
  شوراي اسالمي شهر تهرانشوراي اسالمي شهر تهران
  ١٤٠٤١٤٠٤ در افق  در افق هاي استراتژيك تهرانهاي استراتژيك تهران  گيريگيري  و جهتو جهتانداز انداز   طرح تدوين چشمطرح تدوين چشم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رايدرايد  ٢٠٢٢٠٢٢٢انداز انداز   چشمچشم
  شهري ايمن، پاكيزه و سبزشهري ايمن، پاكيزه و سبز

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
    ٨٨٤٤ــ١٠١٠٢٢//تت  تت: : كد گزارشكد گزارش

  ١٣٨٤١٣٨٤  مهرمهر: : تاريختاريخ
  ))آصفآصف((انديشكده صنعت و فناوري انديشكده صنعت و فناوري : : پديدآورندهپديدآورنده



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شوراي اسالمي شهر تهران
  .جنب شهرداري تهرانضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت، تهران،               

  

  ؛ شهري ايمن، پاكيزه و سبز رايد٢٠٢٢انداز  چشم : عنوان گزارش
  مهدي الياسي، علي الياسي :پژوهشگران
  )آصف(انديشكده صنعت و فناوري : پديدآورنده

  ٨٤ـ ١٠٢/ت ت  :كدگزارش
  ١٣٨٤ ماهمهر  :تاريخ

  

هايي از اين گزارش به هر صورت،  تكثير تمام يا بخش.  استشوراي اسالمي شهر تهراني حقوق محفوظ و متعلق به  كليه
  . است شوراي اسالمي شهر تهراني كتبي از   كسب اجازهمنوط بهاعم از كاغذي و الكترونيكي، 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
العالمين الحمدهللا رب   

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
 
 
 

   دومگام از سري اسناد مربوط به 
  ١٤٠٤ در افق هاي استراتژيك تهران گيري و جهتانداز  تدوين چشمطرح 

  
  

در حال رشد استان سـيدني در استرالياسـت كـه اخيـراً             شهر رايد، يكي از شهرهاي      
  . بلندمدت خود را به زيبايي و با مشاركت شهروندانش طراحي كرده استانداز  چشم
  .ايمن، پاكيزه و سبز: شود انداز اين شهر در سه واژه خالصه مي چشم

ي   سـاله   انـداز بيـست     شايد پرسيده شود كه اين گزارش چه ربطي به طراحي چـشم           
ران از فازهـاي مختلفـي   ي ته ساله انداز بيست ي طراحي چشم    تهران دارد؟ بله، پروژه   

اندازهاي بلندمدت پنج شهر جهان است        ي چشم   ها، مطالعه   تشكيل شده كه يكي از آن     
انداز آن بـا   يكي از اين شهرها، رايد است كه چشم   . اند  اندازهاي مدوني داشته    كه چشم 

  .هاي زيبايي آموخت توان از آن نكته متدولوژي زيبايي طراحي شده، و مي
ي موتورسـواران در      رويه  است بدانيد كه يكي از مشكالت اين شهر، افزايش بي         جالب  

ايـن معـضل بـه شـكل خـاص          . شـود   شهر و حوادثي است كه از اين طريق ايجاد مي         
  .خودش در شهر ما ـ تهران ـ نيز كامالً مشهود است

 انداز رايد اين است كـه بـه هفـت زبـان ـ از جملـه       ي چشم هاي گفتني درباره از نكته
هـايي كـه    ي قوميت ي آن براي كليه فارسي ـ در دسترس اهالي شهر است تا مطالعه 

  .كنند، آسان باشد در اين شهر زندگي مي
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١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  . و در اختيار عالقمندان قرار دارداصلي شهر رايد، به هفت زبان نگاشته شده استانداز  چشم
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٣    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

ǴدمǢم  
رايد . ي شهر بود    ترسيم سيماي آينده  آن،  مقصد  رايد سفري را آغاز كردند؛ سفري كه        ، مردمان   ۲۰۰۲در سال   
  .، انتهاي اين سفر بود۲۰۲۲
  . برد سال پيش مي گويد، و ما را در تونل هزارپيچ زمان بيست د سخن ميراين ي شهر، از شهرما ساله انداز بيست چشم

المللـي بـا طبيعتـي زيبـا و           شـهري بـين   . كنـيم   كه در يكي از بهترين شهرهاي دنيا زندگي مـي         مفتخريم  ما  
خطرات زيادي در كمين رايد نشسته است كه اگـر بـه            اما  . ناپذير، ميراث فرهنگي غني و اقتصادي پويا        وصف
  .شهرمان را از ما خواهد گرفتي آن تصميم نگيريم،    نينديشيم و دربارهآينده

، سـهولت خريـد، اشـتغال،       فـضاي سـبز   م رايد، ارزش    مرد. كليدي دارد ي  رايد در استان بزرگ سيدني موقعيت     
ها همان چيزهايي هستند كه وقتـي پـاي افـزايش جمعيـت و                اين. شناسند  آموزش و تفريح و سرگرمي را مي      

هـر دو چـالش     . ها محافظـت كنـيم      آيد، بايد به خوبي از آن        به ميان مي   موتورسواران شهر ي    يندهفزا شمار
ها و خدمات عمـومي   روند و تقاضا براي زيرساخت   يادشده، تهديدهايي براي منابع طبيعي شهر ما به شمار مي         

  .دهند را افزايش مي
نظر فرهنگي و زباني، تنوع بيشتري پيدا كرده         سال گذشته، رايد شاهد تغييرات بسياري بوده و از           ۲۰در طول   

 سـال   ۲۰دهند، در حـالي كـه          درصد جمعيت شهر را اتباع بيگانه تشكيل مي        ۳۷،  اخير سرشماري طبق. است
! تر شـده اسـت      بزرگنيز  ي ما از نظر سني          جامعه. دادند  ها تشكيل مي     را خارجي   درصد جمعيت  ۲۴پيش، تنها   

 سـال پـيش،     ۲۰اند، در حالي كه        بهار عمر خود را پشت سر گذاشته       ۶۵هر   درصد جمعيت ش   ۱۴امروز بيش از    
  .  وضعيت خانوارها نيز تغيير كرده است. سال داشتند۶۵ باالي ۶۵ درصد جمعيت ۱۰تنها 

ي آينـده   سـازد دربـاره   ي شهر، حاوي اصول راهنمـايي اسـت كـه مـا را قـادر مـي                ساله  انداز بيست   سند چشم 
هـا و تهديـدها پيـروز شـويم و            بدين ترتيب ما خواهيم توانست بر چـالش       . ريزي كنيم  بگيريم و برنامه    تصميم
  .انداز شهر را محقق سازيم چشم

. خواهنـد   ها شهري ايمن، پاكيزه و سبز مـي         ي شهر اين است كه آن       اندركاران توسعه   پيام شهروندان به دست   
  .كشد تصوير مي را به ۲۰۲۲سند حاضر، سيماي شهر امن، پاكيزه و سبز ما در سال 

ي  سـاله  انـداز بيـست     سپاس فراوان نثار مقدم شهرونداني كه با شور و شوق فـراوان در فراينـد تـدوين چـشم                  
   ويژه تيم پـروژه  شهرمان شركت جستند، كاركنان شورا كه سهم بسزايي در اين امر خطير برعهده داشتند و به               

  .انداز را بر دوش كشيدند كه بار سنگين تدوين چشم
  
  

  اĈدنا وايلد
  شهردار رايد

  ĥģģĦنوامبر 

  ماهون مك. مايكǨ جي
  رƕيƼ شوراي شهر رايد

 



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤

 ايمن، پاكيزه و سبز



 

 

٥    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

ǴالصƱ  راي مديران ارشدƛ اي  
از بـدين منظـور    .بودنـد ي شهر     يزي براي آينده  ر   برنامه مشغول رايدشهر   والنؤمس طول سال گذشته،   در

گيـري در مـورد       شـد تـا در تـصميم      دعـوت    ،داشتنديا در آن سكونت       و كردند  مي كار   مردمي كه در شهر   
  . ي شهر خود مشاركت جويند سيماي آينده

 سال آينده چگونـه بايـد       ۲۰ در   رايد  شهر " توصيفي از اين كه    و است   و مقصد  فهد يك   ، شهر انداز  چشم
  . دهد مي ارائه "باشد
 راهنمـا    اصول ،استراتژي .چگونگي رسيدن به اين هدف را تشريح مي كند        ،   و سياست شهر   استراتژياما  

  . كند  راهنمايي مي شهرانداز  چشمتحقق كه ما را براي و طرح اقدامي است
 ـ رايد شهر شوراي توسط ما ـ به طور مشتركاندازي كه   چشمت؛س اماشهر  انداز چشم بيانگر سند حاضر،

 كه طوري كند شهر خود را همان انداز به ما كمك مي   اين چشم . شده است تدوين  گرامي   شهروندانو شما   
 امـر در گـرو    ايـن   . ريزي كنيم    برنامه هم اكنون خواهيم در آينده باشد، بسازيم و براي اين منظور از             ما مي 

  .است شهروندان يكايك همياري
  

  ايد چǴ شما گǞتǴ آن

 هـاي زيـر   از طريـق روش كننـد     كار مـي    زندگي و  شهردر  كه  همه افرادي   از   شهر   انداز  چشمبراي تدوين   
  "؟ به چه شكلي درآيد۲۰۲۲خواهيد شهر در سال   مي"سوال شده است كه

 ؛هاخانوارنامه توسط   پرسشتكميل •

 ؛١هاي تمركزي استفاده از روش گروه •
 ؛ وشهروند ۶۰۰تلفني  از  نظرسنجي •
 .شهروندانبا انديشي  هم •

 بايد مـورد توجـه قـرار        انداز  چشمدرمورد موضوعات خاصي كه در      ارزشمندي  هاي   ديدگاه گانكنند  شركت
 سـال آينـده     ۲۰شهر را در    " قرار گرفتند كه     پرسش در مقابل اين     شهروندان وقتي   .، ارائه كردند  فتگر  مي

ها    و آن اين است كه آن      مشترك هستند  در يك هدف     همگي مشخص شد كه     "كنيد؟  چگونه توصيف مي  
  . باشد و سبزپاكيزهشهر ايمن، خواهند  مي
  

                                                 
1  . Focus Group 

  

  ::۲۰۲۲۲۰۲۲انداز رايد در افق سال انداز رايد در افق سال   چشمچشم

  شهري ايمن، پاكيزه و سبزشهري ايمن، پاكيزه و سبز



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٦

 ايمن، پاكيزه و سبز

   ĥģĥĥ در ساǧ رايدشهر  سيماي
   ايمن

 است قدرتمند و از نظر اقتصادي زيبا نظر ظاهري از  سالم،  از نظر بهداشتي    كه پرتكاپوو  زنده   يشهر •
 .نمايد جلب ميهاي اجتماعي و فرهنگي   در فعاليتمشاركت شهروندان راو 

ها، براي بهبود     گيري  ها در تصميم    دادن آن   شهري كه با شناسايي نيازهاي گوناگون مردمش و دخالت         •
 .كند يزي مير ها برنامه زندگي آن

 .اجتماعي عزت و ي فرهنگ با غنايتوام زناوت ماي جامعه •
 و  ناسوار  كه موتورسواران، دوچرخه    است  اي طراحي شده    به گونه  آني  روها ها و پياده   خيابانشهري كه    •

 .كنند مي احساس امنيت عابران پياده
به حـداقل   را  بروز حوادث   امكان  كه    است  اي طراحي شده   به گونه آن   معابر عمومي اماكن و    كه   يشهر •

 .يابد مي كاهش ميزان بزهكاري در نتيجه ؛ ودارنددر آن به آساني با يكديگر تعامل  و مردم رسانده

  پاكيزه
  .يكپارچه  وبهتر ونقل ي حملها  سامانهبكارگيري  حفاظت از منابع طبيعي و مجراياز  پاكيزههواي  •
  .ها آن و حفاظت از ها آبراه كنترل آلودگي ورودي از طريق پاكيزهآب  •
هـا بـه     آنريـزي بهتـر و طراحـي           برنامـه  به كمـك   هاي جذاب   و ساختمان عمومي  كن  ام، ا ها  خيابان •

  .خواني داشته باشد هممحيط بومي الزامات با و بوده گوي انتظارات جامعه  كه پاسخاي  گونه
در معـابر  زباله ريختن   و   يسي ديوارنو با پرهيز از هرگونه    شهر   نماي باال در    هاياستانداردنمودن    لحاظ •

 . عموميامكانات و فضاهاو مراقبت از عمومي 

  سبز 
  وحـش  حياتاز   به كمك اقدامات حفاظتي،   كه  و فرايندهايي   شده   محيطي حفاظت  ستهاي زي     سامانه •

 .نمايد محافظت مي زيست  و محيط
 .شوند و تقويت ميشده كه نگهداري  بيعي حفاظتمناطق ط •
 .ها اطراف ساختماندر ها، درختان و فضاي سبز  ها، باغ پارك مملو از ، سبزيشهر •
هـاي انـرژي و       نقـل، سـامانه    و  ، مديريت ضـايعات، حمـل      و سازها   ساخت در   "يپايدار" عنصرتوجه به    •

 . آب از طريق تعهد و خودكنترلي شهروندانمصرف
  .تاريخي ميراث پاسداشت از طريق با گذشته مستحكم يپيوند •

 



 

 

٧    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز
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 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٨

 ايمن، پاكيزه و سبز



 

 

٩    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  انداز شهر چيƾتÝ شمچ

گران، صاحبان امـالك و   ، گردششهروندان شامل شهر اعضاي و رايدشهر شوراي  گذشته،  سالدر طول   
گيـري    در فرايند تصميم   مشاركتبرای   شهروندان. كردند ميريزي    ي شهر برنامه    براي آينده  وكارها،  كسب
  .ودند شده بفراخواندهسال آينده  در بيستخود ي شهر  رد آيندهدر مو
انداز يك  چشماين . سال استآن   از چگونگي شهر در      شهروندان، انتظارات   ۲۰۲۲انداز شهر در سال       چشم

  : شود  است و در يك جمله خالصه ميیهدف غاي

  " شهري ايمن، پاكيزه و سبز:ĥģĥĥرايد "

ـ ز محيط   ميانو هماهنگ است كه ارتباط      کپارچه  ي يريتصو ،انداز شهر   چشمسند   ـ  ، كيفيـت  ستي  دگی زن
  :گيرد مردم و اقتصاد را در نظر مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 ǀǢننȅوƐƾق در مǢƮشهرانداز  چشمت   
ي مشاركت يكايك ذينفعان      الزمه ،ن امر ي در ا  موفقيت. ستوالن شهر ني  ؤي مس   وظيفه تنها ،انداز  چشمتحقق  
   .نديوالن شهر همکاری نماؤ با مسيدابدولتي  و مقامات شهروندان ي ههم ،گريبه عبارت د. است

  :انداز اين است كه سازي چشم ه شهر در اجرا و پيادوالنؤمسنقش 

 .تامين نمايند شهر را كليديخدمات تسهيالت و  •
 . موجود نگهداري كنندامکانات و ها رساختيزاز  •
 .را تدارك ببينندشهری مديريت و رهبري بسيار كارآمد و منظم  •
 .دنيمات نيرياثربخش مد مد وآای کار وهيست را به شيط زيمح •
 . بكوشندازهای جامعه ي نساختن برآوردهبرای  •
 . باشندآيينيمراسم ملي و ها و  جشن ،هاي ويژه مناسبتباني و حامي  •
 . دهندرا افزايشنفعان اصلی شهر  يباذخود همکاری  كنند و تيفعال ی مشاركتبه صورت •



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم١٠

 ايمن، پاكيزه و سبز

 .نديو اجرا نماده نمو تدوينکپارچه  ي نوآورانه واي گونه  را بهک شهرياستراتژي    برنامه •
  

  ، و است و مǆǢدŦ هدǛ ي ،"انداز چشم"
"ŭآن استي راه رس،"استراتژ Ǵƛ دن.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

 

١١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

Ǵرنامƛ ƙيزر چارچوǔجام ŭ 

چـارچوب  يـك    ، شـهر  انـداز   چـشم تحقـق   هـا در راسـتاي        ها و سياست   تيفعالپيشرفت   براي اطمينان از  
هاي استراتژيك يكپارچه تشكيل       برنامه ای از  مجموعه از   ،راين ساختا .  شده است  تدوينزی جامع   ير برنامه

  .دهد  را نشان ميريزي  برنامهچارچوباين اجزاي كليدي ) ۱(شكل . شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ǨشكĤ .Ǵرنامƛ ƙريزي  چارچوǔجام 

  

  ۲۰۲۲انداز سال چشم
 "مǆǢد ما"

  

  استراتژي و سياست شهر
  

  .انداز ناǨƕ شويم اǡداماتي كƛ Ǵايد انƪاǫ شود تا Ǵƛ اين چشم
هاي كليـدي ماننـد ŧـارƛرŭ         اين استراتژي، شامǨ سياست   

 Ǵرنامƛ ،ت و            زمينƾزيـ ǌـيƮهاي اجتمـاعي، اسـتراتژي م
Ǵرنامƛ  تƱزيرسا ŭاستها  ريز. 

گزارش وضعيت
  شهر رايد

  

 ساȅنǴ از "گزارƿ "يك 
ها در راستاŭ دستاورد

 انداز تǢƮق چشم

  وكار استراتژي كسب
  

ما چŬونǴ شهر رايد را 
 .كنيم مديريت مي

  ي مديريتي برنامه
  

 ǧدر هر سا Ǵداماتي كǡا
 .ƛايد انƪاǫ شود



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم١٢

 ايمن، پاكيزه و سبز

  كنونيǌ يشرا د دريت شهر رايوǉع

ي رايـد و      فاصـله   .قرار دارد سيدني  ت مركزي شمال     و در قسم   داشتهكيلومتر مربع مساحت     ۴۰۶۵۱ رايد
  . است كيلومتر۱۲تقريباً سيدني، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ǩشكĥ.عيت شهر رايدǡمو   

ايـن   .تـشكيل شـده اسـت      بخـش  ۱۶از  محاصـره شـده و       ٢اوك   و لين  ١ماتااهاي پار    رودخانه  ميان  در رايد
، ٥وود  ايست،  رايد شرقي ،  دنيستون غربي   ،ن شرقي دنيستو  ،٤دنيستون ،٣عبارتند از چاتزوود غربي    ها  بخش

نيـسون  ِترايـد،    ،١١ پـوتني  ،، رايـد شـمالي    ١٠ پـارك  زُر   ِمل ،٩ميدوبانك،  ٨ِفلد  مارس،  ٧پاركَمِكر،  ٦گالِدسويل
  . و رايد غربي١٢پوينت

قديمي  بافت.  هستند ١٤ي داروگ    از طايفه  ١٣لوالومدگا ي   و ساكنان بومي اين منطقه، قبيله      صاحبان اصلي 
  . ها بنا شده است احل رودخانههر، در اطراف سنتي شو س

                                                 
1. Parramatta 
2. Lane Cove 
3. Chatswood West 
4. Denistone 
5. Eastwood 
6. Gladesville  
7. Macquarie Park 
8. Marsfield 
9. Meadowbank 
10. Melrose Park 
11. Putney 
12. Tennyson Point 
13. Wallumedegal 
14. Dharug 



 

 

١٣    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Ǎرƫ ساƱتاري رايد .ĦكǨ ش

تسهيالت و خدمات كليدي
تجاري
مدرسه

رود
فضاي بازمراكز خريد

صنعتي

خط آهن موجودمسكوني

خطوط پيشنهادي مترو

اسكله حمل بار و مسافر

M2ي  جادهروستايي

 رايد شمالي متعلق بهشهرك



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم١٤

 ايمن، پاكيزه و سبز

  تيجمع
، شـهر  گروه سني ترين  پرجمعيت .است نفر   ۹۵۷۴۴ بالغ بر    ۲۰۰۱سال  ، طبق سرشماري    رايدجمعيت شهر   

 جمعيـت شـهر را       درصـد  ۴۶  و  سال قرار دارند   ۵۴ تا   ۲۰ هستند كه در سن كاري خود يعني از          ميانساالن
  )۴شكل . (دهند تشكيل مي

هاي سـني بـه وجـود         در گروه  ۱۹۹۶نسبت به سر شماري     تغييرات قابل توجهي كه       و  پنج سال  با گذشت 
 نفـر   ۹۰۲ )سال۷۵باالي   (سالمندو گروه سني     نفر   ۱۵۶۶)  سال ۵۴ تا   ۲۵ (ميانسالآمده است، گروه سني     

و گـروه سـني     )  سـال  ۷۴ تـا    ۵۵راد بـين    افـ  (بزرگـسال ته اسـت، در حـالي كـه گـروه سـني             افزايش ياف 
  .كاهش يافته است)  سال۴تا  ( دبستاني پيش
  درصـد  ۱۰هـستند و    ) به پدر و مادر   (سته  هاي واب   بچه درصد   ۱۷ند،  ا كرده  ازدواجرايد  شهروندان    درصد ۴۱

   .تر است اطراف خود متعادل مناطقايسه با  در مقرايدي  هرم سني جامعه. كنند نيز تنها زندگي مي
  )۵شكل  (.كردند در شهر زندگي مي نفر زن ۴۹۵۹۲ نفر مرد و ۴۶۱۵۲ ،۲۰۰۱در سال 
  .تن رسيده بود ۲۲۷به  ١ي تورز  تنگهمستقر در جمعيت شهر و ان ساكن بومي شمار ،۲۰۰۱در سال 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Ǩشكħ .ǴƾايǢسيدني و رايدهاي سني  ي گروه اي اندازه نمودار م  

                                                 
1. Torres )  ي نو قرار دارد يان استراليا و گينه كيلومتر كه م۱۵۲اي به طول  نام تنگه (  

 +۱۰۰  
  ۹۵ ـ ۹۹

  ۹۰ ـ ۹۴ 
  ۸۵ ـ ۸۹
  ۸۰ ـ ۸۴
  ۷۵ ـ ۷۹
  ۷۰ ـ ۷۴
  ۶۵ ـ ۶۹
  ۶۰ ـ ۶۴
  ۵۵ ـ ۵۹
  ۵۰ ـ ۵۴
  ۴۵ ـ ۴۹
  ۴۰ ـ ۴۴
  ۳۵ ـ ۳۹
  ۳۰ ـ ۳۴
  ۲۵ ـ ۲۹
  ۲۰ ـ ۲۴
  ۱۵ ـ ۲۹
  ۱۰ ـ ۱۴
  ۵ ـ ۹
  ۰ ـ ۴

۱۰ %      ۸   %    ۶    %     ۴ %      ۲ %          ۰% 

سيدني

رايد



 

 

١٥    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

 ǨشكĨ.بي گروه  اندازهƾكيك زن و مردرايد هاي سني  ي نǞت Ǵƛ  

 يهـاي ديگـر     در كـشور  بقيـه،   ليا بودنـد و     ا جمعيت شهر متولد استر     درصد ۶۳حدود  تنها   ،   ۲۰۰۱در سال   
  )۶شكل . (هستندنگ و كره ك ، انگلستان، هنگچيني شهر متولد  اغلب اتباع بيگانه. دشده بودنمتولد 

هـا   اين زبـان . دهند جمعيت را تشكيل مي درصد  ۳۴ ،كنند  افرادي كه به زباني غير از انگليسي صحبت مي        
  )۷شكل . (است، عربي، لبناني و يوناني ، ارمنياي اغلب شامل ايتاليايي، كره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Ǩشكĩ.بي گروه  اندازهƾكيك رايدساكنان  هاي سني ي نǞت Ǵƛ Ʈتولدم Ǩ  

كنگهنگ  ۲۵۶۲
زالندنو   ۱۶۸۴ 

 كره  ۲۰۲۴
 ايتاليا  ۲۰۰۷

هند   ۱۳۹۰
 ساير كشورها ۲۲۶۵۸

 چين  ۳۶۵۴
 انگلستان  ۳۵۰۰  

 استراليا ۵۶۱۷۵

۲۵۰۰۰  
۲۰۰۰۰  
۱۵۰۰۰  
۱۰۰۰۰  
۵۰۰۰  

۰ 

مردان
زنان

گردشگران  سال۷۵باالي  سال۷۴ تا۵۵ سال۵۴ تا۲۵ سال۲۴ تا۱۸ سال۱۷ تا۱۲ سال۱۱ تا ۵ سال۴تا 
 خارجي

۲۸۸۹
۲۷۱۵

۳۸۵۹
۳۷۰۵

۳۱۳۹
۲۹۵۹

۴۸۶۶
۴۹۶۳

۷۰۳۰
۲۲۱۷۰

۲۴۱۵
۷۹۰۹ ۴۳۵۳

۶۸۲ 
۸۱۸ 

۲۱۲۷۱

مردان
زنان



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم١٦

 ايمن، پاكيزه و سبز

  

  

 ǨشكĪ.ǴƾايǢدان تكلم مي  نمودار مƛ ǧدر مناز Ǵاني كƛكيك زǞت Ǵƛ شود اي جمعيت  
  

  ينŧارƛرŭ زم
شـهر وجـود    خانـه در  ۳۸ر۸۳۳ نزديـك بـه   ،۲۰۰۱در سـال  . استمسکونی  شهر اراضي  درصد ۴۵حدود  
ي متـصل بـه هـم         نه واحد خا  ۴ر۷۹۲،  ) درصد ۵۳( مستقل   ي   واحد خانه  ۲۰ر ۶۹۵ ، كه از اين تعداد    داشت
 واحـد   ۲ر۹۶۸و  )  درصـد  ۲۰(ارتفـاع      واحد ساختمان كم   ۷ر۷۵۳،  ) درصد ۱۲(شهري  سبك  هاي     خانه مانند

صورت درصدي از كل  زمين بهكاربري  ،۸ و شكل ۱جدول در . بودند)  درصد۸(ساختمان باالي سه طبقه     
  . شهر بيان شده استاراضي

  
 ǧجدوĤ .ري زمين در رايدƛكار  

  ۷۳/۱۸۱۳%) ۶/۴۴(  ونيي مسك منطقه
  ۱۹/۲۹۰%) ۱/۷(  ي تجاري منطقه

  ۳۰/۶۴۱%) ۸/۱۵(  فضاي باز شهري
  ۹۳/۱۳۱۹%) ۵/۳۲(  ساير مناطق شهري
  ۱۵/۴۰۶۵%) ۱۰۰(  كل مناطق شهري

  

لبناني/   عربي۱۸۴۷ 
   يوناني۱۲۹۴
ارمني   ۲۰۲۲
اي كره   ۲۲۹۱
ماندارين   ۲۸۴۲
ايتاليايي  ۳۳۱۹

كانتوني   ۶۰۴۸  
ساير   ۱۱۲۸۹

  تنها انگليسي
  نفر۵۹۳۹۰

ها سايرزبان
نفر ۳۰۹۵۲



 

 

١٧    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
  
  
  
  
  

 Ǩشكī .ري زمين در رايدƛكار  

، با جديـدترين و     وود  ايست،  رايد غربي ،  گالِدسويل،  رايد در اطراف    خرده فروشی ي تجاري و      موارد استفاده 
 اراضـي آن بـه      يك مركـز ملـي اسـت كـه         ،پاركمكر . متمركز شده است   پاركمكرترين مركز در      بزرگ
 نفر هزار   ۲۹ حدود   .رود  به شمار مي   در شهر     اشتغال ترين منبع   مهم و   دارد اختصاص   هاي فناورانǴ   فعاليت

  .هستند كار   مشغول بهاين مركزدر 
تـرين    مهـم . هاي ورزشي و مناطق طبيعي است       ها، زمين    و آزاد شهر شامل پارك      هكتار از فضاي باز    ۲۶۵

 ٤بـار   ِدن و پارك     ٣گانانپارك   ،٢پايونير پارك   ،١ اس هال   ال  ايپارك  ،   ميدوبانكپارك  تسهيالت ورزشي در    
ـ ،پارك طبيعي يامبل، پارك پوتني ،٥والش پارك جيماند و مناطق تفريحي نيز در        واقع شده  ايونير  و پارك پ
 در امتـداد    بـه ويـژه   سواري در شـهر      روي و دوچرخه   هاي مخصوص زيادي نيز براي پياده       جاده. قرار دارند 

سـازمان  شـهر، توسـط      شمالي   مرزهاي در امتداد    لين كاو  پارك ملي    . وجود دارد  پاراماتا ي  ساحل رودخانه 
. زارهـاي باقيمانـده اسـت       وتهترين ب   مهمشود و يكي از        ملي اداره مي   هاي   حيات وحش و پارك    حفاظت از 

رانـي و راننـدگي    قـايق  سـواري،  ، دوچرخهدويدنروي،  ن مناسبي براي تفريح، گردش، پياده   ااين پارك مك  
  .رود تفريحي به شمار مي

 ، بيمارستانگالدسويل بيمارستان ،كمكرپار دانشگاه :عبارتند ازساير اماكن مهمي كه در شهر وجود دارند 
هـاي فراوانـي در رايـد         سازمان. مارس  ِفلدآف و گورستان    شمالي، گورستان    سيدني بخشي مركز توان  ،رايد

  .دهند وجود دارد كه خدمات مختلفي را به جامعه ارائه مي

  
                                                 
1. ELS Hall 
2. Pioneer 
3. Gannan 
4. Dunbar 
5. Jim Walsh 

ي مسكوني منطقه

ي تجاري منطقه

فضاي باز شهري

ساير مناطق شهري

۴۵%

۷%
۱۶%

۳۲%



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم١٨

 ايمن، پاكيزه و سبز

  

  

  

  
  

  

  

                                                 
  .گران است آيند، مقيم و گردش ها به شهر مي جمعيت در روز شامل جمعيت كاري كه صبح  .۱

  كنوني شهر رايدوǉعيت 
   كيلومتر مرĩĨģ/ħģǔƛ  مƾاƭت

   نǞرĬĨĪħħ  جمعيت تǢريبي شهر
   درصدĦĪ  اند جمعيت مǢيم شهر كǴ در ƱارƧ متولد شده

   نǞرĬīĬĬĩ  ١جمعيت در روز
   كيلومترĦīĬ  ها Ǎوǧ كǨ جاده
   كيلومتر مرĩħģ/ĩǔƛ هاي Ǎبيعي پارǣكǨ مƾاƭت 
ƚƾوكارها شمار ك  ĤģīĪĥ  

ǴانƱ Ǩها تعداد ك  ĦīīĦĦ  
   كار تǆǆƲي و داƕمي درصدĥĩ  اشتǚاǧوǉعيت 

ĤĪاداري و دفتري درصد   
Ĭار درصدƪي ت  

   ساǧ پيĥģ ǀشهر رايد در 
   كيلومتر مرĩĨ/ħģǔƛ  مƾاƭت

   نǞرīīĬħī  جمعيت تǢريبي شهر
   %ĥħ  اند جمعيت مǢيم شهر كǴ در ƱارƧ متولد شده

   نǞرĬĨĬĬĥ  جمعيت در روز
   كيلومترĦīĩ  ها Ǎوǧ كǨ جاده
   كيلومتر مرĦĪ/ĩǔƛ هاي Ǎبيعي پارǣكǨ مƾاƭت 
ǴانƱ Ǩها تعداد ك  ĦĤĥħħ  

   كار تǆǆƲي و داƕمي درصدĤī  اشتǚاǧوǉعيت 
ĥĨاداري و دفتري  درصد   

ĥĩار درصدƪيت  



 

 

١٩    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   شهري شهريرايزنيرايزني



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٢٠

 ايمن، پاكيزه و سبز



 

 

٢١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

   و سبزÝ زهيپاŧچرا ايمن، 

شـركت در  بـا  رايـد  شـهروندان  . طلبيـد  مـي  را    جامعـه مشاركت يكايـك اعـضاي      انداز شهر،     چشمتدوين  
 درب منـازل   به   پستهايي كه توسط      نامه  پرسشتكميل   و   "های تمرکزی  گروه"تشكيل   ،نظرخواهي تلفني 

  .ي شهر سهيم شدند آيندهطراحي رستاده شد، در ف
 براي جامعه ارزشـمند     هايي  ويژگي كه مشخص شود چه      بودها اين     ي مورد انتظار از اين نظرخواهي       نتيجه

  . چگونه باشد۲۰۲۲خواهند شهر در سال   ميبه عبارت ديگر، مردماست و 
 بـراي  ی، پـاكيزگي و سرسـبز  ايمنـي با وام تاي   آن بود كه اهالي شهر خواستار آينده      گوياي ها،   نظرسنجي

  .هستندخود شهر 
هـاي    چنين نظرسنجي   و هم ) ۹شكل  ( براي افراد فرستاده شده بود       ق پست ياز طر هايي كه     نامه  در پرسش 

 سال آينـده   ۲۰آل خود در       ايده  شهر سه واژه قالب   پرسيده شده بود كه در       شهرونداناز  ،  )۱۰شكل  (تلفني  
  .توصيف كنندرا 

  
  
  
  
  
  

 ǨشكĬ.هţهايي   واǴراي توصيف شهر در كƛ اهالي شهر ĥģاده كردندǞآينده است ǧسا   
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 ǨشكĤģ. ǴǙدǙراي هاي دƛ اهالي شهر ĥģآينده ǧسا   

 ايمن 

 پاكيزه

 سبز

  مواردساير

۲۰%

۱۴%

۲۴%

۴۱% 

۶%

۱۳%۲۸%

۲۹% 

 پاكيزه 

 ايمن

  مواردساير

 حافظ محيط زيست

 سبز

۲۵%



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٢٢

 ايمن، پاكيزه و سبز

  ÝچǴ معنايي دارد زگŮ و سرسبزŭيمنŮ، پاŧيا

ǀي و پرسƪرسنǒن Ǵنام      
 يا، سرسبزي و آرامش     دسترسي مناسب هايي نظير     اژهاهالي شهر از و   اغلب  ها،    نامه  در نظرسنجي و پرسش   

 شـامل   ، خواسـتار آن هـستند     ي شـهروندان    همه كه تقريباً    چه  آن. صلح براي توصيف شهر استفاده كردند     
  .استمطلوب  نقل عمومي و   و حملساحلها،   مناسب، پاركريدخمراكز 

عـالوه  . نقل عمومي اسـت  و   و حملکيافترها،  تغييراتي كه اهالي خواستار آن هستند، بهبود در وضع راه       
ها   ، تراكم خانه   باشد يهاي بيشتر   هاي سبز و يا پارك      بر اين اهالي شهر دوست دارند كه شهر داراي مكان         

  .تر و بهتري داشته باشند  راحتريدكمتر باشد و خ 
. ننـد  احساس امنيـت و آرامـش ك       شهروندانترين خصوصيت يك جامعه اين است كه           مهم معتقدندمردم  

گـوي    ول و پاسـخ   ؤ مـس   خود را  مديران  باشد و  بخش  فرحست  يط ز يمح ب،تسهيالت و خدمات محلي خو    
   و حمل های شهری  رساختيز،  ستيط ز يمحدهد كه امنيت،      هر دو مطالعه نشان مي     .دننيازهاي مردم بدان  

هـای   رسـاخت يز حفـظ طور كلي خواسـتار        به شهروندانبا وجود اين،    . باالترين اولويت آينده است    ،نقل و
  .هستند تا تغييرات عمده و تسهيالت جديدها   و خدمات موجود و بهبود آنشهری

ـ ط ز يمحـ نقل،   و   ، حمل ي عملكرد كارايي را به شوراي امنيت         باالترين درجه  شهروندان  و سـالمت    ستي
  .ي شهر داده شد  كارايي عملكرد به مديريت و ادارهي درجهترين  جامعه دادند و پايين

  :كند بيان ميشهر  سرسبزي  وزگیيپاک، ايمني را از شهرونداني كه در زير آمده است، منظور مطالب
هـا،    حضور بيشتر پليس در انظار عمومي و جامعه، بهبود روشنايي جاده          معناي   به   شهروندان در نظر    ايمني

 بـراي  ي تـسهيالت روهـا،  هـا و پيـاده    جـاده ها، خياباني شهر، بهبود  تقويت مراقبت از همسايگان در حومه 
  . استهاي جوانان عابران و فعاليت

هـا و     راه   است كه هوا تميز باشد، آب      ابه اين معن   شهر،   زگŮيپاŧچنين اهالي شهر خاطرنشان كردند كه         هم
  . فاضالب بهبود پيدا كندي سامانهدر خيابان ديده شود و كمتر  زبالهها تميز شوند،  پارك

 باز، هاياشتن فضارشد جمعيت، دو هاي ملي، كنترل تراكم   پاركزحفاظت اداشتن شهر شامل  سرسبزنگه
  .شود  ميشهروندان مشارکت آب، بازيافت و افزايش آموزش و مخازن، بهبود مديريت فضاي سبز

  
  ها انديشي هم

بـراي توصـيف ايمنـي،    ار شـد  زبرگـ شـهر  دی ينفعان کل يبا حضور شهروندان و ذكه ی يها شیياند در هم 
ن سـه   يدر ا نقاط مهم شهر برای بهبود       ،ن روش يدر ا .  استفاده شد  میيروشی ترس زي از    و سرسب  زگیيپاک

   .ن مناطق نکاتی مطرح شدياز در ايرات مورد نيينی در مورد تغيهمچن. ی شدنديبر روی نقشه شناساحوزه 



 

 

٢٣    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ǨشكĤĤ .وزهƭ هبود درƛ رايƛ مهم شهر ǋاǢي ايمني ن  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ǨشكĤĥ .مهم ǋاǢوزهنƭ هبود درƛ رايƛ ي پاكيزگي  شهر  
  
  
  
  

  
  
  

  
 ǨشكĤĦ .وزهƭ هبود درƛ رايƛ مهم شهر ǋاǢي سرسبزي ن  



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٢٤

 ايمن، پاكيزه و سبز

 ŭورهاƮانداز چشمم  
مورد بررسی قرار   ،  مواجه است ها    با آن به طور روزمره     رايدكليدي كه شهر    محور   ۱۰ ،انداز  چشمن  يدر تدو 
 در نظرسـنجي    نيچنـ  فرستاده شـد و هم     روندانشهبراي    پست ي  لهيوس هبهايي كه     نامه  در پرسش . گرفت

 که   و يا تغييراتي   محوراي از هر      بندي كنند و نمونه      را رتبه  محورهاتلفني، از مردم خواسته شد اهميت اين        
  .ان کننديبز ينرا ت مطلوب برسد يد رخ دهد تا به وضعيدرهرمحور با

  

  Ýواكنǀ شهروندان چŬونƛ Ǵود
بندی  رتبه  را انداز  چشممحور   ۱۰از اهالي خواسته شده بود تا       ،  ستاده شد  فر پستهايي كه با      نامه  در پرسش 

 ۱ي     شـماره  ي شـهر از      مردم در آينـده    نگاهت از   يب اهم تيتره   محورهای مورد نظر ب    ،ريدر نمودار ز  . كنند
  .استبندی شده  تياولو) ترين مورد است اهميت كه كم (۱۰ي  تا شماره) ترين مورد است كه مهم(

به خود را  باالترين اهميت    ستيز و محيط    ،ها و تسهيالت     است كه امنيت، زيرساخت    آن گوياي ۱۴شكل  
  .ندا هاختصاص داد

  
  
  
 
 
  
  

Ǩشك Ĥħ.Ǵندي   رتبƛ ورهاƮمǀريق پرسǍ از Ǵنام  Ǵاهايي كƛ  تƾپǧاست شدهارسا   
   

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  

۱۰  

۲۹/۴ ۳۶/۴ ۳۳/۴  ۶۴/۴ ۸۸/۴ ۱۹/۵ 
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۸/۶ ۱/۷  
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٢٥    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

 بـه ايـن   مـديران شـهري  ر اهميت دارد كـه   براي شما چقد"در نظرسنجي تلفني، از اهالي پرسيده شد كه     
 ۲،  " اهميتي نـدارد   اصالً" به معناي    ۱  عدد :"بيان كنيد  ۵ تا   ۱صورت اعداد      خود را به   پاسخد؟  نمسائل بپرداز 

 مهـم " به معناي    ۴،  " است اهميت  نه خيلي مهم و نه خيلي كم      " به معناي    ۳،  " است تا حدي مهم  "به معناي   
  ".است بسيار مهم" به معناي ۵و " است

ـ زمحـيط    ،امنيـت  برابر با تقريباً   را   مديريت شهري امور مربوط به    اهميت   شهروندان ونقـل     و حمـل   ستي
ي موارد اهميت زيادي دارند، امـا اهميـت مـوارد يادشـده از بقيـه                  هرچند همه  .)۱۵شكل   (ارزيابي كردند 
  .بيشتر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق نǒرƱواهي تلǞني از ǍريمƮورها ƛندي   رتبĤĨ.Ǵ كǨش

  

Ǵامنيت جامع  

  مƮيǌ زيƾت

ǨǢو ن Ǩمƭ  

  ƾهيالت عموميها و ت زيرساƱت

ƬريǞت و تǙفرا  

  مديريت شهري

  ي جديد  شهري و توسعƛǴافت

  رفاه اجتماعي

 ƚƾاد و كǆتǡكارو ا  

 ۱/۴  و ميراƣ فرهنǞƭŮŬاǑت از

۳/۴ 

۳/۴ 

۴/۴ 

۴/۴ 

۵/۴ 

۵/۴ 

۶/۴ 

۶/۴ 

۶/۴



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٢٦

 ايمن، پاكيزه و سبز

Ǵامنيت جامع  

 امنيـت، بـسيار     احـساس . هايشان و جامعه امنيت داشته باشند        مردم خواهان اين هستند كه در خانه       اغلب
 مـردم   ي  دغدغـه تـرين     ترين و كليدي     مهم ، مشخص شد كه امنيت    ۱۹۹۶ سال   در نظرسنجي . مهم است 

  .را دارد استانين آمار جرم و جنايت در تر شهرهايي است كه پايينجمله  از رايد هرچند است، شهر

  پƾت فرستاده شدهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ħĤĤ    ر ازǞي       شهروندان، نǢمهم تل żموارد زير را كامال 
  :كردند

، تǚييرات و يـا ƛهبودهـايي كـǴ         اǡداماتترين    مهم
ĩĥĬ ــر از Ǟــهروندان ن ــǴش ــاي   در رتب ــا Ĥه  Ħ ت

  : كرده ƛودندفهرست
  

  ) نفر۲۷۷ (پليس بيشتر •  ) نفر۱۱۲(امنيت بيشتر / پليس •
  ) نفر۵۶(ها  افزايش روشنايي خيابان •  ) نفر۱۰۴( عمومي اماكنها و  امنيت در خيابان •
  ) نفر۴۱(جلوگيري از جرم و جنايت  •  ) نفر۵۴(سرقت / قاپي كيف •
  ) نفر۴۱(افزايش اشتغال در جامعه  •  ) نفر۳۶(احساس امنيت  •
  ) نفر۳۹(ايش قابليت ديد توسط همسايگان افز •  ) نفر۲۰(روشنايي شب  •
  ) نفر۳۷(بهبود امنيت  •  ) نفر۱۸(ارتباط با همسايگان  •

  ) نفر۳۵(كنترل غيرمحسوس اراذل و اوباش  •  
  ) نفر۳۲(ها  بهبود راه •  
  ) نفر۲۴(روها  بهبود پياده •  
  ) نفر۲۲(هاي عابر  پل •  
  ) نفر۲۰(ن امجازات سخت براي متخلف •  
  ) نفر۱۶(ي قطار ها امنيت ايستگاه •  
  ) نفر۱۵( کيتراف بهبود •  
  ) نفر۱۵(نان اهاي جو فعاليت •  
  ) نفر۱۵(هاي امنيتي  افزايش دوربين •  

    



 

 

٢٧    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

   ŭ شهرŭها زيرساƱت

شهر بايـد   . ها است   ها و جاده    ها، كتابخانه   روها، فاضالب   ها، پياده    زيرساختهايي نظير پارك    مراقب رايدشهر  
بعضي از اين زيرساختها خيلي قديمي هستند و به زمـان           . هر نگهداري كند  ها براي جامعه ش     از اين دارايي  
  .گردند هاي اوليه برمي اسكان اروپايي

   فرستاده شدهپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
Ħĥģ    ر ازǞمهم      شهروندان،ن żموارد زير را كامال 

  :تلǢي كردند
 نǞر  ĨĤĥ، تǚييرات و يا ƛهبودهايي كǴ       اǡداماتترين    مهم

  :د كرده ƛودنفهرست Ħ تا Ĥهاي   در رتبǴشهرونداناز 

  ) نفر۷۳(هاي موجود   زيرساختحفظ •  ) نفر۵۱(ونقل عمومي و محلي  حمل •
  ) نفر۵۷ (ها بهبود راه •  ) نفر۴۷(ها  پاركينگ/ ها  جاده/کيتراف •
  ) نفر۵۱(روها   پيادهحفظ و مرمت •  ) نفر۲۸(شهري دسترسي به تسهيالت  •
  ) نفر۴۶ (ها نگهداري پارك •  ) نفر۲۶(بهداشت / ها بيمارستان •
  ) نفر۲۳(ونقل عمومي مطلوب  ي حمل سامانه •  ) نفر۲۵(هاي موجود   زيرساختحفظ •
  ) نفر۲۱( مراكز خريد و اقتصادي سازيبه روز •  ) نفر۲۱(ها  فروشگاه/ مراكز خريد •
  ) نفر۲۰(ها  داشتن زيرساخت هابه روز نگ •  ) نفر۱۸(هاي بيشتر  خانه كتاب •
  ) نفر۱۹(ها  بهبود و نگهداري فاضالب •  ) نفر۱۴(آموزش / مدارس •
  ) نفر۱۸(ها   تجهيزات بازي در پاركحفظ و تقويت •  ) نفر۱۳(هاي بهتر  خانه كتاب •
  ) نفر۱۸ (هاي بهداشتي سرويسبهبود و نگهداري  •  ) نفر۱۲(تسهيالت بيشتر  •
  ) نفر۱۷(ها در مراكز خريد  افزايش پاركينگ •  ) نفر۱۲(تسهيالت ورزشي  •

  ) نفر۱۵(بهبود كيفيت خريد  •  
  ) نفر۱۳(هاي دوچرخه و موتور  بهبود و نگهداري راه •  
  



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٢٨

 ايمن، پاكيزه و سبز

 ǌيƮتيزمƾ  
ي اين موارد از محـيط طبيعـي          همه.  خود ادامه دهد   حياتتواند به      نمي پاكيزهبشر بدون هوا، آب و غذاي       

كه محـيط زيـست     اي است     ونهبه گ  آن   شهروندان، مديريت شهر و     رايدچالش شهر   . گيرد  ت مي اسالم نش 
  .    طبيعي سالم بماند

   فرستاده شدپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĦĬħ    ر ازǞمهـم          شهروندان ن żمـوارد زيـر را كـامال 

  :تلǢي كردند
 نǞر  ĩĤģ، تǚييرات و يا ƛهبودهايي كǴ       اǡداماتترين    مهم

  : كرده ƛودندفهرست Ħ تا Ĥهاي   در رتبǴشهرونداناز 

  ) نفر۱۲۰ (زارها بوته و نگهداري نظافتحفاظت،  •  ) نفر۸۲(هواي تميز / كيفيت خوب هوا  •
  ) نفر۱۰۰ ( آب و يا بازيافت آبمخازن •  ) نفر۸۰(هاي طبيعي  نگهداري از پارك •
  ) نفر۸۲( و گياهان بيشتر ان با درختييها خيابان •  ) نفر۶۶(هاي تميز  راه آب و آب •
  ) نفر۷۰(ها و سواحل  راه داشتن آب ها نگپاكيزه •  ) نفر۳۴(تر  درختان بيشتر و سالم •
  )نفر ۶۶(ها  نگهداري از پارك •  ) نفر۲۴ (تفكيك زباله •
  ) نفر۶۲ (ننگهداري از درختا •  ) نفر۲۰(داشتن محيط  هاتميز نگ •
  ) نفر۵۴( هاي بازيافت برنامه •  ) نفر۱۹(هاي عمومي  آلودگي •
  ) نفر۳۸(آموزش و اشتغال جامعه  •  ) نفر۱۹(معيت تراكم ج/ افزايش •
  ) نفر۳۶(حفاظت از حيات وحش، گياهان و جانوران  •  ) نفر۱۸(ها  تميزكردن پارك •
  ) نفر۲۷(فضاهاي باز  •  ) نفر۱۷(هاي كمتر  حومه •
  ) نفر۲۷( ...حفاظت از منابع انرژي و  •  ) نفر۱۶ (چيز همهداشتن  هاتميز نگ •
  ) نفر۲۶(هاي بيشتر  پارك •  ) نفر۱۴(هاي بيشتر دسترسي به پارك •
  ) نفر۲۵(ط زيست يحفاظت از مح •  ) نفر۱۱ (کيتراف •
  ) نفر۲۳( هاي هرز كنترل علف •  ) نفر۱۰(فضاهاي باز  •
ي  شـورا  در برابـر اقـدامات    پـذيري    وليتؤمس •

  ) نفر۱۲( شهر
 ) نفر۲۱(كنترل نسبت زمين به ساختمان  •
  ) نفر۲۱(هبود كيفيت هوا ب •

ــ  •   ــزايش مك ــود و اف ــاده انبهب ــاي پي روي و  ه
  ) نفر۲۱(سواري  دوچرخه

  ) نفر۱۸(هاي جديد  كنترل تراكم توسعه •  



 

 

٢٩    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

ǨǢو ن Ǩمƭ  

سـطح   در کيترافگيرد و   انجام ميخودروهاي سواريها توسط  لب حمل ونقل سيدني، اغمانندنيز در رايد  
  .ها هستند  و قايقها ها، قطار بوس اتورايد،وسايل حمل ونقل عمومي . تدر حال افزايش اسمدام شهر 

   فرستاده شدپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĦĪĩ    ر ازǞي      شهروندان   نǢمهم تل żموارد زير را كامال
  :كردند

، تǚييرات و يـا ƛهبودهـايي كـǴ         اǡداماتترين    مهم
ĨĦĦ    ر ازǞشهروندان ن  Ǵهاي     در رتبĤ   تا Ħ فهرست 

  :كرده ƛودند

ايستگاه اتوبـوس   / ها  ر اتوبوس يمس/ ها    اتوبوس •
  ) نفر۸۸(

  ) نفر۹۰(بهبود خدمات اتوبوس محلي  •

  ) نفر۸۱( حمل و نقل عمومي تقويت ناوگان •  ) نفر۸۰(حمل ونقل عمومي ناوگان  تقويت •
  ) نفر۶۸(بهبود حمل ونقل عمومي  •  ) نفر۷۱(ها  دسترسي به مكان •
  ) نفر۵۰(بهبود عبور و مرور  •  ) نفر۴۲(ها  سهولت و راحتي مسافرت •
  ) نفر۵۰(تر  خدمات حمل ونقل هماهنگ •  ) نفر۳۶(قطارها / ها  تگاهايس •
  ) نفر۴۴(ي مسافران روزانه ا جاي پارك بر تهيه •  ) نفر۲۸( كاهش ترافيك •

  ) نفر۴۳ (ها خيابانبهبود  •  
 استفاده از وسايل حمل ونقل      بهتشويق مردم    •  

  ) نفر۳۳(عمومي 
  ) نفر۳۲ (ی شهرنيبحمل و نقل  •  
  ) نفر۳۰(آهن   راهي  شبكهي توسعه •  
  ) نفر۲۱(هاي دوچرخه  نگهداري راه بهبود و •  
  ) نفر۱۳(ها  بهبود و نگهداري جايگاه اتوبوس •  
  



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٣٠

 ايمن، پاكيزه و سبز

  اجتماعي رفاه
اين نيازهـا   . برآورده شود مردم  تندرستي و نشاط جامعه به اين بستگي دارد كه تركيبي از نيازهاي مختلف              

هاي پشتيباني، محيط  سامانهاي از  شبكه، هاي ويژه بت و مناسها ممكن است شامل فرصتهايي براي جشن
ـ  تأثيرگـذاري    حـس زندگي زيبا، احساس امنيت، احساس تعلق، تسهيالت كافي براي اوقات فراغـت و               ر ب

  .گيرندگان جامعه باشد تصميم

  فرستاده شدپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĥĩģ    ر ازǞم     شهروندان ن żـي    موارد زير را كامالǢهم تل
  :كردند

، تǚييرات و يا ƛهبودهـايي كـǴ        اǡداماتترين    مهم
ħĬħ ــر از Ǟشــهروندان نǴــ ــاي   در رتب ــا Ĥه  Ħ ت

  : كرده ƛودندفهرست

  ) نفر۷۱ (سالمندان براي يتسهيالت •  ) نفر۵۷(ديگر يكمواظبت از / با هم بودناحساس  •
  ) نفر۵۲ (شهروندانمشورت شورا با  •  ) نفر۴۰(با صفا / محيط ايمن  •
  ) نفر۴۶ (هاي ويژه مناسبت •  ) نفر۳۵ (سالمندانواظبت از م •
  ) نفر۳۵ (اجتماعیهاي  كمك و پشتيباني گروه •  ) نفر۲۵(تسهيالت براي معلوالن و خردساالن  •
  ) نفر۳۳(تقويت روحيه و غرور جامعه  •  ) نفر۱۴(شاد / سبك زندگي سالم  •
  ) نفر۲۴(لوالن  براي معيتسهيالت •  ) نفر۱۴(توجه به بهداشت / ها  بيمارستان •

  ) نفر۱۸( جديد وسازهاي ساختتراکم كنترل  •  
  ) نفر۱۸(ه فرهنگي تشويق افراد برجست •  
  ) نفر۱۷(هاي جوانان  پشتيباني و كمك به فعاليت •  

  
مردم مراقب ( پشتيباني ي كهاد يك شبايج •

  ) نفر۱۶( )هم باشند

  
 فرهنگيبهبود دسترسي به تاالرها و مراكز  •

  ) نفر۱۵(
  



 

 

٣١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  يت شهرمديري
و تعيـين   اسـت   گيـري     جامعـه در تـصميم     دادن اعـضاي    مشاركتول مديريت شهر و     ؤ مس رايد داريشهر
  .چه كارهايي شودكه چقدر پول بايد صرف كند  مي

   فرستاده شدپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
Ħģī   ر از شهرǞمهـم         وندان ن żموارد زيـر را كـامال 

  :تلǢي كردند
 ħĦĨ، تǚييرات و يا ƛهبودهايي كـǴ       تاǡداماترين    مهم

 كـرده  فهرسـت  Ħ تا  Ĥهاي     در رتبǴ  شهرونداننǞر از   
  :ƛودند

  ) نفر۷۳(مشورت شورا با اهالي  •  ) نفر۹۸(ارتباط شورا با مردم  •
كردن پول توسط  چگونگي خرج ميزان و •

  ) نفر۳۷(شورا 
 پذيري اعضا و كاركنان شـورا      وليتؤافزايش مس  •

  )نفر ۴۷(
  )نفر ۴۲(ها   مفيدتر از وجوه و سرمايهي استفاده •  ) نفر۲۷(ريزي  هبرنام/ توسعه •

  ) نفر۲۰( شورا همبستگی اعضای •
افزايش صداقت و عدم  شورا، استانداردافزايش  •

  ) نفر۲۹(طرفداري 
  ) نفر۲۷(بهبود مديريت بر فضوالت  •  
  ) نفر۲۲(مديريت بهتر بر درختان و فضاي سبز  •  
  )ر نف۲۱(زد و بند سياسي كمتر  •  
  ) نفر۱۵ (ها خيابانبهبود  •  
  ) نفر۱۴(ها  داشتن جاده اهتميز نگ •  
  ) نفر۱۳(بهبود عبور ومرور  •  
  



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٣٢

 ايمن، پاكيزه و سبز

  تاريƲي  شهري و ميراƛƣافت
 ماننـد   ؛هستندتاريخي   عواملبرخي از اين    . پذيرد  زيادي تأثير مي   است و از عوامل      تنوع بسيار م  رايدبافت  

برخـی  . هـا   هـا و رشـته كـوه        رودخانـه  مانندطبيعي هستند    رگيخی د ربسازي و     ساختمان  الگوهاي قديمي 
  .تحت تأثير مستقيم انسان هستندها  ها و كارخانه مغازه ها، چگونگي طراحي خانه مانندنيز گريد

   شهري ƛافت

  هايي كƛ Ǵا پƾت فرستاده شد نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĥĬĦ    ر ازǞمهـم        شهروندان ن żموارد زير را كـامال 

  :تلǢي كردند
 ħĥħ، تǚييرات و يـا ƛهبودهـايي كـǴ          اǡداماتترين    مهم

 كـرده   فهرسـت  Ħ تـا    Ĥهـاي      در رتبǴ  شهرونداننǞر از   
  :ƛودند

  ) نفر۱۰۸( جديد وسازهاي ساختكنترل تراكم  •  ) نفر۷۴ ( تيها در مناطق پرجمع تراکم خانه •
مناسـب  ها، طوري كه خـوب و     طراحي ساختمان  •  ) نفر۶۲(توسعه رشد و ريزي براي  برنامه •

  ) نفر۶۰(به نظر برسند 
عـدم  / هـاي جديـد        سـاختمان  ارتفاعمحدوديت   •  ) نفر۳۱ (ها ارتفاع ساختمان/ اندازه  •

  ) نفر۵۹(ارتفاع زياد 
وساز زياد در كنار شبكه حمل ونقل، نه در          ساخت •  ) نفر۲۵(جمعيت جامعه  / ها بر ويژگيتأثير  •

  ) نفر۴۸(هاي جديد  مكان
  ) نفر۲۹(كنترل نسبت زمين به ساختمان  •  ) نفر۱۸(ها  رو پياده/ ها جاده/ عبور و مرور •
داشـتن   اه  سـر سـبز نگـ     / تأثيرات محيطي  •

  ) نفر۱۳(محيط 
  ) نفر۲۲(هاي مسكوني  عدم توسعه در مكان •
  ) نفر۲۲(ها  نوع در اشكال خانهت •

  ) نفر۱۹(نگهداري و افزايش فضاي باز  •  ) نفر۱۱(تر  تسهيالت بيشتر و متنوع •
  ) نفر۱۶(ردن مراكز خرايد و اقتصادي به روز ك •  
  ) نفر۱۵(ها  نگهداري از پارك •  
  ) نفر۱۵( کيبهبود تراف •  
  ) نفر۱۴(ها  بهبود جاده •  
با توسعه  همگام  ها    داشتن زير ساخت    اهبه روز نگ   •  

  ) نفر۱۳(



 

 

٣٣    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

ƣميراŮŬفرهن   

   فرستاده شدپƾتهايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĥģħ    ر ازǞي       نشهروندا نǢمهم تل żموارد زير را كامال 
  :كردند

، تǚييـرات و يـا ƛهبودهـايي كـǴ          اǡداماتترين    مهم
ĤĬĩ    ر ازǞشهروندان ن  Ǵهاي     در رتبĤ   تا Ħ فهرست 

  :كرده ƛودند

  ) نفر۱۱۰ (هاي تاريخي مكاننگهداري و مرمت  •  ) نفر۱۰۵ (یحفظ ميراث تاريخ •
 وا بـه طـوري كـه خـوب          ه  طراحي ساختمان  •  ) نفر۶۷(هاي قديمي  خانه/  بناها •

  ) نفر۲۹(مناسب به نظر برسند 
  ) نفر۱۸( جديد وسازهاي ساختكنترل تراكم  •  
  ) نفر۱۷ (رايدآموزش تاريخ شهر  •  
  

 ƚƾاد و كǆتǡكارو ا  
همچنـين ايـن   . نظام اقتصادي استراليا بـستگي دارد و  به قدرت شهر سيدني    ،رايدسالمت اقتصادي شهر    

 ۵۰ر۰۰۰ و تقريبـاً  ساكنان خود نفر از   ۱۰۰ر۰۰۰ است و خدماتي را براي       یشهر خود پايگاه اقتصادي مهم    
  .  كارگر فراهم آورده استنفر

  فرستاده شدپƾت هايي كƛ Ǵا  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĥĤĬ            مهـم żر از اهالي شهر موارد زير را كـامالǞن 

  :تلǢي كردند
 نǞـر  ĥħħترين كارها، تǚييرات و يا ƛهبودهايي كǴ        مهم

  : كرده ƛودندفهرست Ħ تا Ĥهاي   در رتبǴشهرونداناز 

 ) نفر۷۲ (هاي بومی فرصت/ اشتغال بيشتر •
  ) نفر۳۵(هاي تجاري بيشتر  فرصت •

تـر     بهتـر و راحـت     ريـد  و يا خ   ها  فروشگاهكيفيت   •
  ) نفر۴۳(

 مراكز خريـد و يـا مراكـز اقتـصادي سازيروز به •  ) نفر۳۵(مراكز خريد /  بيشترهاي فروشگاه •
  ) نفر۴۲(

  ) نفر۲۱(وكارهاي كوچك و محلي  حمايت از كسب •  
  ) نفر۴۰( به منطقه وكار صاحبان كسبجذب  •  
  ) نفر۲۱( محلي شغليهاي   فرصتافزايش •  
  ) نفر۱۶(هاي محلي  ها و رستوران بهبود كافه •  
  



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٣٤

 ايمن، پاكيزه و سبز

ƬريǞت و تǙفرا  
 .كنند  ها را دنبال مي    آنهاي تفريحي و فراغتي وجود دارد كه مردم            از فعاليت  شمار فراواني  ،ديدر شهر را  

هـاي    حضور در رويدادهاي ورزشـي و فرهنگـي يـا شـركت در فعاليـت               حات عبارتند از  ين تفر يبرخی از ا  
مطالعه و معاشرت  كردن به موسيقي، زيون و  فيلم، گوشي، تماشاي تلوخريدحي و ورزشي، سرگرمي، يتفر

  .با ديگران

  تاده شد فرسهايي كƛ Ǵا پƾت  نامǴ پرسǀ  نǒرƱواهي تلǞني
ĥĬĤ           يǢمهم تل żر از اهالي شهر موارد زير را كامالǞن 
  :كردند

، تǚييـرات و يـا ƛهبودهـايي كـǴ          اǡداماتترين    مهم
Ĥĩĩ    ر ازǞشهروندان ن  Ǵهاي     در رتبĤ   تا  Ħ فهرست 

  :كرده ƛودند

ــي • ــسهيالت ورزش ــي/ ت ــاده روي/ تمرين / پي
  ) نفر۷۲( دوچرخه سواري

  ) نفر۲۷( ورزشي هاي بهبود و نگهداري زمين •

 سـواري  هاي دوچرخه   مكانبهبود و نگهداري     •  ) نفر۶۸(تسهيالت ورزشي /  ها پارك •
   ) نفر۱۵(

   ) نفر۱۵( ها نگهداري از پارك •  )  نفر۶۷ (كودكان/ هاي جوانان فعاليت •
هـايي بـراي اوقـات        هـا و گـروه      ايجاد مكـان   •  ) نفر۲۴(نزديك / تفريح و فراغت در دسترس •

   ) نفر۱۴( فراغت
  )نفر ۱۴( هاي جوانان فعاليت •  ) نفر۱۵(جامعه  افراد تعامل •
بهتر و نگهـداري از     / استخرهاي شناي بيشتر   •

  ) نفر۱۳(ها  آن
  

    ) نفر۱۰(هاي تفريح كمتر  هزينه •
  
  
  
  



 

 

٣٥    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندازانداز  چشمچشم



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٣٦

 ايمن، پاكيزه و سبز



 

 

٣٧    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  ĥģĥĥ در ساǧ رايدتوصيǞي از شهر 
  

   يايمن
شهري زنـده و پرتكـاپو كـه از نظـر         

 ظاهري زيبـا و     بهداشتي سالم، از نظر   
از نظر اقتـصادي قدرتمنـد اسـت و         

هاي   مشاركت شهروندان را در فعاليت    
 .نمايد اجتماعي و فرهنگي جلب مي

  
  :ما شهري داريم كه

 .هاي اجتماعي و فرهنگي تشويق كند  در فعاليتمشاركت را به شهروندان •
 .محيطي شهر تامين شود ست زيدهد تا سالمتي، رفاه اقتصادي و اجتماعي و نيازهاي خدماتي ارائه مي •
 . دارندمشاركت چشمگيري  هاي اجتماعي   و فعاليتهاي ويژه مناسبتها،   در جشن،ها و افراد داوطلب گروه •
 امنيت و سالمت عمومي جامعه       هنر، فرهنگ، اقتصاد، محيط، مسكن، فراغت، تفريح،       هب مثبتي   نگاه •

 .دارد
فراوانـي بـه شـهروندان       دانـشگاهي قتـصادي و    هاي ا   گر رشد و منفعت جامعه است و فرصت         نمايان •

 .كند عرضه مي
  
  
  

  : شهرونداننǒر

 در   رستورانهاي تǞريƮي و      مƪتمǔ از ساƱت 
 ندانو كنيـد تـا شـهر      ƭمايـت اǍراǛ شـهر    

تشويق شوند پوƱ ǧود را در شهر Ʊودشـان         
 .ƱرƧ كنندتا جاي ديŬر



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٣٨

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
ــا شناســايي نيازهــاي  شــهري كــه ب

ها    آن دادن  مردمش و دخالت   گوناگون
براي بهبود زندگي    ،ها  گيري  در تصميم 

  .   كند مي ريزي ها برنامه آن
  
  
  
  
  

  :ما كيفيت زندگي خود را مديون اين موارد هستيم

 ؛سازد برآورده ميرا پذير و محروم جامعه  هاي گوناگون قشر آسيبتسهيالت و خدماتي كه نياز •
 ؛ رايد ي متنوع هاي جامعه آرمان آرزوها و تحققبراي گيري  تصميم •
 ؛به جامعهشهروندان نسبت  همبستگيحس قوي تعلق و  •
 شهر؛ منابعبه ي شهروندان  همه برابردسترسي  •
 ؛ ونيازهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي جامعهتامين  •
 . استشهروندانگوي نيازهاي   جوابشهري كه خدمات اطمينان از اين •
 

  : شهرونداننǒر

متنـوǓ  هـاي     اي ƛا فرهنـŪ     جامعǴاعǊاي  ما  
 يـك Ʊـانواده     ماننـد هƾتيم و اگر Ʋƛـواهيم      

    Ǵمشاركت هم Ǵƛ ،ها و     زندگي كنيم Ūي فرهن
 .  عǢايد نياز داريم



 

 

٣٩    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
  

ــه ــاي   جامع ــا غن ــوام ب ــوازن ت اي مت
  .فرهنگي و عزت اجتماعي

  
  
  
  
  
  
  

  : اي داريم كه در آن ما جامعه

 .داريمروابط فعالي با همسايگان خود  •
 شـكل   را، زندگي اجتمـاعي     ها، آرزوها و اميدها و انتظارات        سنت ،ها  نمادهاي فرهنگي، باورها،      ارزش •

 .دهند مي
 .كنند  برگزار ميياي متنوعه جشنبا مشاركت مردم  ، و هنريفرهنگيمراكز  •
و تعامـل  ، شـهروندان  بـراي اجتمـاع     محلـي هـا و فـضاي شـهر          ها، خيابـان    مناظر طبيعي، ساختمان   •

 .هاي فرهنگي است فعاليت

  : شهرونداننǒر

 از  تا يك ƛار، دور هم جمǔ شويم     هر چند ماه    
ǧاƭ    او روزƾان و   يهمŬ   Ǵاي جامعـǊر اعŬدي

  .ƛاƱبر شويم



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤٠

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
روهاي آن    ها و پياده    شهري كه خيابان  

 اسـت كـه      ي شـده  اي طراح   به گونه 
ســواران و  موتورســواران، دوچرخــه

  .كنند عابران پياده احساس امنيت مي
  
  
  
  

   :روهايش پيادهو سواري  دوچرخهمسيرهاي ، ها خيابانما شهري داريم كه 

 . و عابران حركت كنندانسوار ، دوچرخهاندهد با آرامش خاطر اطراف موتورسوار به مردم اجازه مي •
خوبي طراحي شـده تـا مـردم          بهها   ابانيخ.  اقشار آماده شده است    ي   همه ي  نه منصفا ي  برای استفاده  •

 . احساس امنيت كنند
ها استفاده كنـيم   كند از آن ما را ترغيب ميشود و  تر مي سيماي آن جذابشود و     فعاالنه نگهداري مي   •

 . دهد به ما احساس امنيت ميو 
 . سازد يپذير م ما با ديگر اعضاي جامعه را امكانارتباطات  •
  
  
  
   

  :نǒر شهروندان

 كوچك و مƮلـي     وكارهاي  كƛƚƾا ƭمايت از    
    Ǵراي اهالي شهر، يك جامعƛ  ـا     يƛ و Ūهماهن 

 .شود نشاǋ ايƪاد مي



 

 

٤١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
 هـاي   گـذرگاه شهري كـه امـاكن و       

  اي طراحي شـده     عمومي آن به گونه   
است كه امكان بروز حـوادث را بـه         
حــداقل رســانده و مــردم در آن بــه 
آساني با يكديگر تعامل دارند؛ و در       

 .يابد نتيجه ميزان بزهكاري كاهش مي
   
  
  

  :هاي عمومي و فضاهايي داريم كه ما مكان

 . ندگي و تفريح ايمن هستندبراي كار، ز •
 .  را مالقات كننديكديگرجا  كنند تا در آن  را براي اجتماع مردم تأمين ميیيها مکان •
 . كند دهد و سالمت جامعه را تضمين مي  را به مردم مياحساس امنيت، نشاط و سرزندگي •
 .  خدمت كنيمي خود دهيم تا به جامعه دست به دست هم ميدر آن  •

  :نǒر شهروندان

هايـشان   سـازهايي كـǴ عمـارت     Ǵƛ ساƱتمان 
ƛـŬ .  Ǵيريدسيماي زيبايي دارند، زياد سƲت ن     

   ƿو رو ǔƛمنا ǧسـيماي        دنبا Ǵاشيد كـƛ هايي
  .شهر هر روز زيباتر و زيباتر شود



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤٢

 ايمن، پاكيزه و سبز

  

  پاكيزگي
اي پاكيزه از مجـراي حفاظـت از        هو

هاي     منابع طبيعي و بكارگيري سامانه    
  .نقل بهتر و يكپارچه و  حمل

  
  
  

  :كهاست طراحي شده اي  به گونهشهر ما 
 .كند را ترويج ميي بهينه از انرژي  استفاده •
 براي  نقل عمومي  و   وسايل حمل انواع   از   اي اثربخش   گونه  به توانند  ميگران     و گردش  شهروندانتمام   •

 . شهري استفاده كنند شهري و برون سفرهاي درون
 . باشند مردم كمتر به خودروهاي شخصي وابسته شود موجب مي •
 . مردم نياز نداشته باشند از خودروهاي شخصي استفاده كنند •
 .  شودكمينهآلودگي هوا  •
  

  

  :نǒر شهروندان

  ǣهبود پـارƛ        ،اهاي عمـوميǊهـا و فـ   ǀكـاه 
و   ها، تشويق استǞاده از وسـايƭ ǨمـǨ           آلودگي

  .تالƿ گƾترده ƛراي كاهǀ زƛالǴ. نǨǢ عمومي



 

 

٤٣    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
آب پاكيزه از طريق كنتـرل آلـودگي        

  .ها ها و حفاظت از آن راه ورودي آب
  
  
  
  

  

  :هايي داريم كه راه ما آب

 . دنانداز خطر نمي  مختلف را بهنزندگي آبزيا •
 . دارندطبيعي بكر و نماي عاري از زباله بوده و  •
 .شوند و براي شنا مناسب هستند براي تفريح استفاده مي •

  : نǒر شهروندان

ǴانƱرود Ǩƭت كنيدها از سواǑاǞƭ . 



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤٤

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
ــا، امـــاكن عمـــومي و  خيابـــان هـ
ــه كمــك   ســاختمان هــاي جــذاب ب

هـا بـه      ريزي بهتر و طراحـي آن       برنامه
گوي انتظارات جامعه  اي كه پاسخ هگون

ــومي محــيط   ــات ب ــا الزام ــوده و ب ب
  .خواني داشته باشد هم
  
  
  :ما
  و موتورسـواران   سـواران   ، دوچرخـه  عـابران  داريم كه بـراي    هايي   جاده  و رو،  رو، دوچرخه  هاي پياده   راه •

  .جذاب هستند
اند و دل       خوبي طراحي شده   به كه داريم  ، پاركينگ، پارك و باغ    رايد مراكز خ  مانندهاي عمومي     مكان •

 .دنفريب  را ميانرهگذر
ها بر   آناند كه تأثير  طراحي شدهاي به گونه هستند و    داريم كه شيك و جذاب     نوسازيهاي    ساختمان •

 . كمينه باشدمحيط 
  

  : نǒر شهروندان

 ... Ǎراƭان ƛايد از مناǑر واǡعي استǞاده كنند      
هـا    و تا ƭدي مراƚǡ تعادǧ سـيماي Ʊياƛـان        

  .ƛاشند



 

 

٤٥    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
نمودن استانداردهاي باال در نماي       لحاظ

شهر با پرهيز از هرگونه ديوارنويـسي،       
مي و مراقبت   ريختن زباله در معابر عمو    

  . از فضاها و امكانات عمومي
  
  
  
  
  : ما
، پاركينـگ، پـارك و      رايدمراكز خ مانند  هاي عمومي      و مكان  ها  خيابانرو،    رو، دوچرخه    پياده مسيرهاي •

 .  عاري از هرگونه زباله هستندكه داريمباغ 
از هرگونه زباله و     و   ،شوند  ه داشته مي  انگفريب    و دل  پاكيزه   يي داريم كه  فضاهاو   ، ساختار ها  ساختمان •

 . عاري هستنداي  ديوارنوشته

  :شهروندان نǒر

ـ   اماكن عمومي  نǒافت Ŭداشـتن   ها، سرسبز ن
ــارǣ  آن ــت از پ ــا، مراǡب ــا، آƙ ه ــا و  راه ه ه

 هاي تǞريƮي  مكان



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤٦

 ايمن، پاكيزه و سبز

  سرسبزي
شده   محيطي حفاظت   هاي زيست     سامانه

و فرايندهايي كه بـه كمـك اقـدامات         
  حفاظتي، از حيـات وحـش و محـيط        

   .نمايد زيست محافظت مي
  
  
  

  :ها و فرايندهايي هستيم كه  هسامانما داراي 

 . گيرد اندازه ميرا محيط برتأثير ما  •
 . دهد  نشان ميواكنشگيرد،  در خطر قرار ميزيست طبيعي  محيط نگامي كهه •
 . كند  ميترميم واردشده به محيط طبيعي را خسارات •
 . كند ها رعايت مي گيري اصول احتياطي را در تصميم •
  .كند حفاظت مي اكولوژيك هاي سامانهو از بخشد  را تقويت كرده و بهبود ميتنوع زيستي  •

  :نǒر شهروندان
ƛـǴ   يي و نيـروي انـƾاني ƛيـشتر       مناǔƛ مـال  

ƛ  ــهر ــبز ش ــǊاي س ــازي ف ــازي و نوس ازس
 .اƱتǆاǃ دهيد



 

 

٤٧    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
  بـه خـوبي    اي كـه    شده مناطق حفاظت 

  .يابند نگهداري شده و بهبود مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي طبيعي داريم كه ما مكان

 . خورد به چشم ميدر آن اهی ي گهاي مختلف  گونه •
 . هاي هرز وجود ندارد در آن علف •
 . رود به شمار ميبهايي  دارايي گران •
  . شود ها يافت مي ر آنهنوز د بومي و حيات وحش منطقه انهاي گياه  گونهخوشبختانه برخي •

  :نǒر شهروندان

    Ǵوتƛ و ǔي مراتƱرƛ Ǘزارها نرويد   سرا . ƙاƾƭ
 ǣي پارƱرƛ      بيعي راǍ جدا كنيد   هاي ǴيǢƛ و  از 

   .ها مƮافǒت كنيد از آن



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٤٨

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
هـا،    ها، بـاغ    شهري سبز، مملو از پارك    

ــراف   ــبز در اط ــضاي س ــان و ف درخت
  . اه ساختمان

  
  
  
  
  
  

  :هاي سرسبزي با طراحي زيبا و قابل دسترسي هستيم كه ها، فضاهاي سبز و جاده ما داراي پارك

 . ازندس فراهم مي خوبي براي مردم هاي تفرجگاه و باصفا هستند و سرسبزبسيار  •
 . آورند را به ارمغان مي زيستيتنوع  •
 . كنند  ميهديهسترس هستند و سالمتي را به جامعه  ددر و جذاب •
 .گذارند مي اطراف اثر يها ساختمان نماي بر •

  :نǒر شهروندان

ƛايـد Ʊيلـي    ت و تƪارŭ    يمناǍق پر جمع  
 .سرسبز ƛاشند



 

 

٤٩    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
 و  در ساخت" پايداري" توجه به عنصر 

 و نقل،    سازها، مديريت ضايعات، حمل   
هـاي انـرژي و مـصرف آب از           سامانه

  .خودكنترلي شهروندانطريق تعهد و 
  
  
  
  

  :اي هستيم كه ما داراي جامعه

 . رساند نميمحيط آسيبي  كند كه به   تأمين مييهاي ه اجتماعي و اقتصادي خود را از رانيازهاي •
 . داند ول ميؤ مس،گذارد  محيط زيست تأثير ميبرهايي كه   در مورد فعاليتراخود  •
 . داند يفيت زندگي ميخود را متعهد به حفظ و تقويت محيط زيست و ك •
 . حفظ شودكند تا منابع طبيعي  درستي استفاده مي از انرژي و آب به •
دهـد    يح مي ج كرده و آن را بر خودروهاي شخصي تر        ترويجنقل عمومي را     و    حمل وسايلاستفاده از    •

 . يابداي كاهش  تا آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه
 . كند پرهيز ميها  آندرراف س و از ارساندهحداقل به ا قابل بازگشت ر استفاده از منابع غير •
 . داند  بومي مربوط به آن ميهاي سامانه به حفظ و تقويت تنوع زيستي و فرايندها و متعهدخود را  •

  :نǒر شهروندان

ƨازيافت    ترويƛ ƙاده از آǞي       استţشـده، انـر
ممكـن  هرجا كـƱ    Ǵورشيدي و آƛ ƙاران در      

 . ي ƛازيافت  درƛارهشهروندان آموزƛ .ƿاشد



 

 

 ۱۴۰۴هاي استراتژيك تهران در افقگيريانداز و جهت طرح تدوين چشم٥٠

 ايمن، پاكيزه و سبز

  
پيوندي مستحكم با گذشـته از طريـق        

  . تاريخيپاسداشت ميراث
  

  
  
  
  
  
  : كه داراي شهري داريمما

 . يت طبيعي، فرهنگي، مذهبي، باستاني و معماري دارد و مناظري است كه اهمها مكان •
تاريخي،  ي وقايع ياد و خاطره است كه هايي كتيبه، آثار و Ɗ، بناهاي تاريخي، درختان، اشياها ساختمان •

  . كند  و يا محيط فيزيكي را زنده ميقهرمانان و اساطير

  :نǒر شهروندان
 Ǩــ Ŭت جنƱــز از ســا ــǆنوعي،  پرهي ــاي م ه

هـاي    و ǐǞƭ پارǣ  تاريƲي   از ميراǞƭ    ƣاǑت
 .ي همŬان ملي ƛراي استǞاده



 

 

٥١    رايد ۲۰۲۲ انداز چشم

 ايمن، پاكيزه و سبز

Ǵƪگيري نتي  

، ايمـن  در آينده    رايدخواهند شهر      مي شهروندان كهگوياي آن است     شهروندان با   رايزني دستاوردهاي گام 
 ۲۰ را در    رايـد شـد شـهر        خواسته   شهروندان بودند كه وقتي از      اين سه كلمه، واژگاني   . باشد سبز و   زهياŧپ

  . نوشتند آوردند يا بر كاغذ  ها را به زبان   آنبارهاسال آينده توصيف كنند، 
ي   ساله  بيستانداز    جامعه است تا چشم   اعضاي  نزديك با    همكاري   ،رايدشهر  مديران  چالش  در حال حاضر    

كه هدف مشخص   اكنون  . خواهند   مي مردمشود كه   بدل  همان شهري   به   به بيان ديگر،   محقق شود؛ شهر  
 سفرمان  بيائيد. را آغاز كنيم  ين استراتژي براي آينده     دوگذاري و ت   سياست آن فرا رسيده كه      گاهشده است،   

  !بياغازيمرا 
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