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 اجتماعی هرافتعاون ، کار و وزارت 
 بازنشتگی کشوری  صندوق 

 

 : تاریخ

 : شماره

 پیوست:
 

 مدریعامل
 

 

ا و سایر دستگاه های اجرایی مشمول مقررات وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ه

 صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگی

 سالم علیکم

ن ( قانو 6این صندوق موضوع ابالغ دستور العمل اجرایی بند ) الف ( ماده  )  16/3/1396مورخ  210/ص/3752پیرو نامه شماره  احتراما

مجلس شورای اسالمی ) موضوع نحوه ادامه اشتراک در این صندوق ( اصالحات  10/11/1395احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 

 زیر در دستورالعمل مزبور اعالم می گردد :

 ی گردد .اصالح م «شش ماه » به « سه ماه » ( دستور العمل موصوف از  1نصاب و مدت زمانی مقرر در جزء ) ز ( بند )  ( 1

 ( دستورالعمل اضافه می گردد : 2متن ذیل به عنوان جزء ) هـ ( به بند )  ( 2

در دو سال  حداقلیا ازکارافتادگی مشمولین این دستورالعمل مشروط بر آن است که فرد مشترک  برقراری حقوق وظیفه فوت -هـ 

در غیر این صورت حقوق وظیفه  بر طاع پرداخت نموده باشد . انقسور بازنشستگی متعلقه را بدون منتهی به فوت یا از کارافتادگی ک

مدت موثر در تعیین  گردد و ایام عدم پرداخت کسور در تعیینپرداخت کسور محاسبه می  غ مشمول کسور در دو سالمبلمبنای 

 نمی شود . حاسبهحقوق وظیفه م

 ردد :( به بخش سوم دستورالعمل اضافه می گ 12متن زیر به عنوان بند ) (  3

در صورت تمایل به ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری موضوع بند ) الف ( » دستگاه اجرایی موظف است عبارت ؛  – 12

حداکثر تا سه ماه از  می بایدو عقد قراردادخویش فرمایی ،  10/11/1395( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  6ماده ) 

را در متن شرح حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق ، بازخرید « مدیریت صندوق در استان مراجعه فرمایید به  تاریخ صدور این حکم

 خدمت ، استعفاء و اخراج کارمند درج نماید .  

 

04/06/1397 

 210/ص/8817

 ندارد

 حمایت از کاالی اریانی

 


