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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 
 بنماه حا نقا  و انتقاا   "درخصاو  اجتمااعیتاامن  و رفاه عالیشورای42/06/9911مورخ  مصوبه در اجرای    

هاای صاندوق هاا وساازمانساایر باه روستائنان و عشاایر  کشاورزان،اجتماعی صندوق بنمهاز بازنشستگی  کسور یا

 رفااه و وزیر محترم تعاون،کاراز سوی  02/99/9911مورخ  404002 شماره هنام طیکه  "بالعکسیا بازنشستگی و 

  :دارداعالم می ،گردیدهابالغ بازنشستگی  هایصندوق کلنه به ی مذکورشورااجتماعی و دبنر 

هنات مدیره محترم  40/00/9916نجمن  صورتجلسه مورخ ار و هفتصد و هفتاد و پمصوبه یک هز (2)بند به موجب 

باه  کاه ابهاماات ااانونی برخی دلن  وجودبه به سازمان مذکوراز صندوق  ستگیکسور بازنش انتقا  آیندفر ،انمساز

مصاوبه  باه موجاب آنجائنکاه از لانک  گردید متواف، رسنده بودمعاونت محترم حقوای ریاست جمهوری ننز ئند تا

 : است  دیدهمقرر گرنن  چ صدرالذکر

کشااورزان، روساتائنان و عشاایر باه ساایر اجتمااعی بنمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بنماهنق  و انتقا  ح  »

در زماان  صندوق بنمه مقصدپردازی نزد اشتراک و بنمهصورت درهای بازنشستگی و یا بالعکس ها و صندوقسازمان

 قلاه با لحاظ تااینر ساواب  منتدوق بنمه مقصد، ط اانونی حاکم بر صنو در چارچوب ضواب شدهت بنمه ارائه درخواس

 رعایت نحاوه محاسا ه و همچنن  دات بلندمدت و تعه مندی از مزایاهشرایط احراز و جهت بهردر منزان مستمری و 

مصاوب  -نقا  و انتقاا  حا  بنماه یاا بازنشساتگی اساا  ااانون موارد مربوطه بار التفاوت و سایرخت مابهو پردا

 امو انج بازنشستگی کسور انتقال اخذ درخواست اساس برهمین لذا «.شاودئی مربوطه انجام نامه اجراو آئن  42/09/9960

-حق   مچنین انتقال و ه به سازمان روستائیان و عشایرکشاورزان، بیمه اجتماعی قاضیان مربوطه از صندوقتشریفات مقرر برای مت

-بهرره       خواست شررای  در زمان ارائه درمتقاضی از اینکه  نظرصرف) ع زمانیطدر هر مق صندوق یاد شدهاز سازمان به  بیمه

ضواب  مورد عمر   ده و سایرمقررات قانون یاد ش با رعایت د یا نباشد(ارا باشد نزد صندوق مزبوررا  بلند مدتمزایای مندی از 

خواهاد  دها اعاالمو طی نگارش آتی به واحامکاننزه  در سنستم ننزصالحات نرم افزاری الزم ا که باشدپذیر مینامکا

  .شد

 

 

 
  ایمعاونت بیمهحوزه: 

  عشایر و ،روستائیان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزانق بیمه یا کسور بازنشستگی از نق  و انتقال ح موضوع:

 العکسو ب سازمان به
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ساایر  شادگانبنماه همانند به سازمان هاراش صندوق مورداز  متقاضیشدگان مهبن ایرب منتقلهتاینر سواب   توجه :

رای اساالمی مجلس شاو 1/4/9900 وبصمان بر سازمه ینر سواب  منتقلنحوه تا تابع اانون بازنشستگی یهاصندوق

  شد.بامی

 تمریها،مسا شادگان،اماور بنماهادارات  ی، روسااذیاربط ، معااونن کا  مدیران مسئو  حس  اجرای ای  بخشنامه

ذیربط در شعب و همچنان  شارکت مشااور  و مسئولن  عاونن ، مادارات ک  استانها انفرادینامنویسی و حسابهای 

 مدیریت و خدمات ماشننی تامن  خواهند بود. 
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 
بنمه  نق  و انتقا  ح " درخصو  اجتماعیتامن و  رفاهعالی شورای42/06/9911مصوبه مورخ در اجرای  ؛احتراما  

هاای هاا و صاندوقکشاورزان، روستائنان و عشاایر باه ساایر ساازماناجتماعی یا کسور بازنشستگی از صندوق بنمه

رفااه و از سوی وزیر محترم تعاون،کار  02/99/9911مورخ  404002که طی نامه شماره  "بازنشستگی و یا بالعکس

 دارد: های بازنشستگی ابالغ گردیده، اعالم میمذکور به کلنه صندوقاجتماعی و دبنر شورای 

هنات مدیره محترم  40/00/9916( مصوبه یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنجمن  صورتجلسه مورخ 2به موجب بند )

باه  ابهاماات ااانونی کاه دلن  وجود برخیبه به سازمان مذکوراز صندوق  کسور بازنشستگی انتقا  سازمان، فرآیند

از آنجائنکاه باه موجاب مصاوبه  گردید لانک  متوافتائند معاونت محترم حقوای ریاست جمهوری ننز رسنده بود، 

 صدرالذکر چنن  مقرر گردیده است : 

کشااورزان، روساتائنان و عشاایر باه ساایر اجتمااعی بنمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بنماهنق  و انتقا  ح » 

پردازی نزد صندوق بنمه مقصد در زماان های بازنشستگی و یا بالعکس درصورت اشتراک و بنمهها و صندوقنسازما

شده و در چارچوب ضوابط اانونی حاکم بر صندوق بنمه مقصد، با لحاظ تاینر سواب  منتقله در ارائه درخواست بنمه 

دات بلندمدت و همچنن  رعایات نحاوه محاسا ه و مندی از مزایا و تعهمنزان مستمری و شرایط احراز و جهت بهره

مصاوب  - نقا  و انتقاا  حا  بنماه یاا بازنشساتگی التفاوت و سایر موارد مربوطاه بار اساا  ااانونپرداخت مابه

 اخذ درخواست انتقال کسور بازنشستگی و انجام برهمین اساس لذا« شاود.نامه اجرائی مربوطه انجام و آئن  42/09/9960

-حق   کشاورزان، روستائیان و عشایر به سازمان و همچنین انتقال تشریفات مقرر برای متقاضیان مربوطه از صندوق بیمه اجتماعی

-بهرره       در زمان ارائه درخواست شررای  متقاضی نظر از اینکه )صرف در هر مقطع زمانی از سازمان به صندوق یاد شده بیمه

ضواب  مورد عمر   مقررات قانون یاد شده و سایر دارا باشد یا نباشد( با رعایتنزد صندوق مزبور ا مندی از مزایای بلند مدت ر

اصالحات نرم افزاری الزم ننز در سنستم مکاننزه و طی نگارش آتی به واحادها اعاالم خواهاد  که باشدپذیر مینامکا

  شد.

 

 
 ای بیمهمعاونت حوزه: 

 نق  و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر   موضوع:

 و بالعکس به سازمان
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شادگان ساایر به سازمان همانند بنماه صندوق مورد اشارهاز  شدگان متقاضیبرای بنمهتاینر سواب  منتقله توجه :  

مجلس شاورای اساالمی  1/4/9900تابع اانون نحوه تاینر سواب  منتقله بر سازمان مصوب  های بازنشستگیصندوق

  شد.بامی

شادگان، مساتمریها، مدیران کا ، معااونن  ذیاربط، روساای ادارات اماور بنماه مسئو  حس  اجرای ای  بخشنامه

منویسی و حسابهای انفرادی ادارات ک  استانها، معاونن  و مسئولن  ذیربط در شعب و همچنان  شارکت مشااور نا

 مدیریت و خدمات ماشننی تامن  خواهند بود. 

 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم خانوادگیانم و 

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
    

 
 

    


