
 

 چکیکهک ک ک
رشد شتابان شهر نشینی طی چند دهه اخیر مششالت  ررااانشی را بشراه ششهر ا ششهراندان                   

شهر سشام،، یشم ملومشه سشتمت         .  ایجاد نموده ا در پی آن، ستمت شهرها به خطر ارتیده است

اا دریارت  .  بنیان گذاشته شده است    Mc. Keown. Tعمومی است كه براساس تفالر پراریسور 

كه بر ختف علیده عموم  مهمترین عامل ارتلاه سطح ستمت در كشورهاه توسشهه یارتشه در         

. قران نوزده، ا بیست،، صرراً پیشررت در امور خدما  صحی ا تالناموژه مربوط بشه آن نوشوده    

منظور از شهر سام،، محیط اجتماعی ا كاموده است با امالاناتی كه انجام تمامی رهامیتهاه زنشده  

ششهر سشام، كشه در آن مششالت            .  گی را با سهومت ا با كارآیی مطلوب امالان پشذیر میشسازد        

شهرهاه بزرگ به نازل ترین حد خود می رسد ا زنده گی ارشراد در آن بشا صشحت جشسمی ا             

 .راان اقتصاده همراه است ا از ضرار  هاه دنیاه امراز محسوب می شود

 در شهرسازی »شهر سالم«بررسی علمی نظریة 
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شهر سالم، توسعه پایددرر، سدازناص یدجی نهداص، سد ن                :کلمات کلیدی

 . رورنی، شهروند سالم-نسمی

کک  مکدک کمک ک
ررایند رشد ا گسترش شهرها در طول تاریخ با رانده همواره صهوده ادامه داششته ادارد       

. اما امرازه آنچه كه به شهر اهمیتی مضاعف بخشیده راند مجام گسیختۀ این سیر صهوده است   

به خصوص از نیمۀ دام قرن بیست، این راند شتاب آموده تر در حال پیش راه است بشه نحشوه     

كه بر اساس آمارها ا پیش بینی هاه سازمان ملل متحد تهداد جمهیت شهر نشین كشل دنیشا كشه        

هشزار نفشر      7958050بشه     0191هزارنفر بشوده اسشت ا در سشال             697655برابر با   0591در سال 

ریشصد      88.80ریشصد بشه     05.17این بدان مهنی اسشت كشه جمهیشت شهرنششین از            .  خواهد رسید

حال با توجه به این راند ا ررایند عظی، شهره شدن جهان توجه به ششهر سشام، ا       .  خواهد رسید

ایجاد رضاه ایده ال براه این شهراندان، امره است كه باید بیش از پیش مورد توجشه علمشاه         

علوم مختلف ا به خصوص شهرسازه قرار گیرد  زیرا اگر به این مسأمه توجشه نششود، هشر راز           

راصله میان رشد جمهیت شهره ا برنامه ریزه هاه شهره بیششتر خواهشد ششد ا ایشن ششالاف                 

همانگونشه كشه مشا      .  ایجاد شده می تواند شهر را به محیط نا مناسب براه شهراندان تودیل نمایشد  

امرازه این مشالت  را به ااسطۀ همین شالاف ایجاد شده به اضوح در همشۀ ششهرهاه بشزرگ      

جهان ا به خصوص با شد  بیشتره در شهرهاه كشورهاه درحال توسهه ا كمتر توسهه یارتشه   

پس به موازار  رشد ششهرها ا پیامشدهاه نشاگوار برخواسشته از آن، ملومشۀ              . مشاهده می نمایی،

ستمت شهره نیز به یالی از مهمترین ملومه هاه برنامه ریزه ا مشدیریت ششهره توشدیل ششده           

برنامه ریزه ستمت یا دیدگاه شهر سام، یم اصطتح نسوتًا جدیده اسشت كشه امشرازه           .  است

توسط آن دسته از برنامه ریزان شهره ا منطله یی كه همواره در پی آنند تا محیط ششهره را بشا     

برنامه ریزه ششهر    .  ستمت رزیالی ا راحی شهرنشینان پیوند زنند پا به عرصه اجود نهاده است  

این نوع از برنامه ریزه شهر را به عنشوان ایشده یشی          .  سام، به مهناه برنامه ریزه براه مردم است

بر این اساس شهر یم سشازااره زنشده       .  رراتر از ساختمانها، خیابانها ا رضاهاه باز ترایج میدهد
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بشا  .  در حال تنفس ا موجود است كه ستمتی اش كامتً با ستمتی شهراندان گره خورده اسشت  

 :توجه به اهمیت ستمت شهر تحلیق حاضر بر اهداف زیر انجام شده است

 مهرری نظریۀ شهر سام، ا جایگاه آن در شهرسازه مهاصر  

 ها ا اصول نظریۀ شهر سام،  گی ها، شاخصبررسی ایژه

 ارایۀ طرحهایی براه تحلق نظریۀ شهر سام، 

 شکرکاکمک ک ک ک
توسط سازمان صحی جهانی مطرح شد كه موتنی بشر   0581اامین بار تفالر شهر سام، در دهۀ 

بهشدها،  .  همالاره بین بخشی ا مشاركت مردمی در راستاه دستیابی بشه برنامشۀ سشتمت میواششد       

موضشوع ایشن    .  در كنفرانس تورنتوه كانادا مجدداً مطرح ششد   0588موضوع شهر سام، در سال 

در این ارتواط به منظور پیششررتهاه حاصشل ششده          .  بود« آن سوه مراقوتهاه صحی»كنفرانس 

در این كنفشرانس پراریشسور دهشل اسشتاد           .  در این زمینه، استراتیژه صحت براه همه مطرح شد 

دانشگاه بركلی ملامه یی تحت عنوان شهر سام، ارائه كرد ا در آن ملامشه ششهر سشام، را ششهره         

تهریف كرد كه به طور مداام درایجاد یشا بهوشود ششرایط اجتمشاعی، كاموشده، توسشهه ا منابش                    

با این اسیله امالان عملالرد درست ا كامل، براه حداكثر بهره برداره را از تشوان      .  رهامیت كند

، كنفشرانس ارتلشاه صشحت در        0587دا سال بهد از این كنفرانس، درسال   .  انسانها رراه، آارد

در این كنفرانس اصول ارتلشاه صشحت بشه تشصویب رسشید ا بیششترین                . شهر ااتااا برگزار شد

تاكید آن بر موارده بود كه بهدها چارچوب اصلی پراژه شهر سام، سشازمان صشحی جهشانی را       

 ( 9: 0950سهیده مفرد ا گردررامزه  . )رراه، ساخت

 رکنک ک کککشکیکشکککسکهکاک کککشکرکاکککم  ک   ککک
 . توسط انجمن صحی جهانی« بهوود رراه ا ستمت عمومی»مطرح شده مسأمۀ : 0565

توسط سازمان جهانی صحت موتشنی بشر همالشاره       «  شهر سام،»مطرح شده موضوع :  0581

 . در راستاه دستیابی به برنامۀ ستمت« بین بخشی ا مشاركت عمومی»

ا ارائشۀ   «  آن سشوه مراقوتهشاه صشحی      »برپایی كنفرانس تورنتوه كانادا با موضوع    :  0588
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 . «شهر سام،»ملامۀ داكتر دهل تحت عنوان 

در شهر ااتااا ا ارائۀ پراژه ا چهشارچوب ششهر          «  ارتلاه صحت»برپایی كنفرانس :  0587

 . سام،

در شهر آتن یونشان بشه مناسشوت دهمیشن سشامگرد            «  شهر سام،»كنفرانس بین اممللی :  0558

 . برنامه ریزه شهر سام،

منظور از شهر سام،، محیط اجتماعی ا كاموده است بشا      »:  به باار پراریسور مئونارد دا دهل

. امالاناتی كه انجام تمامی رهامیت هاه زنده گی را با سهومت ا با كارآیی امالان پشذیر میشسازد        

 (9: 0985جهرمی  )

. اهمیت مشاركت مردمی به عنوان یالی از پایه هاه پراژه شهر سام، مطرح خواهشد ششد       

سازمان صحی جهانی صحی، ضرار  قراردادن مردم را در كانون رهامیتهاه مرتوط بشا ارتلشاه         

ستمت، به عنوان یم اصل اساسی متذكر شد ا بر بهوود مشاركت عمومی در تمشام سشطوح از      

سیاست گذاره تا اجرا تأكید میورزد  سشازمان همچنیشن مهتلشد اسشت بخششی از میالانیزمهشاه               

 . تأمین هزینه هاه ارتلاه ستمت، به مشاركت مردمی بستگی دارد

 نکژک ک کککسکهکرک ک کککشکرکاکککمک ک   ککک
در شهر سام، عموم مردم داراه ررصت هاه شغلی مناسب ا برابر هشستند، در نتیجشه همشۀ             

شهر سام، داراه رضاه عمومی ا چش، انشداز ششهر    .  آنها از رراه نسوتاً مطلوب برخوردار میواشند

ششهر بایشد داراه     .  زیوا با امهام از رضاه سوز مناسب ا تلفیلی از مهماره بومی ا مشدرن میواششد      

باشد ا ایشن    ...  امالانا  ررهنگی ا آموزشی مانند كتابخانه ها، ررهنگسراها، سینما، دانشگاه ها ا   

زمینشه هشاه الزم بشراه مششاركت ا           .  امالانا  به طور عادالنه در اختیار عامۀ مشردم قشرار گشیرد     

گشی هشاه زیشر را دارا        شهر سام، ایژه.  رهامیت اجتماعی بانوان به طور عادالنه ایجاد شده باشد

 :میواشد

      كار اصلی شهر سام، تأمین هر چی بیشتر ستمت جسمی، راانی، اجتمشاعی ا ررهنگشی

 . شهراندان است
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               شهر سام، براه ارتلاه چنین سطحی از حیا  مدنی میتوانشد نشیراه مردمشی را بشسیج

 . كند

     شهر سام، شرایطی را رراه، میسازد كه بر سیاست هاه ملی صحت عمومی اثر گذاشته

 . تا بتواند توسهه صحی را موجب گردد

                         شهر سشام، در سشازماندهی ا سشاماندهی جلشب همالشاره ا هماهنشا دسشتگاه هشا ا

سازمانهاه بین بخش تتش میالند كه تمام امالانا  باملوه، با حمایت مردمشی بشه كشار          

 . گررته شود

      شهر سام، شواله هاه شهره ا بین شهره براه توسهه صحت ا ارتواط آن با مركزیشت

. را ایجاد كرده ا ششرایط دسترسشی همگشان بشه صشحت ا سشتمت را رشراه، میشسازد                     

 (7: 0985ارجمندنیا  )

 شک ک کککشکرکاکککمک ک   کمکیکهک کرکشک کککنکککشک ک   ک
جوام  سام،  .  جوام  سام، داراه مشخصا  منحصر به ررده اند  امی اصول مشتركی دارند  

دارنمایی از ستمت را براه آینده ارائه میدهند كه دراین راه پراسه هایی را جهت رسشیدن بشه       

اهداف به كار میگیرند  بدین ترتیب این اصول ما را در شالل دادن به انگاره یشی از ششهر سشام،       

با توجه بشه تهشاریف ششهر        .  یاره میدهد، تا براه هر اصل مهیارها ا شاخص هایی مشخص شود

سام، ا كیفیا  ارائه شده از شهر سام،، قواعد كلی به صور  اصول چهارده گانۀ زیر به عنشوان    

اصول شهر سام، استنواط ا استخراج میگردد كه هر یم ناظر به چند بهد از كیفیت ششهر سشام،       

در ااقش    .  منظور از شهر سام، در اینجا اشاره یی به اركان ا پایه هاه ایده شهر سام، است   .  است

هر اصل مؤمفه هایی از شرایط براه تحلیق ایده شهر سام، را در خود دارند كه براه هر ششهره     

 . در منطله یی قابل تهمی، است

از نظر میلیالا ا همالارانش ابهاد شش گانۀ اصول ا مهیارهاه كیفی شهر سام، عوار  اسشت   

 :از

   سیاست برابره ا حمایت سیاسی 
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   مدیریت 

   برنامه ها ا رهامیت هاه ارتلاء بهداشت در شهر 

   مشاركت اجتماعی 

   مشاركت بین بخشی 

  (8: 0950سهیده مفرد ا گردررامزه  )رهامیت هاه حفاظت از محیط 

در حلیلت ه، اكنون شاخص هایی اجود دارند كه به عنوان یم اثر یشا مؤمفشه در تهریشف       

از ششاخص هشاه كتسشیم جهانشی         .  شهر سام، ا ستمت در جامهه مورد استفاده قرار میگیرند  

گررته تا آن دسته از شاخص هاه اقتصاده، محیطی ا سازمانی كه هر یالی از این حااه تهشداد  

 . زیاده از متغییرها خواهند بود

بخشی از شاخص هاه شهر سام، كه توسط سشازمان جهشانی بهداششت مطشرح ششده ششامل               

 :موارد زیر میواشد

   شهر تمیز ا ایمن 

  تأمین نیازها براه آب، غذا، سرپناه، درآمد، كار، امنیت براه شهراندان 

                        جلب مشاركت شهراندان بشه همالشاره ا همیشاره در رانشد زنشدگی آنهشا در امشور

 بهداشت ا محیط زیست  

   تطویق ا سازگاره ررتار شهراندان بر زنده گی سام، تر 

  تسهیل دسترسی به بهوود كیفیت خدما  صحی 

  تأمین مواد غذایی سام،، آب، انرژه ا سیست، در  زبامه 

   حفظ میراث ررهنگی شهراندان 

 محوره بودن ستمت در سیاست گذاریها 

  (همانجا)برخورداره از طول عمر در یم محیط صحی مناسب 

 گانه شهر سالم ریول چهارده

شهر باید قابلیت حیا  داششته باششد ا سشتمتی ا نیازهشاه اساسشی               :  حیا  بخشی پایدار.  0
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 . انسان را تأمین نماید

اعش، از سشیل ا      )شهر باید امن باشد، در امان بودن بهتر از حوادث طویهی    :  ایمنی ا امنیت.  0

 . ا حوادث غیر طویهی ا زیان هاه جانی ا مامی( زمزمه

شهر باید از اقتصاد مامی برخوردار باشد ا بشازدهی ا رانشدمان را در            :  اره اقتصادهبهره.  9

 . هاه اجتماعی ارزایش دهدهمه عرصه

 . شود... ارتواطا  اجتماعی سام، كه شامل همیاره ا همالاره ا یاره ا : تهاان. 8

شهر باید شرایط ا تسهیت  بامفهل ا بشاملوه دسترسشی مطلشوب را نشه تنهشا بشه               :  دسترسی.  9

. . .  مراكز خدما ، بلاله به اطتعا ، اخوار، مناب  ا مالان هشاه خشاص ررهنگشی ا مشذهوی ا                 

 . مهیا نماید

شهر باید سهی در حفظ، استمرار، تلویت تهادل به مهناه عام آن داشته باشد نیشاز    :  تهادل.   7

 . ها را برآارده كرده ا از رشار بیش از حد به یم بخش به نف  سایر بخشها جلوگیره كند

بر اساس این اصل شهر می بایشست موجوشا  سشازگاره ا همشسازه اجشزا ا             :  سازگاره.  6

 . عناصر نسوت به یالدیگر ا نیز ابهاد مختلف زنده گی شهره با شرایط طویهی را رراه، آارد

این پویایی بشه توسشهه یشی هدرمنشد،           .  شهر باید پویایی داشته باشد (:  توسهه منظ،)پویایی .  8

 . مستمر ا تا حد ممالن قابل پیش بینی تهویر میشود كه ناظر بر هدف یا اهداف مشخص است

را از طریشق    ...  شهر باید از انلطاع تاریخی ا نشیز گسشستن پیونشدهاه ررهنگشی ا           :  هویت.  5

حفظ ا اعتته آنها، ممانهت به عمل آارد، به صورتی كه هویت ششهر موجشب بازشناسشی آن            

 . گردد

شهر باید تتش كند تا در همۀ ابهاد علی امخشصوص، در نمودهشاه كاموشده ا             :  زیوایی.  01

 . بصره براه مردم مذ  بخش باشد

شهر باید تتش كنشد تشا حشد اكشثر تنشوع را در سشاختار كاموشده ا اجتمشاعی ا                          :  تنوع.  00

اقتصاده خود به اجد آارد تا از این طریق امالان ارزیابی ا انتخاب  براه شهراندان بشه اجشود    

 . آید
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شهر باید ملدما  الزم ا مناسب گذران ااقا  رراغت خشارج از     :  بهره اره اقت آزاد.  00

گشی را بشراه تجدیشد قشواه كلیشه احشاد جامهشه بشا ششرایط مطلشوب تأمیشن                           جریان جده زنده  

 . نماید یهنی، استفاده مطلوب از اقت آزاد در جهت تحلق هدف انسان سام،

شهر باید تتش نماید تا حتی امملدار داده ها ا سشتانده هشاه          :  بسته در نظر گررتن شهر.  09

بشسته  .  خود را به ایژه در امور صحی ا محیطی تحت كنترال ا حتی بازیارت ا یا تصفیه نمایشد     

در نظر گررتن سیست، شهر به مهناه تهیین حشداد ا مرزهشاه مششخص در جهشت چگونگشی ا               

بشه ششهر    (  سشیل )حتی امملدار از اراد داده هشا منفشی           .  میزان ارتواط متلابل شهر با محیط است

 . جلوگیره كند

شهر باید احساس تهلق شهراندان را تلویت نماید ا آن را با شیوه هاه مختلف احساس  .  08

برقشراره پیونشد    . )مسؤامیت تودیل كند تا از این طریق بتواند به اهداف شهر سشام، دسشت یابشد          

 ( 00: 0986زیاره ا جانواز نژاد  (. )عاطفی بین مجموعه شهره ا مردم با شهار شهر ما خانۀ ما

 مک ک ک ک اکعکیک کسکککحکژک کهکککمک کهک ک کککشکر اک

توسهۀ پایدار دیگر موضوع پذیررته شده یی است كه همه گان به آن اذعان دارند ا ششهرها     

آموده گی  .  بیش از هر زمان دیگره نیاز به نگرش پایدار در اضهیت زیست محیطی خود دارند  

در شهر ها بیداد می كند، هر سامه آموده گی هواه شهر ها تهداد زیاده از شهراندان را به كشام    

پشسماند هشا،    .  مرگ می كشاند،گسترش ارلی شهر ها پایداره انرژه را به شد  تهدیشد میالنشد   

تتش براه دست یابی بشه ششهر ایشده          .  زبامه ها ا راضتب شهره كه خود حدیث دیگره است

آل بدان توجه به مسایل زیست محیطی روق قطهًا تتششی بیهشوده خواهشد بشود  پشس بایشد بشه                    

موضوع توسهۀ پایدار شهره به عنوان یالی از مهمترین اامویت هشاه ششهره پرداختشه ششود تشا          

 .شهر سام، پدیدار شود

ممانهت از گسترش بی رایۀ شهر ها،توجه به حمل ا نلل عمومی، نزدیالی بشه ششواله هشاه           

. مه، حمل ا نلل، ارزایش آگاهی هاه شهراندان از جمله اقداماتی است كه بایشد انجشام گشیرد      

 ( 909: 0989مسیحی  )
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 مکاکاک کقکککهک کدکمکککشکرکاکککمک ک   ک

دست یابی به شهر سام، كه از ایژه گی پایداره نیز برخشوردار باششد آرزاه دیرینشۀ بششر             

 :بوده است  اما دراین راه همواره با موانهی رابه را بوده است

                    تغییر ا تحوال  سری  رن آاره هاه نوین ا نشاتوانی ششهر هشا در سشازگاره بشا ایشن

 .سرعت رزاینده تغییرا 

    مهاجر  گسترده به شهرها ا تشالیل بارت هاه حاشیه یی در شهر ها كه حاشیه نششینی

 .خود یم بیماره شهره شناخته می شود

        عدم اجود نگرش سیستمی به شهر ا در نتیجه نوود ارتواط منطلی بین اجشزاه مختلشف

 .شهر

 مشاركت ضهیف یا عدم مشاركت شهراندان در ادارۀ شهر. 

 توجه بیش از حد به ماشین در شهر ها ا خارج شدن شهر ها از ابهاد انسانی. 

        خامی بودن رضاه نگرش ایدیوموژیم به شهرها ا ماده گرایی ارراطشی در سشاختار ا

 .كامود شهر

    عدم اجود پارادای، هاه علمی منطوق با ساختار بومی ا محلی شهر ها ا پیراه آنهشا از

 .امگوهاه اارداتی بدان بومی سازه آنها

        سیاست زده گی عرصه هاه مدیریت شهره ا بی توجهی به راش هاه علمشی ا رنشی

 .در ادارۀ امور شهره

            ضهف ساختار ها ا چار  هاه سازمانی در شهر داره ها ا قشدیمی بشودن بشسیاره از

 .قوانین ا ملررا  شهره

 ارتواط ضهیف ا گاه منفصل ملاما  شهره ا شهراندان. 

     عدم اجود رسانه هاا نشریا  رهال ا اثر گذار در حوزه  شهره خصوصاً در شهر هاه

 .كوچم به عنوان پل ارتواطی میان مردم ا ملاما  شهره

 رااج استاندارد هاه یالسان شهره براه مناطلی با شرایط متفاا  جغراریایی. 
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 عدم نظار  بر زیر ساخت هاه عمدۀ شهره ا كاهش عمر مفید آنها. 

            اجود نظام سلسله مراتوی برنامه ریزه از باال به پایین ا كاهش تطابق این برنامشه هشا بشا

 .نیاز هاه شهراندان

        توجه رلط عدده به شهر ها به عنوان مهیار هاه توسهه ا بی توجهی بشه سشایر ششاخص

 ( 9: 0986شیدایی  . )هاه توسهۀ شهر

 رکاکشکیک کرکشک ک کککهک کدکمکککشکرکاکککم  ک   ک

 تلویت مشاركت شهراندان در ادارۀ امور محلی ا شهره   

     ،طراحی مالانیز مهایی جهت تأثیر گذاره هرچه بیشتر شهراندان بر ساز ا كشار تشصمی

 گیره در شهر ها 

  تلویت حس تهلق اجتماعی ااعتماد اجتماعی شهراندان 

  بازنگره در قوانین قدیمی ا ناكار آمد در ادارۀ امور شهره 

  بسط توانایی ها ا مهار  هاه شهره شهراندان 

 محلی مرتوط با مشسایل ششهره جهشت ارشزایش آگشاهی هشاه                  –تلویت نشریا  بومی

 شهراندان 

  تأسیس ا راه اندازه بانم ایده ا حمایت از ایده نو شهراندان 

  توجه به شاخص ها ا مهیار هاه انسانی ا كاهش سلطۀ اسایل نللیه در شهر ها 

  از طریق اعمشال محشدادیت بشراه اراد       (  ااحد همسایگی)آرام سازه رضاهاه محلی

 اسایل نللیه ا كاهش سرعت آن در این محداده ها 

                       در نظر گررتن ششرایط همشۀ ششهراندان در برنامشه هشاه ششهره بشه ایشژه كودكشان ا

 سامخورده گان به دمیل ك، توانی آنها 

     خارج كردن نلش شهرداره ها به عنوان یم ااحد سیاسی ا از بین بردن سیاسشت زده

 گی درآنها 

 محلی شهر ها ا تلویت آنها  –شناسایی استهدادها ا توانهاه بومی 
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 توجه ایژه به مسایل زیست محیطی شهر ها ا اصل توسهۀ پایدار شهره. 

    مدیر  برنامه مدار پسماندها ا مسأمۀ آموده گی شهره نه مدیریت هیاهو مدار ا غوغشا

 ساالر 

   طرح كاربرد نمادهاه ایدیوموژیم ا دینی در ساختار هاه شهره جهت ایجاد ارتوشاط

 مهنوه میان كامود شهر ا شهراندان 

   ایجاد راهالارهاه قانونی جهت جلوگیره از گسترش بی رایۀ شهره از طریق تهریشف

 محداده ا جلوگیره از تغییر كاربره اراضی شهره 

  ارتواط منطلی ا سیتماتیم با سایر شهر هاه دنیا با تأكید بر حفظ هویت شهره 

  ،توجه به شهر هاه پیاده به عنوان پارادای، شهره قرن بیست ا یال 

 بارت هاه حاشیه یی ا ناكارآمد شهره به عنوان یم كانون بحرانزاه ششهره     اصتح

 .در جهت اعتته رضاه شهره

        كاهش راصلۀ طولاتی میان مناطق شهر ا راستایی جهت كنترال مهشاجر  بشه ششهرها

 (7: 0986شیدایی  )

  کیکهکگک کککسکه اک ککک
ارزایش رلر در شهرها، دسترسی ناكشاری بشه مشسالن ا خشدما  اصشلی ششهره، بیگانگشی                    

شهراندان از ه،، ایجاد زاغه ها ا مسالن هاه غیر قانونی، سیست، حمل ا نلل ناكاری ا نارسایی   

امالانا  اصلی شهره اغیره همۀ اینها نتیجه رشد سری  شهرنشینی ا مشالت  عمشده اجتماعشی     

توسشهه  .  ا اقتصاده در كشورهاه جهان است كه گریوانگیر مجتم  هاه زیستی گردیشده اسشت    

شهر زمانی میتواند پایدار باشد كه ابهاد اجتماعی ا اقتصاده آن در همۀ سطح ها ا گشام هشا در          

در این میان ستمتی یالی از اهداف اصلی ا مهمترین پیامدهاه توسشهۀ پایشدار       .  نظر گررته شود

شهر در گراه داشتن محیط سام، ا بسترهاه مناسب اجتماعی، اقتصاده، ررهنگشی  .  شهره است

بدیشن  .  ا زیست محیطی است كه شهراندان پایه ا اساس ا سرمایۀ اصلی آن را تشالیل میدهنشد  

ترتیب از جمله عناصر مه، ا پیوند دهنده پراژه هاه شهر سام، در همه جا، در گیر كردن مردم  
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 . ا نهادهاه ا بخشهاه غیر دامتی براه ارتلاه سطح زنده گی مردم هر شهر ا محله میواشد

پراژه هاه شهر سام، بر مشاركت مردم در مسایل تأكید ررااان دارند  به همین جهشت          

شرایط باید به گونه یی رراه، شود تا مردم بتوانند در تصمی، گیریها ا برنامه ریزیهشاه سشازمانها    

اهمیت همالاره ا مشاركت مردم در این گونشه  .  ا ارگانهاه شهره دخامت مستلی، داشته باشند

 .پراژه ها به اندازه یی است كه بدان حضور آنها، پراژه هویت اصلی خود از دست خواهد داد

 مکخک ک ک
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 . برنامه ریزه شهر تهران
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