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 مقدمه

هاي مربوط به این فصل شامل خدماتی است که  فعالیت    

خدمـات  نهادهاي انقالب اسالمی در امور ها و توسط سازمان

میـن نیازهاي اسـاسی قشـر کم درآمد، أتوانبخشی، ت اجتمـاعی،

ارتقاي سطح زندگی آسیب  بیمه اي و خدمـات حمایتی و

 .دیدگان جامعه صورت می گیرد

هاي ذیربط ثبتی  اطالعـات در سازمـان آمار وروش جمع آوري 

 . بوده که در قالب جـداول آماري دراین سالنامه درج شده است

 .هایی که دراین زمینه فعالیت داشته اند سازمان

 

 ) اي غیربیمه(  حمایتی  خدمات)  الف

اي و  ، مشاوره مددکاري  هاي و فعالیت از تدابیر  اي مجموعه 

  منظور تأمین به  که  است  و توانبخشی  یاجتماع  سایر خدمات

  زندگی  سطح  درامد و ارتقاي  کم  هاي گروه  اساسی  نیازهاي

  صورت  د و جانبازاناهش  هاي ر، خانـوا جـامعـه  دیـدگان آسیـب

 :عبارتند از  زمینه  این در  فعـال  هاي سـازمان. گیرد می

  کشور   بهزیستی  سازمان -1

، واحد هاي مختلفی عهده دار انجام 1359 تا قبل از  سال

با  1359خدمات بهزیستی در سطح کشور بودند که در سال 

با اهداف   "سازمان بهزیستی کشور "ادغام آن واحد ها،

 گسترش خدمات توانبخشی، 

حمایتی، بازپروري و پیشگیري از معلولیت ها و آسیب هاي 

گروه هاي  اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیاز هاي اساسی

آمار فعالیت هاي بهزیستی که توسط . کم درآمد، تشکیل شد

تاکنون  1345واحد هاي ذي ربط تهیه و ارائه شده، از سال 

 .در سالنامه آماري کشور درج گردیده است

 )ره(  خمینی  امداد امام  کمیته -2

امور   به  منظور رسیدگی  به 1357  سال که در  کمیته  این

 1361  شـد،  از سال  تأسیس  آنان  بـه  و کمک  جامعه  محرومان

  کرده  و ارائه  خـود را گردآوري  هاي فعالیت  نتایج ، آمار تاکنون

 . است

 امور ایثارگرانبنیاد شهید و  -3

از ادغام بنیاد  1383بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

به شهید و بنیــاد مستضعفــان و جــانبازان انقالب اسالمی 

 . وجود آمد

و  1358هــاي  ایــن دو بنیــاد، بــه ترتیــب در ســال

به منظــور رسیــدگــی بــه امــور خــانــوارهــاي  1357

شاهــد و جانبازان انقالب اسالمی تأسیس شد و آمارهاي 

و  1370هاي این دو نهاد به ترتیب از سال  مربوط به فعالیت

 .در دسترس است 1373

 

 

  ایران  اسالمی  احمر جمهوري  هالل  تجمعی -4

با نام جمعیت شیر و خورشید  1301این سازمان در سال 

به نام جمعیت هالل  1360از سال . سرخ ایران تاسیس شد

آمار فعالیت هاي . احمر جمهوري اسالمی ایران تغییر یافت

تاکنون در سالنامه آماري کشور  1345این جمعیت، از سال 

 .درج شده است

  اي بیمه  خدمات)  ب

  ، کارفرما و دولت شده بیمه  مشارکت  اساس که بر  خدمات  این

. آید به اجرا در می  مختلف هاي  صورت به  گیرد،  می شکل

 ، ازکار ی، بازنشستگیـانـدرم  ـهبیم  اي شامل بیمه  خدمات

  بارداري  ، ایام ار، فوتـاز ک  یـاشـن  وادثـ، ح اريـ، بیک افتادگی

  این در  فعال  هاي سازمان. است  مندي ائلهـع  هـزینـه  مکو ک

 :عبارتند از  زمینه،

  اقدام  ، اولین1309  در سال  اجتماعی  مینأت  سازمان -1

با  .شد  از کار شروع  ناشی  حوادث  در قبال  کارگران  درمورد بیمه

  بیمه  ، قشرهاي1354  در سالتأمین اجتماعی   سازمان  تأسیس

.   یافت  تري بیش  رشـ، گست شده  انجام  هاي حمایت  نوع و  شده

شود، از  می  و ارائه  آوري جمع  زمینه  در ایــن  کـــه  آمارهایـی

 . است  دهـش  ور درجـکش آماري  در سالنامه 1345  سال

  قانون  اساس ، بر سازمان  این سالمت ایرانبیمه   سازمان -2

، 1373  وبــکشور مص  انـیدرم  خدمات  همگانی  بیمه

  ارائه و  تهیه  زمینه  در این  که  د و آمارهاییــش  أسیســت

ذکـر   شایان. باشـد می  در دسترس 1374  شود، از سال می

  بیـمه خدمات  ، قانـون سازمان  این  از تأسیـس  ، قبـل است
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  بـتصوی  هـب 1351  الـ، در س دولـت  کـارکنـان  درمـانی

  رحلهـم  به  وقـت  بهداري  وزارت  توسط 1353  الـو از س دـرسی

 .شد  اجرا گذاشته

این  صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر -3

فعالیت خود را در جهت ارائه خدمات  1384صندوق از سال 

بیمه هاي اجتماعی مطلوب و امکان دسترسی آسان به کلیه 

ات مربوط به صندوق اطالع .آحاد جامعه هدف آغاز کرده است

بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر براي نخستین بار در سال 

 .انتشار یافت 1386

اداره امور بازنشستگان و   کشوري  بازنشستگی  سازمان -4

 1353الی  1301ارائه ي خدمات بازنشستگی طی سال هاي 

توسط وزارتخانه ها، سازمان ها صورت گرفته است، اما 

  مشترك  بگیران و وظیفه  بازنشستگان  وط بهمرب  العاتـاط

 بار در   نخستین  ، براي کشوري  بازنشستگی  صندوق

صندوق بازنشستگی کشوري بصورت  . انتشار یافت 1350  سال

 ي موسسه

تأسیس و فعالیت خود را آغاز  1354مستقل از ابتداي سال 

 .نموده است

آمارهاي خود  هاي مذکور، شایان ذکر است، تمامی سازمان     

 . کنند را به روش ثبتی تولید می

 1390با اجراي سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال     

توسط مرکز آمار ایران، اطالعاتی در مورد وضعیت معلولیت در 

آوري شــد که جداول آن در این فصل ارائه شده  کشور جمـع

 .است

 

  مفاهیمو   تعاریف

  اي بیمه غیر  از تدابیر خدمات  اي مجموعه : اجتماعی  خدمات

  اساسی  نیازهاي  حداقل  مینأت  به  منظور کمک  به  است که

 .شود ارائه می ، درامد و نیازمند جامعه کم  هاي گروه

دو یا   که  اجرایی،  است  واحدي : اجتماعی  خدمات  مجتمع

افراد و  از  برنامه حمایت  هاي فعالیت از  چند فعالیـت

  ارائه  مددجویان  و نیازمند را، به  سرپرست بی  يها خانواده

 .دهد می

کودکی است که بنا به دالیلی به طور  :سرپرست کودك بی

دایم یا موقت از سرپرستی مؤثر و با صالحیت محروم شده 

 ).قانون تأمین زنان و کودکان(است 

اي است که بر طبق ضوابط و مقررات، با  مؤسسه :مهدکودك

زمان بهزیستی استان براي نگهداري، کسب مجوز از سا

مراقبت، پرورش و شناخت استعدادهاي کودکان در ابعاد 

 24تا  3(زیستی، روانی و اجتماعی در سه بخش شیرخوار 

 . شود تأمین می) سال 7تا  3(و نوباوه ) سال 3تا  2(، نوپا )ماه

،  پزشکی  از خدمات  اي مجموعه  به:  توانبخشی  خدمات

  به  شود که می  گفته  و اجتماعی  اي ، حرفه آموزشی،  پیراپزشکی

  به  موجود در فرد معلول  هاي توانایی  به حداکثر رساندن منظور

 .شود می  کار گرفته

  شود که می  اطالق  تدابیري  مجموعه  به : پیشگیري  خدمات

  یک در  اي خاص پدیده  یا گسترش از بروز و  جلوگیري  براي

 .گیرد می  ورتص ،ویژه همجموع

مرکزي است که به  ):صداي مشاور(مرکز مشاوره تلفنی 

اجتماعی و یا ارتقاء  –منظور رفع اختالالت و مشکالت روان 

گیرندگان، به صورت تلفنی ،  سطح زندگی و توانمندي تماس

 .کند اي و روانشناختی ارائه می خدمات مشاوره

، مرکزي است که خدمات تشخیصی :مرکز مشاوره ژنتیک

هاي مادرزادي وارثی و یا  اي بیماري پیشگیري و مشاوره

ها را  بینی سطح سالمت افراد در ارتباط با این بیماري پیش

 .دهد ارائه می

شود که به یکی از مواد افیونی  به فردي گفته می :معتاد

اعتیادزا وابستگی شیمیایی و رفتاري پیدا کرده، به طوري که 

کالت جسمی، روانی و رفتاري در صورت قطع این عمل، با مش

 .شود و یا باهم روبرو می

  .شود تر گفته می ساله و بیش 60به افراد : سالمند

جسمی، (فردي است که به علت اختالل فیزیکی :  معلول

، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد )حرکتی، حسی

 .فردي و یا اجتماعی باشد

ا ضوابط خدماتی و معلولی که منطبق ب  :معلول تحت پوشش

حمایتی سازمان بهزیستی با تشکیل پرونده تحت پوشش قرار 

هاي  گیرد و طی برنامه مدون در مدت زمان مشخص زمینه می
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اشتغال و توانمندي وي فراهم شده و از چرخه حمایت خارج 

 .شود می

،  سرپایی  درمان  عناوین  تحت  خدمات  این : درمانی  خدمات

،  توانبخشی  وسایل  بیمار، تحویل  اعزام ، پیچی بستري، نسخه

واجد شرایط   افراد خانوارهاي  در مورد تمامی... و   زایمان

 .شود می  انجام  درمانی  هاي از کمک  استفاده

به زنان  :زنان سرپرست خانوار نیازمند مورد حمایت

نیازمند مورد حمایتی اطالق می گردد که به دلیل فقدان 

ار افتادگی، طالق، معلولیت و بیماري سرپرست، فوت، از ک

سرپرست و یا استیصال و درماندگی مورد حمایت اشخاص 

حقیقی یا دستگاه ها، نهادها و یا مؤسسات حمایتی قرار می 

 .گیرد

به مددجویی گفته می شود که به  :مددجوي نیازمند موردي

دلیل نیاز پیش آمده در یک یا چند نوبت از امکانات حمایتی و 

 .ینی شده سازمان هاي حمایتی ذیربط بهره مند شودپیش ب

به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می  :حامی کمیته امداد

شود که طبق دستورهاي دستگاه هاي حمایتی، حمایت یک یا 

 .چند تیم را عهده دار می شود

درآمد  :درآمد هاي اختصاصی کمیته امداد امام خمینی

کمک : کلی شامل هاي اختصاصی کمیته امداد به سه دسته

هاي مردمی و سازمان ها، کمک هاي مجتمع اقتصادي، وجوه 

امانی و شرعی و درآمد هاي محلی ناشی از فعالیت هاي 

 .اقتصادي تقسیم می شود

بــه  پــدر، مــادر، همســر و فرزنــد شــهید،  : خــانواده شــاهد

 شود مفقوداالثر و اسیر خانواده شاهد گفته می

کـه بـراي اسـتقرار و حفـظ      شـود  به فردي گفته مـی : ایثارگر

دستاوردهاي انقالب اسالمی و دفـاع از کیـان نظـام جمهـوري     

اسالمی ایـران، اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کشـور، مقابلـه بـا        

تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خـارجی انجـام وظیفـه    

نمـوده و شــهید، مفقــود االثـر، جانبــاز، اســیر، آزاده و رزمنــده   

 .شناخته شود

به والدین تحت تکفل شاهد گفته : ق بگیر شاهدوالدین حقو

هـا و   شود کـه بـر اسـاس احکـام صـادره از سـوي سـازمان        می

ــربط  یگــان ــرازي ) شــهداي مســتخدم(هــاي ذی و احکــام همت

ــتخدم( ــهداي غیرمس ــت  ) ش ــه دریاف ــاي ماهیان ــوق و مزای حق

 .نمایند می

بـه والـدین غیـر تحـت تکفـل      : بگیر شاهد والدین مستمري

 1375که بر اسـاس قـانون مصـوب آبـان     (شود  شاهد گفته می

مســتمري ماهیانــه ) مجلــس شــوراي اســالمی و اصــالحیه آن

 .   نمایند دریافت می

مستخدمین شهید، جانباز از کـار  : بگیر ایثارگر حالت اشتغال

افتاده کلی، آزاده جانباز از کار افتاده کلی و مفقوداالثر انقـالب  

ل تلقـی واز لحـاظ   اسالمی و جنـگ تحمیلـی، بـه منزلـه شـاغ     

العـاده شـغل، مزایـاي مسـتمر،      پرداخت حقوق یا اجرت و فوق

همانند مستخدمین شاغل با دو گـروه بـاالتر   ...  ارتقاي گروه و 

هـاي ذیـربط بـا آنـان رفتـار       ویا عناوین مشابه توسـط دسـتگاه  

خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی مربوطـه، بـا سـنوات    

ز آن از حقـوق بازنشسـتگی یـا    مقرر، بازنشسـته شـده و پـس ا   

 .شوند مند می مستمري مربوط بهره

شود که سـالمتی خـود را در راه    به ایثارگري گفته می: جانباز

تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب اسـالمی و  

کیان جمهوري اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، 

عوامـل ضـد انقـالب و    مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشـمن و  

هاي جسمی یا روانـی   اشرار از دست داده و به اختالالت و نقص

 .دچار شود

مبلغی است که از سوي بنیاد شـهید و  : حق پرستاري جانباز

بـه منظـور حفـظ    ) بر اسـاس ضـوابط مربوطـه   (امور ایثارگران 

درصد و باالتر، اعصاب و روان و شـیمیایی   50سالمت جانبازان 

 .شود خت میها پردا به آن

دیدگی جسمی و  عبارت است از میزان آسیب: درصد جانبازي

روانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 .مشخص و حسب مورد تجدید نظر خواهد شد

مبلغی است که از سوي بنیاد شهید و : کمک معیشت جانباز

 امور ایثارگران به جانبازي که حقـوقش کمتـر از کـف تعریـف    

 .شود شده در دستورالعمل ترمیم حقوق باشد پرداخت می

فردي است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق  :بیمه شده

گر را  بیمه، حق استفاده از مزایاي مندرج در قانون سازمان بیمه

 .دارد

اي است که به دستور کارفرما  بیمه شده :بیمه شده اجباري

کند و مزد یا حقوق  کار مییا نماینده او در محلی به نام کارگاه 

 . کند دریافت می
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قانون  8ماده  اشخاصی که طبق تبصره : اختیاري مه شده بی

تأمین اجتماعی به علتی غیر از علل مندرج در قانون مذکور از 

نامه  شوند، به موجب آیین ردیف بیمه شدگان اجباري خارج می

خـود را بـه  توانند با انعقاد قرارداد، بیمـه و مقررات مربوطه می

 . طـور اختیاري ادامه دهند

فردي است که بدون رابطه مزدبگیري و : بیمه شده توافقی

براساس توافق سازمان تامین اجتماعی با شخص حقوقی 

 .گیرد ربط، تحت پوشش قرار می ذي

اي است که رأساً مشمول مقررات  بیمه شده: بیمه شده اصلی

 . دشو گر می مندرج در قانون سازمان بیمه

شخص یا اشخاصی  ):خانواده بیمه شده(بیمه شده تبعی 

توانند از مزایاي مقرر در  هستند که به تبع بیمه شده اصلی می

 . گر استفاده کنند قانون سازمان بیمه

اي است که براي  بیمه شده :آزاد  و مشاغل  حرفشده   بیمه

د یا خو) کارفرما(انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر 

به استناد مجوز اشتغال صادر شده از ) فرما خویش(به تنهایی 

دار یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان  سوي مراجع صالحیت

 .تأمین اجتماعی به کار اشتغال دارد

  افرادي  به  است  مکلف  اجتماعی  مینأت  سازمان : بیکاري  بیمه

  ه و برخالفبود  ، بیمه اجتماعی  مینأت  قانون  مقررات  طبـق  که

باشند،  کار می  انجام اند و نیز آماده  و اراده خود بیکار شده  میل

 .کند  پرداخت  بیکاري  ایام  مقرري

 ایام در   هـک ودـش می   اطالق   وجوهی  به :دستمزد  غرامت

  دمـع ار وک    به  اشتغال  براي  موقت  و ناتوانی  بیماري ، بارداري 

  ، به حقوق یا مزد  جاي  به  قانون  حکم  ، به حقوق یا مزد  دریافت

 .شود  می  پرداخت  شده  بیمه

،  خاص  شرایطی  طبق  که  است مبلغی : ازدواج  هزینه  کمک

 مین أت  براي

 .شود می  پرداخت  شده  بیمه به  ازدواج،   هاي از هزینه  قسمتی 

  جا، براي طور یک به  که  است  مبلغی :عضو  نقص  غرامت

  وي  ، به دهش د بیمهـدرام  تقلیل  عضو یا جبران  نقص  جبران

 .شود می  پرداخت

وسایلی ) پروتز و اروتز(وسایل کمک پزشکی: پروتز و اروتز

هستند که به منظور اعاده سالمت یا براي جبران نقص 

 .جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند

که به منظور  مبلغ مقطوعی است: کمک هزینه کفن و دفن

تامین هزینه هاي مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردي 

 .که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد

مبلغی است که : کمک هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه

 .طبق قانون به بیمه شده بیمار و همراه وي پرداخت می گردد

که به تشخیص مراجع فرد شاغلی  : هاز کار افتاد

دار،تمام یا بخشی از توانایی کار کردن خود را از  صالحیت

حسن انجام (این ناتوانی ممکن است ناشی از کار . دست بدهد

 .یا غیر ناشی از کار باشد) وظیفه

ورثه (فرد بازنشسته، از کارافتاده یا بازمانده  :بگیر مستمري

مربوط، اي  که طبق مقررات صندوق بیمه) واجد شرایط

 .کند مستمري دریافت می

خدمات درمانی که به ): درمان مستقیم(مراکز ملکی

گر ارائه  شدگان، در مراکز درمانی متعلق به سازمان بیمه بیمه

 .شود می

به روشی که ): درمان غیرمستقیم(مراکز طرف قرارداد

سازمان تامین اجتماعی تعهدات درمانی خود را از طریق خرید 

 .شود دهد، گفته می نجام میخدمات درمانی ا

مراکز درمانی هستند ): مراکز جراحی محدود(دي کلینیک

که در آن عالوه بر خدمات تخصصی، خدمات جراحی محدود 

اعمال جراحی انجام یافته در دي . نیز به بیماران ارائه می شود

کلینیک ها بصورت محدود و در چارجوب لیست مصوب می 

ن و مراقبت از بیماران در طی روز در این مراکز به درما. باشد

 .پرداخته و پس از آن بیمار در پایان روز مرخص می گردد

به واحدي گفته می شود که با مجوز مراجح  :درمانگاه

 -ذیصالح تاسیس گردیده و در آن خدمات سرپایی بهداشتی

 .درمانی یا تشخیصی تحت نظر پزشک ارائه می شود

اطالق می شود که در آن  به واحد درمانی :درمانگاه عمومی

خدمات بهداشتی، درمانی یا تشخیصی سرپایی و ااورژانس در 

 ساعت فعالیت و 

 

زیر نظر پزشک عمومی ارائه می شود، در سازمان تامین 

اجتماعی به طور قراردادي به درمانگاهی که عالوه بر پزشک 

-جراحی -داخلی(عمومی فقط یکی از چهار تخصص پایه
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اشته باشد نیز درمانگاه عمومی اطالق می را د) زنان-اطفال

 شود

درمانگاهی است که در آن عالوه بر : درمانگاه تخصصی

خدمات عمومی، خدمات درمانی سرپایی داراي چهار رشته 

تخصصی کودکان، داخلی، اطفال، جراحی عمومی و زنان و 

 .زایمان باشد

به واحد درمانی اطالق می شود که : پلی کلینیک تخصصی

 .نوع تخصص به درمان سرپایی بیماران اقدام می کند در چند

تمامی افراد مشمول قانون  :بیمه شده کارکنان دولت

باشند که کسورات بازنشستگی آنان به  استخدام کشوري می

شود و عائله تحت تکفل  صندوق بازنشستگی کشوري واریز می

آنان در قالب این صندوق از مزایاي بیمه درمان سازمان بیمه 

 . گردند مت برخوردار میسال

تمامی افراد ساکن در روستا که حداقل  :بیمه شده روستایی

چنین عشایر  ها در روستا گذشته و هم ماه از سکونت آن 6

رو در قالب صندوق روستاییان، تحت پوشش بیمه درمان  کوچ

 . گیرند سازمان بیمه سالمت قرار می

گزار  بیمه هایی که از طریق گروه :بیمه شده سایر اقشار

خـود نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سالمت یـا ادارات 

کل تابعـه اقدام نموده و دفترچه بیمه دریافت نماینـد بـه 

شوند ماننـد  عنـوان بیمه شدگان صندوق سایر اقشار تلقی می

خـانواده معظم شهدا، جـانبازان، طـالب و روحانیون، 

ستی مشمول طرح نیروي انسانی بهزی دانشجویان، مددجـویان 

 . و اعضاي سازمان نظام پزشکی

یک فرد از ابتداي  :مشترك صندوق بازنشستگی کشوري

خدمت آزمایشی تا مادامی که آخرین ورثه او حقوق وظیفه 

 .دریافت می کند مشترك این صندوق تلقی می گردد

عبارت است از پایان دوران اشتغال مستخدم  :بازنشستگی

ق بازنشستگی کشوري که به موجب قانون با مشترك صندو

 .احراز شرایط سنی و مدت خدمت معین صورت می گیرد

وجهی است که به موجب قانون به  :حقوق بازنشستگی

حقوق .صورت ماهیانه به فرد بازنشسته پرداخت می شود

گروه به شرح زیر  4بگیران صندوق بازنشستگی کشوري شامل 

 .می باشد

 

مشترك صندوق بازنشستگی کشوري که مستخدم  :بازنشسته

پس از احراز سابقه خدمت، یا سن معین و به موجب قانون با 

احراز سابقه خدمت، یا سن معین و به موجب قانون مدت 

اشتغال وي خاتمه می یابد و حقوق بازنشستگی دریافت می 

 .کند

مستخدم مشترك صندوق بازنشستگی کشوري  :از کارافتاده

و یا حادثه قادر به ادامه خدمت نباشد و به که در اثر بیماري 

موجب قانون حقوق و وظیفه ي از کار افتادگی دریافت می 

 .کند

هرگاه مستخدم رسمی در زمان اشتغال  :شاغل فوت شده

فوت کند و حداقل داراي یک ورثه مشمول دریافت حقوق و 

وظیفه باشد شامل فوت شده صندوق بازنشستگی کشوري 

 نامیده می شود

هرگاه بازنشسته یا از کار افتاده فوت کند  :زنشسته فوت شدهبا

و حداقل داراي یک ورثه ي مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد 

 بازنشسته ي فوت شده ي صندوق بازنشستگی کشوري نامیده 

 

: گزیده اطالعات  

هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید  52، بیش از 1393در سال 

 10همچنین در این سال حدود .اند و امور ایثارگران قرار داشته

هزار جانباز تحت پوشش این بنیاد بوده اند که از این تعداد ، 

در . هزار جانباز بوده است 41درصد و باالتر 25درصد جانبازي 

، تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی 1393سال 

درصد  20نفر بوده که نسبت به سال گذشته  93107حدود 

 .اشته استافزایش د

 
 
 
 
 
 

 

 

تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت ) دولتی و غیر دولتی( تعداد مراکز  -1-15
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 گیرنده
 

 مهد هاي کودك )1(آسیب هاي اجتماعی نگهداري کودکان بی سرپرست سال و شهرستان 

 
 تعداد کودکان هدکودكتعداد م تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز

1375................... 0 0 2 245 43 3513 

1380................... 1 5 4 267 47 2358 

1385................... 1 14 3 1 45 405 

1389................... 1 25 37 1179 244 5436 

1390................... 1 11 25 1639 241 8672 

1391................... 2 21 23 6927 384 8985 

1392................... 2 27 24 4303 289 9930 

1393................. 2 12 22 3912 302 10076 

 803 25 328 3 0 0 ...................آبدانان

 3223 70 1618 7 12 2 .....................ایالم

 975 30 674 3 0 0 .....................ایوان

 330 13 0 0 0 0 ......................بدره

 1002 33 165 3 0 0 ..................چرداول

 1143 35 375 2 0 0 ................دره شهر

 1405 49 439 2 0 0 ...................دهلران

 355 21 0 0 0 0 ..................سیروان

 500 16 231 1 0 0 ................ملکشاهی

 340 10 82 1 0 0 ....................مهران

شامل فعالیت واحدهاي بازپروري زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی خانه سالمت ساماندهی کودکان خیابانی مداخله در بحران  -1

و طرح تلفن کودك می باشد که هاي فردي خانوادگی و اجتماعی مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق مهمانسراي سالمت کودك 

شامل اطالعات پایگاه خدکمات اجتماعی اسکان موقت خدمات سیار اورژانس اجتماعی و خط تلفن اورژانس اجتماعی  1390در سال 

 .حمایت از مبتالیان به اختالل هویت جنسی نیز می باشد همچنین اطالعات غیر دولتی می باشند

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ز آسیب هاي اجتماعی تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستیتعداد مراک-15-1نمودار 
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 15-1جدول: مبنا

 

 

 

 

 

 

 تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده) غیر دولتی (تعداد مراکز  -2-15



 بهزیستی و تامین اجتماعی -15ـــــــــــــــــــــــــــــــ1393سالنامه آماري استان ایالم ـ 

 386 

 
 

 فیزیوتراپی گفتار درمانی نداننگهداري از سالم نگهداري از معلوالن سال و شهرستان

 
 تعداد افراد تعدادمراکز  تعدادافراد تعداد مراکز  تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز 

1375................. 000 000 000 000 000 000 1 48 

1380................. 000 000 1 8 1 1 2 366 

1385................. 14 37/0  1 25 1 15 2 3 

1389................. 18 540 2 25 1 323 2 1202 

1390................. 20 690 2 24 1 201 2 1227 

1391................. 20 810 1 33 1 775 3 2504 

1392................. 20 733 2 80 1 1338 3 3450 

1393.............. 23 842 2 48 1 393 3 3592 

 0 0 0 0 0 0 26 1 .................انانآبد

 1122 1 393 1 30 1 357 8 ...................ایالم

 0 0 0 0 18 1 117 4 ...................ایوان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ....................بدره

 300 1 0 0 0 0 52 2 ................چرداول

 0 0 0 0 0 0 231 6 ..............دره شهر

 2170 1 0 0 0 0 59 2 .................دهلران

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................سیروان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............ملکشاهی

 0 0 0 0 0 0 0 0 .................مهران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ستی و افراد خدمت گیرندهتحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزی) غیر دولتی(تعداد مراکز  - 2-15
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 )دنباله(
 

 ارتوپدي فنی بینایی سنجی سنجش شنوایی  کار درمانی سال و شهرستان

 
 تعداد افراد تعدادمراکز تعدادافراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز

1375................. 1 128 1 1323 1 1268 0 0 

1380................. 1 75 1 1676 1 621 0 0 

1385................. 1 000 1 000 1 000 0 0 

1389................. 1 108 1 1318 1 2436 0 0 

1390................. 1 124 1 2089 1 5151 0 0 

1391................. 1 854 1 1452 1 1389 0 0 

1392................. 1 1148 1 540 1 1704 0 0 

1393.............. 2 978 2 430 2 2228 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 .................آبدانان

 0 0 2208 1 409 1 628 1 ...................ایالم

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...................ایوان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...................بدره

 0 0 20 1 21 1 0 0 ................چرداول

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............دره شهر

 0 0 0 0 0 0 350 1 .................دهلران

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................سیروان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............ملکشاهی

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..................مهران

 .اداره کل بهزیستی استان ایالم -مأخذ
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 تحت پوشش معاونت پیشگیري اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده) دولتی و غیر دولتی (تعداد مراکز  - 3-15

 اعتیاد مشاوره ژنتیک مشاوره حضوري صداي مشاور سال و شهرستان 

پیشگیري 

ازتنبلی 

 )1(چشم 

 
 تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد راکزتعداد م تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز

تعداد 

 کودکان

1375................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380................. 7 1355 7 1204 000 000 000 000 000 

1385................. 1 1625 6 830 000 000 000 000 000 

1389................. 3 2538 15 2413 2 841 000 000 18196 

1390................ 2 2631 15 2025 2 551 9 1265 21367 

1391................. 1 2197 18 14378 2 761 9 1391 20171 

1392................. 1 2134 20 14947 2 945 11 1837 28052 

1393............... 1 1955 16 5367 3 1256 13 1816 19397 

 2520 179 2 44 1 361 2 0 0 .................آبدانان

 5249 827 6 752 1 3845 7 1955 1 ....................ایالم

 2040 0 0 0 0 55 2 0 0 ...................ایوان

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ....................بدره

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .................چرداول

 2336 149 1 460 1 173 1 0 0 ...............دره شهر

 3019 181 1 0 0 806 2 0 0 .................دهلران

 2614 0 0 0 0 0 0 0 0 .................سیروان

 677 360 1 0 0 127 2 0 0 ..............ملکشاهی

 942 120 1 0 0 0 0 0 0 ..................مهران

 

 تی استان ایالم اداره کل بهزیس-مأخذ
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 تعداد خانوارهاي مستمري بگیر اداره کل بهزیستی -4-15

 سال و شهرستان
 معاونت اجتماعی

 معاونت توانبخشی

 
 روانی مزمن روانی ترخیص از مرکز توانبخشی

 
 تعداد مبلغ تعداد مبلغ  تعداد مبلغ تعداد مبلغ 

1375................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1389................. 2531170 4045 1167040 3647 61000 122 64500 129 

1390................. 1435690 3898 19011200 4950 741000 123 402590 104 

1391................. 195590 4006 1428950 3572 58000 116 29200 73 

1392................. 2380430 4093 1812170 3775 58000 116 36480 76 

1393............... 2625680 4132 2865770 5406 56710 107 99640 188 

 11 5830 20 10600 645 341850 437 279210 ................آبدانان

 122 64660 37 19610 1716 909810 939 606440 ..................ایالم

 0 0 9 4770 396 209890 505 309180 ..................ایوان

 0 0 0 0 193 102290 149 110930 ...................بدره

 5 2650 21 11130 570 302100 500 309140 ...............چرداول

 15 7950 9 4770 503 266590 694 453920 ..............دره شهر

 14 7420 11 5830 687 364180 570 353420 ................دهلران

 0 0 0 0 180 95400 83 53980 ................سیروان

 3 1590 0 0 207 109890 104 62630 ..............ملکشاهی

 18 9540 0 0 309 163770 151 86830 .................مهران

 

 .مبالغ به هزار ریال وارد شده است

 .اداره کل بهزیستی استان ایالم -مأخذ
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واحد هاي خدمت رسانی، مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی و مبلغ کمک معیشت و سایر پرداختی  -5-15

 )میلیون ریال( ها 
 

 سال و شهرستان
واحدهاي 

 امداد

خانوار مورد 

 حمایت

خانوار با 

سرپرست 

زن مورد 

 حمایت

افراد مورد 

 حمایت

مددجویان 

 موردي

سالمندان 

مورد 

 حمایت

ایتام مورد 

 حمایت

حامیان 

 ایتام

کل مبالغ 

پرداختی به 

کمک (مددجویان

معیشت و سایر 

 )پرداختی ها

1375................. 23 16261 0 69492 24039 8789 0 0 11652 

1380................. 50 25887 10031 109274 25597 9931 9673 198 58450 

1385................. 37 29216 10744 103583 20725 9725 8698 3420 219052 

1389................. 47 27230 11605 81178 30923 15001 8610 15541 412255 

1390................. 47 23826 10641 68648 22146 14321 7557 19153 294118 

1391................. 46 24055 10829 66269 17635 15067 7391 20562 275693 

1392................. 46 26468 11457 72016 13456 15559 6940 22263 354316 

1393............... 46 26693 11659 72133 13863 17079 2623 20505 288595 

 19060 2227 259 1795 3587 9907 1130 3398 5 .................آبدانان

 178542 5155 590 4477 3011 18190 3381 6897 10 ....................ایالم

 11586 1698 213 1645 705 5820 1147 2406 3 ..................ایوان

 5947 1090 96 719 642 2702 490 1057 2 ....................بدره

 16386 2991 354 3807 1029 9978 1689 3807 7 ...............چرداول

 9653 2096 248 1090 248 4395 864 1788 4 ..............دره شهر

 18992 2754 397 1403 2431 9423 1264 3004 8 ................دهلران

 6752 766 148 908 448 3051 576 1318 2 ................سیروان

 12208 736 168 685 1103 5240 609 1740 2 ...............ملکشاهی

 9469 992 150 550 659 3427 509 1278 3 ..................مهران

 .استان ایالم) ره(کمیته امداد امام خمینی -مأخذ
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 )میلیون ریال(داد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته ام -6-15

 سال و شهرستان

 بیمه هاي اجتماعی

 بیمه خدمات درمانی 
خدمات تأمین و تعمیر 

 مسکن
 

بیمه شدگان مورد 

 حمایت 
 مددجویان موردي

 

زنان 

سرپرست 

خانوار 

شهري زیر 

 سال50

بیمه هاي 

اجتماعی 

روستائیان 

 و عشایر

مشموالن 

طرح هاي 

 تغالاش

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ

1375................ × × × × 64090 7472 35846 0 682 939 

1380.................. × × × × 105971 81784 27896 0 2100 4382 

1385.................. 000 000 000 000 38266 17558 0 0 1355 6955 

1389................... 000 000 987 6203 36215 22453 0 0 3970 48028 

1390................... 733 2637 1899 16227 28906 27806 0 0 2103 5482 

1391................... 1499 2497 3218 23598 27200 32360 0 0 1187 7205 

1392................... 1634 2223 3610 37016 28892 38540 0 0 863 4709 

1393................ 1592 1442 3118 41147 30085 45187 0 0 668 10635 

 2224 101 0 0 2531 3455 3546 222 215 230 .................آبدانان

 2195 148 0 0 30880 10155 10537 534 350 571 .....................ایالم

 964 91 0 0 1564 2851 4190 346 290 221 .....................ایوان

 213 25 0 0 562 300 1982 199 0 9 .....................بدره

 603 69 0 0 1174 1912 4191 467 0 77 .................چرداول

 1176 77 0 0 1006 1125 2241 233 46 40 ...............دره شهر

 2063 38 0 0 3489 6001 6032 538 451 250 ..................دهلران

 352 30 0 0 692 481 1017 159 0 7 ..................سیروان

 352 40 0 0 1644 2121 4621 310 0 108 ...............ملکشاهی

 493 49 0 0 1645 1684 2790 110 90 79 ...................مهران
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 )دنباله) (میلیون ریال(نی و مبلغ پرداخت شده خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امدادامام خمی -6-15
 

 ایجاد فرصت هاي شغلی سال و شهرستان
اعطاي وام قرض 

 الحسنه 
 کمک هزینه ازدواج

 
افراد  وام اشتغال پرداختی

اشتغال 

یافته از 

طریق 

 کاریابی

افراد 

آموزش 

فنی و 

حرفه اي 

 دیده

  مبلغ تعداد مبلغ تعداد

از محل صندوق 

 اشتغال امداد

از محل تسهیالت 

 بانکی

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375.................. 481 985 209 781 117 36 947 448 715 849 

1380.................. 1506 16063 293 2432 0 1350 2306 4073 1921 3205 

1385.................. 688 27693 2885 171485 0 2912 7725 24671 5073 9280 

1389.................. 687 46277 761 10076 212 3124 6748 45022 2365 21488 

1390................. 943 66717 5861 277077 539 5191 9137 127447 3452 14269 

1391.................. 740 44141 2741 157784 494 9027 6413 53998 1424 13716 

1392................. 1352 77177 3245 239891 486 11032 6056 62414 1576 19303 

1393............... 992 69197 768 81701 444 10523 5411 57749 905 14279 

 2177 131 6321 557 1137 3 10320 73 3897 46 .................آبدانان

 2600 143 14582 1362 2492 187 19450 177 19471 214 ....................ایالم

 1483 84 5446 509 1014 33 7960 89 8992 119 ...................ایوان

 400 33 2472 240 768 0 5641 74 2555 166 ....................بدره

 1971 136 5363 543 1263 0 7370 113 5276 112 ................چرداول

 1090 80 2269 214 843 66 7750 76 4326 70 ..............دره شهر

 1877 119 9815 890 1087 6 6950 53 13831 99 .................دهلران

 786 50 2904 294 539 0 3000 27 2326 61 ................سیروان

 1146 82 5387 473 938 26 8050 48 5915 84 ..............ملکشاهی

 749 47 3190 329 442 123 5210 38 2608 21 .................مهران
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 )میلیون ریال) (دنباله(خدمات ارئه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده -6-15

 خدمات فرهنگی و آموزشی سال و شهرستان
سایر کمک ها 

پرداختی به 

مددجویان از محل 

 )1(تسهیالت بانکی 

 

ن از خدمات تحصیلی استفاده کنندگا

 و فرهنگی

افراد شرکت 

کننده در آموزش 

هاي مهارت 

 زندگی

افراد شرکت 

کننده در اردوهاي 

 تربیت فرهنگی

 مبلغ

 
 دانشجو دانش آموز

1375................... 21350 221 0 1280 959 0 

1380................... 43069 748 2277 1709 7459 0 

1385................... 27383 2455 2582 4447 19978 2700 

1389................... 13601 4901 6640 4687 24994 37000 

1390................... 8159 4178 17780 3197 17537 35600 

1391................... 5796 3829 14917 3253 27001 15900 

1392................... 5178 4175 42680 3163 38627 4900 

1393................. 5936 3658 25013 2805 49081 90625 

 80750 5403 258 991 470 812 ...................آبدانان

 750 23005 499 4993 1386 1516 .....................ایالم

 3500 3564 557 1625 278 347 .....................ایوان

 0 750 67 930 69 144 ......................بدره

 0 3896 117 3720 295 633 ..................چرداول

 5500 3225 204 2708 359 191 ................دره شهر

 0 5740 252 4065 492 929 ..................دهلران

 0 464 210 1849 0 187 ..................سیروان

 0 1492 290 2037 119 710 ...............ملکشاهی

 125 1542 351 2095 190 467 ...................مهران

 

 می باشد...شامل وام هاي کارگشایی، وام هاي بهسازي و نوسازي مسکن روستایی و-1

 .استان ایالم) ره(کمیته امداد امام خمینی-مأخذ
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 )میلیون ریال(د امام خمینی درآمد هاي اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امدا -7-15
 

جمع درآمد  سال و شهرستان 

هاي اختصاصی 

و وجوهات 

 امانی

 وجوهات امانی درآمد هاي اختصاصی

 
 جمع

درآمد هاي 

 محلی

کمک هاي 

مردمی و 

 صدقات

 )1(سایر زکات جمع

1375.................. 1051 781 579 202 270 189 81 

1380.................. 2959 1245 422 823 1714 1163 551 

1385.................. 24950 6849 1455 5394 18101 3914 14187 

1389................. 66711 10568 388 10180 56143 21000 35143 

1390................. 68553 11150 0 11150 57403 5058 52345 

1391................. 45080 13768 0 13768 31312 8900 22412 

1392................. 66478 16238 0 16238 50240 11717 38523 

1393............... 117009 20023 57 19966 96986 16776 80210 

 8670 3278 11948 1311 0 1311 13259 ................آبدانان

 24116 2682 26798 8888 57 8945 35743 ...................ایالم

 4636 1279 5915 1296 0 1296 7211 ...................ایوان

 2372 143 2515 456 0 456 2971 ....................بدره

 14009 280 14289 1596 0 1596 15885 ................چرداول

 6710 1595 8305 1276 0 1276 9582 ...............دره شهر

 7942 1874 9816 1920 0 1920 11736 .................دهلران

 2952 1653 4605 625 0 625 5229 .................سیروان

 3759 398 4157 729 0 729 4886 ...............ملکشاهی

 5044 3594 8638 1869 0 1869 10507 ..................مهران

 .باشد می... ها، سهم السادات و  ها، کفاره هاي نیکوکاري و عاطفه شامل کمک به ایتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله زدگان، درآمد جشن) 1

 . استان ایالم) ره(کمیته امداد امام خمینی-مأخذ
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 ر حسب نوع خویشاونديتعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ب -8-15

 همسرو فرزندان والدین جمع سال و شهرستان 

1375................................................. 000 000 000 

1380................................................. 000 000 000 

1385................................................. 000 000 000 

1389................................................. 000 000 000 

1390................................................. 000 000 000 

1391................................................. 68132 000 000 

1392................................................. 62071 000 000 

1393........................................ 52711 2647 50064 

 3276 263 3539 .................................................آبدانان

 23385 1029 24414 ....................................................ایالم

 4777 327 5104 ....................................................ایوان

 000 000 000 .....................................................بدره

 3619 218 3837 ...............................................چرداول

 2911 215 3126 .............................................دره شهر

 4538 301 4839 ................................................دهلران

 000 000 000 ...............................................سیروان

 4556 142 4698 ...........................................ملکشاهی

 3002 152 3154 ..................................................مهران

 

 .اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم -مأخذ
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 1393تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت  پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان -15-2نمودار 

 
 15-8جدول : مبنا
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تعدادخانوارهاي شاهدحقوق ومستمري بگیرتحت پوشش بنیادشهیدوامورایثارگران ومبلغ پرداختی به آنان  -9-15

 )ریال میلیون (
 

 مستمري بگیر حقوق بگیر جمع سال

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375...................... 2267 7945 000 000 000 000 

1380...................... 2497 26671 000 000 000 000 

1385...................... 3280 146311 000 000 000 000 

1389...................... 2510 174777 000 000 000 000 

1390..................... 2431 151841 000 000 000 000 

1391..................... 6005 489953 000 000 000 000 

1392...................... 5780 754871 000 000 000 000 

1393.................. 5222 62119 3672 58542 1550 3577 

 .اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم -مأخذ
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پوشش بنیادشهیدوامورایثارگران ومبلغ  تحت)1(ن وآزادگانخدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد،جانبازا -10-15

 )میلیون ریال(پرداخت شده

 

 خدمات آموزشی  )2(خدمات درمانی حرفه آموزي و اشتغال سال

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد  مبلغ تعداد

1375..................... 134 59 6864 207 2240 38 

1380..................... 177 2324 269 72 1958 1221 

1385..................... 356 5640 56112 6802 2975 6150 

1389...................... 975 25175 22685 10050 2634 60000 

1390..................... 293 23800 22685 61174 3164 24285 

1391...................... 500 56000 21805 91559 4630 46000 

1392..................... 722 18300 30700 135936 6444 54000 

1393................. 410 20620 39388 381586 6522 70000 

 
 

پوشش بنیادشهیدوامورایثارگران ومبلغ  تحت)1(خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد،جانبازان وآزادگان -10-15

 )دنباله)(میلیون ریال(پرداخت شده

 

هاي مربوط به  کمک کمک هزینه ازدواج مسکن خدمات فرهنگی سال

 )3(سایر موارد
 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد هزینه مورد

1375................ 6795 161 19 124 54 000 43 

1380................ 6697 4802 60 1119 118 000 470 

1385................ 10949 6343 120 4090 295 2951 7815 

1389................ 7465 2814 1387 19806 247 3395 980 

1390................ 11818 3881 1434 19812 270 3157 000 

1391................ 6494 2663 430 93080 264 2821 150 

1392................ 5118 2382 862 358935 234 2470 000 

1393............. 4731 2787 1266 449683 167 2620 000 

 . فقط مربوط به خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد می باشد 1380و  1375اطالعات مربوط به سال هاي ) 1

 می باشد... خدمات درمانی شامل امور مربوط به تامین سالمت ، بیمه درمانی همگانی و مکمل ایثارگران و) 2

 . است... غیر نقدي مربوط به برگزاري مراسم، مددکاري و  هاي نقدي و شامل کمک) 3
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 .توسط اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد تجدید نظر قرار گرفته است 92و 91،90،89آمار مبالغ سال هاي 

 .اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان ایالم -مأخذ

 
 

 
 

 ن تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب درصد جانبازي در پایان اسفندتعداد جانبازا -11-15
 

 درصد70 درصد69 -50 درصد49 -40 درصد 39 -25 درصد 25تا  )1(جمع سال و شهرستان 

1375..................... 7147 5338 000 000 000 000 

1380..................... 7415 4634 000 000 000 000 

1385..................... 9922 6062 000 000 000 000 

1389.................... 9501 6013 000 000 000 000 

1390.................... 9457 5976 000 000 000 000 

1391..................... 9589 6131 000 000 000 000 

1392..................... 10694 6521 000 000 000 000 

1393.................. 10103 6664 2567 394 340 138 

 4 26 17 172 440 659 ...................آبدانان

 77 181 198 1322 3161 4939 ......................ایالم

 22 25 36 304 621 1008 ......................ایوان

 000 000 000 000 000 000 ......................بدره

 7 12 13 148 468 648 ..................چرداول

 2 16 11 138 453 620 .................دره شهر

 10 38 55 199 578 880 ..................دهلران

 000 000 000 000 000 000 ..................سیروان

 6 16 26 163 582 793 ................ملکشاهی

 10 26 38 121 361 556 ...................رانمه

 .اختالف سرجمع با اجزا مربوط به افرادي است که تعیین درصد جانبازي نشده اند) 1

 .اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان ایالم -مأخذ
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امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان  تعداد جانبازان حقوق و مستمري بگیر تحت پوشش بنیاد شهید و -12-15

 )میلیون ریال(
 

جمع مبالغ  سال و شهرستان

 پرداختی

مبلغ کمک  حالت اشتغال

 معیشت

 حق پرستاري
 )1( سایر پرداختی ها

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1385.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1389.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1390.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1391.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1392.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1393............... 000 000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000 000 .................آبدانان

 000 000 000 000 000 000 000 ....................ایالم

 000 000 000 000 000 000 000 ...................ایوان

 000 000 000 000 000 000 000 ...................بدره

 000 000 000 000 000 000 000 ................چرداول

 000 000 000 000 000 000 000 ...............دره شهر

 000 000 000 000 000 000 000 .................دهلران

 000 000 000 000 000 000 000 ................سیروان

 000 000 000 000 000 000 000 ..............ملکشاهی

 000 000 000 000 000 000 000 ..................مهران

 است.... ک هزینه ازدواج، معاش، عیدي، تلفن وشامل کم) 1

 .اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم -مأخذ
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 )1(فعالیت هاي جمعیت هالل احمر ایران در حوزه امداد و نجات  -13-15

 
 

 )2(سایر حوادث سیل زلزله سال

 

تعداد 

حادثه 

 )مورد(

تعداد 

یات عمل

انجام شده 

 )مورد(

تعداد 

مجروحین و 

 )نفر(مصدومین

تعداد 

حادثه 

 )مورد(

تعداد 

عملیات 

انجام شده 

 )مورد(

تعداد 

مجروحین و 

 )نفر(مصدومین

تعداد 

حادثه 

 )مورد(

تعداد 

عملیات 

انجام شده 

 )مورد(

تعداد 

مجروحین و 

مصدومین 

 )نفر(

1375.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.............. 1 5 0 58 10 0 235 55 13 

1389.............. 0 0 0 35 20 0 198 92 36 

1390.............. 1 0 0 72 47 0 118 54 219 

1391.............. 160 5 6949 66 66 0 219 172 336 

1392.............. 2 5 10 76 6 31 280 58 213 

1393.......... 4 43 329 76 14 36 439 188 533 

 .آمارهاي ارائه شده فقط مربوط به حوادثی می باشد که جمعیت هالل احمر در آنها شرکت نموده است) 1

 .اي می باشدشامل رانش زمین، ریزش کوه، خشکسالی، صاعقه، طوفان شن، گردباد و تصادفات جاده ) 2

 .جمعیت هالل احمر استان ایالم -مأخذ 
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 تعداد اعضاء، داوطلبان و امداد گران جمعیت هالل احمر -14-15
 

 امدادگران داوطلبان اعضاء هاي جوانان اعضاء شاخه سال

 
 مرد زن  زن و مرد مرد زن زن و مرد مرد زن زن و مرد مرد زن زن و مرد

1375.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.............. 000 000 000 29 13 16 343 170 173 000 000 000 

1389.............. 000 000 000 1111 528 583 4674 2489 2185 000 000 000 

1390.............. 44670 24629 20041 441 240 201 9644 5081 4563 373 183 190 

1391.............. 17610 9515 8095 392 204 188 8051 4191 3860 572 273 299 

1392.............. 22123 12678 9445 155 65 90 1297 711 586 830 380 450 

1393.......... 17513 9242 8271 130 90 40 1278 689 589 1060 460 600 

 .باشد آموزي و آزاد وپیشاهنگی می هالل، کارگري، طالب، دانشجویی، دانش هاي غنچه شامل شاخه) 1

 .کنند هاي مالی به سازمان کمک می اعضاء افرادي هستند که از طریق کمک) 2

 هاي مشارکت، هدایت، حمایت و مهارت هستند داخته و شامل گروهداوطلبان افرادي هستند که به ارائه خدمات پر) 3

در خصوص امدادگران درجه بندي شده از سوي سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر می باشند و در  1391اطالعات تکمیل شده سال )4

 .کلیه برنامه هاي امدادي کشور حضور فعال دارند

 .مجمعیت هالل احمر استان ایال -مأخذ
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 آموزش همگانی برگزار شده و تعداد آموزش گیرندگان جمعیت هالل احمر -15-15
 

تعداد دوره هاي آموزشی  سال و شهرستان

 برگزار شده

 تعداد آموزش گیرندگان

 
 مرد زن زن و مرد

1375.................................. 000 000 000 000 

1380.................................. 000 000 000 000 

1385.................................. 276 6479 3859 2620 

1389.................................. 296 7224 4212 3012 

1390.................................. 373 10069 6640 3429 

1391.................................. 336 9598 6088 3510 

1392.................................. 185 5415 3200 2215 

1393............................ 129 2798 1583 1215 

 195 210 405 15 .......... .......... .............آبدانان

 154 147 301 17 .......... .......... ..............ایالم

 132 264 396 15 .... ................................نایوا

 0 0 0 0 .......................................بدره

 302 284 586 28 ..................................چرداول

 185 255 440 25 ................................دره شهر

 19 54 73 4 ...................................دهلران

 38 25 63 3 .................................سیروان

 40 92 132 6 ..............................ملکشاهی

 150 252 402 16 .....................................مهران

 .ساعته براي هر نفر می باشد 35دوره هاي آموزشی شامل دوره کمک هاي اولیه ) 1

 .جمعیت هالل احمر استان ایالم -مأخذ
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 هاي تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی در پایان اسفند بر حسب طبقات کارکن کارگاه -16-15
 

 )1( سایر نفر 50باالي  نفر 50-11 نفر 10-1 جمع سال و شهرستان

1375.................................. 000 000 000 000 000 

1380.................................. 000 000 000 000 000 

1385.................................. 000 000 000 000 000 

1389.................................. 000 000 000 000 000 

1390.................................. 000 000 000 000 000 

1391.................................. 5394 4789 464 141 000 

1392.................................. 5567 5107 346 114 000 

1393............................ 6214 5029 922 263 0 

 0 9 54 488 551 .... ...........................آبدانان

 0 137 346 1745 2228 ........... .......................ایالم

 0 14 66 330 410 ............ .......... ...........ایوان

 0 0 0 0 0 ....................................بدره

 0 14 111 600 725 ..............................چرداول

 0 18 78 525 621 ............. ...............دره شهر

 0 34 138 683 855 ...... ........................دهلران

 0 0 0 0 0 .................................سیروان

 0 4 30 209 243 ...........................ملکشاهی

 0 33 99 449 581 ................. ..............مهران

 .شامل پیمانکاري داراي قرارداد فعال می باشد) 1

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم –مأخذ 
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 تعداد افراد تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی -17-15
 

 سال و شهرستان
 جمع کل

 مستمري بگیران بیمه شدگان

 
 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1375................... 000 000 000 000 000 000 000 

1380................... 000 000 27586 000 2022 000 000 

1385................... 000 000 000 000 3166 000 000 

1389.................... 000 000 71925 000 5134 000 000 

1390................... 220065 202062 76429 125633 18003 9594 8409 

1391.................... 245517 225159 84551 140608 20358 10603 9755 

1392.................... 247316 225119 86090 139029 22197 11763 10434 

1393............... 260661 235472 93107 142365 25189 13251 11938 

 651 737 1388 7882 5506 13388 14776 ...................آبدانان

 7250 7605 14855 70088 44028 114116 128971 ......................ایالم

 764 883 1647 9110 6207 15317 16964 ......................ایوان

 000 000 000 000 000 000 000 .......................بدره

 776 956 1732 13280 7995 21275 23007 .................چرداول

 1024 1257 2281 11872 8013 19885 22166 ...............دره شهر

 837 959 1796 14967 10183 25150 26946 ..................دهلران

 000 000 000 000 000 000 000 .................سیروان

 160 227 387 2837 2262 5099 5486 ..............ملکشاهی

 476 627 1103 12329 8913 21242 22345 ...................مهران

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم -مأخذ
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 بیمه شدگان اصلی تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه  -18-15
 

 )1(خاص  بیکاري توافقی اجباري جمع سال و شهرستان

1375............................. 000 000 000 000 000 

1380............................. 27586 000 356 215 000 

1385............................. 000 000 149 203 000 

1389............................. 71925 58106 3100 353 10366 

1390............................. 76163 55726 2574 421 17442 

1391............................. 84684 55293 1527 527 27337 

1392............................. 86090 52738 892 559 31901 

1393........................ 93107 56102 599 555 35851 

 2930 32 70 2474 5506 ............................آبدانان

 17073 273 229 26453 44028 ...............................ایالم 

 3184 47 10 2966 6207 ................................ایوان

 0 0 0 0 0 .................................بدره

 3053 39 36 4867 7995 ...........................چرداول

 4252 51 23 3687 8013 .........................دره شهر

 2887 55 51 7190 10183 ............................دهلران

 0 0 0 0 0 ...........................سیروان

 907 37 4 1314 2262 .......................ملکشاهی

 1565 21 176 7151 8913 ..............................مهران

 .ان ، اختیاري، کارگران ساختمانی وسایرمی باشدشامل بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگ) 1

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم -مأخذ 
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 بیمه شدگان خاص تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه  -19-15

 سال وشهرستان
 جمع

حرف ومشاغل 

 آزاد
 اختیاري رانند گان بافندگان

کارگران 

 ساختمانی
 )1( سایر

 

1375.................. 000 000 000 000 000 000 000 

1380.................. 000 1706 000 1818 356 000 000 

1385.................. 000 1209 000 1016 149 000 000 

1389.................. 000 2634 000 1660 779 000 000 

1390................. 17708 4681 4725 3775 870 3657 000 

1391................. 27204 6338 5943 5941 853 8129 000 

1392................. 31901 7102 6550 6632 1001 10603 13 

1393............... 35851 7248 6192 7984 1006 13361 60 

 0 743 25 499 1042 621 2930 .................آبدانان

 42 9265 725 3283 1657 2101 17073 ...................ایالم

 0 663 46 932 770 773 3184 ...................ایوان

 0 0 0 0 0 0 0 ...................بدره

 10 686 21 1168 332 836 3053 ................چرداول

 0 834 88 1167 1383 780 4252 .........…دره شهر

 8 487 45 598 539 1210 2887 ................اندهلر

 0 0 0 0 0 0 0 ................سیروان

 0 236 10 47 137 477 907 ..............ملکشاهی

 0 447 46 290 332 450 1565 ..................مهران

 

 .دشامل بیمه شدگان صیادان زنبور داران و کارفرمایان صنفی کم درآمد می باش) 1

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم-مأخذ
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 بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی بر حسب فعالیت محل کار -20-15
 

 1389 1385 1380 1375 فعالیت محل کار

 401 74 14114 000 ......... .............. ............. ............. ............. ....جمع

کشاورزي جنگلداري شکار صید ماهی و 

 ........ ............. ............. .........فعالیت هاي مربوط
000 497 6 0 

 0 2 641 000 .... ............. ............. ....................استخراج معادن

 000 2 1988 000 ......... ..................تصنایع مواد غذایی و دخانیا

صنایع نساجی ساختن البسه کفش و وسایل 

 ................... ........... ........ ............. .............پوشش
000 000 000 10 

صنایع چوب چوب پنبه مبل کاغذ چاپ چرم 

 ...................... ....... ........و ساختن اشیاي مربوط
000 670 0 3 

صنایع محصوالت شیمیایی اشیاي کائو چویی 

 .............. ......و محصوالت مشتق از زغال سنگ
000 1786 9 0 

صنایع فلزات اساسی محصوالت فلزي ماشین 

 .................... ......هاي الکتریکی و غیر الکتریکی
000 3066 1 50 

 0 0 35 000 ............ ........... ........................... .......سایر صنایع

 238 0 484 000 ............... ............. ............. ........ ...........ساختمان

برق آب گاز بخار خدمات بهداشتی و آتش 

 ................... ............. ............. ............. ........نشانی
000 114 2 0 

تجارت بانک بیمه مستغالت و امور مربوط به 

 ............. ............. ............. ............. ..............آن ها
000 209 0 0 

 0 0 670 000 ................... ..حمل و نقل انبارداري و ارتباطات

 100 0 512 000 ............. ....................... ............. . .............خدمات

 0 2 436 000 ............. .............فعالیت هاي طبقه بندي نشده

 0 50 3006 000 )1(اظهار نشده 
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 )دنباله(بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش اداره کل تأ مین اجتماعی بر حسب فعالیت محل کار -20-15
 

 1393 1392 1391 1390 فعالیت محل کار

 000 242 316 405 .... ............ ............ ............ ............ ......................جمع

کشاورزي جنگلداري شکار صید ماهی و فعالیت 

 ... ............ ............ ............ .......................هاي مربوط
5 2 5 000 

 000 5 0 0 ....... ............ ............ ............ .............استخراج معادن

 000 10 10 15 .... ........................ ......صنایع مواد غذایی و دخانیات

صنایع نساجی ساختن البسه کفش و وسایل 

 ......... .......................... ...................... ............ ...پوشش
000 000 000 000 

صنایع چوب چوب پنبه مبل کاغذ چاپ چرم و 

 .. ...................... ........................ساختن اشیاي مربوط
7 5 15 000 

صنایع محصوالت شیمیایی اشیاي کائو چویی و 

 ............... ................محصوالت مشتق از زغال سنگ
0 0 10 000 

صنایع فلزات اساسی محصوالت فلزي ماشین هاي 

 . ............ .........................الکتریکی و غیر الکتریکی
60 49 45 000 

 000 21 0 0 ............. ............ ............ ............ .............سایر صنایع

 000 93 250 300 .. ............ ............ ............ .................. ..........ساختمان

برق آب گاز بخار خدمات بهداشتی و آتش 

 ... ............ ............ ............ ............ .....................نشانی
0 0 5 000 

تجارت بانک بیمه مستغالت و امور مربوط به آن 

 ...................................................... ..........................ها
0 0 0 000 

 000 18 0 0 .... ......................حمل و نقل انبارداري و ارتباطات

 000 10 0 0 .............. .................................. ........................خدمات

 000 5 0 18 ............. .....................بندي نشده فعالیت هاي طبقه

 000 0 0 0 )1( اظهار نشده

 .شامل فعالیت هاي پیمانکاري نیز می باشد) 1

 .فعالیت صنایع مواد غذایی و دخانیات و صنایع نساجی، ساختن البسه، کفش و وسایل پوشش توأم آمده است 1392تا سال 

 .اجتماعی استان ایالم اداره کل تأمین -مأخذ
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میلیون ( کمک هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی  -21-15

 )ریال
 

 غرامت دستمزد ایام بارداري کمک هزینه ازدواج جمع کل سال

 
 مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد

1375........................ 000 000 000 000 000 000 

1380........................ 1092 3032 229 184 142 115 

1385........................ 000 11381 000 659 000 469 

1389........................ 3238 36471 466 2567 466 3641 

1390........................ 4956 36306 764 3035 994 4490 

1391........................ 4875 42916 800 4201 1024 5941 

1392........................ 1781 000 162 000 390 000 

1393.................... 10561 41928 801 4738 1905 9268 
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) ( میلیون ریال(امت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعیکمک هاي نقدي وغر -21-15

 )دنباله
 

 غرامت دستمزد ایام بیماري غرامت نقص عضو سال

 مبلغ تعداد مورد 
 ناشی از موارد دیگر ناشی از کار

 
 مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد

1375........................ 000 000 000 000 000 000 

1380........................ 5 13 175 364 541 364 

1385........................ 000 102 000 410 000 3072 

1389........................ 0 0 0 0 2306 11457 

1390........................ 32 371 0 0 3166 9653 

1391........................ 51 432 0 0 3000 9507 

1392........................ 9 000 92 000 1128 000 

1393................... 0 0 592 1884 4060 12641 
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)( ن ریالمیلیو( کمک هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی  -21-15

 )دنباله
 

 سال
هزینه هاي سفر و اقامت 

 همراه بیمار
 پروتز و اورتز هزینه هاي کفن و دفن

کمک هاي نقدي مربوط به 

 )1(سایر موارد 

 
 مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد مبلغ تعداد مورد

1375.................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380.................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1389.................. 000 000 000 000 000 000 000 2750 

1390.................. 000 000 000 000 000 000 000 491 

1391.................. 000 000 000 000 000 000 000 517 

1392.................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

1393............... 1200 11620 198 941 1805 836 0 0 

 .می باشد.... شامل تعدیل سنواتی، غرامت دستمزد تعدیل سنواتی، کمک ها و ) 1

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم -مأخذ
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 )میلیون ریال(تعداد مستمري بگیران تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنان  -22-15
 

 بازنشستگان جمع کل سال

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375....................................... 000 000 000 000 

1380....................................... 2022 18270 911 7078 

1385....................................... 3166 77002 1453 32158 

1389....................................... 5134 234343 2713 147237 

1390....................................... 5747 162235 3015 67799 

1391........................................ 7191 449624 3840 261237 

1392........................................ 11742 000 4080 000 

1393................................ 13151 885316 4831 544420 

 
 
 

 )دنباله)(میلیون ریال( اعی و مبلغ پرداختی به آنان تعداد مستمري بگیران تحت پوشش اداره کل تأمین اجتم -22-15
 

 بازماندگان مستمري بگیر از کار افتادگان سال

 )2(سایر پرداختی ها 
 

 ناشی از موارد دیگر )1( ناشی از کار
 مبلغ تعداد

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375................ 000 000 000 000 000 000 000 

1380................ 89 2459 162 000 860 8438 295 

1385................ 115 1162 238 4300 1360 24361 15021 

1389................ 747 22197 0 0 1674 64909 0 

1390................ 893 8613 0 0 1839 39920 45903 

1391................ 217 3400 770 47498 2364 137489 000 

1392................ 223 000 886 000 6553 000 000 

1393............. 135 4580 982 70495 7203 192443 73378 

 .شامل جزئی ناشی از کار کلی ناشی از کار می باشد) 1

 .است.... شامل هزینه اوالد عائله مندي عیدي بن مستمري بگیران و ) 2

 .ان ایالماداره کل تأمین اجتماعی است -مأخذ 
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 تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرار داد اداره کل تأمین اجتماعی -23-15
 

 )درمان غیر مستقیم( مراکز طرف قرار داد  ) درمان مستقیم(مراکز ملکی  سال

 بیمارستان جمع

درمانگاه 

هاي 

عمومی و 

 تخصصی

دي 

 کلینیک
 بیمارستان جمع

درمانگاه 

هاي 

عمومی و 

 تخصصی

دي 

 کلینیک

مراکز 

بهداشتی و 

 درمانی

 )1(سایر 
 

1380.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1389.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1391.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1392.............. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1393........... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

 .ندانپزشکان مستقل می باشدشامل پاراکلینیکی مستقل و پزشکان و د-1

 .اداره کل تأمین اجتماعی استان ایالم-مأخذ
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 )1(بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت  -24-15
 

 ایرانیان کارکنان دولت جمع سال وشهرستان
بیمه همگانی 

 سالمت
 سایراقشار روستاییان

 تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی
 

1375........................ 000 000 000 000 000 000 × × 000 000 000 000 

1380........................ 000 000 000 000 000 000 × × 000 000 000 000 

1385........................ 000 000 000 000 000 000 × × 000 000 000 000 

1389........................ 000 000 000 000 000 000 × × 000 000 000 000 

1390........................ 125224 263480 21947 53192 11257 16647 × × 83849 174578 8171 19063 

1391........................ 123941 260620 22570 52275 9202 12728 × × 84540 176687 7629 18930 

1392........................ 120110 254698 22946 51292 5049 6193 × × 84142 176958 7973 20255 

1393................... 156798 235521 23182 48064 493 462 47025 000 78203 166393 7895 20602 

 2202 869 16966 7965 000 4206 54 54 2813 1439 22035 14533 ......................آبدانان

 8263 3453 21903 10367 000 29928 238 252 28319 12982 58723 56982 .......... .............ایالم

 2016 940 11998 5633 000 3732 43 56 3498 1696 17555 12057 .......... ..............ایوان

 0 0 7885 3702 000 52 0 0 0 0 7885 3754 .......... ..............بدره

 1766 400 32558 15285 000 808 1 2 3134 1595 37459 18090 .......... ..........چرداول

 996 255 22082 10367 000 1022 18 42 4261 2063 27357 13749 ....................دره شهر

 2291 1095 20112 9442 000 5786 103 84 3426 1870 25932 18277 .............. .......دهلران

 0 0 9456 4440 000 442 0 0 0 0 9456 4882 .......... ..........سیروان

 1788 509 10901 5118 000 251 0 0 1234 736 13923 6614 ................ملکشاهی

 1280 374 12532 5884 000 798 5 3 1379 801 15196 7860 ....................مهران

 ..سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است 91/7/1از تاریخ   )1

 .اداره کل بیمه سالمت استان ایالم –مأخذ 
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 1393بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت استان  -15-3نمودار 

 
 

 
 15-24جدول : مبنا
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 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ) اصلی و تبعی( تعداد بیمه شدگان  -25-15
 

 جمع سال و شهرستان
کشاورزان روستائیان و 

 عشایر

افراد تحت پوشش 

 کمیته امداد

افراد تحت پوشش 

 سازمان بهزیستی
 مستمري بگیران

 
 تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی

1375........................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380........................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385........................ 478 1358 449 1275 28 80 1 3 0 0 

1389........................ 8830 25106 6032 17121 2427 6893 371 1054 0 38 

1390........................ 11853 33725 7913 22473 2427 6893 1513 4297 0 62 

1391........................ 13047 37132 9092 25821 2427 6893 1526 4334 2 84 

1392....................... 15996 45518 12032 34171 2427 6893 1532 4351 5 103 

1393.................. 18366 55119 14399 43732 2427 6892 1534 4357 6 138 

 5 0 474 167 642 226 2831 997 3952 1390 .....................آبدانان

 48 0 466 164 943 332 10781 2796 12238 3292 ........... .............ایالم

 11 0 537 189 795 280 4291 1511 5634 1980 .......... ..............ایوان

 20 1 179 63 352 124 2780 979 3331 1167 ........... .............بدره

 14 1 619 218 1820 641 6782 2388 9235 3248 ....................چرداول

 2 0 997 351 523 184 2249 792 3771 1327 ........... .......دره شهر

 9 0 432 152 1153 406 4433 1561 6027 2119 ............. ........دهلران

 0 0 122 43 0 0 1139 401 1261 444 .......... ........سیروان

 7 1 398 140 241 85 3675 1294 4321 1520 ...........…ملکشاهی

 22 3 133 47 423 149 4771 1680 5349 1879 ....................مهران

 .صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان ایالم -مأخذ
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 1393مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگی بر حسب سال برقراري حکم و نوع آن در پایان سال  -26-15
 

 بازنشستگان فوت شده شاغالن فوت شده از کار افتادگان بازنشستگان جمع سال برقراري حکم

 655 622 246 7389 8912 .......................جمع

 34 77 1 18 130 ....1365قبل از سال 

1369-1365............. 73 6 1 54 12 

1374-370.............. 298 191 4 71 32 

1379-75................. 767 513 58 123 73 

1384-380.............. 1795 1467 110 112 106 

1385...................... 442 381 9 22 30 

1386...................... 542 472 8 30 32 

1387...................... 1460 1404 2 22 32 

1388..................... 1149 1086 6 19 38 

1389...................... 348 289 5 17 37 

1390...................... 371 296 7 14 54 

1391...................... 536 448 11 18 59 

1392...................... 411 317 13 24 57 

1393................... 590 501 11 19 59 

 .صندوق بازنشستگی استان ایالم -مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


