
نوسازى پياده روهاى اصلى شهر، احداث پياده راه ها و ساخت فضاهاى جمعى با محوريت پياده از نمونه اقداماتى است كه مديريت شهرى تهران از 
پنج سال قبل آغاز كرده است.

در نگاه مديريت شهر تهران، ارتقاى كيفى محيط شهرى وابسته به زنجيره اى از اقدامات نرم افزارى و سخت افزارى است كه در كنار هم مى توانند 
رضايت شهروندان از شهر، احساس تعلق به مكان و زمينه مشاركت در توسعه پايدار شهر را فراهم كنند. تأكيد بر نظام محله اى، توسعه شورايارى ها، 
گسترش فضاهاى زندگى جمعى، توسعه فضاهاى سبز و فراغت و ايجاد محورهاى اختصاصى پياده، يك گروه از اقداماتى است كه در راستاى توسعه 
ــت كه با مشاهده بازخوردهاى پروژه هاى اجراشده و ميزان  ــت اجرا قراردارد. در ميان آنها توسعه زندگى پياده، رويكرد غالبى اس ــهر در دس پايدار ش

رضايت شهروندان از آنها، نقش محورى را در مجموعه اقدامات ارتقاى كيفى فضا ايفا مى كند.
برگزارى همايش بين المللى زندگى پياده با مشاركت گروه بزرگى از متخصصان و مديران شهرى ايران و خارج، نخستين فرصت رسمى بزرگ مقياس 

براى طرح نظرية محوريت زندگى پياده در مجموعه اقدامات رشد كيفيت فضا شمرده مى شود.
سازمان زيباسازى با طراحى و اجراى پروژه نوسازى پياده روهاى خيابان ولى عصر، بزرگترين و خاطره انگيزترين شريان تهران، پيشگام اصالت رويكرد 

زندگى پياده در نوسازى شهرى بود. پس از آن پروژه هاى مشابه اى در خيابان هاى انقالب، كارگر و ... نيز اجرا شد.
نوسازى محور پياده كوچه مروى با هدف احياى راسته تاريخى تهران قديم، كه از سوى سازمان زيباسازى انجام شده بود، سرمشق مجموعه اى از 
ــهر تهران در دست طراحى  ــد و در چندين نقطه ديگر ش پروژه هاى ايجاد فضاى جمعى با محوريت پياده قرارگرفت كه در خيابان 15خرداد اجرا ش

قرار دارد.
ــامل طراحى  ــكل گيرى گونه هاى خاصى از فضاى پياده انجاميد كه ش ــد طراحى و ايجاد فضاهاى زندگى پياده در تهران تدريجاً به ش ــداوم رون ت

ميدان هاى شهرى، خيابان هاى اصلى شهر در محدوده هاى مختلف، حريم آثار تاريخى و فرهنگى و مسيرهاى زيارتگاهى و گردشگرى مى شود.
ــر دانش و فرهنگ مربوط به آنها در جهت  ــازى و نش ــهر از طريق نمونه س ــازى وظيفه دارد به موازات طرح موضوعات نوين در ش ــازمان زيباس س

پايداركردن فعاليت هاى خود اقدام نمايد.
برگزارى همايش بين المللى زندگى پياده در شهر، پژوهش تجربه هاى موفق جهانى و انتشار ويژه نامه مجله علمى و تخصصى منظر از جمله اقدامات 

زنجيره اى و هدفمند سازمان در زمينه سازى براى رشد پايدار شهر تهران است.
مجموعة حاضر، محصول پژوهشى است كه به سفارش سازمان و با مشاركت اساتيد دانشگاه و گروهى از متخصصان منظر تهيه شده و گام نخست 
ــمار مى رود. اميدكه براى مهندسان و كارشناسان مديريت  ــى و تحليل تجربه هاى جهانى به ش ــر فرهنگ زندگى پياده از طريق گونه شاس در راه نش

شهرى مفيد قرارگيرد.
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