
 ادامه از صفحه 18 
و  کشور  و  شهرسازی  و  راه  وزارتخانه های 
به  نسبت  مورد  حسب  مکلفند  شهرداری ها 
پایانه ها،  کلیه  دسترس پذیری  و  مناسب سازی 
ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و 
نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری 
سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی 
منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی 
افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی 
این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی 
و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت 
همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، 

آموزش دهند.«
همچنین در آیین نامه اجرایی ماده دوم قانون جامع 
حمایت مصوب هیئت وزیران در سال 90 گفته 
شده است: »دستگاه ها موظفند در طی یک برنامه 
سه ساله از زمان تصویب و ابالغ این آیین نامه هر 
سال حداقل ۳0 درصد از ساختمان های عمومی 
وابسته را برای استفاده معلوالن، مناسب سازی 
کنند.«  در الیحه حمایت از سامانه حمل و نقل 
ریلی شهری و حومه مصوب سال 1۳85 نیز بر 
اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان 
افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و نقل 
و محیط های شهری در شهرهای باالی پانصد هزار 
نفر جمعیت در چارچوب نیز تأکید شده است.  
قوانین جامعه معماری و شهرسازی برنامه های 
سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز هریک بخشی را 
به مناسب سازی برای معلوالن اختصاص داده اند.

ابالغ بخشنامه الزام دستگاه ها به 
مناسب سازی

 قوانین مناسب سازی از سال ها قبل وجود داشته اند 
اما ظاهرا ارادی برای اجرای تمامی موار مصرحه 
در آنها نبوده است. نبوده این اراده موجب شد 
تا در نهایت سازمان برنامه و بودجه بخشنامه 
الزام دستگاه های اجرایی به رعایت مناسب سازی 

را ابالغ کند.
به گزارش سپید محمد نفریه، معاون امور توانبخشی 

گفت:  رابطه  این  در  کشور،  بهزیستی  سازمان 
»ویرایش سوم »مجموعه ضوابط و مقررات معماری 
و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی 
- حرکتی« طی ممارست مجدانه و پیگیری های 
دبیرخـانه ســتاد هماهنگی و مناسب سازی کشور 
ســرانجام در دوازدهمیـن جلسـه شـورای عـالی 
معمـاری و شــهرسازی ایران تصویب و جهت 

بهره برداری ابالغ شده است.«
وی افزود: »این اقدام به عنوان گام نخست و اقدام 
زیربنایی در زمینه به روز رسانی ضوابـط و مقررات 
منـاسب سازی، حساس سازی و ارتقای دانش 
تخصصـی جامعه مهندسـین محسوب شده و به 
ویژه به عنوان مرجع اصـلی جهت بهره برداری 
عمومی ارزشـمند است، اما الزام به رعایت این 
ضوابط بسیار ضروری است. این امر به عنوان اقدام 
تکمیلی و اجرایی در دسـتورکار دبیرخانه مذکور 
قرارگرفت و به واسـطه هماهنگی، پیگیری های 
مستمر و تشـکیل کارگروه مشترک کارشناسان 
دبیرخانه با نماینده های وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان برنامه و بودجه کشور موجب شد که ضابطه 
شماره ۲46 امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و 
پیمانکاران مورد تجدیـد نظر اول و تأییـد شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد و 
متعاقب آن، طی بخشـنامه )شـماره 1۲9۳40/99 

مورخ ۲4/۳/99( از سوی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور 
به تمامی دسـتگاه های اجرایی، 
مهنـدسان مشاور و پیمانکاران 

ابالغ شود.«
نفریه یادآورشد: »رعایت کامل 
تاریخ  از  مذکور  ضابطه  مفاد 
اول مهرماه سال جاری الزامی 
است، امیدواریم که به زودی 
و در تمام سطوح کشور تحول 
عظیم و گسترده ای در اجرای 
این طرح و رعایت ضوابط و 
اسـتانداردهای مناسب سازی 
خدمات  زمینه های  تمامی  در 

مهندسی از قبیل طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری 
و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و 
دولتی، طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، 
منطقه ای و ملی توسط شهرداری ها و دهیاری ها و 
سازمان های مجری ساختمان های دولتی صورت 
گیرد. همچنین با ایفای نقش نظـارتی سازمـان نظام 
مهندسـی ساختمان، مجموعه ضوابط و مقرات 
مناسب سازی در تمامی ساخت و سازهای بخش 
مسکونی،  از  اعم  کاربری  انواع  با  خصوصـی 

تجاری، درمانی، آموزشی و... رعایت شود.«
دبیرخانه  رئیس  مؤمن سرایی،  کاظمی  ابراهیم 
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 
دستگاه های  الزام  بخشنامه  ابالغ  به  اشاره  نیز 
اجرایی به رعایت مناسب سازی، اظهار کرد: »اینکه 
دستگاه های اجرایی ملزم به مناسب سازی شده اند 
خبر جدیدی نیست، چراکه از سال های 8۳ ـ 
84 یعنی حدود 16 سال پیش دستگاه ها ملزم 
بودند که سالیانه ۳0 درصد از بناهای خود را 
مناسب سازی کنند. اگر سالیانه این کار را انجام 
می دادند، سال ها پیش مناسب سازی دستگاه های 
دولتی به اتمام رسیده بود اما این اقدام صورت 
برای  چندان  مناسب سازی  مسئله  و  نگرفت 

دستگاه های دولتی ملموس نبود.«
وی افزود: »دستگاه ها برای اینکه در جشنواره شهید 

رجایی امتیاز خاص مناسب سازی را کسب و در 
مجموع بتوانند رتبه برتر این جشنواره را به دست 
آورند، پیگیر مناسب سازی شده اند. طی سه سال 
اخیر این اقدام انجام و موجب شد بسیاری از 
دستگاه های اجرایی مناسب سازی را انجام دهند. 
این روند موجب رخدادهای خوبی در کشور شد 
و اکنون که همکاران ما برخی از ساختمان های 
دولتی را بازرسی می  کنند با مناسب سازی های 
بی نظیر مواجه می شوند و این خبر خوبی برای 
معلوالن است. انجام یک کار تشویقی و نظارتی 
موجب شد که روند مناسب سازی در کشور بهبود 
یابد؛ بنابراین الزم است روند قوی تری از نظارت 

و تشویق را دنبال کنیم.«

سرانجام مناسب سازی
با تمام این تفاسیر و این قوانین ها باید منتظر ماند 
که چه زمانی مناسب سازی واقعی در جامعه شکل 
می گیرد و دیگر معلولی احساس نکند که حقوق او 
در مقایسه با سایر افراد جامعه در حال تضییع شدن 
است. این هدف پشتوانه قانونی دارد اما سال ها تنها 
در کاغذ جا خوش کرده بود عمال سنگ فرش ها، 
خیابان های آسفالت، ایستگاه های مترو و بسیاری 

از ادارات از این قوانین بی خبر بوده اند. 
اگر ساختمان های دولتی مناسب سازی شوند، اما 
خیابان ها پر از موانع برای تردد باشند)همچنان 
هم  باز  معلوالن  عماًل  هستند(،  اکنون  که 
خانه نشین می  ماند. اگر همه ساختمان های دولتی 
مناسب سازی شوند اما قانون استخدام معلوالن اجرا 
نشود، در سال چند معلول از این مناسب سازی 
استفاده خواهند کرد؟ اگر تمامی ساختمان های 
ساختمان های  اما  شوند  مناسب سازی  دولتی 
عماًل  نباشند،  مناسب سازی  خصوصی  بخش 
باز هم معلوالن، پایین پله های عریض و طویل 
سازمان ها خواهند ماند و عالوه بر تمامی این مباحث 
تا زمانی که حمل و نقل عمومی شهرها برای تردد 
معلوالن مناسب نباشد، همچنان معلوالن با تمام 
توانمندی و استعدادهایشان خانه نشین می مانند.

البته باید تأکید شود که مناسب سازی فقط و فقط 
ویژه افراد ویلچرنشین نیست. جامعه ایران در 
حال پیر شدن است و چند سال آینده تمامی 
جوانان امروز سالمندانی خواهند بود که برای 
تردد در همین شهر دچار مشکالت عدیده ای 
به زندان ی  تبدیل  برایشان  می شوند و خانه ها 

دائمی می شود.
اگر معماران همچنان هیچ اطالعاتی در خصوص 
مناسب سازی نداشته باشند و خانه ها همچنان 
با  افراد بسیار سالم جوان ساخته شوند،  برای 
پیر شدن جمعیت، افراد مسن حتی در خانه های 
خود نیز زندگی مستقل و راحتی 
نخواهند داشت و حتی ممکن 
است نتوانند از ساختمان محل 

زندگی خود خارج شوند.
ابالغ بخشنامه الزام دستگاه های 
اجرایی به رعایت مناسب سازی 
معلوالن  برای  خوبی  خبر 
که  به شرطی  اما  است  کشور 
مناسب سازی  ساختمان های 
و  پله ها  پیاده روها،  را  شده 
خیابان های مناسب سازی شده 
به هم وصل کند. در پایان می توان 
گفت مناسب سازی قانون دارد 

اما اجرای آن به اراده نیاز دارد.
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