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ایثارگران، بهزیستی و 
تأمیــن اجتماعــی
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تعاریف و مفاهیم 

خدمات اجتماعی: مجموعه ای از تدابیر خدمات غیربیمه ای است که به منظور کمک به تامین حداقل نیازهای 
اساسی گروه های کم درآمد و نیازمند جامعه ارایه می شود.  

خدمات توانبخشی: به مجموعه ای از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی گفته می شود 
که در جهت به حداکثر رساندن توانایی های موجود در فرد معلول به کار گرفته می شود. 

خدمات پیشگیری: به مجموعه تدابیری اطالق می شود که برای جلوگیری از بروز و یا گسترش پدیده ی خاصی 
در یک مجموعه ی به خصوص، صورت می گیرد. 

طرح شهید رجایی: طرحی است که به موجب آن به سالمندان نیازمند 60 ساله و بیشتر جامعه روستایی و 
عشایری کشور و افراد تحت تکفل آنها کمک می شود. 

طرح مددجویی: طرحی است که بر اساس آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست، از کارافتادگی 
سرپرست، معلولیت سرپرست و ... بر حسب نوع نیازمندی، تحت پوشش کمک های دایمی یا موردی قرار 

می گیرند. 

خدمات درمانی: این خدمات تحت عناوین درمان سرپایی، بستری، نسخه پیچی، اعزام بیمار، تحویل وسایل 
توانبخشی، زایمان و .... در مورد کلیه افراد خانوارهای واجد شرایط استفاده از کمک های درمانی انجام می شود. 

وام خودکفایی: وام یا کمک های مالی است که به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی برای فعالیت 
در زمینه قالیبافی، گلیم بافی و جاجیم بافی، بافندگی و خیاطی، دامداری و کشاورزی و ..... پرداخت می شود. 

شاهد: به تمامی افرادی که در جریان تداوم انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری 
اسالمی ایران، در مقابل تهدیدها و تجاوزهای دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار، مفقود و اسیر شده اند، شاهد 

گفته می شود. 

درصد جانبازی: عبارت است از میزان عدم توانایی جسمی و روانی جانباز که کمیسیون پزشکی آن را تعیین 
می کند. درصد کامل برای جانبازان، معادل واژه ی از کارافتادگی در قوانین استخدامی کشور است. 

فصل سیزدهـم
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بیمه ی اختیاری: افرادی که در زمان گذشته حداقل به مدت یک سال به عنوان بیمه شده برای آنان حق بیمه 
پرداخت شده باشد و در زمان حاضر نیز کارکنان مستقل به شمار آیند، می توانند بار دیگر خود را بیمه کنند. 

بیمه ی بیکاری: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که طبق مقررات قانون تامین اجتماعی، بیمه 
بوده و بر خالف میل و اراده خود بیکار شده اند و نیز آماده انجام کار می باشند مقرر ایام بیکاری پرداخت کند. 

کمک هزینه ازدواج: مبلغی است که طبق شرایطی خاص، برای تأمین قسمتی از هزینه های ازدواج به بیمه شده 
پرداخت می شود. 

بازنشستگی: عبارت است از عدم اشتغال به کار مستخدم مشترك صندوق سازمان بازنشستگی کشوری یا فرد 
بیمه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به سبب احراز شرایط بازنشستگی به موجب قانون. 

مستمری: عبارت است از مبلغی که طبق شرایط مقرر در قانون )به طور مستمر( به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی 
از درآمد، به بیمه شده و یا در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی، به آنان پرداخت می شود. 

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی
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13 - 1 - تعداد مراکز غیر دولتی ارائه دهنده ی خدمات تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389
خدمات توانبخشی خدمات اجتماعی

شرح

ئی
منا

ت ا
هیئ

صی
صو

خ

ک
ینی

کل
 

ری
کا

دد 
م  خدمات مهدهای

کودك
 حمایت از خانوارهای بی

سرپرست و نیازمند
)مؤسسات خیریه(

 نگهداری کودکان
بی سرپرست
خود کفا)هیئت امنائی( خصوصی

2 29 8 4 191 0 2

31 205 جمع

13 - 1 - تعداد مراکز غیر دولتی ارائه دهنده ی خدمات تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی 
)آسیب های اجتماعی( شبانه روزی

خدمات پیشگیری و امور فرهنگی

بازپروری معتادان خود معرف  مشاوره
پزشکی ژنتیک

 مشاوره
حضوری

صدای
اقامتیمشاور سرپایی

2 0 31 5 14 1
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان 

13 - 2 - تعداد واحدهای ارائه دهنده ی خدمات سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389

شی
بخ

وان
ت ت

دما
خ خدمات اجتماعی

 مجتمع های
 خدمات
اجتماعی

 خدمات برنامه
جوانان و نوجوانان

 آموزش فنی
و حرفه ای

 حمایت از خانواده های
بی سرپرست و نیازمند

 خدمات
مهدکودك

 نگهداری
 کودکان

بی سرپرست

53 3 214 15 195 3 10

13 - 2 - تعداد واحدهای ارائه دهنده ی خدمات سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(
خدمات کارآموزی و باز پروری 
اجتماعی )آسیب های اجتماعی( خدمات پیشگیری و امور فرهنگی

روزانه شبانه روزی  مرکز گذری کاهش آسیب
)DIC( های ناشی ازاعتیاد

باز پروری معتادان خود معرف  مشاوره ی
 پزشکی
اقامتیژنتیکی سرپائی

1 3 4 10 31 5
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

فصل سیزدهـم
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13 - 3 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی 
در شهر اهواز در سال 1389 

خدمات اجتماعی

 خدمات برنامه
 جوانان و
نوجوانان

 آموزش فنی و
 حرفه ای

حمایت از خانوارهای بی سرپرست و 
نیازمند )مستمری بگیران(  خدمات

مهدکودك
 نگهداری کودکان

بی سرپرست
نفر خانوار

2.200 214 8.875 3.876 675 50

13 - 3 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی 
در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

خدمات توانبخشی

 سوادآموزی
 نابینایان

وناشنوایان

 گفتار
درمانی

 آموزش ارتباط بین
خانواده و کودك ناشنوا

 نگهداری معلوالن و بیماران
مستمری بگیر در خانواده

 آموزش مهارت های
)LSD(زندگی

 - 1.574 45 2.927 180

13 - 3 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی 
در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

خدمات توانبخشی

 دست و پا
سازی

 بینایی
سنجی

 سنجش
شنوایی کار درمانی  سایر وسایل

کمک توانبخشی فیزیوتراپی  حرفه آموزی
معلوالن

0 1.519 4.898 60 17.682 2.552 0

13 - 3 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی در شهر 
اهواز در سال 1389 )ادامه(

خدمات کارآموزی و باز پروری 
اجتماعی )آسیب های اجتماعی(

خدمات پیشگیری و امور فرهنگی
 مرکز گذری کاهش
 آسیب های ناشی از

اعتیاد

بازپروری معتادان خود معرف  مشاوره
 پزشکی
ژنتیک

 صدای
اقامتیمشاور سرپایی اقامتی سرپایی

370 475 1.948 763 1.308 1.023 15.400

مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی
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13 - 4 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط مراکز غیر دولتی تحت نظارت سازمان 
بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389

تعداد مددجو با توجه به نوع فعالیت خدمات اجتماعی

نوا
اش

ن

ند
الم

س  روانی
مزمن نی

ذه  جسمی
حرکتی

 کلینک
مددکاری

  خدمات
مهدهای کودك

حمایت از خانوارهای بی سرپرست 
و نیازمند )مستمری بگیران(

خودکفا خصوصی نفر خانوار

45 180 170 720 60 4.971 202 11.230 8.875 3.876

13 - 4 - تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط مراکز غیر دولتی تحت نظارت سازمان 
بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

خدمات کارآموزی و بازپروری  
)آسیب های اجتماعی( 

شبانه روزی

خدمات پیشگیری و امور فرهنگی
درمان و باز توانی معتادان خود معرف  مشاوره

 پزشکی
ژنتیک

 مشاوره
حضوری

 صدای
بستریمشاور سرپایی

220 170 1.308 1.023 1.451 15.400 
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

 
13 - 5 - تعداد خانواده های بی سرپرست پذیرفته شده سازمان بهزیستی اهواز بر حسب علت پذیرش در 

شهر اهواز در سال 1389
فوت 

سرپرست
زندانی شدن 

سرپرست
ازکارافتادگی 

مفقود االثر شدن طالقسرپرست
سایر عللسرپرست

2.068331.0256784131
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13 - 6 - تعداد مهدکودك و کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهراهواز درسال 1389 

جمعتعدادشرح
آمادگینوباوهنوپاشیرخوار

دخترپسردخترپسردخترپسردخترپسر

0000000000دولتی

19116.3241111902804001.1194.0002.3747.850خصوصی

41.44091119224318503563خودکفا

19517.7641202012994221.5504.8502.4097.886جمع
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

فصل سیزدهـم
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13 - 1 - توزیع کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی به تفکیک رده سنی در شهراهواز در سال 1389 

                 مبنا: جدول 13 -  6

13 - 7 - واحدهای ارائه دهنده خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی و مددجویان استفاده کننده از 
خدمات آنها در شهراهواز در سال 1389

شرح
خدمات شبانه روزی

تعداد مددجوتعداد واحد

2485دولتی

2220غیر دولتی

4705جمع
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13 - 8 - تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده جهت مددجویان اداره بهزیستی در شهر اهواز در سال 1389 
فرصتهای شغلی ایجاد شده

حوزه امور پیشگیریحوزه امور توانبخشیحوزه امور اجتماعیجمع

40320310595
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی
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13 - 9 - تعداد موارد معلولیت در شهر اهواز به تفکیک مناطق شهرداری)آبان 1385(
جمعیت معلولخانوارداراي معلولمنطقه شهرداری

1.2701.401منطقه 1

520578منطقه 2

1.2081.450منطقه 3

1.3891.708منطقه 4

652789منطقه 5

1.8172.141منطقه 6

1.8752.164منطقه 7

1.0611.238منطقه 8

9.79211.469جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران)سرشماری نفوس و مسکن(

13 - 2 -  درصد جمعیت معلول به تفکیک مناطق شهرداری در سال 85

            مبنا: جدول 13 -  9

فصل سیزدهـم
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13 - 10 - تعداد واحدها و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و مبلغ کمک مستمری 
وسایر پرداختی ها در شهر اهواز در سال 1389

طرح شهید رجائی
 تعداد واحد

امداد
کل کمک های پرداختی 
به مدد جویان )هزار ریال(

 منطقه
مبلغ مستمری پرداختیکمیته امداد

)هزار ریال(
تعداد مدد جویان

نفرات خانوار

2.694.530 1.688 772 1 20.564.378 منطقه1 اهواز

673.520 323 144 2 29.934.421 منطقه2 اهواز

501.000 244 109 1 18.740.501 منطقه 3 اهواز

3.367.140 1.551 754 1 23.090.732 کوت عبداهلل

13 - 10 - تعداد واحدها و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و مبلغ کمک مستمری 
وسایر پرداختی ها در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

تعداد مددجویان موردی

طرح مدد جوئی

مبلغ مستمریمنطقه کمیته امداد
)هزار ریال(

تعداد مدد جویان دائمی

نفرات خانوار

8.109 12.320.090 6.500 2.393 منطقه1 اهواز

4.230 15.980.120 8.258 3.427 منطقه2 اهواز

2.232 14.320.940 7.717 2.966 منطقه 3 اهواز

2.756 15.034.040 8.112 3.117 کوت عبداهلل
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

13 - 11 - خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی)ره(  برحسب مبلغ پرداخت شده 
دراهواز در سال 1389

اعطای وام خود کفایی خدمات درمانی و امور بیمه
 منطقه کمیته

مبلغامداد
)هزار ریال(

تعداد دائمی   
)از ابتدا تا کنون(

هزینه 
)هزار ریال(

 تعداد بیماران
موردی

 تعداد مدد
جویان دائمی

6.795.713 1.018 419.513 0 4.146 منطقه1 اهواز

7.116.000 786 516.508 0 7.660 منطقه2اهواز

2.355.750 175 311.320 0 6.369 منطقه3 اهواز

1.210.000 110 392.944 0 6.429  کوت عبداهلل

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی
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13 - 11 - خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی)ره(  برحسب مبلغ پرداخت شده 
دراهواز در سال 1389)ادامه(

اعطای وام قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج خدمات عمرانی  منطقه کمیته
مبلغ )هزار ریال(امداد تعداد مبلغ )هزار ریال( تعداد مبلغ )هزار ریال( تعداد

2.961.798 540 1.111.520 168 767.388 128 منطقه1 اهواز

5.443.780 556 1.130.351 202 1.137.465 142 منطقه2اهواز

2.155.500 281 814.964 115 1.280.186 171 منطقه3 اهواز

2.918.000 511 964.707 180 1.503.413 197  کوت عبداهلل
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

13 - 12 - تعداد ایتام تحت پوشش، حامیان، ایتام مورد حمایت حامیان و مبلغ پرداختی به آنها در شهراهواز 
در سال 1389

منطقه
 کمیته امداد

کل ایتام 
تحت پوشش

تعداد حامی
کل مبلغ پرداختی ایتام مورد حمایت حامیان

به ایتام )هزار ریال( حقوقیحقیقی

1.7641.51646571.431.717منطقه1 اهواز

6341.61836343.039.330منطقه2 اهواز

91795036661.228.190منطقه3 اهواز

1.7281.35728741.392.119کوت عبداهلل 
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

13 - 13 - کمکهای مردمی و صدقات در شهر اهواز  )مبالغ به هزار ریال( در سال 1389

وجوهات امانی صدقات )درآمد حاصله ازصندوقهای صدقات(منطقه کمیته امداد
)کفارات، نذورات و...(

01.765.253منطقه1 اهواز

18.769.4928.832.500منطقه2 اهواز

01.274.112منطقه3 اهواز

02.005.479کوت عبداهلل 
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

توضیح: کلیه درآمدهای حاصله از صندوقهای صدقات در سطح کالن شهر اهواز، در ستاد توسعه مشارکت های 
مردمی و زیر نظر منطقه 2 اهواز متمرکز و فعالیت دارد.

فصل سیزدهـم
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13 - 14 - خدمات فرهنگی کمیته امداد امام )ره( به تفکیک مناطق کمیته در شهر اهواز در سال 1389

منطقه 
کمیته امداد

تعداد 
دانش 
آموز

تعداد 
دانشجو

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
دراردوها

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
آموزش

هزینه خدمات 
فرهنگی )هزارریال(

تعداد محصل بهره مند 
ازکانونهای فرهنگی

سایرامداد

1.1094201925281.407.68813730منطقه1 اهواز

1.1721.2141144022.931.449700منطقه2 اهواز

1.370065564727.5560150منطقه3 اهواز

1.5170100282878.6600120کوت عبداهلل 
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

توضیح: دانشجویان منطقه 3 اهواز و همچنین کوت عبداهلل، در مناطق 1 و 2 اهواز سرشکن شده اند.

13 - 15 - تعداد افراد خانوار های شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهر اهواز در سال 1389

منطقه
همسر و فرزندانوالدینتعداد افراد

خانوارنفرخانوارنفرخانوارنفر

672 1.0922.818 1.7641.105 3.923 منطقه 1

393 1.0691.671 1.4621.341 3.012 منطقه 2

1.065 2.1614.489 3.2262.446 6.935 جمع
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

13 - 16 - تعداد خانوارهای شاهد مستمری بگیرتحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران و مبلغ پرداختی 
به آنان در شهر اهواز در سال1389 )میلیون ریال( 

منطقه

همسر و فرزندانوالدینتعداد افراد

مبلغنفر
هزینه 
به ازای 
هر نفر

مبلغنفر
هزینه 
به ازای 
هر نفر

مبلغنفر
هزینه 
به ازای 
هر نفر

3.9231.0470.271.1055.8025.252.8185.2451.86منطقه 1

3.0128.6102.861.3415.8854.391.6712.7251.63منطقه 2

6.9359.6571.392.44611.6874.784.4897.9701.78جمع
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی
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13 - 17 - تعداد خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک مناطق بنیاد در سال 1389
فرزندان)نفر(همسر)نفر(والدین)نفر(کل خانوارهامنطقه

2.222 596 1.105 1.764 منطقه 1

1.291 380 1.341 1.462 منطقه 2

3.513 976 3.2262.446 جمع
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

13 - 18 - خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی 
به آنان در شهر اهواز )میلیون ریال( در سال 1389

خدمات فرهنگیآموزش عالیآموزش عمومی

مبلغتعداد)نفر(هزینهتعداد)نفر(مبلغتعداد)نفر(

 2.500       8.000 2.900 15.000 4.900 1.430

13 - 18 - خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی 
به آنان در شهر اهواز )میلیون ریال()ادامه(

حرفه آموزی و اشتغالتربیت بدنیوام مسکن

مبلغتعداد)نفر(مبلغتعداد)نفر(مبلغتعداد)نفر(

 900 225.000 2.522 416 25               50
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

13 - 19 - تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک مناطق بنیاد در سال 1389

زیرفرزندانهمسروالدینکل خانوارهامنطقه
25 درصد

49 درصد
25 درصد

باالی
50 درصد

3.8004023.10910.7462.1981.112319منطقه 1

5.6425414.84015.0773.3111.741329منطقه 2

9.4429437.94925.8235.5092.853648جمع
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

فصل سیزدهـم
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13 - 20 - تعداد آزادگان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک مناطق بنیاد در سال 1389
تعداد آزادگانمنطقه

331منطقه 1

429منطقه 2

760جمع
مأخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان

13 - 21 - تعداد دوره های آموزش امداد و نجات برگزار شده و شرکت کنندگان در این دوره ها در شهر 
اهواز در سال 1389

سال
آموزش امداد عمومی آموزش امداد عمومی پایه

همگانی
آموزش  
امداد تخصصیامدادگری

شرکت دوره
شرکت دورهکننده

شرکت دورهکننده
شرکت دورهکننده

کننده

1385601.5002005.00041004120

1386902.25040010.00041005150

1387701.7503508.75041007210

1388902.25040010.00051258240

1389541.10095095.0001532012240
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

13 - 22 - شرکت کنندگان در برنامه ها و فعالیت های مراکز امور جوانان در شهر اهواز در سال 1389
شرکت کننده به تفکیک نوع فعالیت و یا برنامه

انواع کالس های 
فرهنگی، هنری و 

ورزشی

انواع طرح های آموزشی 
)مقابله با ایدز و ...(

انواع جشن، مراسم و 
همایش های مختلف

انواع اردوهای 
مختلف

انواع مسابقات 
مختلف

4.7304202.500850330
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان
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212

13 - 23 - مراکز و اعضا ی کانون ها و انجمن ها در شهراهواز 

تعداد مراکز شاخه آزادسال
تعداد مراکز شاخه تعداد اعضای شاخه آزاد

دانش آموزی زنمردجمع

138821.9007001.200140

13892705320385110

13 - 23 -  مراکز و اعضا ی کانون ها و انجمن ها در شهراهواز )ادامه(
تعداد اعضای شاخه دانش آموزی

تعداد کانون دانشجویان
تعداد اعضای کانون های دانشجویی

زنمردجمعزنمردجمع

7.0003.0004.00054.4002.2004.500

5.7503.4002.3505864432568
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

13 - 3 - مقایسه تعداد اعضای کانون ها و انجمن ها طی سالهای 1388 و 1389

                       مبنا: جدول 13 -  23

13 - 24 - متوسط حقوق ماهیانه بازنشستگان و وظیفه بگیران )بازنشستگان متوفی( صندوق بازنشستگی در 
شهراهواز طی سالهای 1385 - 1389

138413851386138713881389سال

1.609.2381.901.0492.679.7744.674.1405.196.9405.560.461حقوق)ریال در ماه(

مأخذ: سازمان بازنشستگی -  مدیریت استان خوزستان

فصل سیزدهـم
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13 - 4 - مقایسه متوسط حقوق ماهیانه بازنشستگان و وظیفه بگیران )بازنشستگان متوفی( صندوق بازنشستگی 
در شهراهواز طی سالهای 1385 - 1389)ریال در ماه(

                             مبنا: جدول 13 -  24

13 - 25 - فعالیت های آموزشی امور جوانان در شهر اهواز 

سال
بشر دوستانههنری و ادبیورزشیفنی و حرفه ای

تعداد 
تعداد مردزندوره

تعداد مردزندوره
تعداد مردزندوره

مردزندوره

13884090030010300010200100601.100700

1389321.800030085052.10082038565
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

13 - 26 - بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه در شهر اهواز در سال 1389

ری
تیا

اخ

عی
 تب

ان
دگ

رانن

ان
دگ

رانن

ان
دگ

افن
ی ب

تبع

ان
دگ

افن
ب

تبعی حرف و
مشاغل آزاد

 حرف و
 مشاغل

ازاد

 تبعه اجباری
 با اعمال
فرمول

 اجباری
 یا کسر
مشترك

نام شعبه

875 7.166 2.135 0 17 1.893 936 71.098 36.145 یک اهواز

776 1.879 561 2 46 3.507 1.542 68.653 39.340 دو اهواز

1.426 3.367 956 6 73 3.232 1.406 89.492 44.908 سه اهواز

748 4.607 1.394 0 19 1.199 638 101.772 58.336 چهار اهواز

606 1.988 640 0 14 868 679 54.941 28.113 پنج اهواز

750 2.042 784 0 8 1.068 672 25.709 13.606 شش اهواز
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13 - 26 - بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه در شهر اهواز 
در سال 1389)ادامه(

عی
و تب

ی 
صل

ع ا
جم

عی
ع تب

جم

لی
اص

ع 
جم

ری
کا

ه بی
بیم

ی 
تبع

ری
کا

ه بی
بیم

قی
واف

ی ت
تبع

قی
واف

ت

ان
گر

کار
ی 

تبع
 

نی
تما

اخ
س

نی
تما

اخ
 س

ان
گر

ار 
ک

ری
تیا

 اخ
عی

تب

به
شع

ام 
ن

125.697 84.841 40.856 1.135 425 574 229 213 94 2.762 یک اهواز

119.288 76.222 43.066 681 339 645 435 79 27 776 دو اهواز

151.542 101.979 49.563 1.353 556 451 161 194 77 3.884 سه اهواز

172.442 110.775 61.667 1.099 475 63 30 70 27 1.965  چهار
اهواز

91.288 60.752 30.536 765 346 82 28 253 110 1.855 پنج اهواز

50.078 33.330 16.748 624 224 1.276 455 520 249 2.091  شش
اهواز

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13 - 27 - خالصه آمار مستمری بگیران اصلی و تبعی شهر اهواز در سال 1389
فوت شده از کار افتاده

ته
شس

ازن
ب

 جمعنام شعبه
فوت شده

 غیر ناشی
از کار

 ناشی از
کار

 جمع از
کار افتاده

 کلی غیر
ناشی از کار

 جزئی ناش
از کار

 کلی ناشی
از کار

1.935 1.841 94 341 219 82 40 2.782 یک اهواز

1.700 1.609 91 343 205 100 38 3.050 دو اهواز

3.780 3.633 147 560 378 118 64 4.337 سه اهواز

3.249 3.040 209 375 227 89 59 4.080 چهار اهواز

1.762 1.701 61 306 187 75 44 4.713 پنج اهواز

2.190 2.114 76 329 242 43 44 3.135 شش اهواز

فصل سیزدهـم
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13 - 27 - خالصه آمار مستمری بگیران اصلی و تبعی استان خوزستان در سال 1389)ادامه(
 جمع اصلی

و تبعی تبعی  تبعی از
کار افتاده

 تبعی باز
نشسته

 جمع براساس
پرونده

جمع بر اساس 
نفر )اصلی( بازمانده نام شعبه

14.813 7.322 873 6.449 5.058 7.491 4.368 یک اهواز

13.358 6.580 739 5.841 5.093 6.778 3.385 دو اهواز

21.708 9.549 1.295 8.254 8.677 12.159 7.262 سه اهواز

19.307 9.042 765 8.277 7.704 10.265 5.810 چهار اهواز

22.599 15.818 3.584 12.234 6.781 6.781 1.762 پنج اهواز

12.833 7.179 777 6.402 5.654 5.654 2.190 شش اهواز
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13 - 28 - نام و نشاني مراکز درماني سازمان تامین اجتماعی در شهر اهواز در سال 1389
نشـانـینــام

اهواز- سپیدار- سه راهي تپهبیمارستان امیرالمومنین )ع( اهواز

اهواز- خیابان آزادگان- خیابان کیکاوسپلي کلینیک شهید رجایي

اهواز- کوي انقالب کمپلو- خ امیر کبیر شماليبیمارستان امیر کبیر

اهواز- امانیه- خ سقرط- نبش خ عارفمرکز درماني شماره 3 تامین اجتماعي

اهواز- جاده کوت عبداهلل- بعد از آرامستان شهرداريمرکز درماني شماره 4 تامین اجتماعي

اهواز -  اتوبان آیت اله بهبهاني خ سلطان  منش مرکز درماني شماره 5 تامین اجتماعي
جنب ترابري شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

اهواز- خشایار- انتهای اتوبان بشارت )کیان(- مرکز درماني شماره 6 تامین اجتماعي
نرسیده به جاده ی اهواز- خرمشهر

اهواز-کوي ملت خ اقبال- اول فاز 1- روبه روي امامزادهمرکز درماني شماره 7 تامین اجتماعي
مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

ایثـارگـران، بهزیستی و تأمین اجتماعـی


