
 

 

 

 

 

 زاده / مدری عامل محترم بانک ملی اریان جناب آاقی محمدرضا حسین 

 الله صیدی / مدری عامل محترم بانک صاردات اریان جناب آاقی حجت 

 جناب آاقی محمد بیگ دلی / مدری عامل محترم بانک ملت

 آبادی / مدری عامل محترم بانک تجارت جناب آاقی رضا دولت 

 نی/ مدری عامل محترم بانک رافه گارگران جناب آاقی اسماعیل لله گا

 جناب آاقی محمدکاظم چقازردی/ مدری عامل محترم بانک سپه 

 جناب آاقی محمود شایان /مدری عامل محترم بانک مسکن  

 الله خدارحمی / مدری عامل محترم بانک کشاورزی جناب آاقی روح 

 جناب آاقی مجید اقسمی / مدری عامل محترم بانک پاسارگاد 

 فرد/ مدری عامل محترم بانک آینده آاقی محمد فطانت  جناب

 جناب آاقی  کورش رپوزییان / مدری عامل محترم بانک پارسیان 

 

26/09/1399 
 210/ص/15981

 ندارد 

 جهش تولید



 

 

 

 / مدری عامل محترم بانک سامان  علیرضا معرفتجناب آاقی 

 جناب آاقی مرتضی خامی /مدری عامل محترم بانک گردشگری  

 ترم بانک خاورمیان جناب آاقی رپوزی عقیلی کرمانی / مدری عامل مح 

 جناب آاقی فرج اله قدمی / مدری عامل محترم بانک سرمای 

 جناب آاقی سید ضیاءالدین ایمانی /  مدری عامل محترم بانک سینا 

 جناب آاقی علی ابدالی/ مدری عامل محترم بانک قوامین 

 جناب آاقی  ربات کریمی/ مدری عامل محترم بانک دی 

 عامل محترم بانک صنعت ومعدن جناب آاقی حسین مهری / مدری 

 الله مهدیان / مدری عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آاقی حجت 

 آبادی / مدری عامل محترم بانک توسعه صاردات اریان جناب آاقی علی صالح 

 جناب آاقی عبدالمجید پورسعید /  مدری عامل محترم بانک اریان زمین  

 م بانک انصار   جناب آاقی مهدی رضایی / مدری عامل محتر

 



 

 

 

 جناب آاقی علیرضا بلگوری /  مدری عامل محترم بانک اقتصاد نوین 

 الحسنه رسالتجناب آاقی محمد حسین حسین زاده / مدری عامل محترم بانک قرض 

 جناب آاقی احمد ردخشنده / مدری عامل محترم بانک شهر

 جناب آاقی محمدرضا فرزین/ مدری عامل محترم بانک کارآفرین 

 اب آاقی بهزاد شیری/ مدری عامل محترم پست بانک اریان جن

 الحسنه مهر اریان جناب آاقی مرتضی اکبری / مدری عامل محترم بانک قرض 

 جناب آاقی حشمت اله نظری / موسسه اعتباری غیربانکی نور 

 جناب آاقی سیدامین جوادی/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل 

 ی غیربانکی کاسپین / مؤسسه اعتبار  علی صادقیجناب آاقی 

 جناب آاقی یعقوب مطهری مطلق / مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه 

 جناب آاقی غالمحسین صباغی /مؤسسه اعتباری غیربانکی کورث مرکزی 
 

 

 



 

 

 

 سامانه اصالت سنجی بازنشستگان وموظفین صندوق بازنشستگی کشوری  اطالعیه دوم بهره برداری از

 باسالم و احترام ،  
            

ضررررر ی  وررررر اا م   ررررر ا     ،09/09/1399مرررر     210/ص/15133پیررررام  شمررررر   ررررر ش   

د    سررر شج  برررا ج سیشسرررت ارررشج دم رررت     ام یررر) م   شارررت م رررشد لعررر      مسرررش  ن بعشلیرررش   م

قررش  ب لا شمرر    رره   سرری  م رر   م ا فعرریی ررر ش سرر ااشج د مب  رر اج  38لخررا   ررد مررشد  

  مام رررش، ل یعررر  سرررش ج تررر مشن     ام یررر)،  رررا   لعرررش لررر   رررا ا  م می ررر ن  ا رررشد  ررر    ش ررر   

برر ا  د  مفرراش سرر تت ،مشمرر ،  رر ی    یررج اباعرر  اررشج بررش ک   لرر   ررع م  م لش رر) اررش م لرر  

، 1399مع رر     ررش  رررشش لش   سررر فشب م مرر ش یی   ررت پ  ررا  اررری  ررع م ،    ا رر ه  لررشب مرررش  

اررری ت پ  رررا   ررر م  هررر  ا  ضررر ش ت مسرررا    روررر   لش   سررر فشب   ررر م سرررشمش   میاریررر  ج

فرآ نذذذد رذذذدهر وذذذ ا   ه  1399/ 10/ 01لذذذاا اا یذذذ ر      رررع م ،       ررر   ج هاداررر    سرررت،

ضذذن نک ر ذذر اا  بذذ   لذذراا ر هذذو ل نذذت  ذذ  ه   ج ذذ ه اورتذذ را   ذذ ا لذذو رذذ ره 

الکررهنهکذذ  رذذ درهاصا ارذذ لک جذذن   آم ی جذذم  نکذذ رام   رذذرس آم ل نذذت ه   ج ذذو 

 ش ذذذذذذرر  رشذذذذذذ رااا طر ذذذذذذه دروذذذذذذ   الکررهنهکذذذذذذ  رذذذذذذنده  ل ان
(https://www1.retirement.ir/certificatebank/login.aspx)  ا کذذذذذذذذذ م  ذذذذذذذذذا ر

لذذ  لهذذر  لذذردارا اا  مد  ارری تفرر ص ضام اسررت محیرر  م ررر اشج   ررت   مررا بعشلیررش    ل شذذد  ذذ 

رذذد    درذذد رذذ رلرا   ه رذذد ر رهرادر ذذج وتذذ ر  در  شذذد  در  ذذر  وذذ ا   ه ضذذن نک 

 .داس نن  ندارائو شد  اا ن  هو  رب ض  اق



 

 

 

 

 ررر   ت  ا ررر ع   سرررت ضررر ی  لررر   ما  رررت لررر  محیررر  م رررر اشج  شلیررر  دسررر     امش یررر   سرررکت لررر  

ا ذذ  رذذنده  ه رذذا ا ذذ ر  ذذ ل   رذذو لذذو ا مذذ    ذذد رد اش ررت م قکرر ش هرر  ا  م ضرر ش ت مبلرر   

 هذذر جه ذذرن   نهذذ ر ص ا ذذد لذذ د ه  نتنذذه   ارذذ لک جذذن   اا جذذ  ک رذذنده  لذذ  

 ش ر  اقداس الاس  تاهل نن  ند. رو  ک ج ا ه ر ر ردر اال

ضرر ش ت مسررا    رورر       اارر   د  تش  رر  م رر د ک  شمیرر  مرر  هررادد لررش   برر  لرر   اع رر  هرر  ا  م 

دارد لذذ ا ا ذذ  کتسذذی اسذذتتالم اصذذالت  ذذوا ی سررشمش    ررشد  م  قشلحیررت ل ررا  لرراد  ج 

ارذذ لک جذذن   م  بصذذورم مسذذتای  از مذذدمرمت امذذور مذذالی امذذن صذذندوق  ذذرورم ندا ذذته

مرر  د  شایرر   ارری ق ل هذذک لهذذر  لذذردارا داشذذرو ه ا جذذ   نو در راجذذر ا  ک یتذذ ه  ذذار را

  ع م  م  لش  .

 

 

 
 

         

 

 

 


