شهری زیبا و محیطی سالم
شهر خًب ،شهری است که خًب میبیىد ،خًب میشىًد ،هیچکس را از یاد ومیبرد ي جای کسی در آن خالی ویست

اص ٕٞاٖ اٚایّی و ٝضٟشٞا تٚ ٝخٛد آٔذ٘ذ  ٚص٘ذٌی ضٟش ٘طیٙی آغاص ضذٟٙٔ ،ذساٖ  ٚعشاحاٖ ت ٝفىش ایداد ٌ ٚستشش ضٟش تش اساس یه
٘ظٓ  ٚپالٖ خاظ ٔ ٚطخع تٛد ٜاست تا اص یه س ٛدستشسی ت ٕٝٞ ٝآساٖ ٕٔ ٚىٗ تاضذ  ٚاص سٛی دیٍش صیثایی ضٟش سا تٕٞ ٝشاٜ
داضت ٝتاضذ.ضٟش  ٚوطٛسی ؤ ٝا دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ت ٝعشق ٔختّف دس حاَ تغییش تٛد ٚ ٜاست ،دالیُ ٔختّف سیاسی ،اختٕاعی،
فشٍٙٞی  … ٚدس ع َٛساِٟای اخیش تحٛالت سشیع  ٚچطٍٕیشی سا سٚی سٚحیٔ ٝشدْ  ٚعشص دیذ ٍ٘ ٚا ٜضاٖ ت ٝص٘ذٌی داضت ٝاست ٚ
ضایذ ت ٝخاعش ٕٞیٗ ٔسائُ تٛد ؤ ٝا ٘تٛا٘ستیٓ تٔ ٝفٚ ْٟٛالعی صیثایی  ٚضٟشی و ٝدس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ،فىش وٙیٓ.
دس سایش خٛأع ٔطىالتی و ٝدس وطٛس ٔا خشیاٖ داسد حُ ضذ ٜاست ٘ ٚمغ ٝتٕشوض آٟ٘ا سٚی صیثا ضذٖ ِ ٚزت تشدٖ اص ضٟش ٔی تاضذ؛
یعٙی آٟ٘ا ت ٝایٗ فىش ٔی وٙٙذ چغٛس ضٟشی داضت ٝتاضٙذ دس عیٗ سادٌی ،صیثا  ٚچطٓ ٘ٛاص ت٘ ٝظش تشسذ.
دس ضٟشٞای ٔذسٖ ،صیثایی حشف ا َٚسا ٔیص٘ذ ٔ ٚا٘ٙذ تسیاسی اص واالٞا تٔ ٝشدْ عشضٔ ٝیضٛد ٞ ٚضیٞ ٝٙای ٍٙٞفتی ٘یض تاتت آٖ
پشداخت ٔی ضٛد .دس ای ٍٝ٘ٛٙضٟشٞا یه فش ًٙٞعاْ تٚ ٝخٛد آٔذ ٜاست و ٝسإٙٞا تشای ٔمأات ٔسؤ َٚدس اخشای عشح ٞای ضٟشی ٔی
تاضذ.دس ضٟشٞای ٔذسٖ تٕأی ساختٕاٖٞا  ٚتعٕیشٞا تایذ تٌٝ٘ٛ ٝای اعٕاَ ضٛد و ٝتا ٔحیظ لاتُ تعأُ تٛد ٚ ٜحضٛسش دس یه ٔٙغمٝ
تایذ تا تٕأی ٔعیاسٞای لث َٛضذ ٜصیثاضٙاسی ٔغاتك تاضذ.
تش اثش عٛأُ تسیاسی ٔا اص لافّ ٝخٟا٘ی عمة ٔا٘ذیٓ ٘ ٚتٛا٘ستیٓ پا ت ٝپای د٘یا پیص تشٚیٓ  ٚدسست تٕٞ ٝیٗ خاعش ٔا ٛٙٞص دس ٔشحّٝ
ا َٚلشاس داسیٓ  ٚت٘ ٝظش ٔی سسذ صٔاٖ صیادی تایذ غشف وٙیٓ تا تتٛا٘یٓ تٔ ٝشحّ ٝد ،ْٚیعٙی داضتٗ ضٟش ٔذسٖ  ٚصیثا تشسیٓ.
دس وطٛس ٔا ٔطىُ ایٙداست و ٝص٘ذٌی دس ضٟش ٘ ٝتٟٙا ضأُ ٌشفتاسیٞأ ،طىالت ٔاِی  ٚالتػادی  ٚسیّی اص أٛاج ٔٙفی سٚحی دیٍش
است و ٝضٟش ٘اصیثا  ٚوثیف ٘یض تش سٚحیٔ ٝشدْ تاثیش ٘اٌٛاس داضت ٝاست .اٌش صیثایی سا ت ٝتٛاصٖٕٞ ،اٍٙٞیٔ ،الیٕت  ٚتٙاسة ٞش چیض دس
وٕاَ ٔغّٛب تعشیف وٙیٓ ،تذ ٖٚضه صیثایی أشی فغشی  ٚضٙاخت آٖ ،عالل ٝت ٝآٖ  ٚتحمك آٖ دیٙی خٛاٞذ تٛد .تا تذا٘دا و ٝاص
دّٞیضٞای صیثایی ٞا عثیعت عثٛس وٙیٓ  ٚتا فِ ٟٓزت صیثایی ت ٝصیثای ٔغّك عآِ تشسیٓٔ.ا ٘یأذ ٜایٓ و ٝدس ایٗ ضٟش «ص٘ذ »ٜتاضیٓ،
تّى ٝآٔذ ٜایٓ «ص٘ذٌی وٙیٓ»  ٚص٘ذ ٜتٛدٖ تا ص٘ذٌی وشدٖ تفاٚت تسیاس داسد ،ص٘ذ ٜتٛدٖ حشوتی افمی است اص صایطٍا ٜتا لثشستاٖ ِٚی
ص٘ذٌی وشدٖ حشوتی عٕٛدی است اص فشش تا عشش  ٚاص خان تا افالن.
یىی اص ٔمذٔات  ٚعالئٓ ص٘ذٌی وشدٖ ،صیثایی تیٙی  ،صیثایی خٛاٞی ،صیثایی ٌشایی  ٚصیثایی صیستی است و ٝس ٝساحت ضٙاختٌ ،شایص
 ٚسفتاس سا دس تش ٔی ٌیشد .اٌش ایٗ ٔمذٔ ٝسا ت ٝایٗ اغُ دیٍش اضاف ٝوٙیٓ و ٝضٟش ٔٛخٛدی ص٘ذ ٜاست ٔ ٚثُ یه اسٌا٘یسٓ فعاَ ،تافت
تاسیخیٔ ،حیظ صیست  ،حُٕ ٘ ٚمُٔ ،عٕاسی  ٚسٚاتظ ا٘سا٘ی  .… ٚآٖ دس یه تعأُ  ٚوٙص ٚ ٚاوٙص تا یىذیٍش دس خشیاٖ ٞستٙذ،
آٍ٘ا ٜت ٝایٗ ٘تید ٝلغعی ٔی سسیٓ و ٝصیثایی أشی تفٙٙی ٘یست .صیثاتی ضٟش ٔثُ ٛٞای خٛب  ٚسآِ ضشٚسی است ٕٞ ٚا٘غٛس و ٝضٟش
اص آِٛدٌی ٛٞا  ٚآب  ٚخان س٘ح ٔی تشد ،اص آِٛدٌی غٛتی  ٚحتی تػٛیشی  ٓٞعزاب ٔی وطذ! صیثایی تاعث آسأص سٚحی  ٚأٙیت
ٔعٛٙی ٔشدْ یه ضٟش ٔی ضٛد  ٚضٟشی و ٝصیثا ٘یست – تا تفسیش خأعی و ٝصیثایی داسد – تی ٌفت  ٌٛ ٚاسالٔی  ٚدیٙی ٘ ٓٞیست.
ضٟش اسالٔی تایذ چطٓ ٘ٛاص ،سٚح ٘ٛاص ،دَ ٘ٛاص تاضذ
تذ ٖٚضه تضسٌتشیٗ دضٕٗ صیثاییٕٞ ،اٖ آِٛدٌی ٞای تػشی  ٚصضتی ٞای تػٛیشی استٔ .ا ٚلتی اص خا٘ ٝتیشٔ ٖٚیسٚیٓ تا وٞٛی اص
٘اصیثاییٞا ٔ ٚطىالت ضٟشی ٔ ٚحیغی تش ٔی خٛسیٓ.اص ٞش س ٛوثافات  ٚصتاِٞ ٝا سیخت ٝضذ ٜاست ،خا٘ٞ ٝا ت ٝضىُ ٚحطتٙاوی صضت ٚ
غیش اغِٛی دسست ضذ ٜا٘ذ .سش  ٚغذای ٚسایُ ٘مّی ٝو ٝتذٔ ٖٚالحظ ٝدیٍشاٖ ت ٝتِٛیذ آِٛدٌی غٛتی  ٚتٙفسی ٔطغٞ َٛستٙذٌ .شد ٚ

خاوی و ٕٝٞ ٝسٚصٔ ٜا تٙفس ٔی وٙیٓٞ ،یچٍ ٝ٘ٛأىا٘ات تفشیحی ٕٞچ :ٖٛپاسن ،فضای سثض ،سیٕٙا ،استخش ٔذسٖ،إِاٟ٘ای ضٟشی صیثا
ٚ …ٚخٛد ٘ذاسد.
ضٟشٞا دس تٕذٖ خذیذ ٔحُ تعأُ ضٟش  ٚضٟش٘ٚذ ٞستٙذٔ .غاِع ٝدلیك  ٚتشداضت ٔٙاسة دس تحث ویفیت ٔحیظ ضٟشی ایٗ اخاص ٜسا
تٔ ٝا ٔیدٞذ تا دسیاتیٓ ضٟشٞا تٟٙا ٔحُ عثٛس ٔ ٚشٚس ٘یستٙذ ،تّىٔ ٝحیظٞایی ٞستٙذ و ٝتایذ تا ساوٙا٘ص استثاعی د ٚخا٘ث ٝتشلشاس
ٕ٘ایٙذ  ٚدس ایٗ تعأُ دٚسٛی ٝاست ؤ ٝعٙای ضٟش٘ٚذ تحمك ٔییاتذ .پشٚطٜٞای صیثاساصی ٔیتایست دس خٟت ٌستشش ایٗ استثاط
حشوت وٙٙذ .ایٗ یه لا٘ ٖٛخٟا٘ی است .أا أشٚص ٜسفتاسٞای فشٍٙٞی ٞش ٔٙغم ٝدس تعییٗ خظ ٔطی ایٗ استما تأثیشٌزاس٘ذ.
تی ضه ضٟشداسی تا الذأات ٔٛثش  ٚفش ًٙٞساصی  ٚتٛخ ٝت ٝایٗ أش و ٝصیثایی ضٟش ٔی تٛا٘ذ یه حس خٛب  ٚأیذٚاس وٙٙذ ٜتٔ ٝشدْ
تذٞذ  ٚایٗ حس ٔی تٛا٘ذ یه عاللٚ ٚ ٝاتستٍی ضذیذ تٔ ٝحُ ص٘ذٌی تٚ ٝخٛد تیاٚس د ٔی تٛا٘ذ دس صیثایی ضٟش ٘مص ٔٛفمیت
چطٍٕیشی ت ٝدست تیاٚسد ٚ ٚاضح است وٚ ٝلتی ٔشدْ ٔٙغم ٝتٔ ٝحُ ص٘ذٌی خٛد عاللٕٙذ ٘ثاضٙذ ٔسّٕاً دس صیثایی ٍٟ٘ ٚذاضت آٖ
٘یض اص خٛد عىس اِعّٕی ٘طاٖ ٕ٘یدٙٞذ.
ضٟش صیثا عال ٜٚتش آسأطی ؤ ٝی تٛا٘ذ تٞ ٝش ضٟش٘ٚذ اسصا٘ی داسد ،آ٘اٖ سا تطٛیك ت ٝحفظ ٍٟ٘ ٚذاضت اص ضٟش ٔ ٚحیظ پیشأ ٖٛخٛد ٔی
وٙذ ،یعٙی یه ساتغ ٝد ٚعشف ٝتیٗ صیثایی ضٟش  ٚحفظ ٍٟ٘ ٚذاضت آٖ تٛسظ ٔشدْ ٚخٛد داسد و ٝدس ضٟش ٔا ٛٙٞص ت ٝآٖ تٛخ ٝالصْ
غٛست ٍ٘شفت ٝاست.
ٞش چٙذ ٔطىالت صیادی فشا سٚی داضتٗ ضٟشی صیثا داسیٓ ،أا اٌش ت ٝیاد دا ضت ٝتاضیٓ و ٝویفیت ص٘ذٌی ت ٝضذت اص صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٔتاثش
است ،سعی  ٚتالش خٛد سا تشای صیثایی ضٟش و ٝدس ٘تید ٝت ٝسٛد خٛد ٔاست ،افضایص خٛاٞیٓ داد .ا٘داْ الذأاتی ساد ٚ ٜاتتذایی و ٝتٝ
آسا٘ی لاتُ ا٘داْ است ٔی تٛا٘ذ تاثیش ضٍشفی تش صیثایی ضٟش ٔا داضت ٝتاضذ .الذأاتی است و ٓٞ ٝاص سٛی ضٟشداسی  ٓٞ ٚاص سٛی ٔشدْ
ت ٝآسا٘ی ٛتا وٕتشیٗ ٞضی ٝٙلاتُ ا٘داْ ٔی تاضذ.
تایذ تپزیشیٓ و ٝضٟش خٛبِ ،ضٔٚاً ضٟشی تضسي ٘یست ،ضٟشی تا ٔسافشاٖ صیاد ٘یست ،ضٟش خٛب ،ضٟشی تا پشٚطٜٞای تضسي  ٚساص ٚ
واسٞای سٍٙیٗ ٘یست ،ضٟش خٛب ،ضٟشی تا خٕعیت صیادٔ ،اضی ٗ ٞای آخشیٗ ٔذَ  ٚتاصاسٞای سٍ٘یٗ ٘ ٓٞیست .ضٟش خٛب ،ضٟشی
است و ٝخٛب ٔیتیٙذ ،خٛب ٔیضٛٙدٞ ،یچىس سا اص یاد ٕ٘یتشد  ٚخای وسی دس آٖ خاِی ٘یست.
الصْ ت ٝروشاست و ٝخاعش ٘طاٖ وٙیٓ ضٟشداسی خاخشْ ٕٛٞاسٞ ٜذفص داضتٗ ضٟشی صیثا  ٚسآِ تٛد ٜاست  ٚتٕاْ تالش ٞای خٛد سا
تشای سسیذٖ ت ٝایٗ ٞذف ت ٝواس ٌشفت ٝاست.
آسفاِت خیاتاٟ٘ا  ،وف ساصی ٔعاتش تا تٛخ ٝت ٝاستا٘ذاسدٞا ،ایداد فضای سثض  ٚتفشیحی ،ایداد أاوٗ عٕٔٛی خٟت آسایص ٔشدْ ( ٔیذاٖ
ٔی ٚ ٜٛتش ٜتاس  ،پاسوی ،ًٙپاسن تا٘ٛاٖ  ، )...ٚعشاحی إِاٖ ٞای ٔٙاسثتی ،عشاحی  ٚساخت إِاٖ ٞای ضٟشی  ،تاتّٞٛای ضٟشی ٚ
تشافیىی٘ ،ظاست تش ساختٕاٖ ساصی ٕ٘ ٚاساصی ساختٕاٖ ٞا . ....ٚ
أیذ است ایٗ الذأات ضٟشداسی تٛا٘ست ٝتاضذ چٟش ٜی ضٟش سا تا آ٘چ ٝلثال ٔطاٞذٔ ٜی وشدیذ ٔتٕایض ساخت ٝتاضذ  ٚسضایت ٕٞطٟشیاٖ
عضیض سا دس خٟت داضتٗ ضٟشی صیثا  ٚسآِ تا حذٚدی تش آٚسدٕ٘ ٜایذ..سضایت ضٕا ٕٞطٟشیاٖ عضیض اٍ٘یض ٜای ٔی ضٛد تشای تٕاْ ٔسٛالٖ
ضٟشداسی دس حٛصٞ ٜای ٔختّف تا تالضطاٖ سا غذ چٙذاٖ وٙٙذ تا تا ٔطاسوت ٔشدْ فٟیٓ ضٟش خٛد ٞش سٚص ٌأی ٘ ٛدس خٟت داضتٗ
ضٟشی پٛیا  ٚصیثا داضت ٝتاضٙذ .تخطی اص الذأات ضٟشداسی دس ایٗ حٛص ٜت ٝضشح تػاٚیش صیش ٔی تاضذ.
به امید داشته شهر زیبا ي سالم.

