
۴۰۰/۱۲۴۰۹د

ندارد

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه درخصوص اصالحیه تصویبنامه تعرفه بخش خیریه و 

موقوفه در سال ۱۴۰۰

با سالم و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۴۲/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ دبیر و رئیس شورای عالی بیمه سالمت منضم به 

تصویبنامه هیات محترم وزیران درخصوص “اصالحیه تصویبنامه تعرفه بخش خیریه و موقوفه در سال 

۱۴۰۰” جهت استحضار و  ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ارسال میگردد. 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۳۵

ندارد
۱۴۰۰/۰۶/۰۶

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علی شریفی زارچی

سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات

جناب آقای دکتر امیر صادقی

مدیر کل محترم امور خیرین و موسسات خیریه سالمت

جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای احسان خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع :ابالغ اصالحیه تصویب نامه تعرفه بخش خیریه و موقوفه برای سال ١٤٠٠- هیات وزیران

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 

٥٦٧٢١/ت ٥٩٠٧٣هـ مورخ ١٤٠٠/٦/٢ در خصوص اصالحیه تصویبنامه تعرفه بخش خیریه و موقوفه           



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۳۳۵

ندارد
۱۴۰۰/۰۶/۰۶

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

در سال ١٤٠٠، جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ایفاد میگردد. الزم به ذکر است، این 

تصویبنامه از زمان ابالغ الزماالجرا است.




