اصل
سوم

شهر دلخواه ایرانیان
دارای پیوندی کارا با
روستا است و تعادل
منطقهای را حفظ میکند

شــهر دلخــواه ما ،بر روســتا برتــری نــدارد و در آن
شــهری و روســتایی واجــد ارزشــی یکســاناند .ایــن
شــهر ،جایگزین روســتا نمیشــود و به طــور طبیعی
به پیرامون خود متصل اســت .این شــهر بین مرکز و
پیرامون تعادل برقرار میکند و روســتاها را منزوی و
خالی از ســکنه نمیسازد .در شــهر دلخواه ما ،منابع
و فرصتهــا بهصورت عادالنه توزیع شــدهاند .هیچ
فــردی برای دســتیابی بــه موقعیــت بهتــر ناگزیر به
مهاجــرت نیســت .در شــهر دلخــواه مــا ،مهاجــرت
یک اختیار اســت ،اجبار نیســت .در شــهر دلخواه ما،
منابــع طبیعی مناطق دیگــر (آب ،جنگلها و منابع
معدنی و )...بلعیده نمیشوند.
شهر دلخواه ما ،تجلی مدیریت خردمندانه اقتصادی سرزمین است
محمد شکرچیزاده

اصل
چهارم

شهردلخواهایرانیان
اقتصادیپایدار،عادالنهو
جذاببارشدیفراگیراست

در شــهر دلخــواه مــا ،هیــچ فــردی فقیر ،گرســنه
و بیــکار نیســت .این شــهر بــا تبعیضهــای گوناگون
مبــارزه میکنــد و بــرای همه مــردم اعــم از بومیان و
پناهنــدگان فرصتهــای شــغلی آبرومند و یکســان
فراهم میکند .در شــهر دلخــواه ما ،همه ســاکنان از
رفــاه برخوردارنــد .این شــهر عــاری از نابرابریهای
حاد اجتماعی است.
بهدلیل قیمت منطقی و متعادل زمین و مسکن،
هزینههای زندگی در این شــهر با درآمد شــهروندان
متناســب اســت .شــهر دلخــواه مــا ،ترویجکننــده
اقتصاد فعال اســت و کســب و کارهــای خرد محلی،
ســرمایهگذاری و کارآفرینی را تشویق میکند .درآمد
حاصــل از گردشــگری از اهمیــت زیــادی دراقتصاد
شهر دلخواه ما برخوردار است.
در شــهر دلخــواه مــا ،همــه مناطــق دارای
فرصتهای برابر برای رســیدن به توســعه هســتند.
ایــن شــهر کمتریــن تأثیرات منفی ناشــی از توســعه
صنعتــی ،حمــل و نقــل و شهرنشــینی را تحمــل
میکند .شکوفایی آینده ما ،در دستان جوانان است.
شــهر دلخواه ما ،از نیروی کار و کارآفرینان جوان خود
در راســتای توســعه اقتصــادی بهــره میبــرد .شــهر
دلخواه ما ،از توانمندیهای اقتصادی زنان ،محروم

شهر دلخواه من درآمدی چندین برابر نفر دارد.
مائده طهماسبی

نیست.
این شهر با گســتراندن فرصتهای شغلی برای
زنــان ،اقتصــاد را رونــق میدهــد .شــهر دلخــواه ما،
دست فروشــان شــهری و دیگر مشــاغل غیررسمی
مانند جمعآوری زباله و ضایعات ،مشــاغل خانگی

و کارگاههای تولیدی خرد را به رســمیت میشناســد
و آنــان را بــه نحــوی عادالنــه ســازماندهی میکنــد
کــه درعیــن افزایــش ســرزندگی فضاهــای شــهری
بــه شــهروندان ســود میرســاند و باعــث توســعه
اقتصادی شهر میشوند.
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