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شهر دلخواه ایرانیان
میراث را ارج نهاده و
پذیرای تجدد است

شــهر دلخــواه مــا ،همــه فرهنگهــا ،مذهبها و
ســنتها را گرامی میدارد ،به مــردم هویت فردی و
اجتماعی بخشــیده و بــا یادآوری خاطــرات جمعی
شــهر ،بــا آنهــا از بازیهای کهــن ایرانــی و قومیتها
میگویــد .شــهرهای ایــران دارای فرهنگهــای
مختلفی هســتند ،شــهر دلخواه مــا ،در عین افزایش
حس تعلق ،به این تنوع و تکثر احترام میگذارد .در
شــهر دلخواه ما ،درعین نظــارت ،مراقبت و هدایت
زندگــی مدرن ،جایــگاه میــراث فرهنگی ســرزمینی
بخوبی شــناخته شــده اســت و با تأکید بــر حفاظت و
توسعه توأمان مدیریت میشود.
ایــن شــهر در حالی که با زیرســاختهای جدید و
هوشمند تجهیز شــده ،عالقهمند به حفظ معماری
و شهرســازی ســنتی و بومــی بــه منزله میراثــی برای
آینــدگان اســت .شــهر دلخــواه مــا ،شــخصیتی ویژه
دارد .در این شــهر بین جغرافیا و فرهنگ پیوســتگی
وجود دارد؛ به نحوی که به ایجاد نمادهای ارزشمند
منحصر به فرد و نه تکرارهای مالل آور ،شــهروندان
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شهر دلخواه من ،شخصیت و هویت دارد
فرهاد آئیش

را بــه خــود پیوند میزنــد و بــه آنها اصالــت و هویتی
ویژه میبخشد.
شهر دلخواه ما ،به سبب تفاوتهایش جایگاهی

شهر دلخواه ایرانیان امن و ایمن ،دارای شبکه
ارتباطی پیوسته و دسترس پذیر بوده و کاربریهای
مختلط سازگار را ترویج میکند

شهردلخواهما،شهریپیادهمدارودوستداردوچرخه
اســت.همهســاکنانآنبویژهزنانوکودکانبهفضاهای
عمومیدسترسیدارند.اینشهردارایپیادهروهاوپیاده
راههای سبز ،دســترس پذیر و متصل است .شهر دلخواه
ما،دوســتدارسالمندانوافرادکمتواناست.دراینشهر
افراددارایآسیببینایی،شنوایی،جسمانیونیزکودکان
وسالمندانبخوبیطراحیشدهوامنوبدونمانعاست.
شــهر دلخواه ما ،بــه رعایت حقــوق مــردم در طرحهای
شهریاهمیتمیدهد.اینشهرازکاربریهایعمومی
زمینمحافظتمیکنــدوتوجهویژهایبهفعالیتهای
تفریحــیوورزشــینشــانمیدهد.اینشــهردلخــواهما
وســایلنقلیــهشــخصیفضاهــایعمومــیرابــهخــود
اختصــاصنمیدهنــد.درایــنشــهر«حقبهشــهر»به
رسمیتشناختهمیشود.
شــهر دلخــواه مــا ،کاربریهــای مختلــط را ترویــج
میدهد.اینشهربرایشهروندانفعالیتهایمتنوع
بــادسترســیمناســبایجــادمیکنــد.درشــهردلخواه
مــا ،ســاکنان در معــرض آلودگیهــای صوتی ناشــی از
اتومبیل،هواپیماوقطارقرارندارند.درشــهردلخواهما،
استفاده از وسیله نقلیه شخصی ارزش تلقی نمیشود.
همــهافراد،حتیمدیرانومقامهایدولتیمشــتاقبه
استفاده از وســایل حملونقل همگانی راحت هستند.
دراین شهر گزینههای مختلف حمل و نقل مانند پیاده
روی،دوچرخــهوحملونقلعمومیوخصوصیبرای
مــردم وجــود دارد .در شــهر دلخــواه ما ،وجــود «نظم»
ویژگیاصلیآمدوشدهایشهریاست.هیچتداخلی

بینحرکتپیادهها،کالسکهکودکان،دوچرخه،ویلچر،
موتورسیکلتواتوبوسوجودندارد.درشهردلخواهما،
عبورپیادههاازخیابانبرسوارهمقدماستواتومبیلهاو
موتورسیکلتهابرایکودکانرابرهمنمیزنند.امنیت
یکموهبتویژهدرفرهنگایرانیاســت.شهردلخواه
ما،امنیتخاطروایمنیســاکنانشراتضمینمیکند.

ویژه در گردشگری جهانی دارد .این شهر پرآوازه ،به
میهمانــان از سراســر جهان خوشآمــد میگوید و از
آنان استقبال میکند.

شهر دلخواه ما ،نظمی همچون نظم ارکستر دارد.
اورمین جکوزیان

دراینشــهرپنجرههاروبهخیابانهایروشنبازاست،
مأمــوران پلیــس بیدرنگ حاضرنــد و همســایگان به
امنیتورفاهیکدیگراهمیتمیدهند.شهردلخواهما،
دربرابرخطراتمقاوماســت.ایمنیشــهروندانپیش
نیازی بــرای هر نوع اقدام توســعه شــهری دراین شــهر
است.

