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  دفتر کارآفرینیدفتر کارآفرینی
   کل کشور ١٣٨۶قانون بودجه سال ) ١۴(تبصره " ن"و " خ" اجرایی بندھای آئین نامه 

 
 به منظور افزایش دسترسی مردم به امکانات خـدمات درمـانی و تـشویق و مـشارکت بخـش             – ١ماده  

غیر دولتی در سرمایه گذاری جھت تکمیل و احداث بیمارستان در مناطق مـورد نیـاز و در چـارچوب مفـاد       
قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران ) ١۴۵( ماده " ج"بند 

 کـل کـشور و مفـاد ایـن آیـین نامـه       ١٣٨۶قانون بودجه سال ) ١۴(و در قالب بند ھای ج، ح، خ، ن تبصره      
 :تسھیالت و امکانات زیر در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد

  سود تسھیالت بانکی  پرداخت بخشی از–الف 
  پرداخت بخشی از ھزینه احداث و تکمیل بیمارستان از محل منابع عمومی -ب
  واگذاری زمین رایگان برای احداث بیمارستان -پ 
با ھدف خیرخواھانه و )  پیشرفت فیزیکی % ۵٠کمتر از (  واگذاری بیمارستانھای نیمه تمام دولتی –ت 

 به صورت بالعوض
 

ی تعـاونی خـدمات بھداشـتی و درمـانی ، اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و جمعیتھـای               شرکتھا -٢ماده  
خیریه که شرایط آنھا برای احداث و اداره بیمارستان به تایید وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشـکی              

ت اصولی برای تاسـیس بیمارسـتان از وزارتخانـه مزبـور اخـذ نماینـد مـی تواننـد از           قرسیده باشد و مواف   
 . این آیین نامه استفاده نمایندتسھیالت 

 
 وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تسھیالت مندرج در این آیین نامه را بـه      -٣ماده  

 . نحو مقتضی به اطالع عموم برساند
 

 وزارت مسکن و شھرسازی موظف است زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان توسـط بخـش         -۴ماده  
وجـود داشـته باشـد بـه     ه شھرھا به جز شھرھای مراکز استان کـه امکـان واگـذاری    غیردولتی را در کلی   

 . در اختیار آنھا قرار دھدصورت رایکان 
 در صورت بروز اختالف درخصوص عدم امکان واگذاری زمین مطابق نظر استانداری مربـوط عمـل خواھـد            

 . شد
ر امور مناطق محروم نھاد ریاسـت   در شھرھای مراکز استانھای مناطق محروم که توسط دفت         -١تبصره  

 . جمھوری اعالم می گردند می توان از تسھیالت این ماده استفاده نمود
 محل احـداث و مقـدار زمـین مـورد نیـاز متناسـب بـا ظرفیـت بیمارسـتان بایـد بـه تاییـد وزارت                     -٢تبصره  
 .  درمان و آموزش پزشکی برسد،بھداشت
پس از بھره برداری مجاز به تغییـر کـاربری واحـد درمـانی      سال ٢٠بخش غیردولتی حداقل تا     -٣تبصره  

 . مذکور نمی باشد
 

کلیه دستگاھھای دولتی مکلفنـد بیمارسـتانھای نیمـه تمـام خـود را کـه کمتـر از پنجـاه درصـد             -۵ماده  
پیشرفت فیزیکی دارند با ھدف خیرخواھانه به منظور تکمیل ، تجھیز و بھره برداری با ھماھنگی %) ۵٠(

ایـن آیـین نامـه بـه صـورت      ) ٢(ھداشت ، درمان و آموزش پزشـکی بـه متقاضـیان مـشمول مـاده             وزارت ب 
 . بالعوض واگذار نمایند

 
 در صورت بروز ھر گونه اختالف نظر در مورد میزان پیشرفت فیزیکی بین دسـتگاھای اجرایـی       -١تبصره  

رت مسکن و شھرسازی و ذیربط ، کارگروھی متشکل از وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزا   
 . استانداری مربوط  اعالم نظر خواھند نمود

 سال پس از شـروع بھـره بـرداری مـشروط بـه رعایـت            ١٠ اسناد مالکیت اینگونه بیمارستانھا      -٢تبصره  
 . ھای درمانی وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان واگذار خواھد شد تعرفه

 
 .  بیمارستانھا به ھیچ عنوان امکانپذیر نمی باشدتغییر کاربری این -٣تبصره 
تحویل گیرندگان اینگونه بیمارستانھا موظفند تضمین الزم را جھـت تکمیـل و بھـره بـرداری در               -۴تبصره  

 . قالب زمان بندی معین به وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند
 

نون برنامه چھـارم توسـعه اقتـصادی ، اجتمـاعی و          قا) ١۶٠(کلیه دستگاھھای مشمول ماده      -۵تبصره  
فرھنگــی جمھــوری اســالمی ایــران مکلفنــد ظــرف ســه مــاه پــس از ابــالغ ایــن آیــین نامــه ، فھرســت    

 درمان و آموزش پزشکی جھت اطالع رسانی   ام خود را رسمًا به وزارت بھداشت،      بیمارستانھای نیمه تم  
 . عمومی منعکس نمایند
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  دفتر کارآفرینیدفتر کارآفرینی
قـانون برنامـه   ) ٨٩(درمان و آموزش پزشکی موظف است بـه اسـتناد مـاده     وزارت بھداشت ،     -۶تبصره  

چھارم توسعه و براساس سطح بندی و نیازھای منطقه ای در مورد ضرورت واگذاری یا عدم واگذاری ھر 
 . بیمارستان بررسی و اقدام نماید

خـدماتی بھداشـتی   در صورت وجود متقاضیان متعدد ، اولویت به ترتیب با شرکتھای تعـاونی     -٧تبصره  
درمانی ، خیریه و افـراد حقـوقی و حقیقـی و بـا تـشخیص وزارت بھداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی           

 . خواھد بود
 وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ھمکاری بانـک مرکـزی جمھـوری اسـالمی ایـران               -۶ماده  

قانون بودجـه سـال   ) ١۴(تبصره ) چ(نسبت به تعیین بانک عامل اقدام نموده و اعتبار منظور شده در بند     
ر در اختیـا ) جھت پرداخت بخشی از سود تسھیالت بانکی به سازندگان بیمارستانھا  (  کل کشور    ١٣٨۶

ر و بانک عامل مـورد اقـدام   .بانک مزبور قرار می گیرد تا براساس تفاھم نامه منعقد شده بین وزارت مزبو   
 . قرار گیرد

 
ان بخشی از سود تسھیالت بانکی که به استفاده کنندگان تـسھیالت تعلـق مـی           ز تعیین می  -١تبصره  

مارستانی توسط وزارت بھداشت گیرد بر حسب محرومیت مناطق جغرافیایی و اولویت نیاز به خدمات بی        
 . ، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد

 تعھـد بـه رعایـت تعرفـه ھـای درمـانی دولتـی ، اسـتفاده کننـدگان از           در صورت عدم اجـرای       -٢تبصره  
 . تسھیالت مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواھند بود

ب میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با اعالم وزارت بھداشت  زمان بندی پرداخت تسھیالت بر حس-٣تبصره 
 . ، درمان و آموزش پزشکی و تایید بانک عامل خواھد بود

قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی ) ١۴۵(ماده " ج" در اجرای مفاد بند  -٧ماده 
 کـل کـشور ، سـازمان    ١٣٨۶سـال  قانون بودجه ) ١۴۵(تبصره " ح"جمھوری اسالمی ایران و موضوع بند       

مدیریت و بر نامه ریزی کشور موظف است ھنگـام مبادلـه موافقـت نامـه بـا وزارتخانـه ھـای بھداشـت ،             
از اعتبارات طرحھای %) ١۵( درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شھرسازی حسب مورد تا پانزده درصد

ان را برای کمک بـه احـداث کننـدگان    تملک دارایی سرمایه ای احداث بیمارستان از فصل بھداشت و درم      
 . بیمارستان توسط بخش غیردولتی منظور نماید

 اعتبار یاد شده برای احداث بیمارستان در کلیه شھرھا به جز شھرھای مرکز استان اختصاص -١تبصره 
 . می یابد 
 . در مراکز استانھای مناطق محروم نیز می توان از این تسھیالت استفاده نمود -٢تبصره 
ھزینه ساخت بیمارستان %) ٢۵( میزان استفاده از اعتبارات فوق تاسقف بیست و پنج درصد -٣تبصره  

براساس محرومیت منـاطق و اولویـت نیـاز ، توسـط وزارت بھداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی تعیـین                 
 . خواھد شد

 . واھد شد وجوه مذکور به عنوان کمک تلقی و پس از پرداخت به ھزینه قطعی منظور خ-۴تبصره 
وجوه مذکور براساس برنامه زمان بندی ، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و با تشخیص  پرداخت -۵تبصره 

 . وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواھد بود
دریافت کنندگان وجوه مزبور  باید تضمین الزم را به وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -۶تبصره 

ر صورت عدم اجرای تعھدات خـود ملـزم بـه بازپرداخـت کـل وجـوه و خـسارات وارد شـده                ارائه نمایند و د   
 . براساس نظر کارشناس رسمی خواھند بود

 
 درمان و آموزش پزشکی مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه به عھده وزارت بھداشت ، -٨ماده 

ش ماه یک بار تھیه و به مراجع ذی ربـط   و وزارت مزبور گزارش اجرای این آیین نامه را ھر ش         خواھدذ بود 
 . ارسال خواھد نمود

رعایت تعرفه ھای درمانی مصوب ھیئت وزیران برای کلیه استفاده کنندگان از مفاد ایـن آیـین     -١تبصره  
  .نامه الزامی است 
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  دفتر کارآفرینیدفتر کارآفرینی
 

ه نظارت بر حسن اجرای کلیه تعھدات مندرج در این آیـین نامـه از جملـه مفـاد تبـصره فـوق بـ         -٢تبصره  
ه ودر صورت عدم رعایت تعھـدات مـذکور در مراحلـه     دعھده وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی بو        

اول تذکر کتبی و در صورت تکرار ، سایر اقدامات حسب صالحدید و تشخیص وزارتخانـه مـذکور بـه عمـل        
ن نامه بر حسب مورد کلیه استفاده کنندگان از این آییید آمده و نھایتًا با فسخ یک طرفه قرارداد به خلع           

منجر خواھد شد و خسارات وارد شده براساس نظر کارشناس رسمی از استفاده کنندگان اخذ خواھـد     
 . الزامات یاد شده و نیز حق فسخ و خلع ید ، در متن قراردادھای منعقد شده درج خواھد شد. شد

 
رای مفـاد ایـن آیـین نامـه در     ه ریزی کشور مکلف است برای  تداوم اجـ    مسازمان مدیریت و برنا    -٩ماده  

 . سالھای بعد اعبتارات الزم را برآورد و در بودجه ھای سنواتی منظور نماید
 

استفاده سازندگان بیمارستانھا ،  از تمام یا بخشی از تسھیالت این آیـین نامـه بـا تـشخیص      -١٠ماده  
 . وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر خواھد بود

 .  به تایید مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است۶/۴/١٣٨۶ب نامه در تاریخ  این تصوی


