
   رفاهي به بازنشستگان– فرهنگي –آيين نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيالت اجتماعي 
  )پيشكسوتان (سال به باال ) 60(

  
 صندوقهاي بازنشستگي مكلفند نسبت به صدور كارت شناسايي ، براي كليه بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام -1ماده 
  .نمايند
 آيين نامه مي توانند با ارايه كارت شناسايي ، از خدمات زير بهره مند گردند و دستگاههاي ذي  بازنشستگان مشمول اين-2ماده 

  :ربط موظف به همكاري با ايشان مي باشند 
  . عضويت در كتابخانه هاي دولتي و وابسته به دستگاههاي دولتي به صورت رايگان –الف 
  . بدني و دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت به صورت نيم بها استفاده از امكانات ورزشي در اختيار سازمان تربيت-ب

  . ديدار از مسابقات ورزشي كه در داخل كشور انجام مي شود ، به همراه افراد تحت تكفل به صورت نيم بها–پ 
كي با سود  صندوقهاي بازنشستگي موظفند ظرف سه ماه با هماهنگي شوراي عالي بانكها ، ضوابط پرداخت تسهيالت بان-3ماده 

  .مناسب به بازنشستگان را تدوين و براساس آن نسبت به معرفي آنان به سيستم بانكي ، براي دريافت تسهيالت اقدام نمايند
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در قوانين بودجه سنواتي كل كشور اعتبار الزم به منظور پرداخت –تبصره 

  .وپرداخت نمايد به سيستم بانكي را پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود بانكي
 صندوقهاي بازنشستگي موظفند با هماهنگي سازمان حج و زيارت حداكثر ظرف سه ماه ضوابط مربوط به تخصيص -4ماده 

و سفر به عتبات عاليات را براي بازنشستگان موضوع اين آيين نامه تدوين و بر اساس آن نسبت به ) تمتع و عمره(سهميه حج 
  .معرفي آنان به سازمان مذكور اقدام نمايند

تشرف به حج و عتبات عاليات ، ميزان پرداخت اوليه توسط آنان و نيز نحوه  نحوه اولويت بندي بازنشستگان براي –تبصره 
  .تقسيط مانده بدهي بابت تشرف ، به موجب ضوابط موضوع اين ماده تعيين خواهد شد

هزينه بليط مسافرت داخل كشور بازنشستگان و افراد تحت تكفل %) 50(د پنجاه درصد  صندوقهاي بازنشستگي موظفن-5ماده 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است . آنان را تا سقف يك ميليون ريال براي دوبار مسافرت در سال پرداخت نمايند

يني و بر اساس اعالم صندوقهاي بازنشستگي به آنان بار مالي ناشي از اين ماده را در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش ب
  .پرداخت نمايد

  
%) 50( مسافرت بازنشستگان با افراد تحت تكفل آنان در نيمه دوم سال با قطار به مشهد مقدس با تخفيف پنجاه درصد –تبصره 

  .خواهد بود
، سمعك يا عصا براي نه هاي دندانپزشكييهز ظف است دستورالعمل چگونگي پرداخت وزارت رفاه و تامين اجتماعي مو-6ماده 

 براي تصويب مراجع تهيه وبازنشستگان و همسر آنان و هزينه عينك در مورد خود آنان براي هر دو سال يكبار ، ظرف شش ماه 
  .قانوني ارايه نمايد

ء قرارداد با موسسات به منظور بهره مندي از خدمات بيمه اي ، صندوقهاي بازنشستگي كشوري مي توانند با امضا -7ماده 
خدمات بيمه اي ، ترتيبي اتخاذ نمايند كه براي بازنشستگان صندوقهاي ذي ربط به صورت دسته جمعي بتوانند از خدمات بيمه 

  .اي مورد نظر با تخفيفهاي ويژه برخوردار گردند
ن اجراي اين آيين نامه خواهد بود  وزارت رفاه و تامين اجتماعي مسئول هماهنگي با دستگاههاي ذي ربط به منظور حس-8ماده 

  .و موظف است گزارش اجراي اين مقررات را تا پايان تيرماه هر سال به هيئت وزيران ارايه نمايد
 كليه بازنشستگان و از كار افتادگان كشوري و لشكري و مستمري بگيران تامين اجتماعي مشمول اين آيين نامه مي -9ماده 

  .باشند 
شي از اجراي اين آيين نامه براي مشمولين قانون تامين اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي تامين خواهد  بار مالي نا–تبصره 

  .شد
و ارتباطات و فناوري اطالعات ترتيبي اتخاذ  وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -10ماده 

 .ن از طريق پست بانك به آنان پرداخت شود حقوق بازنشستگا1384نمايند تا پايان سال 


