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 ٢٧/٢/١٣٩٣       هـ                                                      ٥٠٥٧٨/ت١٩٥٤٥شماره

 هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي نامه درخصوص افزايش مستمري تصويب
 و مجموع مستمري بازماندگان

 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ معاونت برنامه

 ١٦/٢/١٣٩٣مورخ  ٢٥١٤٧به پيشنهاد شماره  ٢١/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب ٩٦تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده ( وزارت
 ـ تصويب كرد: ١٣٥٤

هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري  كليه مستمري ١/١/١٣٩٣از تاريخ 
%) ٢٥اند، به ميزان بيست و پنج درصد ( برقرار شده ١٣٩٢بازماندگان كه تا پايان سال 

 يابد. افزايش مي ١٣٩٢ن در پايان اسفندماه سال مستمري آنا
 جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 
 ٢٧/٢/١٣٩٣هـ                                                             ٥٠٥٢٩/ت١٩٥٨٤شماره

 هاي تحول نظام سالمت نامه درخصوص هزينه اجراي برنامه تصويب
 وزش پزشكي ـ وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعيوزارت بهداشت، درمان و آم

 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه

به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان  ١٠/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
جمهور و به استناد اصل  ريزي و نظارت راهبردي رييس وآموزش پزشكي و معاونت برنامه

 اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:يكصد و سي و هشتم قانون 
) ريال براي اجراي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٨ـ مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (١

) ٢١) بند (ب) تبصره (٢) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء (٣٤بند (ب) ماده (
كل كشور، دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ١٣٩٣قانون بودجه سال 

 هاي تحول نظام سالمت به شرح زير هزينه شود: گيرد تا براي اجراي برنامه ار ميقر
 ارقام به ميليارد ريال

 ميزان اعتبار موضوع رديف

 ٥٥٠٠ بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سالمت از طريق سازمان بيمه سالمت ١

٢ 
ارت بهداشت، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته به وز

 درمان و آموزش پزشكي
٣٣٠٠٠ 

 ٩٥٠٠ العالج، خاص و نيازمند حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب ٣

 ٤٨٠٠٠ جمع كل

) ريال از محل اعتبارات كمك ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٨ـ مبلغ هجده هزار ميليارد (٢
زشكي قرار ها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ سازمان هدفمندسازي يارانه

 هاي تحول نظام سالمت به شرح زير هزينه شود: گيرد تا براي اجراي برنامه مي
 
 ميزان اعتبار موضوع رديف

 ٣٠٠٠ برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم ١

برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  ٢
 آموزش پزشكي

٢٥٠٠ 

برنامه ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان  ٣
 ٥٠٠٠ و آموزش پزشكي

برنامه ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  ٤
 ٦٥٠٠ آموزش پزشكي

 ١٠٠٠ وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكيها در بيمارستانهاي  جبران آثار مرحله دوم هدفمندي يارانه ٥

 ١٨٠٠٠ جمع كل

) ريال از محل اعتبارات كل منابع ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢ـ مبلغ دوهزار ميليارد (٣
ها در  به منظور جبران آثار مرحله دوم هدفمندي يارانه ١٣٩٣قانون بودجه سال 

بهداشت، درمان و آموزش  بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي دراختيار وزارت
 گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. پزشكي قرار مي

) ريال به ترتيب مبلغ دو هزار و ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤ـ مبلغ چهارهزار ميليارد (٤
) ريال براي برنامه ترويج زايمان طبيعي و مبلغ يكهزار ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢پانصدميليارد (

) ريال براي برنامه درمان ناباروري از محل اعتبارات ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١ارد (و پانصد ميلي
 ١٣٩٣ـ كمك به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور) قانون بودجه سال ١٢٩٤٥٠ـ٨رديف (

گيرد تا با رعايت  كل كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي
 قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است تا يك درصد از اعتبارات  ـ٥
نامه را بابت ترويج، مديريت، پايش و نظارت بر اجراي  موضوع بند (الف) اين تصويب

 هاي تحول نظام سالمت هزينه نمايد. برنامه
اي  ـ سازمان بيمه سالمت ايران مكلف است نسبت به پوشش و ارايه خدمات بيمه٦

نامه اجرايي  ) آيين١نوارهاي تحت حمايت فاقد بيمه پايه سالمت، موضوع بند (الف) ماده (خا

هـ ٥٠٤١٦/ت٨٣٥نامه شماره  كل كشور موضوع تصويب ١٣٩٣بودجه سال ) قانون ٢١تبصره (
 به صورت رايگان اقدام نمايد. ١٦/١/١٣٩٣مورخ 

نامه  ) اين تصويب٦( شدگان موضوع بند ـ ساز و كار و نحوه ارايه خدمات به بيمه٧
شدگان سازمان بيمه سالمت ايران خواهد بود و اطالعات مربوط به آنها در  مطابق ساير بيمه

اي به نام پايگاه اطالعات بيمه همگاني و اجباري پايه سالمت  پايگاه اطالعاتي جداگانه
 شود. نگهداري مي

از محل اعتبار طرح ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف سه ماه  ٨
(گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در  ١٠٥١٧٠٠٥اي شماره  هاي سرمايه تملك دارايي

هاي اجتماعي،  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) نسبت به ايجاد بانك و پايگاه اطالعات بيمه
دام نمايد. سازي امكان استعالم بر خط و روزآمد اق درمان و سالمت (پايه و تكميلي) و فراهم

گر موظفند اطالعات  هاي تجاري بيمه بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و كليه شركت
 مورد نياز را به صورت رايگان دراختيار وزارت مذكور قرار دهند.

اي خواهد  مطابق بخشنامه هسطح و نحوه دسترسي به اطالعات اين پايگا تبصره ـ
هاي بهداشت، درمان و  نامه توسط وزارتخانه بودكه ظرف سه ماه پس از ابالغ اين تصويب

 شود. آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابالغ مي
شمول تعهدات خود را در حد آغاز اجراي  گر پايه مكلفند سطح و هاي بيمه ـ سازمان٩

گر پايه، باالترين تعهد  هاي تحول نظام سالمت حفظ نمايند. مالك تعهد سازمان بيمه برنامه
هاي بيمه پايه با توجه به مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي عالي بيمه  ريك از سازمانه

 سالمت كشور خواهد بود.
هاي  گر پايه، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي بيمه ـ كليه سازمان١٠

 هاي تحول نظام سالمت با وزارت بهداشت، گر تجاري موظفند در راستاي اجراي برنامه بيمه
 درمان و آموزش پزشكي همكاري كنند.

تعهدات خود را   اري مكلفند در طي اجراي برنامههاي بيمه پايه و تج شركت تبصره ـ
 گزاران مطابق قراردادهاي فيمابين حفظ نمايند. در قبال بيمه

هاي تشخيصي و درماني بخش بستري در مراكز درماني وابسته به وزارت  ـ هزينه١١
 %) براي افراد ساكن در شهرها٩٠موزش پزشكي معادل نود درصد (بهداشت، درمان و آ
شدگان روستايي، عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر  %) براي بيمه٩٥و نود و پنج درصد (

وزيران از محل اعتبارات مربوط موضوع اين هيأت هاي بخش دولتي مصوب  براساس تعرفه
 شود. نامه پرداخت مي  تصويب

شدگان روستايي و عشاير و شهرهاي زير  التفاوت سهم بيمه بهد ماپنج درص تبصره ـ
بيست هزار نفر از محل ماليات سالمت موضوع يك واحد درصد اضافه شده به نرخ ماليات بر 

 ارزش افزوده تأمين خواهد شد.
دهنده خدمت موظفند تمامي داروها، لوازم، تجهيزات  ـ كليه مراكز درماني ارايه١٢

هاي آن را در  مصرفي مورد تعهد بيمه پايه را رأساً تهيه نموده و هزينهپزشكي و اقالم 
صورتحساب درماني بيماران بخش بستري ثبت نمايند. اين مراكز حق ارجاع بيماران جهت 

 تهيه دارو، ملزومات و لوازم مصرفي به خارج از مراكز را ندارند.
ت كليه داروها، اقالم ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرس١٣

نامه و قيمت آنها را در ابتداي هر سال  ) اين تصويب٨و تجهيزات مورد تأييد موضوع بند (
 ها و نهادهاي ديگر اعالم نمايد. سازمان به

دهنده خدمت موظف به تنظيم و تفكيك اسناد ارسالي به  ـ كليه مراكز درماني ارايه١٤
هاي اعالمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  رفصلگر براساس ضوابط و س هاي بيمه سازمان

 باشند. پزشكي مي
نامه و  هاي اجرايي و نحوه ارزيابي و نظارت بر اجراي اين تصويب ـ دستورالعمل١٥

 شود. هاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي برنامه
 ف منابعـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است تا در سق١٦
هاي تحول نظام سالمت موضوع  يافته نسبت به جابجايي منابع، صرفاً در بين برنامه تخصيص

 نامه اقدام نمايد. اين تصويب
 جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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