شرح خدمت (بازنشستگان مقیم خارج از کشور) :
صندوق بازنشستگي کشوري ،براي ايجاد سهولت در دريافت حقوق توسط وکالي شما گرامیان در داخل
کشور ،طرح حاضر را اجراء و براي آگاهي در اختیار قرار مي دهد:
از آن جايي که اعتبار معرفي نامه به بانک براي دريافت حقوق ماهانه توسط وکال در داخل کشور ،يکساله
تنظیم مي شود و تمديد آن در خارج از کشور براي شما عزيزان با دشواري هايي همراه است ،چنديست که
امکان جديدي در صندوق بازنشستگي کشوري فراهم شده است .بازنشستگان ارجمند مقیم در خارج از
کشور مي توانند ،با برقراري ارتباط تصويري با هر يک از مسئولین مربوطه در صندوق بازنشستگي کشوري،
درخواست خود را شخصا طرح نمايند تا بر مبناي تأيیدشان ،معرفي نامه جديدي براي ارائه به وکیل براي
مدت يکسال صادر شود.
براي اين منظور مراحل زير انجام خواهد شد:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

پس از وارد کردن اطالعات خود  ،با زدن دکمه "ورود به سامانه" مورد تايید قرار دهید.
جدول اطالعات درخواستي را بطور صحیح کامل نموده و اطالعات آن را با زدن دکمه "تايید و
ارسال اطالعات" به صندوق بازنشستگي کشوري ارسال نمايید.
پس از تايید و ارسال اطالعات کد رهگیري به شما اعالم خواهد شد.
پس از ارسال اطالعات مي بايست در ساعات اداري ( 30/8تا  15به وقت ايران ) از طريق پیام رسان
 skypeبا  ID: cspfirويا  ID: cspf2يک پیام متني (چت) ارسال و سپس توسط
دوربین  skypeارتباط تصويري برقرار نمايید.
همچنین در صورت هرگونه پرسش احتمالي با شماره تلفن هاي  00982188972845و
 00982188972846تماس حاصل نمايید.
در پايان تماس تصويري  ،کد رمزي در اختیار شما قرار داده مي شود.
کد رمز دريافتي را به وکیل خود براي مراجعه به صندوق بازنشستگي کشوري اعالم نمايید.

توضیحات الزم :
.1
.2
.3
.4

ارائه گذرنامه معتبر ايراني در هنگام تماس و برقراري ارتباط تصويري الزامي است.
روزهاي پنجشنبه ،جمعه و ايام تعطیل رسمي در تقويم ايران ،صندوق بازنشستگي کشوري تعطیل
است.
از ارسال هرگونه پست الکترونیک (ايمیل) خودداري نمايید.
وکالي ارجمند ،مي بايست وکالت نامه ،فرم وراث اناث (که از سفارت خانه دريافت و به تأيید آنجا
رسیده) و کد رمزي که به اشخاص داده مي شود را در مدت زمان يک ماه به صندوق بازنشستگي
کشوري تحويل دهند.

همچنین وراث اناث (دختري که به تنهايي حقوق پدر و يا مادر خود را دريافت مي نمايد) براي
تمديد نامه معرفي به بانک مي بايست سالي يکبار به سفارت جمهوري اسالمي ايران در کشور محل
اقامت شان مراجعه نمايند و فرمي که نشان مي دهد ازدواج نکرده اند و يا به کاري مشغول نیستند
را پس از تأيید سفارت مربوطه براي وکیل خود ارسال نمايند تا وي فرم مربوطه را به صندوق
بازنشستگي کشوري تحويل دهد.
بديهي است وراث اناث از طريق اينترنت احراز هويت نمي شوند.

