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 مدریعامل

 بازنشتگی کشوری  صندوق 
 
 

 

 

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 

 

 با سالم و احترام 
جملهه بنهدهای      در راستای گسترش خدمات دولت الکترونیک در احکام قوانین برنامه های توسعه پنج ساله کشور از 

ت خهدمات کشهوری و همینهین بهه من هور قانون برنامه ششم توسعه و فصل پنجم قانون مهدررر 67) پ ( و ) ث ( ماده 

تسهیل و تسررع در ارسال اطالعات سیستم جامع شاغلین کسور پرداز به ارن صندوق ، ترتیبی اتخاذ گردرده که من بعهد 

به مدرررت های اجراری ارهن صهندوق در  اطالعات سیستم راد شده به صورت برخط و از طررق بستر شبکه ارنترانت ملی

سال گردد . به همین من ور نرم افزار مربوطه به همراه دستورالعمل نحوه نصب و بهره بهرداری از نن استان های کشور ار

بههه نشههانی   « درگاا خ ماا ا ک رونیک صنااق باان  ت ی کصوراای    واا ر  » طراحههی گردرههده و در  

https//www.sabasrm.ir   مهدرررت هها و از مسیر   دستگاه های دولتی و شاغلین / دررافت فارل های مورد نیهاز

   دستگاه های اجراری / دررافت برنامه جمع نوری اطالعات شهاغلین دسهتگاه ههای اجرارهی در دسهترر قهرار داده شهده

است . همینین در صورت نیاز به ارائه توضیحات بیشتر در زمینه نحوه نصب و راه اندازی و بهره برداری از نرم افزار راد 

مدرررت ارن صندوق در مرکز استان نسبت به اعزام کارشهنار رها نمارنهده صهندوق در شده ، با اعالم دستگاه اجراری به 

 اسرع وقت اقدام خواهد شد .  

 رم وزرران کهه مرهرر میهدارد      اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری مصوب هیات محت 25علی هذا با عنارت به ماده 

گهذاران و کارفرمارهان موندنهد کلیهه اطالعهات، عمهوم بیمهها، ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شههرداریوزارتخانه» 

  خواهشمند است ضمن اطالع رسانی مراتب راد شده « اسناد، اوراق و مدارك موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.

ربهو  بهه اطالعهات مر تا پاران مهاه بعهد ،به واحدهای تابعه و تاکید بر پرداخت به موقع کسور بازنشستگی هر ماه حداکث

حروق و مزارای مشمول کسور بازنشستگی کارکنان تابعه مربو  به سیستم جامع شاغلین کسور پرداز را از مسیر مذکور 

 به ارن صندوق ارسال نمارند . 
 

        

 

 

05/11/1399 
 210/ص/18075

 ندارد


