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مدری کل /مدری عامل/فرماندار/شهردار /مدری /رئیس /سررپست /ذیحساب  /مدری امور مالی ترم دست گاه اجرایی ول صندوق باز تگی کشوری رد استان خراسان رضوی
با سالم و احترام

پیرو بخشنامه شماره /235ص 52252/تاریخ  5311/22/52این مدیریت و همان گونه که بدان آگاهی دارند به موجب بند (خ) مااده
 88قانون برنامه ششم توسعه ؛ «ایثارگران  ،فرزندان شهدا  ،آزادگان  ،جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای
یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند  .این مبلغ به عنوان مطالباه
صندوق منتقلٌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود ».در همین راستا ضمن ارساال بخشانامه
شماره  25132مورخ  5311/23/55وزیر محترم تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،خواهشمند است دستور فرمایند باه رریام مقتضای باه تماامی
کارکنان تحت پوشش که فرزند شهید  ،جانباز  ،آزاده و رزمنده با حداقل  55ماه سابقه حضور در جبهه می باشند ابالغ نمایند که ؛ چنانچاه
پیش از استخدام رسمی و قبل از شروع اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه پرداخات حام بیماه یاا کساور
بازنشستگی به سایر صندوق های بیمه ای می باشند ؛ برای انتقال وجاوه حام بیماه یاا کساور بازنشساتگی سانوات قبلای  ،ابتاداء باه سااکن
درخواست کتبی خود با ذکر آخرین شعبه بیمه پردازی را (ربام فارم پیوسات) باه هماراه ساایر مادارب مثبتاه (آخارین حمام
کارگزینی و گواهی وضعیت ایثارگری مورد اشاره) به آن دستگاه اجرایی ارائه نمایند و سپس (حداکثر بعد از دو روز کاری) توساط

آن دستگاه اجرایی جهت اقدامات بعدی به این مدیریت ارسال گردد  .بدیهی است که انتقال کساور بازنشساتگی از صاندوق بازنشساتگی
کشوری به سایر صندوق های بیمه و بازنشساتگی  ،مای بایسات مشاابه دساتور العمال اجرایای موصاو و از طریق صقندوق بیمقه و
بازنشستگی که فرد در حال حاضر مشترک آن می باشد  ،انجام پذیرد .

رونوشت :
 جناب آقای ابراهیم زاده معاون محترم فنی صندوق متبوع  ،بازگشت به نامه شماره /2522د 552/مورخ  5311/22/21به جهت استحضار . جناب آقای عباسی مدیر کل محترم درآمد و هزینه صندوق متبوع  ،بازگشت به نامه شاماره /2191د 55225/ماورخ  5311/22/55باه جهاتاستحضار .
 کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی مشمول وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در استان خراسان رضوی به جهت آگاهی . -مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به جهت آگاهی .
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