
با هدف رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه های کودکان استثنایی انجام شد

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با 
امضای تفاهم نامه با »موسسه حامی المپیک ویژه 
ایرانیان«، در خصوص تامین و تبادل امکانات 
فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  ظرفیت های  و 
اجرایی، مشاوره ای، رفاهی و ورزشی در تمام 
زمینه های مرتبط با وظایف دانشگاه و المپیک 

ویژه، همکاری خواهد داشت.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این تفاهم نامه 
که به امضای حمیدرضا خانکه  رییس دانشگاه 
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و محمد 
المپیک ویژه  مدیرعامل موسسه حامی  کمالی  
ایرانیان رسیده، گسترش همکاری های علمی، 
آموزشی و پژوهشی با هدف رفع نیازهای آموزشی 
و پژوهشی کشور در حوزه های کودکان استثنایی 
و دارای اختالل ذهنی و هوشی و سایر علوم 

وابسته، مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش، استفاده متقابل از امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی، پژوهشی و 
منابع انسانی به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت ها، 
از طریق تشکیل کارگروه مشترک جهت تعیین 
نیازهای مشترک آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
 از جمله موضوعات مورد توافق دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی و موسسه حامی 

المپیک ویژه ایرانیان است.
پژوهشی،  علمی  مراکز  اندازی  راه  و  تاسیس 
اجرایی و ورزشی مشترک نظیر مرکز مطالعات 
استثنایی  بدنی  تربیت  و  ورزشی  علوم  علمی 

در افراد دارای نیازهای ویژه، انتشار نشریات و 
مجالت علمی – ترویجی و علمی – پژوهشی در 
حوزه های توانبخشی ورزشی و سایر حوزه های 
تفاهم  این  در  همکاری  محورهای  از  وابسته 

نامه هستند.
حوزه  در  کارآمد  نیروهای  تربیت  همچنین، 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  مشترک  کاری 
ارتباطات توانبخشی ورزشی از دیگر محورهای 

این همکاری دو جانبه هستند.
این تفاهم نامه همکاری از تیرماه امسال تا سه 
سال آینده، اعتبار دارد و در صورت موافقت 

دو طرف، این مدت تمدید می شود.

و  توانبخشی  علوم  دانشگاه  وبدا،  گزارش  به 
سالمت اجتماعی با 23 گروه آموزشی و 9 مرکز 
تحقیقات تحت نظارت وزارت بهداشت، عالوه 
بر تعلیم و تربیت نیروی متخصص در رشته های 
سه حوزه سالمت )توانبخشی، سالمت اجتماعی 
و سالمت روانی(، از طریق مراکز درمانی تابعه، 
نسبت به ارائه خدمات مربوط به این سه حیطه 
آنکه در  اقدام می کند، ضمن  دانشگاه  فعالیت 
طراحی و اجرای پروژه های ملی و منطقه ای 

مشارکت دارد.
المپیک ویژه ایران حدود ده هزار فرد کم توان 
در  را   بزرگساالن  تا  کودکان  از   )ID( ذهنی 

سراسر کشور تحت پوشش دارد تا با استفاده 
از برنامه های ورزشی و غیر ورزشی )برنامه های 
نوآوری(  به  ارتقای سالمت جسمی و روانی 
این افراد، مهارت آموزی و مشارکت فعال آنان 

در جامعه کمک کند.
توانبخشی  ورزشی،  فعالیتی  ویژه،  المپیک 
با  دنیا،  کشور   197 در  که  است  آموزشی  و 
221 برنامه به صورت منطقه ای و جهانی، در 
جهت تحقق هدف »تبدیل نگاه ناتوانی، ترحم 
و دلسوزی، به نگاه قادر بودن، قهرمان بودن و 
قدرتمند بودن، برای بیش از پنج میلیون تن از 
 ،) ID( افراد جهان با اختالالت هوشی و ذهنی
 IQ سندروم داون، بیش فعال و اوتیستیک که

زیر 75 دارند، پایه گذاری شده است.
اجرای برنامه سنجش سالمت جسمی و روانی 
کودکان عضو با اختالل هوشی و ذهنی و ارائه 
توصیه های سالمتی که از جمله برنامه های مهم 
سالمت دنیا محسوب می شود، برنامه آموزش 
گیری،  تصمیم  در  مهمی  نقش  که  خانواده ها 
مشارکت و اجرای برنامه های المپیک ویژه دارد، 
برنامه رهبری ورزشکاران که آموزش ورزشکاران 
و  می دهد  قرار  را هدف  آنان  نگرش  تغییر  و 
همچنین برگزاری بازی های مشترک و دوره های 
آموزشی مشترک افراد با اختالل ذهنی و افراد 
بدون اختالل ذهنی و کامال سالم، تحت عنوان 
کودک و مدرسه، برنامه های بخش غیر ورزشی 

المپیک ویژه را تشکیل می دهند.

امضای تفاهم نامه همکاری »دانشگاه علوم توانبخشی« 
با »موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان«

خبـر
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اقدامات  مالیات کاالها و  درصد عوارض و 
آسیب رسان سالمت در سال 1400 با حضور 
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی کشور تعیین و تصویب شد.
به گزارش سپید، نخستین نشست کارگروه 
تعیین مالیات و عوارض بر کاالها و اقدامات 
آسیب رسان به سالمت در سال 1400 با حضور 
دکتر علی دل پیشه رییس دبیرخانه شورای 
کارشناسان  غذایی؛  امنیت  و  سالمت  عالی 
گروه هماهنگی سیاست های بخش سالمت، 
نمایندگان تام االختیار سازمان برنامه و بودجه؛ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی؛ انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور؛ معاونت توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی و معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
به گزارش وبدا، بر اساس ماده 4۸ قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت)2( مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 
1393، هرگونه تولید، واردات و عرضه کاالها 
و خدمات آسیب  رسان به سالمت و داروهای 
با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص 

تحت عنوان عوارض سالمت می باشد.

مسئولیت  با  کارگروهی  سال  هر  ابتدای  در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
بودجه  برنامه و  معدن و تجارت و سازمان 

کشور، درصد عوارض بر خدمات، اقدامات و 
کاالهای آسیب  رسان به سالمت و داروهای با 
احتمال سوءمصرف را تعیین و ابالغ می  نماید. 
در نخستین نشست کارگروه تعیین مالیات و 
عوارض بر کاالها و اقدامات آسیب رسان به 
سالمت که در سال 1400 برگزار شد، پس 
از بحث و تبادل نظر پیرامون تعیین مالیات 
و عوارض بر کاالها و اقدامات آسیب رسان 
نمایندگان  تصمیم  اساس  بر  سالمت،  به 
و  برنامه  سازمان  و  شده  یاد  وزارتخانه های 
برای سال  یاد شده  بودجه، درصد عوارض 

1400 تعیین و به تصویب رسید.
شایان ذکر است بر اساس قانون، در صورت 
اخذ عوارض تعیین مالیات و عوارض بر کاالها 
و اقدامات آسیب رسان به سالمت، 100 در صد 
مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله 
موافقت نامه به صورت درآمد، هزینه در اختیار 

دستگاه های اجرائی مربوطه قرار می گیرد.

عوارض و مالیات کاالها و اقدامات آسیب رسان سالمت در سال ۱۴۰۰ تصویب شد


