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 جایگاه حقوق معلولین در سیستم حمل و نقل شهری
 

 جواد شکوری نیا ، جعفر یوسف پور

نشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان دانشجو کارشناسی ارشد معماری دا – 1  

جانیواحد اله یدانشگاه آزاد اسالمدکتر جعفر یوسف پور استاد درس حقوق معماری  – 2  

 

  

 

 چکیده

 

ار با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خالصه می گردد، بسی حقوق شهری در صورت انطباق      

کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای 

ر عالی شهرسازی و معماری ایران ا ز تاریخ تاسیس تاکنون ، حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی د

ت و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یك شهروند یك عضو رسمی یك شهر، ایال مجموعه ضوابط

ینی و یا کشور است .این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش ب

       .تدوین شده است

سب گوناگون از جمله نامنا لیدال اوقات به یکنند که گاه یعبور م یمختلف رهاییشهروندان روزانه از مس

 ،یاتوانن لیو جانبازان به دل نیشوند. معلول یرا متحمل م یدچار سانحه و تصادف شده و صدمات رهایبودن مس

.برند ینامناسب گذرها و حمل و نقل رنج م یمشکالت شده و از طراح نیدچار ا نیریاز سا شیب  

 استانداردهای فضاها به یمعرف نیدسته از شهروندان و همچن نیمنا سب گذرها برای حمل و نقل ا یطراح

ه در آنان است. ک ازهاییفضاهای ساخته شده موجود با ن قیمنظور سازگار کردن آن ها برای حرکتشان و تطب

برای  ییو استانداردها یمعرف هاو جانبازان برای عبور از گذر نیدر مورد مشکالت معلول یمطالعات نهیزم نیا

.است یفیتوص یشیمایپ ق،یتحق نین مطرح شده است. روش پژوهش در اآ یطراح  

اختمان، س یکیزیمناسب سازی مبلمان شهری، موانع ف نینشان داد که ب یپژوهش به طور کل نیا جینتا       

ب الگو برداری از طرح های مناس ن،یجانبازان و معلول ازهاییو ن نیهای مسئول تیفرهنگ سازی جامعه، اولو

مان ساخت تیبر وضع ظارتن نیرابطه معناداری وجود دارد اما ب یو خصوص یسازی موفق با حمل و نقل عموم

و جانبازان رابطه ی معنادار ی وجود ندارد. نیمعلول یو خصوص یها، حمل و نقل عموم  

 

حمل ونقل ، مناسب سازی ، حقوق شهروندی حقوق معلولین ،:  واژه های کلیدی  

 

مقدمه  – 1  
 

اثیر فضاهای عمومی شهری، امروزه در برنامه های توسعه شهری جایگاه با اهمیتی یافته اند. این امر ناشی از ت

اجتماعی شهر و در نتیجه تولید سرمایه های اجتماعی است. در مباحث شهر  -در تقویت وجهه فرهنگی

سه دسته تقسیم می گردند:سازی، فضاها به   

:که عرصه تعامل اجتماعی کلیه ساکنان شهر است.فضاهای عمومی -1   
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: که حد وسط بین عرصه رفتار های خصوصی و عمومی تلقی می شود. فضاهای نیمه عمومی -2  

  .: که حریم افراد و گروهای خاص به شمار می آیدفضاهای خصوصی -3

ی عیت جهان به طریقی دچار معلولیت جسمی می باشند، که همگطبق آمار سازمان جهانی ده درصد جم        

ی، نیازمند برخورداری و دسترسی به سیستم های عمومی جامعه از جمله مراکز درمانی، تجاری، اداری، خدمات

تفریحی، حمل و نقل عمومی و خصوصی، آموزشی، مذهبی و ورزشی می باشند. اتخاذ تمهیدات به منظور 

فراد ارگذاری خدمات این مراکز، خود دلیلی بر به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی این ابرخورداری ودر اختی

.و رعایت اصل برابر سازی فرصت ها برای کلیه اقشار جامعه خواهد بود  

امعه مناسب سازی سطح عبور و کیفیت دسترسی ها، اکنون مقدم بر هر خدمت دیگری به این گروه از ج         

ده عبور و کیفیت دسترسی ها چه در وضع موجود و چه در توسعه و نوسازی آینقرار دارد. اصال حات در سطح 

.بایستی مطابق معیار های صحیح فنی و الزامات قانونی انجام شود  

یانه ها با نگاهی گذرا به ساختار حاکم بر فضای شهر ایران متوجه می شویم که تمامی فضا ها منجمله پا        

ر راحی و اجرا شده اند و یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری در هریزی، ط همگی برای افراد سالم برنامه

جامعه ای آماده نمودن بستر شهر برای استفاده مناسب و به جای همه شهروندان می باشد، در این زمینه 

د، کشور قوانین بین المللی زمینه مناسبی در جهت یکسان سازی  فرصتها برای معلولین و جانبازان می باش

را ا گون این مجموعه قوانین را پذیرفته اند ولی عکس العملها در کشور ها ی مختلف در زمینه اجهای گون

.متفاوت است  

مسئلهبیان  – 2  

 ازیو انطباق آن با ن یبه بعد مناسب سازی اماکن عموم الدییاز دهه هفتاد م ا،یدر کشورهای مختلف دن        

ط رواب یدر دستور کار قرار گرفت . چگونگ حرکتی– یبخصوص معلوالن جسم ت،یهای افراد دارای معلول

انسان  یانو رو یاحساس تیفیها در ک ستمیاکو س اتیخصوص رییپذ رینحوه برقراری و تاث ط،یانسان ها با مح

 یشمعلوالن و جانبازان، بخ ،یآورده است. ناتوانان جسم دیرا پد یاز انشعاب های علوم انسان یکیها، امروزه 

ما، هستند. ا یو استفاده از امکانات و خدمات عموم یدسترس ازمندین ن،یریاز افراد جامعه اند که همچون سا

 ژهیاز فضا های شهری، به و ارییمعماری و شهر سازی، بس ،یموانع به خصوص در نحوه طراح یوجود برخ

ول افراد معل یدسترس ازهایین الزم برای آورده ساختن طیپارك ها و فضای سبز را فاقد شرا ،یمعابر عموم

طوری باشد که مورد استفاده معلوالن و  دیمساله، حمل و نقل شهری، با تینموده است. با توجه به اهم
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 درون شهری ییامروز است. در جابه جا یزندگ ریناپذ ییاز اجزای جدا یکی. حمل و نقل ردیجانبازان قرار گ

مت از اتالف وقت، ضامن سال رییاست که عالوه بر سرعت و جلوگ یدارد، سامانه های حمل و نقل تیآنچه اهم

 ریسب زمنا یطراح ن،معلوالن و جانبازا ییجا به جا ازهاییبه ن ییسفر هم باشد، به منظور پاسخگو نانیو اطم

.حمل و نقل شهری بوده است زییاز چالشهای برنامه ر یکیهمواره  یساختهای حمل و نقل همگان  

ه اد چهارگانه مفهومی شهر )ذهنیت ، عینیت ، مکان و زمان( نادیده انگاشته شده و بهرگاه یکی از ابع        

می  به شهر زنده در فضا تبدیل« زنده ـ فضا»آنها کم بها داده شود ـ که اغلب نیز چنین بوده است ـ شهر 

انهای ریزی بنیشود ) آن هم تنها به دلیل حضور انسانهایی که در آن ساکن هستند ( و این آغاز فرایند فرو

له تواند چون یك مقو یی و شروع از هم پاشیده شدن شالوده های شهر است. شهری که دیگر نمزندگی شهر

با  فلسفی مورد بررسی قرار گیرد، فلسفه وجودی خویش را از دست داده است. شهری که دیگر نمی تواند

در  ی دهد. شهری که نه در زمان بلکهموازین علمی سنجش پذیر باشد  عینیت واقعی بودن خود را از کف م

مکان می زید، دارای فضاهای زنده شهری نخواهد بود و اگر جنب و جوشی در آن به چشم می خورد نه به 

لی رغم سبب کنش و واکنشهای فضایی است که ایجاد می کند، بلکه به بخاطر حضور انسانهایی است که ع

.هستندکارا نبودن فضای شهری مجبور به زیست در آن    

ای حکومت نموده و روابط  که در زمان معینی بر جامعه یمقررات و اصول هحقوق عبارت است از مجموع       

.نماید بین افراد آن جامعه را تنظیم می  

ولیت های باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئبه       

وزه ارتقاء یافته اند . شهروندی تا پیش از این در ح« شهروند»خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به 

.تو کشور گسترش داده اس اجتماعی شهری بررسی می شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت   

 ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری شهروندی یك موقعیت عضویت است که شامل مجموعه     

 عدالت و استقالل داللت دارد. شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و

ا سه دولت باجتماعی است که در رابطه با برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است. شهروندی جایگاهی 

.ی حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه استنوع حق شامل حقوق مدن  

م کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است . در حقوق شهری ، شاخه ای از حقوق عمومی و تنظی       

ان با تعریفی خاص تر ، شاید اصطالح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطالق کنند که روابط شهروند

ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها ، 

.ادارات شهری را تبیین می کندشهرداری ها و سایر    

ای  به سخن دیگر حقوق شهری عبارتست از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه

.جهت تامین نیازمندیهای مشترك محلی از طریق ایجاد اداره و موسسات عمومی  

:بیانی دیگر ویژگیهای حقوق شهروندی را اینگونه میتوان بیان نمود در                

،  جهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجاکه باشد و از هر نژاد -الف

لم زبان ،جنس، یا دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به سلب این حقوق نیست. این حقوق مس

.است  

.می توان فرد را بشر نامیدغیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاك نیست چراکه بدون آن ن -ب  

 سیک از را آن ،" ضرورت عدم" یا "بودن اهمیت کم"در تشخیص خاطر به توان تقسیم پذیر نسیت  نمی -پ

.کرد سلب  

.عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر است و متمم و مکمل سایر است  -ت  
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 سکوالر این حقوق را اعطا نمیهدیه الهی است و هیچ مقام بشری ازجمله حکومت یا مقامات مذهبی یا -ث 

.کنند  

رداد و حقوق ذاتی و فطری انسانها است و از آنها به صفات شخصیتی انسان تعبیر می شود و به هیچ قرا -ج

.وصفی وابسته نیست  

ه برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامع         

ه های این عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار هستند. اگر به زمینتوجه شود. هر کدام از 

رت تاریخی توجه نشود، یا نگرش های مذهبی حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود، یا به ساختار سیاسی قد

ه یا یعنی فردی بودن حکومت یا دموکراتیك بودن آن اهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت صرف اشار

.توجه به حقوق شهروندی در قانون اساسی، تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد  

همان گونه که اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز 

، تصاداست، اراده مقامات و نهادهای رسمی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی و تسل کامل دولت بر اق

ی فرهنگ و سیاست برای احترام به حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضرور

رفتار  و مورد نیاز است. این اراده باید درباالی قدرت دیده شود تا پایبندی به رعایت حقوق شهروندی به یك

ات و مدیریت میانی و خرد که ارتباطرسمی تبدیل شود و هم در سطوح پایین اجرایی  مدنی و عرف و هنجار

ته و گسترده تری با جامعه داشته و تعامل روزانه با شهروندان برقرار است نیز آشکارا مورد توجه قرار گرف

اط بخش های زندگی اجتماعی ارتب رعایت شود.  موانع اجرایی قوانین که در زمینه حقوق شهروندی به همه

تی، تعهدی در نهادهای حکومتی به خصوص دادگستری ها، نیروهای امنیپیدا می کند، در صورت وجود چنین 

.نظامی و انتظامی به حداقل خواهد رسید  
 

  آشنایی کلی باموارد اصلی حمل و نقل 2-1

 
:سیستم های سه گانه معرفی شده در ذیل در برگیرنده شیوه های اصلی حمل و نقل عمومی هستند         

: الف( سیستم تاکسیرانی شهری  

ل تاکسی رانی که معموالً در برگیرنده مسافرکش ها و بخش مهمی از سایر وسایل حمل و نقسیستم       

ون، سه چرخه های مسافرکش و غیره می باشد، سهم قابل توجهی از ظرفیت  عمومی کم ظرفیت مانند

ی مسافری را شامل می شود. در یك حمل و نقل پیشرفته، این سیستم پس از سایر سیستم های همگان

خصی از در قرار می گیرد، و به صورت یك وسیله نقلیه از مبدا به مقصد یعنی تقریباً شبیه خودرو ش متعارف

.خانه به خود مقصد اصلی و بالعکس عمل می کند   

:ب( سیستم حمل و نقل ریلی  

این سیستم حمل و نقل، در حالت ایده آل چه به صورت مترو و چه به صورت قطارهای سبك مانند       

هده مونوریل و تراموا، به عنوان شبکه پایه حمل و نقل، وظیفه جابه جایی در کریدورهای مهم شبکه را بر ع

اث و توسعه این سیستم در واقع یکی از راهکارهای اصلی برنامه ریزی در جهت حمل و نقل و دارند. احد
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ستم توسعه شهری پایدار است. در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته شاهد رویکرد توجه مجدد به این سی

ستمی ها به دنبال مشکالت گسترش بی رویه حمل و نقل شخصی شده است. سیستم حمل و نقل ریلی، سی

انی ایده آل است زیرا سرعت، نظم و آسایش نسبی را با یکدیگر تلفیق میکند. سرویس حمل و نقل همگ

 زمانی موثر است که اوالً تعداد زیادی از مسافران را با کارایی زیاد جا به جا نماید و ثانیاً افراد را به عدم

ده باالی هم سیستم ریلی به ویژه مترو، بازاستفاده از خودرو شخصی ترغیب نماید. یکی دیگر از مزیت های م

 آن در مدت زمان طوالنی است. 

 ج(سیستم اتوبوس و مینی بوسرانی شهری:

 در اوایل قرن بیستم، با ورود خودروهای درون سوز به جوامع غربی، انواع اتوبوس ها نیز جای ترامواها و       

ه های اتومبیل شخصی، باعث شد که حوماتوبوس های برقی قبلی را گرفتند. این وسیله نقلیه در کنار 

ی به خوابگاهی گسترده ای در اطراف مادر شهرها و شهرهای صنعتی پدید آید. بدین شکل خطوط اتوبوس ران

قال عنوان یکی از ارکان اساسی حمل و نقل درآمد. وظیفه اساسی اتوبوس در یك نظام حمل و نقل کامل، انت

بتاً مونوریل و برعکس است. به هرحال اتوبوس رانی دارای انعطاف نسمسافران از نواحی مسکونی به مترو و 

خودرو تك سرنشین است و قادر به جابجایی  04باالیی است. از آنجایی که هر اتوبوس حداقل به اندازه حرکت 

.نفر می باشد 1444  

: مشکالت توسعه حمل و نقل عمومی در شهرهای جهان سوم  

ظارتی حمل و نقل عمومی مانند مترو بسیار زیاد است، و کار مدیریتی و ن هزینه احداث برخی سیستم های  -1

.شدید و کارآمدی را می طلبد، که اغلب کشورهای جهان سوم فاقد آنند  

ساخت برخی سیستم های حمل و نقل عمومی مانند مونوریل با سنت های شهری در کشورهای جهان   -2

شراف و حفظ حوزه خصوصی مشکل ایجاد می کند.سوم به ویژه در جهان اسالم به علت ایجاد ا  

نصر سرانی که عوبه علت میزان درآمد پایین اکثر مردم عادی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه اتوب -3

اصلی سیستم حمل و نقل عمومی است محدود است. باید دانست که به طور کلی حمل و نقل عمومی در 

صه ارد. که به نزول ایمنی ترافیك منجر شده است. به طور خالکشورهای جهان سوم ویژگی های نامطلوبی د

ده ای مدیریت حمل و نقل عمومی در این کشورها در سطح نازلی است، که شرایط نامناسب اقتصادی نقش عم

.در شکل گیری آن ایفا می نماید  
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  چالش های حمل و نقل 2-2

 

:از جمله چالش ها و معضالت می توان به موارد زیر اشاره کرد   

مصرف باالی انرژی: -1  

ز حمل و نقل یکی از بخش های عمده و اصلی مصرف انرژی است و با توجه به مصرف بی رویه آن یکی ا       

 معضالت محسوب می شود.

آلودگی هوا و صوت: -2  

.معضل آلودگی هوا و صوت در اکثر شهرهای دنیا به طور عمده ناشی از تردد وسایل نقلیه می باشد            

یزی دقیق در حمل و نقل شهری: عدم برنامه ر -3  

نداشته و  معابر، شبکه های بزرگراهی، پارکینگ و... متناسب با رشد جمعیت و افزایش تعداد هیچ تغییری      

 امروزه شاهدیم که معابر عبوری و کوچه ها و خیابان ها، پارکینگ وسایل نقلیه است. عدم وجود مدیریت

ر عملکرد شهری شده و هیچ یك از سازمان های مربوطه واحد شهری باعث ایجاد هرج و مرج و اختالل د

 مشکالت موجود را نپذیرفته است.

اتالف وقت: -0  

یکی از شاخص های مهم و کارآمد در مطلوبیت شیوههای حمل و نقل شاخص زمان است. با ایجاد        

 ا کاهشبسترسازی های مناسب در توسعه حمل و نقل همگانی و آموزش های کافی در این بین می توان ب

ت استفاده از وسایل نقلیه شخصی و روی آوردن به سامانه های حمل و نقل همگانی میلیون ها دقیقه در وق

 صرفه جویی کرد. 

کاهش ایمنی: -5  

یه از دیگر معضالت حمل و نقل می توان به کاهش ایمنی اشاره کرد. با افزایش استفاده از وسایل نقل       

ان باال ای عصبی ایجاد شده بر رانندگان، عامل ریسك در اکثر رانندگشخصی و ایجاد تراکم ترافیك و فشاره

مل و رفته و اغلب منجر به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و در نهایت موجب کاهش شاخص ایمنی در ح

.نقل خواهد شد  

 

  معلولیت 2-3
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عادی،  امری به شیوه افرادهر نوع کمبود یا فقدان توانایی ناشی از اختالل که فعالیت فرد را برای انجام        

.محدود نماید و یا دامنه فعالیت وی را از حالت طبیعی خارج نماید، معلولیت می نمایند  

  حرکتیـ  معلولین جسمی

حرکتی به افرادی اطالق می گردد که به هر علت دچار ضعف یا اختالل و یا عدم  -معلولین جسمی        

، ویلچر داشته توانایی در سیستم حرکتی باشند و یا برای تحرك نیاز به پاره ای وسایل کمکی نظیر کراچ، واکر

تی حرکـ  شکل معلولیت های جسمیباشند. یکی از شایع ترین بیماری ها و آسیب هایی که عوارض آن به 

  .نمایان می گردد ضایعات نخاعی است

ات گردد، تعریف ضایعات نخاعی: مجموعه بیماری ها و اختالالتی که منجر به ضایعه نخاع شوکی و ستون فقر 

.ندبه ضایعات نخاعی مرسوم بوده و افرادی که دچار این نوع ضایعات می گردند، معلولین نخاعی می گوی  

  ولین احشاییمعل

م بدن است و به مبتالیان آن دسته از بیماری ها که ناشی از اختالالت بیولوژیکی و متابولیسمی ارگانیس       

.سیر مزمن آنها منجر به ناتوانی افراد بیمار می گردد، معلولین احشایی می گویند  

  معلولین حسی

ایص به افرادی می گردد که دچار نق معلولین حسی به چه کسانی اطالق می شود؟ معلولین حسی محدود       

  بینایی یا شنوایی و یا ترکیبی از این دو می باشند؛

دیربینا تقسیم  الف(گروه بندی نابینایان: در حالت کلی می توان آنها را به نابینایان مطلق، نابینا و نیمه بینا و

.کرد  

نوا ب(گروه بندی ناشنوایان: در حالت کلی می توان آنها را به ناشنوای مطلق، ناشنوا، نیمه شنوا، سخت ش

.تقسیم کرد  

  سالمندان

ه چند سالمندی فرایند مداومی در زندگی انسان است، ولی اینکه دقیقاً از چه سنی آغاز می شود و چهر       

 وقت می توان فردی را سالخورده تلقی نمود دقیقاً مشخص نمی باشد! چرا که هر کس ممکن است در سن

ی جوان می ا دیر زمانخاصی پیر شود، به طوری که برخی افراد در سنین نسبتاً جوانی پیر می شوند و بعضی ت

.یر پیر شدن یك فرد منحصر به خود اواستدمانند.   

نتیجه گیری -3  



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8 

الیل راه رفتن و حرکت از توانایی های بالقوه و ذاتی انسان است. این توانایی در بعضی از افراد جامعه به د 

 ندان و به خصوصارثی و یا عوامل طبیعی کمتر شده است. مناسب سازی معابر برای حمل و نقل همه شهرو

افراد با محدودیت حرکتی یك امر ضروری به شمار می آید. در محیط شهری، جانبازان به عنوان 

مامی ارزشمندترین قشر جامعه و معلولین به عنوان جزء الینفك جامعه دارای جایگاه ویژه بوده و باید در ت

ار، از یا صندلی چرخد لین با وسایل کمکیطراحی های شهری نیازهای آنان مدنظر قرار گیرد. جانبازان و معلو

الت قطع پیوستگی حرکت در راسته پیاده دچار مشکل گشته و گاه از حرکت باز می ایستند. همین مشک

 عمده ترین عامل انزوای جانبازان و معلولین بوده و رفع این موانع از مهم ترین اقدام هایی است که باعث

ل و شایان ذکر است پیاده رو به عنوان یکی از مسائل مهم حممی شود. مشارکت بیشتر این افراد در جامعه 

ی نقل شهری اگر درست سازماندهی و برنامه ریزی شود، می تواند ضمن افزایش سطح سالمت جسمی و روان

، ش آلودگی نقش موثری داشته باشد، لذا الزم است در مجموعه مدیریت شهریدر کنترل ترافیك و کاه

ود تعامالت سازنده و متقابلی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی شکل گیرد. بررسی وضعیت موج

اشد. نشان می دهد که امکان بهره گیری کم توانان از امکانات و خدمات همگانی به راحتی امکان پذیر نمی ب

درمانی،  های ارتباطی پیاده و سواره و فصل مشترك آنها با یکدیگر، وسایل حمل و نقل همگانی، مراکز شبکه

 بانك ها، فروشگاه ها، کتابخانه ها، مدارس و سایر اماکن آموزشی، مراکز پست، تلفنهای همگانی، مراکز

و  ادارت و شرکتهای دولتی تفریحی و ورزشی و فرهنگی، ساختمان های مسکونی، وزارتخانه ها، سازمان ها،

وارد بدون خصوصی که به هر حال باید برای مراجعین، کارکنان و ساکنان آنها قابل دسترس باشد، در بیشتر م

زان و توجه به حقوق معلولین و جانبادر نظرگرفتن نیازهای معلولین و جانبازان طراحی و ساخته شده اند. 

ب امید آنکه این امر افزایش یابد تا شهر سالم و مناسآگاهی دادن به مردم از نیازهای آنان امری ضروریست.

.برای تمام قشرهای جامعه داشته باشیم  

قدردانی -0  

در پایان از زحمات و راهنمایی های استاد ارجمند دکتر جعفر یوسف پور تشکر و قدردانی می کنم و      

 آرزوی موفقیت و سالمتی از خداوند برای ایشان را دارم.
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