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آموزش و پرورش باید در جریان هدایت تحصیلی
راه را خوب نشان میداد
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی بــا بیــان اینکــه مــا اشــتباهاتی کــه
در جریــان هدایــت تحصیلــی وجــود داشــت را
میپذیریــم ،گفــت :آمــوزش و پــرورش بایــد
راه را خــوب نشــان م ـیداد .خانوادههــا توجــه
داشــته باشــند کــه انتخــاب رشــتههای فنــی و
حرفــهای ،تضمینکننــده اقتصــاد مقاومتــی و
حــل مشــکالت بیــکاری جوانــان مــا در آینــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محیالدیــن بهــرام
محمدیــان در دومیــن تــور رســانهای ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش از شــرکت
صنایــع آموزشــی کشــور اظهــار کــرد :در
برنامهریــزی دوره جدیــد تحصیلــی ،عــاوه بــر
دوره ابتدایــی 4 ،رشــته ریاضــی ،علــوم انســانی،
معــارف و تجربــی در بخــش نظــری داریــم و در
شــاخههای فنــی و حرف ـهای و کاردانــش نیــز
بیــش از  170رشــته ارائــه میشــود.
وی افــزود :در رویکــرد جدیــد آموزشــی تنهــا
بــه مباحــث تئوریــک نمیپردازیــم .تفکــر و
حکمــت یکــی از حوزههــای یادگیــری اســت
کــه در آن بــه دنبــال نــوآوری ،خالقیــت و
ابتــکار هســتیم و براســاس آن دروســی چــون
تفکــر و ســبک زندگــی ،درسهــای اصلــی را
اعمــال میکننــد.
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی بــه تولیــد بســتههای آموزشــی
اشــاره کــرد و گفــت :بســتههای آموزشــی
مجموع ـهای بــرای تســهیل ،تعمیــق و پایــدار
کــردن آموزشهاســت و ســازمان طــی
چنــد ســال اخیــر اقــدام بــه تولیــد ایــن
بســتهها کــرده اســت .بــه منظــور بســط
ایــن فعالیــت ،از مشــارکت بخــش خصوصــی
نیــز کمــک گرفتیم.محمدیــان ادامــه داد:
یکــی از شــرکتهای وابســته بــه آمــوزش و
پــرورش کــه ســرمایهگذار آن صنــدوق ذخیــره
فرهنگیــان اســت ،تحت عنــوان شــرکت صنایع
آموزشــی بــا قدمــت چنــد ده ســاله پشــتیبان
تولیــد بســتههای آموزشــی اســت و آنچــه
را کــه در برنامــه درســی الزم اســت ،تولیــد
میکنــد بــه شــرط آنکــه از اســتانداردهای

الزم ،برخــوردار باشــد و از ســازمان پژوهــش
مجــوز دریافــت کنــد.
وی در ادامــه بــه  4درس جدیدالتالیــف پایــه
دهــم بــا عناویــن «انســان و محیــط زیســت»،
«کارآفرینــی و تولیــد»« ،تفکــر و ســواد
رســانهای» و «انســان و ســامت» ،اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن دروس ناظــر بــر رشــد
سیاســی – اجتماعــی دانشآمــوزان هســتند
و کتابــی چــون انســان و ســامت بــه نیازهــای
دانشآمــوزان در ســنین  16تــا  18ســالگی
پاســخ میدهــد و از دوره بلــوغ گرفتــه تــا
آموزشهــای پیــش از ازدواج را در برمیگیــرد.
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی ادامــه داد :در درس محیــط زیســت
نیــز مباحــث ویــژه دانشآمــوزان در ســنین
 15تــا  18ســالگی ارائــه میشــود کــه بایــد
فرزنــدان مــا بــا آنهــا در ایــن ســنین بــا آن
آشــنا شــوند و در طــول زندگــی بــه آنهــا
پایبنــد باشــند.
محمدیــان دربــاره زمــان توزیــع کتــب درســی
گفــت :بــا تالشهــای شــبانهروزی همــکاران
مــا کتابهــای درســی طبــق زمانبنــدی وارد
فرآینــد آمادهســازی شــدند و اکنــون کتابهــا
در اســتانها توزیــع شــده و در انبارهــا
نگهــداری میشــوند .کتابهــای جدیــد پایــه
دهــم نیــز بــه تازگــی از زیــر چــاپ در آمدنــد و
بــه اســتانها ارســال میشــوند .توزیــع کتــب

درســی از  15شــهریورماه کلیــد میخورنــد و
تــاش میکنیــم هیــچ دانشآمــوزی بــدون
کتــاب نمانــد .امســال تیــراژ کتــب درســی
بیــن  130تــا  135میلیــون جلــد اســت.
وی در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
توزیــع متــوازن رشــتههای تحصیلــی و
هدایــت تحصیلــی در ســال جــاری گفــت:
برنامــه درســی در آمــوزش و پــرورش مبتنــی
بــر نیازهــا شــکل میگیــرد ،یکــی از مراجــع
نیازســنجی مــا اســناد باالدســتی اســت،
دومیــن مرجــع نیازســنجی نظــر کارشناســان
و صاحبنظــران ،ســومین مرجــع نیازهــای
خانوادههــا و جامعــه و چهارمیــن مرجــع
امکانــات موجــود اســت .ایــن مجموعــه در
قالــب برنامــه درســی اعتباربخشــی میشــود
و در نهایــت بــه تولیــد محتــوای آموزشــی
میانجامــد.
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی ادامــه داد :در رشــتههای فنــی و
حرفـهای بــه تجهیزات موجــود و نیازهــای بازار
کار توجــه میشــود و صاحبــان هــرم  ،مشــاغل
و بنگاههــای اقتصــادی در ایــن نیازســنجی بــه
مــا کمــک میکننــد.
محمدیــان بــا بیــان اینکــه  4عامــل
اســتعداد ،رغبــت ،نیــاز و امکانــات بایــد بــا
یکدیگــر جمــع شــوند تــا بــه انتخــاب رشــته
تحصیلــی بیانجامنــد ،گفــت :متاســفانه امســال

پیشــگیری از تولــد نــوزاد بــا بیمــاری ژنتیکــی ،مســاله مهــم
نظــام ســامت اســت کــه بیمههــا پاشــنه آشــیل آن بــه
حســاب میآینــد .بیمــه آزمایشهــای ژنتیــک هنــوز حــل
نشــده و انجمــن ژنتیــک پزشــکی کشــور همــواره نســبت بــه
ایــن موضــوع انتقــاد داشــته اســت ،امــا اخیــرا وزارت بهداشــت از
بهبــود وضعیــت تسـتهای تشــخیص ژنتیــک و اعــام آمادگــی
بیمههــا بــرای ورود بــه ایــن حــوزه خبــر داده اســت.
اشــرف ســماوات ،رییــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت در
گفتوگــو بــا ایســنا ،در خصــوص برنامــه وزارت بهداشــت بــرای
ســاماندهی خدمــات ژنتیــک ،گفــت :انجــام تســت ژنتیــک،
بــدون اثبــات ضــرورت ،زیانبــار اســت .اثبــات ضــرورت ایــن
آزمایــش در دو مرحلــه حاصــل میشــود؛ در مرحلــه اول بایــد در
ســطح یــک نظــام ســامت ،تشــخیص دهیــم آیــا افــراد مراجعــه
کننــده دارای عامــل خطــر ژنتیــک هســتند یــا خیــر .تــا زمانــی
کــه ایــن ســطح شــکل نگیــرد ،افــراد ممکــن اســت بــه اشــتباه
شناســایی شــوند؛ در نتیجــه بــرای گرفتــن خدمــت ژنتیــک هم
بــه اشــتباه ارجــاع داده شــوند و هــم خدمــات غیراســتاندارد و
غیــر متناســب بــا نیازشــان دریافــت کننــد کــه ایــن کار صــرف
وقــت و انــرژی مــردم ،نظــام ســامت و پــول اســت.
وی تصریــح کــرد :زمانــی کــه در ســطح یــک نظــام ســامت
مشــخص شــد یــک نفــر بــه آزمایــش ژنتیــک احتیــاج دارد،
تنهــا احتمــال بیمــاری یــا خطــر ژنتیــک مطــرح شــده اســت.
بعــد از ایــن مرحلــه بایــد ایــن احتمــال توســط مشــاور ژنتیــک
در ســطح باالتــر تاییــد یــا بــه عبــارت دیگــر پاالیــش شــود.
در ایــن شــرایط شــخص میتوانــد بــرای آزمایــش ژنتیــک
ارجــاع داده شــود .در ایــن مرحلــه نیــاز بــه همــکاری بیمههــا
داریــم .وزارت بهداشــت نیــز تمــام ایــن مراحــل را در قالــب یــک
برنامــه بــه نــام ژنتیــک اجتماعــی تدویــن کــرده اســت کــه طــی
آن شناســایی صحیــح افــراد در معــرض خطــر بیماریهــای
ژنتیــک در ســطح یــک نظــام ســامت و در بســتههای خدمــات
گروههــای ســنی متفــاوت ادغــام شــده اســت.
رییــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت ادامــه داد :در ایــن
سیســتم ،بــرای مثــال در گــروه ســنی نــوزادی اگــر خانــواده
بــرای واکسیناســیون مراجعــه کنــد ،بایــد همزمــان مشــخص
شــود چــه غربالگریهــای ژنتیکــی را نــوزاد انجــام داده ،احتیــاج
دارد انجــام دهــد و یــا اینکــه در معــرض خطــر بیماریهــای
هــدف ژنتیــک قــرار دارد یــا خیــر؟ در گروههــای ســنی دیگــر
هــم بــه همیــن ترتیــب خدمــات ژنتیــک در بســته خدمــات
آن ســن ادغــام شــده اســت .از طــرف دیگــر وزارت بهداشــت،
مشــاوره ژنتیــک را در نظــام ســامت ســازماندهی کــرده اســت
تــا بــا بررســی و پاالیــش تقاضاهــای صــورت گرفتــه از تقاضــای
غیــر ضــروری و القــای خدمــت بیمــورد بــه نظــام ســامت و

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد

شناسایی معلوالن دارای پالکویژه
و مناسبسازی رایگان خودروهایشان

معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور اعــام کــرد:
خــودروی معلولینــی کــه دارای پــاک ویــژه بــوده ،بــه طــور رایــگان
مناســب ســازی میشــود.
حســین نحــوی نــژاد در گفتوگــو بــا ایســنا ضمــن بیــان آنکــه در
حــال حاضــر تعــداد زیــادی پــاک ویــژه معلولیــن در کشــور صــادر
شــده اســت؛گفت :قصــد داریــم آن دســته از افــرادی کــه دارای پــاک
انــد و
فضــای بیرونــی را بــد طراحــی کرده
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دانشآمــوزان فنــی و حرفــهای و کاردانــش میکنــد را شناســایی کــرده و از طریــق قــرارداد بــا بخــش غیــر
را ســرکوب کردهانــد .هیچکــس حــق نــدارد دولتــی ،خودروهایشــان را بــه صــورت رایــگان مناســب ســازی کنیــم.
چنیــن کاری انجــام دهــد .از ســوی دیگــر وی ادامــه داد :در حــال حاضــر در مرحلــه شناســایی هســتیم و تــا
برخــی خانوادههــا نیــز گرفتــار چشــم و هــم کنــون بــا دو موسســه کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد وارد
مذاکــره شــدهایم و ایــن طــرح در ســال جــاری اجرایــی خواهــد شــد.
چشــمی هســتند.
وی ادامــه داد :برخــی مــوارد ،برخــی افــراد و معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور در ادامــه بــه
رســانهها ،مصالــح ملــی را فــدای خوشــایندهای مشــکالت واردات خودروهــای خارجــی توســط معلولیــن در کشــور
ـای تومان
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مقاومتــی ســخن بگوییــم و فرزندانمــان را
شــرایط بــه لحــاظ مــادی و مالــی دچــار مشــکل بــوده و بــه همیــن
بــه ســمتی هدایــت کنیــم کــه موجــب قــوام
دلیــل نیــز مجبــور میشــدند تــا امتیــاز خــود را بــه واســطهها و
کشــور شــوند.
دالالن بفروشــند.
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی نحــوی نــژاد ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل واردات ایــن خودروهــا را
آموزشــی بــا بیــان اینکــه از  800هــزار متوقــف کردیــم و بــا خودروســازان داخلــی وارد مذاکــره شــدیم و
داوطلــب کنکــور سراســری  600هــزار نفــر در نهایتــا «پــارس خــودرو» مســئولیت مناســب ســازی خودروهــای
رشــته تجربــی شــرکت کــرده بودنــد ،گفــت :از معلولیــن را بــر عهــده گرفــت.
ایــن تعــداد تنهــا  53هــزار نفــر در دانشــگاهها وی تصریــح کــرد :بــه ایــن ترتیــب از ایــن پــس خودروهــای معلولیــن
پذیرفتــه میشــوند و مابقــی بــه دانشــگاه بــا همــان امتیازهــا و تخفیفهایــی کــه بــرای خودروهــای وارداتــی
نمیرونــد و ایــن هــدر رفــت منابــع اســت قائــل بودیــم توســط خودروســاز داخلــی ســاخته خواهــد شــد.
امــا بــه تعــداد داوطلبــان ،صندلــی خالــی در نحوینــژاد تصریــح کــرد :ایــن معافیتهــا حــدود  40میلیــون
دانشــگاههای در رشــتههای مختلــف داریــم .تومــان میشــد کــه در حــال حاضــر در اختیــار خودروســاز داخلــی
قــرار گرفتــه تــا خــودروی ســاخت داخــل را به شــکل مناســب ســازی
محمدیــان تاکیــد کــرد :آمــوزش و پــرورش
شــده بــه معلولیــن تحویــل دهــد.

بایــد بــازوی مشــورتی باشــد؛ البتــه مــا
اشــتباهاتی کــه در جریــان هدایــت تحصیلــی
پیــش آمــد را میپذیریــم ،آمــوزش و
پــرورش بایــد راه را خــوب نشــان م ـیداد .مــا
پیشــنهاد کــرده بودیــم بــه جــای نمــره نهایــی
دانشآمــوزان ،معــدل کتبــی آنهــا را در نظــر
بگیرنــد تــا هدایــت تحصیلــی درســت انجــام
شــود کــه ایــن اقــدام را نپذیرفتنــد.
وی ادامــه داد :بایــد هدایــت تحصیلــی در
آینــده اصــاح شــود و شــاهد توزیــع متــوازن
باشــیم ،اگــر ایــن کار را نکنیــم ،آموزشهــای
عمومــی متوســطه دوم بیمعنــا میشــود.
رییــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی بــا بیــان اینکــه رشــتههای فنــی و
حرفـهای راه نجــات آینــده مــا هســتند گفــت:
انتخــاب رشــتههای فنــی ،تضمینکننــده
اقتصــاد مقاومتــی و حــل مشــکل بیــکاری
جوانــان در آینــده اســت .بایــد کاری کنیــم کــه
کشــور از بنبســت خــارج شــود.

سرانجام مذاکرات وزارت بهداشت برای پیشگیری از تولد نوزادان عقبمانده و بیمار
مــردم پیشــگیری کنــد.
بــه گفتــه ســماوات ،در حــال حاضــر تســتهای تشــخیص
ژنتیــک بیماریهــای هــدف کــه قبال بــر مبنــای اســتانداردهای
الزم نبــود و افــراد نتیجــه واقعــی دریافــت نمیکردنــد،
استانداردســازی شدهاســت.
وی بیماریهــای هــدف در حــوزه ژنتیــک و در اولویــت وزارت
بهداشــت را در گــروه کــودکان ،بیماریهــای ارثــی متابولیــک
کــودکان و نــوزادان ،ناهنجاریهــای مــادرزادی و کروموزومــی
مثــل ســندرم داون و نقــص لولــه عصبــی ،بیماریهــای ارثــی
خونریــزی دهنــده ،کــم خونیهــای ارثــی ،بیمــاری هــای عصبی
عضالنــی ارثــی و نقــص ایمنــی اولیــه و در گــروه بزرگســاالن
ســرطانهای ارثــی فامیلــی ســرطان ســینه و کولــون و بیمــاری
هــای عــروق کرونــر زودرس فامیلــی و بیماریهــای روانــی
فامیلــی معرفــی کــرد.
ســماوات افــزود :مــا بــرای بیمــاری هــای هــدف در ایــن برنامــه
بــه ســراغ بیمــه هــا رفتیــم و اعــام کردیــم کــه در سیســتم
ایجــاد شــده در ژنتیــک اجتماعــی از ســوی وزارت بهداشــت،
تســتهای ژنتیــک و هزینــه اضافــی مربــوط بــه درخواســت
غیــر ضــروری و انجــام آزمایش غیــر اســتاندارد درون آزمایشــگاه
جلوگیــری شــده اســت .در نتیجــه ،تســتهایی کــه از ســوی
نظــام ســامت پاالیــش شــده و هزینههــای اضافــی و القایــی آن
از بیــن رفتــه ،بــه صــورت اســتاندارد در آزمایشــگاههای منتخــب
انجــام و بــرای بیماریهــای هــدف ارجــاع خواهنــد شــد .ایــن
رویــه بــه ســرمایه هــای بیمــه هــا اضافــه میکنــد و آنهــا را
قــادر میکنــد بــه شــکلی مقــرون بــه صرفــه بیماریهــای
هــدف ژنتیــک را پوشــش دهنــد و خدمــات خــود را بــدون
صــرف منابــع زیــاد ،گســترش دهنــد.
ســماوات اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن اقدامــات ،بــرای پوشــش
کافــی بیماریهــای هــدف ژنتیــک بایــد ســرمایههای پراکنــده
تجمیــع شــوند و پرداختهــای غیــر قابــل کنتــرل بــرای
آزمایشــات ژنتیــک را کــه دولــت از روشهــای دیگــر غیــر از
بیمههــا ،صــرف پوشــش آزمایــش هــای ژنتیــک میکنــد ،بــه
ســمت بیمههــا ســوق دهــد .حاصــل ایــن موضــوع پوشــش
یکپارچــه آزمایشهــای ژنتیــک بیماریهــای هــدف نظــام
ســامت در چارچوبــی مقــرون بــه صرفــه اســت.
رییــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت ،همچنیــن از مذاکــره ایــن
وزارتخانــه بــا نظــام بیمــه بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن ایــن
آزمایشــات خبــر داد و گفــت :در جلســات متعــدد برگــزار شــده
بــا بیمــه هــا ،از طــرح یــاد شــده وزارت بهداشــت اســتقبال شــد؛
در نتیجــه از مــا خواســتند کــه دســتورالعملهای مربوطــه
را کــه رونــد یــاد شــده را ممکــن میســازد ،تحویــل دهیــم.
ایــن موضــوع بــه طــور مســتمر در یــک کمیتــه علمــی بررســی
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میشــود.
وی افــزود :ایــن اقــدام بــه نفــع بیمــه ،مــردم و دولــت اســت
و پیــش بینــی میشــود بیمــه را از هزینــه بیمــورد مصــون
نگــهدارد .مــا در بحــث ژنتیــک ،تمــام مســیرهایی کــه در نظــام
ســامت میتوانســت منجــر بــه ایــن خطــا شــود و بیمــه
و مــردم را دچــار خســران کنــد ،بســتیم .امــا در عیــن حــال
اجــرای ایــن برنامــه مســتلزم حمایــت دولــت و مجلــس و تامیــن
منابــع مالــی پایــه خواهــد بــود.
ســماوات در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه انجــام آزمایــش ژنتیک
تــا چــه میــزان از تولــد نــوزادان بــا بیماریهــای ژنتیــک
جلوگیــری میکنــد ،گفــت :آزمایــش یــا مشــاوره ژنتیــک یــا
شناســایی مــوارد در معــرض خطــر هــر یــک بــه تنهایــی بــه
هیــچ وجــه قــادر بــه ایجــاد خدمــت صحیــح یــا ســامت واقعــی
بــرای مــردم نیســت .نظــام ســامت بایــد ایــن تــوان را داشــته
باشــد کــه یــک زنجیــره متصــل شــامل شناســایی مــوارد در
معــرض خطــر ،ارجــاع بــه مشــاوره ژنتیــک در نظــام ســامت
و تشــخیص ژنتیــک و نهایتــا مراقبتهــای ژنتیــک را ایجــاد
کنــد .نبایــد انــرژی و منابــع مــردم و دولــت صــرف تکههــای از
هــم جــدای ایــن زنجیــره شــود .در ایــن شــرایط نــه تنهــا نفعــی
حاصــل نمیشــود ،بلکــه موجــب ضــرر میشــود.
رییــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت ادامــه داد :هــر یــک
از مــوارد در معــرض خطــر ژنتیــک کــه نهایتــا بــا تشــخیص
ژنتیــک اثبــات شــود ،همــراه بــا خانــواده و خویشــان نزدیــک
جمعــا نیــاز دارنــد توســط نظــام ســامت پیگیــری شــوند و تــک
تــک افــراد شناســایی شــده در خانــواده بــا خطــر تعییــن شــده،
خدمــات ژنتیــک شــامل پیشــگیری و درمــان ژنتیــک را بایــد
دریافــت کننــد .در اغلــب مــوارد ،درمــان در تمــام طــول عمــر
جریــان دارد و پیشــگیری فقــط در شــرایطی ممکــن اســت کــه
تمــام اســتانداردهای علمــی و فنــی ایــن خدمــات برنامهریــزی
شــده باشــد .ایــن موضــوع عملیاتــی نمیشــود مگــر اینکــه در
برنامــه تحــول ســامت و در چارچــوب ایــن نظــام ،از خدمــات
ســازماندهی شــده ژنتیــک بــرای بیماریهــای مهــم و در
اولویــت اســتفاده شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت بــه عنــوان
متولــی ســامت ژنتیــک در کشــور ،در برنامــه ششــم توســعه
نســبت بــه اقــدام در ایــن حــوزه متعهــد شــد ه اســت ،تصریــح
کــرد :اگــر ایــن اقدامــات انجــام شــود ،بــا تدبیــر هــای صــورت
گرفتــه و زیرســاختهای وســیع آمــاده شــده در نظــام ســامت
و بــا کمــک گرفتــه شــده از بســتر برنامــه تحــول ســامت ،تا 70
درصــد بیماریهــای ژنتیــک هــدف را طــی پنــج ســال پوشــش
میدهیــم و تحــت کنتــرل در خواهیــم آورد .ایــن رونــد کــم
کــم بــه ســمت بیماریهــای کمتــر شــایع گســترش مییابــد.

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد

بهداشت و درمان ایران
به «دیپلماسی سالمت» مجهز شود

قائــم مقــام وزیــر بهداشــت هــدف اصلــی طــرح تحــول ســامت را
بهبــود کیفیــت خدمــات و کاهــش پرداختــی از جیــب مــردم در حوزه
ســامت دانســت و در عیــن حــال بــا اشــاره بــه اهمیــت دیپلماســی
ســامت ،یکــی از اولویتهــا در حــوزه ســامت عمومــی کشــور را
تربیــت افــرادی در حــوزه دیپلماســی ســامت عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــرج حریرچــی در همایــش دیپلماســی ســامت
بــا اشــاره بــه چالشهایــی چــون تغییــرات اقلیمــی ،محیــط زیســت
و ...در منطقــه ،گفــت :ایــن چالشهــا دولتهــا و بخــش خصوصــی را
بــه خــود مشــغول کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم افــرادی کــه در سیاســت جهانــی در
حــوزه بهداشــت تــاش میکننــد ،در مذاکــرات و کار دیپلماســی
جمعــی در حــوزه ســامت و علیــه تهدیــدات ســامت ،موفــق باشــند،
افــزود :در ایــران طــرح تحــول نظــام ســامت مهمتریــن برنامــهای
اســت کــه بــه بحــث پوشــش همگانــی ســامت میپــردازد و هــدف
اصلــی ایــن برنامــه کاهــش نابرابــری در حــوزه ســامت ،بهبــود
خدمــات بهداشــتی و درمانــی و کاهــش پرداختــی از جیــب مــردم
اســت.
حریرچــی بــا بیــان اینکــه مــا ســعی میکنیــم تــا طــرح تحــول نظــام
ســامت در مســیر بهبــود کیفیــت خدمــات و کاهــش پرداختهــا در
حــوزه ســامت باشــد ،ادامــه داد :وزارت بهداشــت ایــران اقداماتــی را
در حــوزه پیشــگیری از بیماریهــای غیرواگیــر آغــاز کــرده کــه ایــن
اقدامــات از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت یکــی از برنامههــای
پیشــرفته شــناخته شــده و قــرار اســت تــا گــزارش عملکــرد آن در
ســال  2018در مجمــع عمومــس ســازمان ملــل گــزارش شــود.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت همچنیــن اظهــار کــرد :مــا اکنــون در
ســال  2016قــرار داریــم و تحریمهــای ناعادالنــه بــه کشــور مــا
خســارتهایی را تحمیــل کــرده اســت .امــا بعــد از برجــام ایــن
تحریمهــا بــه تدریــج رفــع میشــوند .بنابرایــن مــا بــه «دیپلماســی
ســامت» نیازمندیــم تــا بتوانــد چالشهــای منطقــه مــا از جملــه
تروریســم ســازماندهی شــده ،تنشهــای سیاســی ،بالیــا و فجایــع
انســانی طبیعــی و  ...را رفــع کنــد.
حریرچــی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در منطقـهای پرخطــر هســتیم،
اولویــت مــا در حــوزه ســامت عمومــی ایــن اســت کــه افــرادی را
در ایــران بــه دانــش دیپلماســی ســامت جهانــی مجهــز کنیــم تــا
بتواننــد در حــوزه دیپلماســی ســامت در منطقــه و جهــان کمــک
کننــد.
مدیرکل دفتربیمههای اجتماعی
وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی اعالم کرد

سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان
افزایش یافت

مدیــرکل دفتربیمههــای اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اعــام کــرد :هیــات وزیــران بــه پیشــنهاد وزارت تعــاون،
کارورفــاه اجتماعــی بــه منظــور رفــع مشــکالت بازنشســتگان ســرمایه
بیمــه بــرای هــر نفربابــت فــوت بــه هرعلــت و نقــص عضــو و یــا
ازکارافتادگــی دائــم (کلــی و جزئــی) دراثــر حــوادث را درســال اول بــه
مبلــغ  50میلیــون ریــال افزایــش داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اســماعیل گرجــی پــور افــزود :ایــن مصوبــه بنــد
 2تصویــب نامــه اردیبهشــت ســال  85و اصالحیــه بعــدی آن موضــوع
بنــد یــک تصمیــم نامــه خــرداد  89را اصــاح کــرده و از اول فروردیــن
امســال بــه مــدت  5ســال الزم االجراســت.
وی تاکیــد کــرد :ســرمایه بیمــه بــرای هــر نفــر در مصوبــه قبلــی
 30میلیــون ریــال بــوده اســت کــه براســاس ایــن پیشــنهاد بــه 50
میلیــون ریــال افزایــش پیــدا کــرده اســت .حــق بیمــه ماهانــه بــه
مبلــغ 30هزارریــال بــرای هــر نفــر بــدون در نظرگرفتــن ســقف ســنی
در نظــر گرفتــه مــی شــود و بــرای ســالهای بعــد ســرمایه بیمــه معادل
نــرخ ضریــب افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت و ســهم الشــرکه دولــت
و ذیربــط بابــت حــق بیمــه نیــز بــه همیــن نســبت افزایــش مییابــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت تعــاون؛ مدیــرکل دفتربیمههــای
اجتماعــی وزارت تعاون،کارورفــاه اجتماعــی ادامــه داد :همچنیــن
وزارت تعاون،کارورفــاه اجتماعــی درنظــر دارد مطابــق مصوبــات
ذکرشــده بــرای نخســتین بارپــس از گذشــت ســالهاطبق مصوبــه
مذکــور ســرمایه بیمــه عمــر و حــوادث ایــن موضــوع را در ســطوح
باالتــر صرفــا بامشــارکت اختیــاری بازنشســتگان مــازاد برســقف 50
میلیــون ریــال تدویــن و جهــت اجــرا ابــاغ کنــد.

