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 هدی رضوانی
برای خرید مایحتاج روزانه زندگیشان ،برای
انجام کارهای اداری مجبورند طبقات اداراتی
را پشت سر بگذارند که فاقد آسانسور هستند.
برای تردد در خیابانهای سطح شهر با معضلی
به نام نبود مناسبسازی ویژه افراد معلول و دارای
ضایعه روبرو هستند .با توجه به پیشرفت جوامع
و ظهور و بروز تکنولوژیهای متعدد ،متاسفانه
هنوز شاهد بیتوجهی به قشر معلول جامعه و
افراد نیازمند مناسبسازی از جمله ایجاد رمپ،
وجود آسانسور در طبقات و نصب سرویسهای
بهداشتی فرنگی در ساختمانهای تازهساز
هستی .م
توساز باید به
 قبل از ساخ 
مناسبسازیتوجهکرد
مهتاب حسینی ،رییس اداره بهزیستی
سیرجان و دبیر کمیته مناسبسازی به نظارت
دقیق این کمیته بر اجرای اصول مناسبسازی
در ادارات و معابر شهرستان اشاره میکند و
میگوید :برای مناسبسازی سطح شهر و معابر
که ویژه معلوالن است ،آیتمهای مختلفی در
نظر گرفته شده که در کمیته مناسبسازی این
موارد بررسی شده و ضوابط مربوط ،به شهرداری
ارجاع داده میشود .شهرداری نیز به مهندسین
توساز این ضوابط را ابالغ کرده و
ناظر ساخ 
برای آنها جلسه آموزشی برگزار میکند .حتی
برای دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسالمی
نیز این جلسات برگزار میگردد تا با ضوابط
مناسبسازیآشناشوند.
وی اضافه میکند :اخیرا ً در نشستی که با
شهردار داشتیم خواهان آن بودیم که با جدیت
بیشتری اجرای ضوابط مناسبسازی را پیگیری
توسازهای جدید
کند و این ضوابط را در ساخ 
اعمالنمایدتاساختمانهایتازهبارعایتضوابط
مناسبسازی ساخته شوند و ساختمانهای
قدیمی نیز ضوابط مناسبسازی در آنها اعمال
شود .از حسینی میپرسم آیا نظارتی از سوی
اداره بهزیستی بر اجرای ضوابط مناسبسازی
وجود دارد؟ خیر .بهزیستی در بحث نظارتی وارد
نمیشود چون نه نیروی مورد نیاز را داریم و نه
بحث نظارت در حوزه کاری ما قرار دارد .بحث
اجرایی و نظارت متعلق به شهرداری است .اما
یک سامانه هست به نام سامانه سد معبر که
مردم میتوانند مشکالتشان را آنجا بازگو کنند
و ما به صورت موردی به این موارد رسیدگی
میکنیم .نظارت بر عهده بهزیستی نیست چون
قرارداد و نظارت پیمانکار با ما نیست .شهرداری
یکی از پایههای اصلی برای مناسبسازی است
و نظارت و اجرای کار بر عهده این ارگان است.
رییس اداره بهزیستی در خصوص جلسات
کمیته مناسبسازی که در فرمانداری برگزار
میشود ،میگوید :طی این جلسات نقاط قوت و
ضعف ادارات بررسی و به آن ها گوشزد میشود
و ادارات ملزم به اجرای ضوابط مناسبسازی
هستن .د
از او میپرسم چرا برخی از ادارات با اینکه

پاسارگاد وضعیت اجرای ضوابط مناسبسازی در ادارات سیرجان را بررسی کرد

ساختمانهای نامهربان با معلوالن
تذکر دریافت میکنند اما نسبت
به اجرای ضوابط مناسب سازی
در اقدام نمیکنند؟ برخی ادارات
متاسفانه این کار را انجام میدهند
اما برخی دیگر مشکل دارند.
مثال اداره بنیاد مسکن ساختمان
استیجاریداردوامکانپیادهسازی
اصول مناسبسازی در آن وجود
ندارد .گفتند باید ساختمان جدید
بگیرند و در آن ضوابط را پیاده
نمایند .این اداره قدیمی است و
حتی جایی برای نصب آسانسور
هم در آن وجود ندارد .در بعضی از
ادارات اما امکان تجهیز ساختمان با
آیتمهای مناسبسازی وجود دارد
که میتوانند آنها را اعمال نمایند.
 همه ما سالمندی را پیش
رو داریم
حسینی با اشاره به اینکه ۱۰
درصد از جامعه دارای معلولیت
هستند و نیازمند اجرای ضوابط
اداره ارشاد شهرستان سیرجان جلو در ورودی خود رمپ مخصوص معلوالن دارد ولی داخل ساختمان به جز پله راهی برای رسیدن به اتاق رییس و دیگر بخش ها نیست / .عکس :پاسارگاد
مناسبسازی ،ادامه می دهد۱۰ :
درصد از جمعیت جامعه را افراد معلول تشکیل کمیته مناسبسازی تاکید بر این است که موارد مربوط به مناسبسازی مصوب گردید .از ارگانها ،ادارات ،نهادها ،شهرداریها و دهیاریها
میدهند .به این جمعیت ،افراد سالمند را هم تمامی ساختمانها در حین احداث ،ضوابط جمله این که کلیه ادارات استانداردهای آسانسور موظف هستند مناسبسازی را در اداره مربوطه
اضافه کنید .سالمندان هم به مناسبسازی نیاز مناسبسازی را رعایت کنند .اماکن عمومی و را بایستی به صورت ساالنه تمدید نمایند .یا این انجام دهند .در همین راستا جلسات کمیته
دارند .خصوصا کشور ما که رو به سالمند پیش معابر شهری هم همینطور چرا که هر لحظه با که با توجه به صعود تیمهای فوتبال گلگهر و مناسبسازی برگزار و در خصوص تسهیل عبور و
میرود .حوادث را هم اگر به آن اضافه کنیم هر بروز یک حادثه به تعداد معلوالن اضافه میشود .آرمانگهر به لیگ برتر و لیگ دسته یک بایستی مرورمعلوالنوافرادیکهدارایمعلولیتهستند،
روز به جمعیت معلوالن اضافه میشود .عالوه بر حسینی بر اهمیت توجه به مناسبسازی در اداره ورزش و جوانان پیگیری الزم جهت حضور سالخوردگان و جانبازان هماندیشی میشود .وی
آن زنان باردار را نیز میتوان به نوعی نیازمند ساختمانهای در دست احداث تاکید کرده جانبازان و افراد دارای معلولیت در ورزشگاهها اضافه میکند :برای اینکه بتوانیم نتیجه بهتری
استفاده از فضای مناسبسازی در سطح شهر و میگوید :در این زمینه حتی کمیسیون هم و تماشای مسابقات را به عمل آورد و این امر از این جلسات به دست آوریم این جلسات را با
تعداد اعضای محدود برگزار میکنیم .مثال هر
دانست .آسانسورها برای استفاده افراد کمبینا و تشکیل میدهیم و اصرار داریم که حتما تمام
جدول پایینترین امتیاز شاخص
نابینا باید دکمه برجسته طبقات داشته باشند .یا اماکن جدید بایستی با رعایت استانداردهای مناسب سازی ادارات سیرجان ( از  30نمره) جلسه با حضور رییس  ۱۰اداره برگزار میشود
و نواقص مناسبسازی در این ادارات به صورت
افراد ناشنوا به مناسبسازی ویژه خود نیاز دارند .مناسبسازی ساخته شوند .ضمن اینکه همه اداره امورمالیاتی و اقتصاد و دارایی 1/5
موردی بررسی میگردد .در همین زمینه
یکسری عالیم هشداردهنده باید برای آنها در ما دوران سالمندی را در پیش داریم و حتی
1/5
کمیته امداد
چک لیستی توسط اداره بهزیستی تهیه شده
نظر گرفته شود .حتی افراد معمولی و عادی که اگر معلوالن را هم لحاظ نکنیم برای دوران
1/5
دارای شکستگی پا هستند نیز جزو نیازمندان سالمندی خود باید اماکن را مناسبسازی بنیادمسکن
که در آن یک سری آیتمهای ویژه از جمله
همسطحسازیورودیساختمانها،ایجادرمپ
2/1
مناسبسازی به حساب میآیند .وی اضافه کنیم .مناسبسازی در سطح شهر را بایستی اداره ورزش و جوانان
با شیب مناسب و استاندارد ،استفاده از آسانسور
میکند :اماکن عمومی و حم 
3
لونقل شهری باید برجسته کرد تا جامعه نسبت به آن حساس دانشگاه جامع علمی کاربردی
درطبقات،استفادهازسرویسبهداشتیفرنگی
مناسبسازی شوند تا افراد نیازمند بتوانند از آن شود .رسانهها هم در این زمینه میتوانند نقش
آگاهیرسانی بسیار قوی را ایفا کنند .یادمان نرود نیازمند مناسبسازی این ورزشگاهها است .و نصب دستگیره در سرویس بهداشتی در نظر
استفادهکنند.
رییس اداره بهزیستی در پاسخ به این همه ما دوران سالمندی را در پیش داریم و در همچنین در این جلسه مقرر گردید به اداراتی گرفته شده و ادارات ملزم به اجرای تمامی این
سوال که چه جمعیتی از شهرستان سیرجان آن زمان بیش از هر زمانی نیازمند استفاده از که نسبت به مناسبسازی و انجام ضوابط مربوط مواردمیباشند.
بیگلری تاکید میکند :این چک لیست بین
به آن تاکنون اقدام نکردهاند تذکر الزم داده شود.
دارای معلولیت هستند؟ میگوید :همه فضاهایمناسبسازیشدههستیم.
 تمامی ادارات موظفند ضوابط برای پیگیری این مصوبات و آگاهی از چند و ادارات توزیع شده و برنامه زمانبندی به ادارات
معلوالن شهرستان در بهزیستی پرونده ندارند.
چون فعالیتهایی که در کمیته مناسبسازی داده شده که طبق آن قرار است ادارات تمامی
ما یک جامعه  ۵هزار نفری معلول را پوشش مناسبسازیرارعایتکنند
کمیته مناسبسازی هر سه ماه یک بار در شهرستانانجاممیشودبهسراغعلینژادبیگلری این موارد را لحاظ کنند .این موضوع حتی
میدهیم .برخی هم در کمیته امداد ثبت نام
کردهاند و برخی هم هیچ کجا پرونده ندارند فرمانداری ویژه سیرجان و به ریاست فرماندار معاون امور عمرانی فرمانداری میروم .وی در سطح شهرستان نیز در حال اجرا است.
که بتوان آمار دقیقی از معلوالن ارایه داد .وی برگزار میگردد .در آخرین جلسه این کمیته که درخصوص این جلسات میگوید :در راستای شهرداریها مکلف شدهاند در احداث معابر
خاطرنشان میکند :در هر یک از جلسات در  ۲۶خردادماه سال جاری برگزار شد برخی از اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ،همه جدید و بهسازی معابر قدیم با هماهنگی ناظر

شرکت کرمان ریسه معدن  3گهرزمین

به تعدادی راننده پایه یک با سابقه و همچنین یک دستگاه
اتوبوس یا مینیبوس نیازمند است
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بهزیستی اقدامات الزم را انجام
دهند و نسبت به آشکارسازی
پیادهروها در زمینه موزایک
فرش و سنگفرش اقدام نمایند.
همچنین محلهای خاصی برای
پل عابر پیاده و ایستگاه اتوبوس
در نظر بگیرند که در آنها رمپ
مناسبجهتعبورویلچرمعلولین
لحاظ شود .از معاون امور عمرانی
فرمانداری میپرسم :برخورد شما
با ادارات در این زمینه چگونه
است؟ پاسخ میدهد :از زمانی که
مسئولیت این امر به من واگذار
شده سعی کردیم این جلسات از
حالت کلی بیرون بیاید و تکتک
ادارات را رصد میکنیم .بازدید
توسط بهزیستی انجام میشود و
گزارش آن به ستاد بر میگردد و
در جلسه بعدی پیگیری میشود.
اگر ادارهای ضوابط مناسبسازی را
انجام نداده بایستی نسبت به این
کار اقدام نماید .اداراتی که کار را به
صورت صددرصد انجام داده و نمره خوبی کسب
کردهاند تشویق میشوند .در این چک لیست
امتیاز هر اداره و نحوه پیشرفت کار آن مشخص
است بنابراین اداراتی که امتیاز مناسبی کسب
نکرده باشند بایستی در جلسه بعدی توضیحات
الزم را ارائه و نسبت به رفع نواقص موجود اقدام
نمایند.
 معلوالن روستایی و فقدان
مناسبسازی
با اینکه جلسات متعددی در خصوص
مناسبسازی معابر شهری و اماکن برگزار
میگردد اما همچنان شهر سیرجان از نبود
مناسبسازی الزم جهت عبور و مرور معلوالن،
سالخوردگان ،زنان باردار و افراد نیازمند رنج
میبرد .برای مناسبسازی چند شاخص در نظر
گرفته شده و هر شاخص دارای چند زیرمجموعه
است .مث ً
ال در شاخص ورودی به اماکن حداقل
عرض مفید راهرو در هر یک از ادارات بایستی
 ۱۴۰سانتیمتر و حداقل عرض پله ۱۲۰
سانتیمتر باشد .راه قابل دسترسی از ورودی به
پارکینگ و خیابانهای عمومی نیز باید فراهم
باشد .در شاخص فضاهای بهداشتی حداقل
فضای سرویس بهداشتی بایستی 150در170
سانتیمتر باشد ،در آن از سرویس بهداشتی
فرنگی استفاده شود و امکان چرخش ویلچر
در آن وجود داشته باشد .در شاخص آسانسور
بایستی حداقل عرض مفید در آسانسور ۸۰

سانتیمتر و دیوارههای آن به دستگیرههای
کمکی مجهز شده باشند ،دکمه ها بایستی
برجسته بوده و آسانسور و ورودی هم سطح
باشند یا در شاخص سطح شیبدار (رمپ)
حداقل عرض سطح شیبدار بایستی ۱۲۰
سانتیمتر باشد ،پاگرد در حداکثر طول افقی ۹
متر پیشبینی شود و حداقل ابعاد پایه سطح
شیبدار 150*150سانتیمتر باشد .این آیتمها
هر کدام نمره مشخصی دارند که مجموع آنها
در دستورالعملی که از سوی بهزیستی به ادارات
ابالغ شده به  ۳۰نمره میرسد و طی گزارشی
که از بهزیستی به دست آوردیم برخی از این
ادارات در کسب نمره قابل قبول تالش فراوانی
کردند در حالیکه برخی دیگر در انتهای لیست
قرار دارند .با این حال برخی از ادارات که نمره
قابل قبولی کسب کردهاند هم به گفته برخی از
مردم همچنان استاندارد الزم را ندارند مثال برخی
از آسانسورها در ادارات قابل استفاده نیستند،
یا سطوح شیبدار برای عبور معلوالن مناسب
نیست .با توجه به آنچه که از گزارش بهزیستی
استنباط میشود اداره تامین اجتماعی با کسب
 27/1نمره ،اداره راهآهن با کسب  24/5نمره،
اداره فرودگاهها با کسب  ۲۳نمره ،اداره بهزیستی
با کسب  22/5نمره ،شهرداری با کسب  22نمره،
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با کسب ۲۲
نمره ،ادارههواشناسی با کسب  21نمره ،اداره
اوقاف و امور خیریه با کسب  ۲۰نمره ،مدیریت
درمان تامین اجتماعی با کسب  19/5نمره و
بوفاضالب روستایی با کسب  ۱۸نمره
شرکت آ 
به ترتیب در رتبههای اول تا دهم از نظر ایجاد
بسترهای مناسبسازی قرار گرفتهاند و ادارات
اقتصاد و دارایی با کسب  1/5نمره ،کمیته امداد
امام خمینی با کسب  1/5نمره ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی با کسب  1/5نمره ،اداره امور
مالیاتی با کسب  1/5نمره ،اداره ورزش و جوانان
با کسب  2/1نمره و انتقال خون با کسب 4/5
نمره به ترتیب در ردههای آخر این جدول قرار
گرفتهاند که میطلبد این چند اداره نسبت به
اجرایضوابطمناسبسازیتالشبیشتریانجام
دهند .عالوه بر این که ممکن است هر روز به
آمار جامعه معلوالن ،سالمندان ،زنان باردار و افراد
نیازمند مناسبسازی در سطح شهرها اضافه
شود .نباید فراموش کنیم که معلوالن روستایی
در بحث مناسبسازی به شدت فراموش شدهاند.
وقتی در سطح شهرها که با پیشرفت و امکانات
فراوانی روبرو هستند هنوز شاهد نواقص بسیاری
در زمینه مناسبسازی برای معلوالن و نیازمندان
حداقل
هستیم ،روستاهای ما هیچ کدام
ِ
استانداردهای الزم در مناسبسازی را ندارند و
معلوالن و نیازمندان روستایی با مشقت بیشتری
مجبور هستند به امورات روزانه خود بپردازند.
خوب است در کنار توجه به مناسبسازی
اماکن و معابر شهری ،مناسبسازی روستایی را
هم لحاظ کنیم تا این قشر نیز بتوانند از حداقل
حقوق خود برای حضور در جامعه بهره مند
گردند

باید بدانیم که ما وظیفه نداریم کارهایمان را تعطیل کرده و به دنبال دیدن امام زمان(عج) برویم .آنچه مهم است،
شناخت و اطاعت است.
حدیث میگوید« :اتقواهلل»؛ تقوا داشته باشید ،آنگاه خود امام به شما توجه میکند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  4سال ( 98نوبت اول)

ـیرجان در نظر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصر :تهیــه مصالــح و اجرای
ـهرداری سـ
شـ
جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر شــماره  )4بــه شــماره  2098005674000063را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت
اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم
اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/08میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  18:00روز پنجشــنبه تاریــخ
1398/07/18
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/07/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه تاریخ 1398/07/30
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد
مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی -امــور قراردادهــا تلفــن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان (نوبت اول)

ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :بیمــه تکمیــل درمان
ـهرداری سـ
شـ
پرســنل شــهرداری ســیرجان) به شــماره  2098005674000065را از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصه تا
ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/08میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  18:00روز دوشــنبه تاریــخ
1398 /07 /15
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/07/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/07/28
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد
مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی -امــور قراردادهــا تلفــن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

