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گاه اهی اجرایی  کلیه ی هب   استان خوزستان  رد دارای مشترک صندوق بازنشستگی کشوری  دست
 1041در سال  کشوریصندوق بازنشستگی  و وظیفه بگیران بازنشستگان ضروریآغاز ثبت نام اینترنتی وام : موضوع 

 با سالم و احترام
های رفاهی برای بازنشستتگا  کشتوریا ارا ته     جتماعی و اجرای طرحسیاست حمایت ا ی صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه     

ی  بته کییته  مقتضتی استت    .گذارد به اجرا میبا شرایط ذیل بگیرا  این صندوق را  برای بازنشستگا  و وظیفه وام ضروریتسهیالت 

 .شودمشمولین به نحو مقتضی اطالع رسانی 
 توضیحات شرایط ردیف

 اطالعیهبا شرایط مندرج در این  کشوری بازنشستگیموظفین صندوق  و  بازنشستگا ی  کییه مشموالن 1

ها  ویژگی 2

 و توضیح

 .تعیین شده است میییو  توما  12ریال معادل میییو   121 ضروریمیزا  وام -

 .بودماه خواهد  53در ( ریال 444/305/5ماهانه )شود و اقساط بازپرداخت آ   درصد ارا ه می 0با نرخ سود  ضروریوام -

 .است   sabasrm.irیا  و www.cspf.irثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت -

 ( 51/40/1041لغایت  43/40/1041) ماه  اردیبهشت و یکمسی  شنبهماه تا روز  اردیبهشت ششم سه شنبهاز روز  مهلت ثبت نام 3

4 
شرایط 

دریافت 

 تسهیالت

 .سویه حساب قبل از پایا  اقساط وام ضروری دریافتی در سنوات گذشته ا مشمول مقررات مالی بانک خواهد بودت.1
 .وظیفه دریافت می نمایندا واریز خواهد شد/مبیغ وام فقط به حساب فرد مشمول در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی. 2

 .نمی باشند از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشتها مجاز به ثبت نام متقاضیانی که. 3
 .نمی باشند وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوندا مجاز به ثبت نام. 4
 .نمی باشند صادر نشده استا مجاز به ثبت نام برای آنا  (می باشد 1411در حال حاضر منظور حکم ) متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری. 5
و  «فرم تعهد وراث» لذا متقاضی می بایست پس از دریافت. با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید فقط یکی از وراث وظیفه بگیر .6

 .مرکز استا  قرار دهد تکمیل آ  توسط سایر وارثا فرم را جهت تایید در اختیار مدیریت های صندوق در
 .است الزامی برای وظیفه بگیرا  بیش از یک نفر« فرم تعهد وراث»تکمیل . 7
 .درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیا  وام ضروری قرار خواهد گرفت تایید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استا  و« فرم تعهد وراث»تنها در صورت ارا ه . 8

 .ا اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسالمی ایرا  درهنگام دریافت وام می بایست ارا ه گردداث صغیر و محجورور درخصوص. 9
از که عالوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه نیز استفاده می نمایدا به منظور امکا  بهره مندی یک نفر دیگر  بازنشسته متقاضی .11

 .اقدام به ثبت نام نماید دفترکل بازنشستگی خود فرد متقاضیا از توصیه می شود وراث وظیفه بگیر از وام ضروریا
نیز حقوق وظیفه دریافت  دفترکل دوم حقوق وظیفه دریافت می کندا به اتفاق وراث دیگر از دفترکل اول که عالوه بر اینکه به تنهایی از وظیفه بگیر متقاضی به. 11
 .نیز فراهم شود دفترکل دوم تا امکا  ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیراز از دفترکل اول اقدام به ثبت نام نماید کندا توصیه می شودا می
 .است دفترکل بازنشستگیا شماره مییا شماره حساب بانک صادرات ایرا  و شماره تیفن همراه الزامی ذکر شماره. 12
 .حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد نهاثبت نام در ساما. 13
مورد بررسی و اولویت  ...پس از اتمام مهیت ثبت ناما سوابق متقاضیا  از جمیه مجموع وام های دریافتیا بهره مندی از سایر تسهیالتا میزا  حقوق و . 14

 .تعیین و اسامی در سامانه اعالم می گردد "واجدین شرایط"قرار گرفته و بر اساس میزا  اعتبار تخصیصی توسط بانک عاملا بندی

 .مراجعه کنند sabasrm.irتماس بگیرند یا به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی به نشانی  (401) 0344بازنشستگا  محترم برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با  5
 
 
 

01/10/0010 

 01100/ص/034

 دارد

 اشتغال آفرین، دانش بنیان تولید، 

 303/21-2002 

 فرهنگی و اجتماعی
 

 1445: م .ک

کمیتههههه بررسههههی باشههههنامه ههههها و    

 نهای مدیریت استان خوزستا دستورالعمل

 درآمد و مشترکیناداره : واحد مجری  
 اطالع رسانی شود: کارشناسا  استا  

 شبکه دولت-ارسال شود: دستگاه های اجرایی 
 نشودارسال : واحدهای ستادی 

 14/40/1041 –ارسال شود : شبکه دولت 

 روسای محترم کانو  های بازنشستگی استا  برای آگاهی و اطالع رسانی: رونوشت 

 مدیرا  محترم اجرایی خانه های امید اهوازا اندیمشک و دزفول برای آگاهی و اطالع رسانی                 

http://www.cspf.ir/
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 پرداخت وام: شرح خدمت

 بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری: خدمت گیرندگان

یق بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند در بازه زمانی تعیین شده و با توجه به شرایط و ضوابط زیر، از طر

پس از . درخواست وام ضروری خود نمایندهمین باش و با ورود شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی و شماره حساب حقوقی، اقدام به ثبت 

 .اعالم اسامی متقاضیان واجد شرایط ، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز خواهد شد
 :فرآیند

  sabasrm.irدوق بازنشستگی به نشانی یا درگاه خدمات الکترونیکی صن  ww.cspf.irورود به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس. 1

 ورود به سامانه ثبت نام وام ضروری. 2

 مشاهده و مطالعه کامل ضوابط و شرایط دریافت وام. 3

 درج اطالعات متقاضی در سمت چپ سامانه شامل شماره دفترکلا شماره میی و شماره حساب و ادامه ثبت نام. 4

 تایید شرایط و ضوابط. 5

 درج شماره تیفن همراه الزامی است/ ولیه و ویرایش اطالعات موجود ثبت اطالعات ا. 6

 ثبت نهایی. 7

 نمایش عبارت تایید انجام موفقیت آمیز ثبت نام. 8

 انجام اولویت بندی براساس ضوابط. 9

 اعالم اسامی مشموال  یا واجدین شرایط دریافت وام در سایت صندوق بازنشستگی. 11

 مشمول واریز وام به حساب فرد. 11

 :ضوابط و شرایط دریافت وام

 .اعتبار وام هر استا  بر اساس توزیع فراوانی بازنشستگا  و موظفین آ  استا  تعیین می گردد. 1

 .واهد شدوظیفه دریافت می نمایندا واریز خ/مبیغ وام فقط به حساب فرد مشمول در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی. 2

 .است % 4ماهه با کارمزد سالیانه  36 میییو  ریال و بازپرداخت اقساط وام 111/111/121مبیغ وام . 3

 .نمی باشند متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشتها مجاز به ثبت نام. 4

 .نمی باشند می شوندا مجاز به ثبت ناموراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف . 5

 .نمی باشند برای آنا  صادر نشده استا مجاز به ثبت نام  (می باشد 1411در حال حاضر منظور حکم ) متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری. 6

و تکمیل آ   «فرم تعهد وراث» متقاضی می بایست پس از دریافتلذا . با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید فقط یکی از وراث وظیفه بگیر .7

 .توسط سایر وارثا فرم را جهت تایید در اختیار مدیریت های صندوق در مرکز استا  قرار دهد

 .است الزامی برای وظیفه بگیرا  بیش از یک نفر« فرم تعهد وراث»الزم به ذکر است که تکمیل . 8
 .درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیا  وام ضروری قرار خواهد گرفت تایید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استا  و« عهد وراثفرم ت»تنها در صورت ارا ه . 9

 .ا اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسالمی ایرا  درهنگام دریافت وام می بایست ارا ه گرددوراث صغیر و محجور درخصوص. 11

وراث وظیفه  که عالوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه نیز استفاده می نمایدا به منظور امکا  بهره مندی یک نفر دیگر از ازنشسته متقاضیب .11

 .اقدام به ثبت نام نماید دفترکل بازنشستگی خود فرد متقاضیا از توصیه می شود بگیر از وام ضروریا

نیز حقوق وظیفه دریافت می کندا  دفترکل دوم حقوق وظیفه دریافت می کندا به اتفاق وراث دیگر از دفترکل اول که عالوه بر اینکه به تنهایی از بگیر متقاضی وظیفه به. 12

 .نیز فراهم شود دفترکل دوم تا امکا  ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیراز از دفترکل اول اقدام به ثبت نام نماید توصیه می شودا

 .است دفترکل بازنشستگیا شماره مییا شماره حساب بانک صادرات ایرا  و شماره تیفن همراه الزامی ذکر شماره. 13

 .حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد ثبت نام در سامانها. 14

قرار گرفته و  مورد بررسی و اولویت بندی ...های دریافتیا بهره مندی از سایر تسهیالتا میزا  حقوق و پس از اتمام مهیت ثبت ناما سوابق متقاضیا  از جمیه مجموع وام . 15

 .تعیین و اسامی در سامانه اعالم می گردد "واجدین شرایط"بر اساس میزا  اعتبار تخصیصی توسط بانک عاملا

 :مدارک مورد نیاز

 وب سایتوظف مشترک صندوق در تکمیل فرم اینترنتی درخواست وام بازنشسته یا م. 1

 ارائه آن به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهدین به مدیریت استانبرای وظیفه بگیرا  بیش از یک نفر و ( پیوست)تکمیل فرم تعهد وراث . 2
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