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صندوق در يک نه


زنشست آينده ساز در مورخ  ١٣٥٦/١١/٢٠به عنوان صندوق بيمه 
اج× Öو به صورت
صندوق ايت و
موسسه غ© دو ل تصويب شورای عا   õ
م Ê
اج× Öوقت و موافقت سازمان امور اداری و استخداÅ



كشور تشكيل و به ثبت رسيده است´ .داخت مستمری زنشست ،ازºرافتاد» ،زماندºن ،بيری و
úچن Êارائه بيمه خدمات 

درما مطلوب به اعضای اص üو تب ûو استقرار نظام úاهنگ متناسب و
úچنÕ Êركز وجوه و درآمدهای موضوع  

ºرگ©ی اصول £اسبات بيمه ای و امن
قوان Êفوق الذكر ،به 
اج×  ،Ö
ا¤ام فعاليت های اقتصادی در راستای ¤قق قانون ساختار نظام جامع رفاه و    Ë
م Ê
قوان Êو
سا  
مقررات عام    Ë
م Ê
قوان Êو مقررات مربوط از اهداف  سيس  
ا ÿصندوق  Åشد كه
اج× Öو 

مطابق مقررات اساسنامه جديد صندوق مصوب  ١٣٩٨/٦/٢٨شورای عا õرفاه و    Ë
م Ê
اج×¤ ، Öت
نظارت و راه©ی }ن وزارت تعاونº ،ر و رفاه 
اج× Öاداره Åگردد.

٢

صندوق ايت

و زنشست آينده ساز
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 اساس اساسنامه ،دار اهای صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و كيفيت ،متعلق به اعضای آن  Åشد



زماندºن و    Ë
و Íفا در Ìت رفاه و    Ë
م Êبيمه درمان مناسب
م Êمستمری ا  م زنشست ،ازºرافتاد»،
اعضاء و اداره امور صندوق به مÓف خواهد رسيد .در هيچ اي Ðو به هيچ عنوان Îتوان اعضای صندوق


حقو¼ كه اساس اساسنامه و در  
آي  Êمه بيمه 
اج× Öصندوق كسب Õ Åايند،
و  زماندºن آ  ن را از
£روم Õود.


مدعامل و هيأت نظارت است كه كيب،
مده ،
ارºن تشكي µصندوق متش Úاز هيأتامناء ،هيأت 


مده به ح ز است:
¤وه انتخاب و ايط عضويت اعضای هيأتامنا و هيات 
تعداد اعضای هيأت امناء  ٩نفر شامل:
وز تعاونº ،ر و رفاه 
اج×) Öرئيس هيأت امناء(.
 -١

 -٢رئيس هيأت عامل سازمان 
گس©ش و نوسازی صنايع اان )  ئب رئيس(.
 -٣رئيس سازمان   مه و بودجه كشور  معاون ذ بط وی.

وز صنعت ،معدن و ¤ارت  معاون ذ بط وی.
 -٤

وز امور اقتصادی و دار ا  معاون ذ بط وی.
 -٥
 -٦رئيس سازمان اداری و استخدا Åكشور  معاون ذ بط وی.



معر¼ تشêهای ر èو 
قانو
 -٧سه نفر از Õايندºن خدمات گ©ندºن )ºرفرما ،شاغل و زنشسته(
مربوطه  Åشند.


مده  
ن© مركب از پنج نفر دارای ¤صص و ¤ارب £تلف موردنياز ،مطابق قانون ساختار
اعضای هيأت 
اج× Öبوده كه به 
نظام جامع رفاه و    Ë
م Ê
پيشðاد رئيس هيأتامناء و انتخاب هيأتامناء به صورت
موظف ای مدت ́Ìارسال انتخاب خواهند شد.

٣
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مزا  ی عضويت در صندوق آينده ساز
´داخت مزا  ی جان از | موارد ذيل از مزيتهای عضويت
در صندوق آيندهساز هستند:

{ -١ک هزينه از ´ افتاد» )معادل  ٥٠درصد حداقل حقوق


زنشست( به منظور ج©ان  \ ¤از هزينههای ن[داری و
بگ©ان و   ]úو فرزند ايشان كه اساس نظر
مراقبت مستمری 
{يسيون ´ ش صندوق ،نياز به استفاده از خدمات ´ستاری دارند.
´ -٢داخت حق ^ولت )معادل  ٦٠درصد حداقل حقوق



زنشست( به زنشستن و از ºرافتادºن ½ و ]úان


¤ت تكفل بيمه شده متو¼ در صورت دارا بودن  ٧٢سال Õام سن
و ` ،بصورت ماهانه تعلق  Åگ©د كه در صورت فوت بيمه شده

زنشسته  ازºر افتاده ½ ،در صورت رسيدن سن  ]úمتو¼ به

سال Õام به وی  
٧٢
ن© تعلق خواهد گرفت.
ها شامل عيدی ،حق عائ|مندی  ،حق معيشت،
´ -٣داخت 
حق مسكن { ،ک هزينه كفن و دفن { ،ک هزينه ازدواج كه
معادل يک ماه متوسط حقوق و مزا  و فوق العادههای بيمهشده
 Åشد.

درما م×  از | پوشش 
گس©ده مراكز
 -٤ارايه خدمات


درما ،داخت >يه هزينههای 

درما مرتبط ب×ریهای خاص،
´

نداش Êسقف در ´داخت هزينههای  
و يت ،دارو ´ ،را>يني و

زنشست ،مستمری ،بيری و  ..در موعد مقرر  
ن©
قراری حقوق
از مزيتهای <ده عضويت در صندوق آيندهساز هستند.

٤

صندوق ايت
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پوشش خدمات 
درما صندوق


صندو¼ 
پي]و در
صندوق ايت و زنشست آينده ساز به عنوان

ا ÿصندوق 
ب×ریهای خاص و صعبالعµج  ،
ام را فراÕ %وده

ارائه خدمات 
درما طرا; مد õجامع ،مشمو`ن طرح درمان
خود را ¤ت پوشش قرار داده و در  
ا ÿراستا امن مراجعه به
Õا Åمراكز 
درما كشور را :يا Õوده است .در صورت مراجعه

است  تشكيل ´ونده و ر 0ب×ری در {يسيون ´ ش صندوق،


ا ÿگروه از ب×ران در دسته ب×ران خاص و صعبالعµج قرار گرفته


ت1ي  µ
وه خوردار گردند .نكته :م اينكه تعريف ب×ران
و از


بيمهشدºن به مراكز غ© طرف قرارداد ،در كو ه    ÿزمان .كن
)ح {© از بسياری از بيمههای ¤اری( هزينههای اسناد 

درما

خ© يه و
اعضاء مطابق نوع مركز ا +از دو ل< ،و Åغ©دو ل ،

ا ÿصندوق بسيار 
خاص و صعبالعµج در  
اگ©  از
گس©ده  و فر 

Õا Åصندوقهای زنشست كشور  Åشد و >يه هزينههای

مرتبط ب×ری خاص و صعبالعµج بيمهشدºن ،بدون ك]

مربوط به هر ¤ش ارز   گرديده و  سقف  ٨٠درصد هزينه


صندوق ايت و زنشست آيندهساز به طور مستمر در تµش

 
وزان
ح خصو*  ،اساس تعرفههای مصوب سا`نه هيات 

فر  
انش© ´داخت Åشود.
است 

روز  ÿشيوههای خدمات 
رسا در
الگو داری از به  

خدمات ارائه شده به بيمهشده ´داخت Åشود .عµوه   
اÿ

درما درجه يک در سطح
صندوق ا¤اد شبكهای از مراكز


درما ،زمينه رفاه حال
حوزههای گو گون از | خدمات

انش©( خدمات 
´داخت &م بيمه شده )فر  
درما مورد نياز را


درما از درب  
ايط در  فت اسناد
م©ل ،امن مشاهده


درما به صورت خط ،صدور معر¼  مه
جزييات هزينههای

كشور  ،
ا ÿامن را فراÕ %وده  به &ولت و به صورت  خط در
ً


مراكز طرف قرارداد ای بيمهشدºن معر¼  مه صادر شده و Íفا

اعضای خود را فراÕ %ايد و  كنون در  
مس© ام   úچون
ا ÿ

در  فت Õايند.

در  فت خدمات در مراكز طرف قرارداد به صورت خط،

رسيد» به هزينههای 
اطµع 
درما و  ...را
رسا 2ظهای از فرآيند



ا£ ÿموعه 
úچن Êتوجه به رسالت  
مب  حفظ شأن و جايه
اعضاء ،
ام فرا %گرديده  مشاركت افراد در پوشش خدمات

فراÕ %وده است.


درما خود ،به طور %زمان &م بيمهشده )فر  
انش©(  
ن© در شبكه


درما طرف قرارداد £اسبه گرديده و بدون ´داخت هيچ هزينهای
عزان بتوانند از ! ©  ÿو كيفيت   ÿخدمات 

ا  ÿ
درما مورد


نياز !رهمند گردند.

عµوه   
درما گزاف در بسياری از
ا ،ÿتوجه به هزينههای

٥
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پورتفوی مايه گذاری صندوق و وضعيت دار ا های آن


ذخا
صندوق آيندهساز به عنوان صندو¼ قدمت بيش از  ٤دهه ات  منابع حاصل از مايهگذاری و 

اعضا توانسته است از زمان  سيس  كنون ،بدون ات به منابع دولت  دستههای اجر ا ،به شيوهای
ا ÿصندوق را Õونهای م×   در نظام   
م Ê
ا ÿمنظر Åتوان  
´ يدار به حيات خود ادامه دهد و از  
اج×Ö

كشور  4رد .سياست جاری و <لكرد  
ا ÿصندوق در ´داخت مستمری اعضا ،جيحا از £ل سود

مايه گذاریها و زده دار اها و ´وژهها  Åشد ،به ¤وی كه ´ يداری استمرار ´وژه ها را به úراه داشته

شد و ¤قق  
برگ©ی منابع در اختيار و ا¤ام مايه گذاری از | مايه گذاری در &ام
ا ÿامر

 
پذفته شده در بورس و خارج از بورس( و امµک و 

ساخ×ن
 كت های توليدی،
صنع ،زر) ºا +از 
مستق  6از طريق كتهای فر Öمي] گرديده است.
به صورت


٦

صندوق ايت
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خـدم
پذش سـوابق
شـــرايط عضـويت و 
قبــل از عضـويت

بيمه شده در زمان عضويت نبايد {© از  ١٨سال Õام سن داشته

مدت خدمت نظام وظيفه بيمه شده كه حق بيمه آن رعايت مفاد
اج× Öبه صندوق ´داخت   

آي  Êمه بيمه 
تعي Êتêيف شده شد

 

پذش عضويت در صندوق ،به عنوان
شد.
متقا* از ر 7

و %
سا سوابق
پذش 
چن Ê

بيمهشده £سوب و مشمول حقوق و ت8دات مندرج در  
آي  Êمه

بيمه 
اج× Öصندوق خواهد شد .از ابتدای  سيس صندوق آينده ساز

ارائه گوا ¹و مستندات طبق

ضوابط و دستورالعملهای اجر ا جزء سابقه بيمه ´دازی Ìت
سا ايت های موضوع  
آي  Êمه بيمه 
اج×Ö
قراری مستمری و 

 كنون ،سازمان 
گس©ش و نوسازی صنايع اان و كتهای

 بعه و وابسته به آن ،كتها ،سازمانها ،موسسات و !ادها،

بنهها و  

متقا*º ،ركنان و ºرشناسان خود را Ìت
ا²اص

معر¼ Õوده اند و به  
 Êúدليل
عضويت و بيمه ´دازی به صندوق

صندوق £سوب Åگردد .


مقررات زنشست
 اساس ماده   ١٧
آي  Êمه بيمه 
اج× ،Öبيمهشده

است كه در حال 
مدان و ºرشناسان خ©ه
حا Íبسياری از 


داشÊ

هر يک از ايط ز و اطµع ºرفرمای متبوع خود Åتواند

تقاضای زنشست Õايد و صندوق مêف به قبول آن است:

كشور  عضو بيمه ´داز صندوق هستند  در صندوق آينده ساز به

افتخار زنشست  يل آمده اند` .زم به توضيح است در Ìت


متقا*
چنا¤ه فرد
&ولت در ورود اعضای متخصص به صندوق´ ،

الف   :
داش Êحداقل  ٦٠سال Õام سن ای آقا  ن و  ٥٥سال
Õام سن ای نوان ،حداقل  ٢٠سال سابقه بيمه ´دازی
ب  :
داش ٣٥ Êسال سابقه بيمه ´دازی ،بدون ايط 
س
پ  :
داش ٥٠ Êسال Õام سن ای آقا  ن حداقل  ٣٠سال سابقه

در زمان تقاضای عضويت بيش از  ٤٥سال Õام سن داشته و فاقد

سابقه بيمه ´دازی  سابقه بيمه ´دازی  ¼ºو قابل انتقال به صندوق

سا سازمان ها و صندوق های بيمه و زنشست شد Å ،تواند
از 

بيمه ´دازی و  
داش ٤٥ Êسال Õام سن ای نوان حداقل ٢٥

´داخت ما به التفاوت مربوطه بيش از سن ́Ìل و پنج سال به


ان9م زده های آوردی به عضويت صندوق درآيد.

سال سابقه بيمه ´دازی

٧

صندوق ايت

و زنشست آينده ساز
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¤وه £اسبه حقوق دوران زنشست
ي از 
:م©   ÿوجوه   Õا صندوق آيندهساز به نسبت ديگر صندوقها ،عدم وجود سقف در ´داخت حقوق

زنشست  Åشد كه  
مدان كتها به
ا ÿموضوع ي از علل <ده ورود و عضويت ºرشناسان و 

م Êآتيه خود و اعضای خانوادهشان از بدو  سيس  كنون بوده است .طبق  
صندوق در Ìت   
آي  Êمه


جديد صندوق ،حقوق زنشست ،از ºر افتاد» و فوت به ي از دو روش )الف( و )ب( £اسبه و هر كدام
كه 
بيش© شد  ،
تعي Êو ´داخت Åگردد كه  
ا ÿموضوع جذابيت عضويت در صندوق آينده ساز را به نسبت

ديگر صندوقها دوچندان Õ Åايد.

پورتفوی مايه گذاری صندوق و وضعيت دار ا های آن


صندوق آينده ساز به عنوان صندو¼ قدمت بيش از  ٤دهه ات  منابع حاصل از مايه گذاری و

ذخا اعضا توانسته است از زمان  سيس  كنون ،بدون ات  منابع دولت  دسته های اجر ا ،به شيوه


ا ÿصندوق را Õونه ای م×   در نظام   
ا ÿمنظر  Åتوان  
ای ´ يدار به حيات خود ادامه دهد و از  
مÊ

اج× Öكشور  4رد .سياست جاری و <لكرد  
ا ÿصندوق در ´داخت مستمری اعضا ،جيحا از£ل

سود مايه گذاری ها و زده دار ا ها و ´وژه ها  Åشد ،به ¤وی كه ´ يداری استمرار ´وژه ها را به úراه

داشته شد و ¤قق  
برگ©ی منابع در اختيار و ا¤ام مايه گذاری از | مايه گذاری در
ا ÿامر

 

پذفته شده در بورس و خارج از بورس( و امµک و
&ام كت های توليدی،
صنع ،زر) ºا +از 

مستق  6از طريق كت های فر Öمي] گرديده است.
ساخ×ن به صورت


٨
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روش الف:


تعي  Ê
£اسبه و  
م©ان مستمری زنشست به ح ذيل :
متوسط حقوق و مزا    ٢٧٠٠٠٠٠ر  ل ٤

سابقه موزون

حقوق زنشست


£اسبا
 ١ ٢سابقه احراز

مازاد   ٢٧٠٠٠٠٠ر  ل حقوق و مزا 

٢

١٢ ٣٠


زنشست ،منظور  
داشÍ Êايب ذيل:
تبÓه  -١سابقه موزون عبارت است از سابقه بيمه ´دازی قابل قبول ای
سابقه بيمه ´دازی

 Íيب

  ١٢٠ماه

١

مازاد   ١٢٠ماه   ٢٤٠ماه

٢

مازاد   ٢٤٠ماه

٣

تبÓه  – ٢سابقه بيمه دازی در مشاغل 
²ت و ز  ن آور در هر دوره ´داخت و پس از ا<ال  Íيب ) ،(١/٥مشمول
´
سابقه موزون مطابق جدول تبÓه )  ( ١فوق خواهد بود.
تغي© در  Íيب  بت ر   õمذكور ،متناسب افزايش ساليانه حداقل حقوق ´ يه مشمو  
ل Êقانون ºر،
تبÓه  – ٣هرگونه 


سنوا صندوق  Åشد.
منوط به تصويب در بودجه




زنشست ،آقا  ن  
تبÓه  – ٤در £اسبه مستمری به روش مقرر در  
ب ٥٥  ٥٠ Êسال Õام سن
چنا¤ه در هنم
ا ÿبند،
´

چنا¤ه آقا  ن  
و نوان  
بÊ
ب ٥٠  ٤٥ Êسال Õام سن داشته شند ،به ازا هر سال ك]ی سن ،معادل دو درصد )  ( ٪٢و ´

 ٦٠  ٥٥سال سن و نوان  
ب ٥٥  ٥٠ Êسال Õام سن داشته شند ،به ازا هر سال ك]ی سن ،معادل يک درصد ) ( ٪١
از حقوق مستمری آ  ن ك]  Åگردد .افراد مشمول بندهای )الف( و )ب( ماده   ١٧
آي  Êمه بيمه 
اج× ،Öاز 4ول  
اÿ


مستث  Åشند.
تبÓه

٩
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ayandehsazfund.com

روش ب:



م©ان مستمری زنشست ،عبارتست از يک  0 /ام متوسط حقوق و مزا  ی  ٢٤ماه آخر بيمه شدهÍ ،ب در سنوات

حق بيمه 
م]وط  آنكه از  0و پنج  0 /ام متوسط حقوق و مزا  ی  ٢٤ماه آخر ¤اوز ن×يد ،به ح روش ذيل:


حقوق زنشست

سابقه بيمه ´دازی قابل قبول

ای زنشست  سقف  ٣٥سال

متوسط حقوق و مزا  ی
 ٢٤ماه آخر

٣٠


زنشست به روش بند )ب( ،رعايت سقف )  ( ٧ا حداقل دستمزد مشمو  
ل Êقانون ºر الزاÅ
تبÓه  -در £اسبه حقوق


شد  ºكه متوسط حقوق و مزا  ی مشمول ك] حق بيمه آ  ن در دو سال آخر 
بيش© از )(٧
است¤ .وه £اسبه ای بيمه

ا حداقل دستمزد مصوب شورای عاº õر شد£ ،اسبه حقوق زنشست  سقف هفت ا مذكور به روش بند )ب(
و مازاد  آن )در طول سنوات بيمه ´دازی ،در صورت ´داخت حق بيمه مربوط به صندوق( به ح روش بند )الف(
£اسبه و به  
م©ان مستمری متعلقه اضافه  Åگردد.

١٠
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و زنشست آينده ساز
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نظام زنشست م¥ل

ً
مشمول قانون ºر ،رأسا توسط ºرفرمای ذ بط به صندوق ´داخت


هدف اص üاز تشكيل صندوق زنشست م¥ل كه از سال ١٣٨٤

فعال گرديد ،ا¤اد  Õ
هيدا به منظور افزايش توان ما õزنشستن

Åشود.

وضعيت اعضا پس از ک خدمت


معيش بوده
در ايط عدم ºر Ëا `زم ای ج©ان {بودهای ما õو
است  .
بد ÿمعنا كه ºركنان كتهای صندوق ا +از اعضا


صندوق ايت و زنشست آيندهساز و  بيمهشدºن سازمان
اج× Öبتوانند  
 
م Ê
²صا  از طريق كت متبوع و  توامان

بيمه شدهای كه به هر دليل از اشتغال  د ºرفرمای متبوع خود
خارج گردد ،در صورت ادامه اشتغال  دي ديگر از ºرفرما  ن،
ادامه عضويت وی در صندوق از   
ر 7اشتغال جديد استمرار

  Åبد و Åتواند در صورت زخريدی ،اخراج ،استعفاء و استفاده

´داخت  ٪٨از حقوق و مزا  ی زمان اشتغال و حقوق دوران
 
زنشست¤ ،ت پوشش صندوق م¥ل قرار گرفته و در سن


 ٦٥سال )ای آقا  ن( و  ٦٠سال )ای نوان( احراز حداقل

 ١٥سال سابقه ´داخت كسور زنشست م¥ل در چارچوب

از مرخ Jبدون حقوق ،بدون £دوديت زمانºI ،ن مشمول
ضوابط صندوق شد .در  
ا ÿصورت حق بيمه &م بيمه شده و

چنا¤ه بيمه شده از
ºرفرما و &م درمان بهFده بيمه شده است و ´
خدمت ºرفرمای خود خارج شده و در  د ºرفرمای ديگری كه عضو

ضوابط و مقررات مدون مربوطه از حقوق ماهانهای مضاف 

زنشست در  ف !ره مند گردند و  
بد ÿتيب در سالهای
حقوق

ن© اطمينان و آرامش خاطر 
^ولت  
س©ی Õايد.
بيش©ی زند» را ´

صندوق  Îشد مشغول به ºر شودº ،رفرمای جديد ملزم است در
چارچوب ضوابط  
آي  Êمههای مربوطه اقدام به ´داخت حق بيمه



م©ان كسور زنشست

Õايد و بيمه شده به عضويت خود در صندوق ادامه دهد .بيمهشده
در صورت ادامه بيمه ´دازی به صورت اختياری ،امضای ت8د  مه

حق بيمه به  
م©ان  ٪٢٦حقوق و مزا  و فوق العاده های متعلق به

مربوطه ،ملزم خواهد بود كه حقبيمه ماهانه &م خودº ،رفرما و

زنشست راً  ،عا به  
حقبيمه درمان دوران
م©ان بيست و سه

£اسبه حق بيمه مذكور )&م ºرفرما( ای   
م Êهزينههای درمان



بگ©ان بيری
زنشستن ،ازºرافتاد» و زماندºن و مقرری 

سا ت8دات اختصاص خواهد  فت و
¤صيص   Åبد و بقيه به 

úچن  Êاساس ماده   ٤٤

آي  Êمه ،بيمه شده در صورت عدم

بيمه شده در هر ماه است كه  ٪٧آن به Fده بيمه شده و  ٪١٩آن

درصد) (٪٢٣به صندوق ´داخت Õايد.


ن© توسط ºرفرما   
م Êو ´داخت Åگردد .دو درصد از مأخذ

ذخ©ه خالص بيمه ´دازی
اشتغال و قطع رابطه بيمه ´دازی Åتواند 
&م خود را  اساس درخواست كت خود و موافقت صندوق،
به 
تقس 6شده در ´ونده فرد در سنوات
ان9م يک سوم زده سا`نه 

سه درصد ) (٪٣از مأخذ £اسبه حقبيمه مذكور به عنوان

"حقبيمه بيری" ،عµوه  حق بيمه فوق ،ای بيمهشدºن

بيمه ´دازی ،در  فت Õوده و صندوق تسويه حساب Õايد.

١١
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ادامه عضويت در صندوق بصورت
خــويش فـرمـــا


زنشستÌ ،ت اطµع و در صورت  Ë
حا ايط بودن ،درصفحه


در مورد بيمهشدºن خويشفرما ´داخت &م بيمه شدهº ،رفرما و


 J²اعضا درج  Åگردد.

حق عضويت سا`نه  Fده بيمه شده قرار دارد و >يه ت8دات و

مسوليتهای حقو¼ مربوط به ´داخت ºمل و به موقع موارد




¤وه رسيد» به درخواست های زنشست


درخواست زنشست اعضای واجد ايط زنشست حداقل


يک ماه قبل از   
ر 7مد نظر زنشست كه در ابتدای هر ماه ا¤ام
Åشود ،به صندوق ¤ويل Åگردد كه  
ا ÿامر در مورد اعضای


سا اعضا ارائه
شاغل از طريق كت متبوع آ ن و در مورد 

پذد.
درخواست  J²صورت  Å

 د شدهF ،ده بيمه شده  Åشد.

مشاغل 
²ت و ز  ن آور

بيمهشدهای كه Õام   \ ¤از ا  م بيمهدازی را در ºرهای 
²ت
´

و ز  نآور كه نتيجه آن فرسود» و ºهش توا  های جس Kو
رو; ،ب×ری شغ üو عوارض   0از آن است ،اشتغال داشته




م©ان مستمری زنشست ،ازºرافتاد» ½


و زماندºن بيمه شده متو¼

شد ،در صورت دارا بودن حداقل  ٢٠سال متوا õو   ٢٥سال
متناوب سابقه اشتغال در مشاغل مذكور كه در هر مورد كسور

زنشست مربوطه را به طور ºمل به صندوق ´داخت Õوده شد،





م©ان مستمری زنشست ،از ºرافتاد» ½ و زماندºن بيمه شده

متو¼ به استثنا مواردی كه در  
آي  Êمه بيمه 
اج× Öقراری

بدون £دوديت 
س Åتواند از طريق ºرفرمای متبوع خود 
 ً

²صا ،تقاضای زنشست Õايد.

مستمری به تناسب سابقه ´داخت حق بيمه پيش 
بي شده است،

 Îتواند {© از حداقل حقوق و دستمزد مشمو  
ل Êقانون ºر در هر


سال شد و افزايش مستمری زنشست و ازºرافتاد» و حقوق

وظيفه زماندºن ای هر سال اساس تبÓه ماده  ٤اساسنامه



آ ¹ºمستمر از چگون خµصه ´ونده


مشاهده سوابق  ،
ر سوابق ،فيش و ح Nحقوق زنشست و
بگ©ان از طريق صفحه  
 J²در وبسايت صندوق
مستمری 
 مºری و رمز  
 J²قابل 
دس© 0است` .زم به توضيح است

خµصه وضعيت ´ونده زنشست شامل مشخصات شناسنامه،

ذخ©ه خالص
مدت سابقه خدمت قابل قبول زنشست ،

زنشست موجود در صندوق و مدت عدم ´داخت كسور

زنشست در طول دوران عضويت و   %
چن£ Êاسبه حقوق



مده صندوق و
صندوق،
مدعامل و ييد هيات 
پيشðاد 

سنوا قابل  م 6و
تصويت هياتامنا در چارچوب بودجه

سا مزا   
ن©
´داخت خواهد بود£ .اسبه عيدی و عائ|مندی و 


اساس 
مده و تصويت هياتامنا
مدعامل و ييد هيات 
پيشðاد 

سنوا  
تعي Å Êگردد.
در چارچوب بودجه

١٢
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