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درحاشیه

بعد از سال  ۸۳دوباره جنبش دانشجویی پایکار احقاق حقوق کارتنخوابها

تهرانپارس شلوغ
و فتح خلوتترین محلههای تهران      

پاسکاریسازمانهاازکارتنخوابهاقربانیمیگیرد

بنا بر آخرین آمار منتشرشـده در ارتباط با تقسـیمات جمعیتی

تهـران ،محلـه تهرانپـارس غربـی در منطقـه چهـار بـا داشـتن

جمعیتـی بالـغ بـر 125هـزار نفـر پرجمعیتتریـن محلـه و
شـلو غتر از شـهرهای بزرگ و قدیمی مثل بندرانزلی ،الهیجان
و چابهـار اسـت .محلـه مسـعودیه در منطقـه  15و جنتآبـاد

جنوبـی در منطقـه پنـج بـه ترتیـب پـس از تهرانپـارس غربـی
پرجمعیتتریـن و همچنیـن محلـه بوسـتان والیـت در منطقـه

 19و کوهسـار در منطقـه یـک نیز بعـد از فتح ،کمجمعیتترین
محلههای شـهر تهران هسـتند .در تهران بیش از هشتمیلیون
و 600هـزار نفـر زندگـی میکننـد کـه منطقـه چهـار با داشـتن

جمعیتـی بالـغ بـر 920هـزار نفـر ،پرجمعیتتریـن و منطقـه 9
بـا داشـتن حـدود 174هزار نفـر کمجمعیتترین منطقه شـهر
تهـران محسـوب میشـوند .همچنیـن متراکمتریـن منطقـه

تهـران بـه لحـاظ جمعیـت ،منطقـه  10بـا آمـار  399نفـر بـر هر
هکتـار محسـوب میشـود .منطقـه  22نیز با آمـار  30نفر بر هر

هکتـار کمتراکمتریـن منطقه تهران اسـت .وجـود بافت ریزدانه
در منطقـه  10و زمینهـای عریـض در منطقـه  22دلیـل حجـم

بـاال و کمتراکـم در ایـن دو منطقـه اسـت.
|عکس :ایرنا |

ابوالقاسم رحمانی

روزنامهنگار

پارســـال که از مســـجد حاجحســـن صنیعالدیوان و

به میدان مطالبهگری در این حوزه باز کرد و حاال دوشـــب

وضعیت گرمخانههای تهران مناسب نیست  

کمیسیون اجتماعی شـــورای شهر پاسخگو نبودند و بعد

با تحصن و تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شورای شهر

مســـئوالن مختلف از قبول مســـئولیت کارتنخوابها و

ســـازمان رفاه و خدمات و مشـــارکت اجتماعی شهرداری

اســـت که فعاالن دانشجویی شیراز و دانشجویان بسیجی
شیراز انتقاد خود را به وضعیت رسیدگی به این افراد اعالم
کردهاند و خواستار توضیح و رسیدگی مسئوالن شهری به

میهماننوازیاش از کارتنخوابها نوشـــتم ،از اینکه   

این افراد هستند.

خدا پناه آوردند ،گفتم که این رســـالت انسانی را باید

ساماندهی کارتنخوابها
وظیفه شهرداری است یا نه؟

با چه وضعیتی در سرمای سرد و استخوانسوز به خانه
از مساجد هم انتظار داشت اما نهادهایی هستند که

باید حواسشان بیشـــتر به این بندگان خدایی باشد

که به هـــر علتی ناتوان از زندگی عـــادی ،روزها را در

خیابانها و پارکها و ســـردر زبالهدانها میگذرانند و
شـــبها هم کارتن به سرکشیده و دست را هاهاکنان
چشـــم میبندند و در ســـرمای زمســـتان میلرزند و

میخوابند؛ البته خوابی که بیداری بعد از آن شـــاید
غیرقابـــل پیشبینیترین اتفاق ممکن زندگیشـــان

باشد؛ حتی غیرقابلپیشبینیتر از شکست آلمان از

کره در جام جهانی روسیه.

اولین قربانیهای کارتنخوابی

نفر از این افراد به علت بیخانمانی ،بیکاری و اعتیاد جان
باختهانـــد ».همان دوران بود که اســـتارت اولین حرکات

دانشـــجویی در واکنش به چنین فجایعی خورد؛ حرکتی
که جنبش عدالتخواه دانشـــجویی آن را پایه گذاشـــت و

بعد از نامهنگاریها آنها را به تحصن و بستنشینی مقابل
نهادهای مختلف مســـئول در این حوزه کشاند .تحصنها

از مقابل شـــهرداری احمدینژاد آغاز شـــد و بعد به مقابل
استانداری تهران ،ســـازمان بهزیستی ،وزارت بهداشت و

کمیته امداد رســـید .این حرکت دانشجویی سوای ثمرات

خرد و کالن متعدد ،دو ثمره اصلی داشت؛ اول اینکه تمام
نهادهای مســـئول و مذکور اقدام به ارائه گزارش نسبت به

فعالیتهای خود کردند و دوم اینکه مقام معظم رهبری نیز
از این اقدام دانشجویان تقدیر و تشکر کردند.

اولین گرمخانهها

قبول مســـئولیت آنهـــا ندارند و غریبی و بیکســـی آنها

محدود بـــه خیابانها و نبود خانهای گـــرم و خانوادهای

دلسوز نیست و از لحاظ قیم سیاستگذار و مسئولیتپذیر

هم همچون بیخانمانی و بیســـرپناهی ،بیمســـئول و

بیمســـئولیتپذیرند .با همه اینها اما همانطور که باالتر
گفته شد ،اولین حرکت جدی بعد از اتفاقات و جنبشهای

ســـال  83ایجاد گرمخانهها توســـط شهرداری در مناطق
مختلفی از تهران بود که همانطور که از اسمشان پیداست،
فصول مختلف برای کارتنخوابها و افراد بیســـرپناه از

رسیدگی به کارتنخوابها
وظیفه شهرداری نیست

شکل گرفت .پس از آن ،چندین گرمخانه دائمی تاسیس
شد و برای افرادی که نیاز به خدمات شبانهروزی داشتند،
گرمخانههای اسالمشهر و لویزان ایجاد شدند».

همچنان کارتنخوابها قربانی میشوند

به شهرداری نیست .بهزیستی ،کمیته امداد و ...هرکدام
به اندازه خود در این حوزه و در قبال مســـئولیتهای خود

مواضع متفاوتی گرفتند و اغلب هم از پذیرش مســـئولیت
کارتنخوابها شانه خالی کردند.

و رســـیدگی به آنها و همچنین رســـیدگی به وضعیت این

افراد در حوزه وظایف شـــهرداری نیست و وظیفه نهادهای

حمایتی مثل بهزیســـتی ،کمیته امداد و ...است .سابقا
در شهرداری تهران سیاست کالنی وجود داشته است که

میگرفت .وضعیت مالی شهرداری هم آن موقع خوب بود
در محدودیتهای مالی هستیم و آن هم برای رعایت قانون

است ،این تمکن مالی را نداریم .ما وظایف اولیه خودمان
که نگهداشت شهر و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری و...

اســـت را انجام میدهیم و اضافهکاریهایی که از ســـابق

برعهده ما گذاشـــته شـــده را نمیتوانیم پیش ببریم و آن
امکاناتی را که قبال برای هر موضوعی وجود داشته ،اصال

برای رضای خدا ،نمیتوانیم ادامه بدهیم و مسئولیتی هم
نداریم .ما وظایفی داریم و میتوانیم همیار بقیه سازمانها

گرفت ،همه ماجرا نبود .یعنی نه انتظار میرفت که اینطور

وظیفه ساماندهی کارتنخوابها
هیچ ارتباطی با شهرداری ندارد

خیابانهای شـــهر نبینیم و نه اینطور هم شـــد که در باغ

ســـبزی روی کارتنخوابها باز شد .از  83تا همین امروز
هربار جمله مرگ کارتنخوابها را در اینترنت جستوجو

میکنیم به قدر وسع هرسال از یک تا دهها نفر بودهاند که
از این کارتنخوابها و خیابانگردها به هر دلیلی ،ازجمله
ســـرما و اوردوز مواد و گرسنگی و مشکالت بهداشتی جان
دادهاند و سوژه رســـانهها شدهاند .آخرین اینها هم بعد از

فوت دو کارتنخواب معتاد پشـــت درهای بسته گرمخانه
تهرانسر ،فوت بانوی کارتنخواب شیرازی به نام گلبس بود
که همچون نمونههای سال  83پای جریان دانشجویی را

تعدادتختهاییکهاالندرگرمخانههادرحالسرویسدهی
به بیپناهان هستند ،متناسب با تعداد آنها نیست».

همه زیرساختها برای شهرداری آماده شده
تا از خود سلبمسئولیت نکند

را ســـاماندهی کننـــد و باید در گرمخانههـــا هریک اتاق

میداشـــتند و به وظیفه ســـاماندهی خود میپرداختند.

ســـاماندهی به این معنا که فرد به آغوش خانواده بازگردد،
مربوط به چندین سازمان است».

انجام خدمات بهداشتی ،مشاوره و مددکاری ،خوابگاهی،
اســـتحمام و نظافت و درمانی و ...ازجمله اقداماتی است
که در گرمخانهها صورت میگیرد .بعد از  12ســـال از آغاز

بـــه کار گرمخانهها در تهران ،ما دومین مرکز جنرال بانوان

را افتتـــاح کردیم که در منطقـــه  ،12خیابان انبارگندم با
خانمها در تهران وجود دارد که البته این تعداد کم است و
بـه صـورت کلـی ظرفیـت مجمـوع  17گرمخانـه  1500تـا

 1700تخـت اسـت کـه بـا قابلیـت کـف خـواب جمـع آنها
بـه دوهـزار و  500میرسـد .سـوای ایـن گرمخانههـا دو
سامانسـرای شـبانهروزی هـم داریـم که ظرفیـت مردان آن

 300نفر و زنان  150نفر است .در ارتباط با کارتنخوابها

در حوزه سازماندهی و ساماندهی وضعیت کارتنخوابها

کـرد امـا  5000نفـر آمـاری اسـت کـه مـا در طـول سـال

شهر سابق تهران در ارتباط با اقدامات مدیریت شهری سابق
به «فرهیختگان» گفت« :سیاست ما در دوره سابق مدیریت
گرمخانهای داشـــته باشد ،این هم البته با مالحظاتی بود،

نمونهاش هم همان گرمخانه ویژه بانوان در منطقه چیتگر.

مشکل اما در حوزه آسیبهای اجتماعی این نیست .هیچ
دستگاهی عمال مســـئولیت حوزه آسیبهای اجتماعی

در کشـــور را به خاطر موازیکاریهایـــی که وجود دارد،
هرکـــس تـــوپ را در زمین ســـازمان دیگـــری میاندازد.
ناشی از همین بالتکلیفی و چندوجهی و چندمسئولیتی

بودن در امر رســـیدگی به آنهاست و چون لبههای مشترک
دارد همه میتوانند بگویند وظیفه ما نیست و وظیفه دیگری

اســـت .با این همه اما در دوره قبلی مدیریت شهری ،ما به
دالیل گوناگونی موضوع آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به

آن را بهعنوان اولویت خودمان قرار دادیم ،چون بالتکلیف
بود ،کسی مسئولیت آن را نمیپذیرفت ،چهره شهر تهران
را مخـــدوش کرده بود ،به لحاظ انســـانی اینها همنوعان

ما بودند و هســـتند و علیرغم تمام مشـــکالت ،انسانیت
پابرجاست و شـــهرداریها هم بهعنوان یک نهاد عمومی

در جامعه براساس مسئولیتپذیری اجتماعی در مدیریت

شهری پذیرفتند که در این حوزه ورود کنیم .در بخشهای
مختلفی هم ورود کردیم و اقدامات بسیاری انجام دادیم؛
هم در بخشهـــای کالبَدی ازجمله توجه به مناطق آلوده

شهر ،ساماندهی بافتهای فرسوده و ...و هم در بخشهای
درمانـــی و خدماتی و رفاهی اقدامات زیادی انجام شـــد.

مســـئولیتپذیری اجتماعی باعث میشـــد تا منابعی که
در اختیـــار ما بود را برای مردم هزینه کنیم .ما تا حدی کار

را پیش بردیم که اگر کســـی از شـــهر دیگری هم میآمد،

میتوانستیم به او اسکان دهیم تا به کارهایش برسد .امکان

کارتنخوابهـــا چندی پیش گفته بود« :قانون مقرر کرده

متولی با بودجههای شهرداری تکلیف دارند کارتنخوابها

در ســـطح مناطق 22گانه درحال انجام مسئولیت است.

مرتضیطالیی،عضوکمیسیوناجتماعیوفرهنگیشورای

سازمان خدمات اجتماعی و اورژانس اجتماعی و امکانات

کارتنخوابهاهیچارتباطیباشهرداریندارد.سازمانهای

«شهرداری تهران امســـال با راهاندازی  17مرکز گرمخانه

و تعداد آنها اعداد متغیر اسـت و هر دسـتگاهی یک آماری

نجمالدین محمدی ،مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی

ما زیرســـاخت ایجاد کنیم؛ بنابراین وظیفه ســـاماندهی

درحال اســـتفاده این ســـازمان بـــه «فرهیختگان» گفت:

«وضعیت گرمخانهها در شـــهر تهران اصال مناسب نیست.

سلبمسئولیتها برای همه دستگاهها وجود دارد ،االن همه

شهرداری تهران هم در ارتباط با وظایف شهرداری در قبال

پدیده کارتنخوابی و زیرســـاختهای موجود و امکانات

باید به  500مورد برسد.

اســـت .او آذرماه در ارتباط با وضعیـــت گرمخانهها گفت:

و اجتماعی شـــورای شـــهر تهران گفتوگو کردیم و او در
اینباره به «فرهیختگان» گفت« :مددسراها و سامانسراها

صادقی در ارتبـــاط با اقدامات شـــهرداری در مواجهه با

الهام فخاری ،عضو شـــورای شهر تهران هم با ما همعقیده

عدمموفقیت در ساماندهی آسیبهای اجتماعی در کشور

تهرانسر با حســـن خلیلآبادی ،عضو کمیسیون فرهنگی

تهران رفتیم.

ظرفیـــت  150تخت قـــرار دارد .مجموعا  200تخت برای

بعد از فوت دو کارتنخـــواب در نزدیکی گرمخانه تعطیل

ســـال  83و ماجراهایـــی کـــه حول یـــک دغدغهمندی

باشد و ما سالهای بعدش کارتنخواب جاندادهای کنار

آنطور که باید تصمیمگیری نمیکند.

نمیپذیرد .زنان سرپرست خانوار هم همینطور هستند،

باشیم نه اینکه وظایف آنها را انجام بدهیم».

دانشـــجویی در ارتباط با وضعیت کارتنخوابها صورت

هســـتند که تا نمیرند ،واقعی نیستند و کسی دربارهشان

میتوان در فضای رســـانهای دید و البته فقط هم معطوف

خـــود در ارتباط با ایجاد اولین گرمخانهها در تهران گفت:

کل آسیبهای اجتماعی شهرداری برای کاهش آسیبها

بـــا فندک اتمیاش داغ میکند و در دنیای ایدهآل برآمده

مثال برخی مناطق ویژه معتـــادان ،برخی ویژه بانوان و...

فوت متعدد در حوزه کارتنخوابی و کارتنخوابان بســـیار

و با سیستم شهرفروشی درآمد خوبی داشتند ولی ما چون

صورت سازه چادری ایجاد شد .بعد از آن در سال  ۸۵اداره

قدم بزنید میبینید -که ســـری در سطل زباله فرو کردهاند

این جمله و از این دست جمالت را هم همچون همان آمار

نجمالدین محمدی ،مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی

«ســـال  ،۸۳اولین گرمخانههای تهران در پارک تختی به

بیدلیل اگر از ســـر جای خودتان بلند شوید و در خیابان

شـــهری این بـــود که هر پهنه و منطقهای در شـــهر تهران

برای مسائل سیاسی ،وظایف سازمانهای دیگر را برعهده

شـــهرداری تهران چندیپیش و در جریان نشست خبری

فرار ،آن چیزی که مهم است افرادی هستند -که همین حاال

و بیخانمانها نشـــان میدهد هیچکـــدام تمایلی برای

با مســـئولیت داشتن و نداشـــتن در قبال کارتنخوابها

و بیسرپناهها اعالم شد 80 .نفر 23 ،نفر و 24 . ...آذرماه

سرمای زودرس آن سال جان باختهاند ،گفت« :حدود 80

مرزهای گســـترده این مسئولیتپذیری غرق کنند و البته

از اعتیادش سیر میکند و لذت میبرد .اینها واقعیتهایی

چشماندازهای آنها بود.

ســـخن به میان آورد .او درخصوص تعـــداد افرادی که در

مسئولیت را متوجه سازمان دیگری بدانند و خود را البهالی

خوانش مواضع مســـئوالن و نهادهای مختلف در ارتباط

سال  83اولین آمارها از گوشه و کنار شهر ،خبرگزاریها و

 83وزیر کشور از وجود حدود 6هزار کارتنخواب در تهران

معتادان و خیابانگردها و بیخانمانها شانه خالی کنند و

و دســـتی مقابلتان دراز میکنند؛ معتادی پایپ شیشه را

ایجاد فضا و سرپناهی گرم جهت گذران شرایط سخت در

رسانهها تا حتی جلسات هیاتدولت از فوت کارتنخوابها

صدها نشســـت خبری هـــم برگزار شـــود و صدها بار هم

از این ســـراغ علی صادقی ،معاون حمایتهای اجتماعی

زیرساختها برای شهرداری فراهم است تا شانه خالی نکند،
و ....وجود دارد ،بودجه وجود دارد و هزینه میکنند و حقوق

میدهند اما به راحتی میگویند که وظیفه ما نیست».

شهرداری تهران مکلف به ایجاد زیرساخت
و فضاهایی برای ساماندهی کارتنخوابهاست

مضاف بر اعضای ســـابق مدیریت شـــهری باید با شورای

پنجمیها هم حـــرف میزدیم اما هیچکـــدام از اعضای

اعلام میکنـد .در ایـن حوزه نمیتوان بـا قطعیت صحبت

خدمترسـانی کردیـم و هیچوقـت نبـوده کـه کمبـودی
باشـد و نتوانیـم کارتنخوابـی را پوشـش دهیـم .در زمـان

بـارش بـرف و بـاران خودروهـای خدمـات اجتماعـی سـیار

بـه خدمترسـانی کارتنخوا بهـای ناتـوان و دور از
گرمخانههـا میپردازنـد .بـا ایـن همـه امـا نکتـه دیگـری
هـم وجـود دارد کـه باعـث میشـود برخـی کارتنخوابها

عالقـهای بـه حضـور در گرمخانههـا نداشـته باشـند و از آن

فـراری باشـند ،سـبک زندگی متفـاوت و دوریگزینی یکی
از این علتهاسـت .عدماسـتعمال دخانیـات و موادمخدر
و همچنیـن زندگـی آلـوده و فرار از اسـتحمام نیز علل دیگر
ایـن اتفاق اسـت .در چهار گرمخانه هـم امکان ترکاعتیاد

فراهم اسـت.

ما دنبال محرومیت
از فضای مجازی نیستیم

منتظـری ،دادسـتان کل کشـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه

صحبتهایـی دربـاره مسدودسـازی اینسـتاگرام شـده اسـت
آیـا ایـن اقـدام صـورت میگیـرد ،گفـت« :فیلترینـگ حسـاس

و مهـم اسـت .مـا بایـد معنـای فیلترینـگ را بـرای مـردم درسـت
بیـان کنیـم .مـا میگوییـم بایـد ایـن شـبکهها مدیریـت شـود،
اگـر میشـود کاری کـرد کـه شـبکههای «گرامـی» بتواننـد بـه

مـردم خدمـت برسـانند امـا آسـیب نزنند ایـن کار را انجام دهید
امـا اگـر نمیشـود بایـد تصمیـم دیگـری گرفـت .مـا میگوییـم

چـرا مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی اجـرا نمیشـود،
ایـن شـورا بـا ریاسـت رئیسجمهـور تشـکیل جلسـه میدهـد،

پـس چـرا اجـرا نمیشـود و اشـکال مـا بـه وزارت ارتباطـات و
دسـتگاههای دیگـر عدماجـرای همیـن مصوبات اسـت .برخی
آدمهـای مریضاحـوال تـا حـرف از سالمسـازی فضـای مجازی

و فیلترینـگ میزنیـم ،میگوینـد میخواهیـم مثل 100سـال

قبـل زندگـی کنیـم ،درصورتیکـه ما دنبـال محرومیـت مردم از
فضای مجازی نیسـتیم بلکه دنبال سالمسـازی هستیم .دولت
بایـد تمـام امکانـات خـود را بـه میـدان بیـاورد تـا همـه مـردم از

فضـای سـالم برخوردار باشـند».

باز هم سناریوی تکراری
حذف طرح خبرنگاران

محسـن پورسـیدآقایی ،معاون حملونقل و ترافیک شـهرداری

تهـران در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه پرسشـی مبنیبـر

سـرانجام پیشـنهاد حـذف طـرح ترافیـک خبرنـگاران گفـت:
«ایـن موضـوع را مـا بـه جمعـی از اعضـای کمیسـیون فرهنگـی

و اجتماعـی شـورای شـهر ،خبرنـگاران ،انجمنهـای صنفـی

و نماینـدگان فرهنـگ واگـذار کردهایـم و چنـد روز پیـش نیـز
نشسـتی در اینبـاره داشـتند کـه اطالعـی از آن نـدارم ».وی

در پاسـخ بـه پرسشـی مبنیبـر اینکـه چـه نظـری دربـاره حذف
طـرح ترافیـک خبرنـگاران داریـد ،گفـت« :هـر آنچـه در آن

جلسـه تصمیمگیـری شـود انجام خواهیم داد ،یکـی از مدیران
خبرگزاریهـا ایـن پیشـنهاد را داده بـود کـه طرح حذف شـود و

بـه جـای آن ،کارتـی بـه خبرنـگاران داده شـود کـه از آن بتوانند
بـرای حملونقـل اسـتفاده کننـد ».ایـن اظهـارات درحالـی
اسـت کـه هیچیـک از مدیـران خبرگزاریهـا موافـق حـذف

سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران نیستند .مدیران خبرگزاریها

همچنان از کاهش سـهمیههای خبرنگاری در سـال جاری که

درمورد چشـــمانداز و ظرفیتی که باید به آن برسیم دو نگاه

حاشـیههای زیادی در پی داشـته ،گالیهمند هسـتند ،چه رسد

باشـــیم و دوم اینکه در پنج پهنه مختلف شهر بتوانیم پنج

حاشیهسـازیهای جدیـدی در راه اسـت.

وجود دارد؛ یکی اینکه در هر منطقه یک گرمخانه داشـــته
گرمخانه ویژه و جنرال که قابلیت خدماتدهی تخصصی

بـــرای  500تا  1000نفر بهمنظور خروج کامل از وضعیت
پیشآمدهشان داشته باشد ،ایجاد کنیم .اجرای این مهم را
در سال  98دنبال میکنیم و انشاءالله اجرایی میشود تا

سوای محفوظ ماندن از سرما و ...بتوان خدمات کاملتری
به آنها ارائه داد و بهطور کامل بهبود یابند.

بـه اینکـه سـهمیهها از اسـاس حـذف شـود .بـه نظـر میرسـد

افزایش150میلیاردی
بودجه بیماران خاص

حیدرعلی عابدی ،ســـخنگوی کمیســـیون بهداشت و درمان
مجلس درخصوص ردیف بودجـــه بیماران خاص توضیح داد:

در ارتبـاط بـا ایـن موضـو ع هـم کـه آیـا سـاماندهی

«بودجه بیماران خاص قبال در ردیف خاص و در ردیف بودجهای

بگویـم تصـور همـه ایـن اسـت کـه متولـی آسـیبهای

اینکه ســـال گذشـــته ۲۱۶میلیارد تومان بـــه بیماران خاص

کارتنخوابهـا وظیفـه شـهرداری اسـت یـا خیـر ،بایـد

اجتماعـی در کشـور بهزیسـتی اسـت .امـا سـوای ایـن

هـر آنچـه شـما در منظـر شـهری مشـاهده میکنیـد کـه

کارتنخوابـی هـم جزئـی از اینهاسـت ،شـهرداری تهـران

مکلـف بـه ایجـاد زیرسـاخت و فضاهایی اسـت بـرای حفظ
و نگهـداری و سـاماندهی آنهـا .ایـن را مـا نـه بهعنـوان یک

مسـئولیت مدنی و انسـانی میگوییم بلکه حق مسـلم آن
کارتنخواب اسـت که تامین اجتماعی بشـود ،این وظیفه

شـهرداری اسـت تـا بـه او رسـیدگی بکنـد.

تحتعنوان بودجه بیماران خاص قرار داشت ».عابدی با بیان
اختصاص یافت ،گفت« :ســـال جاری این رقم به ۱۵۰میلیارد
تومان رســـیده اســـت اما باید توجه داشت از محل هدفمندی

یارانهها در ســـال قبل برای بیماران خاص مبلغی در نظر گرفته

نشده بود اما امســـال  ۲۱۶میلیارد تومان از محل هدفمندی
یارانههـــا بـــه این گروه اختصاص یافت کـــه جمع این مبلغ به

۳۶۶میلیارد تومان میرسد .وزارت بهداشت اعالم میکند این
مبلغ نیز در ردیف بیماران خاص قرار بگیرد به دلیل اینکه ممکن

اســـت هدفمندی یارانهها تحقق پیدا نکند اما سازمان برنامه و

با جمعبندی آن چیزی که گفته شد مثل آنچه تا امروز پیش

بودجه معتقد است از محل هدفمندی یارانهها چهارهزار و ۹۰۰

و دیگر شـــاهد وضعیت اسفبار کارتنخوابها نباشیم اما

مبلغ  ۲۱۶میلیـــارد تومان به بیماران خاص تعلق دارد که این

آمده اســـت بازهم انتظار این نیست که شقالقمری بشود
حداقل انتظار این است که با یک نگاه انسانی و مسئوالنه
گامی درجهت بهبود کمی و کیفی زندگی این افراد برداریم
و اقداماتی که نشـــانههای حرکاتی از روی رفع مسئولیتی

صـــورت میگیرد ،جـــای خود را به اقدامـــات متعهدانه و

دلسوزانه بدهد تا حداقل شاهد فوت و مرگ کارتنخوابها
نباشیم.

میلیارد تومان برای کمک به وزارت بهداشت تعیین شده و از این

موضوع محقق خواهد شـــد .آنچه درخصوص بودجه بیماران
خاص از ســـوی دولت تحویل مجلس شده مبلغ  ۳۳۶میلیارد
تومان اســـت که نسبت به سال گذشـــته افزایش چشمگیری

داشـــته است .اولویت ســـازمان برنامه و بودجه بیماران خاص

اســـت و باید توجه داشته باشیم که دولت باید بودجه خود را تا
حد توان محقق کند».

