
 

 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 000اداره كل استان 

 ...شعبه 

 

    ))))صصصص((((و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد ) ) ) ) صصصص((((با سالم و صلوات بر محمد با سالم و صلوات بر محمد با سالم و صلوات بر محمد با سالم و صلوات بر محمد 

 هـ  47214ت   / 120833 شماره  نامه  تصويب كل كشور و     1390 قانون بودجه سال     91در اجراي بند           

 ي ه شـدگان  بازنشـستگي بيمـ   نحوه  در خصوص   ) تصاوير پيوست   (  هيات محترم وزيران     15/6/90 مورخ

طبق مقررات عام قانون تامين اجتماعي را احراز نمي كنند، توجه واحـدهاي اجرائـي را          الزم  كه شرايط   

 :به موارد ذيل جلب مي نمايد 

 :عبارتند از جهت ارائه درخواست بازنشستگي  مشمولين اين قانون – 1

 سـال تمـام    55براي مـردان و   سال تمام سن    60كه داراي حداقل    متقاضي  آندسته از بيمه شدگان     ) الف  

 .باشند سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه 10 داراي حداقل بوده وبراي زنان 

سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده و در اجراي مقـررات جـاري،            10ي كه داراي حداقل     شدگان بيمه) ب  

 شـده لـيكن حـائز    كلي شناخته  قانون مزبور ازكارافتاده91طبق آراي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده   

 . سال باشد55 سال و زن كمتر از 60مرد كمتر از متقاضيان سن  و  نگرديدهدريافت مستمري شرايط 

متقاضـيان برقـراري    سـال باشـد،   10كمتـر از  افـراد فـوق   ميزان  سابقه پرداخـت  حـق بيمـه          چنانچه   – 2

مزايـاي  شـده و كارفرمـا از    سـال سـهم بيمـه    10 كمتر از   توانند با پرداخت حق بيمه سنوات      ميمستمري  

 .مند گردند  بازنشستگي موضوع اين بخشنامه  بهره

 

بخشنامه 

 2/56شماره

 مستمريها

 

 حوزه

  فني و درآمد

  

  بازنشستگي بيمه شدگان بر اساسبازنشستگي بيمه شدگان بر اساس: :   موضوعموضوع

  كشور كل كل13901390 قانون بودجه سال  قانون بودجه سال 9191   بند بند

  



 

 ٢

 

 

 

از  1390 حق بيمه  موضوع اين بند  بر مبناي حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سـال                    -تبصره

 درآمد ارسال و پس از وصـول        دور برگ پرداخت به سيستم    جهت ص محاسبه و   طريق سيستم مستمريها    

 امكان صدور حكم برقراري مستمري از تاريخ وصـول حـق بيمـه مربوطـه و يـا قطـع                     ، ابه صورت يكج  

 . پردازي وجود خواهد داشت بيمه

  و تبصره ذيل آن متناسب با سنوات پرداخت حـق بيمـه            قانون 77 ماده   با رعايت مفاد  مستمري    ميزان – 3

 .دباش  خارج مي111از شمول ماده شده و  محاسبه و تعيين ) سال10حداقل(

 مبناي تعيين متوسط دستمزد در مواردي كه كـسري سـابقه موجـب اخـذ حـق بيمـه گرديـده                      -1تبصره  

ماه، باقيمانده از آخرين سـابقه پرداخـت   24 و در صورت كسري مدت آن تا 1390حداقل دستمزد سال  

 . حق بيمه قبلي وي جبران خواهد شد

مشمولين اين بخـشنامه بـه نـسبت        مورد  در  نيز  بگيران    به مستمري مزاياي جانبي قابل پرداخت      - 2تبصره  

 .گردد ميسنوات پرداخت حق بيمه محاسبه و پرداخت 

  1388قـانون بودجـه سـال        39وجـوه مربـوط بـه موضـوع مـاده           شمول و ميـزان     در خصوص    - 3تبصره  

كشور مكاتباتي با مراجع ذيصالح صورت پذيرفته كه پس از حصول نتيجه ، چگونگي اقدام در اين   كل

 .رتباط ، متعاقبا ً اعالم خواهد شد ا

بازماندگان حائز شـرايط وي عينـاً از        ،   در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته مشمول اين بخشنامه         - 4

مستمري حين الفوت و ساير مزاياي متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه متوفي برخوردار خواهنـد   

 . بود

ه شدگان متقاضي بهره مندي از بازنشـستگي موضـوع ايـن             واحدهاي اجرائي مكلفند درخواست بيم     -5

 .از ايشان اخذ و بر مبناي آن اقدام نمايند  1390تا پايان سال بخشنامه را طبق فرم پيوست 

متقاضيان الزم است واحدهاي اجرايـي نحـوه تعيـين        به منظور جلوگيري از تبعات ناشي از عدم آگاهي          

تـا درصـورت تمايـل و اعـالم     ل پرداخت را به آنان يادآور شـده    مبلغ مستمري و ميزان مزاياي جنبي قاب      

 .كتبي ايشان، حكم بازنشستگي آنها صادر و به مرحله اجرا درآيد 
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 :ترتيب مي باشد  دين كداساس برقراري مستمري بازنشستگي  و فوت مشمولين اين بخشنامه ب– 6

 2/56 بخـشنامه    - كل كشور  1390ودجه سال    قانون ب  91بند   « با عنوان    10623 كد اساس برقراري  ) الف  

 » امستمريه

ــا عنــوان  15623كــد اســاس برقــراري  ) ب  4بنــد  - كــل كــشور1390 قــانون بودجــه ســال 91بنــد  «ب

 »  مستمريها2/56بخشنامه 

افـزاري الزم    امكانـات نـرم    اشيني تأمين مكلف است در اسرع وقت      شركت مشاور مديريت و خدمات م     

 . را مهيا و در اختيار واحدهاي اجرايي قرار دهدجهت اجراي اين بخشنامه

مـستمريها،     رؤسا و كارشناسان ارشـد امـور فنـي         ،معاونينحسن اجراي اين بخشنامه مديران كل،       مسئول  

 .ت كل استانها ، رؤسا و مسئولين ذيربط در واحدهاي اجرائي خواهند بود ا اداردرآمد حق بيمه در

1061930 

� ا �...�و  � 
	 ا ��. 
 رحمت اله حافظيدكتر 

 

 :رونوشت 

 جناب آقاي محقق زاده معاون محترم فني و درآمد جهت استحضار و دستور اقدام الزم -

 جناب آقاي محمدي معاون محترم اداري و مالي جهت استحضار و دستور اقدام الزم -

 : اداره كل تخصصي/ دفتر 
 

 مديركل كارشناس

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 :دگينام و نام خانوا

 

 :امضاء
 : هاي مرتبط  معاونت

 

 معاون

 فني و درآمد

 معاون

 اداري و مالي

 معاون

 امور درمان

 معاون

 حقوقي و امورمجلس

 معاون

 ريزي اقتصادي و برنامه

 اداره كل

 ها امور استان

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 :م خانوادگينام و نا

 

 :امضاء

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 :نام و نام خانوادگي

 

 :امضاء

 


