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یک متخصص بیماریهای چشم از ضرورت مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج میگوید

مهارمعلولیتهایبیناییباپرهیز از ازدواجفامیلی
راضیه کباری
روزنامه نگار

کســی که در بزرگســالی به آب مروارید «کاتاراکت» مبتال میشود هر چند
درجاتی از نابینایی را بهطــور موقت تجربه میکند اما میداند که با عمل
جراحی کوچکی دوباره لذت دیدن را به دســت مــیآورد .آب مروارید اما
وقتی از بدو تولد با نوزاد همراه باشد میتواند او را برای همیشه با نابینایی
همراه ســازد .برای آشنایی با این بیماری ،تشــخیص درمان و عوامل بروز
توگــوی مــا را با دکتر مصطفی ســلطان ســنجری فــوق تخصص
آن گف 
چشم اطفال میخوانید.
آب مروارید مادرزادی چیست؟
وقتی میگوییم کودکــی آب مروارید
مادرزادی دارد که در ســه ماه اول زندگی
آن را تشــخیص دهیــم .علــم چشــم
پزشــکی شــاید در حــال حاضــر بــرای
بســیاری از بیماریهــا ماننــد اختــاالت
ژنتیکــی شــبکیه حــرف زیــادی نداشــته
باشــد و درمــان را بــه آینــده موکــول کند
امــا درمــان آب مرواریــد مــادرزادی بــه
تشــخیص هــر چه ســریعتر آن بســتگی
دارد .تــا آنجا که اگــر کودک مبتال در پنج
روزگــی مــورد عمــل جراحــی قــرار گیرد
ممکن اســت دید بســیار خوبی پیدا کند

ولــی همین کــودک اگــر در ســه ماهگی
عمــل شــود ممکــن اســت دیــد قابــل
توجهی پیدا نکند و از لحاظ قانونی نابینا
محسوب شود و حتی از عهده انجام امور
روزمره و معمولــی زندگی خود برنیاید.
از ایــنرو آمــوزش کادر درمانی و والدین
کمک میکند که این افراد دچار نابینایی
نشوند.
راه تشــخیص آب مرواریــد مــادرزادی
چگونهاست؟
پزشــکان عمومی ،ماماها ،پزشــکان
اطفــال و همــه پزشــکانی کــه بــرای
نخســتین بــار نــوزاد را معاینــه میکنند

بــا افتالموســکوپ میتواننــد چشــم نــوزاد را
معاینــه کننــد و رفلکس قرمــز یا نــور قرمز را
کــه از چشــم خــارج میشــود ببیننــد .در این
حالت مشخص میشود که نوزاد مبتال به آب
مروارید نیست .اگر رفلکس قرمز دیده نشود،
نوزاد باید برای معاینه دقیقتر به متخصص
چشــم ارجاع داده شــود .کار چشــم پزشــکی
کــودکان خیلی تخصصی اســت .در حالی که
تشــخیص بیمــاری کاری عمومــی اســت که
میتواند توسط هر چشم پزشکی انجام شود.
آیا والدین میتوانند متوجه مشــکل بینایی
نوزاد شوند؟
در ایــن زمان چــون انتظــار نداریــم نوزاد
بــه ما نــگاه کند بــرای همیــن اغلب مــادران
متوجه مشــکل نــوزاد نمیشــوند مخصوصاً
اگــر آب مروارید یکطرفه باشــد که دیگر هیچ
عالمتــی نــدارد .مگــر اینکــه آب مرواریــد به
حدی پیشرفته باشد که مادر متوجه سفیدی
وســط چشم شود که گاه هم همینطور است
و مادر متوجه سفیدی در وسط سیاهی چشم
بچه میشود.

یک چشــم نــوزاد مبتال باشــد شــرایط بهتر
است یا هر دو چشم؟
در مواردی که آب مروارید دوطرفه اســت
شانس بهبود بینایی کودک بیشتر است چون
هــر دو چشــم مثــل هم اســت و بــا هم عمل
میشــود ولی در مــورد آب مرواریــد یکطرفه
یــک چشــم خیلی عالــی داریم و یک چشــم
که حتی اگر عمل شــود کیفیــت دیدش مثل
چشم مقابل نمیشود.
امــا آیا در موارد آب مروارید یکطرفه ،چشــم
سالم مغز را تحریک نمیکند؟
بلــه ،در ایــن موارد مغز تحریک میشــود
ولــی بــرای دید مناســب باید هر دو چشــم با
هــم کار کنند .یک قســمت از مغــز مربوط به
یک چشــم اســت و قســمت دیگــر مربوط به
چشم دیگر .وقتی دو چشم با هم کار میکنند
بخش دیگری از مغز تحریک میشــود .برای
همین باید هر دو چشم صاف باشند و با هم
کار کنند تا تمام مغز تحریک شود.
اما چرا نوزاد دچار آب مروارید میشود؟
علــل مختلفی ســبب ایجــاد آب مروارید

مــادرزادی میشــود .یکــی از عوامل مســائل
ژنتیکی هستند .باید تالش کنیم این فرهنگ
را در جامعــه جــا بیندازیم که ســمت ازدواج
فامیلــی نرویــم .چــون بیماریهــای نــادر و
صعب العالج بیشــتر در ازدواجهای فامیلی
رخ میدهند.
حتــی اگــر طرفیــن هیچ مشــکلی نداشــته
باشند؟
بله ،حتی اگر هیچ مشکلی وجود نداشته
باشد چون آزمایش ژنتیک نمیتواند بسیای
از ایــن بیماریهــا را تشــخیص دهــد .مثــاً
در نوعــی بیمــاری ژنتیکــی چشــمی بــه نام
«لبر»؛ حداقل ســیزده جهــش ژنتیکی دیده
شــده اســت اگر ممکن باشــد که هر کــدام از
ایــن جهشها را پیدا کنیــم باید هزینه باالیی
بپردازیم؛ بعالوه کیتهای آزمایشگاهی این
موارد هم در دسترس نیست و باید از جاهای
دیگر تهیه شود .این تنها در مورد بیماری لبر
اســت .هزاران بیماری مانند لبر وجود دارد و
بهتر اســت از اول فرهنگسازی شود تا ازدواج
فامیلــی صــورت نگیــرد .مجلــس بعضــی
کشــورها ماننــد تاجیکســتان در صدد اســت
ازدواج فامیلی را غیر قانونی اعالم کند چون
مشــکالت ناشــی از این نــوع ازدواج بار مالی
و اجتماعی خیلــی زیادی بر جامعه تحمیل
میکنــد .بیماریهــای دیگــری نیــز میتواند
موجب آب مروارید مادرزادی شــود از جمله
بیماریهــای متابولیک مانند بــاال رفتن قند
خــون ،بیماریهایی که موجب رســوب مواد
در قرنیه میشود ،بیماریهای عفونی داخل
رحمــی ماننــد ســرخجه مــادرزادی کــه یکی
از عالئمــش گرفتــاری چشــمی و ایجــاد آب
مروارید اســت .ضربهها هم میتوانند باعث
بروز آب مروارید شوند.
ســؤال اینجاســت کــه چــه درصــدی از آب
مروارید مادرزادی منشأ ژنتیک دارد؟
درصد مشخصی را نمیتوان ذکر کرد ولی
معلوم است که سهم ژن در بروز این مشکل
قابل توجه است .به طور کلی نوزادانی که پدر
یا مادرشــان به آب مروارید مــادرزادی مبتال
بودهاند بررســی هر چه ســریعتر نوزاد توسط
چشم پزشک توصیه میشود.
پــس آیا میتوان به کســانی که مشــکل آب
مرواریــد مــادرزادی داشــتهاند توصیــه کــرد
با فــردی که مشــکل مشــابه خودشــان را دارد
ازدواجنکنند؟
البته نمیتوان گفت قطعــاً احتمال بروز
آب مروارید در این شــرایط وجــود دارد .مثالً
میگوییــم ســیگار قطعاً برای ســامتی ضرر
دارد امــا اینگونــه هــم نیســت کــه هــر کســی
ســیگار بکشد حتماً مشــکل پیدا میکند ولی
احتمالش باالست و میشود از آن پیشگیری
کرد .اما میتوان به قطعیت گفت اگر در این

علم چشم پزشکی شاید در حال حاضر
برای بسیاری از بیماریها مانند اختالالت
ژنتیکی شبکیه حرف زیادی نداشته باشد
و درمان را به آینده موکول کند اما درمان
آب مروارید مادرزادی به تشخیص هر
چه سریعتر آن بستگی دارد

شــرایط کودکی بــه دنیا آمد نــوزاد باید حتماً
توســط چشــم پزشــک و البته این بار چشــم
پزشک دارای تخصص کودکان معاینه شود.
بهتریــن زمــان عمــل جراحــی آب مروارید
مادرزادی چه زمانی است؟
زمــان مناســب بــرای عمــل آب مروارید
چشــم نوزاد ب ه وضعیت چشم بستگی دارد؛
اگــر آب مروارید پیشــرفته باشــد بهتر اســت
هــر چــه زودتــر جراحی شــود امــا در بعضی
مــوارد آب مرواریــد خفیــف اســت کــه صبــر
میکنیــم و در ایــن مــدت کــودک را تحــت
نظر قــرار میدهیم تــا بزرگتر شــود و والدین
هــم بایــد در زمانــی که گفتــه میشــود برای
معاینــه نــوزاد مراجعه کنند .عمــل جراحی
آب مروارید مادرزادی نوزادان بســیار مشکل
است و عوارضش از جراحی افراد بالغ بسیار
بیشــتر اســت ،زیرا بچهها به اعمــال جراحی
پاســخهای ناخواســتهای میدهنــد و بــروز
التهابات بعــد از عمل جراحــی آب مروارید
کودکان بسیار زیاد است.
معاینه چشم کودکان در چه زمانی ضروری
است؟
بعــد از معاینــه در بــدو تولــد؛ کودکــی که
سالم است در فاصله بین سه تا شش ماهگی
باید معاینه شــود و اگر مشــکلی نداشــت بار
دیگر در بین ســه تا چهار ســالگی از نظر بروز
مشکالت چشمی بررسی شــود .ایران از نظر
توجــه به بهداشــت چشــم و غربالگری یکی
از کشــورهای پیشــرفته اســت و بــا غربالگری
که همه ســاله برای کــودکان انجام میشــود
مشکالت بینایی در سنین باالتر بسیار کاهش
یافته است.
امــا آیــا در حــال حاضــر بــرای پی بــردن به
مشکالت بینایی در بدو تولد غربالگری داریم؟
بررســی وضعیــت بینایــی نــوزاد در بــدو
تولد ضروری اســت ولی گاه انجام نمیشود.
قاعدتاً پزشک زنان باید این کار را انجام دهد.
آینــده اســتفاده از ســلولهای بنیــادی و ژن
درمانی در چشم پزشکی را چگونه میبینید؟
همانطــور کــه میدانیــد کنگــره انجمن

چشــم پزشــکی ایران امســال  21تــا  24آبان
ماه برگزار میشــود .در کنگره امسال چندین
گــروه فــوق تخصصــی خواهیــم داشــت و
بــا وجــود مشــکالت بینالمللــی کــه وجــود
دارد توانســتهایم میهمانــان خارجــی خوبی
را دعــوت کنیــم .در زمینــه چشــم کــودکان،
بزرگتریــن متخصصــان دنیــا را دعــوت
کردهایــم در بخــش قرنیــه هــم بــا انجمــن
بینالمللــی جراحــان قرنیــه امریــکا برنامه
مشــترک داریــم .مــژده میدهم به شــما که
پزشــکی از ایــن به بعد در جهت اســتفاده از
ســلولهای بنیــادی پیــش مــیرود؛ مثــاً در
مــورد اختــال لبــر که یــک بیمــاری ژنتیکی
چشم است بهتازگی دانشمندان توانستهاند
یــک نــوع از  13مــدل ایــن بیمــاری را بــا ژن
درمــان کنند و درجاتــی از بهبودی را شــاهد
بودهانــد .البتــه االن هزینههــای درمــان
فوقالعــاده باالســت .بیمــاران مــا حتــی از
عهده هزینههای تشــخیص بر نمیآیند چه
رســد به هزینههای درمانی هشتصد میلیون
دالری .امیدواریم در سالهای آینده شرایط
بهگونهای شــود که تعداد بیشــتری بتوانند از
این دســتاوردهای علمی بهره ببرند .به نظر
مــن در آینــده وضعیــت بهتر خواهد شــد و
پیشرفتها بسیار بسیار سریع خواهد بود.
امــا آیا بیماران مبتال بــه اختالل بیناییلبر
میتواننــد بــرای تشــخیص نــوع آن اقــدام
کنند؟
هنــوز نمیتوان ایــن توصیه را داشــت که
افراد ریســک کنند و مثالً پنجاه میلیون خرج
کنند تا بفهمند به کدام نوع لبر مبتال هستند
و هزینــه هشــتصد میلیــون دالری را تقبــل
کنند تا شــاید مقــداری بهبود دیــد پیدا کنند.
مــا در حــال حاضر از ســلولهای بنیــادی در
بیماریهای اعصاب چشم استفاده میکنیم
و هنــوز تــا اســتفاده گســترده از ســلولهای
بنیــادی و ژن درمانی در اختالالت بینایی راه
درازی در پیــش داریــم امــا تــا زمان رســیدن
به این چشــم انداز ،فقط یــک چیز را یادمان
باشد؛ ازدواج فامیلی نکنیم.
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رئیس سامانه حمل و نقل معلوالن خبر داد :راهاندازی سامانه اعالم گویای ایستگاههای اتوبوس برای نابینایان تا پایان سال
مجید سرایی
روزنامهنگار

راهاندازی ســامانه حمل و نقل جانبازان
و معلــوالن ،اتفــاق مثبتــی در بحــث ارائه
تســهیالت جا به جایــی به این شــهروندان
از ســوی شــهرداری بــود ،بــا وجــودی که به
نظر میرســید این ســامانه موفق بــه جا به
جایــیدرصدزیــادیازمعلــوالنپایتخت
شــود ،اعتراضات و انتقادات زیادی از سوی
گروههــای مختلــف معلــوالن نســبت بــه
خدمات این ســامانه مطرح شــده است؛ از
جمله محدودیت در اختصاص خودرو به
برخی گروههای معلولیتــی مثل نابینایان.
چــرا بــا گذشــت بیــش از ۴ســال از افتتاح
این ســامانه ،هنــوز با اعتراضــات معلوالن
مواجهیم؟
زمانــی که مــا اقدام بــه راهانــدازی این
ســامانه کردیــم ،بهدنبال ارائه تســهیالت
جــا بــه جایــی و حمــل و نقــل شــهری بــه
جانبازان عزیز و همچنین معلوالن بودیم
تا با امکاناتی که در اختیار داریم بتوانیم به
نحو احســن از عهده این کار برآییم؛ اما در
ادامه راه با برخی مشــکالت مواجه شدیم
کــه مهمتریــن آنها ،کمبــود خــودرو بود.
مــا کارمــان را با  ۶۰خــودرو شــروع کردیم:
البتــه که این تعــداد خودرو نمیتوانســت
جوابگوی نیاز معلوالن باشد.

ظاهراًبنا بر این بوده که هر ســال شــما۲۰
درصدبهنــاوگانخودروهایویژهمعلوالن
اضافه کنیــد ،اما طبــق اظهــارات خودتان
بعــد از ایــن چند ســال هنوز بــا  ۶۰خــودرو
خدماترسانی میکنید .آیا بحث افزایش
خودروبهطورکلیمسکوتگذاشتهشد؟
قطعــاً این موضوع مســکوت گذاشــته
نشــده و همچنــان در دســتور کار مــا قــرار
دارد .همانطور که شــما اشاره کردید ،قرار
بود ما هر ســال  ۲۰درصــد افزایش خودرو
داشته باشیم تا مشکل محدودیت خودرو
را بــه حداقــل برســانیم ،امــا ایــن موضوع
فعالً محقق نشــده است .قرار بود سازمان
بهزیستی تعدادی خودرو در اختیار ما قرار
دهــد؛ حتــی صحبتهــای اولیــه را انجام
داده بودیم که این تعداد خودرو را داشــته
باشــیم ،امــا هنــوز خبــری از خودروهــای
بهزیســتی نیســت و ما همچنان با ناوگان
محدودمانخدماترسانیمیکنیم.
قــرار بود ســازمان چــه تعداد خــودرو در
اختیارتانبگذارد؟
فکــر میکنم  ۶۰خــودرو ون قرار بود به
مابدهند.
آیــا خودروهایــی که در حــال حاضر جزو
ناوگان شــما هســتند ،اســتانداردهای الزم

عکس :جماران

حمــل و نقل معلوالن ،موضوعی اســت که همیشــه در ســبد مشــکالت این
دســته از شــهروندان ردیف خــودش را پیدا کــرده و دائماً ،محــل مباحث و
مناقشــات زیادی قرار گرفته اســت .این موضــوع مخصوصاً از ســال  ۹۲و با
افتتاح ســامانه حمــل و نقل معلــوالن و جانبازان از ســوی شــهرداری ،وارد
فاز تازهای شــد .قرار شــد با افتتاح این ســامانه ،جانبــازان و معلوالن ضمن
ثبتنام ،از تســهیالت حمل و نقل که عبارت از در اختیار گذاشــتن خودرو از
ســوی ســامانه جهت جا به جایی معلوالن است ،بهرهمند شــوند .با وجود
گذشــت بیــش از  ۴ســال از افتتاح این ســامانه ،هنــوز با تماسهــای برخی
معلوالن مواجهیم که از شــیوه ارائه خدمات این ســامانه انتقاد میکنند؛ از
جملــه گروههای معلــول منتقد ،نابینایان هســتند که معتقدند این ســامانه
به معلــوالن غیــر نابینــا در ارائه تســهیالت حمل و نقــل ،اهمیت بیشــتری
میدهــد .این انتقاد و برخی اعتراضات دیگــر گروههای معلوالن بهانهای به
دســتمان داد تا با پیمان سنندجی ،رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی و رئیس
ســامانه حمل و نقل جانبازان و معلوالن گفتوگــو کنیم .در این گفتوگو،
ســنندجی به موارد ضعف و قوت ارائه تســهیالت حمل و نقل به معلوالن و
همچنین تسهیالت جدید شــرکت متبوعش به نابینایان اشاره میکند .این
گفتوگو را در ادامه میخوانید:

برای سوار شــدن معلوالن ،مخصوصاً معلوالن
جسمی-حرکتیرادارند؟
بله! این خودروها کامالً ،استاندارد و مجهز به
تجهیزاتیمثلرمپمخصوصبرایمعلوالنی
که از ویلچر استفاده میکنند ،هستند.
اگرچه شما به محدودیت خودرو اشاره کردید،
اماازجملهگروههایمعلولیتیکهبهخدماتاین
ســامانه اعتراض میکنند ،نابینایان هستند .این
دسته از شــهروندان معتقدند ســامانه معلوالن
غیر نابینــا را در اولویت قرار داده اســت .اساســاً
اولویتبندی شــما بــر چــه معیارهایی اســتوار
است؟
مــا معلــوالن غیــر نابینــا را بــا نگاهــی
تبعیضآمیز در اولویت قرار ندادهایم .قبالً هم
گفتم کــه ناوگانمان محدود اســت و با توجه به
شــرایط جانبــازان و معلوالن جســمی-حرکتی
–مخصوصاً ویلچری -که امکان تردد برایشــان
کمتراست،مجبوریمبخشزیادیازخدماتمان
را به این دسته از معلوالن اختصاص دهیم .من
به مشــکالت تردد نابینایان واقفم ،اتفاقاً هدف
این بود کــه با در اختیار داشــتن خودروهایی که
بهزیســتی بــه مــا وعــده داده بود ،بخــش قابل
توجهی از نیاز نابینایان در بحث حمل و نقل را
فراهــم کنیم ،اما همــان طور که گفتم این مهم
محقق نشده اســت .بنا بر این شهروندان نابینا
که برای ما بسیار عزیز هستند ،فکر نکنند ما بین
آنها و دیگر معلوالن تبعیض قائلیم.
اگــریــکشــهروندنابینــاازشــمابپرســدچــه
خدماتیدراینزمینهبهنابینایانارائهمیدهید،
آیاپاسختانهمینمحدودیتناوگاناست؟
حقیقتــاً مــا خــودرو کــم داریــم و شــرمنده
دوســتان نابینــا هســتیم کــه کمتــر بــه آنهــا
خدماترســانی میکنیــم .ظاهــراً ســازمان
تاکسیرانی در نظر دارد برای نابینایان در همین
بحث حمل و نقل خدماتی ارائه دهد ،اما من از
چند و چون آن بیخبرم.
شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران عــاوه بر
ســامانهحملونقــلویژهجانبــازانومعلوالن،
ظاهراًاقدام به ارائه خدمات و تســهیالت دیگری
هــم بــرای ایــن شــهروندان کــرده اســت .ایــن
تسهیالتدرچهحوزههاییارائهشدهاست؟
یکــی از جدیدتریــن اقدامــات مــا کــه اتفاقاً
مختــص نابینایــان هــم هســت ،طراحــی و
راهاندازی ســامانه اعــام ایســتگاهها بهصورت

گویــا در خطوط اتوبوســرانی اســت .در واقع این
ی است که در قطارهای
سامانه شبیه به سامانها 
شرکت مترو از آن استفاده میشود .حقیقت این
اســت که جای خالی چنین ســامانهای مدتها
بود که در خطوط پر مسافر اتوبوسرانی احساس
میشد ،اما زیرساختهای راهاندازی آن فراهم
نبــود .بــا راهانــدازی ایــن ســامانه ،شــهروندان
نابینــا دیگر مشــکلی در بحث موقعیت و اســم
ایســتگاهها نخواهنــد داشــت .بــا ایــن ســامانه،
شــهروند نابینا بهمحض رسیدن بههر ایستگاه،
مطلع میشــود کــه در چه موقعیتی اســت و تا
مقصدش چند ایستگاه باقی ماندهاست.
ایــن ســامانه در چه تاریخی به صورت رســمی
یشود؟
بهر هبرداریم 
قرار اســت تمام خطوط اتوبوســرانی تهران
تــا پایــان ســالجاری بــه ســامانه اعــام گویای
ایستگاههامجهزشوند.
یکــیدیگــرازخدماتیکهشــمابهشــهروندان
نابینا ارائه کردهاید ،نصب تابلوی بریل در برخی
ایســتگاههای خط بیآرتی اســت .چطور به فکر
نصبچنینتابلوییافتادید؟
من در تحقیقاتی که داشــتم ،به این رســیده
بــودم در کشــورهای غربــی بــرای شــهروندان
نابینــا امکان دسترســی به اطالعــات مربوط به
ایستگاههای مبدأ ،مقصد و جزئیات هر ایستگاه
توسط شــهرداریها فراهم میشــود .بر همین
اســاس تصمیم گرفتم با همکاری کارشناســان
چنین امکانی را در تهران برای نابینایان فراهم
کنم .البتــه این را هم اضافــه میکنم که تجربه
ما در این زمینه کامل نبود؛ بنابراین شهروندان
نابینــا با نواقــص زیــادی در نصب ایــن تابلوها
مواجهند .ســعی کردیم به صــورت پایلوت این
طــرح را اجرایــی کنیــم و در چند ایســتگاه مثل
ایستگاه شهید آیت این تابلو را نصب کردیم.
یکیازمشکالتیکهمسافرنابینادرمطالعهاین
تابلوها با آن مواجه میشود ،ساختار طراحی آن
ی اســت که برای خط
– مخصوصاًدر ســلولهای 
ً
بریلدرنظرگرفتهشده-؛ضمنامطالعهاینتابلو
باعث میشــود تا فرد نابینا سر فرصت موفق به
ســوارشدنبهاتوبوسنشــود.سؤالاینجاست:
شــما که برای نصب این تابلــو از الگوهای غربی
الهام گرفتید ،چطور به سراغ سیستم اسمارتکه
دسترسیسریعنابینایانبهاطالعاتایستگاههارا
فراهممیکند،نرفتید؟

من کامــاً موافقم که مــا در طراحی و نصب
ایــن تابلوهــا ،تجربــه کافــی نداشــتیم؛ در واقــع
شــاید ارزش اصلــی نصــب تابلوهــای بریــل
در ایســتگاهها ،در بحــث فرهنگســازی باشــد و
بهعنوان نوعــی نماد ،حق شــهروندی نابینایان
در اســتفاده از وســایل نقلیه عمومــی را به دیگر
شهروندان جامعه گوشزد کند .موضوع استفاده
از اســمارتها هم که شــما اشــاره کردید ،خیلی
مهم است و من از جزئیات این سامانه بیاطالع
نیســتم .بههر حال سامانه اســمارت این امکان
را هم به راننده اتوبوس و هم به مســافر معلول
میدهد که از موقعیت هم مطلع باشند .راننده
متوجه باشــد که در ایســتگاه بعدی یک مســافر
معلــول را باید ســوار کند و مســافر نابینــا هم به
طریــق اولــی ،متوجــه این شــود که اتوبوســی که
نزدیــک بــه ایســتگاه میشــود ،دارای تجهیزات
ویژه معلوالن برای ســوار شدن است .قبول دارم
که این ســامانه برای دسترســی معلوالن کاملتر
اســت ،منتها همان طور که گفتم باید به حساب
بیتجربگیمابگذارید.
بهنظرشماآیاواقعاًاینامکاننمیتواندازسوی
شهرداریوشرکتمتبوعشمافراهمشودکهدرهر
ساعت،حداقلدواتوبوسبهامکانیمثلسامانه
اسمارتمجهزشوند؟
اتفاقــاً چنیــن امکانــی در ایــران غیــر عملی

حقیقتاً ما خودرو کم داریم و شرمنده
دوستان نابینا هستیم که کمتر به آنها
خدماترسانیمیکنیم.ظاهراًسازمان
تاکسیرانی در نظر دارد برای نابینایان در
همین بحث حمل و نقل خدماتی ارائه
دهد ،اما من از چند و چون آن بیخبرم

نیســت .امــا در حــال حاضــر مــا بــر راهانــدازی
ســامانه اعــام گویــای ایســتگاههای اتوبــوس
متمرکزشدهایمتاباکمترینمشکلبتوانیماین
سامانه را بهرهبرداری کنیم .قطعاً در راهاندازی
سیســتمی شــبیه بــه اســمارت ،از نظرهــای
کارشناسی و تجربیات افراد متخصص استفاده
خواهیمکرد.
بهنظر شــما ،ما تا چه میزان به اســتانداردهای
دسترسپذیری معلوالن به خدمات شهری مثل
همینبحثحملونقلنزدیکشدهایم؟
قطعــاً تــا رســیدن بــه اســتانداردهای
بینالمللــی فاصله داریم؛ هنــوز ما در نصب
تجهیــزات باالبر ویژه معلــوالن در اتوبوسها

نقص داریــم ،در نحوه پهلو گرفتن اتوبوسها
در ایســتگاهها جهــت ســوار شــدن معلــوالن
جســمی-حرکتی مشــکل داریم؛ امــا برطرف
کــردن تمــام این مشــکالت بــرای رســیدن به
اســتانداردها ،قطعــاً عــزم ملــی را میطلبــد.
ضمــن اینکــه نســبت بــه گذشــته وضعیــت
بهتــری داریــم .درســت اســت کــه در همیــن
بحث نــاوگان اتوبوســرانی ،برای جــا به جایی
معلوالن جســمی-حرکتی مشــکل داریم ،اما
ســعی کردیــم بــا اضافــه کــردن اتوبوسهای
جدید که کفشــان همسطح با ایستگاههاست،
تا حدی از میزان مشکالت شهروندان معلول
بکاهیم.

