توسعه ی شهری،مشکالت وموانع؟

سیبست تَسعِ ضْشی دس دًیب ثِ هعٌی استمبء ثْشٍُسی ٍ ثْیٌِسبصی استفبدُ اص صهیي ٍ اهکبى تَسعِ دسٍى ضْشی ٍ استمبء
سغح دستشسی سبکٌبى ثبفت لذیوی ٍ فشسَدُ ضْشی ثِ خذهبت ضْشی ٍاجتوبعی است .تَسعِ ی ضْشی دس کطَسّب
هعوَالً دس لبلت سضذ ضْشّبی هَجَد ،خلك ضْشّبی جذیذ ،یب ّش دٍ صَست هی گیشد .تَسعِ ی ضْشی تحت تإثیش عَاهل
هختلف اص جولِ عَاهل التصبدی لشاس داسد .دس ٍالع یک ساثغِ دٍ عشفِ تإثیش ٍ تإثش تَسعِ ی ضْشی ٍ سضذ التصبدی ثِ
ضکل تعبهلی ثیي ضْش ٍ التصبد ّوَاسُ لبثل تشسین است.
تَسعِ دسٍى ضْشی ثشخالف سبیش سیبستْبی تَسعِ ضْشی دس داخل ضْش ثب حضَس سبکٌبى ٍ ضْشًٍذاى اًجبم هیپزیشد ٍ
هَضَعی چٌذ ٍجْی است کِ فشاتش اص یک سبصهبًی هبًٌذ ضْشداسی ٍ داسای اثعبد اجتوبعی  ،فشٌّگی  ،التصبدی ٍ
صیستهحیغی است .
آًچِ کِ اغلت هشدم اص تَسعِ ضْشی دس رّي ٍ تصَسضبى داسًذ ثب آًچِ کِ ثشای تحمك آى سعی ٍ تالش ٍ یب هطبسکت
هیًوبیٌذ هتفبٍت است.هطبسکت یکی اص کلیذیتشیي هفبّین تَسعِ ضْشی است ٍ آگبّی ٍ اعالعبت ضْشًٍذاى دس صهیٌِ
اهَس هشثَط ثِ ضَسا ٍ ضْش ٍ ضْشداسی دس افضایص هطبسکت آًْب ًمص ثسضائی داسد.اگش ایي آضٌبئی دس حذ پبئیيتشی ثبلی
ثوبًذ اغلت ایي تصَس هیضَد کِ هْوتشیي ٍظیفِ ضْشداسی تإهیي ًظبفت ضْشی است ٍ ایٌجبست کِ ضْشًٍذ ثِ ضْشًطیي
تٌضل هییبثذ ٍ ثِ عٌَاى عٌصشی ثیتفبٍت ًمص اصلی خَد سا ایفب ًویکٌذ ٍ ّضیٌِ ی ضْش ًطیٌی سا پشداخت ًوی ًوبیذ.
اهب هسئلِ ای کِ دس ایي هیبى اص اّویت ٍیژُ ای ثشخَسداس است ،هسئلِ ی فشٌّگ ٍ ًمص آى دس تَسعِ ی ضْشی است.
ثشای اًجبم پزیشفتي ّش کبسی اثتذا ثبیذ فشٌّگ اًجبم آى کبس سا ضٌبخت ٍ ثِ ثحث گزاضت .اص ایي سٍ همَلِ ی فشٌّگ همَلِ
ی هْوی دس ثحث تَسعِ هی ثبضذ .ثغَس کلی فشٌّگ اعتمبدات ،اسصش ّب ،آداة ٍ سسَم ،اخالق ٍ سفتبس اجتوبعی ،لَاًیي
اجتوبعی ٍ اجشای آى ّب ٍ ...سا دس ثش هی گیشد.
ٍجَد هطکالت صیبد دس سًٍذ فعبلیت ّبی ًْبدّبی ضْشی هبًٌذ ضَسا ،تعوَی

هکوشس ٍ پیوبپی ضوْشداس عوذم ثشًبهوِ سیوضی

هٌبست ٍ ثی تَجْی هذیشاى ضْشی ٍ حبکن ضذى ًگبُ ّبی سلیمِ ای ٍ لَهی ثش فعبلیوت ّوبی ًْبدّوبی ضوْشی اص جولوِ
هطکالت اسبسی دس هسیش سضذ ٍ تَسعِ ضْشی است.

دس ثسیبسی اص ضْشّبی کطَس عالٍُ ثش هَاسد هزکَس هطکل ثبفت ّبی فشسوَدُ ی لوذیوی  ،هعبصوش ٍ سٍسوتبیی ًیوض ٍجوَد
داسد  ،ثِ علت غیش ٍالع ثیٌبًِ ثَدى ضَاثظ عشاحی ساُ ّب دس ایي ًَاحیً ،جَد استشاتژی هطخص اص عشف هتَلیبى اهش ٍ عوذم
تبهیي هٌأثع هبلی جْت ثْسبصی ٍ ًَسبصی لبثلیت اجشایی عشح ّبی سبهبى دّی ثبفت ّبی فشسَدُ کبّص یبفتِ است
ثب ّوِ ی ایي اٍصبف جبی ایي پشسص هغشح است کِ آیب سبصهبًْب ٍ ًْبدّبی ضْشی ٍظبیف خَد سا دس همبثل سبکٌبى ٍ
ضْشًٍذاى ثِ دسستی اًجبم هی دٌّذ ٍ آیب هشدم ّوکبسی ّبی الصم سادس جْت تحمك اّذاف هَسد ًظش ثِ عول هی آٍسًذ ٍ
دس لجبل آى ثب ًظبست ّبی صحیح خَد پبسخگَیی ثِ هَلع سا اص هسئَلیي اهش هغبلجِ هی ًوبیٌذ.
اغلت ثش ایي اعتمبدین کِ ضْش هب خبًِ ی هب است پس اگش ضْش هب یک خبًِ ی ثضسگ است ثبیذ ّوِ ی اجضای خبًَادُ دس
سضذ ٍتعبلی آى ًمص خَد سا ثِ دسستی ایفب ًوبیٌذ  ،اگش اعضبی خبًَادُ اهَسات خبًِ سا ثِ یک یب چٌذ ًفش اص افشاد ضعیف
ثسپبسًذ ٍ خَد اص دٍس ًظبسُ گش ثبضٌذ آیب هی تَاى اًتظبس هعجضُ ی یک ضجِ سا داضت؟
ٍسٍد آگبّبًِ ی ضَساّبی ضْش ثِ عٌَاى ًْبدّبی هشدهی دس حَصُ ی ضْشی کبسآیی ٍ کبسآهذی آًْب سا تثجیت ٍ آًْب سا دس
جبیگبُ ٍالعی دس حَصُ تصوین گیشی ٍ ًظبستی لشاس هیذّذ ٍ اگش تشکیت اعضبی ضَساّب ضبهل تخصص ّبی هختلف ٍ
گستشدُ ثبضذ ثِ جشؤت هی تَاى گفت کِ ضَساّب ثِ عٌَاى هسئَلیي هحلی هی تَاًٌذ ًمص هْوی سا دس تَسعِ ضْش ّب ایفب
ًوبیٌذ ٍ ثب آگبّی ًسجت ثِ کوجَدّب ٍ هطکالت هٌغمِ خَد ٍ ثب استفبدُ اص تَاًوٌذی اعضب ٍ هطبسکت هشدم عشح ّبی
هْوی سا ثشای تَسعِ هحلی اسائِ ًوبیٌذ .
ّوکٌَى ضْشداسی جبجشم تالضص ثش ایي است گبهی ًَ دس جْت تَسعِ ی ضْش ثشداضتِ کِ ثِ ایي هٌظَس دس توبم حَصُ
ّبی ضْشی سعی کشدُ است کلیِ الذاهبت ضْشی سا ثب هطبسکت هشدم ٍ دسیبفت ًظشات ٍ پیطٌْبدات آى ّب اًجبم دّذ.
اص جولِ الذاهبتی دیگش ایي سبصهبى جْت پیص سفتي ثِ سوت تَسعِ ی ضْش ثْشهٌذی اص ًیشٍّبی تَاًوٌذ ٍ تحصیل کشدُ
دس حَصُ ّبی هختلف است تب توبم عشاحی ،سبخت  ،صیشسبصی ٍ عشح ّبی تَسعِ دس آیٌذُ ثِ صَست علوی ٍ ّذفوٌذ اًجبم
ضَد.
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