011/11 075،60 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 28045 0 28042 همسر

 08,04 502 08445 فرزند

 01 1 01 مادر

 24 24 1 پدر

 05016 664 ،6567 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 بوشهر

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    6057845،40 

سال                                                    ,7میانگین سن فعلی  

 سال 0،میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 4,

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ،,



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی5 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه8 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني8فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان8 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
22802, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
08010 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
5, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
202 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

1 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,822802 در مجموع 0011ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند32/11% مرد و 01/01نفر حقوق بگیر،  301،313از 

 052،052تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 02/14 204,041 آموزش پرورش

 24/04 12,,02 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 4/41 12,444 راه و شهرسازي

 0/04 24,102 علوم تحقيقات و فناوري

 0/44 21,111 ارتباطات و فناوري اطالعات

 0/44 21,242 جهاد کشاورزي

 0,/4 22,441 اقتصاد و دارائي

 ,4/4 4,211 نهاد رياست جمهوري

 2,/20 02,400 ساير

 011 301،313 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 21,204 42 ,21,22 همسر

 ,42,41 1,442 44,144 فرزند

 421 4 421 مادر

 14 14 4 پدر

 14 21 ,0 نواده

 2 4 2 خواهر

 00،251 1،030 00،001 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 تهران

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    90،115،102 

سال                                                    00میانگین سن فعلی  

 سال 51میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 19

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 31



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی، حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه, از مزاياي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

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

 ازکارافتادگي دريافت مي دارد. 

وني,فوت مي نمايد )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه يا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه مي باشد.

شسته يا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشد.

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

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

 مي نمايند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان, ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دريافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاري  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
441,114 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
14,114 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
4,, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خريد قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ايراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
1,,14 

هاي  نامه حمايت از پايان

دانشجويي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

44 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پايان شهريور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 441,114, در مجموع 2044ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند15/77% مرد و 51/27نفر حقوق بگیر2  052171از 

 022,77تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 02/76 995,11 آموزش پرورش

 98/40 75,01 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 46/, 95666 جهاد کشاورزي

 1/64 19, کشور

 7/26 800 ارتباطات و فناوري اطالعات

 9/01 747 راه و شهرسازي

 9/99 917 علوم تحقيقات و فناوري

 6/21 970 نهاد رياست جمهوري

 7/41 811 ساير

 011 052171 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 952,0 9 ,,952 همسر

 95980 716 4,0 فرزند

 40 6 40 مادر

 70 70 6 پدر

 7 7 6 نواده

 22107 ,20 127,5 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 چهارمحال و بختیاری 

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    ,5227,0273 

سال                                                    70میانگین سن فعلی  

 سال 70میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 13

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 11



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی2 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه5 از مزاياي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

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

 ازکارافتادگي دريافت مي دارد. 

وني5فوت مي نمايد )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه يا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه مي باشد.

شسته يا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشد.

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

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

 مي نمايند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دريافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاري  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
745218 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
95211 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,9 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خريد قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ايراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
874 

هاي  نامه حمايت از پايان

دانشجويي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

90 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفين در استان تا پايان شهريور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 5745218 در مجموع 9866ماه 



 

 

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

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند73/92% مرد و 1/07،نفر حقوق بگیر7  007،10از 

 0,7,90تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 11/80 005,11 آموزش پرورش

 00/81 05881 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 1//, 811 جهاد کشاورزي

 1/18 11, کشور

 1/51 ,50 راه و شهرسازي

 1/11 151 ارتباطات و فناوري اطالعات

 0/15 /11 علوم تحقيقات و فناوري

 0/11 110 دادگستري

 1/11 181 سایر

 011 007،10 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 05111 1 05111 همسر

 05111 111 11/ فرزند

 /, 1 /, مادر

 11 11 1 پدر

 0 0 1 نواده

 97100 990 77021 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان جنوبی

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    77،9,7031، 

سال                                                    07میانگین سن فعلی  

 سال 0,میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 72

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ،7



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی7 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه5 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. 

وني5فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
115511 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
05,/, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
5, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
11/ 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

01 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 5115511 در مجموع 0511ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند00/10% مرد و 11/61نفر حقوق بگیر،  008،511از 

 44،001تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,39/4 993,77 آموزش پرورش

 47/,6 643993 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 9/47 43,64 جهاد کشاورزي

 4,/9 430,9 کشور

 47/, 3804, راه و شهرسازي

 4/63 43404 علوم تحقيقات و فناوري

 6/84 436,7 دادگستري

 6/90 63737 ارتباطات و فناوري اطالعات

 9/44 93769 سایر

 011 008،511 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 633644 64 6336,9 همسر

 7,,663 633,7 73900 فرزند

 449 0 449 مادر

 90 90 0 پدر

 44 9 68 نواده

 14،501 0،400 11،146 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان رضوی

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    40،088،001 

سال                                                    10میانگین سن فعلی  

 سال 81میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 15

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 14



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی، حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه3 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. 

وني3فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان3 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
6303074 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
603609 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
449 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
43947 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

9, 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 36303074 در مجموع 6900ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند8/16،% مرد و 50/16نفر حقوق بگیر3  083،21از 

 0035،5تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 92/61 154,9 آموزش پرورش

 4,/1 959,6 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 4,/4 26, جهاد کشاورزي

 4/93 4,4 کشور

 9/46 992 دادگستري

 9/91 ,94 راه و شهرسازي

 9/91 949 ارتباطات و فناوري اطالعات

 3,/3 11 اقتصاد و دارائي

 9/14 643 سایر

 011 083،21 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,9544 3 ,9544 همسر

 95996 646 93, فرزند

 41 3 41 مادر

 92 92 3 پدر

 83606 862 83860 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان شمالی

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    13180،،083 

سال                                                    50میانگین سن فعلی  

 سال 60میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 82

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 80

بازنشسته

26%

ازکارافتاده

0%

شاغ  متوفی

6%

بازنشسته متوفی

1%



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی3 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه5 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

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

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني5فوت مي نماید )به شاغ  متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
925194 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
95919 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
44 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
442 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

, 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 5925194 در مجموع 9433ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند،93/8% مرد و 10/40نفر حقوق بگیر9  409،40از 

 039،09تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 81/89 910,83 آموزش پرورش

 89/81 10688 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 1/88 80816 راه و شهرسازي

 8/88 90918 جهاد کشاورزي

 4/84 80611 کشور

 8/89 80649 ارتباطات و فناوري اطالعات

 8/88 80444 علوم تحقيقات و فناوري

 8/49 ,39 اقتصاد و دارائي

 4/84 80388 سایر

 011 409،40 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 8,0983 9 8,0986 همسر

 103,3 80,13 ,1019 فرزند

 861 , 861 مادر

 68 68 , پدر

 ,8 8 1 نواده

 0،9411 09004 039849 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خوزستان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    10904490،4 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 48میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 93

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 94



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

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه0 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. 

وني0فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان0 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
390138 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
60138 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
869 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
80881 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

81 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 0390138 در مجموع ,,84ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند50/97% مرد و 51/07نفر حقوق بگیر1  001010از 

 071079تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,09/7 660,11 آموزش پرورش

 61/20 10400 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 61/10 10469 راه و شهرسازي

 1,/0 711 جهاد کشاورزي

 3/34 132 کشور

 6/46 ,19 ارتباطات و فناوري اطالعات

 6/46 ,19 دادگستري

 6/17 149 علوم تحقيقات و فناوري

 2,/4 997 سایر

 011/11 001010 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 10107 1 10109 همسر

 60191 131 60431 فرزند

 00 , 00 مادر

 16 16 , پدر

 3 , 3 نواده

 01001 570 01070 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زنجان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    5110511905 

سال                                                    95میانگین سن فعلی  

 سال 70میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 52

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 55



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی1 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه0 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. 

وني0فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان0 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
310,63 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
60741 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
4, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
401 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

66 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 0310,63 در مجموع ,,64ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند11/00% مرد و 10/10نفر حقوق بگیر0  110100از 

 00100تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 6/15, 685,01 آموزش پرورش

 51/,6 65681 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 66/58 65658 راه و شهرسازي

 1/60 65656 جهاد کشاورزي

 7,/6 767 کشور

 6/77 6,1 ارتباطات و فناوري اطالعات

 6/76 657 علوم تحقيقات و فناوري

 ,6/1 666 دادگستري

 ,,/, 65661 سایر

 011 110100 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 65,86 6 65,86 همسر

 65700 665 5,,65 فرزند

 65 8 65 مادر

 1 1 8 پدر

 5 8 5 نواده

 6 8 6 خواهر

 50330 132 50105 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سمنان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1100120310 

سال                                                    25میانگین سن فعلی  

 سال 51میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 11

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 11



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه5 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. 

وني5فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان5 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
665105 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
65715 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
61 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
665 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

0 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 5665105 در مجموع 6588ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند20/27% مرد و 27/27نفر حقوق بگیر6  226،22از 

 776002تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 29/65 427,51 آموزش پرورش

 43/55 27094 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 9,/9 47399 جهاد کشاورزي

 5/33 470,4 کشور

 5/90 661 راه و شهرسازي

 ,5/3 65, علوم تحقيقات و فناوري

 5/19 930 ارتباطات و فناوري اطالعات

 4/55 599 دادگستري

 5/39 ,4709 سایر

 011 226،22 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,2719 47550 ,1745 فرزند

 27066 4 27063 همسر

 61 0 61 مادر

 56 56 0 پدر

 5 4 5 نواده

 016212 06720 16770 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سیستان و بلوچستان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    167006002، 

سال                                                    2،میانگین سن فعلی  

 سال 70میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 22

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 22



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی6 حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه7 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. 

وني7فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  شستگي قان غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

شسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  شستگان7 ازکارافتادگان و شا : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  شستگي م راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
557264 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
570,, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,4 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
605 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

, 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 7557264 در مجموع 4100ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند00/10% مرد و 99/66نفر حقوق بگیر,  011,001از 

 91,169تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 99/76 962,96 آموزش پرورش

 ,66/6 662939 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 ,6/, 623,9 جهاد کشاورزي

 73/, 2793, کشور

 67/, ,296, علوم تحقيقات و فناوري

 36/, ,239, ارتباطات و فناوري اطالعات

 6/66 626,9 راه و شهرسازي

 ,,/6 6,,62 دادگستري

 6/99 62766 سایر

 011 011,001 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,662,6 6, 662,99 همسر 

 72997 62677 92663 فرزند 

 6,9 3 6,9 مادر 

 67 67 3 پدر

 66 , 66 نواده 

 6 3 6 خواهر 

 2637,, 62666 32666, جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 افرس

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    61,169,101 

سال                                                    90میانگین سن فعلی  

 سال 10میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 16

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 19



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان  0011گزیده ای از خدمات رفاهی, حمایتی در پایان شهریور 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه2 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني2فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان2 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
6,92776 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
632666 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,,6 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
6266, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

97 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 26,92776 در مجموع 6,33ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند,61/8% مرد و 80/16نفر حقوق بگیر7  017,81از 

 067,81تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,36/3 310,31 آموزش پرورش

 1,/,3 ,,306 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 ,1/, 301,1 جهاد کشاورزي

 62/, ,03 کشور

 3/36 ,13 ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,3/0 23, راه و شهرسازي

 ,3/1 33, نيرو

 3/13 13, دادگستري

 ,1/6 13, سایر

 011 017,81 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 0101, , 0101, همسر 

 301,6 3,0 30301 فرزند 

 11 , 11 مادر 

 ,, ,, , پدر

 10,01 ,,, 10003 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قزوین

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1700,7,08, 

سال                                                    86میانگین سن فعلی  

 سال 0,میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال ,0

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,0



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 موضوعه0 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني0فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان0 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی7 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
,20,36 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
30263 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
1, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
133 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

31 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 0,20,36 در مجموع ,,31ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند12/11% مرد و ,01/0نفر حقوق بگیر8  008,11از 

 028111تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 28/76 9,0,01 آموزش پرورش

 1,/90 90109 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 0,/2 710 راه و شهرسازي

 6/16 206 کشور

 6/12 082 جهاد کشاورزي

 6/66 061 دادگستري

 9/70 689 ارتباطات و فناوري اطالعات

 9,/9 921 اقتصاد و دارائي

 6/17 076 سایر

 011 008,11 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 60,06 9 60,09 همسر 

 90276 619 90609 فرزند 

 02 , 02 مادر 

 1 1 , پدر

 1 6 0 نواده 

 00126 620 00611 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قم

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    0080118110 

سال                                                    11میانگین سن فعلی  

 سال 21میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 10

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,1



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه0 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني0فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان0 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی8 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
610289 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
9022, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
61 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
192 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

1 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 0610289 در مجموع ,,92ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند50/21% مرد و 05/21نفر حقوق بگیر4  524052از 

 554205تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 44/66 519,51 آموزش پرورش

 6,/54 ,6935 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 ,1/5 593,5 جهاد کشاورزي

 6,/6 59,35 کشور

 ,4/5 ,11 ارتباطات و فناوري اطالعات

 4/54 115 راه و شهرسازي

 ,//5 614 دادگستري

 5/46 351 صنعت معدن و تجارت

 ,6/5 59,61 سایر

 011 524052 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 /,394 6 394,3 همسر 

 49454 3,1 /5915 فرزند 

 554 , 554 مادر 

 31 31 , پدر

 3 4 5 نواده 

 5 , 5 خواهر 

 ,1944 634 19446 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کردستان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    0142514055

سال                                                    25میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 50

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 52



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه9 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني9فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان9 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی4 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
64961, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
4945, 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
14 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
1,1 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

45 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,964961 در مجموع ,,56ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند52/86% مرد و 50/46نفر حقوق بگیر6  646505از 

 086126تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 66/66 73,83, آموزش پرورش

 31/,3 836,3 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 6/71 3,67, جهاد کشاورزي

 ,,/, 339,6 کشور

 6,/3 33376 راه و شهرسازي

 3/96 33338 علوم تحقيقات و فناوري

 3/71 ,33,6 ارتباطات و فناوري اطالعات

 3/39 816 دادگستري

 93/, 33361 سایر

 011 646505 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 83313 8, 833,1 همسر 

 637,6 ,3333 13833 فرزند 

 397 , 397 مادر 

 3,9 3,9 , پدر

 39 8 33 نواده 

 3,3633 33366 333316 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    4061446224

سال                                                    55میانگین سن فعلی  

 سال 60میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 82

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 85



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 موضوعه3 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني3فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان3 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی6 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
683913 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
639,6 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
338 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
33,3, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

,, 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 3683913 در مجموع ,,31ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند30/70% مرد و 03/33نفر حقوق بگیر4  304013از 

 304073تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 40/16 228,22 آموزش پرورش

 02/11 28402 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 7/20 28722 جهاد کشاورزي

 6/42 08721 کشور

 2/61 14, راه و شهرسازي

 2/22 71, ارتباطات و فناوري اطالعات

 0/76 420 دادگستري

 0/67 261 اقتصاد و دارائي

 6/14 08221 سایر

 011 304013 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 28621 2 28627 همسر 

 68247 2,2 284,2 فرزند 

 072 1 072 مادر 

 22 22 1 پدر

 01 2 7 نواده 

 0 1 0 خواهر 

 18166 421 18212 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمانشاه

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    0043,34,01

سال                                                    70میانگین سن فعلی  

 سال 3,میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 30

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 37



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه8 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني8فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان8 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی4 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
2,8110 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
28207 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
11 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
08266 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

21 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 82,8110 در مجموع 0611ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند00/31% مرد و 31/08نفر حقوق بگیر0   000100از 

 010111تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 68/86 936,9 آموزش پرورش

 11/,8 83898 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 9//8 83896 جهاد کشاورزي

 1/78 79, کشور

 8/19 ,11 راه و شهرسازي

 1,/8 881 ارتباطات و فناوري اطالعات

 6/66 ,9 نهاد رياست جمهوري

 6/16 79 اقتصاد و دارائي

 1,/1 11, ساير

 011 000100 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 83686 6 83686 همسر 

 /8361 67, 83117 فرزند 

 66 6 66 مادر 

 8, 8, 6 پدر

 8 8 6 نواده 

 3/68, 99, 3669, جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کهگیلوهی و بوریاحمد

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1000130181 

سال                                                    10میانگین سن فعلی  

 سال 10میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 13

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 01



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور موقعیت استان در کشور در پایان 

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

 بازنشستگي مطابق با قوانین موضوعه3 از مزاياي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه يا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دريافت مي دارد. 

وني3فوت مي نمايد )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه يا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دريافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته يا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دريافت حقوق وظیفه باشد.

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

قوانین موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي کشوري شده و به اين صندوق کسور پررداخرت 

 مي نمايند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان3 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دريافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاري  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
193161 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
83/11 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
6, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خريد قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ايراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
686 

هاي  نامه حمايت از پايان

دانشجويي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

86 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پايان شهريور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 3193161 در مجموع 8/66ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند40/41% مرد و 01/31نفر حقوق بگیر5  805113از 

 405044تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 91/06 02,12, آموزش پرورش

 6/92 22126 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 3/92 21,2, جهاد کشاورزي

 2/92 02020 راه و شهرسازي

 63/, 626 کشور

 0/63 9,2 ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,0/2 701 دادگستري

 1/61 219 اقتصاد و دارائي

 2/92 02022 سایر

 011 805113 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 72910 0 72911 همسر 

 22292 201 2379, فرزند 

 39 1 39 مادر 

 6, 6, 1 پدر

 1 1 1 نواده 

 32029 271 12916 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گلستان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    0054305813

سال                                                    48میانگین سن فعلی  

 سال 14میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 43

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه2 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني2فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان2 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی5 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
212369 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
,26,2 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
91 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
30, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

01 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 2212369 در مجموع 0711ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند44/03% مرد و 11/66نفر حقوق بگیر4   144000از 

 364664تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 32/46 220,44 آموزش پرورش

 22/44 2,02,4 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 2/44 20,42 جهاد کشاورزي

 4/44 40,22 کشور

 2/23 20,42 دادگستري

 2/24 20,22 ارتباطات و فناوري اطالعات

 2/22 20,23 نيرو

 2/24 444 اقتصاد و دارائي

 ,2/6 ,6034 سایر

 011 144000 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 40,24 ,2 40,64 همسر 

 20424 242 20462 فرزند 

 242 , 242 مادر 

 26 26 , پدر

 2 , 2 نواده 

 2 , 2 خواهر 

 220,64 322 220642 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گیالن

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    14,434163, 

سال                                                    11میانگین سن فعلی  

 سال 63میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 36

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 36



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 موضوعه0 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني0فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان0 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی4 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
2460422 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
20,26 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
2,2 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
20444 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

66 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 02460422 در مجموع ,,22ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند95/61% مرد و 13/00نفر حقوق بگیر0  300113از 

 950110تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 09/09 194,02 آموزش پرورش

 22/01 24021 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 0/12 24021 جهاد کشاورزي

 2,/9 240,2 راه و شهرسازي

 9,/2 24911 کشور

 0,/2 ,,9 ارتباطات و فناوري اطالعات

 2/20 ,1, دادگستري

 ,9/0 101 اقتصاد و دارائي

 2/19 000 سایر

 011 300113 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,412, 2 4129, همسر 

 249,2 ,,9 14009 فرزند 

 200 9 200 مادر 

 09 09 9 پدر

 , 9 , نواده 

 4,00, 020 2,,14 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 لرستان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1103010003 

سال                                                    53میانگین سن فعلی  

 سال 69میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 91

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 95



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه4 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني4فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان4 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
0,4102 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
24,20 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
09 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
011 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

12 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 40,4102 در مجموع 2,99ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند83/72% مرد و 38/10نفر حقوق بگیر0  320187از 

 730277تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 02/26 335,44 آموزش پرورش

 04/43 065302 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 0//0 5245, جهاد کشاورزي

 3/00 45,53 راه و شهرسازي

 4/26 ,2535 کشور

 2/26 05/00 ارتباطات و فناوري اطالعات

 0/30 05333 دادگستري

 /0/0 500 صنعت معدن و تجارت

 6//3 45000 سایر

 011 320187 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 065000 00 ,,0650 همسر 

 ,0500 26/ ,535, فرزند 

 000 6 000 مادر 

 6, 6, 6 پدر

 06 0 3 نواده 

 /,0/53 /3/ 0050/6 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مازندران

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    30022,0,12

سال                                                    ,2میانگین سن فعلی  

 سال 8,میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 82

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 83



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه5 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني5فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان5 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی0 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
0405003 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
0535/ 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
004 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
05306 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

42 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 50405003 در مجموع 0366ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند,7/,2% مرد و 71/20نفر حقوق بگیر9  279,72از 

 069751تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 95/36 717171 آموزش پرورش

 69/,7 579,3 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 7//7 7517, راه و شهرسازي

 ,5// 5,,77 جهاد کشاورزي

 63/, 7,3 کشور

 7/95 31/ ارتباطات و فناوري اطالعات

 7/31 57/ دادگستري

 /6/, ,9, اقتصاد و دارائي

 5/36 /,,77 سایر

 011 279,72 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 6/,7/ , 1/,7/ همسر 

 /736, 539 7,57, فرزند 

 17 , 17 مادر 

 3, 3, , پدر

 1 , 1 نواده 

 971/9 575 97595 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مرکزی

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    5,90,09555

سال                                                    50میانگین سن فعلی  

 سال 62میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 21

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,2



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه7 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني7فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان7 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
/7767/ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
,7366 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
97 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
75, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

,9 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. /7/7767 در مجموع ,,/7ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند01/01% مرد و 96/91نفر حقوق بگیر9  099661از 

 999069تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 09/66 963,01 آموزش پرورش

 1,/93 931,1 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 09/, 380 جهاد کشاورزي

 39/, 0,9 کشور

 1,/, 130 راه و شهرسازي

 99/, 198 ارتباطات و فناوري اطالعات

 1,/9 ,9, اقتصاد و دارائي

 ,,/9 ,,9 دادگستري

 9/16 ,1, سایر

 011 099661 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 0,,93 6 0,,93 همسر 

 ,9393 91, 938,8 فرزند 

 ,0 6 ,0 مادر 

 ,, ,, 6 پدر

 , 9 9 نواده 

 3896, 06, 3,16, جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 هرمزگان

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    9991109000 

سال                                                    90میانگین سن فعلی  

 سال 10میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 99

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 99



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 قوانین موضوعه3 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخیص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و 

 ازکارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني3فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظیفه یا غیر آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مي باشد.

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

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

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

 مي نمایند.

غلین متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان3 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانین موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعیین مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهیه گزارش ن گیران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی9 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بیمه تکمیلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
9133,, 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهیالت(

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران
93181 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
,, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
,8, 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهیالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظیفه بگیران

0 

بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و موظفین در استان تا پایان شهریور * 

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. ,,39133 در مجموع 9,66ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند00/54% مرد و 80/,4نفر حقوق بگیر8  028,51از 

 558051تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 77/66 598,32 آموزش پرورش

 5,/68 28965 بهداشت درمان آموزش پزشکي

 2/55 68635 جهاد کشاورزي

 9/78 68959 کشور

 6/36 657 ارتباطات و فناوري اطالعات

 ,6/2 276 علوم تحقيقات و فناوري

 6/26 275 راه و شهرسازي

 6/95 868 دادگستري

 ,9/9 68566 سایر

 011 028,51 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 88759 6 88755 همسر 

 587,2 869 58565 فرزند 

 686 5 686 مادر 

 98 98 5 پدر

 3 9 7 نواده 

 ,6883 266 783,6 جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ن  همدا

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    8184018110 

سال                                                    40میانگین سن فعلی  

 سال 20میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 58

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 54



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 موضوعه8 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني8فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان8 ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی8 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
878852 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
88666 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
63 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
655 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

63 

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

 بار به مراکز درماني مراجعه داشته اند. 8878852 در مجموع 6855ماه 



 

 

 0011شهریورتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  0011شهریور حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 0011شهریورحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 0011شهریوروراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 % زن می باشند95/82% مرد و 0,/10نفر حقوق بگیر6  986,52از 

 006152تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ۵۰/۲۳ ۹۳۹۱۵۱ آموزش پرورش

 ۹۱/۱۱ ۵۹۸۵۱ بهداشت درمان آموزش پزشکي

 ۵/۹۳ ۹۹۳,۱ راه و شهرسازي

 ۵/۸۵ ۱۱۹ جهاد کشاورزي

 ۵/۵۱ ,۸۳ کشور

 ۹/۱۳ ۳۲۲ ارتباطات و فناوري اطالعات

 ۱,/۹ ,۱۱ علوم تحقيقات و فناوري

 ۹/۳۹ ۵۸۱ دادگستري

 ,۱/۱ ۹۹۹۱۸ سایر

 011 986,52 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ۵۹۰۸۲ ۰ ۵۹۰,۸ همسر 

 ۹۹۹,۹ ۰۱۱ ,,۸ فرزند 

 ۰۸  ۲ ۰۸ مادر 

۲  پدر  ۹۲ ۹۲ 

 ۹  ۲ ۹ نواده 

 ۱۹۱۱۲ ۵۲۵ ۱۹۹۸۱ جمع

 

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زید

 0011پایان  شهریور -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 0011مهر ما ه   -شماره   دهم

 میانگین حقوق پرداختی

 ریال    1061806109

سال                                                    0,میانگین سن فعلی  

 سال 89میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 95

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال ,9



 تعاریف و مفاهیم 0011شهریور 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 موضوعه۹ از مزایاي بازنشستگي استفاده مي کند.

فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  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. 

وني۹فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي که قبل از تحقق بازن فرد شا

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

سته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول 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.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان۹ ازکارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   که بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شترکرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني که ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب

 0011گزیده ای از خدمات رفاهی6 حمایتی در پایان شهریور 

 شرح خدمت نوع خدمت
مشمولین 

 خدمت
 تعداد

تسهیالت 

 بیمه ای

بيمه تکميلي درمان 

 *)تعداد بار مراجعه (

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
۵۱۹,۸۱ 

تسهیالت 

 مالی

وام ضروري )تعداد 

 تسهيالت(

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران
۰۹۲۱۰ 

وام ازدواج فرزندان 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

 بازنشستگان 
۱, 

بسته های  

تخفیفی 

 رفاهی

خرید قسطي لوازم 

)تعداد  -خانگي ایراني

 استفاده کنندگان(

بازنشستگان و 

 تک ورثه همسر
۳۱۵ 

هاي  نامه حمایت از پایان

دانشجویي فرزندان 

 -بازنشستگان )حمپاد( 

 )تعداد تسهيالت(

فرزندان 

بازنشستگان و 

 وظيفه بگيران

۹۰ 
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