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 اداره کل استان 
 

از آنجائیکه متاسفانه برخی از واحدها علیرغم عدم ثبت کلیه اسناد ساماندهی اقدام به اعالم اتمام عملیات        
کرده اند و هم اکنون پس از فریز سوابق در برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت و نیز                   

ه شدگانی که بخشی از سوابق آنها خارج از سیستم               برقراری مقرری بیمه بیکاری درخصوص بیم       
میباشد دچار اشکال شده و قادر به ارائه خدمات در این زمینه نمی باشند مقتضی است کلیه واحدها تا                      

 موارد  20/12/82 مورخ   114285/2044زمان برقراری امکانات مکانیزه مربوط به دستور اداری شماره           
 .زیر را رعایت نمایند

ی از سوابق بیمه شده خارج از سیستم میباشد و هنوز در سیستم انعکاس نیافته                 چنانچه بخش  -1
است و بیمه شده با در نظر گرفتن آن سوابق حائز شرایط جهت استفاده از یکی از حمایتهای                     
فوق الذکر میگردد الزم است سوابق مزبور در کمیته سامان سوابق شعبه مطرح و پس از تائید                  

جلسه در این رابطه، نسبت به برقراری حمایت درخصوص آن بیمه شده            آن کمیته و تهیه صورت    
 .اقدام گردد

واحدها مکلفند بالفاصله پس از برقراری امکانات مکانیزه مربوطه نسبت به درخواست مجوز                 -2
جهت انعکاس سوابق مورد اشاره در بند یک در سیستم اقدام و پس از دریافت مجوز سوابق را                  

یهی است در صورت عدم پذیرش درخواست توسط معاونت فنی و                بد.  وارد سیستم نمایند   
درآمد عواقب امر در زمینه برقراری حمایت براساس سوابق مزبور بعهده کمیته سامان سوابق              

 .شعبه خواهد بود
 کارهای سخت و زیان آور        1/2درخواستهای برقراری مستمری موضوع بخشنامه شماره           -3

 .مشمول این دستور اداری نمی باشند
سئول حسن اجرای این دستور اداری کمیته سامان سوابق شعب و شورای سامان سوابق استانها                     م

 17/3/6. .خواهند بود

 
  رزاق صادق          علی حیدری

 عضو هیات مدیره و سرپرست   معاونت امور استانها 
         معاونت فنی و درآمد 

 26954/2044: شماره
 19/3/1383: تاریخ
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