اهداف و اهميت موضوع
يُطقّ  7يكي اص يُبطق ٔاقغ دس پُّٓ يشكضي ؽٓش تٓشاٌ اعت  ،داساي ٔجّٓ اي ٔيژِ ٔ
پش اًْيت ثّ نذبظ ايٍ كّ دس قهت تٓشاٌ قشاس گشفتّ داساي َ 5بديّ ٔ 16يذهّ ييجبؽذ.
ايٍ يُطقّ خٕػ آة ٔ ْٕا ثّ دنيم ٔجٕد يصهی ثضسگ تٓشاٌ ثّ ػُٕاٌ نماد ملی و
منحصربه فرد ٔ ٔجٕد يذٕس تبسيخی ؽًيشاٌ – دکتش ؽشيؼتی ٔ ٔاقغ ؽذٌ دس پُّٓ
يٕسد
يشكضی ؽٓش تٓشاٌ ٔ پيَٕذ ثب اعتخٕاَجُذی يشكض ؽٓش تٓشاٌ دس غشة ؽشيؼتی
تٕجّ ثٕدِ اعت .دس دبل دبضش ايٍ يُطقّ ثّ ػُٕاٌ قطت  -تجبسي ٔ يزْجي دس تٓشاٌ
ؽُبختّ ييؾٕد ٔ ثغيبس جبرة جًؼيت ثٕدِ ٔ جشيبٌ عبخت ٔ عبص ٔ تٕعؼّ دس آٌ ؽتبة
فشأاَي داسد .قٕاَيٍ ٔ ضٕاثط ؽٓشعبصي ٔ يؼًبسي يٕجٕد ثّ تُٓبيي پبعخگٕي
ضشٔست ٔ َيبص ثّ عبيبَذْي ًَبْبي ؽٓشي ٔ استقبء كيفيت يُظش ؽٓشي ًَيجبؽذ .
ثُبثشايٍ يغئٕنيٍ ؽٓشي ثّ ايٍ يٓى تٕجّ ٔيژْبي داؽتّ ٔ تذٔيٍ ٔ اجشاي ضٕاثط ٔيژِ
ًَبْبي اثُيّ سا دس ايٍ يُطقّ ،دس دعتٕس كبس خٕد قشاس دادِ اَذ
تٕضيخ ايٍ َكتّ ضشٔسي عت كّ دعتيبثي ثّ يكبٌ ْبي ؽٓشي ثب ْٕيت ٔ يُظش ؽٓشي
يطهٕة ٔ ْٕيتًُذ يغتهضو تٓيّ طشح ْبي فشادعت دس يقيبط كالٌ( دس عطخ ؽٓش
تٓشاٌ )ٔ پظ اص آٌ دس يقيبط ييبَي ٔ دس َٓبيت عطخ خشد ثب يٕضٕع كُتشل ٔ پبيؼ
ًَبي اثُيّ دس يُظش ؽٓشي يي ثبؽذ .ثب ايٍ ٔجٕد كًيتّ ًَب ٔ يُظش ؽٓشي يُطقّ تب صيبٌ
تٓيّ طشح يبد ؽذِ ثب اعتُبد ثّ طشح جبيغ ٔ تفصيهي جذيذ ؽٓش تٓشاٌ،يصٕثبت
ؽٕسايؼبني ؽٓشعبصي ٔ يؼًبسي ايشاٌ ٔ ؽٕساي اعاليي ؽٓش تٓشاٌ ،دعتٕس انؼًهي
جٓت كُتشل ًَبي اثُيّ دس يُطقّ ْفت تذٔيٍ اعت.
مهمترين اهداف تهيه و تدوين ضوابط پايش نماهاي ابنيه به شرح زير مي باشد؛
-1ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري منطقه
-2ساماندهي نماهاي شهري و جلوگيري از ايجاد بي نظمي هاي ديداري
-3حفظ و تقويت هويت و ويژگي هاي خاص منطقه
-4ايجاد هماهنگي و همسازي معماري ابنيه شهري با شرايط اقليمي منطقه
-5افزايش كيفيت ساخت و سازهاي شهري و نظارت حداكثري بر اجراي خدمات مجريان
و مهندسين طراح و ناظر
-6تقويت مشاركت عمومي و مردمي جهت افزايش كيفيت فضاهاي شهري

