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 ( :بازنشستگان مقیم خارج از کشورشرح خدمت )

صندوق بازنشستگي كشوري، براي ایجاد سهولت در دریافت حقوق توسط وكالي شما گراميان در داخل 

 :كشور، طرح حاضر را اجراء و براي آگاهي در اختيار قرار مي دهد

براي دریافت حقوق ماهانه توسط وكال در داخل كشور، یکساله از آن جایي كه اعتبار معرفي نامه به بانک 

تنظيم مي شود و تمدید آن در خارج از كشور براي شما عزیزان با دشواري هایي همراه است، چندیست كه 

امکان جدیدي در صندوق بازنشستگي كشوري فراهم شده است. بازنشستگان ارجمند مقيم در خارج از 

 كشوري، بازنشستگي صندوق در مربوطه مسئولين از یک هر با تصویري ارتباط  اريكشور مي توانند، با برقر

 براي وكيل به ارائه براي جدیدي نامه معرفي تأیيدشان، مبناي بر تا نمایند طرح شخصا را خود درخواست

 .شود صادر یکسال مدت

 :براي این منظور مراحل زیر انجام خواهد شد

 .مورد تایيد قرار دهيد "ورود به سامانه"با زدن دكمه  پس از وارد كردن اطالعات خود ، .1

تایيد و "جدول اطالعات درخواستي را بطور صحيح كامل نموده و اطالعات آن را با زدن دكمه  .2

 .به صندوق بازنشستگي كشوري ارسال نمایيد "ارسال اطالعات

 .پس از تایيد و ارسال اطالعات كد رهگيري به شما اعالم خواهد شد .3

به وقت ایران ( از طریق پيام رسان  15تا  8/30ارسال اطالعات مي بایست در ساعات اداري )پس از  .4

skype با ID: cspfir ویا ID: cspf2  یک پيام متني )چت( ارسال و سپس توسط

 ارتباط تصویري برقرار نمایيد. skype  دوربين

و  00982188972845  هاي تلفن شماره با احتمالي پرسش هرگونه  همچنين در صورت

 تماس حاصل نمایيد. 00982188972846

 .در پایان تماس تصویري ، كد رمزي در اختيار شما قرار داده مي شود .5

 .كد رمز دریافتي را به وكيل خود براي مراجعه به صندوق بازنشستگي كشوري اعالم نمایيد .6

  :توضيحات الزم

 .تباط تصویري الزامي استارائه گذرنامه معتبر ایراني در هنگام تماس و برقراري ار .1

روزهاي پنجشنبه، جمعه و ایام تعطيل رسمي در تقویم ایران، صندوق بازنشستگي كشوري تعطيل  .2

 .است



 .از ارسال هرگونه پست الکترونيک )ایميل( خودداري نمایيد .3

وكالي ارجمند، مي بایست وكالت نامه، فرم وراث اناث )كه از سفارت خانه دریافت و به تأیيد آنجا  .4

رسيده( و كد رمزي كه به اشخاص داده مي شود را در مدت زمان یک ماه به صندوق بازنشستگي 

 .كشوري تحویل دهند

همچنين وراث اناث )دختري كه به تنهایي حقوق پدر و یا مادر خود را دریافت مي نماید( براي 

ایران در كشور محل تمدید نامه معرفي به بانک مي بایست سالي یکبار به سفارت جمهوري اسالمي 

اقامت شان مراجعه نمایند و فرمي كه نشان مي دهد ازدواج نکرده اند و یا به كاري مشغول نيستند 

را پس از تأیيد سفارت مربوطه براي وكيل خود ارسال نمایند تا وي فرم مربوطه را به صندوق 

 .بازنشستگي كشوري تحویل دهد

 .احراز هویت نمي شوندبدیهي است وراث اناث از طریق اینترنت 

یا به همراه سایر وراث مي  باشندم از اینکه تنها ورثه حقوق بگيرعدر هر حال دختران حقوق بگير ا

بایست عدم ازدواج و اشتغال انها محرز گردد یا از طریق فرم هاي تعهد نامه و یا گواهي امور مالياتي 

 و... 


