ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﭘﻮل ﻧﺪارد
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  500ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  160ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺧﯿﻠﯽ از آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک و
ﻣﻨﺰل ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻮﻻن را و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻼک وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺸﻮری اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻠﻮل در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﻠﭽﺮ ،ﻋﺼﺎ و ﺳﻤﻌﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
وﺳﺎﯾﻞ ای دی ال ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه در ﻣﻨﺎزل ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در ﺧﺎﻧﻪ وی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ  500ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ  90درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺎزل آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و در زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ
دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی  500ﻫﺰار ﻣﻨﺰل ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﺰل  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ  160ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  340ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮل ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ
ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮده و  150ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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