طرح شْرسازی

 بیاًیِ چشن اًذاز
تؼذ از  20سال محلٍ سثسٌ میذان مرکس ضُری است پویا  ،شاداب  ،الهام بخش ترای سایر مىاعك ضُر ،دارای اصالت و هویت مستمل کالثذی ي
غىی از مىاتغ تاریخی ي فؼال از جىثٍ التصادی  ،در ػیه حال آراهش بخش تا تلفیك مًزين ي متىاسة بافت قذین و جذیذ.
تلفیق هَزٍى
بافت قذین ٍ جذیذ

هعرفی اجوالی هحلِ سبسُ هیذاى

اصالت ٍ َّیت

َستٍ ايلیٍ ضُر زوجان از محذيدٌ محلٍ سثسٌ میذان
ضريع تٍ رضذ کردٌ ي در ديرٌ لاجار تا احذاث مسجذ جامغ
ي ویس تًسؼٍ ي تکمیل تازار ي کارياوسراَای اعراف آن تٍ
ضکل امريزی خًد ،مجمًػٍ ای از آثار تاریخی تا ارزش را در
ایه محل تٍ مؼرض ومایص لرار دادٌ است.
محلٍ سثسٌ میذان ( محذيدٌ مغالؼاتی ) در واحیٍ یک از
مىغمٍ سٍ زوجان يالغ ضذٌ ي از ضمال تا محالت وصرالٍ
خان ي سرچطمٍ  ،از جىًب تا محلٍ تازار  ،از ضرق تا محلٍ
ػثاس للی خان ي یری تاال ي از غرب تا محالت سیذلی ي
حسیىیٍ َمسایٍ است.
مساحت مىغمٍ مًرد مغالؼٍ تالغ تر َ 14.1کتار تًدٌ ي
عثك سرضماری وفًس ي مسکه سال  1385دارای  440وفر
جمؼیت می تاضذ.
الزم تٍ تًضیح است کٍ ایه محلٍ دارای آثار تاریخی چًن
مسجذ جامغ  ،راستٍ تازار لیصریٍ  ،مسجذ چُل ستًن ي ...
می تاضذ يتٍ ػىًان مرکس ضُر  ،یکی از لغة َای اصلی
تجاری ضُر محسًب می گردد.

وضع هوجود

اهذاف خرد و کالن

وضع هطلوب
• تًجٍ تٍ تافت تاریخی ي ومص التصادی محلٍ تا ريیکرد تجاری ي فرَىگی
• تًجٍ تٍ ساتمٍ تاریخی ي ومص التصادی در وظام تمسیمات تیه محالت

هرکس یت هحلِ در شْر

• تاکیذ تر ومص تجاری ي التصادی محلٍ
• تاکیذ تر ومص مراکس ضُری

• اوغثاق کارتری َا تا ویازَای التصادی ي فرَىگی
• ارتثاط ي َماَىگی تیه دسترسی َا ي کارتری َا متىاسة تا ویاز

الْام بخش

تَجِ بِ حضَر گرٍُ ّای هختلف اجتواعی

• اوغثاق تافت ي کالثذ تا ضرایظ جذیذ زوذگی ي فؼالیت
• تًجٍ تٍ مىاتغ ي ػىاصر مًجًد در محلٍ ترای رسیذن تٍ ريیکردی مطخص

• اوغثاق تا ویازَای التصادی ي فرَىگی

پَیایی ٍ سرزًذگی

• تاکیذ تر ومص سثسٌ میذان َا
• وًسازی ي تازسازی تافت تاریخی ي لذیمی

• وًسازی ي تازسازی ي جلًگیری از تخریة تافت تاریخی ي لذیمی

سرزًذگی ٍ پَیایی

• تاکیذ تر ومص سثسٌ میذان َا

اصالت ٍ َّیت

• تًجٍ تٍ ساتمٍ تاریخی در وظام تمسیمات تیه محالت
• ًَیت تخطی تٍ تافت ي کالثذ

قبل از بازسازی

آراهش بخش

بعذ از بازسازی

• تًجٍ تٍ تافت تاریخی تا ريیکرد فرَىگی

آراهش بخش

استفادُ از هبلواى شْری هٌاسب

• تاکیذ تر ومص سثسٌ میذان َا ( تمسیمات فضایی)
• جلًگیری از تخریة تافت تاریخی (خاعرٌ اوگیسی)

َّیت ٍ اصالت
تلفیق هَزٍى
بافت قذین ٍ جذیذ

• تامیه تجُیسات ي تاسیسات ي مؼاصرسازی آن
• اوغثاق تافت تا ضرایظ جذیذ زوذگی ي فؼالیت

تَجِ بِ حضَر گرٍُ ّای هختلف اجتواعی

تلفیق هَزٍى بافت قذین ٍ جذیذ

گام دٍمSWOT :

کام سَم  :هسألِ یابی

کام چْارم  :تذٍیي استراتژی

