نشریه تخصصی اجتماعی

چشم انتظاری معلوالن برای هموارسازی رفت و آمد

دستگاه های دولتی در موضوع مناسب سازی فضای اداری
برای معلوالن مورد ارزیابی قرار می گیرند
قانــون هــا ســختتر نیــز شــده اســت .محمدرضــا خانــی،
یکــی از معلــوالن قطــع نخاعــی اســتان اســت کــه در حادثــه
تصــادف ،توانانــی هــای حرکتــی خــود را از دســت داده
اســت.
وی یکــی از مهمتریــن مشــکالت خــود را نبــود رمپهــای
اســتاندارد بــرای تــردد بــدون نیــاز بــه دیگــری و امــکان
اســتفاده از آسانســور در مراکــز درمانــی دانســت.
ایــن معلــول نخاعــی ادامــه داد :متاســفانه اکثــر پزشــکان مــا
در مکانهایــی مســتقرند کــه حداقل اســتانداردها نیــز در آن
مــکان رعایــت نشــده ،رمــپ کــه ندارنــد هیــچ ،در طبقــات
بــاال هــم ســاکنند کــه دسترســی بــه آنهــا بــرای قشــر معلول
جامعــه بــه شــدت دشــوار اســت.
وی همچنیــن بــا انتقــاد از عــدم استانداردســازی مراکــز
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بــا اینکــه دســتگاه هــای دولتــی در قانــون موظــف بــه
مناســب ســازی ســاختمانهای خــود و مکانهــای عمومــی
بــرای معلــوالن هســتند امــا ایــن بســتر در یــزد هنــوز بــه
طــور کامــل مهیــا نشــده و گویــا در ایــن زمینــه کوتاهــی
میکننــد.
معلــوالن هــم ماننــد ســایر شــهروندان جامعــه بایــد از
امکانــات اســتفاده کــرده و بتواننــد بــه راحتــی در معابــر
شــهری و اماکــن عمومــی رفــت و آمــد کننــد امــا ظواهــر
امــر نشــان میدهــد تــا کنــون محقــق نشــده اســت.
گرچــه بــرای ســایر شــهروندان قابل درک نیســت کــه ورود
بــه جامعــه و اســتفاده از خدمــات دولتــی و شــهری چقــدر
مــی توانــد بــرای یــک معلــول ســخت باشــد ،امــا بایــد
گفــت معلــوالن مــا در شــرایطی زندگــی مــی کننــد کــه
حتــی بــرای ابتدایــی تریــن نیازهــای خــود ماننــد تبــادالت
مالــی ،خدمــات پزشــکی ،اســتفاده از مراکــز تفریحــی یــا
رســتوران هــا و حتــی حضــور در ادارات نیــز بــا مشــکالت
عدیــده ای روبــرو هســتند.
وجــود ســاختمانهای غیراســتاندارد بــرای معلــوالن،
نبــود رمپهــای مناســب و حتــی غیرفنــی بــودن آن هــا،
نداشــتن آسانســور و در بیشــتر مــوارد وجــود آسانســورهای
غیــر اســتاندارد ،تنهــا بخشــی از اولیــن الزاماتــی اســت کــه
بایــد در ســاخت و ســازها مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه
متاســفانه بــه دلیــل بــی تفاوتــی هــا و عــدم توجــه کافــی ،تــا
کنــون ایــن امــر رخ نــداده اســت در حالیکــه نیــاز اســت تــا
امکانــات الزم در اماکــن عمومــی بــرای فعالیــت معلــوالن
بــه جهــت رشــد و بالندگــی نخبــگان ایــن قشــر فراهم شــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت معلولیــن در مباحــث
اجتماعــی ،انجــام کارهــای روزمــره وبالفعل شــدن پتانســیل
هــای معلولیــن و جانبــازان ،مناســب ســازی ســاختمان هــای
عمومــی بــرای ایــن قشــر یــک ضــرورت اســت کــه تاکنون مالــی و بانکــی گفــت :یکــی از مراکــز غیراســتاندارد بــرای
بــه دلیــل جــدی نگرفتــن آن در ســاختمان هــای عمومــی معلــوالن بانکهــا هســتند کــه برخــی یــا رمــپ ندارنــد یــا
آنچنــان شــیب دارد کــه شــخص ســالم نیــز بــه ســختی از
اســتان ،آنگونــه کــه بایــد عملیاتــی نشــده اســت.
بــر اســاس مــاده  ۲قانــون جامــع حمايــت از معلوليــن ایــن رمــپ اســتفاده میکنــد.
در خصــوص مناســب ســازی اماكــن عمومــی تمــام خانــی بــا انتقــاد از مســئوالن اســتان اظهــار داشــت :بســياری
وزارتخانههــا ،ســازمانها ،مؤسســات ،شــرکتهای از نهادهــای مســئول و شــهرداری هــا در ايــن خصــوص
دولتــی ،نهادهــای عمومــی و انقالبــی موظفنــد در طراحــی ،کوتاهــی میکننــد.
تولیــد و احــداث ســاختمانها و اماکــن عمومــی ،معابــر ایــن انتقــادات در حالــی اســت کــه بــر اســاس مــاده  ۲آييــن
و وســایل خدماتــی بــه نحــوی عمــل کننــد کــه امــکان نامــه اجرایــی قانــون جامــع معلــوالن مناســب ســازی بــرای
دسترســی و بهــر ه منــدی از آنهــا بــرای معلــوالن همچــون معلــوالن یــک تکلیــف قانونــی اســت و شــهرداریهای
سراســر كشــور موظفنــد تــا از صــدور پروانــه احــداث و
افــراد عــادی فراهــم شــود.
پايــا ن كار بــرای ســاختمان هــا ،اماكــن عمومــی و معابــری
بیتوجهــی بــه اســتانداردها در ســاختمانهای كــه ضوابــط و مقــررات شهرســازی بــرای معلــوالن را
رعايــت نكــرده باشــند ،خــودداری کننــد در حالــی کــه
درمانــی و پزشــکان!!
گویــا ایــن الزامــات قانونــی تنهــا روی کاغذمحکــم شــده عمــا چنیــن امــری اتفــاق نیافتــاده اســت.
و در عمــل چنــدان توجهــی دیــده نمیشــود بــه طوریکــه متاســفانه اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه هیــچ نظارتــی بــر
زندگــی دشــوار ایــن قشــر از جامعــه بــا بیتوجهــی بــه ایــن ســاخت ایــن رمــپ هــا وجــود نــدارد چراکــه بســیاری از

آنهــا قابــل اســتفاده نیســت امــا ایــن در حالــی اســت کــه
دســتگاه هــای دولتــی در موضــوع مناســب ســازی فضــای
اداری بــرای معلــوالن مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد.
ســرعت کنــد مناسبســازی دســتگاههای
اســتان یــزد!!
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد بــا انتقــاد از کوتاهــی
دســتگاهها بــه ویــژه شــهرداریها در بیتوجهــی بــه
مناسبســازی اماکــن عمومــی و اداری گفــت :مجموعــه
دســتگاه هــای دولتــی اســتان در موضــوع مناســب ســازی
فضــای اداری بــرای معلــوالن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه
و کاســتی هــای احتمالــی در ایــن راســتا بــه آن هــا اعــام و
برطــرف خواهــد شــد.
دکتــر عفتــی بــا اشــاره بــه ســرعت کنــد دســتگاههای
اســتان در مناسبســازی و تاکیــد بــر ارائــه خدمــات
مطلــوب بــه مردمــی کــه در همــه صحنــه هــای انقــاب
حضــوری شــکوهمند دارنــد وظیفــه همــه مدیــران اســت،
گفــت :بایــد بــا مناسبســازی فضاهــا و اماکــن عمومــی و
دولتــی بــه آحــاد مــردم انقالبــی اســتان بویــژه معلــوالن و
جانبــازان عزیــز دفــاع مقــدس ،خدمــات مطلــوب و مــورد
نیــاز ارائــه شــود و الزم اســت دســتگاهها در ایــن زمینــه
ســرعت بیشــتری بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت بیــش از  50درصــدی
دســتگاههای اداری اســتان در بحــث مناسبســازی فضــای
اداری بــرای معلــوالن افــزود :دســتگاه هــا و نهادهایــی کــه
معلــوالن ،جانبــازان و ســالمندان مراجعــات بیشــتری بــه آن
هــا دارنــد بایــد در مناســب ســازی فضــای اداری متبــوع
بیــش از دیگــر دســتگاه هــا تــاش کننــد ضمــن اینکــه
بهزیســتی بعنــوان دبیرخانــه کمیتــه مناســب ســازی ،ناظــر بر
عملکــرد تمــام دســتگاههای اجرایــی اســتان خواهــد بــود.
بــا بیــان اینکــه توجــه بــه حقــوق شــهروندی یکــی از
سیاســتهای اصلــی دولــت تدبیــر و امیــد اســت اظهــار
داشــت :مناســب ســازی فضــای اداری ســازمانها و نهــاد هــا
نیــز بــه عنــوان یــک امــر ضــروری بــرای اســتفاده همــگان
و معلــوالن عزیــز در راســتای حقــوق شــهروندی و تکریــم
اربــاب رجــوع بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .
عفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از رویکــرد هــای اساســی
ســازمان بهزیســتی توانمنــد ســازی معلــوالن اســت گفــت:
توانمنــد ســازی معلــوالن نیــاز بــه یک ســری اقدامــات دارد
کــه مناســب ســازی یکــی از آنهــا اســت.
وی مناســب ســازی را یکــی از دغدغــه هــای مهــم معلــوالن
دانســت و اظهــار داشــت :جامعــه بایــد طــوری مناســب
ســازی شــود ،تــا همــه معلــوالن بتواننــد در جامعــه نقــش
موثــری ایفــا کننــد زیــرا بــدون حضــور فــرد معلــول در
جامعــه توانمنــد ســازی وی نیــز میســر نخواهــد بــود.

