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ëëابداع فنون ویژه برای کار
زهـــرا میگویـــد اســـتفاده از ایـــن
دســـتگاهها شـــاید بـــرای نابیناهـــا
غیر ممکن باشـــد چـــون او به وســـیله
ابداع فنون ویـــژه ایـــن کار را فراگرفته
اســـت .البتـــه در ایـــن راه دوســـتان و
مربیانی هم به او کمـــک کردهاند« :با
این ماشـــینها میتوان لباس ،کوسن،
عروســـک ،مانتـــو و حتـــی روکشهای
ســـطل زبالـــه ســـاخت .آن زمانـــی که
شـــروع بـــه کار کـــردم حتی مســـئوالن
فنی و حرفهای باور نمیکردند که بلد
باشم با این ماشینها کار کنم اما وقتی
کارشناسانشان کارم را دیدند نظرشان
تغییر کـــرد .پس از شـــرکت در آزمون
فنی و حرفهای حتی توانســـتم مدرک
این حرفه را نیز کسب کنم».
البتـــه متقاضیـــان او بـــه نابیناهـــا
محدود نمیشـــوند بلکه افراد سالمی
که دستشان برای تأمین مخارجهای
زندگیشان کوتاه اســـت هم از او برای
آمـــوزش تقضای کمـــک کردند« :بعد
از کســـب این مدرک تصمیـــم گرفتم
به نابیناهای مراکز آموزشـــی مختلف
این حرفه را به صورت رایگان آموزش
بدهـــم .حتی افرادی کـــه نابینا نبودند
هـــم تقاضـــا کردنـــد که بـــه آنهـــا هم
آموزش بدهم ،من هـــم با کمال میل

سیاستگذاری های شهری چقدر در خدمت معلوالن است؟
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خرید یک ماشین
نیمه صنعتی ژاپنی
یک تا دو میلیون
هزینه میخواهد.
آنها با هزار زحمت
یک ماشین صنعتی
برای مغازه کوچک
بازار جنت آباد
خریده بودند اما
حاال نمیدانند اصالً
آن ماشین کجاست
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گـــروه کـــه مینشـــینی به دردهـــای ریز
و درشتشـــان پـــی میبـــری کـــه جزو
حداقلهـــای زندگی هر فردی اســـت.
دردهایـــی کـــه بـــرای بیـــان آن مجبور
میشـــوند بغضشـــان را پنهـــان کنند.
آنها معتقدند تعـــداد دفعاتی که یک
چاله زمینشـــان زده است کم نیست.
گویـــا وضعیت خیابانهـــا و کوچههای
شهر برای رفت و آمد استاندارد نیست:
«عالوه بر اینکه خرج زندگیمان تأمین
نمیشـــود بـــرای راه رفتـــن در خیابان
هم مشـــکل داریم.آنقـــدر خیابانها و
کوچهها نا امن است که باید یک همراه
داشته باشـــیم تا زمین نخوریم .هرجا
هـــم که برای پیـــدا کـــردن کار میرویم
فقط معلولیتهایمـــان را میبینند نه
تواناییهایمـــان را .میخواهیـــم کتاب
بخوانیـــم نمیتوانیـــم .میخواهیـــم
اجناســـمان را بفروشـــیم زورمـــان
نمیرســـد .انگار بـــرای ما همـــه راهها
بسته است».
مریم یکی از اعضای گروه ،میگوید
توقع این رفتار را از مسئوالن شهرداری
نداشـــته اســـت .گویا روز آخری که آنها
را از غرفـــه بیـــرون انداختهانـــد تنها او
در مغازه بوده اما حتی دیدن دســـت و
پاهای مریضش هم دل صاحب غرفه
را تکان نداده اســـت« :بـــا یک برخورد

چرخ حمایت از نابینایان لنگ میزند
یاسمن صادق شیرازی

چند روز اســـت زهـــرا مشـــتری ندارد.
خانهاش پر شده از لباس و کوسنهای
دســـت دوز امـــا خبـــری از مشـــتری
نیســـت .تـــازه کلـــی بدهـــی هـــم روی
دســـتش مانده.اگرچـــه چشـــم هایش
نور را نمیشناســـند و با ســـایهها انس
گرفتهاند ولی دســـتان توانمندی دارد.
آنقـــدر توانمنـــد کـــه میتواند چشـــم
بسته لباس بدوزد .خودش میگوید از
زمانی که فهمیده نابیناســـت تصمیم
گرفته قویتر از آدمهای دیگر باشد اما
حاال هیچ آرزوی دیگری ندارد 8 .سال
پیش بـــود که همـــت و پشـــتکارش را
بـــرای کار کـــردن با یک ماشـــین نیمه
صنعتی ژاپنـــی جزم کرد .بعـــد از آن
فهمید نابیناهای دیگری هم هســـتند
که به نان شبشـــان محتاجند ،دست
آنهـــا راهم گرفت و کار با این ماشـــین
را به آنها یـــاد داد .پس از مدتی با هم
یک گـــروه تشـــکیل دادنـــد و تصمیم
گرفتند بـــه کمک همدیگـــر خرج پدر
علیل ،مـــادر ناتوان و خواهر برادرهای
کوچکشـــان را دربیاورنـــد .البته آنها
عـــاوه براینکه نابینا هســـتند ،دســـت

یـــا پـــای بعضیهایشـــان هـــم لنـــگ
میزنـــد .هرچنـــد با این همـــه تالش،
پـــول زیـــادی دستشـــان را نمیگیـــرد
چـــون مشتریهایشـــان بـــه همـــان
همســـایههایی منتهـــی میشـــود کـــه
بـــا درد «نـــداری» دســـت و پنجه نرم
میکنند ...مدتی که گذشـــت ،تصمیم
گرفتند صدایشان را به گوش مسئوالن
برســـانند ،برای همین نامـــه نگاری به
ســـازمانهای مختلف را شروع کردند.
نخســـتین فردی کـــه دســـتش را برای
کمک به آنها دراز کـــرد نمایندهای در
مجلس بـــود اما او هم مشکلشـــان را
به شـــهرداری منطقه  5محـــول کرد و
شـــهرداری هم مشـــکل را بـــه صاحب
غرفههای بـــازار «جنت آبـــاد ».زهرا و
دوســـتانش وقتی فهمیدند میتوانند
در ایـــن بـــازار حتـــی ســـه چهـــار متـــر
مغـــازه بـــرای فـــروش اجناسشـــان
دســـت و پا کنند ،از خوشـــحالی ســـر از
پا نمیشـــناختند اما خوشیشـــان زیاد
دوام نیاورد .مدتی که گذشت صاحب
مغـــازه به دالیل مختلفی عذرشـــان را
خواســـت و آنها ماندند بـــا هزینههایی
که قرض کـــرده بودند .زهـــرا میگوید

صاحب غرفه به خاطر این عذرشـــان
را خواســـته که مغازه را به فرد دیگری
اجاره دهـــد و از این راه درآمد کســـب
کند.
خرید یک ماشـــین نیمـــه صنعتی
ژاپنـــی یـــک تـــا دو میلیـــون هزینـــه
میخواهـــد .آنها با هـــزار زحمت یک
ماشـــین صنعتی برای مغـــازه کوچک
بازار جنت آباد خریـــده بودند اما حاال
نمیدانند اصالً آن ماشـــین کجاســـت
چراکـــه هنوز نتوانســـتند اجناسشـــان
را از مغـــازه خـــارج کننـــد« :وقتـــی از
شـــهرداری به من گفتند اجناست را به
مغازه بیاور چیز زیـــادی نبافته بودیم
چون اصوالً مشـــتری زیادی نداشـــتیم
که بخواهیـــم آنقدر ببافیـــم .تصمیم
گرفتم با قرض از دوســـتانی که داشتم
مقـــداری لبـــاس بخـــرم و در مغـــازه
بگذارم تا بچههایمان شروع به بافتن
کنند اما صاحب آنجا وقتی دید تعداد
اجناســـی که داریم کم است گفت باید
از اینجا بروید».
زمانـــی هم کـــه به صاحـــب مغازه
اعتراض کردند ،او اینطور پاســـخ داده
اســـت« :شـــما بایـــد در اینجـــا بافتنی

ëëسؤالمان این اســـت که چرا مسئوالن از نابینایان حمایت
نمیکنند؟ مـــن و خواهرم چطـــور باید از عهـــده هزینههای
خانـــواده مـــان بربیاییم و چـــرا نابیناهـــا در جامعـــه از حق
کوچکترین مسائل زندگی که داشـــتن آسایش و رفاه است
محروم هستند؟

نیم نگاه

میفروختیـــد و چـــون لبـــاس در آنجا
ریخته اید باید اســـباب و وسایل تان را
جمع کنیـــد ».البته زهرا و دوســـتانش
گفتند که آنها در حال تهیه لباسهای

تابســـتانی هســـتند و کســـی در آذر ماه
لباس بافتنـــی نمیخرد امـــا صاحب
غرفه گوشـــش بدهـــکار ایـــن حرفها
نبوده است.

قبول کردم .برای خودم به عنوان یک
وظیفـــه قـــرار دادهام که هر مـــاه برای
آموزش رایگان به مراکز توانمندسازی
نابیناها سر بزنم».
هانیـــه و حنانـــه دو دختـــر دوقلوی
دیگـــری هســـتند کـــه بـــا زهـــرا لباس
میدوزند.خرج پـــدر و مادر پیر و از کار
افتاده آنها هم با دوختن این لباسها
میگذرد .میگویند دانشجوی دانشگاه
تهران هســـتند و عالوه بر تأمین هزینه
زندگی ،مخـــارج تحصیلشـــان را هم
بایـــد تأمین کننـــد« :دلمان خوش بود
کـــه دیگـــر لباسهایمـــان بـــه فروش
میرســـد و دیگـــر آواره رفتـــن از ایـــن
مغازه به آن مغازه نیســـتیم ولی همه
امیدمـــان از بین رفت .ســـؤالمان این
اســـت کـــه چـــرا مســـئوالن از نابینایان
حمایـــت نمیکننـــد؟ مـــن و خواهرم
چطور باید از عهده هزینههای خانواده
مان بربیاییم و چرا نابیناها در جامعه
از حق کوچکترین مســـائل زندگی که
داشـــتن آســـایش و رفاه است محروم
هستند؟»
ëëچالههای شهر زمینمان میزنند
پـــای درد دل هـــر کـــدام از اعضای

آنها معتقدند تعداد
دفعاتی که یک
چاله زمینشان زده
است کم نیست .گویا
وضعیت خیابانها
و کوچههای شهر
برای رفت و آمد
استاندارد نیست:
«عالوه بر اینکه خرج
زندگیمان تأمین
نمیشود برای راه
رفتن در خیابان هم
مشکل داریم.آنقدر
خیابانها و کوچهها
نا امن است که باید
یک همراه داشته
باشیم تا زمین
نخوریم

شـــدید من را از مغازه بیرون انداختند.
ً
اصـــا نـــگاه نکردنـــد که مـــن معلولم
ممکـــن اســـت دچـــار آســـیب شـــوم.
هرچقدر برایشان توضیح دادم که این
کار را نکنیـــد به حرفم گـــوش ندادند و
بیرونم کردند .وسایل و لباسهایی هم
کـــه خریده بودیم هـــم در مغازه ماند،
حتی فرصـــت نکـــردم آنهـــا را از آنجا
بـــردارم .من نمیخواهم کســـی برایم
دل بســـوزاند ولی ایـــن برخوردها الیق
هیچ انســـانی نیســـت .در حـــال حاضر
هیچ منبع درآمدی نـــدارم و هر جایی
که برای کار میروم قبولم نمیکنند».
او میگوید دل بـــرادر و خواهرهای
کوچکـــش بـــه این خـــوش بـــوده که با
فـــروش لباسهـــا صاحـــب لبـــاس نو
شـــوند ولی هیچ پولی نصیبش نشـــده
تا چیـــزی برایشـــان بخرد .حاال شـــب
و روز خواهـــر و برادرهایـــش بـــا گفتن
ای کاشها ســـپری میشـــود .ای کاش
خواهرمـــان مغـــازهای بـــرای خودش
داشـــت .ای کاش کســـی حاضر شـــود
لباسهایی که خواهرمان دوخته است
را بخرد و ای کاش صاحب مغازه بازار
کمی مهربان بود.

شهر ایمن حق ماست

دسترس پذیری ،پیش شرط مشارکت اجتماعی شهروندان دارای آسیب بینایی

سهیل معینی
مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کم
بینایان کشور «چاوش»

بررســـی تاریـــخ تحـــول مشـــارکت
اجتماعـــی بیـــش از  280میلیـــون نفـــر
آســـیب مندان بینایـــی جهـــان از جمله
کشـــورمان مبیـــن ضـــرورت تحقـــق
دســـترسپذیری محیطـــی بـــه عنـــوان
پیش شـــرط الـــزام هرگونـــه مشـــارکت
اجتماعی این گروه است.
به زبان ساده فردی که به علت فقدان
یا ضعف شدید بینایی قادر به تشخیص
محیـــط حرکتی خود نیســـت نمیتواند
به هیچ یک از حقوق مســـلم خود مانند
آموزش ،اشتغال ،برخورداری از امکانات
فرهنگی و در یـــک کالم آنچه که حقوق
پایهای هر شهروند تلقی میشود دست
یابـــد .زیـــرا پیش شـــرط این امـــر امکان
خـــروج از خانه ،تـــردد در معابر عمومی
و دسترســـی بـــه کلیـــه اماکنی اســـت که
خدمات برشمرده در آنها ارائه میشود.
ایـــن ســـطح از دســـترسپذیری کـــه
پایینترین و ســـادهترین شکل دسترسی
به محیط اســـت باید دارای دو شاخص
اصلی باشد اســـتقالل و ایمنی .توضیح
آنکـــه فرد نابینـــا و یا کم بینـــا باید بتواند
بدون حضور دیگران و به شکل مستقل
تردد کند .که خود این امر مستلزم ایمنی
در تـــردد اســـت به همین دلیل ســـمبل
اســـتقالل فرد نابینا عصای ســـفید او به
عنوانتضمینکنندهاستقاللششناخته

میشـــود و نیـــز روز جهانـــی نابینایـــان و
کم بینایان به عنـــوان روز جهانی ایمنی
این گروه شـــناخته میشود زیرا نخستین
حس نامطلوب و مانع تردد مستقل فرد
نابینا نا امنی ناشی از نابینایی است و لذا
نخســـتین الزام برای حرکت مســـتقل او
در جامعه ایجاد امنیت و ایمنی در تردد
است به همین دلیل آغاز جنبش وسیع
اجتماعی نابینایان و کم بینایان در جهان
در آغاز ســـده بیســـتم با درخواست آنان
برای ایمنســـازی شهرها برای تردد آنها
و حذف موانع محیطی برای دسترســـی
مستقل و امن آنان به همه اماکن و معابر
گره خورد است.
نخســـتین قوانیـــن حقـــوق نابینایان
در بـــر گیرنده حـــق این گروه بـــرای تردد
آزادانهدرهمهمحیطهاوتضمینایمنی
این حرکت اســـت چه با تحقـــق این امر
زمینه برای مشـــارکت اجتماعـــی آنان و
برخورداریشان از سایر حقوق اجتماعی
محققمیشود.
مـــاده  2قانـــون جامـــع حمایـــت از
حقوق معلوالن کشـــور و آیین نامههای
اجرایـــی آن بر همین حق تأکیـــد دارد و
سالهاستکهمبنایپیگیریهایجمعی
نابینایـــان و کم بینایـــان درزمینه تحقق
مناسبسازی و ایمنسازی محیط های
شهر و روستا مانند معابر عمومی ،تمام
ســـاختمانهای دارای کاربـــری خدمات
همگانی و سامانههای مختلف حمل و
نقلاست.

تشکیل ســـتادهای کشـــوری ،استانی
و شهرســـتانهای مناسبســـازی شـــده
دستاورد همین قانون است که به شکل
روز افـــزون در  13ســـال پـــس از تصویب
قانـــون جامـــع مـــورد توجـــه و نظـــارت
بوده است ایجاد مســـیرهای ایمن عبور
نابینایـــان و کـــم بینایـــان در پیـــاده روها
«صـــرف نظـــر از کیفیـــت اجـــرا و عـــدم
رعایت اســـتاندارد واحد اجرایی» ایجاد
مســـیرهای عبور ایمـــن نابینایـــان و کم
بینایاندرایستگاههایسامانههایحمل
و نقل ریلی یا  BRTبخش های دیگری از
دسترسپذیری محیطی برای این گروه
استکهشاهداجراییپروژهایمتعددی
در ایـــن زمینـــه بویـــژه در کالنشـــهرهای
کشوریم.
نصب چراغ های راهنمای صوتی در
تقاطعها از جنبههای دیگر ایمنســـازی
تردد شهری برای شهروندان نابینا و کم
بیناستکهالبتهومتأسفانهدراینزمینهتا
کنون فقط شاهد نصب تعداد محدودی
از ایـــن چراغهـــا به صـــورت پایلـــوت در
شـــهرها بودهایم حـــال آنکـــه انتظار آن
است دسترسپذیری محیطی به عنوان
یک پیوســـت به کلیه سندهای راهبردی
طراحـــی و عمـــران شـــهری و روســـتایی
تبدیل شـــود و در قالب برنامه ریزیهای
توســـعه پنج ساله و ساالنه کشـــور اجرا و
پیشرفت آن از ســـوی نهادهای نظارتی
مانند مجلس شورای اسالمی ،شوراهای
شهرو روستا و تشکل های نابینایان و کم

بینایان نظارت و رصد شود.
اما مفهوم دسترسپذیری محیطی
در دهههـــای پایانـــی قـــرن  20و همپای
انقـــاب اطالعاتـــی کـــه در جهـــان روی
داد مفهومـــی جدیـــد یافـــت نابینایان و
کم بینایان نیز همچون ســـایر گروههای
اجتماعـــی و در دامـــان انقـــاب عظیم
اطالعاتـــی در جهـــان نیاز به اســـتفاده از
شـــبکه جهانـــی اطالعـــات «اینترنت»-
منابع عظیـــم اطالعاتی در شـــبکههای
اجتماعی -پیـــدا کردهاند لذا فقط چهار
دهه پس از شـــکلگیری شبکه اطالعات
جهانی دسترســـی به منابع اطالعاتی در
فضاهای مجازی ،اســـتفاه از انواع رایانه،
گوشیهای همراه و تبلتها به عنوان نیاز
اساسییکحقپایهایشهروندانوحتی
نشانهای از داشتن سواد تعبیر شد .افراد
آسیبدیدهبینایینیزازاینقاعدهبرکنار
نماندهانـــد اما در این عرصه نیز موانعی
فرا روی تردد مستقل نابینایان در معابر
عمومی فضاهای مجازی وجود داشت.
امـــا فناوریهـــای نویـــن بـــه کمـــک
نابینایـــان و کـــم بینایـــان آمـــد و بـــا
تولیـــد نرمافزارهـــای ویـــژه و نیـــز ابداع
سختافزارهایمخصوصاینگروهراهرا
برای ورود آسیب مندان بینایی به عرصه
فناوریهای اطالعاتـــی«آی تی» هموار
کرد .از این پس مفهوم دســـترسپذیری
از سطح نخستین مناسبسازی فیزیکی
محیط به دسترس پذیریهای اطالعاتی
توســـعه یافت بنابراین وقتی امـــروزه از

دسترسپذیری محیطی برای نابینایان
و کم بینایان سخن میگوییم این مفهوم
شامل حق دسترسی آنان به کلیه منابع
اطالعاتـــی در قالـــب کتـــب ،نشـــریات،
فایلهـــای الکترونیکـــی ،دیدارگاههـــا
و پایگاههـــای اطالعاتـــی و شـــبکههای
اجتماعی نیز میشود به همین دلیل در
پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول
مصوبسال 2006سازمانمللمتحدکه
کشور ما نیز به آن ملحق شده است و نیز
در مفـــاد الیحه حقوق معلوالن مصوب
خرداد  1394هیأت محترم دولت که هم
اکنون جهت تصویب مجلـــس در حال
طی روند بررسیهای کارشناسی است بر
ضرورت تدوین و اجرای اســـتانداردهای
فنـــی دســـترسپذیری نرمافزارهـــای
شـــهروندان نابینا بـــه کلیـــه پایگاههای
اطالعتیتأکیدشدهاست.
گســـترش فناوریهـــای اطالعاتی به
عرصههای خدمات عمومـــی ضرورت
دیگری را برای دسترســـی آسیب مندان
بینایـــی به فناوریهـــای اطالعاتی ایجاد
کرده اســـت به عنـــوان مثال در راســـتای
اســـتفاده همه جانبه شـــهروندان دارای
محدودیتهـــای بینایی از ســـامانههای
ل شهری و تحقق دو شاخص
حمل و نق 
اســـتقالل و ایمنـــی تـــردد آنان امـــروزه
ســـامانههای نوین حمل و نقل شـــهری
از طریـــق فناوریهـــای اطالعاتی امکان
آگاهی نابینایان و کم بینایـــان را از آمدن
اتوبوس خطوط مختلف به ایستگاههای

اتوبوسرانی شهری ،آگاهی رانندگان این
اتوبوسها از وجود مسافر نابینا و کم بینا
در ایســـتگاهها ،امکان آگاهی مســـافران
نابینـــا و کم بینا در ســـامانه های حمل و
نقلریلیوغیرریلیازایستگاههایمسیر
از طریق سامانه های صوتی فراهم آورده
است.
اســـتفاده نابینایـــان و کم بینایـــان از
سامانه مکانیابی جهانی «جی پی اس»
جهـــت آگاهـــی آنـــان از موقعیت دقیق
آنهـــا در هـــر مـــکان بـــر اســـاس تدوین
نقشـــههای دقیق جغرافیایی دســـتاورد
بزرگ دیگری برای تردد مستقل و ایمن
شهروندان نابینا و کم بیناست که انتظار
میرود با ســـرمایه گذاری ســـازمانهای
حمایتی برای دسترسی نابینایان به این
تجهیزات و فناوریها از یک سو و اجرای
اســـتانداردهای الزم دســـترسپذیری
آی تی برای خدماترســـانی نابینایان از
طرف ســـازمان های خدمات شـــهری از
سویدیگرموجبتحققدسترسپذیری
برابر نابینایان و کم بینایان به محیط های
خدمات شهری است.
هنـــوز در ایـــن عرصههـــا گامهـــای
بلندی باقی اســـت کـــه باید برداشـــت.
مناسبســـازی محیط های شـــهری در
ایران هنـــوز فاقـــد برنامه نظـــارت مؤثر
اســـت مهمتـــر از آن بســـیاری از معابر و
اماکـــن جدیـــد عمومی همچنـــان فاقد
ضوابط دسترسپذیری و یا حداقل فاقد
دســـترسپذیری کامل محیطی اســـت.

نصب چراغ های
راهنمای صوتی
در تقاطعها از
جنبههای دیگر
نسازی تردد
ایم 
شهری برای
شهروندان نابینا و
کم بیناست که البته
و متأسفانه دراین
زمینه تا کنون فقط
شاهد نصب تعداد
محدودی از این
چراغها به صورت
پایلوت در شهرها
بودهایم حال آنکه
انتظار آن است
دسترسپذیری
محیطی به عنوان
یک پیوست به کلیه
سندهای راهبردی
طراحی و عمران
شهری و روستایی
تبدیل شود

پروژه هـــای مناسبســـازی به شـــکل
جزیرهای و بعضاًبا استانداردهای کامالً
متفاوت اجـــرا میشـــوند .ایمنی برای
تردد نابینایان هنـــوز رؤیایی نه چندان
قابل دســـترس مینماید .ســـتادهای
مناسبسازی بیشتر به برگزاری جلسه
میپردازند ،تا ورود ملموس به عرصه
تدوین برنامهها و نظارت مؤثر بر روند
دسترسپذیریشهری.
به طور قطع تشـــکیل شورای عالی
هماهنگـــی امـــور معلوالن کشـــور گام
بلندی برای ساماندهی این امر است.
در زمینـــه دســـترسپذیری اطالعاتی
هنوز مســـئوالن با این مفهوم و حقوق
شهروندان نابینا و کم بینا در این عرصه
آشنا نیســـتند قطعاً گره گشای این امر
فعالیت مستمر تشکل های نابینایان
و کم بینایان در پیگیـــری اجرای کامل
قوانینحمایتی ،پیگیریمداومگزارش
عملکرد مسئوالن و حضور به موقع در
عرصهتصمیمگیریهایاجراییکشور
مانند تدوین بودجه ساالنه در برگیرنده
ســـرمایه گذاری های ملی برای تحقق
دســـترسپذیری محیطی در ســـطوح
مختلـــف آن و حضور مؤثر مســـتقیم
یا بـــا واســـطه تشـــکلهای نابینایان و
کم بینایان در مجلس شورای اسالمی
یا شـــوراهای شهر و روســـتا برای لحاظ
حقوق شهروندان دارای آسیب بینایی
در طراحـــی و ارائه خدمات شـــهری به
این شهروندان است.

