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با امضای قراردادی سهجانبه در
حوزه توانمندسازی رخ میدهد

پايدارسازیکسبوکار
54هزار شاغل خانگی
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
با دو نهاد صنــدوق کارآفرینی امید
و ســازمان تجاریســازی فناوری
و اشــتغال دانشآموختگان جهاد
دانشگاهی قراردادی اشتغالمحور
امضا کردند.
این قرارداد که در اجرای بخشــی از
قانون مشــاغل خانگی و حمایت از
این دسته از شاغالن است ،به منظور
توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار
برای  54هزار و  300نفر از متقاضیان
در  31استان کشور بسته شده است.
براســاس قانون مشــاغل خانگی
مصوب ســال  ،89ســتاد مشاغل
خانگی که به ریاست وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی و عضویــت
25دستگاه اجرایی تشکیل میشود،
باید مشــاغل خانگی را ساماندهی
کننــد و از این دســته از شــاغالن
حمایتهــای الزم را بهعمل آورند.
دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی سه
سال پیش فرایندها و سازوکارهای
حمایتی از مشاغل خانگی را تغییر
داد که حاصل آن ،طرح ملی توسعه
مشــاغل خانگی است که هماینک
قرارداد آن امضا شده است.
این طرح پیشتر و در ســال ،96با
محوریت جهاد دانشگاهی بهصورت
آزمایشــی در  9اســتان کشــور
عملیاتی شــده و از حدود 20هزار
نفر حمایت شده بود .توانمندسازی
100خانــواده زندانیــان تهران و
 6000زن سرپرســت خانوار در 23
استان کشور ،از جمله دستاوردهای
اجرای طرح ملی توســعه مشاغل
خانگی است.
آنگونه که در مــواد و بندهای این
قرارداد جدید سهجانبه گفته شده،
 54هزار نفر در فاز سراســری طرح
ملی توسعه مشاغل خانگی توانمند
میشــوند و این دستاورد بزرگی در
حوزه رفاه به شمار میآید.
مراحل اجرای این طــرح نیز بدین
صورت اســت که ابتــدا مزیتها و
فرصتهای اشــتغالی بــا رویکرد
تعاملی دستگاههای اجرایی و بخش
خصوصی شناسایی میشود.
در مرتبه دوم ،با مشــاوره ،آموزش
و ارزیابــی اســتعدادها ،متقاضیان
مشاغل خانگی بهاصطالح توانمند
میشــوند و در مرحله ســوم و آخر
هم به بازار اشتغال متصل میشوند
یا کســبوکارهای آنها توســعه و
پایدار میشود.
جلب مشارکت کارآفرینان ،خبرگان،
خیرین و ...و تیمسازی و شبکهسازی،
هدایت و مشــاوره صاحبان مشاغل
خانگی به ارتقــای کمیت و کیفیت
محصوالت و بستهبندی ،برندسازی
و استانداردســازی ،کمــک بــه
تنظیــم برنامههای تولید و فروش و
شکلدهی و ظرفیتسازی بازارهای
فیزیکی و الکترونیکــی و اتصال به
بازار و بنگاههای باالدستی ،سرفصل
اقدامهایی هســتند کــه در مرحله
نهایی توانمندسازی شاغالن خانگی
باید انجام شود.

استفاده از تجارب سالمندان در خانههای امید

رونماییازسندملیسالمندی

ت «دیدهبان رفاه و تامیناجتماعی»
وزیر رفاه در ششمین نشس 
پیشنهاد داد

در همایش روز ملی سالمند وباحضور وزیر رفاه ،وزیر بهداشت
و شهردار تهران انجام شد

[ عکسها :مرضیه براری]

مدیرعامل
سازمان
تامین
اجتماعی:
معوقات
مطالبات
مراکز طرف
قرارداد
براساس
تفاهمنامهای
که با وزارت
بهداشت
داریم و با
همکاری
دولت،
پرداخت
خواهد شد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
گزارش با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت
کشور 1/24درصد و نرخ رشد
نرخ رشــد جمعیت ســالمند 3/6درصد و
ســه برابر جمعیت کشور است ،تصریح کرد:
«کشور ما به سمت افزایش جمعیت سالمند
در حرکت است و ازاینرو باید شرایط زندگی
مناسب سالمندان در کشور فراهم شود ».به
گزارش «تامین ،»24محمد شریعتمداری در
ششمین سلسله نشســت «دیدهبان رفاه و
تامیناجتماعی» که با راهبرد تامیناجتماعی
و سالمندی در سالن کنفرانس موسسه عالی
پژوهش تامیناجتماعی برگزار شد ،با اشاره
به افزایش ســن امید به زندگی در کشــور،
اظهارکرد« :یکی از مهمترین مسائل ضروری
سالمندان ،ایجاد عشــق و احساس دوست
داشتهشــدن در آنهاســت .خوشــبختانه
80درصد سالمندان کشور ما در خانه بهسر
میبرند و بهعنوان پیــر و بزرگ منزل مورد
احتراماند ،زیرا احترام و محبت به والدین یک
فرهنگ فراگیر در جامعه ما بهشمار میرود و
تا چنین فرهنگی بر کشــور حاکم اســت،
ســالمندان کمتری در خانههای سالمندان
نگــهداری میشــوند ».وی با بیــان اینکه
ســالمندان مانند درخت پُرباری هستند که
باید از ثمــره آنها بهرهمند شــویم ،افزود:
«متاســفانه سن بازنشســتگی در کشور ما
بهگونهای است که زمانی که باید از تجربه و
اندوختههای حرفهای سالمندان بهرهبرداری
کنیم ،آنهــا در خانه مینشــینند ،اما باید
راهکارهایی ایجاد کنیم تــا بتوانیم از فکر و
اندیشــه این نیروهای خردمند ،بهره الزم را
ببریــم ».وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
تصریح کرد« :احساس مفیدبودن با امید به
زندگــی عجین اســت و باید دســتگاهها و
سازمانهایی مانند سازمان تامیناجتماعی،
مراکز و خانههایی مانند «خانه امید» ایجاد
کننــد و شــرایطی بهوجود آید کــه امکان
استفاده از تجربههای سالمندان فراهم شود.
از طرفی ایجاد چنین مراکزی میتواند از نظر
اقتصادی نیز نتایج مفیدی بهبار آورد ،زیرا با
مشــارکت ســالمندان در تصمیمگیریها،
روحیه آنها تقویت شده و کمتر دچار بیماری
میشــوند که این مســئله عــاوه بر حفظ
ســامتی آنها ،هزینههــای درمانی را نیز
کاهش میدهد».

پرداخت طلب مراکز قراردادی،
اول ماه

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی ،از پرداخت
ف قرارداد درمان
بهموقع مطالبات مراکز طر 
تامیناجتماعی در ماه مهر خبر داد و تصریح
کرد« :پیشپرداخت مــاه آبان این مطالبات
نیز در یکی ،دو روز آینده پرداخت میشود».
ت «دیدهبان رفاه
مصطفی ساالری ،در نشس 
و تامیناجتماعــی» با تاکید بــر اینکه قرار
اســت مطالبات طرف قرارداد مراکز درمانی
تامیناجتماعی ســر ماه و بهموقع پرداخت
شود ،افزود« :معوقات مطالبات مراکز طرف
قرارداد نیز براساس تفاهمنامهای که با وزارت
بهداشــت داریم با همکاری دولت ،پرداخت
خواهد شد ».ساالری با اشاره به مسئله درمان
سالمندان و حذف برخی از داروها از پوشش
تامیناجتماعــی ،اظهارکرد« :خارجشــدن

برخی از داروها از زیرپوشش بیمههای درمان
براساس مصوبه شــورای عالی بیمه و وزارت
بهداشــت انجام شده اســت ،زیرا آن دسته
از داروهایی که در داخــل وجود دارند ،برای
صرفهجویــی مالی ،ضرورتی برای پوشــش
بیمهای مشــابه خارجی آن وجــود ندارد».
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی ،با اشاره
به افزایش امید به زندگی در کشــور در یکی،
دو دهه اخیــر ،تصریح کــرد« :هرچند این
مسئله باعث ایجاد هزینه برای سازمان شده
است ،خوشحالیم که چنین روندی در کشور
ادامه دارد .از طرفی ســن بازنشستگی نیز در
سالهای اخیر کاهش یافته و این مسئله هم
محاســبات مالی و اکچوئری سازمان را برهم
ریخته است».

سالمندان فاقد پوشش بیمه
حمایت شوند

عضو فراکســیون کارگری مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به گسترش پدیده سالمندی
در کشــور ،حمایت از آن دسته از سالمندانی
را که زیرپوشــش هیچ بیمهای قــرار ندارند،
ضروری دانست .علیرضا محجوب ،در نشست
«دیدهبان رفاه و تامیناجتماعی» با بیان اینکه
بــرای زندگی بهتر ســالمندان در آینده باید
فضای خاصی فراهم و تمهیداتی اتخاذ کنیم،
اظهارکرد« :در آیندهای نزدیک اکثر جمعیت
کشور سالمند میشوند که این مسئله نیازمند
ایجاد شرایط ویژه برای رفع مشکالت دوران
سالمندی است تا افراد سالمند از فعالیت باز
نایستند و احساس بطالت نکنند ».وی افزود:
«در این راستا الزم است با همکاری وزارت کار،
نهادها و کانونهای بازنشستگی ،پژوهشهای
مناسبی برای ایجاد رفاه برای سالمندان انجام
شود و این مســئله مباحث متفاوتی را در بر
میگیرد ».نماینده مردم تهران ،ری ،اسالمشهر
و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به آن دسته از افرادی که زیرپوشش بیمههای
تامیناجتماعی قرار ندارند ،تصریح کرد« :باید
شــرایطی فراهم شــود تا این افراد بتوانند از
حمایتهای الزم برخوردار شوند»..

تصمیمگیری درباره بازنشستگی
سالمندان

عضو هیئتمدیره ســازمان تامیناجتماعی
با اشــاره به افزایش ســن امید به زندگی در
دنیا ،تصریح کرد« :یکی از شیوههای برخورد
مناسب با این حقیقت در برخی از کشورها ،آزاد
گذاشتنحقانتخابافرادبرایبازنشستهشدن
پس از رسیدن به ســن بازنشستگی است».
دکتر محمدعلــی همتی در این مراســم به
تشــریح مسائل ســالمندی از منظر سالمت
و مســائل اجتماعی پرداخت و بــا بیان اینکه
سالمندی معموال از ۶۵سالگی به بعد تعریف
میشــود ،اظهارکرد« :سالمندی که در اواخر
دوران بزرگسالی ایجاد میشــود ،خود به دو
گــروه « ( »yong oldپیران جوان) که از  ۶۵تا
 ۷۵سالگی را در بر میگیرد و گروه «»old old
(پیران پیر) که از  ۷۵به باالست تقسیمبندی
شــده اســت ».عضو هیئتمدیره ســازمان
تامیناجتماعی افــزود« :هزینههای درمانی
سالمندان سه برابر ســنین قبل از سالمندی
است و بر این اســاس ،هزینههای زیادی برای
نظام سالمت کشور ایجاد میشود».

همایش روز ملی سالمند ،با
گزارش حضور محمد شریعتمداری،
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی ،ســعید نمکی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،پیروز حناچی
شهردار تهران ،قبادیدانا ،رئیس سازمان
بهزیستی و جمعی از مدیران ارشد نهادهای
ذیربط ،در سالن برج میالد تهران برگزار
و از ســند ملی سالمندی رونمایی شد .به
گزارش «تامین ،»24محمد شریعتمداری
با بیان اینکه اقدامهای مهمی برای تدوین
سند ملی سالمندی انجام شده ،به سازمان
بهزیستی توصیه کرد که با توجه به اینکه
مسئولیت دبیرخانه سند ملی را عهدهدار
است ،در تعاملی مســتقیم با سالمندان،
از مشــارکت این اقشــار برای شناسایی
نیازهای ضروری ،بیــان محدودیتها و
پیگیری مطالبات بحق آنها بهره گیرد.
وی با تصریح بر رشــد ســریع جمعیت
ســالمندی وچالشها و پیچیدگیهای
پیش رو و تبعات این موضوع ،بر ضرورت
بهرهمندی از تواناییهای سالمندان ،موثر
بودن تشکلهای فعال اینحوزه د ر کنار
تالشهای دولت تاکید کــرد .وی با ابراز
امیدواری از حضور ۸۰درصدی سالمندان
در درون خانوادههــا ،گفــت« :ارتقــای
سطح ســامت و امید به زندگی که ثمره
بهبود وضعیت بهداشت و درمان و تغذیه
سالمندان است ،باید موردتوجه بیشتر قرار
گیرد و حضور بخش عمده سالمندان در
خانواده هم مایه دلگرمی است».

اولویت ،کیفیت سالمندی است

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز
در این مراسم با بیان اینکه شأن و منزلت
ســالمند همواره باید مدنظر قرار گیرد،
گفت« :اگرچه افزایش طول عمر و امید به
زندگی بهدلیل ارتقای امکانات بهداشتی و
توسعه سطح سالمت در جامعه ،پیشرفتی
قابلتامل اســت ،اما کیفیســازی دوره
سالمندی باید بیشتر مدنظر باشد ».سعید
نمکی افزود« :اتفاق مهم جمعیتی خاص
کشــور ما ،متفاوت از تجربه جهانی است.
کاهش زادوولد و سالخوردگی بیشتر زنان
نسبت به مردان ،ویژگی خاص جمعیتی
ماست ،چراکه برخالف کشورهای در حال
توسعه ،زنان بیش از مردان به آزمایشهای
دورهای و سالمت خود توجه دارند».
وی در خصوص راهکارها و برنامههای مهم
در خصوص کیفیسازی دوران سالمندی،
ایجاد نشاط اجتماعی را در ارتقای سطح
کیفی زندگی ســالمندان موثر دانست و
گفت« :تنها طول عمر مهم نیســت ،بلکه
باید ســالمندانی شــاد و فعال و مستقل
پرورش دهیم ».نمکــی ایجاد خانههای
محله ویژه سالمندان با همکاری شهرداری
را اقدامــی مهــم خوانــد وتاکیــد کرد:
«خانههای محله ،ویژه آنها که روز را در
نهایت حس مفیدبودن ،مستقل بگذرانند
و شــب را در کانون خانواده سپری کنند،
اقدامی ضروری اســت ».وزیر بهداشــت
با اشــاره به اجرای «هرخانــه یک پایگاه
سالمت» در راستای ادغام خدمات سالمت
سالمندان در نظام سالمت کشور ،تصریح

کرد« :در این طرح ،پیشــگیری ،درمان و
بازتوانی سالمند در درون خانواده باکمک
یک سفیر سالمت داوطلب آموزشدیده
انجام میشــود و امیدواریم ســند ملی
ســالمندی نیز که افتخاری برای کشور
است ،با همکاری دستگاههای ذیربط به
ارائه خدمات در خور سالمندان بینجامد».

سالمندان کنار خانواد ه بمانند

وحید قبادیدانا ،رئیس سازمان بهزیستی
کشور نیز در این مراسم ،با اشاره به اینکه
۱۰درصد جمعیت کشــور را سالمندان
تشــکیل میدهنــد ،گفت« :ســازمان
بهزیســتی معتقد به حضور ســالمندان
در درون خانواده اســت .سالمند همانند
دیگر افراد تحتپوشــش بایــد در کانون
گــرم خانواده مــورد حمایــت و احترام
همیشگی باشــد ».وی استقالل سالمند
را نیازمند فراهمسازی بستر مناسب برای
حضور مشــارکتجویانه او در خانواده و
اجتماع دانست .رئیس سازمان بهزیستی،
سالمندی را دورهای مهم از زندگی خواند
و گفت« :اگر تمام ســنین ،ســالمندی
را به رســمیت بشناســند ،قطعا لوازم و
برنامهریزی الزم برای ورود و عبور شایسته
از این دوران در دسترس خواهد بود».

سالمندی تهدید نیست

پیروز حناچی ،شهردار تهران نیز در آیین
گرامیداشت روز جهانی سالمند گفت« :با
افزایش سطح بهداشت و خدمات درمانی
و بهبود تغذیه ،شاهد ارتقای سطح امید به
زندگی هستیم و اگر برنامهمحورتر در این
ی نهتنها تهدید
زمینه گام برداریم ،سالمند 
نیست ،بلکه فرصتی مغتنم در بهرهمندی
از تجارب ارزشمند جهاندیدگان است».
پیــروز حناچی بــا تصریح بــر اینکه تا
ســال ،۱۴۳۰یکچهارم جمعیت کشور
به سن سالمندی میرســند ،بر ضرورت
برنامهریزی دقیق برای سالمندان تاکید
کرد .وی افــزود31« :درصــد جمعیت
منطقه ســه تهــران و 18درصد مناطق
یک و شش بیشترین جمعیت سالمندان
تهران را در خــود جای دادهانــد و الزم
اســت ،برای مناسبسازی فضای شهری
در این مناطــق ،بهعالوه مناطق دو و پنج
بیشتر تالش شــود ».حناچی با اشاره به
اینکه 25/4درصد ســالمندان تهران در
شش ماه گذشــته در معرض لیزخوردن
بودهاند ،شکســتگیهای ناشی از حادثه
را از تبعات فضای نامناســب شــهری و
مهمتر از آن ،کمبود ویتامین عنوان کرد».
شهردار تهران ادامه داد41« :درصد زنان
و 28/7درصــد مردان ســالمند تهرانی،
افسردهاند که این موضوع باید متولیان امر
در حوزه سالمندی را بر ارتقای سطح رفاه
اجتماعی در سایه برنامههای نشاطمحور
حساستر کند ».حناچی وی تصریح کرد:
«قرار است در شهر تهران ،مجموعههایی
که مناسبســازی فضا برای افراد خاص
از جمله معلــوالن و ســالمندان در آنها
رعایت شده ،اجرا و افتتاح شود و این اتفاق
میتواند در پرورش ســالمندان مستقل،
فعال و شاد ،اثر چشمگیری داشته باشد».

وزیر تعاون،
کار و رفاه
اجتماعی:
ارتقایسطح
سالمت و امید
به زندگی که
ثمرهبهبود
وضعیت
بهداشتو
درمان و تغذیه
سالمندان
است،باید
موردتوجه
بیشترقرار
گیرد و حضور
بخشعمده
سالمنداندر
خانواده هم
مایهدلگرمی
است

