99/187307
1399/06/17
دارد

مدیران عامل محترم بانکهای تجارت ،ملت ،رفاه كارگران ،توسعه تعاون

با سالم و احترام
پیرو نامه شماره  99/89667مورخ  1399/4/1در خصوص پرداخت تسهیالت بهه بیمهاراص هعبالعالج ،سهراان و
زوجهای نابارور موضوع جزء  2ذیل بند (و) تبصره  16قانوص بودجه سال  1399کهل کوهور بهه استض هار مه رسهاند
با عنایت به بند ( )4از یکهزار و دویست و نود و نهمین ورتجلسه مورخ  1399/6/4شورای مضترم پول و اعتبار "سقف
فردی تسهیالت قرض الضسنه بابت بیماراص عب العالج ،سراان و زوج های نابارور ،به مبله  500میلیهوص ریهال بها
مدت بازپرداخت حداکثر  60ماه ( 5سال) تعیین گردید".
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال دستورالعمل اجرای مربواه به استض ار م رساند توزیع استان سهمیه مو هو
نیز متعاقباً توسط وزارت بهداشت ،درماص و آموزش پزشک ارسال خواهد گردید4882559/ .

مدیریت كل اعتبارات
اداره اعتبارات
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(بسمه تعالی)
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت به بیماران صعب العالج ،سرطانی و زوج های نابارور
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  1399/06/05به اسهاداد
جزء  2بدد (و) تبصره  16قانون بودج سال  1399کل کشور دساورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت قرض الحسد ب
بیماران صعب العالج ،سرطانی و زوج های نابارور را ب شرح ذیل تصویب نمودند:
ماده 1ه در این آیین نامه اجرای  ،اختصارهای زیر در معان موروحه به کار م روند:

الف -قانون :جز ( )2بند (و) تبصره ( )16قانوص بودجه سال  1399کل کوور
ب -بانک  :بانک مرکزی ج.ا.ا
ج -بانک عامل :بانک که به موجب ابالغیه بانک مرکزی ،عاملیت اعطای تسهیالت را بر عهده دارد

د -وزارت  :وزارت بهداشت ،درماص و آموزش پزشک
ر -نماینده وزارت  :رئیس یا معاوص درماص دانوگاهها /دانوکده های دولت تابعه وزارت بهداشت ،درماص و
آموزش پزشک
ز -متقاضی :بیماراص عب العالج ،سراان و زوجهای نابارور که بها همهاهنگ وزارت بهداشهت ،درمهاص و
آموزش پزشک (معاونت مربواه) به بانک های عامل معرف م شوند.
ماده  _2بیماران گروه هدف این دساورالعمل شامل مصادیق زیر می باشدد:
 - 2_1بیماران صعب العالج :تاالسمی _ هموفیلی _ دیالیز(خونی و صفاقی) _ ام اس _ ای بی یها
بال پروان ای _ ماابولیک_ سیسهایک فهایبروزی( ( _ SMA _ )CFاتیسهم _ پیونهد اعاهاء _
پیوند مغز اساخوان.
 - 2_2بیماران سرطانی :مدظور از بیماران تحت درمان سرطان می باشدد.
 - 2_3زوج های نابارور :کلی زوج هایی ک تحت درمان نازایی می باشدد.
ماده  -3وزارت مکلف است نسبت به ارسال توزیع استان و سهمیه نمایندگاص وزارت در هر استاص و معرف نمونه ام ای مجاز
ایواص به بانک مرکزی جهت معرف متقاضیاص اقدام نماید.
ماده  -4وظیفه معرف متقاض به بانک عامل در سقف کل سهمیه های استان ابالغ و سقف فردی تسهیالت برای متقاض
بر عهده نمایندگاص وزارت م باشد.
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ماده  -5تسهیالت موضوع این دستورالعمل از مضل منابع قرض الضسنه پرداخت م شود.
مهههاده  -6سهههقف فهههردی تسههههیالت بههه ازای ههههر متقاضههه حهههداک(ر ( )500.000.000پانصهههدمیلیون ریهههال
می باشد.
ماده  -7بازپرداخت اقساط تسهیالت حداک(ر  60ماه ( 5سال) با نرخ کارمزد  4درصد در سال میباشد.

ماده  -8در اعطای تسهیالت مو و نیازی به اخذ پیش فاکتور بیمارستاص یا تجهیزات از متقاض نم باشد.
ماده  -9بانک های عامل مکلف به رعایت سهایر قهوانین و مقهررات مربواهه بهانک در اعطهای تسههیالت
قرضالضسنه م باشند4858740/ .
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