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مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی مورخ  96/2/25درخصوص طرح ویژه شهر کنگ

پيرو درخواست شماره  962500/5075مورخ  96/2/24سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،موضوع
درخواست تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ ،شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ ،96/2/25
به استناد بند  10از ماده يك آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي
و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور و با توجه به انسجام ،يكپارچگي ،پويايي و سرزندگي بافت تاريخي
شهر ،وجود سالمترين و وسيعترين بافت تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس ،تعدد دانههاي سالم ارزشمند
دربافت تاريخي شامل خانهها ،مساجد و آب انبارها ،وجود نمونهاي كامل از شهرسازي ومعماري بومي ،دارا بودن
ميراث معنوي در مقياس ملي و جهاني ،قابليتهاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن ،مقرر نمود:
بنابر اتمام افق طرح جامع قبلي ،ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي  1378در محدوده  195هكتاري بافت تاريخي و
جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و موازي ،طرح ويژه براي كل شهر ،با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي ،تاريخي،
زيست محيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن درطرح توسعه شهر ،صيانت از حقوق
ساكنين شهر ،ايجاد زمينههاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخشهاي توسعه شهري ،با رعايت مالحظات
اكولوژيك دريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات ،منشورها و آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت
ازشهرهاي تاريخي ،در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ ،با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت
حداكثري شهروندان ،توسط وزارت راه و شهرسازي ،با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري،
سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري شهر كنگ ،ظرف مدت  9ماه تهيه شود .شرح خدمات طرح ويژه ،نحوه
انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح به تأييد كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش
رسيده و طرح نهايتاً به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
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طرح ویژه شهر کنگ
جلد اول :مبانی نظری و شناخت کنگ
جلد دوم :شناخت و تحلیل شرایط اجتماعی و جمعیتی ،اقتصادی و گردشگری در شهر کنگ

جلد سوم :مطالعات آب و محیط زیست
جلد چهارم :احیای ساختار اکولوژیک
جلد پنجم :برنامهریزی کالبدی
جلد ششم :مطالعات طراحی شهری
جلد هفتم :مطالعات معماری و مسکن
جلد هشتم :مطالعات حمل و نقل
جلد نهم :تدوین چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگ
جلد دهم :ضوابط و مقررات
پیوست جلد دهم :دستورالعملها
جلد یازدهم :طرحهای موضوعی و موضعی
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طرح ویژه شهر کنگ
کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مشاور :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

همکاران طرح
مجری :دکتر غزال راهب
مطالعات برنامهریزی شهری :دکتر علی طیبی (مسؤول مطالعات شهرسازی طرح) ،دکتر کورشعلی رضاییپرتو ،دکتر
فردیس ساالریان و همکاران
مطالعات ترافیک :شرکت پارسه (دکتر محمود صفارزاده ،دکتر بابک میربهاء ،مهندس صابر فضلی ،مهندس علیرضا عبدالرزاقی)
مطالعات طراحی شهری :دکتر اشکان رضوانی نراقی ،دکتر کاوه رشیدزاده ،مهندس امیر رضا رحیمی ،دکتر غزال راهب
مطالعات ساختار اکولوژیک شهر :دکتر اشکان رضوانی نراقی
مطالعات معماری :دکتر غزال راهب ،مهندس رویا خرمی ،مهندس معصومه حقانی
مشاور معماری تاریخی کنگ :دکتر شیوا آراسته
مطالعات اجتماعی :شرکت نقش کلیک (دکتر گراوند ،خانم وطنپرست ،دکتر دیهول و همکاران)
مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی
مطالعات اقتصادی :دکتر همت جو -دکتر رضا نصر اصفهانی
مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست :شرکت مهساب شرق (دکتر اویس ترابی همکاران)
مطالعات محیط زیست :مهندس فاطمه زاهد
مطالعات شناخت و مطالعات میدانی :دکتر الهام ضابطیان ،مهندس زینب صادقی و همکاران موضوعی
صفحه آرایی :مهندس آرسام صالحی مقدم
باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی (دکتر طاها طباطبایی و همکاران)
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سخن آغازین
بهدليل اهميت تاريخي شهر كنگ بهعنوان يك ميراث ملي ،مقرر شد كه براساس مصوبه مورخ  96/2/25شورايعالي معماري و
شهرسازي طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود .باتوجه به اهميت شهر و
طرح مرتبط با آن و همچنين نقشي كه اين طرح ميتواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايط مشابه داشته باشد ،تهيه اين طرح
با راهبري معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي واگذار شد.
مركز تحقيقات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و
طبيعي آن برپايه شاخصهاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ
اصالت و منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت ،ساختاري براي نحققپذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد .طرح حاضر
به دنبال آن بوده كه با نگاهي جامع ،يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر ،طرحي نو براي چشمانداز توسعه شهر دراندازد .حفاظت
سرمايهها و ميراث ملموس و ناملموس شهر بهعنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است .مشاركت عمومي در
فرايند تهيه طرح ،از رويكردهاي حائز اهميت در اين طرح بود .اين مهم با بهرهگيري از نظرات و بازخوردهاي گروههاي مختلف مردم در
مقاطع مختلف پيشرفت پروژه ،دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها و ديدگاههاي
بازديدكنندگان ميسر شد .همچنين ،توجه به توسعه متناسب با ظرفيتهاي محيط زيست و منابع موجود ،توسعه كالبدي همسو با احياي
ساختار اكولوژيك شهر و طراحي متعامل از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است.
موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد ،ساختاري است كه بهمنظور تحققبخشي طرح مورد استفاده قرار
گرفته است .در طرحهاي جامع شهري ،بهطور معمول نقشههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن ،مبناي عمل قرار ميگيرد .طرح
حاضر با بهرهگيري از ساختارهاي موازي ديگري ،همچون «ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني»« ،تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي»
براي اماكن و محورهاي مهم كه ميتوانند نقش الگو براي بقيه فضاهاي شهر و ساختمانها بر اساس ضوابط تدوين شده را داشته باشند
و همچنين ،با ارائه دستورالعملهاي پيوست درخصوص «سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت»« ،تهيه ساختار براي مسؤوليتهاي
اجتماعي سازمانهاي ذينفع و دينفوذ در شهر كنگ»« ،تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر» و همچنين «منشور
گردشگري خاص شهر كنگ» تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايدهها در قالب يك سامانه يكپارچه ،همسو و
هماهنگ فراهم آورد.
در انتها ،ضمن تشكر از همكاري و حمايتهاي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري بندر كنگ در
پيشبرد تهيه اين طرح ،اميد است كه روش به كار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن ،به
عنوان يك الگو براي تهيه ديگر طرحهاي توسعه در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
محمد شکرچیزاده
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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پیشدرآمد

شهر بندري كنگ با  19231نفر جمعيت (بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )1395و مساحت محدوده  650هكتار (بر
اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب) در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده
است.
شهري دلربا كه نخلهاي سربرافراشته آن ،در زير آفتاب تابان جنوب ،سايه ساري دلنشين عرضه ميدارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا
را به قلب خانهها هدايت ميكنند؛ پيكر سفيد ساختمانها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان
آرميدهاند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب ميشوند؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود
به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه ميدارند و بركههاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در آن پهنه است.
سيماي اين شهر از ميان آبهاي خليج فارس ،در ميان دو آبي آسمان و دريا ،با بادگيرها ،منارههاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد
شهر نقش بسته اند ،چهرهاي ماندگار را به نمايش ميگذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نميشود؛ حيات شهر تا افقي دوردست در دريا امتداد مييابد و در آن ،معنا مييابد و نه صرفاً در لبه آن؛ چرا كه دريا
آميخته با زندگي مردمان است و لنجها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا شكل
گرفتهاند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مينمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ مي
دهد ،مناظري پويا و بديع را به نمايش ميگذارد .فراتر آنكه ،دريا و زندگي با دريا در مناسك ،باورها و آيينهاي ساكنين نيز عميقاً رخنه
كرده و اساساً ،الهامبخش آن بوده است.
از طرف ديگر ،تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه تا آنجا كه دريانوردان توانمند اين خطه توان
پيمايش در دريا را داشتند ،امتداد مييابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو مينشيند و از شدت تابش آن
كاسته ميشود ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي پذيراي مهمانانند.
نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي اين جمع كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس از بمبئي گرفته تا
زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است ،لطف اين فضا را صد چندان ميكند .اين دريانوردان خبره كه گفتنيهاي
بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش ميگذارند .حضور در اين محفل با چاشني بوي
دريا و شرجي نمناک جنوب ،كيفيتي ويژه از اين شهر را به نمايش ميگذارد.
مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود ،قدردان درياي بخشندهاي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون آنند:
در تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميشود  ،گونهگوني ماهيها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميدارد ،تأييدي بر بخشندگي
دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است؛ از طرف ديگر ،صنعت لنج سازي و تعميرات آن ،چنان در اين سرزمين پاگرفتهاند كه لنجهاي
سراسر حوزه خليج فارس و درياي عمان را جذب كرده و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه صنايعدستي و فراوري ضايعات
نخل در پيوند عميق و گستردهاي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پيوسته حيرتانگيزي را شكل ميدهد.
اين بندر در گذشتههاي دور ،پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آبهاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر ،مورد
توجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آبهاي خليج فارس ميجستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره ،نقطه مهمي در تأمين امنيت
ايران ،در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حكومت مسقط و كشورهاي
حوزه خليج فارس از طرف ديگر محسوب ميشده است.
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در نهايت اينكه اين گوهر ارزشمند ،خوشبختانه امروز براي مردم اين شهر شناخته شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين شهر
نهفته است ،حكايت از آيندهاي روشن براي آن دارد .اين مردمان ،قابليت و توان آن را دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر
(اعم از مادي و معنوي) براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و تابع الگوهاي اداري همسان از باال به پايين كه آفتي
براي تمام شهرهاي كوچك شده است ،نيست .اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري ،آماده است كه خود طرحي نو در اندازد...
خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر ،بايد درخور شأن و ثروت نهان اين
شهر كه وصف آن رفت ،ميبود.
در اين راستا ،با پشتوانه مردمي ،تالشهاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي ،شهردار كوشاي شهر و اعضاي شوراي شهر كنگ،
حمايتها و رهنمودهاي وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالشهاي صورت گرفته
توسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با مستندسازي و تحليل خانههاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزشهاي اين شهر به
جامعه تخصصي داشتند ،تهيه طرح توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شورايعالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي شهري ذيل
شورايعالي معماري و شهرسازي ،مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح ،طي تفاهمنامه مشترک
فيمابين معاونت شهرسازي و معماري ،مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ،شهرداري كنگ و شركت بازآفريني شهري ،اين طرح در
تعامل مشترک و بابهرهگيري از ظرفيتهاي تخصصي سازمانهاي مذكور تهيه شود.
طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است .جلد اول ،به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است .جلد دوم به شناخت و
تحليل شرايط اجتماعي و جمعيتي ،اقتصادي و گردشگري در شهر كنگ اختصاص دارد .جلد سوم به مطالعات آب و محيط زيست و جلد
چهارم به احياي ساختار اكولوژيك اختصاص دارد .در جلد پنجم ،برنامهريزي كالبدي شهر ارائه شده است .جلد ششم و هفتم بهترتيب به
مطالعات طراحي شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد .در جلد هشتم به مطالعات حمل و نقل پرداخته شده است .در جلد نهم،
چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است .در جلد دهم ،ضوابط و مقررات طرح ويژه ارائه شده و پيوست
اين جلد به ارائه دستورالعملهاي ويژهي شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است .جلد يازدهم به ارائه طرحهاي موضوعي و موضعي
اختصاص يافته است.
مجلد حاضر به « تدوين چشمانداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ » در شهر كنگ اختصاص دارد .بخش اول اين مجلد
پس از ارائه خالصهاي از شناخت كنگ به جمعبندي چشمانداز و راهبرد ساير گروهها ،تحليل در قالب سوات ،ارزشگذاري و تدوين چشمانداز
واحد و راهبردهاي طرح اختصاص دارد كه توسط آقاي دكتر كورش رضايي پرتو و همكاران ايشان در بخش شهرسازي انجام شده است.
بخش دوم به ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني براي تحقق بخشيدن به طرحها و رفع آسيبهايي كه مانع تحقق بخشي طرحها ميشود
اختصاص دارد .الگوي اتخاذ شده در اين بخش ،برمبناي راهكار طراحي شده براي طرح پژوهشي برنامه اقدام مشترک ساماندهي منطقه
شهري بندرعباس بوده است كه در سال  1397توسط اينجانب و همكاران ديگر به كارفرمايي شركت بازآفريني در مركز تحقيقات راه مسكن
و شهرسازي به انجام رسيده است.
غزال راهب
مجری طرح

د

تقدیر و تشکر
تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايتها ،رهنمودها و همكاريهاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ميسر
نبود .ابتدا الزم ميدانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما قراردادند و
راهبري طرح را برعهده داشتند ،معاونين وقت ،آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد ،آقايان دكتر عمرانيپور و دكتر ابراهيمي ،مديران
وقت دفتر معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهللداد تشكر نمايم .همچنين از زحمات اعضاي كميته فني طراحي شهري و
بافتهاي واجد ارزش ذيل شورايعالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرهايي
كه در زمينه وجوه مختلف پروزه داشتند ،برغناي كار افزودند ،سپاسگزارم.
اين پروژه در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايتهاي علمي و اجرايي مركز به انجام رسيد .در ابتدا از حمايتهاي
آقاي دكتر شكرچيزاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم .همچنين ،ضمن قدرداني از پشتيباني
همه بخشهاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط ،از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامهريزي مركز تشكر ويژه دارم.
بدون شك ،انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود .در اين راستا برخود الزم ميدانم كه از جناب
آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهيشان ،انجام كار ميسر نبود ،تشكر ويژه داشته باشم .ايشان عالوه بر
همكاري محتوايي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند ،پذيراي گرم گروههاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از 130
نفر -روز در شهر كنگ بودند .همچنين ،از كليه همكاران شهرداري كنگ بهويژه خانمها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس
قربانزاده سپاسگزارم.
از اعضاي محترم شوراي شهر ،جناب آقاي رضواني ،امام جمعه محترم شهر ،آقاي ناخدا همود ،مسؤول محترم موزه مردمشناسي شهر كنگ،
ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و آقايان سيد محمد آذري ،سيد حسين خائف ،عارف كنگي و مرحوم سيد خليل
آذري كه در مطالعات اكولوژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم وساير بزرگان ،پيشكسوتان و مردمشهر كنگ كه در
انجام اين طرح ما راياري كردند ،كمال تشكر دارم.
از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ،جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل معماري و
شهرسازي و جناب آقاي ساختمانساز ،نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه بهخاطر همراهي و حمايتها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرح
بسيار سپاسگزارم.
از همكاري دفتر منطقه اي خليج فارس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي ،جناب اقاي دكتر طاها طباطبايي ،رييس محترم دفتر و
همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي ،آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح كمكهاي
قابل توجهي داشتند ،بسيار سپاسگزارم.
در نهايت ،الزم ميدانم از كليه همكاران طرح و به طور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت علمي مركز كه تمام مراحل پيشبرد
و راهبري طرح را همراهي نمودند ،تشكر ويژه داشته باشم .اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش ،تجريه
و ايدههاي ارزشمند خود را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتهاي فراوان ،با همراهي و همدلي ايشان ،اين طرح به
سرانجام رسيد.
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بخش اول :جمعبندی و تحلیل مطالعات شناخت شهر

بندر كنگ در فاصله  165كيلومتري غرب بندرعباس در استان هرمزگان و در مجاورت شرقي بندر لنگه با جمعي 19231نفر (براساس
سرشماري  )1395قرار گرفته است .مساحت محدوده شهر،بر اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب ،برابر با  650هكتار و مساحت بافت
تاريخي (واقع در محدوده) 195 ،هكتار و مساحت محدوده و حريم شهر ،برابر  2660هكتار بوده است.
جغرافياي طبيعي ويژه ،مكان استراتژيك و ارتباط با سكونتگاههاي پيرامون ،بافت و عناصر تاريخي ارزشمند با حداقل مداخله ،وجود ميراث
ارزشمند فرهنگي غير كالبدي (ناملموس) ،سابقه مهندسي بومي در بهرهوري منابع آب موجود ،سرمايه اجتماعي غني و ساختار و نهادهاي
اجتماعي قوي بههمراه حس تعلق به شهرو اقتصاد فعال مبتني بر بوم از مهمترين ظرفيتهاي توسعه شهر محسوب ميشوند .همچنانكه به
نظر ميرسد كه افزايش جمعيت و نياز به اسكان ،نياز به تأمين خدمات شهري جديد و نحوه تأمين آن ،رونق گردشگري بدون برنامهريزي در
منطقه و خشكسالي و كمبود آب ميتواند مشكالتي را براي شهر ايجاد نمايد.
طرح حاضر به دنبال آن بود كه با رويكرد يكپارچه با تكيه بر تبيين راهبردها و برنامه ريزي كالبدي بر مبناي مجموعه وجوه كالبدي و
غيركالبدي برنامه توسعه شهر را پيشنهاد نمايد.
مشاركت ذينفعان و ذينفوذان در تهيه طرح بهعنوان اصلي پايه مورد توجه قرار گرفت و مراحل مختلف كار در اندركنش با گروههاي محلي
(در  8محور موضوعي) و دستگاهها و نهادهاي محلي تهيه شد .كليه اطالعات بهدست آمده در وبگاه پروژه به اشتراک گذاشته شد و
بازخوردهاي گروههاي مختلف از آن دريافت شد.
متن زير با هدف جمعبندي مهمترين يافتههاي طرح در دو مرحله شناخت كالبدي و غيركالبدي و در تعامل موضوعي و مفهومي با يكديگر
تنظيم شده كه ميتواند براي تنظيم سند چشمانداز راهگشا باشد .باتوجه به موارد ذكر شده و رويكرد طرح ،نتايج شناخت شهر در ابعاد مختلف
را ميتوان به شرح زير تلخيص كرد:
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 :1-1ویژگیهای محیط طبیعی

مختصات جغرافياييشهر 26 ،درجه 35 ،دقيقه و  39ثانيه عرض شمالي و  54درجه و  56دقيقه و  15ثانيه طول شرقي است .ميانگين ارتفاعي
شهر كنگ حدود  6متر از تراز دريا ميباشد .متوسط شيب  1.84درصد است كه شيب عمومي منطقه از شمال به جنوب كاهش يافته و در
نقاط ساحلي به  0.5درصد ميرسد.
از نظر موقعيت توپوگرافيك ،شهر كنگ از شمال به حوزه آبريز شورهزار مهرگان ( +5متر) ،از جنوب به خليج فارس ( -5متر) ،از شرق به گنبد
نمكي  0300متر) و از غرب به گنبد نمكي بستك محدود شده است.
ارتفاعات  294و  165متري در شمال بندر كنگ و كوه قلعه لشتان با ارتفاع  127متر در شمال غرب بندر لنگه ،مرتفعترين نقاط حوزه محسوب
ميشوند .جريان آبهاي سطحي از ارتفاعات به كنگ سرايز مي شود وبا شيب اندک به سمت دريا هدايت ميشود.
باتوجه به حركات تكتونيكي مداوم در دورانهاي مختلف زمينشناسي ،برونزدگي و گسترش سازندهاي مختلف زمينشناسي از جمله :گنبدهاي
نمكي ،سازند بختياري ،سازند آغاجاري ،سازند ميشان ،سازند گچساران و رسوبات دوران چهارم (كواترنري) وجود دارد.
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جنس خاک منطقه و وجود گنبدهاي نمكي ،ويژگي ارزشمندي است كه از مزيتهاي منطقه براي گردشگري و شنا در محدوده
ساحلي كنگ محسوب ميشود  .از طرف ديگر ،نقش آن در شوري روانابها و همچنين ،باتوجه به شيب اندک زمين ،ايجاد شورهزارها
بايد مورد توجه قرار گيرند .وجود منابع طبيعي گچ و سنگهاي رسوبي در كوههاي اطراف شهر ،مصالح مهم ساختماني محسوب
ميشوند.
محدوده ساحلي شهرستان لنگه در رابطه با پديدههاي دريايي از قابليتهاي زير برخوردار است:
◦ آرامش مناسب امواج براي احداث سازههاي دريايي
◦ امكان حصول آب با كيفيت مناسب بهمنظور آبگيري از دريا
◦

امواج طراحي در بخش غربي شهرستان در حدود پاييني است كه به لحاظ اقتصادي نقش قابل مالحظهاي در احداث
سازهها در اين ناحيه خواهد داشت و شرايط بهتري نسبت به بخش شرقي شهرستان دارند.

◦

در عين حال ،بزرگ بودن جريانهاي جزر و مدي ،بهصورت بالقوه نوار ساحلي را در معرض انتقال سريع و گسترده
آاليندههاي دريايي قرار ميدهد و الزم است كه بهعنوان محدوديت ،مورد توجه قرار گيرد.

توجه به مخاطرات طبيعي همجواري با دريا و مسائل محيط زيستي مرتبط با آن ،طراحي سازههاي دريايي در هماهنگي با
ويژگيهاي طبيعي بستر دريا و امواج در طرحهاي توسعه با رويكرد دريامحور ضروري است .باتوجه به اينكه شواهد سير
تاريخي شهر نشان از خشك كردن بخشي از دريا در دهه  60داردكه جاده ساحلي بر بستر آن شكل گرفته است ،خطرپذيري
از اهميت بيشتري برخوردار است.
از نظر لرزهخيزي شهر كنگ در مناطق با خطر باال قرار دارد و از سال  2006تا  2015ميالدي 125 ،زمينلرزه باشدت بين  2.5تا  5.1ريشتر
در منطقه به ثبت رسيده است.

لذا بايد تمهيدات الزم براي مقاومسازي ساختمانها و افزايش تابآوري شهر در برابر زلزله بهكار گرفته شود.
مهمترين گونههاي گياهي بومي ،لوز ،كنار ،كهور ،چريش ،شمشاد ،گل ابريشم ،سمر ،بنجامين؛ (اخيراً گونه كونيكارپوس) ،خرگ ،خرزهره،
مركبات و انواع نخل هستند.
انواع پوشش گياهي شهر عبارتند از :گياهان شورپسند كه با پوشاندن سطح خاک شورهزار و شنزار در تثبيت خاک و جلوگيري از گسترش
ريزگردها نقش مهمي دارند؛ گياهان مرتعي و استپي كه در ارتفاعات با دماي كمتر مي رويند و گياهان خانواده گندميان ،گون ،مغيل از نمونه
هاي آن محسوب ميشوند و جنگلهاي دست كاشت كه پارک جنگلي واقع در حريم شرقي شهر نمونه آن ميباشد.

باتوجه به عملكرد مطلوب گونههاي گياهي بومي الزم است كه از آن در گسترش فضاي سبز پوششي (در تثبيت خاک و كاهش
گرد و غبار و گونههای درختي كه عالوه بر مثمر بودن در سايه اندازي نيز نقش دارند ،استفاده شود.
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 :1-2جایگاه بندر کنگ در رابطه با حوزه پیرامون در گذرگاه تاریخ و ثروتهای ناملموس اندوخته

شهر از دیرباز تا امروز
ارتباط بندر كنگ با مراكز جمعيتي و تجاري و خدماتي پيرامون به واسطه نقش بندري كنگ تعريف مي شده است و ارتباط پسكرانه خود را
از طريق دريا با كشورهاي همجوار آبهاي خليج فارس و درياي عمان تأمين ميكرده است.
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 :1-2-1ارتباط تجاری با حوزههای پیرامون
بندر كنگ از گذشته ،داراي ارتباط گسترده دريايي از طريق دريا با كشورهاي ديگر بوده است .ارتباط تجاري بندر كنگ تا بنادر و جزاير
محدوده خليج فارس و درياي عمان ،هندوستان (بمبئي) و سواحل افريقا گسترده بوده است و عالوه بر آن ،اين بندر پايگاه ارتباط تجاري
كشورهاي اروپايي (انگليس و پرتغال) با كشورهاي ديگر بوده است .اين سفرها كه جنبه بارگاني داشته و تاحدي حمل و نقل مسافر و
ماهيگيري را نيز بهعنوان فعاليتهاي جنبي پوشش ميداده است ،اغلب در مسيرهاي زير شكل گرفته و تعامالت فرهنگي و اقتصادي و
اجتماعي ميان كشورها را فراهم ميآورده است:
 .1سفر شط العرب
 .2سفر يمن
 .3سفر سواحيل (بنادر افريقاي شرقي)
 .4سفر سواحيل (بنادر افريقاي شرقي)
درعين حال ،امور فني دريايي و خدمات مرتبط با سفر نظير تعميرات و نگهداري كشتيها و يا استفاده از ظرفيتهاي ساختاري بنادر مختلف،
ارتباط بين بنادر داخلي پيرامون را در منطقه افزايش ميداد .بهعنوان مثال ،بهدليل عمق مناسب در سواحل گوران در جزيره قشم ،در مواردي،
جدف كردن كشتيها در اين بندر انجام شده و در سفري كوتاه ،افراد با قايقها خود را به بندر كنگ ميرساندند.
از نظر ارتباط زميني اين بندر با پسكرانه خود ،در گذشته مسيري از بندر كنگ شروع ميشد و از طريق لمزان به الر مي رسيد و راه تاريخي
از بندر كنگ به جناح و درنهايت ،استان فارس مي رسيد .مناطق پسكرانهاي خليج فارس در اطراف بندر كنگ در منطقه بستك ،قدمتشان به
دوره هخامنشي و اشكاني ميرسد  .در دوره اشكاني ،مناطق پسكرانهاي بندر كنگ بسيار پرجمعيت بوده است و بندر كنگ ،تنها بندر بازرگاني
و تجاري مردم اين مناطق با خليج فارس محسوب ميشده است( .حسن نيا )1394 ،شواهد مستندات موجود بيانگر آن است كه جاده ارتباطي
كنگ به الر كه از بستك عبور مي كند ،نقش مهمي در رونق اين بندر داشته است .عالوه بر موارد مذكور استيال و ارتباط سياسي منطقه الر
و بستك بر بندر كنگ در دورانهاي تاريخي مختلف ،گسترش اين روابط را مورد تأكيد قرار ميدهد.
عليرغم فراز و نشيبهاي بسيار رونق تجاري بندر كنگ و در مجاورت بندر لنگه ،در دوران پهلوي همچنان اين بندر نقش تجاري داشته و
گمرک آن فعال بوده است و توضيحات مأمور گمرک از بندر كنگ در سال  1349در تاريخ ثبت شده و تصاوير گمرک كنگ در مجموعه
عكسهاي تاريخي آقاي ابراهيمي موجود است .درحال حاضر ،اين بندر در مقياس منطقهاي ،نقش تجاري داشته و سنگ گچ از اين بندر به
رأس الخيمه و از آنجا به هند فرستاده مي شود .باتوجه به نزديكي كارخانه سيمان خمير و معدن سنگ گچ هرنك بستك ،امكان صادرات
موارد معدني از اين بندر به كشورهاي حوزه خليج فارس وجود دارد.

در دوران اخير ،شايد بتوان عوامل زير را مهمترين عواملي كه منجر به كاهش نقش كليدي بندر كنگ در ارتباط پسكرانه با كشورهاي
ديگر شده است ،برشمرد:
 تغيير الگوهاي ارتباط تجاري و افزايش مدهاي حمل و نقل و ترانزيت كاال
 تغيير جايگاه بندر كنگ در رقابت با ديگر بنادر حوزه خليج فارس نظير بندر شهيد رجايي و حتي بندر لنگه
 تغيير تعريف نقش اين بندر از بندري تجاري به صيادي
 كاهش قدرت سياسي و رونق اقتصادي شهرهاي مهم پسكرانه نظير بستك و الر
در تبيين نقش بنادر در كشور ،مأموريت بندر كنگ ،بندر صيادي ذكر شده است .باتوجه به موارد فوقالذكر ،بازخواني نقش كنگ در ميان
بنادر حوزه خليج فارس حائز اهميت است.
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 :1-2-2بهرهگیری از ظرفیتهای بازگانی و طبیعی بنادر در ثبات و امنیت ژئوپلتیک
بندر كنگ ،عالوه بر جايگاه تجاري ،نقش آفريني قابل توجهي در ثبات سياسي ايران در حوزه خليج فارس و موازنه قوا در اين منطقه داشته
است .شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه پس از بيرون كردن پرتغاليها از جزيره هرموز به دست قواي امامقليخان در دوران شاه
عباس صفوي ،پرتغاليها همچنان براي بازگشت به جزيره هرمز تالش ميكردند .پافشاري ايران در عدم دراختيار گذشتن جزيره هرمز به
پرتغاليها براي تجارت و پيشنهاد بندر كنگ به جاي آن ،به دليل فراهم آوردن امكان استيالي بيشتر نيروي زميني ايران بر اين بخش از
سرزمين بوده است ،موضوعي كه به دليل جزيره بودن هرمز ،نيازمند قواي دريايي پيشرفته جهت مقابله احتمالي با پرتغاليها بوده است.
درعين حال ،استراتژي شاه عباس استفاده از رقباي اروپايي در خليج فارس در مقابل يكديگر بوده و به همين دليل ،امتيازاتي در بندر كنگ
به پرتغاليها در مقابل انگليسيها و هلنديها داده ميشود ،همچنان كه امتيازاتي به انگليسيها در بندر گامبرون داده ميشود.
در دوران شاه سلطان حسين ،منطقه با قدرت گرفتن و سلطه طلبي حاكم مسقط مواجه مي شود .باتوجه به عدم حمايت دولتهاي انگليس و
هلند ،دولتهاي ايران و پرتغال مجددا تفاهمي بر اساس منافع مشترک در مقابل عمان امضا ميكنند .دليل نزديكي ايران و پرتغال به خاطر
مخالفتهاي شديد پرتغاليها با عمانيها ،به خاطر بيرون رانده شدن از سرزمين عمان و شهر مسقط و از طرف ديگر ،برهم زدن تعادل قدرت
در خليج فارس به ضرر ايران بهعنوان همپيمان آنها ،بوده است.
با گذشت زمان و در پي حمله عمان به كنگ ،كاهش تدريجي اهميت و قدرت بندر كنگ از يك طرف و نا امن شدن راههاي پسكرانه از
طرف ديگر به دليل ورود افغانها ،بهتدريج به كاهش مزيت نسبي اين بندر براي حضور نيروهاي خارجي ميانجامد.

امروزه باتوجه به شاخصهاي ذكر شده و عدم استقرار صنايع و زيرساختهاي كليدي در اين بندر ،از نظر نقش ژئوپلتيك نقش
آفريني ويژهاي براي بندر كنگ نمي توان قايل شد؛ اما پيشينه تاريخي اين بندر ميتواند به عنوان سند درخشاني از نقشآفريني
بيرقيب ايران در حوزه خليج فارس محسوب شود از نظر فرهنگي در مناسبات جهاني اثرگذار باشد .همچنين ،همبستگي
خويشاوندي و سابقه تعامالت تاريخي با بسياري از كشورهاي منطقه همچون كويت ،امارات ،بحرين و قطر مي تواند در ايجاد
ثبات و صلح منطقه نقش بهسزايي داشته باشد.
 :1-2-3کهنالگوهای تعریف شده در ناخودآگاه ذهنی ساکنین در پیوند با محیط
بررسي آداب و رسوم و كهن وارههاي ذهني قابل استخراج از آن ،در كنار بررسي الگوي معيشت و سكونت ساكنين ،بيانگر چند موضوع اصلي
است كه نقش كليدي در زندگي مردمان اين سرزمين داشتهاند:


دريا و اهميت آن در شؤون مختلف زندگي ساكنين به عنوان منبع ارتزاق ،تعريف كننده الگوي معيشت كه ماهيگيري ،صيد مرواريد
و بازرگاني و صنعت حمل و نقل مهمترين مصداقهاي آن هستند؛ همچنين ،تعريف الگوهاي سكونت ،مفاهيم بصري ،نقش بستن
شكل و معناي «دريا» در طرحواره ذهني و موارد بسيار ديگر كه به جزئيات زندگي ساكنين مرتبط ميشود؛ دريا در بخش عمدهاي
از مثلها و آداب و افسانهها وجود دارد.



سفر و ملزومات و و امور وابسته به آن كه باتوجه به مشاغل دريايي ،نقش مهمي در ساختار اجتماعي ،سلسله مراتب مشاغل ،فصل
و وصلهاي طوالني مدت ميان اعضاي خانواده و آوردههاي مادي و معنوي حاصل از آشنايي و ارتباط با زندگي درآنسوي آبها
دارد .بسياري از آداب و رسوم در رابطه با بدرقه سفر ،بازگشت از سفر ،توزيع سوغاتيهاي سفر در بين آشنايان و دلتنگيها و
دلنگرانيها و تمناي وصل مجدد در دوارن سفر شكل گرفتهاند.



خرما ،بهعنوان محصولي كليدي كه پايه كشاورزي محدود اين منطقه را شكل داده و عالوه بر استفاده از خود آن در سفره غذايي،
تجهيزات و فضاهاي مختلفي براي نگهداري و همچنين ،فراوري آن شكل گرفته است .محصوالت جنبي درخت خرما در تهيه
مصالح ساختماني و همچنين ،ابزارهاي سفرهاي دريايي (نظير ريسمانها ،زيراندازها و  )...مورد استفاده قرار گرفته است .در آداب
و رسوم محلي خرما يك عنصر در دسترس است( .نظير انداختن هسته خرما به آب براي تمناي بازگشت عزيزان از دريا)
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آسمان و ستارگان نقش مهمي در جهتيابي صحيح سفرهاي دريايي داشته و انگار كه بهعنوان نقطه اتصال دلهاي دور از هم
در اين شهر عمل كردهاند .ستاره سهيل بازيگر مهمي در داستانسراييها است.



باد بهعنوان موتور محركه اصلي در سفرهاي دريايي نقش مؤثري در كاهش زمان سفر داشته است و عالوه بر آن ،خود عامل
طوفان و خطرات سفرهاي دريايي بوده است .لذا گفتمان ساحلنشينان براي تمنا از بادهاي مطلوب براي به سالمت و زودتر
رساندن عزيزان در آداب به چشم ميخورد( .بهعنوان مثال ،ميتوان از بهكارگيري ترفندهايي براي عصباني كردن باد كوش (شرق)
و وزيدن بيشتر براي هدايت كشتيها به سمت كنگ نام برد).

توجه به اين الگوهاي ذهني و تداوم و تسري آن در زندگي امروز و در مصداقهاي برنامهريزي و طرحهاي كالبدي ،نقش مؤثري
در تداوم هويت بومي دارد .عالوه برآن ،باتوجه به ريشهدار بودن اين مفاهيم در ناخودآگاه ذهني ساكنين ،تبيين آنها در پايههاي
برنامهريزي ،منجر به افزايش تعلق خاطر به شهر و توفيق در تحقق برنامهها با بهرهگيري از سرمايه اجتماعي ايجاد شده ميشود.
همچنين به افزايش وحدت و مشاركت ساكنين در انجام برنامهها ميانجامد.
 -4-2-1الگوی معیشت و اشتغال در سیر تاریخی بندر کنگ

«بازرگانی» و صنعت «حملونقل و صنایع وابسته» مرتبط با آن را ميتوان اصليترين الگوي معيشت اين بندر دانست .بهطوريكه
همچنان ،فنون دريانوردي در بندر كنگ از مهمترين ميراثهاي غيرملموس آن محسوب ميشود و شماري از ناخدايان سفرهاي دريايي
بزرگ آن زمان (سفر گپ) در قيد حيات هستند و خاطراتشان را در نشست و برخاستها بازگو ميكنند و فنون و ابزارهاي دريانوردي و تصوير
افتخارآفرينان كنگي اين صنعت ،مزين كننده موزه دريانوردي كنگ است.
عليرغم تعريف مأموريت بندر كنگ بهعنوان بندر صيادي ،به نظر ميرسد كه رويكرد ساكنين قديم كنگ همچنان بر ذهنيت تاريخي قديم
خود استوار است .گرچه« ،صیادی» صنعت مهم در منطقه محسوب ميشود ،كار ماهيگيري ،اغلب توسط كارگران فصالي مهاجر كه غالباً از
بلوچستان به اين منطقه آمدهاند و بر روي لنجهاي متعلق به ساكنين كنگ انجام ميشود و ساكنين قديم ،بيشتر تمركز خود را بر ابزار
ماهيگيري متمركز كردهاند تا خود ماهيگيري .آمارها بيانگر آن هستند كه درحالحاضر ،در حدود يك سوم از شاغلين شهر كنگ در بخش
حمل و نقل و انبارداري فعاليت ميكنند كه نشان دهنده جايگاه ويژه اين بخش بخاطر بندري بودن ،قدمت و جايگاه اين فعاليت در كل
اقتصاد شهر ميباشد .كاربري حمل و نقل و انبارداري در بندر كنگ  19/3هكتار از اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .درحال
حاضر ،حدود  135قايق بومي صيادي و  139لنج صيادي در اسكله بندر كنگ اشتغال دارند كه ممانعتي از ورود قايقهاي ماهيگيري از ساير
نقاط نيز صورت نميگيرد .حدود  15درصد كل شاغلين شهر در بخش كشاورزي مشغول بهكارندكه عمده سهم اين اشتغال مربوط به شاغلين
بخش شيالت (ماهيگيري) ميباشد .از طرف ديگر ،سهم اشتغال فعاليتهاي نامشخص در شهر كنگ حدود  7درصد است كه اين ميزان
سهم در كل استان و نقاط شهري آن كمتر از  4درصد است .باال بودن اين آمار نشان از وجود اقتصاد غيررسمي و فعاليتهاي نامشخص در
شهر دارد كه بهنظر ميرسد عمده آن در رابطه با قاچاق كاال و سوخت است كه آن نيز بهنحوي بهرهبرداري از ظرفيتهاي ارتباط دريايي
محسوب ميشود.
باتوجه به سوابق تاريخي ذكر شده ،صنعت لنجسازي در بندر كنگ توسعه چشمگيري داشته و داراي سابقهاي ديرينه است .نادرشاه به كشتي
سازان بندر كنگي كه كشتي هاي آنها تا سواحل چين ،افريقا و مديترانه مي رفتند ،دستور داده بود كه براي نيروي دريايي ايران در خليج
فارس كشتيهاي جنگي بسازد و بودجهاي براي آن در نظر گرفته بود و همچنين ،در توافقات انجام شده با پرتغاليها در دوران صفوي
همكاري در ساخت كشتيهاي جنگي براي ايران در اين بندر در دستور كار قرار گرفته است .بنا به گزارشهاي سال  1916ميالدي ،بندر
كنگ بيست كشتي بادباني داشتهاست.
در دهه هفتاد اقدامات و مطالعات پايه براي ايجاد يك مجموعه بزرگ لنجسازي و تعمير لنج صورت مي گيرد و با ساخت  2شاخه موج شكن،
اسكله پهلوگير و محوطه به همراه دايك خشك و مخصوص حمل شناور با باالبر دريايي ،شركت كوهين دريا (جداف) با هدف توليد و تعمير
انواع لنج و شناور آبي در سال  1384به بهرهبرداري ميرسد.
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در حال حاضر ،سهم شاغلين بخش صنعت (ساخت) در حدود  6درصد ميباشد كه در مقايسه با سهم  15درصدي استان در بخش
صنعت نشان دهنده پايين بودن فعاليتهاي صنعتي در شهر كنگ در هر مقياسي ميباشد .بهنظر ميرسد لنجسازي و صنايع
مرتبط با آن باتوجه به امتياز و پيشينه اين صنعت در منطقه ،امكان توسعه و گسترش دارد .همچنين ،ايجاد و تكميل زنجيرههاي
ارزش افزودۀ بخش شيالت با ايجاد و توسعۀ صنايع تبديلي ،غذايي و بستهبندي و كليۀ خدمات پشتيبان ميتواند نقش قابل
توجهي در توسعه صنعتي متناسب با اشتغال بومي داشته باشند.
عالوه بر آن ،باتوجه به سابقه تاريخي ارزشمند بندر كنگ الزم است كه تعيين نقش و مأموريت اين بندر در تعامل با مجموعه
بنادر منطقه با تأمل بيشتر صورت گيرد .اسناد فرادست ،باتوجه به اينكه شهركنگ كه در زمره شهرهاي كوچك قرار ميگيرد،
براي اين شهر و بندر آن ،نقشي منطقهاي و در ارتباط با حوزه پيرامون قائل شده و كمتر براي آن نقشي ملي در ارائه خدمات در
اسناد مشاهده ميشود .درعينحال الزم است كه هرگونه توسعه تجاري و بازرگاني اين بندر با توجه به ظرفيتهاي زيرساختي و
يا پيشبيني تأمين زيرساختها صورت گيرد تا تجارب تأثيرات منفي گسترش فعاليتهاي منفي بر شهرهاي بندري كشور در اين
منطقه ايجاد نشود.
از الگوهاي رايج ديگر معيشت كه بهعنوان فعاليت اقتصادي دركنار رفع نيازهاي ساكنين در منطقه رواج داشته است« ،صنایع دستی» است.
صنايع دستي از ديرباز در اين منطقه رواج داشته و به چهار گروه عمده قابل تقسيم هستند:
 صنايع دستي تزئيني نظير زربافي ،گالبتون دوزي ،خوس دوزي ،كمان دوزي و گلدوزي صنايع دستي مرتبط با درخت نخل خرما ،نظير بافت حصير براي سقف (سوند) و فرش كردن خانه ها (تك)  ،بافت ظروف و زنبيل نگهداريخرما (گت و كوراغ و كفات كه به ترتيب براي نگهداري خرماي مرغوب ،خرماي بي هسته و خراب شده به كار مي رفت ،بادبزن و زنجيرهاي
كوچك و بزرگ ،سبد نگهداري پرندگان ،اتاقهاي مشبك (كلندري) و ...
 سفالگري و ساخت ظروف مختلف نظير انواع كوزه و خمره و قليان از خاک رس شهر (كه در اسناد تاريخي نيز مورد توجه قرار گرفته است) -صنايع دستي مرتبط با ماهيگيري؛ نظير توربافي ،رشته ها و طنابهاي كلفت بافته شده از ليف خرما و ديگر ملزومات سفرهاي دريايي

برخي مصاديق كاركردي صنايع دستي امروز به دليل استفاده از ابزارها و روشهاي نوين ،فاقد كارايي است .اما رونق صنايع دستي
بهعنوان اقتصاد همپيوند با گردشگري قابل توسعه بهعنوان منبع درآمدي پايدار است و همچنين ،در حفظ و احياي هويت بومي
ميتواند نقش مؤثري داشته باشد.
باغهاي خرما بخش مهمي از ساختار شهر كنگ در گذشته را شكل ميداده است .درخت نخل در زبان محلي به «مغ» شناخته مي شود كه
همان درخت مقدس زرتشتيان است و براي مردم داراي احترام است .برخي از انواع نخل كه در اين منطقه كاشت مي شوند ،عبارتند از :مسلي،
شكري ،شكرپاره ،خاسويي ،خصاب ،مرداسنگ ،برص ،حالو و  . ....آثار نخلستانهاي شهر در عكسهاي هوايي دهه چهل و تاحدي شصت،
برجاست و باقيمانده آن هنوز در بخشهاي شرقي و غربي شهر مشاهده مي شود .گرچه خرما به عنوان محصولي تجاري در شهر كنگ مطرح
نبوده است ،اما نظام شكلگيري باغها و سيستم آبياري و نظام ذخيره و توزيع آب شيرين كه به تفصيل در گزارش بررسي شده است ،از
ميراثهاي مهم تاريخ مهندسي در اين شهر محسوب ميشود.

الزم است كه احياي نخلستانها به همراه محصوالت بومي ديگر با تنظيم الگوي كشت و بهرهبرداري بهينه از منابع آب با كشت
كم آببر باتوجه ضرورتهاي زير در دستور كار قرارگيرد:
-
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هويت بخشي به ساختار تاريخي شهر و تداوم آن
نقش محيط زيستي حفظ و احياي باغها براي كل شهر
احياي باغها و نظام آبياري بهعنوان يكي از مصاديق تاريخ مهندسي شهر با رويكرد توريسم اكولوژيك

-

توسعه اشتغال كشاورزي

مطابق با نتايج سرشماري سال  ،1395حدود  10درصد از جمعيت فعال شهركنگ ،بيكار بودهاند كه در مقايسه با شهرستان لنگه ،باالتر و در
مقايسه با استان ،پايينتر بوده است .الزم به ذكر است كه باالترين نرخ بيكاري در بافت تاريخي مشاهده شده است .از مهمترين عوامل
بيكاري جمعيت ميتوان به ورود ناگهاني حجم قابل توجهي از جمعيت به چرخه فعاليت ،فراهم نبودن زمينههاي شغلي متناسب با افزايش
نيروي انساني ،مهاجرت روستاييان به شهرها و چندشغلي بودن بخشي از نيروي كار شاغل اشاره كرد .عمده مشكالت بيكاري شهر كنگ در
بين گروههاي سني  19تا  29ساله (جوانان) ميباشد .شايد يكي از داليل باال بودن نرخ مهاجرفرستي شهر (بدليل پايين بودن عرضه نيروي
كار طي دوره  1385تا  )1390هم همين مسئله باشد ،كه اقتصاد شهر توان ايجاد اشتغال براي گروههاي سني  19تا  29سال را ندارد.
وضعيت در مورد زنان شهر بدتر از مردان ميباشد .به نحوي كه متوسط نرخ بيكاري زنان در گروههاي سني  20تا  24سال در حدود 60
درصد ميباشد .در مورد ساير گروههاي سني وضعيت نرخ بيكاري شهر كامالً طبيعي ميباشد .حتي پايينتر از نرخ بيكاري طبيعي در اقتصاد
كشور ميباشد .به عبارتي اگر در اقتصاد شهر كنگ فرصتهاي شغلي براي گروههاي سني باالي  35سال ايجاد گردد ،به ناچار اقتصاد شهر
كنگ بايد نيروي كار خود را از خارج شهر تامين كند.
بر اساس نتايج مدل  ،Shift & Shareبخش شيالت به همراه توسعه فعاليتهاي پسين و پيشين آن ،مانند صنايع تبديلي شيالت و ، ...
حمل و نقل و انبارداري و گردشگري در شهر كنگ داراي مزيت رقابتي ميباشد .در حوزه كسب و كارهاي كوچك و خانگي (مانند صنايع
دستي ،محصوالت غذايي محلي و  )..كه ميتواند بخشي از فعاليتهاي پسين گردشگري در شهر كنگ باشد ،نيز ميتوان در قالب برنامهها
پروژههاي كوچك تبديل آن به فعاليتهاي اقتصادي براي ساكنين درآمدزايي كرد.

در مجموع از نظر كاركرد معيشتي و اقتصادي ،بندر كنگ ميتواند در مقياس فراملي ،يكي از دروازۀهاي تخصصي تجارت و
ترانزيت با كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار گيرد.
در مقياس ملي ،عالوه بر آنكه يكي از مقاصد گردشگري باشد (كه در توضيحات گردشگري به ان پرداخته شده است) ،نقش ملي
فعاليتهاي مرتبط با صنايع تبديلي ماهيگيري با جايگاه ويژه در زمينۀ بخش شيالت داشته باشد و در مقياس منطقهاي نيز
بهعنوان شهري است با توان پايداري و ايجاد درآمدهاي پايدار مبتني بر فعاليتهاي مزيتدار اقتصادي بر پايه (بخش بازرگاني،
حمل و نقل و شيالت ،صنايع دستي و  )...كاركرد داشته باشد.
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 :1-3ظرفیتها و محدودیتهای غیرکالبدی محیط برای توسعه

 :1-3-1ساختار و ویژگیهای جمعیتی
براساس آمار سال  ،1395استان هرمزگان  2.2درصد از جمعيت كل كشور ،را دربر گرفته كه  9درصد آن در شهرستان لنگه ساكن بوده و
 12.1درصد جمعيت شهرستان لنگه در كنگ ساكن هستند .مهمترين مشخصههاي جمعيتي شهر كنگ به شرح زير است:
نرخ رشد جمعيت كنگ در فواصل سالهاي  1375تا  1385و  1385تا  ،1390بهترتيب برابر با  2.3و  2.1بوده و اين نرخ ،از سال  1390تا
 3.1 ،1395افزايش يافته است .بعد خانوار در طي سالهاي مذكور به ترتيب از  5.8به  4.1 ،5.1و  3.9كاهش يافته است .از جمعيت 19213
نفري شهر براساس آمار سال  30.3 ،1395درصد زير  14سال 65.5 ،درصد بين  15تا  65سال و  4.2درصد باالي  65سال داشتهاند كه از
اين ميان ،جمعيت  25تا  35سال بيشترين سهم را دارند .از نظر تراكم جمعيت شهر روند فزاينده داشته است.
 86.3درصد از جمعيت  6ساله و باالتر شهر كنگ در سال  1395باسواد بودهاند كه از اين ميان سهم زنان 82.8 ،درصد و مردان 89.5 ،درصد
بودهاست .بخش قابل توجهي از جمعيت ساكن در شهر كنگ داراي تحصيالت ديپلم و پايينتر بوده (حدود  75درصد از كل جمعيت  6ساله
و باالتر) و  8.7درصد جمعيت داراي تحصيالت دانشگاهي بودهاند .همچنين ،از نظر جنسيتي ،سهم جمعيت  6ساله و باالتر زنان در مقطع
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تحصيلي ابتدايي باالتر از سهم جمعيت  6ساله و باالتر مردان و در مقاطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه سهم جمعيت  6ساله و بيشتر زنان
پايينتر از مردان مي باشد .اين آمار نشان از ترک تحصيل دختران پس از پايان دوره ابتدايي دارد .براساس آمار سال  ،1395بندر كنگ 366
دانشجو داشته كه از اين تعداد 180 ،نفر مرد و  186نفر ،زن بودهاند 86.7 .درصد از سرپرستان خانوار را مردان تشكيل ميدهند؛ اما در
سالهاي  1385تا  1395جمعيت زنان سرپرست حدود دو و نيم برابر شده است.
ميزان مهاجرت در شهر كنگ به ازاي هر هزار نفر از سال  1365تا سال 1385و در بازه زماني پنج ساله سالهاي  1385تا  1395به ترتيب
اعداد  35.3 ،106.7 ،32و  19.1بوده كه نشان از كاهش آن در ده سال اخير دارد .اما نكته قابل توجه عدم كاهش قدر مطلق ميزان مهاجرين
در اين سال ها است .همچنين ،باتوجه به اينكه ميانگين نرخ مهاجرت زنان در فاصله سالهاي  1390تا  1395برابر با  14.5و نرخ مهاجرت
مردان ،برابر با  23.4بوده و عمدتا مهاجران در بازه سني  15تا  65سال قرار داشتهاند ،ميتوان نتيجه گرفت كه مهاجرين ،براي كار به اين
منطقه آمدهاند 45.8 .درصد از مهاجران وارد شده به اين شهر ،مهاجران درون استاني بودهاند .در مراتب بعدي استانهاي فارس ( 13.6درصد)
و سيستان و بلوچستان ( 7.6درصد) ،بيشترين مهاجران را به شهر كنگ فرستادهاند .مهاجران واردشده از خارج از كشور با سهمي معادل 5.2
درصد نيز در خور توجه ميباشند.
مهمترين مشخصههاي جمعيتي شهر كنگ به تفكيك محالت شهر ،به شرح زير است:
از جمعيت  19213نفري شهر كنگ براساس آمار سال  37.7 ،1395درصد در محدوده باغها و بركهها 15.5 ،درصد در بافت مياني11.7 ،
درصد در منطقه ابوذر و  9.4درصد در بافت جديد ساكن بوده اند .بيشترين جمعيت  65سال و باالتر در بافت تاريخي و كمترين آن در بافت
جديد مشاهده ميشود .بهطور كلي ميانگين سن جمعيت به ترتيب از بافت تاريخي به بافت مياني ،محله ابوذر و بافت جديد كاهش يافته كه
متناسب با قدمت بافت است .اين موضوع با نتايج بررسي ميزان ماندگاري در خانه نيز هماهنگ است و دليل آن ،عدم جابجايي خانوارها در
درون شهر است .همچنين ،كمتر بودن بعد خانوارد دربافت جديد نسبت به ساير محالت بهدليل استقرار زوجهاي جوان در اين بافت است.
در مقايسه حوزههاي مختلف شهري بيشترين نسبت مرد به زن با نرخ  106.1در بافت تاريخي مشاهده ميشود و كمترين آن در بافت جديد
با نسبت  96.5است .دليل باال بودن جمعيت مردان در بافت تاريخي ،سكونت كارگران مهاجر و همچنين جمعيت سالمند (كه نسبت مردان
در آن باالتر است) ميباشد .همچنين ،بيشترين جمعيت مرد مجرد در كل شهر در اين منطقه مشاهده ميشود كه تأييدي بر موارد مذكور
است.
از نظر ميزان سواد ،به ترتيب ،محدوده بافت تاريخي و باغات و بركهها (محدوده هدف) با  84.3درصد و محله ابوذر با  82.7درصد بيشترين
نرخ بيسوادي را دارند.
از نظر ميزان مهاجرپذيري ،بافت جديد با نرخ  57.9به ازاي هزار نفر جمعيت ،بيشترين ميزان مهاجر را داشته و اين عدد به ترتيب در بافت
مياني ،تاريخي و ابوذر برابر با  8 ،17.1و  6.7بوده است.
عالوه بر پيشبينيهاي جمعيت در افق طرح كه نتايج آن در طرحاي توسعه مورد استفاده قرار گرفته است ،مهمترين مواردي كه با تكيه بر
موارد فوقالذكر بايد مورد برنامهريزي قرار گيرد ،به شرح زير است:

اكثريت جمعيت ساكن در شهركنگ ،جمعيت جوان و ميانسال ميباشند .بنابراين توجه به نيازهاي مرتبط با آموزش عالي و آموزش
مهارتهاي حرفهاي ،ازدواج ،اشتغال ،مسكن از عمدهترين نيازهاي جمعيتي محسوب ميشوند كه ميبايست مورد توجه برنامهريزان قرار
گيرد.
افزايش سطح سواد و تحصيالت با تأكيد بر محالت كمبهرهتر و توجه ويژه به زنان در دستور كار قرار گيرد و زيرساختهاي آن فراهم
شود.
باتوجه به افزايش جمعيت زنان سرپرست خانوار ،الزم است كه تمهيدات حمايتي و فراهم آوردن امكان اشتغال در دستور كار قرار گيرد.
ايجاد مزيتهاي رقابتي براي محالت بهمنظور تعادل تراكم جمعيت در سطح شهر بايد مورد توجه قرار گيرد.
باتوجه به نرخ باالي كارگران مهاجر دربافت تاريخي بايد از ساختار اجتماعي محله ،حفاظت و صيانت شود.
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 :1-3-2ساختار و ویژگیهای اجتماعی
ويژگيهاي ساختار شهر براساس مطالعات ميداني با نمونهگيري گسترده در سطح شهر به انجام رسيده است .مواردي از دستاوردهاي بررسي
ساختار اجتماعي شهر كه مورد استفاده در موضوعات كاربردي مرتبط ميباشند ،نظير شناخت ظرفيتهاي گردشگري ،ديدگاههاي مردمي
نسبت به خدمات شهري و محالت و ميزان اشتغال ،به بخشهاي مرتبط و در راستاي تدقيق نتايج به آن بخشها منتقل شدهاند .درعين
حال ،مهمترين ويژگيهايي كه ساختار اجتماعي را در رابطه با شهر توصيف ميكند ،بهشرح زير است:
از نظر مشاركت مردم ،مشاركت با نهادها و سازمانها و انجمنهاي رسمي در سطح همه محالت شهر پايين است .درعين حال ،باالترين
ميزان مشاركت رسمي در محدوده بافت تاريخي گزارش شده است و بيشترين ميزان مشاركت و همكاري رسمي با شوراي شهر ،شهرداري
و هيات هاي مذهبي بوده است .مشاركت غير رسمي نظير شركت در نمازجمعه ،برگزاري مراسم و مناسك ،رابطه با خويشاوندان و افراد محل
و  ...در سطح همه محالت تقريبا متوسط است و باالترين ميزان مشاركت غير رسمي در منطقه ابوذر گذارش شده است .در مجموع ،به
تناسب نظام سنتي جامعه با ويژگي هاي مثبت نظام مشاركتي غير رسمي باالتر از مشاركت رسمي است.
اعتماد اجتماعي در سطح همه محالت باال است .گروه هاي سنتي و مذهبي (مانند مساجد و خيريه) و شوراي شهر و شهرداري در نظامي غير
رسمي داراي اعتماد بااليي هستند .ميزان اعتماد اجتماعي به نيروي انتظامي و برخي سازمانهاي دولتي پايين است؛ پايينترين ميزان اعتماد
اجتماعي در منطقه ابوذر گذارش شده است.
امنيت اجتماعي در همه محالت شهر باال است و بيشترين ميزان امنيت اجتماعي در بافت تاريخي و كمترين آن در محله ابوذر گزارش شده
است( .باالترين آسيب اجتماعي ،طالق و پس از آن سرقت و تكدي گري و وجود معتادين است).
احساس تعلق خاطر به محل سكونت در مجموع باال و حدود  93درصد بوده است .بيشترين حس تعلق در بافت تاريخي و منطقه ابوذر و با
فاصله اندک ،بافت مياني و منطقه جديد است .بخش عمده پرسش شوندگان ،دليل انتخاب محل را نزديكي به والدين و خويشاوندان و
عالقمندي به محل وامنيت آن ذكر كردند .ميزان ماندگاري در محالت باالست و باالترين آن در محالت نيز مربوط به بافت تاريخي و مياني
بوده است .اختالف طبقاتي و تفاوت پايگاه اجتماعي و فرهنگي در شهر بسيار اندک است.
حدود  27درصد از جامعه آماري ،انگيزهاي كه ميتواند منجر به مهاجرت از كنگ شود را به ترتيب ،دسترسي به امكانات بيشتر ( 21درصد)،
نزديكي به اقوام( 19.3درصد) ،دستيابي به كار 18.1 (،درصد) ،بدي آب و هوا ( )%10ذكر كردند .بيشترين تمايل در محله ابوذر با فاصله معنادار
و كمترين آن در بافت تاريخي مشاهده شد .بقيه ساكنين به مهاجرت فكر نكردهاند.
اكثر مردم از طريق دوستان و آشنايان و شبكه هاي مجازي و سپس ،مطبوعات و شبكه هاي محلي صدا و سيما با موضوع ثبت بافت تاريخي
كنگ آشنا شده اند .احساس تعلق به بافت تاريخي شهر باالست و تمايل به مشاركت در حفظ آن به صورت بالقوه موجود است .همچنانكه
پذيرش اجتماعي بااليي نسبت به گردشگران ،توسعه فعاليت هاي گردشگري و تصور مثبتي از ثبت بافت تاريخي به عنوان ميراث جهاني
وجود دارد .ساكنين بافت تاريخي تمايل به بازسازي به جاي تخريب و نوسازي دارند .مردم ،شهرداري و وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و
صنايع دستي را متولي بازسازي و مرمت بافت تاريخي ميدانند و خود تمايل به مشاركت در بازسازي آن دارند و اعطاي تسهيالت را مهمترين
كمك دولت ميدانند.

در مجموع ،با وجود تفاوت در بافت كالبدي ،كنگ شهري داراي نظام اجتماعي و فرهنگي تقريبا يكپارچه با انسجام اجتماعي و فرهنگي
باال است و سرمايه اجتماعي قوي براي پيشبرد فعاليتهاي توسعه در شهر وجود دارد؛ در عينحال ،براي تقويت و گسترش آن،
راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
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-

افزايش مشاركت جامعه محلي در فرآيند توسعه محلي

-

حفظ هويت فرهنگي و ميراث تاريخي شهر

-

تقويت فعاليت هاي انجمني و گروه هاي مردم نهاد

-

افزايش سطح تعامل و همبستگي اجتماعي بين محالت مختلف شهر

-

افزايش امكاتات و خدمات مبتني بر عدالت فضايي

-

توسعه فعاليت هاي گردشگري و آموزش و ارتقاي توانايي و ظرفيت ،قابليت هاي جامعه محلي

مهمترين مسائل اجتماعي شهر را كه بايد راهكار مناسب براي آن اتخاذ شود ،ميتوان به شرح زير برشمرد:
-

اسكله ماهيگيري به عنوان بستر جذب جمعيت كارگر مهاجر زمينه افزايش آسيب هاي اجتماعي را بوجود آورده است .اين كارگران
اغلب ساكن در خانه هاي رها شده بافت تاريخي هستند كه استمرا و افزايش آن موجب گسترش تخريب كالبدي و كاهش امنيت
اجتماعي ،افزايش آسيب هاي اجتماعي و تخريب عناصر هويتي بافت مي شوند.

-

منطقه ابوذر به عنوان محدوده اسكان غير رسمي باعث گسست اجتماعي در شهر شده و ساماندهي آن نيازمند تدوين برنامه توسعه
محلي ( )community developmentبا هدف توانمندسازي ساكنان آن است.

-

بيكاري در بافت تاريخي و در افراد زير تحصيالت متوسطه از بقيه مناطق باالتر است و به طور كلي بيكاري زنان از مردا باالتر
است.
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 :1-4شرایط اقلیمی

عوامل اقليمي نقش مؤثري بر ساختار سكونت و معيشت و كالبد شهر دارند .رطوبت باالي هوا (با ميانگين رطوبت نسبي  63درصد و حداكثر
مطلق  100در صد در ماههاي فروردين ،ارديبهشت ،مرداد و شهريور) ،شرايط دما (با حداقل مطلق  10.34درجه سانتيگراد در ماه دي و
حداكثر مطلق دما  41.29درجه سانتيگراد در ماه تير) ،بارشهای سیالبی در همه فصول سال و تابش شدید (با كمترين مقدار ميانگين
 7.7در ماههای آذر و دي و ميانگين بيشينه  9.9در ماههاي ماههاي ارديبهشت و خرداد) شرايط ويژهاي را از نظر الگوي سكونت و معيشت
و ساختار كالبدي براي شهر ايجاد ميكند .باد غالب در بهار ،تابستان ،پاييز ،و زمستان به ترتيب باد شمالي با دماي (  20-28درجه) و رطوبت
( ، )70-30%جنوبي با دماي ( 28-38درجه) و رطوبت ( ،)%30-37جنوبي با دماي(  28-38درجه) و مرطوبي ( ، )%30-70و شمالي با دماي
 20-0درجه سانتيگراد و رطوبت  30%-70است .در اين ميان تنها باد زمستان نامطلوب است و ممكن است كه هريك با گرد و غبار همراه
باشند.

كاهش فعاليت در طول روز به خاطر شرايط اقليمي و گرايش به كار و تفريح در شب و همچنين ،كاهش امكان تردد پياده در شهر
در بسياري از روزهاي سال اقتضائات ويژه را براي زندگي و كالبد آن ايجاد ميكند كه بايد تأثرات آن در شهر و خانه ،لحاظ شود.
معماري و بافت در هماهنگي با شرايط اقليمي شكل ميگيرد كه الزم است در ساختوسازهاي جديد مورد توجه قرار گيرد.
بهرهگيري بهينه از جريان هوا بهمنظور كاهش اثرات رطوبت باال و كاهش اثرات تابش تند آفتاب ،مهمترين منطقهاي پايه در
شكلدهي به معماري و شهرسازي محسوب ميشوند.
بارشهاي سيالبي ،از طرفي ضرورتهاي طراحي براي مقابله با آن و دفع اثرات منفي آن ايجاد ميكند و از طرف ديگر ،ترفندهايي
براي ذخيره و استفاده از آب باران در مقياس خانه و كل شهر را موجب شده است.

-6

 :1-5مسائل محیط زیست

 :1-5-1گرد و غبار
در فاصله سالهای  2285 ،2015-2002روز همراه با طوفان گردوغبار با دو منشاء خارج و نزديك ايستگاه در ايستگاه بندر لنگه ثبت شده
است .مشكل گرد و غبار منطقه بعضاً ناشي از چاه خشك شده مسلم در بندر لنگه و بخشي منشا خارجي دارد كه ازبيابانهاي حاشيه خليج
فارس نشات مي گيرد .همچنين در شرق شهر معدن گچ قرار دارد كه با وجود اينكه باد غالب از جنوب غربي ميباشد ،ولي در مواقعي كه باد
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شرقي ميوزرد باعث ايجاد گرد و غبار در منطقه ميگردد .درياچه مهرگان كه درحال حاضر به شورهزار تبديل شده نيز ،منشاءگرد و غبار
ميباشد.
 :1-5-2فاضالب و پسماندها
وجود تعداد قابل توجه قايق و لنج باتوجه به ظرفيت لنگرگاه موجب ايجاد آلودگيهاي زيستمحيطي در ساحل بندر كنگ شدهاست .پخش
پسماند از طرف اين منابع آالينده ،مناظر زيباي ساحل بندر كنگ را از بين بردهاست و از طرف ديگر ،تعمير و سوختگيري قايقها كه در
اطراف اسكلهي كنگ انجام ميشود ،در نشت و ورود آاليندهها به ساحل دريا ايفاي نقش دارند .همچنين ،در محوطه كارگاههاي تعمير لنج
كه در خارج از محدودهي اسكلهي كنگ (در فاصله حدود  2/5كيلومتر از بندر كنگ) و در نزديكي خور شرقي ميباشد ،نيز آلودگي به چشم
ميخورد.
كمبود و فرسوده بودن تجهيزات و امكانات شامل ماشين آالت جمعآوري زباله ،دفع غير بهداشتي زباله ،عدم رعايت شهروندان در تفكيك
پسماندهاي خشك و تر ،ريختن زباله توسط لنجهاي ماهيگيري به ساحل و دريا و انتقال آن توسط امواج به ساحل و پراكندگي زبالهها توسط
باداز مشكالت دفع بهداشتي و كارآمد پسماند است كه بايد در جهت رفع آن برنامهريزي شود.
سيستم دفع فاضالب خانههاي شهر كنگ چاههاي جذبي بوده است كه در محوطهي حياط خانهها و يا در زير محوطهاي چسبيده به خانه در
درون كوچه حفر شدهاند .مطالعاتي جهت بررسي احتمال اندركنش يا ورود فاضالب به داخل آبهاي جزرومدي انجام نشده است .بر اساس
برداشتهاي ميداني فاضالب كوچهها به وسيله لوله كشي جمعآوري و به چاه سپتيك كه ابتدا يا انتهاي خيابان قرار دارند ميريزند و بعضي
منازل كه توان مالي خوبي دارند در حياط منازل خود چاه سپتيك دارند كه فاضالب به آن تخليه ميشود.
مشاهدات ميداني حاكي از نشت فاضالب بهدرون مجاري جمعآوري آبسطحي و راهيابي آن به محدوده اسكله بندر كنگ ميباشد.
همچنين ،با توجه به شي ب ،نفوذپذيري و جنس زمين در محدوده شهر كنگ ،تشديد نفوذ فاضالب به داخل دريا ناشي از جريان جزر و
مد وجود دارد.
 :1-5-3روانابها
رواناب سطحي حوزه آبريز خور شرقي و حوزه آبريز شهري كنگ به ترتيب  369و  63هزار متر مكعب در سال برآورد ميشود .مشابه
همه شهرهاي حاشيه دريا و رودخانه كشور سيستم جمع آوري آبهاي سطحي شهر كنگ به شكلي اجرا شده كه رواناب شهري را به
نزديكترين منبع آبي يعني خليج فارس و عمدتاً بندرگاه تخليه نمايد ،اين سامانه نيز برروي كيفيت آب بندرگاه اثرگذار است.
در معابر فرعي ،سيستم جمعآوري رواناب مشاهده نميگردد .بلكه در هنگام بارندگي ،رواناب كوچهها همراه با جريان خروجي ناودانيها
در سطح معابر جاري شده و به معابر اصلي ميرسد .سيستم جمعآوري آب سطحي در معبر اصلي مجاور بندرگاه كنگ ،كانال بتني ميباشد
كه به دريا منتهي ميشود.
 :1-5-4منابع و مصارف آب شهر کنگ

مهمترين منابع مصرف آب شهر كنگ ،منابع آب زيرزميني ،خط انتقال آب سد كوثر از طريق طرح محرم و تأسيسات آب شيرينكن
هستند.
در بهرهبرداري از آبهاي زيرميني كه متعلق به دشت گزير و مهرگان و مهرگان ساحلي هستند ،محدوديتهايي اعمال شده است و
با اين وجود ،روند كلي حجم ذخيره اين آبخوان كاهشي بوده است.و آبنمود معرف دشت گزير از سال  1371تا  1398حدود  7متر
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افت تراز متوسط آب زيرزميني در سطح دشت را نشان ميدهد .همچنين ،اكثر چاههاي نمونه برداري شده (كه داراي نمونهبرداري
كيفي است) از لحاظ كيفيت شيميايي در دسته آبهاي شور و خيلي شور قرار ميگيرند .آب تنظيمي سد كوثر از سال  1385توسط
خط انتقال آبرساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس موسوم به خط انتقال محرم به شهرستان بندر لنگه ميرسد و از آنجا كه شبكه
توزيع آب شهري شهرهاي لنگه و كنگ مشترک ميباشد ،حجم تأمين آب شهري هر دوشهر همزمان انجام ميشود .بخشي از
آب شهري شهرهاي بندر لنگه و بندر كنگ با برداشت از دريا و تصفيه با تأسيسات آب شيرين كن تأمين ميشود .مجموع ظرفيت
آب شيرينكنها  23500متر مكعب در روز است كه در  4واحد در حال بهره برداري بوده و در اختيار دو شركت خصوصي شريف
ناد و سازه سازان ميباشند .آبشيرينكنها در ساحل شهر لنگه قرار دارند .بنابر اظهارات مردم محلي آب تأمين شده توسط آب
شيرينكنها داراي شوري باالتر از ميزان مطلوب مطابق با استاندارد آب شرب ميباشد .عالوه بر كيفيت ،حجم تأمين آب فعلي
كفايت نيازهاي موجود را نمينمايد به طوري كه مردم در ساعاتي از شبانه روز با قطعي آب شبكه مواجه هستند .براي جبران نسبي
اين كاستي ،در باالي پشتبام خانهها مخازن پالستيكي تعبيه شدهاست .مجموع آب شهري شهرهاي كنگ و لنگه از خط انتقال
از سدكوثر و تأسيسات آب شيرين كن در ارائه شده است .به طور عمومي ،در بسياري از روزهاي سال در برخي مناطق ،مردم براي
رفع نياز شرب ،از شركتهاي خصوصي تأمينكننده ،آب شيرين با كيفيت مناسب را به صورت «دبه» با قيمت باالتر نسبت به آب
شهري خريداري ميكنند.
وضعيت آب و منابع محدود تأمين آن ،بيانگر آن است كه الزم است ظرفيت تأمين آب بهعنوان يكي از شاخصهاي مؤثر در ميزان توسعه
مورد توجه قرار گيرد و به هزينه توليد آب شيرين در برنامهها توجه كامل شده و بهرهوري طرح براساس آن تنظيم شود.
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 :1-6تحلیل ظرفیتهای شهر جهت توسعه گردشگری

بندر كنگ بهدليل تبادالت تجاري از ديرباز مقصد سفر گردشگران كاري در مقياس منطقه ،ملي و فراملي بوده است .مسافرخانه «بابو» متعلق
به فردي به همين نام كه تصوير آن در مجموعه عكسهاي تاريخي مؤيد اين مطلب است .باتوجه به ظرفيتهاي كنوني شهر كنگ و آثار
برجاي مانده از ميراث ملموس و ناملموس ،شهر كنگ داراي جاذبهاي فرهنگي ،طبيعي و انسانساخت است كه ميتواند طيف وسيعي از
مخاطبين را در بر گيرد .آنچه حائز اهميت است ،تأمين شرايط آسايش و امنيت براي گردشگران بههمراه پيشبيني مجموعه از از برنامههاي
متنوع است كه بتواند مدت ماندگاري و كيفيت آن در طول سفر را افزايش دهد .عالوه ،بر آن طيف ديگر توسعه گردشگري ،پركردن اوغات
فراغت ساكنين است كه الزم است در تعامل و هماهنگي با ارائه امكانات به گردشگران ديده شوند.
براي توسعه گردشگري الزم است كه شهر از ظرفيتهاي كالبدي الزم (زيرساختي و روساختي) و غيركالبدي (فرهنگي و مهارتي) برخوردار
باشد .تحليل ظرفيتهاي موجود شهر از نقطهنظرهاي فوق در شهر كنگ بهشرح زير است:
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 :1-6-1ظرفیتهای کالبدی شهر برای توسعه گردشگری
 .1از نظر عوامل زیرساختی ،مشتمل بر دسترسي ،آب آشاميدني و تأسيسات فاضالب و دفع زباله ،خدمات بهداشتي -درماني و فوريتهاي
پزشكي ،انرژي و ارتباطات ،تحليل وضع موجود و پيشنهادها به شرح زير است:
 از نظر دسترسي ،دسترسي هوايي به بندر لنگه با پرواز محدود وجود دارد و دسترسي زميني از بندرعباس با طي مسافت حدود 180كيلومتر ميسر است كه جاده آن نياز به بهسازي دارد .امكان ارتباط مستقيم دريايي درحال حاضر با اين بندر و بندر لنگه وجود
ندارد نزديكترين بنادر ،بنادر چارک و آفتاب هستند.
 ا ز نظر تأمين آب آشاميدني مناسب درحال حاضر شهر دچار مضيقه است و ساكنين نيز در اين زمينه در فصوص گرم با مشكلمواجه هستند .سيستمهاي دفع زباله و پسماند و فاضالب نياز به توسعه دارد .درحال حاضر ،دفع فاضالب از چاهجذبي است .اما
آلودگي هاي ناشي از سكونت و فعاليتهاي مرتبط با شيالت بهخصوص در حاشيه شواحل ميتواند مشكالتي در توسعه صنعت
توريسم ايجاد نمايد.
 خدمات بهداشتي و درماني شهر محدود به يك خانه بهداشت است و الزم است كه براي خدمات بيشتر به بندر لنگه مراجعهشود .شهر نياز به توسعه خدمات درماني دارد.
 شهر متصل به شبكه برق سراسري است .اما تأمين گاز شهري از طريق كپسول صورت ميگيرد و باتوجه به عدم نياز به سيستمگرمايش در غالب روزهاي سال ،لولهكشي گاز در اولويت قرار ندارد.
 سيستمهاي ارتباطي مخابرات ،پست ،اينترنت در شهر وجود دارد. .2تسهيالت (روساختهای گردشگری) ،خدماتي هستند كه با هدف عرضه به گردشگران و بازديدكنندگان ساخته ميشوند .اين خدمات
مراكز اقامتي و پذيرائي ،مراكز مالي و بانكي ،مراكز فرهنگي و ورزشي ،مراكز امنيتي و انتظامي و از اين قبيل موارد ميباشد .در شهر بندركنگ،
دو واحداقامتي در قالب بوم گردي و يك مجموعه در مجاورت پارک جنگلي وجود دارند .مراكز پذيرايي پراكنده در شهر وجود دارد؛ اما
پاسخگويي ظرفيت گردشگري از نظر تعداد و همچنين ،از نظر تنوع كيفي نميباشد .موزهها و مراكز موضوعي در شهر وجود دارد و درحال
توسعه است .همچنين ،شهر داراي پاسگاه انتظامي ميباشد .شبكه حمل و نقل همگاني مناسبي براي دسترسي در سطح شهر وجود ندارد.
 :1-6-2ظرفیتهای غیرکالبدی شهر برای توسعه گردشگری
ايجاد زيرساختهاي مناسب از نظر فرهنگي و انساني نيز موضوع مهم ديگري در توسعه گرشگري است كه بررسيهاي انجام شده در شهر
كنگ ،گوياي موارد زير در شهر كنگ است:
ميانگين شاخص پذيرش اجتماعي گردشگران از طرف ساكنين ،در حد باال بود .در بين مناطق بيشترين ميانگين در پذيرش گردشگران مربوط
به منطقه يك(بافت تاريخي) با ميانگين ( 3.8حداكثر  )4و كمترين آن مربوط به منطقه سه(منطقه ابوذر) با ميانگين ( 2.8حداكثر  )4بوده
است.
بررسي ميزان استقبال از طرحهاي گردشگري در بين ساكنين ،بيانگر آن است كه  5.1درصد از پاسخگويان اصال از اين طرحها استقبال
نكردهاند .ميزان استقبال از ساخت خانههاي بومگردي در ميان  7.36درصد از پاسخگويان كم 52 ،درصد متوسط و  6.3درصد زياد بوده است.
از نظر كسب مهارتهاي مرتبط با صنعت گردشگري ،باالترين ميانگين مهارتهاي گردشگري مربوط به توليد صنايع دستي با ( 2.68حداكثر
 )4ميباشد و بعد از آن عالقه به آشنايي با بافت و خانه هاي تاريخي كنگ با ميانگين ( 2.63حداكثر  )4در رتبه دوم قرار دارد .همچنين
پاسخگويان كمترين ميزان عالقه را به تأمين محل اقامت دارند.
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روند تحول شهركنگ از منظر فراغتي و گردشگري نشان از حركت در مسير توسعه گردشگري در اين شهر دارد .در بررسيهاي ميداني انجام
شده درخصوص گردشگران بندر كنگ مشخص شد كه گردشگران ورودي به شهر كنگ به دنبال مكانهاي گردشگري و به ويژه جاذبه ها
و منابع تاريخي و باستاني و بافت با ارزش كنگ ميباشند .گردشگران در مدت ماندگاري در شهر كنگ تقاضاي مكاني خويش را براساس
بافت باارزش و محوطه هاي ساحلي از جمله پارک كوهين برنامه ريزي ميكنند .كنار ساحل كنگ يكي از تقاضاهاي مورد توجه است .مراكز
خريد كنگ نيز در موارد بعدي مورد توجه گردشگران قرار مي گيرد .مراكز فرهنگي مانند موزه ها ،خانه صنايع دستي و خانه هنرمندان نيز
مورد توجه گردشگران مي باشند.
از نظر زمان سفر ،فصول رمستان و اوايل بهار در حدود  73درصد از سهم كل پاسخ هاي بازديدكنندگان را به خود اختصاص داده اند 9 .درصد
نيز همه فصول سال را زمان مناسب براي فعاليت هاي فراغتي در شهر كنگ ذكر كرده اند.
از نظر هزينه سفر ،طي بررسيهای مرتبط با سال  97و  98با توجه به درصد تجمعي ،در حدود  59درصد گروه ها حداكثر  50هزار
تومان در روز در مراكز فراغتي در فضاهاي باز كنگ هزينه مي كنند و  67درصد حداكثر  100هزار تومان .نزديكي محل سكونت بازديدكنندگان
به مراكز فراغتي ،تنوع كم فعاليت هاي فراغتي ،مدت زمان كوتاه ماندگاري ،الگوي فعاليت هاي فراغتي ،سطح درآمدي بازديدكنندگان و
انگيزه هاي اصلي آنان (تفريح و پيك نيك در فضاي آرام ،تماشاي مناظر و تمدد اعصاب و استراحت) از عوامل موثر بر پايين بودن هزينهها
بوده است.

چشمانداز شهر از منظر گردشگري ،توسعه پايدار جاذبه هاي گردشگري بندر كنگ است كه الزم است با توجه به فرهنگ و آداب
و رسوم بومي و همچنين امكان بازديد از جاذبه هاي بافت با ارزش و تاريخي شهر ،جاذبه هاي متنوع و متعدد طبيعي و تاريخي و
عرضه و ارائه محصوالت با كيفيت در صنعت اقامتي ،تفريحات و رستوران با خالص ترين مواد تشكيل دهنده براساس فنآوريهاي
روز و نيروي انساي متخصص ،توسعه بازار گردشگري بندر كنگ در راستاي سودآوري با رعايت موازين اخالقي و زيست محيطي
جهت ارائه بهترين كيفيت با ويژگيهاي متمايز نسبت به ساير مقصدهاي رقيب همجوار مانند جزيره كيش و قشم براي كسب
رضايت گردشگران و تشويق ساير افراد جهت بازديد از بندر كنگ بهعنوان مقصد سفر و يا در چارچوب يك سفر منظومهاي به
جنوب ايران ،تحقق يابد.
استفاده از ظرفيت اسكله ،بهعنوان اسكله مسافري ومقصد گردشگري پيشنهاد ميشود.همچنين ،خط مشيها و سياستهاي راهبردي در
زمينههاي محيط زيست ،كالبدي -فضايي ،زيرساختي ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي و گردشگري در بندر كنگ تنظيم شدهاند.
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 :7-1ظرفیتها و محدودیتهای کالبدی توسعه در پیوند با محیط

شناخت كالبد شهر نوعي رويكرد پديدارشناسانه است كه باهدف قرارگيري در مسير توسعه و ظرفيتها و محدوديتاي مترتب بر آن به انجام
رسيد .براي اين منظور ،اين شناخت از منظرها و مقياسها و روشهاي مختلف به شرح زير انجام شد:
اول شناخت شهر كه خود در سه بخش پيگيري شد :ساختار فضايي شهر در گذر زمان و در پيوند با ساختار اكولوژيك ،ساختار فضايي ذهني
شهر از نگاه شهروندان و درنهايت ،ساختار فضايي عيني شهر
دوم شناخت وضعيت اجزاي ساختاري شهر مشتمل بر :وضعيت اراضي ،كاربريها و خدمات ،ترافيك شهر ،معابر و در نهايت معماري و مسكن
در ادامه ،به اجمال يافتههاي هربخش ارائه شده و ظرفيتها و محدوديتها و پيشنهادهاي توسعه براساس آن ارائه ميشود:
 :1-7-1ساختار فضایی شهر در گذر زمان و در پیوند با ساختار اکولوژیک
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سير تاريخي بندر كنگ در رابطه با ساختار اكولوژيك آن معنا مييابد .لذا در ابتدا توضيحاتي درخصوص اين ارتباط داده شده و پس از آن
رشد كالبد شهر بر روي اين ساختار ارائه خواهد شد:در بندر كنگ (مانند بسياري از مناطق جنوبي ايران)قابل توجهي بنا به نام بُركه در
جايجاي شهر وجود دارند .بركهها مخزنهاي عظيم آب در دل زمين هستند كه بارشهاي سيالبي كه از ويژگيهاي اين اقليم است ،آبهاي
فصلي جاري بر روي زمين را جمعآوري كرده و براي فصول خشك ذخيره ميكردند .تقريب ًا تمامي بركهها در ارتباط مستقيم با مسيلهاي
كوچك فصلي مكانيابي شدهاند .زيرا براي كاركرد كامل بركه نياز است كه سطحي بسيار بزرگ آب مورد نياز آن را فراهم كند و تنها محدوده
اطراف آن قادر به پر كردن بركه نميباشد .امتداد مسيلهاي كوچك بعد از عبور از بركهها به باغهاي حاشيه خليج ميرسند و با داخل شدن
در باغ آب سيالب در درون باغ پخش ميشود و ارتباط مسيل با خليج قطع ميگردد .نظام مديريت آب از طريق كرت بندي ،ذخيره آب مازاد
در چاههاي احداث شده در انتهاي كرت ها و همچنين ساختار تعبيه شده جهت فيلتر كردن روانان از طريق نفوذ بين دوچاه مجاور از بدايع
مهندسي آب در اين حوزه از سرزمين است و نمونه آن در كنگ بهطوركامل قابل بازيابي است(به تفصيل در بخش مرتبط ارائه شده است) .اين
ميراث ،عالوه بر اهميتي كه از نظر بازيابي ساختار اصيل شكلگيري شهر در پيوند با طبيعت دارد ،بهعنوان يكي از جاذبههاي تاريخي شهر
مطرح است.
از نظر سير تاريخي ،بندر كنگ در سال  1335بندري كوچك با بافت ارگانيك بندر شامل مجموعهاي از گذرهاي اصلي ،فرعي ،فضاهاي باز
كوچك مقياس و مساجد محلي است كه باغها با فاصله از شهر در دوبخش شرقي و غربي آن واقع شدهاند .در اين ساختار فضايي گذرهاي
اصلي عموماً با ساحل دريا در ارتباط و تقريبا عمود هستند و نقش آنها برقراري دسترسي مردم به ساحل است؛ همچنين سبب ميشوند كه
نسيم دريا به درون بافت جريان يابد .تفاوت رشد شمالي اندكي است .آنچه از مطالعه و بررسي عكسهاي هوايي و نقشههاي دردسترسي
شهر از سال  1384 ،1373، 1361 ،1340و  1395برميآيد بيانگر تغييرات عمده در ساختار شهر پس از ورود ماشين است .بهطوري كه با
تثبيت و گسترش خيابانا در هر دوره ،ساختار توسعه آتي معرفي ميشود و خيابانها و گرههاي ترافيكي آنها تبديل به عناصر اصلي
شكلدهنده ساختار فضايي ميشوند .در نقشه سال  1361جاده ساحلي تثبيت شده و ارتباط بركهها با مسيلهاي كوچك فراهم كننده آب را
از بين برده است و خياباني شمالي -جنوبي بافت قديم شهر را به دو بخش تقسيم كرده است .در شرق بافت ،خيابان احداث شده ،مرزي براي
بافت تاريخي و كل شهر تعيين كرده كه كماكان تا به امروز نيز به قوت خويش باقي ماندهاند .از اين دوران به بعد ميتوان كل بافت تاريخي
را يكي از اجزاي ساختار فضايي دانست .در اين زمان ،دو موج شكن در دو سوي بافت تاريخي احداث شده است .قسمتي از دريا خشك شده
و به نوار ساحلي الحاق شده كه در سالهاي آتي به خياباني جديد در ساحل تبديل شده است؛ الزم به ذكر است كه مطالعات خطرپذيري
طرح  ICZMاين منطقه را در نواحي پرخطر قرار داده است.
افزايش رشد شمالي شهر و افزودن و تثبيت تعداد بيشتري از خيابانهاي اصلي درون شهري و شهرکسازيهايي مانند مسكن مهر و
تعاونيهاي گوناگون به كه سمت غرب و تا محدوده بندر لنگه نزديك شده است ،از اقدامات توسعه شهر در سالهاي آتي آن است.

بندر كنگ در گذشته در ارتباط با ساختار اكولوژيك پيچيدهاي شكل گرفته بود .اين ساختار اكولوژيك تمامي معماري ،بافت شهري،
بافت پيراموني و باغات آن را به يكديگر متصل ميكرد و هدف نهايي آن استفاده حداكثري از معدود بارشهاي جوي منطقه بوده
است.
نتيجه اين گسست تاريخي رشد افسار گسيخته و بيبرنامه شهر در تضاد با منافع عمومي و تاريخي شهروندان ،خشك شدن باغات،
خالي ماندن بركهها ،باير شدن اراضي كشاورزي و وابستگي شديد به منابع آبي ناپايداري همچون آب شيرينكنها ،خطوط لوله
آب شيرين و چاههاي عميق شد .در اين راستا ،الزم است كه توسعه آتي شهر باتوجه به احياي نظام ارتباط اكولوژيك كالبد با
بستر صورت گيرد .چنانچه فرهنگ پاسداشت آب كه هنوز در ذهن تك تك شهروندان كنگي حضور پررنگي دارد و گواه آن
بهصورت نمودهاي كوچك در جاي جاي بافت شهري ديده ميشود ،به رسميت شناخته شود و جايگاه آن در كنار ديگر فرآيندهاي
رسمي توليد فضا باز شود ،ميتوان اميد داشت كه ثمره گرانبهاي آن در قالب احياي ساختار اكولوژيك شهر به ظهور رسد .با اين
هدف ،راهنماي جامع احياي ساختار اكولوژيك بندر كنگ بهمنظور باز گرداندن فرآيندهاي تاريخي توليد فضا در چهار سطح
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برنامهريزي شهري ،طراحي شهري و معماري و نظام حقوقي بههمراه آن ،ارائه شده است كه حاوي دستورالعملها ،توصيهها،
طرحها و راهكارهايي با هدف بهرهگيري از اصول تاريخي استفاده از آب و به روزرساني اين اصول ميباشد.
نكته مهم ديگر ،درخصوص بافت تاريخي است؛ الزم است كه نقش بافت تاريخي از يك جزء در ساختار فضايي شهر به يك
مفهوم و انديشه وارسته از مفهوم كالبدي صرف به كل شهر تسري يابد و ارزشهاي آن در كل بافت جاري و ساري شود .راهكار
آن ،گسترش پيوندهاي حركتي و عملكردي بافت تاريخي با كل شهر و عدم انتزاع آن از بافت از يكطرف و تبيين اصول طراحي
و اجزاي آن به كل شهر است .همچنين ،بايد با راهكارهايي امكان ورود و سكونت نسل جديد به اين بافت و احياي آن فراهم
شود.
نكته ديگر ،تقويت نقش عناصر فرهنگي ،تاريخي و طبيعي در تعريف ساختار فضايي شهر و جايگزين ساختن آنها بهجاي
محورهاي ترافيكي به عنوان عناصر اصلي ساختار فضايي شهر است.
 :1-7-2ساختار فضایی ذهنی شهر از نگاه شهروندان
شناخت ذهني شهروندان از شهر در اين تحقيق براساس پيمايش ميداني مبتني بر مصاحبه از طريق پرسشنامه از جامعه آماري نمونه و
مجموعه مشاهدات به انجام رسيد .مؤلفههاي مورد پرسش در شناخت ذهني شهر عبارت بودند از :عناصر اصلي ،ميدان و گره ،لبه ،نشانههاي
شهر و محله
اكثريت جامعه آماري ميدان شهرداري را مهمترين «عنصر شهری» عنوان كردند و پس از آن ،جاده ارتباطي بندرعباس به بندر لنگه ،جاده
ساحلي و بركه سنگي مورد توجه قرار گرفته است.
درخصوص «میدان» نيز ،مجدد ميدان شهرداري به عنوان اولين گزينه و با فاصله قابل توجه ميدان ناخدا و بركه سنگي و ميدان  22بهمن
مورد توجه قرار گرفتهاند كه دليل توجه مردم به اين ميدانها وجود المانهاي ويژه در ميانه ميدان بوده است .همچنين محدوده ساحلي كه
لنج بوم مسي و در مقابل آن ،موزه مردمشناسي و در كنار آن قايقهاي صيادي در دريا مستقر هستند ،به عنوان يك «گره شهری» مهم،
مورد توجه ساكنين قرار كرفته است.
مهمترين «راه»هاي مشخص شده در نقشههاي ذهني منطبق بر راههاي ساختاري و اصلي شهر هستند .در اين بخش نيز خيابانهاي ساحلي ،خيابانهاي
منتهي به ميدان شهرداري و جاده ارتباطي با بندرعباس پررنگترين حضور را دارند.
«لبه»هاي اصلي شهر منطبق بر لبه ساحل و خور سور در شرق بهعنوان عوارض طبيعي است .بقيه لبههاي شناخته شده در رابطه منطقي با راهها قرار
دارند كه جاده بستك در غرب و بلوار ساحلي شرق حد غربي و شرقي شهر هستند .جاده ارتباطي بندرعباس به بندر لنگه نيز عليرغم عبور از ميانه شهر به
عنوان لبه ذكر شده و محله ابوذر در شمال آن در ساختار ذهني بسياري از ساكنين وجود نداشته است.

با تعريف محله بهعنوان ساختي اجتماعي كه در حافظه جمعي مردم شكل ميگيرد و از نسلي به نسل ديگر بازتوليد ميشود و تكيه بر نتايج
پيمايش و برپايه ساختار پيشين ارائه شده از محالت در گزارشهاي قبل ،محالت شهر شناسايي شدند .الزم بهذكر است كه از آنجايي كه
محله مفهومي اجتماعي است در نتيجه فاقد حدود و ثغور ثابت و مشخصي ميباشد و از فردي به فرد ديگر تفاوت دارد و خطوط ترسيم شده
قطعي و غيرقابل تغيير نيست .بر اين اساس نه محله در سطح شهر ،مشتمل بر محالت كوش ،موتور برق قديم ،اروپايي ،بلوكي ،قزويني،
ابوذر و محالت حسين آباد ،قلعه و رضواني شناسايي شدند .براساس نظرسنجياي كه در پيمايش ميداني حوزه اجتماعي انجام شده است،
محالت كوش و رضواني كه در بافت تاريخي هستند و پس از آن ،محله قزويني در بافت مياني با فاصله معناداري بهترين محالت شهر ذكر
شدند .دريك پهنهبندي بزرگتر از ديد ساكنين ،پهنههاي شهر ،محدوده اسكله صيادي ،بندر صيادي و بازار ماهي كه همه پهنه ساحلي
هستند ذكر شده و پهنه ديگر در حدفاصل خيابانهاي اسكله ،بلوار ساحلي ،امام خميني و شهيد بهشتي عنوان شد كه بافت تاريخي در درون
آن قرار ميگيرد.
در پرسش « نشانه»هاي شهري ،مجدد ساختمانهاي حاشيه ميدان شهرداري ،مجموعه مدارس و ساختمان پاسگاه بهعنوان نشانههاي شهري شناخته
شدند .مساجد شهر بهعنوان نشانههاي مهم و بهخصوص در مقياس محالت ذكر شدند و مسجد ساعتي ،كاكا ،دوطبقه ،كوشي و مسجد جامع مهمترين
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آنها بودند .در بافت تاريخي شهر ،تك بناهايي كه در راستاي صيانت از بافت مرمت شده و يا تغيير كاربري يافتهاند ،توانستهاند نقش نشانهاي يابند.
همچنين بانكها و داروخانهها مورد توجه قرار گرفتهاند .از كاربريهاي تجاري ،دو مجتمع تجاري بادگير و ساباط ذكر شده و از بين پارکهاي شهر پارک
ملت و پارک قلعه مورد توجه بودهاند .لنج بوم مسي ،قلعه پرتغاليها و بركه سنگي از مهمترين عناصر مورد توجه بودهاند.

ميدان شهرداري و محورهاي ارتباطي با آن و بهخصوص ،محور ارتباطي از ميدان شهرداري با دريا يك محدوده مركزي بسيار قوي
است و ظرفيت مناسبي براي شهر محسوب ميشود.
بافت تاريخي شهر به عنوان يك كليت مستقل در تصوير ذهني مردم حضور پررنگي ندارد و عموماً ناديده گرفته شده است .درحالحاضر،
اولويت ذهني ساختار فضايي تعريف شده با خيابانها بهجاي بافت از جايگاه باالتري برخوردار است .در اين رابطه ،گذرهاي بافت قديمي
شهر نيز نقش چنداني در نقشه ذهني ساكنان ايفا نميكند .الزم است باتوجه به برنامه ثبت جهاني و اهميت بافت تاريخي باززنده كردن
ارزشاي بافت مورد توجه قرار گيرد .آنچه ميتواند بر تثبيت حضور ذهني بافت تاريخي كمك رسان باشد طراحي و تقويت يك ساختار
فضايي اصلي براي آن است .اين طراحي ميبايست بدون تخريب كالبدي و تعريض باشد و راهكارهاي طراحانه ديگري ميطلبد.
باغها جايگاهي بهعنوان عنصر يا نشانه يا لبه در ذهن ساكنين ندارند؛ اين درحالي است كه در بندر كنگ  27/7هكتار اراضي باغي وجود

دارد و الزم است كه احيا شوند.
همچنين ،مرز كنگ با شهر لنگه نيز در ذهن ساكنين به عنوان لبه شناخته نشده كه نشان از عدم جداييگزيني اين دو شهر در ذهن
ساكنين دارد كه ميتوان از ظرفيت آن براي پيوند دو شهر استفاده كرد.
الزم است كه لبه طبيعي خور سور در شرق كه به عنوان يك لبه ذكر شده است ،تقويت شود.
تقويت مفهوم محالت در پيوند با ساختارهاي اجتماعي و تأمين خدمات و امكانات در جهت ايجاد كيفيتهاي همگن و مطلوب براي
محالت از اهميت بسيار برخوردار است.
نقشه ذهني مردم گسترشهاي اخير شهر را ناديده گرفته است .اين مورد در مورد تعاونيها ،مساكن مهر وشهرکهاي تازه ساز غرب و
شمال غرب شهر كامالً صدق ميكند و تقريباً هيچ يك از اهالي به وجود اين محالت اشاره نكرده اند .اين امر با شدت كمتري در مورد
محله ابوذر و قسمت شمالي خيابان امام خميني نيز صدق ميكند .اين قسمت از شهر در تصوير ذهني بسياري از مردم ثبت نشده و حد
شمالي شهر خيابان امام در نظر گرفته شده است.دبا توجه به نقيصه اشاره شده در باال نياز مبرم است كه ساختار فضايي شهر با
توسعههاي جديد اتصال يابد و اين قسمتها از حالت منفك خارج شده و در قالب يك كل منسجم معنا يابند .در اين رابطه ،بايد نقش
جداكنندگي محور بندرعباس به لنگه كاهش يابد و اتصال دو بخش شمالي و جنوبي شهر تقويت شود.
باتوجه به تأثير باالي ساختمان هايي كه بهعنوان نشانه عمل ميكنند در ايجاد الگوهاي ساخت و ساز در شهر ،بايد معماري
آنها با تأكيد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و سازو كاري براي تهيه تصويب طرح بناهاي نشانهاي در نظر گرفته شود.
نشانهها نظير مجسمهها يا عناصر ميان ميدانها نقش مهمي در ساختار ذهني ساكنين دارند و بايد ضمن توسعه آنها در
انتخاب الگوهاي ارزشمند كه به افزايش هويت و پيوند اجتماعي ميانجامد ،توجه شود.
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 :1-7-3ساختار فضایی عینی شهر
پخشايش و تمرکز فضایی توده در شهر كنگ در بخشهاي مياني ،شرقي و تا حدودي در قسمت شمالي بوده و اراضي جنوب و غربي شهر
داراي تمركز كمتري از اراضي ساخته شده ميباشند .چنين پراكنش فضايي برآمده از تمركز اراضي مسكوني و خدمات شهري در ميانه شمالي
و شرقي و استقرار فعاليتهاي باير ،باغ ،پارک و فضاي سبز در اراضي جنوب و غرب شهر است .در نتيجه شهر كنگ داراي  2الگوي اصلي؛
متمركز -فشرده و پراكنده است كه باعث شده تا توده دربرگيرنده  93/66هكتار و فضا شامل  416/35هكتار از اراضي شهر باشد.
نظام تقسیمات کالبدی در بندر كنگ؛ شامل  5منطقه بافت تاريخي ،باغات و بركهها ،بافت مياني ،منطقه ابوذر و بافت جديد است.
تمركز تراکم ساختمان (و جمعيت براساس امطالعات جمعيتي) در بافت قديم و مياني مشاهده ميشود .طبقهبندي  120تا  180درصد به
ترتيب در مناطق بافت جديد ،باغات و بركهها ،بافت تاريخي ،بافت مياني و منطقه ابوذر بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر سطح اشغال ،اراضي واقع در بازه  50تا  80درصدي بالغ بر  43درصد اراضي را به خود اختصاص دادهاند .همچنين سطح اشغال 30
تا  50درصد با سهم  26درصدي و سطح اشغال  10تا  30درصدي با سهم  21درصدي؛ اراضي ساخته شده شهري را به خود اختصاص
دادهاند.
از نظر دانهبندی ،اراضي واقع در بازه  200تا  500مترمربع سهم بااليي را از وسعت حاضر بندر كنگ دارند .اراضي  1000تا  5000مترمربع
حدود  17درصد و اراضي  5000تا  10000مترمربع نيز بالغ بر  11درصد اراضي شهري را دربرگرفته است .از سوي ديگر اختصاص كمتر از
 2درصد اراضي شهر به دانهبندي كمتر از  200مترمربع است كه داللت بر عدم وجود ريزدانگي در بافت دارد.
از نظر شبکه دسترسی ،شهر داراي داراي چهار الگوي ارگانيك ،نيمه ارگانيك ،شطرنجي و شكل نگرفته است.
سازمان فضایی بندر كنگ ،مشتمل بر عناصر مركزي ،محوري و پهنهاي است كه كليه مواردي كه شهروندان در نقشه ذهني بر آن تأكيد
كردند را دربر ميگيرد .قرارگيري بازارچه ارزي و استاديوم البدر در عناصر مركزي ،انطباق بازار با برخي عناصر محوري و قرارگيري مجموعه
كاربري اراضي شهر به عنوان عناصر پهنهاي در سازمان فضايي مهمترين موارد افزوده شده است .به جز وروديهاي شهري و مراكز ترافيكي،
ساير عناصر مركزي در قسمت شرقي بندر كنگ تمركز يافتهاند و عنصر شاخصي در قسمت غربي شهر وجود ندارد و بايد توازن و تعادل
صورت گيرد.
 :1-7-4شناخت وضعیت اجزای ساختاری شهر
وضعیت اراضی
اراضي بندر كنگ به  3نوع مالكيت دولتي ،خصوصي و نامشخص تقسيم ميشود .بر اساس مشاهدات صورت گرفته مالكيت خصوصي
بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است و يكي از عوامل اصلي آن تعداد باالي كاربري مسكوني است كه تحت مالكيت خصوصي قرار
دارند.
کاربریها و خدمات
سرانه مسكوني در شهر كنگ بهميزان  99.8مترمربع و بيش از دو برابر حد استاندارد ( 40مترمربع در شهرهاي زير بيست هزارنفر) است كه
به الگوي سنتي توسعه و مساكن بزرگ مقياس شهري بازميگردد .سرانه تجاري در اين شهر بهميزان  5/92مترمربع و بيش از دو برابري از
حد استاندارد است كه دليل آن ميزان مناسب اراضي تجاري ريزدانه است .سرانه آموزشي در اين شهر بهميزان  2/55مترمربع و كمتر از سرانه
استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير  50000نفر (برابر با  3/5مترمربع) است و بايد در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه
ويژه قرار گيرد.
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سرانه بهداشتي -درماني در شهر كنگ بهميزان  0/33مترمربع و بسيار كمتر از سرانه استاندارد است و به واسطه اهميت بسيار اين كاركرد در
شهر و تاثير آن بر كيفيت زندگي بايد در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه ويژه قرار گيرد .سرانه فرهنگي در اين شهر بهميزان
 0/22مترمربع و كمتر از سرانه استاندارد كاربري آموزشي در شهرهاي زير  50000نفر (برابر با  0/75مترمربع) است و بايد در برنامهريزي
كاربري اراضي آتي شهر مورد توجه قرار گيرد .سرانه مذهبي در شهر كنگ بهميزان  3.75مترمربع و مازاد حد استاندارد ( 0.5مترمربع در
شهرهاي زير  50000هزارنفر) است و سطح باالي اين كاربري بر توجه ويژه شهروندان به اين عنصر ايراني -اسالمي اشاره دارد .اختصاص
 7/62مترمربع به سرانه ورزشي در اين شهر حاكي از مازاد كاربري است كه عدم نياز به پيشنهاد آن را در در برنامهريزي كاربري اراضي آتي
شهر نشان ميدهد .موضوع با اهميت عدم وجود كاربري ورزشي در بافت مياني و باغات و بركهها است كه بايد در برنامهريزي كاربري اراضي
توسعه آتي مورد توجه قرار گيرد .زيرا استاديوم البدر باعث افزايش سرانه در بندر كنگ شده است و با مقياس شهري؛ پاسخگوي نياز محلي
و ناحيهاي نميباشد .اختصاص  2/3مترمربع به سرانه پارک و فضاي سبز در اين شهر حاكي از كمبود بسيار كاربري است و نياز به توجه ويژه
در برنامهريزي كاربري اراضي آتي شهر دارد .در بندر كنگ  27/7هكتار اراضي باغي وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر با  14/4مترمربع
است .اختصاص  2/92مترمربع به سرانه ا كاربري اداراي -انتظامي در اين شهر حاكي از تحقق سطح مورد نياز (در شهرهاي زير  50000نفر
برابر با  2مترمربع) است.
تاسيسات در وضع موجود بندر كنگ با مساحت  8/3هكتار؛ بالغ بر  1/6درصد اراضي شهري را به خود اختصاص داده است .نحوه پراكنش
فضايي اين كارب ري نسبتا مناسب است ،اما در اراضي بخش شمالي و شرقي بندر كنگ ،برخورداري در سطح پاييني است و نياز به تامين
خدمات دارد.
در مناطق ابوذر و بافت جديد فاقد كاربري بهداشتي -درماني است و اين دو منطقه پايينترين سطح كاربري آموزشي را به خود اختصاص
دادهاند .در منطقه ابوذر كاربري انتظامي وجود ندارد.
در بندر كنگ  177/2هكتار اراضي باير وجود دارد و سرانه اين كاربري برابر با  92/24مترمربع است .بيشترين سهم از اراضي باير به ترتيب
متعلق به مناطق؛ بافت جديد( 91/8هكتار) ،بافت تاريخي ( 29/3هكتار) ،باغات و بركهها ( 24/6هكتار) ،منطقه ابوذر ( 16/5هكتار) ،بافت
مياني( 15هكتار) است.
كاربري صنعتي و كارگاهي در بندر كنگ مجاور خيابان اسكله واقع شده است و با مساحت يك هكتاري بالغ بر  2درصد اراضي شهري را به
خود اختصاص داده است .غالب اين صنايع به صورت كارگاههاي ماهيفروشي است و تنها در اراضي شمال شرقي شهر بوده و در منطقه
بافت مياني( 0/45هكتار) و بافت تاريخي( 0/52هكتار) استقرار يافته است.

كاربريهاي با اهميتي همچون پارک و فضاي سبز ،بهداشتي -درماني ،آموزشي و فرهنگي داراي كمبود سرانه هستند و اين
موضوع بسيار مهمي در ارائه خدمات شهري به شهروندان به حساب ميآيد .در راستاي جبران اين كمبود ميتوان از اراضي باير
به عنوان ذخاير توسعه آتي شهر استفاده كرد .بيشترين زمين باير به ترتيب در بافت جديد و دوم در بافت تاريخي وجود دارد كه در
مورد اول فرصت مناسبي براي تخصيص كاربريهاي خدماتي به اين بافت و در مورد دوم ،گسترش زيرساختهاي گردشگري
است.
الزم است كه تخصيص سرانهها و جبران كمبودها با توجه به توزيع عادالنه كاربريها در سطح محالت است .عالوه برآن ،وضعيت
كاربري بايد در موضوع سطح نفوذ و شعاع عملكرد مورد توجه قرار گيرد.
كاربري حمل و نقل و انبار باتوجه به اقتصاد منطقه كه در نوع معيشت نيز مورد توجه قرار گرفت ،دچار كمبود سرانه است و بايد
در طرح لحاظ شود.
وجود اراضي باير در شهر؛ زمينهساز توسعه كاربري اراضي و جهت توسعه آتي شهر است .زيرا در اين اراضي امكان جانمايي
كاربريهاي مورد نياز وجود دارد و بدون افزايش محدوده شهري ميتوان به نياز خدماتي شهروندان پاسخ داد.
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كارگاههاي ماهيفروشي در شهر از نظر مسائل آلودگي ناشي از پسماندهاي كارگاهي و منظر بويايي مشكالتي براي شهر ايجاد
كرده كه بايد مورد توجه قرار گيرد و رفع شود.
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 :1-8ترافیک شهر

از جمله طرح هاي مهم كه در طرح جامع پيشنهاد شده اما هنوز محقق نگشته است احداث جاده كمربندي در بخش شمالي شهر است.
درصورت بهرهبرداري از اين كمربندي انتظار ميرود كه خودروهاي عبوري و به خصوص وسايل نقليه سنگين به جاي عبور از بلوار آيت اهلل
خامنه اي كه هم اكنون به دليل دسترسي هاي زياد و كاربري هاي جاذب سفر در امتداد آن ميزان تقاضاي زيادي دارد ،از كمربندي عبور
كرده و وضعيت ترافيكي داخل شهر بهبود يابد.
در شهر كنگ از شيوه هاي رايج تنها شيوه هاي خودرو شخصي و تاكسي براي جابجايي مسافران وجود داشته و شهر فاقد سيستم حمل و
نقل عمومي مي باشد .با توجه به وسعت كم و تقاضاي كم سفر در اين شهر ،وجود شيوه هاي مترو و خط اتوبوس تندرو منطقي به نظر نمي
رسد و زيرساخت هاي مناسب براي ايجاد آن در بسياري از نقاط شهر وجود ندارد.
اسكله بندر صيادي به عنوان يكي از اهداف عمده سفر شهر ،داراي  5مسير عمده دسترسي از نقاط مختلف شهر است .همچنين مسير اصلي
كه ترافيك عبوري از شهر را انتقال مي دهد ،بلوار آيت اهلل خامنه اي مي باشد كه در اكثر زمان روز شاهد عمده ترافيك شهر در اين محور
مي باشيم .در ساعات اوج صبح معموال ترافيك به سمت ميدان ناخدا و بندر لنگه مي باشد .اما براي عصر ترافيك نسبتا سنگين از ميدان
ناخدا به سمت تقاطع بلوار آيت اهلل خامنه اي-مسجد ساعتي و بالعكس وجود دارد .بافت تاريخي شهر كنگ داراي خيابانهاي كمعرض با
شرايط خاص خود است ؛ همچنين تأمين پاركينگ در اين بافت نياز به تمهيدات ويژه دارد.
در مورد بندر كنگ با توجه به بازديد صورت گرفته ،تقاطعات مهم شناسايي شده و نحوه كنترل آن ها برداشت گرديده است .اكثر تقاطعات
معابر محلي بافت تاريخي اين بندر فاقد هر گونه تجهيزات كنترل و آرامسازي ترافيك و عالئم راهنمايي رانندگي ميباشند .در برخي از معابر
با عرض زياد تر كه خودروها سرعت بيشتري دارند و با در نظر گرفتن فعاليت نسبتا زياد عابران پياده در اين بافت ،عدم وجود تجهيزات
كنترل ترافيك مي تواند حادثه ساز باشد.

ساماندهي معابر شهري ،رفع مشكالت تقاطعهاي پرخطر ،امكانسنجي ايجاد خدمات و شيوه هاي حمل و نقل همگاني مناسب و پايدار
در سطح شهر و تسهيل حمل و نقل مسافر و بار با رويكرد حفظ بافت تاريخي ،رويكرد اصلي بخش حملو نقل است.
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 :1-9معابر

معابر شهر باتوجه به شاخصهاي سلسله مراتب دسترسي ،ارزش تاريخي محدوده قرارگيري ،عرض معبر و همچنين نحئه توسعه (ارگانيك،
نيمه ارگانيك و  )...و همچنين بادرنظر گرفتن كاربريهاي همجوار و حذف موارد نزديك يا داراي همپوشاني به ده گروه تقسيم شدند.
مشخصات هردسته از معابر در راستاي محورهاي زير شناسايي شده و اصول و ساختار هر گونه معبر شناسايي شد:
-

موقعيت و مشخصات معبر

-

نماها و ديدها

-

تراكم و نحوه همجواري شامل تعداد طبقات و ارتفاع بناهاي مجاور ،ميزان سطح اشغال بناي مجاور از عرصه و نحوه همجواري نماها

-

محصوريت و تناسبات نماهاي مجاور شامل محصوريت (ارتفاع به عرض) ،طول معبر ،ارتفاع نما ،ارتفاع طبقات ،ارتفاع كرسي چيني يا
ازاره ،ارتفاع دست انداز و بام

-

سايه روشن مشتمل بر برجستگي و عمق نما ،عمق بازشوها ،جلوآمدگي بام ،جلوآمدگي ايوان /سايبان و شكستگي سطوح نما

-

مصالح ،مشتمل بر جنس مصالح نما (ديوار-سقف -كرسي چيني و )...و مصالح كف
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-

ساختار و خطوط اصلي نما شامل كنجها ،ازارهها ،قاببندي ،خط بام و خط زمين

-

ميزان سطوح و بازشوها شامل درصد سطوح نورگير و تهويه ،ميزان سطوح بازشو ورود و خروج و درصد بازشوها در هر جبهه

-

عناصر طبيعي شامل جنس و نوع پوشش گياهي

-

نمود عناصر طبيعي بستر (نظير صخره و ) ...

-

محل قرار گيري در رابطه با جهت معابر و ابنيه ،جهت كشيدگي بنا ،جهت معابر و جهت گيري بازشوها

-

رنگ ،شامل رنگ اندود يا مصالح ،تنوع و همنشيني رنگ  -مجاز و غير مجاز طبيعي يا مصنوعي بودن رنگ

-

نورپردازي

-

اجزاي شناسايي شده مرتبط مشتمل بر در ،پنجره ،بادگير/فاقد بادگير ،مشبك ،ايوان ،پله ،فضاي ورودي ،رخبام ،اجزاي الحاقي و
ناودان

ضوابط و احكام توسعه معابر باتوجه به موارد فوق و ارزشهاي قابل تداوم كه به يكپارچگي و هماهنگي بافت شهر و حفظ هويت بومي
بينجامد ،ارائه شده است.
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 :1-10معماری و مسکن

مطالعات معماري بهدنبال تبيين ارتباط ميان شهر و ساختمان و سامانمند كردن آن در تعامل ميان دو مقياس كل و جزء مي باشد .براي اين
منظور ،بررسي انجام شده در دو بخش ساختمانهاي مسكوني در چهار حوزه متناسب با رشد شهر و ساختمانهاي غير مسكوني انجام شده
است.
مطالعه در حوزه معماري ساختمانهاي مسكوني در چهار محور اصلي شكل گرفته است كه عبارتند از:
-

گونهبندي الگوهاي معماري در گذر زمان در شهر و تحليل سير تحول الگوهاي معماري و نحوه استفاده از ساختمانها از گذشته تاكنون

-

تحليل رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مؤثر بر الگوهاي استقرار و توسعه ساختمانهاي مسكوني در سطح شهر و تبيين ضوابط استقرار
و الگوي تراكمي براساس آن

-

اجزا و عناصر معماري معرف سيماي شهر و سير تحول آن از گذشته تا كنون

متغيرهايي كه الزم است در رابطه با سطح اشغال ساختمان مورد توجه قرار گيرند و همبستگي آنها با سطح اشغال سنجيده شود ،عبارتند از:
سير تحول تاريخي (چهار حوزه تعريف شده) ،اندازه قطعات و ارتفاع .نتايج اين بررسي در ساختمانهاي مسكوني كه احكام طراحي براساس
آن استخراج خواهد شد ،به شرح زير است:

 .1ساختار بومي شكلگيري شهر جهتگيري عمومي قطعات و كل بافت را متمايل به جنوب شرق نشان ميدهند .مطالعات اقليمي
انجام شده بر اساس مدلسازيها نيز اين جهتگيري بهينه براساس تأثير دوعامل باد مطلوب و زاويه تابش را  15درجه جنوب
شرق پيشنهاد ميدهد كه تا چرخش  10درجه به دوسمت تغييرات محسوسي ايجاد نخواهد كرد .لذا پيشنهاد ميشود اين جهتگيري
در قطعهبنديهاي جديد مورد توجه قرار گيرد .همچنين ،تناسبات قطعات اغلب مستطيل كشيده است كه در قطعات بزرگ به مربع
نزديك ميشود.
 .2تعداد قطعه در هربلوک در بافتهاي جديدتر (بافت ابوذر نسبت به مبافت مياني و بافت مياني نسبت به قديم) افزايش مييابد .اين
موضوع در بافت قديم به دليل بزرگتر بودن و قطعات و همچنين ،كوچكتر بودن بلوکهاي شهري است كه تأثيرات اقليمي آن بر
ايجاد جريان هوا نيز حائز اهميت است و الزم است كه در ساختوساز جديد مورد توجه قرار گيرد.
 .3به منظور صيانت از ساختار بافت و حفظ انسجام فضايي و الگوي دورنگرا پيشنهاد ميشود استقرار بنا در چهار ضلع ساختمان
صورت گيرد ،در عين حال بهمنظور امكان كنترل ساخت و ساز در راستاي ايجاد كيفيت فضايي مطلوب الزم است كه محدوديتها
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و ضوابطي براي حداقل فواصل ساختوسازها ،درصد و حداقل مساحت فضاي باز و همچنين اولويتبندي جهت استقرار بنا ارائه
شود .درعين حال ،الزم است كه درصورت قرارگيري هر وجه از بنا در مجاورت گذر ،عقبنشيني بنا از ديوارهاي مرتبط با گذر به
حداقل برسد و يا انجام نگيرد.
 .4بررسيهاي انجام شده بيانگر آن است كه بين سطح اشغال زمين و اندازه قطعات رابطه معناداري برخوردار است و منطق استقرار
و سطح اشغال در قطعات زير  250تا  300متر با بازه  300تا  500متر و باالتر از آن متفاوت است و هرچه ،قطعه بزرگتر باشد،
سطح اشغال كاهش مييابد .اين منطق در هر چهار حوزه تقسيم شده با تفاوتهاي اندكي صادق است و ميتوان بهعنوان اصلي
كلي بر آن استناد كرد .لذا پيشنهاد ميشود كه ضوابط حداكثر سطح اشغال در تناسب با ابعاد زمين ،بهصورت پلكاني تعريف شود.
 .5تغيير ساختار خانوادهها از خانوار گسترده به هستهاي و تمايل به استقالل سكونت ،تمايل به تفكيك قطعات و يا ايجاد ساختمانهاي
مستقل در قطعات بزرگ را ايجاد نموده است .الزم بهذكر است كه خواسته غالب ساكنين ،حفظ مكان سكونت و تغيير الگوي
سكونت در همان محل است و به بافت مسكوني خود (بهويژه در بافت تاريخي و مياني) عالقهند هستند .بررسيهاي انجامشده
بيانگر آن است كه قطعات  500مترمربع و باالتر (كه بيشترين پتانسيل تفكيك را دارا هستند)؛ در مجموع حدود  15.5درصد از
قطعات مسكوني را تشكيل ميدهند كه از اين ميان ،بافت تاريخي با  456قطعه ( 45.3درصد از كل) ،بيشترين سهم را دارا است.
لذا باتوجه به گرايش عمده ساكنين به استقالل واحدها و منابع رمين در اختيار گرايش به تفكيك روبهفزوني است و اين موضوع
در بافت تاريخي ،باتوجه به فراواني بيشتر قطعات مسكوني بزرگ و همچنين ،اهميت حفظ ساختار و تخلخل بافت ،از اهميت بيشتر
برخوردار است .از طرف ديگر ،كاهش سطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ كه برمبناي الگوي تاريخي اين منطقه پيشنهاد ميشود،
گرايش به تفكيك قطعات براي امكان دسترسي به سطح زيربناي باالتر را افزايش خواهد داد و الزم است كه بهمنظور تعديل هر
دو وجه كار در كنار يكديگر برنامهريزي صورت گيرد .در اين راستا ،پيشنهاد ميشود كه نصاب تفكيك حداقل در عرف متداول و
متناسب اندازه قطعه قابل قبول براي ساخت ،در كل شهر به جز بافت تاريخي ،برابر با  250مترمربع تعيين شود؛ اما اين ميزان
براي بافت تاريخي تا حدود  400مترمربع افزايش يابد .در مورد بافت تاريخي ،تفكيك و ساخت در قطعات با رعايت ضوابط ديگر،
بالمانع است؛ اما پيشنهاد ميشود كه با لحاظ نمودن شرايط زير در ضوابط ،ساكنين را به سمت عدم تفكيك قطعه سوق داد:
 سطح اشغال مجاز در قطعات بزرگ تا حدي افزايش يابد الگويي از واحدهاي مسكوني ملكي مستقل با رعايت ضوابط در يك قطعه به صورت مموعه مسكوني مسطح به دور حياط ميانيفراهم شود .در اينصورت ،فضاي باز مياني بهعنوان فضاي مشاع مابين ساختمانها خواهد بود.
 .6از نظر ارتفاع در بافت تاريخي ،هماهنگي با ساختار بافت و عدم افزايش ارتفاع نسبت به بافت الزامي است و ضوابط و ابزارهاي
كنترلي بايد در اين راستا تنظيم شوند .همچنين ،درصورت استفاده از الگوي دوطبقه يا نيم طبقه در طبقه باال ،توجه به اين نكته
الزم است كه ايجاد جانپناه مشبك با ارتفاع باال كه امكان سايهاندازي بر سطح بام را فراهم ميكند و يا ايجاد ستار در جانپناهها
از عناصر ارزشمند بومي است كه استفاده از آن ،تاكنون نيز در ساختوسازها تداوم يافته است و در ايجاد ساختار فضايي شهر نقش
بهسزايي دارد .لذا الگوي استقرا بنا در طبقه دوم نبايد بهصورتي باشد كه كل طبقه دوم مجاور گذر به استقرار بنا اختصاص يابد و
عناصر مذكور از بدنههاي ساختمان حذف شوند.
 .7بهمنظور ممانعت از ورود روانابها ،اغلب ساختمانها بر روي كرسي و حدود  40الي  60سانتيمتر باالتر از سطح زمين قرار ميگيرند
كه الزم است در تدوين ضوابط مورد توجه قرار گيرند.
 .8مصاديق زندگي جديد كه مهمترين تأثيرات آن بر خانهها ،استقرار كولرهاي گازي يا اسپيليت در بدنهها و همچنين منبع آب در
بام ساختمانها هستند ،سيماي بصري بنا را مخدوش ساخته و الزم است كه تمهيدات مناسب براي آن انديشيده شود.
همانطور كه پيشتر گفته شد ،ساختمانهاي عمومي نقش مؤثري در راهبري سبك ساخت و ساز در شهر دارند .از اين جهت ،طراحي آنها
بايد با دقت و تأمل صورت گيرد تا نمونهاي خوبي براي الگوسازي به شهر ارائه دهد .درخصوص مساجد ،اين موضوع از وجه ديگري نيز حائز
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اهميت است .بندركنگ مصداق منسبي از همزيستي دوستانه شيعيان و اهل تسنن است و ساخت مساجد در اين منطقه بيش از آنكه ريشه
در تمايزات شيعيان و اهل تسنن داشته باشد ،برپايه ساختار اقليمي بوده است .لذا استفاده از مصاديق وارداتي بهعنوان الگوهاي مساجد منجر
به تمايزجويي خواهد شد و نقض وحدت در سيماي شهر محسوب ميشود .براي اين منظور پيشنهاد ميشود كه چارچوب مشخصي با
شاخصها و معيارهاي روشني براي تصويب طرح بناها ي شاخص تعريف شود كه شهرداري شهر ،راهبري آن را برعهده گيرد.
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بخش دوم :تهیه سند راهبردی و تدوین برنامهها در جهت تحقق
اهداف تهیه طرح ویژه

در راستاي تهيه سند راهبردي طرح ويژه بندر كنگ؛ در ابتدا برمبناي سازمان فضايي شهر كه تجلي گر كليه ابعاد توسعه شهري است به
سنجش و تحليل استراتژيك در ابعاد محيط طبيعي و اقليم ،تاريخي -گردشگري ،اقتصادي  ،حمل و نقل و ترافيك ،كاربري زمين و خدمات
شهري ،ساختار فضايي ،طراحي شهري و معماري ،ابعاد جمعيتي -اجتماعي پرداخته خواهد شد .سپس جدول  SWOTبا تحليل نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد ارائه دهنده استراتژيها و راهبردهاي توسعه بندر كنگ ميباشد .پس از ارزيابي موقعيت شهر در ماتريس ارزيابي،
ميتوان رويكرد توسعه و اقدامات استراتژيك را استخراج كرد و برمبناي آن به ارائه چشمانداز و اهداف كالن و خرد توسعه بندر كنگ پرداخت.

شکل  :1-2فرایند و چارچوب تهیه سند راهبردی بندر کنگ
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 :1-2سنجش و تحلیل استراتژیک

پس از دهه  1980ميالدي ،فنون و روشهاي كامپيوتري ،شرايطي را فرآهم ساخت كه برنامهريزي استراتژيك براي بسياري از سازمانها و
نهادهاي عمومي انجام پذيرد .سيستم برنامهريزي دانشگاه هاروارد روش غيركمي و نسبتاً سادهتر ماتريس تحليلي سوات را براي انجام
برنامهريزي استراتژيك و براساس رويكرد برنامهريزي استراتژيك نوين كه مبتني بر مشاركت كاركنان و ذينفعان محلي بوده ،ارائه نمود .اين
ماتريس قادر است ابتدا شناخت مفيدي از مجموعه نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها در حوزه عوامل خارجي و داخلي تاثيرگذار بر
موضوع مورد مطالعه و برنامهريزي ارائه دهد و به برنامهريزان و مديران به عنوان تحليلي قابل توجه در فرآيند برنامهريزي كمك نمايد.
ضعفها و قوتها معموالً عوامل محيط داخلي يك پديده مورد برنامهريزي تلقي ميشوند و فرصتها و تهديدها عوامل محيط خارجي آن
پديده هستند ،لذا گاهي تحليل سوات را تحليل عوامل داخلي و خارجي و ماتريس سوات را ماتريس عوامل داخلي و خارجي مينامند.
الف :محیط درونی
منظور تبيين و توصيف محيط داخلي است كه در آن نقاط قوت و ضعف منطقه و شهر مورد بررسي تشخيص و استخراج ميگردد .نقاط قوت
و ضعف جز بخشهايي از سازوكار منطقه است كه در هر مقطع زماني ميتواند به منطقه سود يا زيان برساند .نقاط قوت مواردي است كه در
منطقه مورد نظر در جهت تقويت ساختارها و سازمان فضايي منطقه و مصونيت در مقابل بحرانها و زمينه ساز توسعه و رشد منطقهاي است،
برنامهريزان در تالشند كه به عنوان مزيت درون منطقهاي در جهت حفظ ،ارتقا و تقويت آنها كوشش نمايند .نقاط ضعف نقاط بحراني سيستم
منطقهاي است كه موجب بروز آسيبهاست و ميتواند از علل توسعه نيافتگي منطقهاي باشد .برنامهريزان سعي دارند به عنوان خصوصيات
درون منطقهاي آنها را كنترل و برطرف نمايند.
نقاط قوت :عبارت است از شايستگي ممتازي كه بوسيله آن محدوده مطالعاتي ميتواند در زمينههايي مختلف اجتماعي ،محيط
زيست ،اقتصادي ،كالبدي -فضايي؛ در سطوح مختلف برنامهريزي برتري حاصل نمايد.
نقاط ضعف :نوع محدديت يا كمبود در منابع ،مهارتها و امكانات و تواناييهايي حال حاضر شهر كه بطور محسوس مانع عملكرد
اثر بخش زيرسيستمهاي برنامهريزي شود.
ب :محیط بیرونی
منظور شناخت و تبيين محيط خارجي است كه در آن فرصتها و تهديدات منطقه و شهر؛ تشخيص و استخراج ميگردد .فرصتها ،مزيتهاي
نسبي و پتانسيلهاي منطقهاي هستند كه حتي ممكن است در شرايط حاضر امكان بروز خود را نداشته باشند .همواره فرصتها در محيط
خارجي تعريف ميشوند و ميتوانند تحت تاثير عوامل مختلف كاهش يابند و در معرض نابودي قرار گيرند .برنامهريزان سعي دارند با استفاده
از روشها و تدابير برنامهريزي از اين فرصتها در جهت توسعه منطقه سود ببرند و حتي آنها را از قوه به فعل درآورند .تهديدها خطراتي
است كه هم امروزه و هم بالقوه در آينده ميتواند حيات توسعه منطقهاي را با خطر مواجه سازد .خاستگاه اين تهديدات در بستر محيط خارجي
قرار دارد و از سوي عوامل تاثيرگذار خارج از منطقه شكل ميگيرند .برنامهريزان با توجه به شناخت از محيط خارجي سعي دارند اين تهديدها
را كنترل و مهار نمايند.
فرصت :عبارت است از يك موفقيت مطلوب عمده در محيط خارجي شهر و منطقه كه زمينهساز برنامههاي توسعه و بهبود فرآيند
تحوالت نقاط شهري خواهد شد.
تهدید :يك تهديد نشان دهنده موقعيت نامطلوب در محيط خارجي شهر و منطقه است مانند قدرت چانه زني خريداران يا
تامينكنندگان كليدي ،تغييرات عمده و ناگهاني تكنولوژي و مواردي از اين است كه ميتوانند تهديد عمدهاي در راه موفقيت
سازمان باشند.
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 :2-2تحلیل  SWOTبخش کالبدی در بندر کنگ

برمبناي بررسي مبني نظري مرتبط با تحليل استراتژيك در اين بخش؛ تحليل  SWOTبه تفكيك  4عرصه كاربري اراضي و خدمات شهري،
ساختار فضايي شهر ،وضعيت ابنيه و مسكن ،طراحي شهري در زيرسيستم كالبدي -فضايي بندر كنگ ارائه شده است.
جدول  ::1-2تدقیق عوامل درونی و بیرونی در قالب تحلیل استراتژیک
عوامل بیرونی

عوامل درونی
عرصه
ضعف

قوت

تهدید

فرصت
•

محیط طبیعی و اقلیم

•

•

همجواری با خلیج فارس

•

وجود آبراهههای با ارزش

نوار ساحلی
•

طبیعی در محدوده
•

راهکارهای بومی جهت ذخیره

آالیندگی محیط طبیعی به واسطه

•

•

رواناب و پرکردن سفرههای

گرما و رطوبت باالی هوا در بخش
قابل توجهی از روزهای سال

آرامش مناسب امواج
برای

فعالیتهای صیادی

فعالیت و صنایع به

ظرفیت بهرهبرداری
از ویژگیهای طبیعی

احداث

واسطه ساختار طبیعی
•

•

کیفیت

زیرزمینی آب

مناسب

طوفانهای

وقوع
گردوغبار

•

آرامش مناسب امواج
برای

سازههای دریایی
امکان حصول آب با

محدودیت بارگذاری

احداث

سازههای دریایی
•

بهمنظور آبگیری از
دریا

امکان حصول آب با
مناسب

کیفیت

بهمنظور آبگیری از
دریا

به

واسطه

جریانهای جزر و
مدی
•

سابقه تاریخی شهر به واسطه
نقش بندری با کشورهای
همجوار آبهای خلیج فارس و

•

دریای عمان
•

تاریخی -گردشگری

•

وجود برکههای تاریخی به

پیشینه تاریخی قوی
•

بخش
•

وجود جاذبههای گردشگری

•

وجود خانههای بومی به عنوان
آثار ملی ایران

•

استفاده از خانههای یونسی و
یوسفی به عنوان اقامتگاه
بومگردی

ساخت و سازهای جدید بدون درنظر

•

گرفتن پیشینه تاریخی و بافت

عنوان عناصر کالبدی و هویت

متنوع و گسترده
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و ویژه بافت سنتی با

وجود گسترده میراث تاریخی
ملموس و ناملموس

ساختار منحصربه فرد

فرد خانههای تاریخی

حفاظت

وجود عناصر و میراث

فرهنگی و تاریخی

تاثیر نامطلوب ساخت و سازهای

تاریخی ملموس و

منسجم و یکپارچه

جدید بر بافت تاریخی

ناملموس

سنتی -بومی
•

معماری

منحصربه •

عدم وجود سازوکار

•

•

وجود فضاهای زیستی
خاص در خانههای
تاریخی

میراث

عوامل بیرونی

عوامل درونی
عرصه
قوت
•

سهم  9.7درصدی شهر کنگ از

ضعف
•

در بخش کشاورزی
•

وجود بندر چند منظوره در شهر

•

افزایش نرخ مشارکت زنان در

اقتصادی

فعالیتهای اقتصادی
•

باال بودن سهم اشتغال در
بخش کشاورزی( 15درصد)

•

جایگاه ویژه بخش حمل و نقل و
انبارداری در ساختار اقتصادی
شهر

•

کاهش نرخ بیکاری از سال

عدم وجود ساختار یکپارچه اقتصادی
در

تولید ناخالص استان هرمزگان

فرصت

راستای

بهرهبرداری

از

•
•

پایین بودن سهم اشتغال در بخش

•

عدم پاسخگویی به نیاز اشتغال
جوانان و زنان

•
•

دانش سنتی در کرانه لنج سازی و

حمل و نقل و ترافیک

•

•

پوشش نامناسب خیابان های محلی

•

•

شهید رجایی و بندر
لنگه)
•

سهم نسبتا باالی
اقتصاد غیر رسمی
(حدود  3درصد بیشتر
از متوسط استان)

•

جذب کارگران فصلی

ظرفیت همجواری با
خلیج
راستای

فارس

در

ارتقای

ساختار حمل و نقل
•

حوزه

خلیج

فارس (نظیر بندر

پیوند اقتصادی با بندر
لنگه

دسترسی به آبهای

•

آزاد دریای عمان و
امکان

فاصله  180کیلومتری با مد حمل و

ارتباط

با

کشورهای خارجی

نقل ریلی
•

بنادر

خلیج فارس

و پیاده روها
•

امکان

تغییر جایگاه بندر
کنگ در قابت با دیگر

افزایش

به کشورهای حوزه

نقل عمومی
•

•

بهرهبرداری

صادرات از بندر کنگ

کیفیت نامناسب تجهیزات حمل و
کاهش سهولت دسترسی در پی

صیادی

وضع موجود

دریانوردی خلیج فارس
عدم وجود سلسله مراتب شبکه

امکان

تغییر نقش بندر کنگ
از بندر تجاری به

چند منوره از بندر

شهری در طبقه کم درآمد

ارتباطی

جغرافیایی خاص محدوده

•

قرارگیری بیش از نیمی از خانوارهای
بندر کنگ به عنوان پایگاه جهانی

در

راستای

ارتقای اقتصاد دریایی

صنعت ( 6درصد)

•

•

شده

عدم وجود زمینه و بستر الزم برای
ارتقای نقش اقتصادی زنان

بهرهبرداری

•

صحیح و برنامهریزی

پتانسیلهای توسعه

 1385تا کنون

جایگاه ژئوپولتیک و موقعیت

•

امکان

تهدید

کمبود سرانه کاربریهای خدماتی
همچون آموزشی ،بهداشتی -درمانی،
فرهنگی،حمل و نقل و انبارداری،

•

وجود اراضی بایر در نواحی

کاربری اراضی و خدمات شهری

مختلف شهر (خصوصا در اراضی

پارک و فضای سبز
•

پراکنش مناسب خدمات در سطح

شمالغربی)
•

شهر (خصوصا کاربریهای آموزشی،

تفاوت بیش از دوبرابری سرانه

درمانی -بهداشتی ،فرهنگی ،ورزشی،

کاربری مسکونی نسبت به
معیارهای استاندارد
•

امکان استفاده از توسعه درونی
در روند توسعه شهری

عدم توجه به توزیع فضایی و

اداری ،پارک و فضای سبز)
•

تمرکز اراضی مسکونی و خدمات
شهری در میانه شمالی و شرقی

•

عدم تحقق ظرفیت و شعاع عملکرد
مطولب در کاربریهای پارک و فضای
سبز ،بهداشتی ،فرهنگی ،مذهبی،
ورزشی ،آموزشی)

28

•

امکان

استفاده

از

اراضی بایر در راستای
تامین
خدماتی

نیازهای

•

روند حاکم بر تغییر
اراضی باغ و بایر به
کاربری مسکونی

عوامل بیرونی

عوامل درونی
عرصه
ضعف

قوت
•
•

وجود اراضی مناسب در راستای

ساختار فضایی شهر

ایجاد فضای عمومی و همگانی
•

وجود اراضی با ارزش تاریخی
به عنوان مرکز توسعه

•

الگوی ارگانیک برآمده از
ساختار سنتی و هویت تاریخی
بندر کنگ

•
•
•

عدم وجود عرصههای همگانی و

•

جهتدهی

فضای عمومی

توسعه در اراضی

عدم وجود ساختار فضایی تعریف

درشت دانه غیرفعال

شده و مشخص در شهر

()Brown field

فقدان سلسله مراتب تعریف شده در

•

•

عدم توجه به ضرورت

وجود عناصر تاریخی

ساخت

فضاهای

نظام استقرار فعالیت ها و خدمات

با ارزش در منطقه

شهری

و

تمرکز عناصر مرکزی سازمان فضایی

بافت تاریخی

مطلوب در درون شهر

در بخش شرقی بندر کنگ
•

فرصت
امکان

تهدید

•

تحقق

مناسب

الگوی

عدم انسجام و یکپارچگی بین

شطرنجی در توسعه

محالت جدید وقدیم

جدید شهری
•

افزایش خطرپذیری
در

با

مواجهه

مخاطرات طبیعی به
واسطه استفاده از
•

مصالح و سازه بنا

میانگین ارتفاعی پایین در
•

ساختمانهای شهر (سهم زیاد
اراضی در ساختمانهای یک و

•

دو طبقه)
•

طراحی شهری و معماری

•

برخورداری بیش از نیمی از

•

استفاده

بومی(دسترسی آسان و صرفه
•

اقتصادی)
•

تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر
بر تصویر ذهنی شهروندان

•

امکان تخریب بافت با ارزش تاریخی

رشد افقی شهر

در گذر زمان

"جود

عناصرهویت

•
•

•

الگوهای •

وجود

شهری در بافت تاریخی
توسعه افقی و گسترش بی رویه شهر

بومی در ساخت بناها

توسعه آتی

برآمده از تراکم ساختمانی پایین

و شکل گیری بافت •

دگرگونی

عدم استفاده از پتانسیل های بالقوه

شهر

سکونت و تحول در

•

امکان

استفاده

از

عدم وجود عناصر هویت بخش به

عناصر

طبیعی

و

و معماری

تفکیک مناطق شهری

تاریخی برای تقویت •

تغییر الگوی سکونت

محله ابوذر به عنوان سکونتگاه غیر

هویت شهر

از خانوار گسترده به

•

مسی"

شهری

پتانسیل

انقطاع فضایی بخش تاریخی و جدید

بافت

در تصویر ذهنی شهروندان

ساحل خلیج فارس در

بر ذهنیت شهروندان
•

بافت معماری ارزشمند

•

سیما و منظر خاص شهر

الگوی

هویت طراحی شهری

بندر کنگ ،خانه گلبتان ،لنج بوم
تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر

شکلگیری

سکونتی و معماری

رسمی و جزئی از محالت ناکارآمد
•

کاهش

امکان

امنیت

بافت فرسوده در روند

موجود در هسته تاریخی شهر

دهنده

تاریخی مانند برکه سنگی ،قلعه

•

شهری

جلوگیری از توسعه و

ساختمانهای شهری

استفاده
از

جهت •

ریزدانه بودن بخش اعظم بافت

بناهای شهر از کیفیت قابل
مصالح

امکان افزایش تراکم
ساختمانی

به واسطه تمرکز بیشترین جمعیت
•

چوبی و فلزی

امکان

از

خانوارهای هسته ای و

استفاده

همجواری

پاسخگویی

تاریخی

روند توسعه شهری

هدم

الگوهای معماری به

با

آن
•

کاهش

شناخت

عمومی از آثار و قدمت
تاریخی شهر
•

گسترش

بحران

هویت در توسعههای
جدید بندر کنگ
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عوامل بیرونی

عوامل درونی
عرصه
ضعف

قوت

جمعیتی و اجتماعی

•

مثبت بودن نرخ رشد جمعیت

•

باال بودن نسبت جمعیت فعال(

تهدید

فرصت

 15 -64ساله)
•

متعادل بودن متوسط بعد

•

خانوار
•
•

همبستگی اجتماعی قومی و
مذهبی

•

باال بودن جمعیت بومی شهر

•

نسبت باالی افراد دارای
صاحب خانه

•

باال

بودن

مدت

سکونت
•

باال بودن تعلق خطر به شهر

•

باال بودن تعلق خاطر به محالت
شهر

•

مثبت بودن نگرش به بافت

آسیبهای اجتماعی
•

افزایش مهاجرپذیری شهر

•

باال بودن نسبت زنان سرپرست
خانوار

•

تحصیالت عالی پایین اکثر ساکنین

•

سکونت مهاجران مجرد و افغان به
صورت گروهی در خانههای تاریخی

•

•

پذیرش

باالی

گردشگران
•

پایین بودن میانگین آسیبهای
اجتماعی

•

باال بودن میانیگن امنیت
اجتماعی

•

تمایل مشارکت فکری و
همکاری با شهرداری و شورای
شهر جهت بازسازی و مرمت
بافت تاریخی

•

باال بودن میزان مشارکت غیر
رسمی

•

اعتماد نسبتا باالی شهروندان
به شهرداری و نهادهای دینی
مذهبی
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تجمع مهاجران در بخش های خاص
شهر و به وجود آمدن

تفکیک

•

•

•

تاریخی

به

•

•

پایین بودن میزان مشارکت رسمی

•

مهارت نسبتا پایین شهروندان در

•

نیروی

•

امر نظارت و تجهیزات شهری الزم
•

شهرداری

•

نهادهای

•

وجود زمینه های
پروژه
گردشگری

•

امکان
گردشگری

بر

مهاجر
•

اسکله

وجود

ماهیگیری و عدم
نظارت بر فعالیت
های آن
•

محدوده

افزایش

های اسکان غیر
رسمی
•

افزایش آسیب های
اجتماعی در محالت

توسعه

مشاغل در بخش

اثر

سکونت مستاجران

جلب مشارکت در
های

تخریب خانه های
تاریخی

در

راستای توسعه شهر

ناکافی و نامناسب بودن عرصه های
اجتماعی -فراغتی در مقیاس سکونت

•

دینی و مذهبی و

فعالیت های مرتبط با گردشگری
عدم وجود امنیت در پی بی توجهی به

تحصیالت پایین

احساس تعلق باال به
استفاده از توان و

نرخ پایین مشارکت
رسمی در بین افراد با

شهر و محله

مهاجرت

صاحبخانهها

وجود

نیروی

کار

فراوان

خالی ماندن برخی از خانههای
دلیل

وجود خانواده متعادل

•

و پایدار

منطقهای

تاریخی
اجتماعی

افزایش

مهاجران و افزایش

نسبت جنسی متعادل

میانگین

جمعیت

مهاجرپذیر
•

کاهش
اجتماعی

•

امنیت
در

اثر

افزایش مهاجران
•

عدم

توسعه

و

استفاده از فعالیت
های انجمنی
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 :2-3تدقیق استراتژیهای توسعه

از طريق تحليل  SWOTكه يكي از ابزارهاي تدوين استراتژي است ،براي سازمان استراتژي طراحي كرد كه متناسب با محيط آن باشد .با
استفاده از اين تحليل اين امكان حاصل ميشود كه اوالً به تجزيه تحليل محيطهاي داخلي و خارجي پرداخته و ثانياً تصميمات استراتژيكي
اتخاذ نمود كه قوتهاي سازمان را با فرصتهاي محيطي متوازن سازد .در اين راستا؛ قواعد حاكم بر ماتريس تحليل SWOTبه قرار زير است
-

چگونه ميتوان با بهرهگيري از نقاط قوت حداكثر بهرهبرداري را از فرصتها انجام داد )(SO

-

چگونه با استفاده از نقاط قوت ميتوان اثر تهديدات را حذف كرد يا كاهش داد )(ST

-

چگونه بايد با بهرهگيري از فرصتها نقاط ضعف را تبديل به نقطه قوت كرد يا از شدت نقاط ضعف كاست )(WO

-

چگونه بايد با كاهش دادن نقاط ضعف تاثير تهديدات را كاهش داد يا تاثيرشان را حذف نمود(WT) .
جدول  :2-2ماتریس مورد استفاده در روش تحلیل SWOT
نقاط قوت S

نقاط ضعیف W

فهرست نقاط قوت

فهرست نقاط قوت

فرصتهاO

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

فهرست فرصتها

با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید

با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید

تهدیدات T

استراتژی ST

استراتژیهای WT

فهرست تهدیدات

برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید.

نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید.

SWOT

به طور خالصه ميتوان گفت هدف از تحليل و بررسي فرصتها و تهديدات محيط خارجي ارزيابي اين مسئله است كه يك شركت ميتواند
فرصتها را به دست آورد و از تهديدات اجتناب كند .بويژه زماني كه با يك محيط خارجي غير قابل كنترل در زمان كنوني روبرو است
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شکل  :2-2چارچوب تدقیق استراتژیهای توسعه

در راستاي استخراج راهبردهاي توسعه بندر كنگ از ماتريس  SWOTاستفاده شد .براي اين منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و
تهديدات در چهار چوب كلي  WT. ST. WO. SO.پيوند داده مي شود و گزينه استراتژيك بين آنها انتخاب مي شود.
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 استراتژی :SOاين راهبرد ميتواند يك حالت همافزايي در شهر ايجاد كند .هر شهر مايل است در اين موقعيت قرار داشته باشد
تا بتواند با بهرهگيري از توانمنديها  ،استفاده از فرصتها را به حداكثر برساند.
 .1O1Sبهرهبرداری از ظرفیتهای همجواری با دریای خلیج فارس و نوار ساحلی آن در بندر کنگ
 1O4Sارتقای نقش بندری شهر مبتنی بر سابقه تاریخی و ظرفیتهای همجواری با خلیج فارس
 4O5Sبرنامهریزی مبتنی بر میراث تاریخی بندر کنگ و به ویژه بافت سنتی آن
 5O7Sاستفاده از خانههای سنتی و تاریخی در راستای ارتقای جاذبههای گردشگری
 1O7Sطراحی همراستا با هویت خاص بندر کنگ در برخورداری از میراث تاریخی و همجواری با نوار ساحلی
جنوب کشور
 8O1Sبرنامهریزی توسعه بندر کنگ در ساختار اقتصاد دریاپایه مبتنی بر پتانسیل همجواری آن با خلیج فارس
 10O16Sبرنامهریزی ارتقای اقتصادی (به ویژه در بخش حمل و نقل و انبارداری) مبتنی بر صادرات به واسطه
جایگاه و موقعیت ژئوپلتیک بندر کنگ
 11O11Sبرنامهریزی اقتصادی شهر مبتنی بر تعامالت فضایی و پیوندهای منطقهای و فرا ملی
 .14O19Sبرنامهریزی کاربری اراضی برمبنای استقاده از اراضی بایر
 .16O26Sبرنامه ارتقای هویت شهری برمبنای ساختار سنتی و هویت تاریخی بندر کنگ
 .15O20Sطراحی فضای همگانی و عمومی با استفاده از اراضی درشت دانه غیر فعال و بایر
 .16O21Sطراحی مرکز اصلی شهر با بهرهبرداری از عناصر بافت تاریخی
 .18O23Sطراحی سیستم نظارتی و مدیریتی بر الگوی توسعه شهری (جلوگیری از رشد بیرویه و بی برنامه)
 19O29Sبهرهبرداری از پتانسیلهای هویتی شهر(عناصر تاریخی و معماری بومی) در راستای ارتقای سیما و
منظر
 21O28Sارتقای هویت شهر مبتنی بر استفاده از پتانسیل همجواری بافت تاریخی با ساحل خلیج فارس
 24O5Sاستفاده از احساس تعلق ساکنین در ارتقای نقش گردشگری شهر
 4O40Sبهرهبرداری از مشارکت عمومی در برنامههای توسعه گردشگر ی
 19O8Sحفاظت ویژه از معماری سنتی و بومی خانههای تاریخی
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استراتژی : STاين راهبرد براساس توانمندي شهر در مقابل تهديدات بنا شده است و هدف آن افزايش توانمنديهاي موجود و كاهش
تهديدات است .
 1T1S.بارگذاری فعالیت و خدمات در نوار ساحلی با رویکرد حفاظت محیط طبیعی
 3T1S.احداث سازههای دریایی در نوار ساحلی بندر کنگ
 4T3S.طراحی و برنامهریزی تامین آب بندر کنگ مبتنی بر راهکارهای بومی
 5T5S.برنامه ریزی حفاظتی از میراث تاریخی ملموس و ناملموس
 5T8S.و  5T6Sاتخاذ رویکرد حفاظتی نسبت به خانههای بومی و برکههای تاریخی
 6T11S.بهرهبرداری از بندر شهر در راستای عملکردهای چند منظوره
 7T1Sارتقای نقش و جایگاه بندر کنگ در حوزه خلیج فارس
 20T39Sتدقیق رویکرد نظارت بر بافت سنتی با چشمان ناظر و مشارکت مردمی
.10T17Sبهره گیری از اهرم نظارتی شهرداری جهت جلوگیری از تغییر کاربری ارای باغات و کشاورزی به
مسکونی
 11T17Sو  11T20Sبهرهبرداری از اراضی بایر در راستای طراحی فضای همگانی و عمومی
 12T22Sو .13T22Sطراحی برنامه جامع ایمنی ساختمان در بندر کنگ
 .13T25Sبرنامهریزی سازوکار مدیریت بحران در مواجهه با مخاطرات طبیعی
 14T28Sتحقق طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای مستعد فرسودگی
 17T37Sو  16T38Sطراحی کتابچههای راهنمای عناصر تاریخی در راستای بهبود شناخت عمومی
 17T29Sطراحی المانهای خاص طراحی شهری (نشانههای شهری ،محورهای طراحی شده و  )...در راستای
هویت انگیزی
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 استراتژی :WOكاهش نقاط ضعف و افزايش فرصتهاست  .گاه شهرها به دليل برخورداري از ضعفهاي اساسي  ،امكان
استفاده از فرصتهاي به دست آمده را ندارند ،لذا طراحي برنامههايي به منظور تقويت نقاط ضعف ميتواند شهر را در استفاده از
فرصتها توانمند كند .
 1O1W.بهرهگیری از پتانسیل همجواری با خلیج فارس با ضرورت عدم آالیندگی مبتنی بر تحلیل اثرات زیست
محیطی
 4O3Wرویکرد حفاظتی نسبت به میراث تاریخی با اعمال حریم مداخله
 5O3Wبرنامهریزی کالبدی ،طراحی شهری و معماری مبتنی بر ضوابط و مقررات ساخت و ساز
 8O4Wبرنامهریزی ساختار یکپارچه اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای اقتصاد دریاپایه
 9O6Wبهرهبرداری بندر چند منظوره شهر همراستا با ارتقای نقش بخش صنعت و خدمات
 11O7Wارتقای پیوند اقتصادی با بندر لنگه در راستای اشتغال زایی پایدار
 13O9Wارتقای پیوندهای ارتباطی بندر کنگ با محیط پیرامون با تاکید بر سطح بینالملل
 12O10Wارتقای سلسله مراتب شبکه ارتباطی درون شهری و حمل و نقل عمومی
 24O26Wبهبود ساختار هویتی شهر مبتنی بر احساس تعلق شهروندان
 26O36Wبهرهبرداری از مشارکت عمومی و دولتی در راستای ارتقای فعالیتهای گردشگری
 4O21Wبرنامه ریزی در راستای انسجام و یکپارچگی بافت تاریخی با مناطق شهری
 .14O13Wتامین کمبود سرانه خدمات شهری با استافده از اراضی بایر
 .1O14Wطراحی شبکه یکپارچه فعالیت و خدمات در نوار ساحلی
 .15O16Wبرنامهریزی توسعه آتی شهر در اراضی درشت دانه غیرفعال در راستای جلوگیری از تمرکز شهری
.6O11Wبهسازی الگوی سنتی و معماری بومی در راستای حفاظت از بافت با ارزش تاریخی
 .6O17Wطراحی فضای همگانی و عمومی با استفاده از اراضی بایر و درشت دانه غیر فعال در پیرامون خانههای تاریخی

 .17O18Wطراحی نظام یکپارچه و ساختار فضایی منسجم شهری
 .7O13Wبرنامه حمایتی و حفاظت از آثار تاریخی با ارزش بندر کنگ
 .7O14Wبهبود تعامل و ارتباط مناطق شهری برمبنای طراحی شبکهای از عناصر هویت بخش واحد
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 استراتژی  :WTهدف اين راهبرد ،كاهش نقاط ضعف و تهديدات تا حد امكان است .شهري كه در بيشترين عواملش در اين
خانه متمركز باشد وضعيت جالبي نداشته و ميتواند با برگزاري دورههايي مانند مديريت راهبردي و  ...از راهبردهاي گوناگوني
مانند انحالل ،ادغام و تالش براي بقا استفاده كند .
 1T1W.بارگذاری فعالیت در نوار ساحلی در چارچوب ضوابط و مقررات حفاظت محیط زیست و پایداری طبیعی
 5T2W.برنامهریزی سازوکار مناسب برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کهن بندر کنگ
 5T3W.ارتقای همکاری نهادها و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با شهرداری در روند حفاظت
از میراث تاریخی
 6T4W.برنامه ریزی ساختار یکپارچه اقتصادی بندر کنگ مبتنی بر بندری تجاری -صیادی چند عملکردی
 7T7/6/5W.برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر اشتغالزایی جوانان و زنان در راستای ارتقای جایگاه بندر کنگ در
حوزه خلیج فارس
 0T9W.طراحی سلسله مراتب مناسب شبکه ارتباطی پیشنهادی
 0T10Wبهبود و ارتقای حمل و نقل عمومی در بندر کنگ
 0T11Wطراحی مسیر پیاده و دوچرخه در موضعهای خاص و مستعد شهر
 0T13Wبرنامهریزی کاربری اراضی با الویت تامین کمبودهای خدمات شهری
 0T14Wبهرهگیری از اراضی مستعد توسعه در راستای توزیع و پراکنش مناسب کاربریهای خدماتی
 0T16Wشکلگیری شبکه سلسله مراتبی خدمات در مقیاس محلهای ،ناحیهای ،منطقهای و شهری
 11T17Wبرنامهریزی در راستای دسترسی مطلوب کلیه مناطق شهری به کاربریهای خدماتی و فضای همگانی
 11T18Wطرح فضاسازی و طراحی فضاهای همگانی و عمومی در عرصههای مختلف شهری
 13/12T35Wطراحی برنامه مشارکتی در راستای ارتقای کیفیت و امنیت ساختمانی
 .13T23Wطراحی برنامه جامع ایمنی ساختمان در بندر کنگ و به ویژه در بافت تاریخی
 .16T28Wاجرای برنامههای مشارکتی و همگانی در راستای شناخت عناصر هویت بخش بندر کنگ
 .17T26Wفضاسازی با استفاده از المانهای طراحی شهری به تفکیک مناطق
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جدول  ::3-2تدقیق استراتژیهای توسعه بندر کنگ

نقاط قوت ()S
 .1همجواري با خليج فارس

 .1آاليندگي محيط طبيعي به واسطه فعاليتهاي صيادي

 .2وجود آبراهههاي با ارزش طبيعي در محدوده

 .2ساخت و سازهاي جديد بدون درنظر گرفتن پيشينه تاريخي

 .3راهكارهاي بومي جهت ذخيره رواناب و پركردن سفرههاي
زيرزميني آب
 .4سابقه تاريخي شهر به واسطه نقش بندري با كشورهاي
همجوار آبهاي خليج فارس و درياي عمان
 .5وجود گسترده ميراث تاريخي ملموس و ناملموس
 .6وجود بركههاي تاريخي به عنوان عناصر كالبدي و هويت
بخش

و بافت سنتي -بومي
 .3تاثير نامطلوب ساخت و سازهاي جديد بر بافت تاريخي
 .4عدم وجود ساختار يكپارچه اقتصادي در راستاي بهرهبرداري
از پتانسيلهاي توسعه
 .5عدم وجود زمينه و بستر الزم براي ارتقاي نقش اقتصادي
زنان
 .6پايين بودن سهم اشتغال در بخش صنعت ( 6درصد)

 .7وجود جاذبههاي گردشگري متنوع و گسترده

 .7عدم پاسخگويي به نياز اشتغال جوانان و زنان

 .8وجود خانههاي بومي به عنوان آثار ملي ايران

 .8قرارگيري بيش از نيمي از خانوارهاي شهري در طبقه كم

 .9استفاده از خانههاي يونسي و يوسفي به عنوان اقامتگاه
بومگردي
 .10سهم  9.7درصدي شهر كنگ از توليد ناخالص استان
هرمزگان در بخش كشاورزي
 .11وجود بندر چند منظوره در شهر

درآمد
 .9عدم وجود سلسله مراتب شبكه ارتباطي
 .10كيفيت نامناسب تجهيزات حمل و نقل عمومي
 .11كاهش سهولت دسترسي در پي پوشش نامناسب خيابان
هاي محلي و پياده روها

 .12افزايش نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي

 .12فاصله  180كيلومتري با مد حمل و نقل ريلي

 .13باال بودن سهم اشتغال در بخش كشاورزي( 15درصد)

 .13كمبود سرانه كاربريهاي خدماتي همچون آموزشي،

 .14جايگاه ويژه بخش حمل و نقل و انبارداري در ساختار
اقتصادي شهر
 .15كاهش نرخ بيكاري از سال  1385تا كنون

بهداشتي -درماني ،فرهنگي،حمل و نقل و انبارداري ،پارک
و فضاي سبز
 .14عدم توجه به توزيع فضايي و پراكنش مناسب خدمات در

 .16جايگاه ژئوپولتيك و موقعيت جغرافيايي خاص محدوده

سطح شهر (خصوصا كاربريهاي آموزشي ،درماني-

 .17وجود اراضي باير در نواحي مختلف شهر (خصوصا در اراضي

بهداشتي ،فرهنگي ،ورزشي ،اداري ،پارک و فضاي سبز)

شمالغربي)
 .18تفاوت بيش از دوبرابري سرانه كاربري مسكوني نسبت به
معيارهاي استاندارد

 .15تمركز اراضي مسكوني و خدمات شهري در ميانه شمالي و
شرقي
 .16عدم تحقق ظرفيت و شعاع عملكرد مطولب در كاربريهاي

 .19امكان استفاده از توسعه دروني در روند توسعه شهري

پارک و فضاي سبز ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،ورزشي،

 .20وجود اراضي مناسب در راستاي ايجاد فضاي عمومي و

آموزشي)

همگاني

 .17عدم وجود عرصههاي همگاني و فضاي عمومي

 .21وجود اراضي با ارزش تاريخي به عنوان مركز توسعه

 .18عدم وجود ساختار فضايي تعريف شده و مشخص در شهر

 .22الگوي ارگانيك برآمده از ساختار سنتي و هويت تاريخي

 .19فقدان سلسله مراتب تعريف شده در نظام استقرار فعاليت ها

بندر كنگ
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نقاط ضعف ()W

و خدمات

 .23ميانگين ارتفاعي پايين در ساختمانهاي شهر (سهم زياد
اراضي در ساختمانهاي يك و دو طبقه)
 .24برخورداري بيش از نيمي از بناهاي شهر از كيفيت قابل
استفاده
 .25استفاده از مصالح بومي(دسترسي آسان و صرفه اقتصادي)
" .26جود عناصرهويت دهنده تاريخي مانند بركه سنگي ،قلعه
بندر كنگ ،خانه گلبتان ،لنج بوم مسي"
 .27تاثير ابعاد و اندازه كوچك شهر بر ذهنيت شهروندان
 .28بافت معماري ارزشمند
 .29سيما و منظر خاص شهر

 .20تمركز عناصر مركزي سازمان فضايي در بخش شرقي بندر
كنگ
 .21عدم انسجام و يكپارچگي بين محالت جديد وقديم
 .22ريزدانه بودن بخش اعظم بافت شهري
 .23امكان تخريب بافت با ارزش تاريخي به واسطه تمركز
بيشترين جمعيت شهري در بافت تاريخي
 .24توسعه افقي و گسترش بي رويه شهر برآمده از تراكم
ساختماني پايين
 .25عدم استفاده از پتانسيل هاي بالقوه موجود در هسته تاريخي
شهر

 .30مثبت بودن نرخ رشد جمعيت

 .26عدم وجود عناصر هويت بخش به تفكيك مناطق شهري

 .31باال بودن نسبت جمعيت فعال(  15 -64ساله)

 .27محله ابوذر به عنوان سكونتگاه غير رسمي و جزئي از

 .32متعادل بودن متوسط بعد خانوار
 .33نسبت جنسي متعادل
 .34همبستگي اجتماعي قومي و مذهبي

محالت ناكارآمد شهري
 .28انقطاع فضايي بخش تاريخي و جديد در تصوير ذهني
شهروندان

 .35باال بودن جمعيت بومي شهر

 .29افزايش مهاجرپذيري شهر

 .36باال بودن ميانگين مدت سكونت

 .30باال بودن نسبت زنان سرپرست خانوار

 .37باال بودن تعلق خطر به شهر

 .31تحصيالت عالي پايين اكثر ساكنين

 .38باال بودن تعلق خاطر به محالت شهر

 .32سكونت مهاجران مجرد و افغان به صورت گروهي در

 .39مثبت بودن نگرش به بافت تاريخي
 .40پذيرش اجتماعي باالي گردشگران
 .41پايين بودن ميانگين آسيبهاي اجتماعي
 .42باال بودن ميانيگن امنيت اجتماعي
 .43تمايل مشاركت فكري و همكاري با شهرداري و شوراي
شهر جهت بازسازي و مرمت بافت تاريخي
 .44باال بودن ميزان مشاركت غير رسمي
 .45اعتماد نسبتا باالي شهروندان به شهرداري و نهادهاي ديني
مذهبي

خانههاي تاريخي
 .33تجمع مهاجران در بخش هاي خاص شهر و به وجود آمدن
تفكيك منطقهاي
 .34خالي ماندن برخي از خانههاي تاريخي به دليل مهاجرت
صاحبخانهها
 .35پايين بودن ميزان مشاركت رسمي
 .36مهارت نسبتا پايين شهروندان در فعاليت هاي مرتبط با
گردشگري
 .37عدم وجود امنيت در پي بي توجهي به امر نظارت و
تجهيزات شهري الزم
 .38ناكافي و نامناسب بودن عرصه هاي اجتماعي -فراغتي در
مقياس سكونت
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فرصتها ()O

 .1ظرفيت

SO

بهرهبرداري

از

طبيعي

نوار

ويژگيهاي

 .2آرامش مناسب امواج براي

همجواري با درياي خليج فارس و نوار

همجواري با خليج فارس با ضرورت

ساحلي آن در بندر كنگ

عدم آاليندگي مبتني بر تحليل اثرات

بر سابقه تاريخي و ظرفيتهاي
همجواري با خليج فارس

احداث سازههاي دريايي
 .3امكان حصول آب با كيفيت

 4O5S برنامهريزي مبتني بر ميراث

مناسب بهمنظور آبگيري از

تاريخي بندر كنگ و به ويژه بافت سنتي

دريا

آن

 .4ساختار منحصربه فرد و ويژه

 5O7S استفاده از خانههاي سنتي و

بافت سنتي با پيشينه تاريخي

تاريخي در راستاي ارتقاي جاذبههاي

قوي

گردشگري

 .5معماري

منحصربه

فرد

خانههاي تاريخي
 .6وجود عناصر و ميراث تاريخي
ملموس و ناملموس
 .7وجود فضاهاي زيستي خاص
در خانههاي تاريخي
 .8امكان بهرهبرداري صحيح و
برنامهريزي شده در راستاي
ارتقاي اقتصاد دريايي
 .9امكان

بهرهبرداري

چند

منظوره از بندر وضع موجود

 1O7S طراحي همراستا با هويت خاص

كشورها

طراحي شهري و معماري مبتني بر
ضوابط و مقررات ساخت و ساز
W4O8 
يكپارچه

برنامهريزي ساختار
اقتصادي

مبتني

بر

ظرفيتهاي اقتصاد درياپايه

كشور
 8O1S برنامهريزي توسعه بندر كنگ در

 W7O11 ارتقاي پيوند اقتصادي

ساختار اقتصاد درياپايه مبتني بر پتانسيل

با بندر لنگه در راستاي اشتغال زايي

همجواري آن با خليج فارس

پايدار

 10O16S برنامهريزي ارتقاي اقتصادي

W9O13 

ارتقاي پيوندهاي

(به ويژه در بخش حمل و نقل و

ارتباطي بندر كنگ با محيط پيرامون

انبارداري) مبتني بر صادرات به واسطه

با تاكيد بر سطح بينالملل

جايگاه و موقعيت ژئوپلتيك بندر كنگ

خليج فارس

عمان و امكان ارتباط با

 W3O5 برنامهريزي كالبدي،

بخش صنعت و خدمات

منطقهاي و فرا ملي

 .13دسترسي به آبهاي آزاد درياي

مداخله

تاريخي و همجواري با نوار ساحلي جنوب

بندر كنگ به كشورهاي حوزه

ساختار حمل و نقل

ميراث تاريخي با اعمال حريم

منظوره شهر همراستا با ارتقاي نقش

مبتني بر تعامالت فضايي و پيوندهاي

فارس در راستاي ارتقاي

 W3O4 رويكرد حفاظتي نسبت به

بندر كنگ در برخورداري از ميراث

 .10امكان افزايش صادرات از

 .12ظرفيت همجواري با خليج

زيست محيطي

 W6O9 بهرهبرداري بندر چند

 11O11S برنامهريزي اقتصادي شهر

 .11پيوند اقتصادي با بندر لنگه
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 .1O1S بهرهبرداري از ظرفيتهاي

 W1O1. بهرهگيري از پتانسيل

 1O4S ارتقاي نقش بندري شهر مبتني

ساحلي

WO

 .14O19S برنامهريزي كاربري اراضي
برمبناي استقاده از اراضي باير
 .16O26S برنامه ارتقاي هويت شهري

 W10O12 ارتقاي سلسله مراتب
شبكه ارتباطي درون شهري و حمل
و نقل عمومي
 W26O24 بهبود ساختار هويتي
شهر مبتني بر احساس تعلق
شهروندان
W36O26 

بهرهبرداري از

برمبناي ساختار سنتي و هويت تاريخي

مشاركت عمومي و دولتي در راستاي

بندر كنگ

ارتقاي فعاليتهاي گردشگري

 .15O20S طراحي فضاي همگاني و

 W21O4 برنامه ريزي در راستاي

عمومي با استفاده از اراضي درشت دانه

انسجام و يكپارچگي بافت تاريخي با

غير فعال و باير

مناطق شهري

 .14امكان استفاده از اراضي باير
در راستاي تامين نيازهاي
 .15امكان جهتدهي توسعه در
اراضي درشت دانه غيرفعال
()Brown field
 .16وجود عناصر تاريخي با ارزش
در منطقه بافت تاريخي
 .17تحقق الگوي شطرنجي در
توسعه جديد شهري
افزايش

تراكم

توسعه و رشد افقي شهر
 .19الگوهاي سكونتي و معماري
بومي در ساختمانها و
شكلگيري شهر
 .20امكان استفاده از عناصر
طبيعي و تاريخي براي تقويت
هويت شهر
 .21امكان استفاده از پتانسيل
همجواري بافت تاريخي با
ساحل خليج فارس در روند
توسعه شهري

خدمات شهري با استافده از اراضي
باير

مديريتي بر الگوي توسعه شهري

 .W14O1 طراحي شبكه يكپارچه

(جلوگيري از رشد بيرويه و بي برنامه)

فعاليت و خدمات در نوار ساحلي

 19O29S بهرهبرداري از پتانسيلهاي

 .W16O15 برنامهريزي توسعه

هويتي شهر(عناصر تاريخي و معماري

آتي شهر در اراضي درشت دانه

بومي) در راستاي ارتقاي سيما و منظر

غيرفعال در راستاي جلوگيري از

 21O28S ارتقاي هويت شهر مبتني بر
استفاده از پتانسيل همجواري بافت

ساختماني جهت جلوگيري از

تاريخي با ساحل خليج فارس
 24O5S استفاده از احساس تعلق ساكنين
در ارتقاي نقش گردشگري شهر
 4O40S بهرهبرداري از مشاركت عمومي
در برنامههاي توسعه گردشگر ي
 19O8S حفاظت ويژه از معماري سنتي
و بومي خانههاي تارريخي

تمركز شهري
.W11O6 بهسازي الگوي سنتي و
معماري بومي در راستاي حفاظت از
بافت با ارزش تاريخي
 .W17O6 طراحي فضاي همگاني
و عمومي با استفاده از اراضي باير و
درشت دانه غير فعال در پيرامون
خانههاي تاريخي
 .W18O17 طراحي نظام يكپارچه
و ساختار فضايي منسجم شهري
 .W13O7 برنامه حمايتي و
حفاظت از آثار تاريخي با ارزش بندر
كنگ
 .W14O7 بهبود تعامل و ارتباط
مناطق شهري برمبناي طراحي

 .22وجود خانواده متعادل و پايدار

شبكهاي از عناصر هويت بخش

 .23وجود نيروي كار فراوان

واحد

 .24احساس تعلق باال به شهر و
محله
 .25استفاده از توان و نيروي
نهادهاي ديني و مذهبي و
شهرداري در راستاي توسعه
شهر
 .26وجود زمينه هاي جلب
مشاركت در پروژه هاي
گردشگري

40

بهرهبرداري از عناصر بافت تاريخي
 .18O23S طراحي سيستم نظارتي و

خدماتي

 .18امكان

 .16O21S طراحي مركز اصلي شهر با

 .W13O14 تامين كمبود سرانه

 .27امكان توسعه مشاغل در
بخش گردشگري

تهدیدها ()T
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ST

WT

 .1محدوديت بارگذاري فعاليت و
صنايع به واسطه ساختار
طبيعي
 .3آرامش مناسب امواج براي
احداث سازههاي دريايي
 .4امكان حصول آب با كيفيت
مناسب بهمنظور آبگيري از
دريا به واسطه جريانهاي
جزر و مدي
 .5عدم وجود سازوكار حفاظت
ميراث فرهنگي و تاريخي
منسجم و يكپارچه
 .6تغيير نقش بندر كنگ از بندر
تجاري به صيادي
 .7تغيير جايگاه بندر كنگ در
قابت با ديگر بنادر حوزه خليج
فارس (نظير بندر شهيد
رجايي و بندر لنگه)
 .8سهم نسبتا باالي اقتصاد غير
رسمي (حدود  3درصد بيشتر
از متوسط استان)
 .9روند حاكم بر تغيير اراضي باغ
و باير به كاربري مسكوني
 .10عدم توجه به ضرورت ساخت
فضاهاي شهري مناسب و
مطلوب در درون شهر
 .11افزايش

در

مواجهه با مخاطرات طبيعي
به واسطه استفاده از مصالح و
سازه بنا چوبي و فلزي
 .12كاهش امنيت ساختمانهاي
شهري در گذر زمان
 .13امكان شكلگيري بافت
فرسوده در روند توسعه آتي
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نوار ساحلي با رويكرد حفاظت محيط
طبيعي

 .2وقوع طوفانهاي گردوغبار

خطرپذيري

 1T1S. بارگذاري فعاليت و خدمات در

 3T1S. احداث سازههاي دريايي در نوار
ساحلي بندر كنگ
 4T3S. طراحي و برنامهريزي تامين آب
بندر كنگ مبتني بر راهكارهاي بومي
 5T5S. برنامه ريزي حفاظتي از ميراث
تاريخي ملموس و ناملموس
 5T8S. و  5T6Sاتخاذ رويكرد حفاظتي
نسبت به خانههاي بومي و بركههاي
تاريخي
 6T11S. بهرهبرداري از بندر شهر در
راستاي عملكردهاي چند منظوره
 7T1S ارتقاي نقش و جايگاه بندر كنگ
در حوزه خليج فارس
 20T39S تدقيق رويكرد نظارت بر بافت
سنتي با چشمان ناظر و مشاركت مردمي
.10T17S بهرهگيري از اهرم نظارتي
شهرداري جهت جلوگيري از تغيير
كاربري اراي باغات و كشاورزي به
مسكوني
 11T17S و  11T20Sبهرهبرداري از
اراضي باير در راستاي طراحي فضاي
همگاني و عمومي
 12T22S و .13T22Sطراحي برنامه
جامع ايمني ساختمان در بندر كنگ
 .13T25S برنامهريزي سازوكار مديريت
بحران در مواجهه با مخاطرات طبيعي
 14T28S تحقق طرحهاي بهسازي و
نوسازي بافتهاي مستعد فرسودگي
17T37S 

و

16T38S

طراحي

كتابچههاي راهنماي عناصر تاريخي در
راستاي بهبود شناخت عمومي

 1T1W. بارگذاري فعاليت در نوار
ساحلي در چارچوب ضوابط و مقررات
حفاظت محيط زيست و پايداري
طبيعي
 5T2W. برنامهريزي سازوكار
مناسب براي حفاظت از ميراث
فرهنگي و تاريخي كهن بندر كنگ
 5T3W. ارتقاي همكاري نهادها و
وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و
صنايع دستي با شهرداري در روند
حفاظت از ميراث تاريخي
 6T4W. برنامه ريزي ساختار
يكپارچه اقتصادي بندر كنگ مبتني
بر بندري تجاري -صيادي چند
عملكردي
 7T7/6/5W. برنامهريزي اقتصادي
مبتني بر اشتغالزايي جوانان و زنان
در راستاي ارتقاي جايگاه بندر كنگ
در حوزه خليج فارس
 0T9W. طراحي سلسله مراتب
مناسب شبكه ارتباطي پيشنهادي
 0T10W بهبود و ارتقاي حمل و
نقل عمومي در بندر كنگ
 0T11W طراحي مسير پياده و
دوچرخه در موضعهاي خاص و
مستعد شهر
0T13W 

برنامهريزي

كاربري

اراضي با الويت تامين كمبودهاي
خدمات شهري
 0T14W بهرهگيري از اراضي
مستعد توسعه در راستاي توزيع و
پراكنش
خدماتي

مناسب

كاربريهاي

 .14دگرگوني الگوي سكونت و

 17T29S طراحي المانهاي خاص

 0T16W شكلگيري شبكه سلسله

تحول در هويت طراحي

طراحي شهري (نشانههاي شهري،

مراتبي خدمات در مقياس محلهاي،

شهري و معماري

محورهاي طراحي شده و  )...در راستاي

ناحيهاي ،منطقهاي و شهري

 .15كاهش شناخت عمومي از آثار
و قدمت تاريخي شهر

دسترسي مطلوب كليه مناطق

 .16گسترش بحران هويت در

شهري به كاربريهاي خدماتي و

توسعههاي جديد بندر كنگ

فضاي همگاني

 .17افزايش جمعيت مهاجران و

 11T18W طرح فضاسازي و

افزايش آسيبهاي اجتماعي

طراحي فضاهاي همگاني و عمومي

 .18نرخ پايين مشاركت رسمي در
بين افراد با تحصيالت پايين
 .19تخريب خانه هاي تاريخي بر
اثر سكونت مستاجران مهاجر

در عرصههاي مختلف شهري
13/12T35W 

طراحي

برنامه

مشاركتي در راستاي ارتقاي كيفيت
و امنيت ساختماني

 .20وجود اسكله ماهيگيري و

 .13T23W طراحي برنامه جامع

عدم نظارت بر فعاليت هاي

ايمني ساختمان در بندر كنگ و به

آن

ويژه در بافت تاريخي

 .21افزايش محدوده هاي اسكان
غير رسمي
 .22افزايش آسيب هاي اجتماعي
در محالت مهاجرپذير
 .23كاهش امنيت اجتماعي در اثر
افزايش مهاجران
 .24عدم توسعه و استفاده از
فعاليت هاي انجمني
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هويت انگيزي

 11T17W برنامهريزي در راستاي

.16T28W 

اجراي

برنامههاي

مشاركتي و همگاني در راستاي
شناخت عناصر هويت بخش بندر
كنگ
 .17T26W فضاسازي با استفاده از
المانهاي طراحي شهري به تفكيك
مناطق

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
پس از تحليل  SWOTو تدقيق استراتژيهاي توسعه بندر كنگ ميتوان با ارزيابي و وزندهي به هريك از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهديد به تعيين اهميت استراتژيهاي توسعه و اقدامات استراتژيك پرداخت.
جدول  :4-2وزندهی و تعیین اهمیت نقاط قوت در بندر کنگ

وزن

محیط طبیعی و اقلیم
تاریخی -گردشگری
اقتصادی
ترافیک

حمل و نقل و

شهری
فضایی

کاربری زمین و خدمات ساختار
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ضریب

عرصه

امتیاز نهایی

نقاط قوت ()S

همجواری با خلیج فارس

6

0.015

0.09

وجود آبراهههای با ارزش طبیعی در محدوده

4

0.02

0.08

راهکارهای بومی جهت ذخیره رواناب و پرکردن سفرههای زیرزمینی آب

3

0.015

0.045

سابقه تاریخی شهر به واسطه نقش بندری با کشورهای همجوار آبهای خلیج فارس و دریای عمان

5

0.05

0.25

وجود گسترده میراث تاریخی ملموس و ناملموس

6

0.05

0.3

وجود برکههای تاریخی به عنوان عناصر کالبدی و هویت بخش

6

0.04

0.24

وجود جاذبههای گردشگری متنوع و گسترده

5

0.05

0.25

وجود خانههای بومی به عنوان آثار ملی ایران

6

0.05

0.3

استفاده از خانههای یونسی و یوسفی به عنوان اقامتگاه بومگردی

6

0.025

0.15

سهم  9.7درصدی شهر کنگ از تولید ناخالص استان هرمزگان در بخش کشاورزی

3

0.01

0.03

وجود بندر چند منظوره در شهر

5

0.04

0.2

افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی

3

0.01

0.03

باال بودن سهم اشتغال در بخش کشاورزی( 15درصد)

1

0.01

0.01

جایگاه ویژه بخش حمل و نقل و انبارداری در ساختار اقتصادی شهر

2

0.03

0.06

کاهش نرخ بیکاری از سال  1385تا کنون

3

0.01

0.03

جایگاه ژئوپولتیک و موقعیت جغرافیایی خاص محدوده

6

0.03

0.18

وجود اراضی بایر در نواحی مختلف شهر (خصوصا در اراضی شمالغربی)

4

0.03

0.12

تفاوت بیش از دوبرابری سرانه کاربری مسکونی نسبت به معیارهای استاندارد

3

0.01

0.03

امکان استفاده از توسعه درونی در روند توسعه شهری

5

0.015

0.075

5

0.015

0.075

وجود اراضی مناسب در راستای ایجاد فضای عمومی و همگانی

وزن

طراحی شهری و معماری
جمعیتی -اجتماعی
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ضریب

عرصه

امتیاز نهایی

نقاط قوت ()S

وجود اراضی با ارزش تاریخی به عنوان مرکز توسعه

5

0.03

0.15

الگوی ارگانیک برآمده از ساختار سنتی و هویت تاریخی بندر کنگ

4

0.015

0.06

میانگین ارتفاعی پایین در ساختمانهای شهر (سهم زیاد اراضی در ساختمانهای یک و دو طبقه)

2

0.01

0.02

برخورداری بیش از نیمی از بناهای شهر از کیفیت قابل استفاده

3

0.01

0.03

استفاده از مصالح بومی(دسترسی آسان و صرفه اقتصادی)

4

0.015

0.06

"جود عناصرهویت دهنده تاریخی مانند برکه سنگی ،قلعه بندر کنگ ،خانه گلبتان ،لنج بوم مسی"

6

0.02

0.12

تاثیر ابعاد و اندازه کوچک شهر بر ذهنیت شهروندان

5

0.025

0.125

بافت معماری ارزشمند

5

0.025

0.125

سیما و منظر خاص شهر

5

0.05

0.25

مثبت بودن نرخ رشد جمعیت

3

0.01

0.03

باال بودن نسبت جمعیت فعال(  15 -64ساله)

2

0.01

0.02

متعادل بودن متوسط بعد خانوار

2

0.01

0.02

نسبت جنسی متعادل

2

0.01

0.02

همبستگی اجتماعی قومی و مذهبی

4

0.02

0.08

باال بودن جمعیت بومی شهر

3

0.01

0.03

باال بودن میانگین مدت سکونت

5

0.015

0.075

باال بودن تعلق خطر به شهر

6

0.04

0.24

باال بودن تعلق خاطر به محالت شهر

4

0.015

0.06

مثبت بودن نگرش به بافت تاریخی

6

0.025

0.15

پذیرش اجتماعی باالی گردشگران

5

0.03

0.15

پایین بودن میانگین آسیبهای اجتماعی

3

0.01

0.03

باال بودن میانیگن امنیت اجتماعی

3

0.015

0.045

تمایل مشارکت فکری و همکاری با شهرداری و شورای شهر جهت بازسازی و مرمت بافت تاریخی

4

0.03

0.12

باال بودن میزان مشارکت غیر رسمی

2

0.01

0.02

اعتماد نسبتا باالی شهروندان به شهرداری و نهادهای دینی مذهبی

2

0.015

0.03

جدول  ::5-2وزندهی و تعیین اهمیت نقاط ضعف در بندر کنگ
نقاط ضعف ()W

عرصه

محیط طبیعی و اقلیم

امتیاز

وزن

ضریب

آالیندگی محیط طبیعی به واسطه فعالیتهای صیادی

5

0.025

0.125

ساخت و سازهای جدید بدون درنظر گرفتن پیشینه تاریخی و بافت سنتی -بومی

6

0.04

0.24

تاثیر نامطلوب ساخت و سازهای جدید بر بافت تاریخی

6

0.055

0.33

عدم وجود ساختار یکپارچه اقتصادی در راستای بهرهبرداری از پتانسیلهای توسعه

4

0.05

0.2

عدم وجود زمینه و بستر الزم برای ارتقای نقش اقتصادی زنان

2

0.01

0.02

پایین بودن سهم اشتغال در بخش صنعت ( 6درصد)

1

0.01

0.01

عدم پاسخگویی به نیاز اشتغال جوانان و زنان

3

0.01

0.03

قرارگیری بیش از نیمی از خانوارهای شهری در طبقه کم درآمد

2

0.015

0.03

عدم وجود سلسله مراتب شبکه ارتباطی

4

0.025

0.1

کیفیت نامناسب تجهیزات حمل و نقل عمومی

5

0.03

0.15

کاهش سهولت دسترسی در پی پوشش نامناسب خیابان های محلی و پیاده روها

3

0.025

0.075

فاصله  180کیلومتری با مد حمل و نقل ریلی

2

0.015

0.03

2

0.025

0.05

2

0.025

0.05

3

0.015

0.045

4

0.025

0.1

عدم وجود عرصههای همگانی و فضای عمومی

5

0.04

0.2

عدم وجود ساختار فضایی تعریف شده و مشخص در شهر

6

0.05

0.3

فقدان سلسله مراتب تعریف شده در نظام استقرار فعالیت ها و خدمات

4

0.025

0.1

تمرکز عناصر مرکزی سازمان فضایی در بخش شرقی بندر کنگ

2

0.015

0.03

عدم انسجام و یکپارچگی بین محالت جدید وقدیم

5

0.025

0.125

ریزدانه بودن بخش اعظم بافت شهری

3

0.015

0.045

نهایی

تاریخی -گردشگری

اقتصادی
حمل و نقل و ترافیک

کمبود سرانه کاربریهای خدماتی همچون آموزشی ،بهداشتی -درمانی ،فرهنگی،حمل و نقل و

کاربری زمین و خدمات شهری

انبارداری ،پارک و فضای سبز
عدم توجه به توزیع فضایی و پراکنش مناسب خدمات در سطح شهر (خصوصا کاربریهای
آموزشی ،درمانی -بهداشتی ،فرهنگی ،ورزشی ،اداری ،پارک و فضای سبز)
تمرکز اراضی مسکونی و خدمات شهری در میانه شمالی و شرقی
عدم تحقق ظرفیت و شعاع عملکرد مطولب در کاربریهای پارک و فضای سبز ،بهداشتی،
فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی ،آموزشی)

ساختار فضایی

اری

معم

و

ری

شه

حی

طرا
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نقاط ضعف ()W

عرصه

جمعیتی و اجتماعی

47

امتیاز

وزن

ضریب

امکان تخریب بافت با ارزش تاریخی به واسطه تمرکز بیشترین جمعیت شهری در بافت تاریخی

6

0.04

0.24

توسعه افقی و گسترش بی رویه شهر برآمده از تراکم ساختمانی پایین

1

0.025

0.025

عدم استفاده از پتانسیل های بالقوه موجود در هسته تاریخی شهر

4

0.05

0.2

عدم وجود عناصر هویت بخش به تفکیک مناطق شهری

3

0.03

0.09

محله ابوذر به عنوان سکونتگاه غیر رسمی و جزئی از محالت ناکارآمد شهری

2

0.02

0.04

انقطاع فضایی بخش تاریخی و جدید در تصویر ذهنی شهروندان

4

0.03

0.12

افزایش مهاجرپذیری شهر

1

0.015

0.015

باال بودن نسبت زنان سرپرست خانوار

2

0.01

0.02

تحصیالت عالی پایین اکثر ساکنین

1

0.025

0.025

سکونت مهاجران مجرد و افغان به صورت گروهی در خانههای تاریخی

2

0.025

0.05

تجمع مهاجران در بخش های خاص شهر و به وجود آمدن تفکیک منطقهای

2

0.02

0.04

خالی ماندن برخی از خانههای تاریخی به دلیل مهاجرت صاحبخانهها

3

0.025

0.075

پایین بودن میزان مشارکت رسمی

3

0.02

0.06

مهارت نسبتا پایین شهروندان در فعالیت های مرتبط با گردشگری

2

0.03

0.06

عدم وجود امنیت در پی بی توجهی به امر نظارت و تجهیزات شهری الزم

1

0.015

0.015

ناکافی و نامناسب بودن عرصه های اجتماعی -فراغتی در مقیاس سکونت

3

0.05

0.15

نهایی

جدول  ::6-2وزندهی و تعیین اهمیت فرصتها در بندر کنگ
عرصه

اقلیم
تاریخی -گردشگری
اقتصادی
ترافیک

حمل و نقل و

خدمات شهری

کاربری اراضی و

فضایی

سازمان

طراحی شهری و معماری
جمعیتی و اجتماعی
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فرصتها ()O

وزن

ضریب

امتیاز نهایی

ظرفیت بهرهبرداری از ویژگیهای طبیعی نوار ساحلی

5

0.05

0.25

آرامش مناسب امواج برای احداث سازههای دریایی

4

0.035

0.14

امکان حصول آب با کیفیت مناسب بهمنظور آبگیری از دریا

4

0.04

0.16

ساختار منحصربه فرد و ویژه بافت سنتی با پیشینه تاریخی قوی

6

0.05

0.3

معماری منحصربه فرد خانههای تاریخی

6

0.04

0.24

وجود عناصر و میراث تاریخی ملموس و ناملموس

6

0.05

0.3

وجود فضاهای زیستی خاص در خانههای تاریخی

5

0.05

0.25

امکان بهرهبرداری صحیح و برنامهریزی شده در راستای ارتقای اقتصاد دریایی

5

0.04

0.2

امکان بهرهبرداری چند منظوره از بندر وضع موجود

4

0.03

0.12

امکان افزایش صادرات از بندر کنگ به کشورهای حوزه خلیج فارس

4

0.035

0.14

پیوند اقتصادی با بندر لنگه

3

0.03

0.09

ظرفیت همجواری با خلیج فارس در راستای ارتقای ساختار حمل و نقل

5

0.035

0.175

دسترسی به آبهای آزاد دریای عمان و امکان ارتباط با کشورهای خارجی

6

0.04

0.24

5

0.04

0.2

امکان جهتدهی توسعه در اراضی درشت دانه غیرفعال ()Brown field

5

0.04

0.2

وجود عناصر تاریخی با ارزش در منطقه بافت تاریخی

6

0.05

0.3

تحقق الگوی شطرنجی در توسعه جدید شهری

2

0.015

0.03

امکان افزایش تراکم ساختمانی جهت جلوگیری از توسعه و رشد افقی شهر

2

0.03

0.06

وجود الگوهای سکونتی و معماری بومی در ساخت بناها و شکل گیری بافت شهر

5

0.05

0.25

امکان استفاده از عناصر طبیعی و تاریخی برای تقویت هویت شهر

4

0.05

0.2

امکان استفاده از پتانسیل همجواری بافت تاریخی با ساحل خلیج فارس در روند توسعه شهری

5

0.05

0.25

وجود خانواده متعادل و پایدار

2

0.015

0.03

وجود نیروی کار فراوان

3

0.02

0.06

احساس تعلق باال به شهر و محله

4

0.05

0.2

امکان استفاده از اراضی بایر در راستای تامین نیازهای خدماتی

استفاده از توان و نیروی نهادهای دینی و مذهبی و شهرداری در راستای توسعه شهر

3

0.015

0.045

وجود زمینه های جلب مشارکت در پروژه های گردشگری

3

0.025

0.075

امکان توسعه مشاغل در بخش گردشگری

3

0.025

0.075

جدول  :7-2وزندهی و تعیین اهمیت تهدیدها در بندر کنگ
عرصه

محیط طبیعی و اقلیم
گردشگری

تاریخی و

اقتصادی
فضایی

ترافیک
خدمات شهری

حمل ونقل و کاربری زمین و
سازمان

طراحی شهری و معماری
جمعیتی و اجتماعی
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تهدیدها ()T

وزن

ضریب

امتیاز نهایی

محدودیت بارگذاری فعالیت و صنایع به واسطه ساختار طبیعی

5

0.05

0.25

وقوع طوفانهای گردوغبار

3

0.03

0.09

آرامش مناسب امواج برای احداث سازههای دریایی

4

0.04

0.16

امکان حصول آب با کیفیت مناسب بهمنظور آبگیری از دریا به واسطه جریانهای جزر و مدی

4

0.05

0.2

عدم وجود سازوکار حفاظت میراث فرهنگی و تاریخی منسجم و یکپارچه

5

0.05

0.25

تغییر نقش بندر کنگ از بندر تجاری به صیادی

5

0.05

0.25

تغییر جایگاه بندر کنگ در قابت با دیگر بنادر حوزه خلیج فارس (نظیر بندر شهید رجایی و بندر لنگه) 4

0.04

0.16

سهم نسبتا باالی اقتصاد غیر رسمی (حدود  3درصد بیشتر از متوسط استان)

3

0.04

0.12

-

0

0

0

روند حاکم بر تغییر اراضی باغ و بایر به کاربری مسکونی

6

0.05

0.3

عدم توجه به ضرورت ساخت فضاهای شهری مناسب و مطلوب در درون شهر

6

0.05

0.3

افزایش خطرپذیری در مواجهه با مخاطرات طبیعی با استفاده از مصالح و سازه غیرایمن

3

0.04

0.12

کاهش پایداری ساختمانهای شهری در گذر زمان

4

0.05

0.2

امکان شکلگیری بافت فرسوده در روند توسعه آتی

5

0.04

0.2

دگرگونی الگوی سکونت و تحول در هویت طراحی شهری و معماری

6

0.05

0.3

کاهش شناخت عمومی از آثار و قدمت تاریخی شهر

6

0.05

0.3

گسترش بحران هویت در توسعههای جدید بندر کنگ

6

0.05

0.3

افزایش جمعیت مهاجران و افزایش آسیبهای اجتماعی

2

0.035

0.07

نرخ پایین مشارکت رسمی در بین افراد با تحصیالت پایین

2

0.03

0.06

تخریب خانه های تاریخی بر اثر سکونت مستاجران مهاجر

4

0.05

0.2

وجود اسکله ماهیگیری و عدم نظارت بر فعالیت های آن

3

0.03

0.09

افزایش محدوده های اسکان غیر رسمی

3

0.03

0.09

افزایش آسیب های اجتماعی در محالت مهاجرپذیر

3

0.03

0.09

کاهش امنیت اجتماعی در اثر افزایش مهاجران

2

0.035

0.07

عدم توسعه و استفاده از فعالیت های انجمنی

2

0.03

0.06

باتوجه به محاسبات صورت گرفته؛ امتياز نقاط قوت برابر با  ،4/765نقاط ضعف  ،3/45فرصتها  4/66و تهديدها برابر با  3/9است .بزرگترين
امتياز براي استراتژي ( SOتهاجمي) است و كمترين اميتاز براي استراتژي ( WTتدافعي) است .بر مبناي اين نتايج ميتوان گفت كه رويكرد
برنامهريزي در بندر كنگ؛ بايد مبتني بر استراتژي تهاجمي و به عبارتي بهرهبرداري حداكثر -حداكثر از قوتها و فرصتهاي حاكم بر محيط
شهري باشد.

شکل  :3-2ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
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- 16

 :4-2تدوین چشم انداز

تحوالت دوران حاضر شكل جديدي به جامعه شهري و روابط آن داده است .جامعه نوين شهري با ويژگيهايي چون ناهمگوني جمعيتي،
تحرک اجتماعي باال ،تفكيك و قشربندي اجتماعي گسترده و سازماندهي اجتماعي و سياسي جديد به همراه مطالبات گوناگون و پراكنده
سياسي -اجتماعي و مدني شهروندان زمينه ساز شكلگيري روابط جديد ميان آنان و مديريت شهري شده است.
بحث مشاركت افراد در جامعه مدرن ،توجه بيشتري را در دهههاي اخير به خود جلب كرده است .هر چند نسلهاي گذشته معناي مشاركت
همگاني را تنها آگاهي يافتن افراد از تصميمگيرها ميدانستند و آن را صرفاً بيانيههاي يك جانبه ،از سوي مديران به جامعه ،تصور ميكردند،
اما امروزه و در شرايط حاضر مفاهيم جديدتري ذيل مقوله مشاركت مطرح شده است كه به آن ابعاد گوناگوني ميبخشد .دريافت سنتي از
مشاركت و مصاديق آن را ميتوان با دريافت و درک سنتي از حكومت و مديريت مرتبط دانست.
ديدگاه سنتي با بينشي انحصاري ،مديريت را در دايره تنگ دولت و سازمانهاي دولتي محدود ميكرد و بيتوجه به همكاريهاي ميان
بخشي ،حقوق ناچيزي براي بخشها و نهادهاي غيردولتي در زمينه اداره امور شهرها قائل ميشده و نتيجتاً حداكثر مشاركت را نيز در حدود
همان اطالع رساني تعريف ميكرده است .امروزه صاحبنظران با ارائه تعاريف ديگري از مديريت و حكمراني ،آن را گستردهتر تصور كرده و
صرفاً شامل دولت و نهادهاي دولتي ندانسته اند.
بر اساس ديدگاههاي جديد ،حكمراني فرآيندي است كه مشكالت و معضالت جامعه شهري و شهر با تالش و تكاپوي جمعي و با اتكا به
قدرت عمومي و به كارگيري آن حل ميشود و سامان مييابد و هرگاه چنين مفهومي از حكمراني بر كيفيت و نحوه انجام وظايف آن تاكيد
كند ،مفهوم حكمراني خوب1مطرح ميگردد .حكمراني خوب را ميتوان چنين تعريف كرد:
«فرآيند تدوين و اجراي خطمشيهاي عمومي در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي با مشاركت سازمانهاي جامعه مدني و
رعايت اصول شفافيت پاسخگويي و اثربخشي به گونهاي كه ضمن برآوردن نيازهاي اساسي جامعه به تحقق عدالت و امنيت و توسعه پايدار
منابع انساني و محيط زيست منجر شود ».بنابر گزارشي كه «مركز سكونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد» ،تحت عنوان «جهان در
شهري شدن» منتشر كرده است ،در مكان هايي كه حكومت خوب ،متشكل از دولت ،بخش خصوصي و جامعه مدني با مشاركت يكديگر به
مديريت امور عمومي پرداخته و نهادهاي اداره كننده امور ،دموكراتيك ،سنجش پذير و پاسخگو به نياز و اولويتهاي شهروندان بودهاند،
توانستهاند با بهبود شرايط زيست ،اميد به زندگي را 10تا 15سال افزايش دهند ،از سوي ديگر حاكميتشهري خوب و سنجشپذير ميتواند
مشاركت شهروندان و نهادهاي مدني را به توسعه اقتصادي و اجتماعي شهري جلب نمايد.
با عنايت به موارد مطرح شده پذيرش اين واقعيت كه در جهان امروز قلمرو مديريتشهري از صرف افراد و سازمانهاي دولتي به نهادهاي
مدني و حوزه خصوصي گسترش يافته است ،امري اجتناب ناپذير است .عالوه برآن تاكيد بر كيفيت زندگي در تعريف حكمراني خوب از يك
سو و پذيرش حضور نهادهاي مدني و شهروندان در فرآيند مديريت شهري از سوي ديگر ،بيانگر اين نكته مهم است كه حل امور و رفع
معضالت شهري و دستيابي به اهداف مطروحه ،منوط به هماهنگي و همكاري ميان بخشي است و همچنين تاًكيد بر شفافیت ،پاسخگویی
و اثربخشی به عنوان مولفهها و ويژگيهاي اصلي حكمراني خوب بيانگر رابطهاي مستقيم ميان حق مشاركت شهروندان و نظارت همگاني،
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به عنوان تبلوري از اين حق ،از يك طرف و كارايي سازماني از طرف ديگر است .در ارتباط با اين نكته الزم به توضيح است كه مشاركت در
حوزه مديريت شهري را مي توان دست كم در سه حوزه تبيين نمود كه عبارتد از :


حوزه سياستگذاري



حوزه برنامهريزي



حوزه نظارت

همانگونه كه در ابتداي اين بخش ذكر گرديده است ،به نظر ميرسد با پيچيده شدن روابط و به تبع آن گستردهتر و پيچيدهتر شدن مسائل
و معضالت مبتالبه جامعهشهري ،از جمله متغيرهاي اساسي و تاثيرگذار در مسير تدوين برنامه هاي بلند مدت ،كه نظام مديريتشهري يا
شهرداريها را به عنوان يك حكومت محلي تحت تاًثير جدي خود قرار ميدهد ،چگونگي نظارت و كنترل در فرآيند مديريت و اجراي اسناد
فوق الذكر است.
مهمترين مسئلهايكه وجود نظارت را ضروري ميسازد ،آن است كه پيشبينيها و برنامههاي عملياتي در سازمان با ميزاني خطا توام است و
براي رفع اين خطاها و اصالح عمليات ،نظارت تنها راه چاره است ،محيط متغير و دگرگون سازمان دليل ديگري بر ضرورت نظارت است.
سازمان براي بقاي خود بايد از تغييرات محيطي آگاه شود و هماهنگيهاي الزم را به عمل آورد وكنترل يا نظارت وسيله اين آگاهي است .با
چنين ضرورتي ،نظارت را ميتوان فرآيند ارزيابي دانست كه طي آن نتايج مورد انتظار و پيشبينيها با عملكردها و نتايج حاصله ،از طريق
روشها و مكانيزمهايي چون مشاهده ،نمونهگيري ،گزارش و ...مقايسه ميشود و پس از تشخيص انحرافات و تحليل ميزان و علل بروز آنها،
مديران در صدد تدوين و اجراي برنامههاي اصالحي برميآيند .شايد نياز به توضيح نباشد كه نظارت بايد به منظور تحقق اهداف سازماني و
پيشگيري از انحرافات و دور شدن از استانداردهاي عملكرد2صورت گيرد .درغير اين صورت از سوي مديران به مثابه مقولهاي مخل و مزاحم
در فرآيند تصميمگيري و اجرا تلقي خواهد شد .در كنار اين تعريف از نظارت مي توان از مقوله نظارت همگاني به عنوان جنبهاي از حقوق
شهروندي و الزمه مشاركت شهروندان نيز نام برد.
در واقع نظارت همگاني نماد بعد تعاملي روابط شهروند و مدير در مديريتشهري است .با اين معنا كه اگر در برداشت و تلقي سنتي از نظارت
تنها به اطالعيهها و گزارشهاي يك جانبه مديران ،كه شكلي مونولوگ داشت ،بسنده ميشد ،با تكوين مفهوم نظارت همگاني و شكلگيري
نهاد تبلوربخش آن ،حال اين مونولوگ تبديل به يك ديالوگ و مفاهمه دوجانبه خواهد شد و سامان حياتشهري و مديريت آن و همچنين
دستيابي به اهداف سازماني جز از طريق آن ممكن و ميسر نخواهد گشت .نظارت همگاني را مي توان ارزيابي شهروندان از فرآيند سياستگذاري،
برنامهريزي و اجرا در حوزه مديريتشهري تعريف كرد كه به مثابه بازخورد ميتواند در آسيبشناسي سازمانهاي شهري و تسهيل سازي
فرآيندها و افزايش كيفيت خدمات بسيار موثر عمل نمايد .بنا به تعريف ،اين نهاد ،واسطه ميان سيستم اداري و محيط شهروندي يا جامع
مدني است و تالش دارد تا با تجميع و تبيين پيامها از محيط ،آن را به صورت بازخورد ،جهت تغيير و اصالح فرآيند به سيستم ارسال نمايد.
در اجرايي نمودن فرآيند فوق شرط اول آن است كه مديريتشهري و شهروندان بايد به يك چارچوب مشترک يا به تعبيري يك چشم
انداز يكسان از شرايط حال و آينده شهر دست يابند و به آن پايبند باشند و پيام شهروندان كه چيزي جز بازخورد عملكرد مديريت شهري
نيست نيز در همين چارچوب معنا شود.

2

- Performances
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عالوه بر شرط فوق مي بايست اين احساس در شهروندان نيز تقويت شود كه نظارت آنان ،در مديريت اصالح و تغيير و همچنين در افزايش
كيفيت خدماتي كه به آنان ارائه مي شود ،اثرگذار است .نتيجه اين امر را ميتوان در ايجاد احساس مالكيت در شهروندان ،نسبت به فرآيندهاي
تصميمگيري و اعتماد به مديران اجرايي مشاهده كرد و اين امر به معناي افزايش و تراكم سرمايه اجتماعي است كه در تسهيل فرآيندها،
كاهش هزينههاي تصميم سازي و نظارت و كارآيي سازماني بسيار موثر است.
امروزه با تحوالت گستردهاي كه در زمينه فناوري ارتباطات و اطالعات به وقوع پيوسته ،امكانات وسيعي در اختيار مديران و شهروندان ،در
جهت برقراري تعاملي پويا قرار گرفته است .رسانهها و شبكه هاي اجتماعي با كوتاه كردن و حتي از بين بردن فاصله ميان اين دو حوزه
(نظارت كننده و نظارت شونده) و تفهيم بسياري از امور فني و تخصصي امورشهري براي شهروندان ،مزيتهاي فراواني را در زمينه سرعت
ارائه خدمات بهينه شهري به شهروندان و آموزش آنها ،نظارت گسترده آنان بر امور برنامهريزي و اجرايي ،دردسترس بودن مديران و مسؤالن
شهري ،گردش و جريان آزاد اطالعات به وجود آورده اند .امتيازات گستردهاي كه اين فناوريها در اختيار مراكز نظارت همگاني قرار ميدهد،
در صورتي كه با برنامهريزي هدفمند همراه گردد ،ميتواند زمينهساز يك همكاري موثر و پويا و مستمر ميان شهروندان و مديران شهري را
فراهم آورد.
تجربه تدوين طرح هاي توسعه شهري كشور بيانگر آن است كه در اغلب تالش انجام شده در گذشته ،به دليل نداشتن تصويري از چشم انداز
آينده ،حاصل و برآيند تالش هاي برنامه ريزي به حركتي هم سو و مورد توافق همگان نمي انجاميد .در اين فرآيند عالوه بر نقش اجماع ساز
چشم انداز ،تهيه و تنظيم چشم انداز آينده ،از آن رو كه روندهاي ممكن و مطلوب آينده را پيش بيني و ترسيم مي نمايد ،به اتخاذ موضوع و
تعيين شيوه هاي برخورد با حوادث و اتفاقات كمك مي كند و بهره برداري درست و بهينه از منابع و فرصت ها را امكان پذير مي كند .در
اين فرآيند چشم انداز ،آميزه اي از ارزش هاي مبتني بر ايدئولوژي و واقعيت هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و زيست محيطي جامعه است.
چشم انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي كند كه هرگاه در ذهن هاي اعضاي جامعه جاي بگيرد ،مسير حركت ها و دگرگوني هاي
آن جامعه هموارتر مي گردد .براي هر تالشي كه به منظور برنامه ريزي صورت مي گيرد چشم انداز غالب است كه به طور صريح يا به صورت
ضمني بر اولويت ها و راهبردهاي برنامه تأثير مي گذارد .هرگاه اين چشم انداز به طور صريح تنظيم و رائه شده باشد ،مي تواند برنامه ها را
در مسيري هدايت نمايد كه مطلوب و مورد تأييد اكثريت جامعه است.
براي تدوين هر نوع چشمانداز ملي ،شهري و يا سازماني ،دو رويكرد كلي وجود دارد .در رويكرد اول ،كه رويكرد نخبهگرا ناميده ميشود،
پيشنويس چشمانداز توسط گروه كوچكي از كارشناسان برجسته – موسوم به گروه تدوين – نگاشته ميشود و سپس در معرض داوري و
ارزيابي گروه بزرگتري از كارشناسان  -موسوم به گروه دلفي -3قرار ميگيرد .سند چشمانداز ،معموالً پس از رفت و برگشت ،بين گروه تدوين
و گروه دلفي نهايي ميشود.
رويكرد دوم ،كه رويكرد كثرتگرا يا اجتماعي ناميده ميشود ،بر جلب مشاركت يكايك ذينفعان در فرآيند تدوين چشمانداز تأكيد ميكند.
هرچند تدوين چشماندازهاي بلندمدت با اين رويكرد به زمان و هزينه بيشتري نياز دارد ،اما چون سرانجام به شكلگيري يك چشم انداز مورد
وفاق منتهي ميشود ،هزينههاي آن قابل توجيه است.
فرآيند تدوين چشمانداز و جهتگيريهاي راهبردي بندر كنگ در افق طرح ،بر رويكرد كثرت گرا استوار است.

3گروه دلفي ) (Delphi Groupنبايد به تكنيك دلفي ) (Delphi Techniqueاشتباه شود كه يكي از تكنيكهاي رايج در آينده پژوهي است .گروه دلفي در
اينجا به گروهي از خبرگان اطالق ميشود كه نظر نهايي آنها مهر تأييد بر چشمانداز ميزند و به آن اعتبار محتوايي و متدولوژيك ميبخشد.
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 :2-4-1رهیافت تدوین چشم انداز
سال هاست كه به هنگام شروع هرگونه فعاليت برنامه ريزي و مطالعه درباره آينده ،درهمه سطوح خرد و كالن ،منطقه اي و ملي ،كوتاه مدت
و ميان مدت ،اين پرسش براي برنامه ريزان مطرح مي گردد كه بدون خطوط راهنماي آينده ،چگونه مي توان مسير توسعه را مشخص نمود.
عالوه بر اين در دوره حاضر به دليل وجود عدم قطعيت هاي گسترده ،وضعيت عمومي جهان به گونه اي دستخوش تغيير گرديده است كه
روندهاي گذشته كه اساس و پايه تخمين ها و پيش بيني هاي برنامه هاست براي آينده قابل اتكاء نخواهد بود .امروزه هيچ سيستمي درحال
تعادل پايدار و بلندمدت نيست و انسان و جوامع انساني بايد زندگي همراه با بحران را تجربه كنند .به سخن ديگر امروزه در برنامه ريزي
فرآيندها متكي بر اين نيست كه عدم تعادل را چگونه بايد به تعادل كشايند ،بلكه اصل بر اين است كه فرآيند توأمان تعادل-عدم تعادل كه
هم زمان در هم تنيده اند را چگونه بايد مديريت و راهبردي كرد .در چنين شرايطي ،دو نوع رهيافت به آينده قابل تشخيص است كه عبارت
است از :


رهيافت

آيندهپذير4



رهيافت

آيندهساز5

رهيافت آيندهپذير كه از وضع موجود آغاز ميكند و به آينده ميرسد ،اين پرسش را مبنا قرار ميدهد كه :با نگرش به وضع موجود و روندهاي
جاري ،چه آيندهاي در انتظار شهر ما خواهد بود؟ در اين رهيافت ،ابتكار عمل و خطشكنيهاي بزرگ هيچ جايگاهي ندارد؛ و تأكيد بر
بهينهسازي مصرف منابع براي دستيابي به آينده اي مقدور است كه حتياالمكان از وضع موجود بهتر باشد .اما رهيافت آيندهساز ،كه از آينده
آغاز ميكند و به وضع موجود ميرسد .اين پرسش را مبنا قرار ميدهد كه :باتوجه به ارزشها و اصولي كه به آن اعتقاد داريم ،آينده شهر ما
بايد چگونه باشد؟ وقتي تصوير مطلوب و بايسته شهر آفريده شد پرسيده ميشود كه امروز به هر طريق ممكن بايد چه اقداماتي را به عمل
آوريم ،تا ما را يك گام به تصوير مطلوب و بايسته نزديكتر نمايد؟ هدف اصلي رهيافت آيندهساز ،آفرينش آيندهاي بسيار متفاوت با امروز است.
الزمه نگاه هاي فعال و آينده ساز ،حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه مبتني بر شناخت وضع موجود و عوامل آن ،تحليل محيط و در
نهايت ترسيم چشم انداز مطلوب مي باشد .در چارچوب اين چشم انداز مطلوب است كه برنامه ريزي ها و حركت هاي فردي و اجتماعي در
راستاي آينده سازي جهت گيري پيدا مي كنند .در تدوين چشمانداز بندر كنگ از رهيافتي تلفيقي استفاده شدهاست تا چشماندازي بهدست آيد
كه هم مطلوب و هم در افق طرح مقدور باشد .رهيافت تلفيقي از اين مزيت برخوردار است كه واقعيت را با آرمان در هم ميآميزد و تالش
ميكند تا ازطريق سياستها و تدابير خالق  ،به نقطه اي بهينه بين اين دو ،دست يابد .در اين فرآيند ويژگي هاي بيانيه چشم انداز عبارت
است از :
-

كوتاه و برانگيزنده و محرک

-

تشويق آرزومندي و اميدواري به آينده بهتر

-

تاكيد بر پيامدهاي مثبت و ارزشهاي مشترک

-

برخوردار از ايجاذ و تصوير كالمي -ذهني به منظور القا شور و شوق

 - 4برای رهیافت آینده پذیر واژه رهیافت انفعالی ( )Passiveنیز کاربرد دارد.
5

- Proactive
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شکل  :4-2فرایند تدوین چشم انداز طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

 :2-4-2تدقیق دستاوردهای طرح ویژه در تدوین چشمانداز
پيرو فرايند تهيه طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بعد از تهيه گزارشهاي اوليه بخشهاي مختلف درگير طرح براي تدقيق اين دستاوردها ،در
دو جلسه در تاريخ  25تير  98و  26شهريور  98دستاوردهاي طرح به شهروندان كنگ ارايه شد و نظرات شهروندان درباره نقاط قوت و ضعف
شهر كه ميتواند در تهيه طرح مد نظر قرار گرفته شود دريافت شد.
در جلسه اول كه در تاريخ  25تير  98در مركز سرمايهگذاري شهر كنگ برگزار شد ،گزارشي از پيشرفت طرح و دستاوردهاي طرح ارايه شد.
در اين جلسه ضمن ارايه فرايند تهيه طرح به مهمترين يافتههاي طرح درباره نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي پيشروي اين شهر
ارايه شد .در ادامه شهروندان ضمن ارايه نظرات خود به مهمترين حساسيتهاي خود درباره خروجي طرح پرداختند كه مهمترين آنها عبارت
بودند از:
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هدف تهيه طرح



تاثير طرح بر زندگي شهروندان



چگونگي نهايي شدن خروجيهاي طرح



تاثير گردشگري بر زندگي در شهر كنگ



تاثير طرح بر اقتصاد شهر

شکل  :5-2جلسه اول ارایه دستاوردهای طرح در تاریخ  25تیر 98

جلسه دوم كه در تاريخ  26شهريور  1398در مدرسه  ---برگزار شد براي تدقيق نقاط قوت و ضعف شهر از ديد شهروندان در گروههاي
موضوعي هشتگانه برنامهريزي شده بود .در اين جلسه كه با حضور بيش از  20نفر از شهروندان كنگ برگزار شد بعد از معرفي طرح و ساختار
جلسه ،شركتكنندگان بر اساس عالقه خود به دو گروه كالبدي شامل مباحث معماري ،شهرسازي ،طراحي شهري و اقتصادي -اجتماعي
تقسيم شدند .در هر يك از گروهها به صورت متمركز نقاط قوت و ضعف شهر كنگ از منظر شركتكنندگان به بحث گذاشته شد و در نهايت
هر يك از افراد شركت كننده بر اساس دغدغههاي خود به اولويتبندي مباحث مطرح شده پرداختند.

شکل  :6-2پوستر دعوت به مشارکت در کارگاه طرح ویژه کنگ
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در گروه اول ،مباحث حول محور موضوعات خدمات شهري ،منظر شهري ،حمل و نقل و معماري تقسيم بندي شد .در مبحث خدمات شهري،
ساخته شدن سراي كتاب ،آسفالت و سنگفرش بعضي خيابانهاي شهر ،و تفكيك پسماند از جمله نقاط قوتي بود كه شركت كنندگان به آن
اشاره كردند .از سوي ديگر ،فرسودگي سطل هاي زباله ،نبود فضاهاي ورزشي در مقياس محله ،عدم توزيع مناسب خدمات در سطح شهر و
كمبود فضاهاي فرهنگي از جمله نقاط ضعف شهر از ديد شركتكنندگان بود .از بعد منظر شهر ،نقاط قوتي كه شركتكنندگان به آن اشاره
كردند عدم بلندمرتبه سازي و برهم نخوردن خط آسمان شهر بود ولي پارک قايقها در سطح شهر ،نماهاي نامتعارف ،از بين رفتن درختهاي
بومي ،جانمايي نامناسب تيرهاي چراغ برق از جمله مسائلي بود كه از نگاه شركت كنندگان منظر شهري كنگ را مخدوش كرده است.

شکل  :7-2نقاط قوت و ضعف خدمات شهری و منظر شهری شهر کنگ از منظر مشارکتکنندگان

در ادامه در گروه اول دو موضوع حمل و نقل و معماري بندر كنگ نيز به بحث گذاشته شد .در موضوع حمل و نقل ترافيك كم ،وجود
آژانسهاي شبانهروزي و كيفيت باالي خيابان نوار ساحلي نقاط قوتي كه شركتكنندگان به آن اشاره كردند ،اما منظر شركت كنندگان نبود
حمل و نقل عمومي ،نامناسب بودن پيادهروها و مبلمان آن ،نورپردازي نامناسب ،تجمع كاربريهاي آموزشي در مركز و ترافيك ساعات شروع
و پايان مدارس و عدم امنيت و ايمني در برخي گرههاي ترافيكي و به ديل تعدد موتورسيكلتها كيفيت جابهجايي را در اين شهر كاهش داده
است.
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شکل  :8-2نقاط قوت و ضعف حمل و نقل و معماری شهر کنگ از منظر مشارکتکنندگان

در نهايت از بعد معماري شركتكنندگان به صورت مجزا درباره نقاط قوت و ضعف خانههاي قديم و خانههاي جديد به بحث پرداختند.
ارزشهاي موجود در معماري خانههاي قديمي اين شهر (تركيب فضا ،محرميت ،مديريت آب ،مديريت جريان باد) از نگاه شركت كنندگان
نقاط قوت خانههاي قديديمي اين شهر به حساب ميآيد اما با اين وجود از نظر شركتكنندگان نفوذ رطوبت و خطر زلزله معماري خانههاي
قديمي را تهديد ميكند .اما در خانههاي جديد كه از نظر شركتكنندگان محدوديتهاي خانههاي قديمي را نداشته و امكان استفاده از مصالح
مقاوت در ساخت آنها وجود دارد با مسائلي چون عدم محرميت ،وابستگي شديد به سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي ،عدم پاسخگويي به
نياز ساكنان و عدم هماهنگي مصالح با اقليم روبرو است.
در گروه دوم كه از فعاالن اقتصادي و اجتماعي شهر تشكيل شده بود ،شركت كنندگان ابتدا به مهمترين نقاط قوت و ضعف شهر كنگ از بعد
اقتصادي پرداختند .از جمله مهمترين نقاط قوت شهر از نظر شركتكنندگان عبارت است از :انگيزه باالي كار در حوزه صادرات و واردات،
وجود زيرساختها و اسكله در شهر ،وجود انگيزه و زيرساختهاي مورد نياز براي اشتغال در صيادي ،وجود بازارهاي قديمي در سطح شهر.
اما از سوي ديگر از منظر شركتكنندگان اين ويژگيها با محدوديتهايي نيز همراه است كه مهمترين آن عبارتند از :عمق پايين آب و عدم
اليروبي كه بارگيري كشتيهاي بزرگ را ناممكن ميكند؛ نبود گمرگ باري در شهر؛ نبود كارگاههاي بسته بندي كه منجر به خام فروشي
محصوالت صيادي و كشاورزي شده است؛ جذابيت شغل صيادي منجر به خالي شدن ساير مشاغل و جذب مهاجران شده است؛ درآمد ريالي
و سوخت دالري لنجها؛ و عدم تطابق آموزش با نيازهاي شهر .
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شکل  :9-2نقاط قوت و ضعف اقتصادی شهر کنگ از منظر مشارکتکنندگان

در ادامه بحث در گروه دوم در زمينه موضوعات اجتماعي شركت كنندگان وجود آئينها ،سنتها و مراسم مذهبي ،گرايش و پايبندي مذعبي
مردمان كنگ ،شركت در مكاتب قرآني در كنار آموزش رسمي ،وجود حس بخشش و گذشت و در نتيجه آمار پايين مراجعات به مراجع قضايي،
غناي فرهنگي به دليل مراودات با كشورهاي ديگر و تعداد باالي مساجد و استقبال باالي جوانان از آنها را به عنوان مهمترين نكات مثبت
كنگ از بعد اجتماعي دانستند .اما در كنار اين ويژگيهاي مثبت ،نبود مراكز فرهنگي براي آموزش خارج از مدرسه و مكتب ،تعطيل شدن
برخي از مدارس ،و عدم تمايل نسل جديد به ادامه تحصيل به دليل جذابيت كار اقتصادي صيادي ،و محدود شدن ارتباط مديريت شهري با
شهروندان به فضاي مجازي از جمله نكات ضعفي است كه شركتكنندگان در گروه دوم به آن اشاره كردند.

شکل  :10-2نقاط قوت و ضعف اجتماعی شهر کنگ از منظر مشارکتکنندگان

در پايان اين كارگاه سه ساعت نتايج بدست آمده توسط هر يك از گروهها جمع بندي شد و در اختيار گروههاي تهيه طرح قرار گرفت تا بر
اساس آن چشمانداز ،اهداف ،و راهبردهاي طرح تدقيق شود.
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شکل  :11-2نمایی از تشکیل گروه
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 :2-4-3طراحی بیانیه چشم انداز طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

 بندر كنگ در افق چشم انداز زيست بومي پايدار و تابآور ،برخوردار از بافت ارزشمند تاريخي سرزنده و پويا با
كاركردهاي امروزين زندگي شهري كه ضمن تعميق ارزشهاي كالبدي بافت تاريخي در فرآيند توسعه شهري
و احياي باغات ،روايتگر تبلور خرد زيست همساز با طبيعت در نوار ساحلي و يكي از بنادر پررونق و مقاصد جذاب
گردشگري (تاريخي -تفريحي) در شمال خليج فارس ،داراي مديريت شهري شفاف و پاسخگو با ارائه فرصت-
هاي برابر مشاركت واقعي تمامي شهروندان است.
 با عنايت به چشم انداز مذكور بندر كنگ در افق چشم انداز داراي نقش و ويژگي هاي ذيل مي باشد:
 الگوي زيست همساز با محيط در نوار ساحلي خليج فارس؛ توسعه دريامحور و توجه به ظرفيتهای مجاورت با آبهاي ساحلي خليج فارس الگوي حضور و مشاركت فعال شهروندان در حفاظت از ماهيت تاريخي و ردپايي موثر بر فرايند توسعه؛ الگوي شهر توسعه يافته در چارچوب مدلهاي توسعه پايدار بومي؛ الگوي بازآفريني شهري بافت ارزشمند تاريخي؛ مقاصد جذاب گردشگري در شمال خليج فارس؛ بر اين اساس در افق چشم انداز بندر كنگ شهري است داراي بافت شهري ايمن ،زيبا و روحنواز ،با تركيبي
متعادل از معماري ارزشمند تاريخي و جديد كه هويت ايراني -اسالمي و تاريخ كهن در سيماي آن متجلي است.
بندر كنگ در افق چشم انداز فضاي مناسب براي كار ،زندگي ،تفريح و تعامالت اجتماعي را به صورت عادالنه
دراختيار تمامي شهروندان از هر گروه سني و با هر جنسيت و همچنين تمامي گردشگران قرار ميدهد.
 توسعه اين بندر ،با رويكردي همهجانبه و در تداوم تاريخي و پيشينه ارزشمند خود از منظر كالبدي ،اقتصادي،
اجتماعي و سياسي پيشبيني ميشود.
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 :5-2طراحی اهداف و راهبردها

معيارهاي موثر بر توسعه بندر كنگ در ابعاد حفاظت از ميراث ارزشمند كالبدي و غيركالبدي ،پايداري محيط ،زيست پذيري ،و رقابتپذيري
قابل تعريف است:


حفاظت از میراث ارزشمند کالبدی و غیرکالبدی

ارزشهاي تاريخي و فرهنگي كنگ لزوم حفاظت و توجه ويژه همگام با برنامههاي توسعه در شهر را نيازمند است كه در اين طرح مورد توجه
قرار گرفته است.


پایداری محیط

توسعه امري فراگير و چند بعدي است و توسعه پايدار به مفهوم حركت بر محور انسان – محيط است .بر اين اساس مي توان گفت كه نه
تنها در حوزه اقتصادي بلكه به گسترش كيفي زندگي انسان و محيط زيست نيز توجه دارد  .بهزيستي آينده شهرها  ،بستگي به توانايي مردم
جهت توسعه و يكپارچه سازي فناوري سازگار با محيط دارد .راهكارهاي توسعه پايدار شهري بر پايه گزينه هاي زير است :
-

به حداقل رساندن پيامدهاي زيست محيطي

-

باال بردن سطح كيفيت زيست محيطي



زیست پذیری

زيست پذيري را مي توان بر پايه اجتماعي توسعه پايدار محقق نمود  .هدف اين معيار ايجاد دسترسي هرچه بيشتر اقشار جامعه به عدالت
اجتماعي و برخورداري از محيط مناسب و راحت است .راهكارهاي زيست پذيري بر پايه گزينه هاي زير استوار است .
-

سهولت دسترسي و حركت

-

عدالت

-

امكان پذيري حضور اجتماعي



رقابت پذیری

هر شهر اليق رقابت با ساير شهرهاي همجوارش است  .رقابت پذيري عاملي اقتصادي در توسعه پايدار تلقي مي شود .لذا تالش مي شود تا
اين رقابت در جهت توسعه پايدار و رونق اقتصادي  ،فرهنگي  ،تفريحي و  ...لحاظ شود .نزديكي به دريا ،ظرفيت ارزشمندي براي بهره گيري
از پتانسيلهاي آن در زمينههاي اقتصادي و گردشگري است.
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در نهايت اهداف كالن توسعه در بندر تاريخي كنگ به شرح ذيل قابل ارائه است:
اهداف کالن توسعه در بندر تاریخی کنگ
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بهبود پايداري زيستمحيطي



ارتقاي توان اكولوژيك



ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود زيستپذيري



بهبود فرايند توسعه گردشگري



ارتقاي رقابتپذيري اقتصادي



ساماندهي توان اقتصادي شهر در مسير پايداري



ساماندهي و هدايت رشد كالبدي شهر



بهبود و ساماندهي ساختار كالبدي -فضايي شهر



حفاظت از ميراث تاريخي و ارتقاي كيفيت فضايي و سيماي شهر

شکل  ::5-2اهداف کالن و خرد توسعه بندر تاریخی کنگ
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ادامه شکل  ::5-2اهداف کالن و خرد توسعه بندر تاریخی کنگ

در ادامه ،برپايه اهداف كالن و خرد تعريف شده ،برنامه توسعه شهر در راستاي تحقق بخشي به اهداف ،در دو بخش به شرح زير ارائه
شدهاست:
.1اسناد توسعه كالبدي شهر كه مشتمل بر نقشه هاي كاربري و ضوابط كه به ترتيب در مجلدات  ...و ...ارائه شدهاند.
 .2برنامه اقدام مشتمل بر اقدامات برايندي و فرايندي در تركيب با يكديگر كه در ادامه ارائه شدهاند.
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بخش سوم :ارائه برنامه مشترک اقدام سازمانی براساس
دستاوردهای طرح

6

تحقق برنامههاي ارائه شده نيازمند يك برنامه هماهنگ اجرايي بين سازمانهاي مختلف است .هدف اين برنامه ،ارايه چارچوبي رويهاي
(روندكاري) براي عملياتي شدن راهحلها با تأكيد بر ابعاد سازماني (سازمانهاي درگير ،روابط سازماني و ايجاد هماهنگي بين سازماني و
جزآن) است« .برنامه اقدام مشترک سازماني توسعه شهري كنگ» با تلخيص و دستهبندي برنامههاي پيشنهادي حاصل از مطالعات تنظيم
شده است .اين برنامه ،در راستاي پنج محور موضوعي داراي اولويت با محوريت توسعه كالبدي تنظيم شده است .الزم به ذكر است كه
برنامهها جنبههاي غيركالبدي را نيز دربر ميگيرند؛ اما برنامههاي غيركالبدياي در اين برنامه مدنظر قرار گرفتهاند كه تضمينكننده و ضروري
براي تحقق اهداف كالبدي هستند و چنانچه بهعنوان مثال ،برنامهاي با محوريت توسعه اجتماعي يا فرهنگي مدنظر باشد ،جنبههاي ديگري
نيز در آن مورد توجه قرار گيرد كه در اين طرح مغفول مانده است.
اين برنامه در راستاي پنج محور موضوعي داراي اولويت ،به ارائه طرحهاي الزم براي تحقق هر محور و اقدامات ذيل هر طرح پرداخته و
سازمان متولي كل طرح و اقدامات ذيل را مشخص مي كند .اولويت موضوعي ،زمان طرح (كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت) ،مقياس طرح
و معرفي مستندات پشتيبان هر طرح اطالعات ديگري است كه در رابطه با هريك از اقدامات ارائه شده است.
اين «برنامه اقدام» در محدوده و حريم شهر كنگ تعريف مي شود .اما حوزه نفوذ آن باتوجه به محدودههاي اثرگذار تعريف شده و در مقياس
سياستگذاري برنامه ،آمايش استاني و چشم اندازهاي بين المللي و ملي مورد توجه قرار گرفته اند.
ساختار برنامه اقدام مشترک مشتمل بر اقدامات الزم در مورد برنامه هاي مستخرج از ابعاد مختلف مطالعات طرح ويژه كنگ با هدف تعريف
ساختار و برنامهريزي موضوعي تفكيكي براساس مديريت زماني – سازماني و اعتباري مي باشد .الزم است اين اقدام با همكاري نهادهاي
متولي در استان و همراهي سازمان هاي مرتبط در سطح ملي تدقيق شده و به سند مصوب تبديل شود.
مهمترين مؤلفه هايي كه در تعريف ساختار نهادي طرح بايد مورد توجه قرار گيرند ،مديريت سازماني ،زمان و درادامه ،تأمين اعتبار ميباشند.
براي اين منظور ،تكميل كاربرگ مختص هر طرح براساس يافتههاي طرح كه مورد پايش مردمي و مديريت شهري قرار گرفتهاند انجام شده
است كه مشتمل بر مراحل زير است:
 به تفكيك موضوعات ،طرحهاي مرتبط با موضوع تبيين شده است. سازمان متولي راهبري پروژه مشخص شده و اقدامات ذيل آن ،به تفكيك اقدامات ،سازماندهي ،مطالعاتي و اجرايي تعريف ميشود. طرح ها و سازمانهاي متولي آن و همچنين سازمانهاي همكار به تفكيك و باتوجه به اولويت موضوعي مشخص شدهاند.جدول زير نمونه ساختار مذكور را نشان ميدهد:

6

ساختار «برنامه اقدام م شترک سازماني» براساس الگوي ارائه شده در طرح «برنامه راهبردي اقدام م شترک براي ساماندهي مديريت يكپارچه فضايي

منطقه شهري بندرعباس» تنظيم شده است .اين طرح كه به كارفرمايي شركت بازآفريني شهري در مركز تحقيقات توسط نگارنده بهانجام رسيده است،
مصوبات كميتههاي ذيل شوراي برنامهريزي استان هرمزگان را اخذ نموده است.
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جدول  :1-3نمونه برنامهریزی موضوعی سازمان  O1براساس زمان ،موضوع و سازمان همکار
عنوان

اولویت

متولی

پروژه

پروژه

پروژه

اقدامات مرتبط
مطالعاتی

سیاستگذاری

زمان اجرای طرح
اجرایی

کوتاه

میان

بلند

مدت

مدت

مدت

همکاران

سند

مقیاس

غیرمستقیم

پشتیبان

طرح

Policy1
Research1
Project
1

Act1
Act 2
Act 3
Policy1

Project
2
Project
3

Act1
Act 2
Policy1
Act1
Research1

O4

O3

O2

O1

سازمان مجري پروژه

پيوند و يكپارچگي ميان وظايف سازمانها و بارز نمودن فعاليتهاي مشترک بخش مهمي از كار محسوب ميشود .شبكه ارتباطي دروني
طرحها پس از تدقيق و تاييد نهايي برنامه ترسيم مي شود .دياگرام زير نمونه اين شبكهسازی را نشان میدهد.

شکل  :1-3نمونهای از شبکهسازی

اشتراک مشاهده شده ميان طرح ها ،زمينه هاي تعامل بيشتر بين سازماني را تعيين مي كند .برنامه ريزي مشترک از طريق «عقد تفاهم نامه
هاي همكاري فيمابين سازماني به فراخور موضوعات» و يا « ايجاد كميته هاي اجرايي جنبي پيشنهادي جهت راهبري برنامه » در زمينه
هاي متعامل ميسر است.
نكته ديگر ،تعيين اعتبارات انجام هر طرح از مجموع درآمدهاي اختصاصي و جاري سازمانها است كه الزم است با همكاري سازمان برنامه
و بودجه استان و استانداري ،نهايي شده و تبديل به برنامه عملياتي شود.
كاربرگهاي طراحي شده براي پرسش از سازمانها جهت تحقق اين برنامه و تخصيص اعتبار به ان در زير ارائه شده است.
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برنامه پیشنهادی سازمان متولی برای تأمین اعتبار طرح (توسط سازمان پر شود)
سازمان متولی:

عنوان طرح:
عناوین پروژههای مرتبط

سازمان مجری
پروژه

اعتبار
مورد
نیاز

سهم سازمان متولي پروژه در
تأمين اعتبار
درآمد
درآمد
اختصاصي
جاري

سهم سازمان متولي طرح در
تأمين اعتبار
درآمد
درآمد
اختصاصي
جاري

منابع پيشنهادي
ديگر براي تأمين
اعتبار

-1
-2
-3
-4
درنهايت ،برنامهريزي موضوعي تفكيكي براساس زمان -سازمان اجرايي و اعتبار (كاربرگ نهايي) با ساختار زير قابل ارائه است:
نمونه برنامهريزي موضوعي تفكيكي سازمانها براساس زمان و اعتبار
عنوان

اولویت

متولی

پروژه

پروژه

پروژه

اقدامات مرتبط
سیاستگذاری

مطالعاتی

زمان اجرای طرح
اجرایی

کوتاه مدت

میان
مدت

بلند مدت

Policy1

Project
2

Act 2

Project
3

Research1

محورهای برنامهریزی پس از تجمیع ،اولویتبندی و دستهبندی به شرح زیر ارائه شدهاند:
-

حفاظت از محيط زيست ،احيا و ارتقاي توان اكولوژيك

 توسعه اقتصادي مبتني بر ظرفيتهاي شهر كنگ توسعه گردشگري مبتني بر ظرفيتهاي شهر كنگ-

حفاظت از ميراث ملموس و ناملموس شهر كنگ در فرايند توسعه

-

توسعه كالبدي حريم و محدوده شهر كنگ

در ادامه ،طرح ها و اقدامات ذيل اين محورها به تفكيك ارائه شدهاند.
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همکاران

اعتبار مورد

غیرمستقیم

نیاز
كل

جزء

برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ
برنامه  :1حفاظت از محیط زیست ،احیا و ارتقای توان اکولوژیک

حفاظت از محیط زیست ،احیا و ارتقای توان اکولوژیک

مدیریت پسماند

مدیریت رسوبات

مدیریت مصرف
آب

مدیریت فاضالب و
بازیافت آن

کیفیت آب مصرفی

شهرداری

شهرداری

آب منطقه ای

آب و فاضالب

آب منطقه ای

سازمانهای همکار:
استانداری
محیطزیست
شورای شهر
میراث فرهنگی

سازمان

سازمان

محیط زیست

محیط زیست

سازمان بنادر و
دریانوردی

منابع طبیعی

شهرداری

شهرداری
شیالت

حفاظت از
اکوسیستم دریایی

کنترل ریزگردها

حفاظت از بندرگاه

مدیریت استحصال
منابع

شهرداری

جهاد کشاورزی

آب منطقه ای

سازمانهای همکار:

شهرداری

محیط زیست

شورای شهر

آب منطقه ای

میراث فرهنگی

سازمان بنادر و
دریانوردی
سازمان محیط
زیست
آب منطقه ای

سازمانهای همکار:

سازمانهای همکار:
شهرداری

سازمان بنادر و
دریانوردی

شهرداری لنگ
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آب و فاضالب

سازمان
زیست

محیط زیست

محیط

سازمان جنگلها و
مراتع

منابع طبیعی

شیالت
سازمانهای همکار:

راه و شهرسازی

راه و شهرسازی

اداره کار ،تعاون و
رفاه
شهرداری

شهرداری

محیط زیست
سازمانهای همکار:
سازمان صنعت،
معدن و تجارت
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عنوان

متولی

اولویت

مطالعاتی

سیاستگذاری

کوتاه

اجرایی

مدت

1

بهروزرساني و تجهيز سيستم جمع آوري
پسماند

1

نصب سطلهاي زباله به فراخور نياز در
قسمتهاي مختلف شهر

مدیریت پسماند ()E1

شهرداري

1

آموزش عمومي در نحوه دفع زباله و
جداسازي زباله خشك و تر

1

فرهنگ سازي جهت مديريت زباله
موارد مصرفي و ضايعات ماهي
توسط لنجهاي ماهيگيري به ساحل
و دريا

1

فرهنگسازي و آموزش در نحوه دفع
زباله به گردشگران بومي و بيروني
در پهنه ساحلي

پلیس راهور
راهنمای

اقدامات مرتبط

برنامه زمانی اقدام

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

میان

بلند

سازمانهای

مدت

مد

همکار

مستندات
پشتیبان

استانداري
محيطزيس
ت
استانداري
محيطزيس
ت
آموزش
پرورش

محيطزيس
ت
شهرداري
شوراي شهر

محيطزيس
ت
شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای
شهرداری

استانداری

آموزش و پرورش

جادهای

-

شهر

-

شهر

شهر

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

-

شهر

اقدامات انجام
شده و
بروشورهاي
توليد شده در
شهرداري

ميراث
فرهنگي

بانک مسکن

طرح

(موجود)

ت

كنترل و پايش و اتخاذ روشهاي تشويقي و
تنبيهي براي تحقق سياستها

مقیاس

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

شوراي شهر

شهرداري

مدیریت رسوبات ()E2

1

اجراي طرح دفع ،امحا و بازيافت زباله

1

اجراي طرح رسوبزدايي در نوار ساحلي و
اسكله

1
2
1

رسوب زدايي خورهاي دوگانه در دو سوي شهر
كنترل ممانعت از ورود رسوبات ناشي
از فعاليتهاي عمراني به شهر و دريا

محيط
زيست
شهرداري
سازمان
بنادر

دستورالعملها
ي فني مرتبط

شهر
شهر
شهر
شهرست
ان

مدیریت مصرف آب ()E3

آب منطقه اي

1

استفاده از آب باران ذخيره شده با آب بازيافتي
براي آبياري فضاي سبز و شستشوي محوطه
در مقياس شهر و ساختمان

آب و
فاضالب

دستورالعملها
ي فني مرتبط

شهر

1

ساماندهي منابع ذخيره آب خانگي در ارتباط با منبع
كلي آب شهر و تدوين استانداردهاي آن

شهرداري

-

شهر

-

شهر

1

فرهنگسازي كاهش مصرف آب

1

ارائه دستورالعملهاي اجباري و
تشويقي براي استفاده از ابزار و
فناوريهاي كاهش مصرف آب

پلیس راهور
راهنمای

رسوبزدايي از درواها و مسير حركت روانابها

شهرداري
لنگه

طرح مطالعاتي
پسماند

شهرست
ان

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

استفاده از الگوهاي كاهش مصرف آب
مصرفي با استفاده از تجهيزات نظير شيرها
يافالش تانكها

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

نظام
مهندسي

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

دستورالعملها
ي فني مرتبط

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

ارائه مشوقهاي اعتباري به
واحدهاي مسكوني يا واحدهاي
همسايگي و مجموعه هاي خدماتي
1
زير  1000متر استفاده كننده از
پكيجهاي تصفيه فاضالب يا تفكيك
فاضالب خاكستري و بازيافت آن

اجباري نمودن تصفيه فاضالب در

آب و فاضالب

مدیریت فاضالب و بازیافت آن ()E4

اجباري نمودن تصفيه فاضالب در
1
مجتمعهاي مسكوني

1

مجتمعهاي گردشگري اقامتي،
بومگردي و مجموعه هاي تجاري و

طراحي سيستم بازيافت
فاضالب (در مقياس
خانگي ،واحد همسايگي يا
مجموعه) و /يا آب
خاكستري تفكيك شده در
مقياس خانه يا واحد
همسايگي و يا مجموعه ها

محيط
زيست

اجراي سيستم بازيافت آب فاضالب و يا
تفكيك لوله كشي آب خاكستري و استفاده
مجدد از آن

دستورالعملها
ي فني مرتبط

شهر

ميراث
فرهنگي

خدماتي با زيربناي بيش از
1000مترمربع

1
1

ممانعت از شستشوي قايق و جاري شدن
فاضالب آن در سطح شهر

1

ممانعت از جاري شدن پساب خانهها به معبر

پلیس راهور
محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

شهرداري
سازمان
بنادر
محيط
زيست
محيط
زيست
شهرداري
محيط
زيست

ممانعت از ورود فاضالب به دريا

بررسي احتمال ورود
فاضالب از چاههاي جذبي

2

راهنمای

شهرداري

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

جايگزيني سيستم جمعاوري فاضالب بهجاي
چاه جذبي و تصفيه فاضالب كل شهر
اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

آموزش و پرورش

جادهای

-

شهر

-

شهر

-

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

به داخل آبهاي
جزرومدي

کیفیت آب مصرفی ()E5

آب و فاضالب

1
1

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

-

نظارت بر كيفيت آب عرضه شده
توسط آب شيرينكنها

افزايش ظرفيت آب شيرينكنها براي استفاده
شهر و جمعيت گردشگر پيشبيني شده

3

پلیس راهور
راهنمای

بهبود كيفيت آب لولهكشي (خط انتقال آب)

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شهرست
ان
شهرست
ان
شهرست
ان

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

-

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

سازمان محيط زيست

حفاظت از اکوسیستم دریایی ()E6

تدوين برنامه و افزايش نظارت بر
 1نوع صيد به منظور حفظ اكوسيستم
دريايي

1

آموزش صيادان براي حفاظت محيط ريست
و ايمني

كنترل آاليندگي كارگاههاي تعمير
1
لنج در خارج از محدوده كنگ

1

بندرگاه

کنترل ریزگردها

()E7

حفاظت از

سازمان بنادر

سازمان محيط زيست

سازمانها
شورای شهر

اداره كار،
تعاون و
رفاه

-

شهر

شهرداري

-

شهرستان

نظارت بر كيفيت آب دريا پس از
احداث آب شيرينكنها و تاثير ان بر
اكوسيستم

شهرستان

1

توسعه تجهيزات ،زيرساختها و فعاليتهاي بندري
با رعايت ضوابط محيط زيست

شهرستان

1

اليروبي و رسوبزدايي بندرگاه

شهرستان

تثبيت خاک در اطراف محل توليد ريزگرد
مشتمل بر :اطراف چاه خشك شده مسلم،
معادن گچ شرق شهر و شوره زار مهرگان
گسترش فضاي سبز پوششي در اطراف شهر
و بهخصوص در مسير جريان باد غالب

1

محیط زیست

شيالت

-

-

1

پلیس راهور
راهنمای

ثبت قايقهاي صيادي فعال و
كنترل فعاليتهاي آنها براساس
دستورالعمل تدوين شده

تدوين دستورالعمل رعايت
ضوابط محيط زيست و
سالمت براي صيادان
()HSE

منطقهاي

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

منابع
طبيعي

-

شهرستان

محيط
زيست

-

شهرستان

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

منابع ()E8

مدیریت استحصال

منابع طبيعي

2

حفاظت از اکوسیستم گیاهی و جانوری ()E9

سازمان محيط زيست

1
1

(E1

ت

شس

فرون

و

خاک

ت

شورای شهر

پايش منطقه حفاظت شده گياهي در شمال
شرق شهر

محيط
زيست

-

شهرستان

-

شهرستان

-

شهر

حفاظت از گونههاي جانوري
محيط
زيست

انجام مطالعات موردي و
موضوعي در رابطه با
منابع طبيعي و گونه هاي
نادر گياهي ،جانوري
منطقه

دانشكدهها
ي مرتبط در
استان

-

كنترل و پايش برداشت آب از چاه هاي آب
واقع در دشتهاي اطراف

1

سازمانها

تدوين دستورالعملهاي برداشت منابع اطراف
شهر و نظارت بر آن

منابع
طبيعي

-

استان

ممانعت از كاشت گونههاي گياهي كه
اكوسيستم جانوري را به خطر مياندازد.

1

آب
منطقه
حفاظ
ای

راهنمای

دستورالعمل اجرايي براي
حفاظت از گونه هاي
گياهي
دستورالعمل اجرايي براي
حفاظت از گونههاي
جانوري

1

محیط زیست

-

استان

شناسايي معادن قابل استحصال در
حوزه نفوذ شهر مشتمل بر معادن
سنگ ،گچ ،شن و ماسه و نمك

1

پلیس راهور

سازمان
صنعت،
معدن و
تجارت

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

شهرستان

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

شهرستان

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

تدوين دستورالعمل
اجرايي براي مقابله با
فرسايش خاک

1

نقلیه موتوری ()E11

احیای ساختار اکولوژیک شهر کنگ بر مبنای سوابق

تاریخی ددر مقیاس فراشهری ()E12

کاهش آالیندگی وسایل

شهرداري كنگ
شهرداري

1

توزيع خدمات در سطح شهر و كاهش
سفرهاي درون شهري

1

راه اندازي حمل و نقل عمومي

1
2

برنامه ريزي جهت كاهش حركت
وسايط نقليه موتوري

پيش بيني دوچرخه و موتور برقي براي
حركت در سطح شهر

1
1

احياي باغات حاشيه شرقي شهر

1
1

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

طرح ويژه

شهر

طرح ويژه

شهر

-

شهر

شهرداري

شهر

منابع
طبيعي

شهرستان

شهرداري

شهر

شهرداري

حفاظت و احياي حوضه آبريز بركه دريا
دولت
احياي دروآي شمالي شهر و برنامهريزي
براي بهرهبرداري از آب حاصله
شناسايي دروآهاي اصلي بيرون شهر،
ساماندهي و حفاظت از مسير آنها

1

طرح ويژه

شهر

استانداري

برنامهيزي بهرهبرداري از خور سور و حوضه
آبگير آن
برنامهريزي ثبت پارک ملي لشتان و مهرگانِ
بندرهاي كنگ و لنگه
احياي كاركرد اكولوژيك سازههاي ساروجي
خور سور

1

محیط زیست

استانداري

پيشبيني و گسترش مسيرهاي حركت پياده

1

پلیس راهور
راهنمای

شهرستان

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

طرح ويژه

شهرداري

شهر

شهرداري

شهر

شهرداري

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

تعيين محل ساخت بركههاي جديد احتمالي
و مرمت بركه هاي موجود

2

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

ميراثفرهنگ
ي

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

شهر

شهرداري

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

مرمت و احياي بركه هاي موجود

1
شهرداري كنگ

احیای ساختار اکولوژیک در سطح شهر -هدایت روانابها و احیای باغها و فضای سبز ()E13

1

تعيين محل ساخت بركههاي جديد در شهر

تعيين محدوده باغات و مسيرهاي رسيدن
آب به آنها بر روي زمين
اجراي طرح هاي احياي نخلستانهاي
تاريخي
اجراي مقاطع عرضي خيابانهاي مسير
حركت آب
تعيين جهت و اجراي شيببندي معابر در
سطح محالت آسفالت نشده

1

پلیس راهور
راهنمای

1

تدقيق مسيرهاي جريان آب در شهر

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

آب
منطقهاي
آب
منطقهاي
آب
منطقهاي

ارائه سياستهاي تشويقي و اعطاي
تسهيالت جهت احياي باغها

1
1

جهاد
كشاورزي
ميراث
فرهنگي
-

شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
طرح ويژه

شهر

-

شهر

2

ساخت بركه هاي جديد مكانيابي شده

آب
منطقهاي

شهر

1

تعيين زمينهاي فضاي سبز آبياري شونده

-

شهر

ا

ميراث
فرهنگي

شهر

توسعه كارگاه هاي محصوالت و صنايع
دستي مرتبط با خرما در راستاي ايجاد
زنجيره ارزش اقتصادي محصوالت

ميراث
فرهنگي
شهرداري

شهر

طراحي طرح منطقه
حفاظت شده و ثبت شده
بركه ها

1

2

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

-

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی
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ساختار اکولوژیک

نظام حقوقی احیای

جهاد كشاورزي

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

1

1

تدوين ضوابط و مقررات حقوقي
در راستاي ساماندهي خردباغهاي
شهري
تدوين ضوابط و مقررات حقوقي
در زمينه مالكيت آب بركههاي
جديد و قديم و روانابها

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

اجراي ضوابط تدوين شده

شهرداري

-

شهر

اجراي ضوابط تدوين شده

شهرداري

-

شهر

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1
توسعه گردشگری و حفظ محیط زیست ()E15

سازمان محيط زيست

1

1

1

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

ايجاد تأسيسات گردشگري مبتني بر
ويژگي هاي محيط زيستي بندركنگ
جهت جلوگيري از تخريب و نابودي
منابع و ارزيابي تاثيرات محيط زيستي
حاصل از طرح هاي توسعه
گردشگري در مناطق طبيعي بندر
كنگ به ويژه ساحل
توجه به چشم اندازهاي طبيعي و
زيبايي منظر در طراحي و توسعه
فضاها و تأسيسات كالبدي بندر كنگ
به ويژه در ساحل
كنترل هدايت فعاليت هاي متمركز
گردشگري به مناطق پيراموني و خارج
از محدوده منابع طبيعي بندر كنگ و
جلوگيري از تمركز و بارگذاري بيش
از حد بر مناطق حساس و آسيب پذير
محيطي و استقرار فعاليتهاي
گردشگري در مناطق تعريف شده
ارائه ضوابط براي سيستمهاي بازيافت
فاضالب ،مديريت پسماند و عوامل
ديگر آالينده كننده محيط زيست و
كنترل آن در مراكز خدماتي و اقامتي
گردشگري

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

طرح ويژه

شهر

طرح ويژه

شهر

-

شهر

-

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ
برنامه  :2توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای شهر کنگ
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توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای شهر کنگ
توسعه لنجسازی
و صنایع مرتبط

توسعه شیالت

سازمان صنعت
معدن و تجارت

شیالت

گسترش
فعالیتهای
خدماتی و
تولیدی

توسعه حمل و
نقل دریایی

تجاری سازی
صنایع دستی

توسعه
کشاورزی

توسعه
گردشگری

شهرداری

سازمان بنادر و
دریانوردی

میراث فرهنگی

جهاد کشاورزی

شهرداری

سازمان صنعت
معدن تجارت
شيالت

شهرداري

سازمان بنادر و
دريانوردي

ميراث فرهنگي

سازمان بنادر و
دريانوردي

سازمان صنعت
معدن تجارت

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

شهرداري

سازمان صنعت
معدن تجارت

سازمان بنادر و
دريانوردي

شهرداري

شيالت

سازمان فني حرفه
اي
ميراث فرهنگي

شهرداري
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گمرک
ميراث فرهنگي

فني حرفه اي

جهاد كشاورزي
سازمانهاي همكار:

شهرداري

شهرداري

ميراث فرهنگي

آب منطقهاي

عنوان

متولی

اولویت

اقدامات مرتبط
سیاستگذاری

مطالعاتی

اجرایی

صنایع مرتبط

توسعه لنجسازی و

سازمان صنعت معدن و
تجارت

2

توسعه كارگاههاي لنج سازي و تعميرات لنج در
مقياس منطقهاي (داخلي و خارجي)

1

آموزش فنون لنجسازي

1

ثيت ميراث صناعت لنجسازي بندر كنگ

شيالت

توسعه شیالت

1
1
1

پلیس راهور
محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

کوتاه

میان

بلند

مدت

مدت

مدت

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

همکار

پشتیبان

طرح

سازمان
بنادر و
دريانوردي

-

شهرداري

سازمان
بنادر و
دريانوردي

(منطقهاي
)

-

ملي

-

شهر

-

شهر

شهرداري
-

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

و حمل و نقل
جادهای

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

فراملي

اسناد فني

توسعه بندرگاه براساس محدوديتها و ضوابط از
نظر امواج و ويژگيهاي ساحلي
ساماندهي محل استقرار اسكله قايقهاي
صيادي
آموزش افراد شاغل در كليه فعاليتهاي مرتبط
با شيالت در زمينه ارتقاي تخصصي ،حفاظت
محيط ريست و ....
كنترل سالمت افراد شاغل (بهخصوص
مهاجرين وارد شده به شهر) از نظر جسمي و

2

راهنمای

برنامه زمانی اقدام

سازمانهای

مستندات

مقیاس

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

اخالقي بهمنظور جلوگيري از تبعات اجتماعي
آن

خدماتی و تولیدی

گسترش فعالیتهای

شهرداري

1

1

شيالت

دریایی

توسعه حمل و نقل

صنایع دستی

ميراث فرهنگي

تجاری سازی

سازمان بنادر و دريانوردي

توسعه تجارت و بازرگاني با كشورهاي حاشيه
خليج فارس از اسكله بندر كنگ (متناسب با

1

شهرداري
گمرک
ميراث
فرهنگي

ظرفيت شهر).

ايجاد اسكله مسافري براي فعاليتهاي
گردشگري با كشورهاي حوزه خليج فارس و
بنادر و جزاير اطراف در ايران

2

سازمان
صنعت معدن
تجارت

برنامهريزي در جهت تجاريسازي
صنايع دستي بومي كنگ مشتمل بر
 1صنايع تزئيني -صنايع دستي مرتبط
با درخت خرما و ابزار ماهيگيري و
سفالگري

پلیس راهور
راهنمای

حمايت از فعاليتهاي خدماتي و
توليدي مرتبط با تكميل زنجيرههاي
ارزش افزودۀ بخش شيالت با ايجاد
و توسعۀ صنايع تبديلي ،غذايي و
بستهبندي و كليۀ خدمات پشتيبان
حمايت از مشاغل خدماتي كه كمبود
آن در شهر وجود دارد.

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

بينالملل
ي
بينالملل
ي

استان

فني حرفه
اي

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

کشاورزی

توسعه

جهاد كشاورزي

احياي نخلستانها در پيوند با احياي ساختار
اكولوژيك شهر

1

ارتقا و پويايي اقتصاد شهري از طريق ايجاد
ارتباط مناسب بين بخش خدمات و گردشگري
با ساير بخش ها
برنامه ريزي در جهت مشاركت هر چه بيش تر
زنان از طريق سرمايه گذاري در فعاليت هاي
گردشگري مناسب با توانمندي زنان
ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه گذار
داخلي و خارجي براي توسعه گردشگري
فرهنگي ،طبيعي ،ورزشي در راستاي ايجاد
منابع مالي مناسب و معيشت پايدار براي
ساكنان محلي

1

توسعه گردشگری

شهرداري

1

1

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

شهرداري
آب
منطقهاي

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

طرح ويژه

بينالملل
ي
ميراث
فرهنگي

آموزش و پرورش

جادهای

شهر
بينالملل
ي/
منطقه
اي

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ
برنامه  :3توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیتهای شهر کنگ

توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیتهای شهر کنگ
شناساندن
ارزشها و میراث
ملموس و ناملموس
شهر کنگ

شهرداری

استفاده از ظرفیتهای

اجتماعی در توسعه
گردشگری

میراث فرهنگی

توسعه و گسترش
مراکز اقامتی و
خدماتی
گردشگری

توسعه و گسترش
جاذبههای
گردشگری شهر

بهبود کیفیت
زیرساختهای حمل
و نقل

توسعه گردشگری از
طریق قرار گیری در یک
شبکه گردشگری

توسعه
زیرساختهای مورد
نیاز گردشگری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

میراث فرهنگی

شهرداری

شهرداري
ميراث فرهنگي

شهرداري
شهرداري
ميراث فرهنگي
پايگاه بافت تاريخي

ميراث فرهنگي

شهرداري

جهاد كشاورزي

سازمان فني حرفه اي

ميراث فرهنگي

اداره تربيت بدني

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

آموزش و پرورش

شوراي شهر

شوراي شهر

پايگاه بافت تاريخي

پايگاه بافت تاريخي
آب منطقهاي
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شهرداري
راهداري
سازمانهاي همكار:

استانداري
شوراي شهر

ميراث فرهنگي
سازمان بنادر و
دريانوردي
سازمانهاي همكار:
استانداري
شهرداري

شهرداري
سازمانهاي همكار:
آب منطقه اي
اداره برق
اداره مخابرات

عنوان

متولی

اولویت

مطالعاتی

سیاستگذاری

شهرداري

شناساندن ارزشها و میراث ملموس و ناملموس شهر کنگ

1

اجرایی

تعريف رويدادهاي فرهنگي در شهر
به منظور جذب گردشگر در سطوح
منطقهاي ،ملي و بين المللي

1

1

مستندسازي و معرفي جاذبههاي طبيعي و
انسانساخت شهر كنگ

1

معرفي و ترويج جنبههاي برجسته فنون و صنايعدستي
شهر كنگ در قالب جشنواره ها و بازارچه هاي دائمي

شورای شهر

میراث فرهنگی
سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

بينالملل
ي

ميراثفرهن
گي

مستندسازي و معرفي مراسم مذهبي ،عادات و رسوم،
لباس ،غذا ،صنايع دستي و ديگر ميراثهاي غير كالبدي

بنیاد مسکن

ميراثفرهن
گي
پايگاه بافت
تاريخي

دستورالعمل
مرتبط در
طرح ويژه

شهرداري

1

سازمانها

مدت

مدت

مدت

همکار

پشتیبان

طرح

پايگاه بافت
تاريخي

ايجاد سايت اينترنتي جهت شناساندن بندر كنگ و
قابليت هاي گردشگري آن به چند زبان اصلي

محیط زیست

کوتاه

میان

بلند

اجراي برنامه راهبردي گردشگري شهر كنگ براساس
اصول منشور جهاني گردشگري فرهنگي

1

پلیس راهور
راهنمای

اقدامات مرتبط

برنامه زمانی اقدام

سازمانهای

مستندات

مقیاس

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

شهرداري
ميراثفرهن
گي

شهرداري
ميراثفرهن
گي

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

شهرداري
شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي

آموزش و پرورش

جادهای

بينالملل
ي
شهرست
ان
شهرست
ان
بينالملل
ي

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

بينالملل
ي

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

فراهم نمودن زمينه حضور عالقمندان به مطالعات
علمي در زمينه معماري و بافت باارزش و تاريخي
كنگ
آگاهسازي گردشگران از هنجارها و ارزشهاي جاري
در شهر كنگ و تهيه بيانيهها و توصيههاي فرهنگي،
اجتماعي و محيط زيستي در اينخصوص و ارائه آن به
گردشگران

1

1

ميراثفرهن
گي

بينالملل
ي

شهرداري
ميراثفرهن
گي

بينالملل
ي

شهرداري

شهرداري

گردشگری

استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در توسعه

ميراث فرهنگي

1

توسعه فرهنگ گردشگر پذيري در بين مردم

پايگاه بافت
تاريخي

1

تربيت نيروي انساني ماهر در سطوح مختلف
ارائه دهنده خدمات گردشگري از سطوح
نيروهاي خدماتي تا كارشناسي

شهرداري

1

راهنمای

برنامه ريزي در جهت افزايش سطح
سواد شاغالن در شهر به خصوص
مشاغل مربوط به گردشگري
شناسايي ذينفعان گردشگري در شهر و ارتقاي
زمينه مشاركت براساس فعاليت هاي اجتماعي
و فرهنگي شهر كنگ

1

پلیس راهور
محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

ميراثفرهن
گي

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

آموزش و پرورش

جادهای

-

اموزش و
پرورش

-

ميراثفرهن
گي
پايگاه بافت
تاريخي

-

شهرست
ان
شهر

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

-

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

1

2

شهرداري

توسعه و گسترش مراکز اقامتی و خدماتی گردشگری

2

شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي

ارائه تسهيالت و و حمايت از
سرمايهگذاري براي ايجاد
اقامتگاههاي بومگردي در شهر
حمايت از سرمايهگذاري براي
تأسيس مراكز اقامتي تفريحي در
بخش پيشبيني شده در حريم شهر
حمايت از سرمايهگذاري براي ايجاد
رستوران ،كافه و سفره خانه در سطح
شهر و در حاشيه نوار ساحلي

1

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی
سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شهرداري
شوراي شهر

بينالملل
ي

ميراثفرهن
گي

برنامه
ريزي كالبدي
طرح ويژه

بينالملل
ي
شهر

شوراي شهر

برنامهريزي جهت تنوع بخشي
محصوالت گردشگري براساس
نيازهاي مختلف گردشگران مبتني بر
دسته بندي هاي جنسي ،سني،
جغرافيايي و انگيزه ها و جنبه هاي
روحي و رواني
بنیاد مسکن

-

شهرداري
شوراي شهر

شوراي شهر
تأمين امكانات و خدمات الزم جهت اقامت
هاي كوتاه مدت و ميان مدت گردشگران
ورودي به بندركنگ

شهر

بينالملل
ي

ميراثفرهن
گي

1

پلیس راهور
راهنمای

گسترش مشاركت ،همكاري و
تعاون بخش هاي مختلف ذينفع در
توسعه گردشگري بندر كنگ از
طريق ايجاد كارگروهها و برنامههاي
فرهنگي مشترک

ميراثفرهن
گي

شهر

شوراي شهر

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

ايجاد فضاهايي جهت كودكان و انجام بازيهاي
سازگار با محيط طبيعي و ساحل بندر كنگ و
ترويج بازيهاي بومي كودكان كنگ

1

ايجاد دفاتر اطالعساني جهت ارائه اطالعات
مقتضي به گردشگران

1

ميراثفرهن
گي

وزارت
بهداشت

توسعه و گسترش جاذبههای گردشگری شهر

شهرداري
ارائه طرح ساماندهي باغ
موزه بركه ها

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

استان

شهرداري
شوراي شهر
پايگاه بافت
تاريخي

-

شهر

-

شهر

-

-

شهرست
ان

احياي نخلستانها و سيستم آبياري آنها در رابطه
با بركه هاي شهر

شهرداري
ميراثفرهن
گي

طرح ويژه

احياي باغ موزه بركه ها و سيستم آبياري و فنون
مهندسي آب در نخلستانها به عنوان جاذبه
توريستي اكولوژيك شهر

ميراثفرهن
گي
آب منطقهای

طرح ويژه

حفاظت و احياي تك بناها و عناصر تاريخي در
پيوند با ساختار و تاريخ توسعه شهر
بهسازي راه دسترسي ،معرفي قلعه لشتان و
اجراي برنامه كاوش و مرمت آن به عنوان
سكونتگاه تاريخي اوليه مرتبط با توسعه شهر

میراث فرهنگی

شهر

شوراي شهر

كنترل مستمر كيفيت خدمات ارائه
شده در واحدهاي خدماتي و اقامتي،
پذيرايي و تفريحي مجموعه

بنیاد مسکن

شهر

شوراي شهر

حمايت از سرمايهگذاري جهت احيا و
باززنده سازي بناهاي ارزشمند واقع
در بافت تاريخي (با تأكيد بر
خانههاي تاريخي)

پلیس راهور
راهنمای

ميراثفرهن
گي

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

آموزش و پرورش

جادهای

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

برنامه ريزي برگزاري مسابقات و
جشنواره هاي ورزشهاي آبي در
ساحل كنگ

افزايش تعداد مراكز فرهنگي در شهر به منظور
معرفي ميراث ناملموس شهر (نظير خانه صنايع
دستي و خانه هنرمندان و موزه مردمشناسي كه
ايجاد شده است).

ميراثفرهن
گي

-

شهر

ساخت و راهاندازي پالژهاي بانوان و آقايان

اداره تربيت
بدني

طرح موجود

شهر

توسعه فعاليتهاي ورزشي دريايي و زيرساختهاي
آن
ساماندهي بازوي غربي اسكله شهر با كاركرد
تفريحي
سازماندهي نوار ساحلي با هدف گسترش
كاركرد توريستي تفريحي
احياي خور سور به منظور استقرار لنجهاي
تفريحي ،اسكله مسافري و فعاليتهاي تفريحي
گردشگري

حمل و نقل

شهرداري كنگ

بهبود کیفیت زیرساختهای

1

2
2

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

سازمان
بنادر

-

شهر

ميراثفرهن
گي

طرح ويژه

شهر

-

شهر

سازمان
بنادر محيط
زيست

راهاندازي شبكه حمل و نقل عمومي
افزايش خوانايي شهر و تأمين ايمني و امنيت
مسيرهاي حركتي در سطح شهر و نصب
تابلوهاي راهنما
تعريف وروديهاي شهر كنگ
تعريف مسيرهاي حركت پياده و دوچرخه و
موتور برقي در سطح شهر و در حوزه هاي

1

شوراي شهر

-

ملي

شهر
استانداري
شوراي شهر

مستندات
طرح ويژه در
زمينه ترافيك

آموزش و پرورش

جادهای

شهر
شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

گردشگري شهر /توسعه و شكلگيري مسير
ساختاري پيشبيني شده و رونوق فعاليتهاي
تجاري و خدماتي در حاشيه آن
بهسازي و ايمن سازي جاده بندرعباس  -لنگه

-

1

يهسازي و ايمن سازي جاده بستك

-

ميراث فرهنگي

توسعه گردشگری از طریق قرار گیری در یک شبکه گردشگری

2

2

1

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

توسعه خدمات بندر در راستاي
جابجايي مسافر به منظور توسعه و
رونق گردشگري و امكان ايجاد
سفرهاي دريايي مابين بندر كنگ با
جزاير ايران و همچنين كشورهاي
حاشيه خليج فارس و درياي عمان در
راستاي تعريف تورهاي گردشگري
زنجيره اي
ايجاد مسير گردشگري خشكي در
احياي مسير قديمي ارتباط كنگ با
پسكرانه ،مشتمل بر الر -بستك و
كنگ (باتوجه به اينكه شهر الر داراي
فرودگاه است) يا شيراز -الر -بستك
و كنگ
تعريف برنامه هاي توريستي هم
پيوند ميان كنگ و لنگه (باتوجه به
فاصله اندک دو شهر و وجود فرودگاه
بندر لنگه)

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

استانداري
شهرداري

-

استانداري
شهرداري

-

استانداري
شهرداري

-

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

استان

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

گردشگری

1

شهرداري

توسعه زیرساختهای مورد نیاز

1

1
1

پلیس راهور
راهنمای

تأمين آب براي مصارف روزمره گسترش
صنعت توريسم
تأمين برق مورد نياز جهت توسعه گردشگري
براساس فعاليت ها و برنامه هاي كالبدي شهر
توسعه خدمات ارتباطي در شهركنگ براساس
نيازهاي مخابراتي ،اينترنتي و ...

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

انجام برنامههاي كنترل كيفيت و
نگهداري از زيرساختها در طول
مراحل توسعه

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

-

-

استان

-

-

استان

-

-

استان

-

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

-

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ
برنامه  :4حفاظت از میراث ملموس و ناملموس شهر کنگ در فرایند توسعه

حفاظت از میراث ملموس و ناملموس شهر کنگ در فرایند توسعه

حفاظت کالبدی از
بافت تاریخی

دسترس پذیری

توسعه
فعالیتهای
ساخت و ساز و
رونقبخشی به
بافت

افزایش کیفیت
سکونت در بافت
تاریخی

حفظ و شناساندن
میراث ناملموس
شهر

استفاده از
ظرفیتهای
اجتماعات محلی

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

میراث فرهنگی

شهرداری

ميراث فرهنگي

شهرداري
ميراث فرهنگي
سازمانهاي همكار:
شهرداري

شوراي شهر
پايگاه بافت تاريخي
سازمان
دريانوردي
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بنادر

و

شهرداري

سازمان بنادر و دريانوردي

ميراث فرهنگي

استانداري

سازمانهاي همكار:
شوراي شهر

سازمانهاي همكار:

شهرداري

شهرداري
پايگاه بافت تاريخي

شهرداري
ميراث فرهنگي
سازمانهاي همكار:

پايگاه بافت تاريخي

آموزش و پرورش

شوراي شهر

فني حرفهاي

بانك مسكن

وزارت فرهنگ و ارشاد

پايگاه بافت تاريخي

سازمان صنايع و معادن
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اقدامات مرتبط

برنامه زمانی اقدام

عنوان

متولی

اولویت

کوت

سیاستگذاری

مطالعاتی

اه

اجرایی

میان

مد
ت

مد
ت

بلند
مدت

همکار

پشتیبان

طرح

ساماندهي سيما و منظر در پهنه
بافت تاريخي براساس ضوابط ويژه
مرتبط

1

شهرداري

حفاظت کالبدی از بافت تاریخی

1

1
1

كنترل عدم تفكيك قطعات بزرگ در بافت به
منظور حفاظت ازساختار فضايي بافت و بدنه
معابر باتوجه به ضوابط تدوين شده در اين
راستا
كنترل رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت
تاريخي
كنترل عدم تخريب عناصر ارزشمند در بافت
تاريخي يا اجراي مداخالت ناهماهنگ با
ضوابط كالبدي در بافت

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي
شوراي شهر

پلیس راهور
محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

طرح ويژه
اسناد ميراث
فرهنگي

شهر

شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي

كنترل مرمت و بازسازي مطابق ضوابط ميراث
1
فرهنگي

راهنمای

سازمانهای

مستندات

مقیاس

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

سازمان بنادر و
دريانوردي

كنترل حفاظت از ميراث تاريخي زيرآب در
محدوده تعيين شده

2

مرمت و ساماندهي محوطه اطراف
عناصر تاريخي

1

ساماندهي مجموعه بركه هاي
تاريخي

1

شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي

حفاظت و كنترل جهت عدم مداخله كالبدي و
ساخت و ساز در محدوده بركه ها و باغهاي
تاريخي

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي
شوراي شهر

 1كنترل رعايت ضوابط حريم آثار تاريخي

1

رعايت اصل كمترين مداخله فيزيكي در بافت
با ارزش تاريخي كه در برنامهريزي نظام
پهنهبندي اراضي لحاظ شده است.
تهيه شناسنامه آثار تاريخي
شهر و انتشار آنها
ثبت عناصر ارزشمند تاريخي
كه تاكنون ثبت نشده اند.

1
1
دسترس پذیری

شهرداري

راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

شوراي شهر
پايگاه بافت
تاريخي
-

اجراي طرح ارائه شده درخصوص
ارتقاي سطح پوشش و دسترسي؛
حداقل مداخله در بافت تاريخي،
طراحي مبتني بر پتانسيلها و
ظرفيتهاي توسعه درونزا

1

پلیس راهور

شهرداري

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

طرح ويژه

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

كفسازي و ساماندهي معابر مطابق
ضوابط

-

1

پيشبيني و احداث پاركينگهاي
عمومي در بافت با شعاع پوششي
مناسب در مكانهاي پيشبيني
شده

-

رونقبخشی به بافت

شهرداري

سیاستگذاری جهت توسعه فعالیتهای ساخت و ساز و

1

تشويق و حمايت از بازآفريني و احياي
خانههاي تاريخي

1

ارائه تسهيالت ويژه به مرمت بناهاي تاريخي

1

تدوين و به تصويب رساندن دستورالعمل براي
معافيت از ماليات و بخشودگي عوارض ساخت
و ساز در بافتهاي تاريخي

پايگاه بافت
تاريخي
بانك مسكن
ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي
شوراي شهر

حمايت از پروژههاي خدمات گردشگري
 1منطبق با ضوابط و كاربريهاي پيشبيني شده
در بافت
تصويب برنامه هاي بازدارنده و جريمه براي
اقداماتي كه منجر به تخريب و فرسودگي
بافت ميشود ،نظير رهاسازي بناهاي فرسوده،
1
كاربريهايي كه منجر به تخريب بنا مي شود
و يا استفاده بيش از ظرفيت و زيرساخت
موجود در ساختمان از آن

پلیس راهور
راهنمای

شهرداري

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي

طرح ويژه

شهر

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

بافت تاریخی

شهرداري

افزایش کیفیت سکونت در

1
1
1
1

حفظ و شناساندن میراث ناملموس شهر

ميراث فرهنگي

پلیس راهور
راهنمای

مصوب نمودن ضوابط تفكيك واحدها در
مجتمعهاي مسكوني مسطح بازطراحي شده
در قطعات بزرگ
اولويت بخشي به تأمين كاربري هاي مورد نياز
در مقياس محله
تأمين خدمات شهري همچون مديريت پسماند،
تأمين روشنايي و ...
گسترش فضاي سبز و ساماندهي فضاهاي باز
ميان بافتي

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

-

بهسازي كفسازي و بدنه هاي شهري
مستندسازي ،بازگويي و
بازنمايي ميراث ناملموس شهر
همچون فنون دريانوردي و
افراد شاخص ،افسانه ها و آداب
و رسوم مرتبط با دريا و
سفرهاي دريايي در قالب
نمايشگاه ،كتاب ،جشنواره و
ساير فعاليتهاي فرهنگي

1

1

-

شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي
آموزش و پرورش
فني حرفهاي
وزارت فرهنگ و
ارشاد

برنامهريزي جهت آشنا نمودن نسل جديد
كنگ با ارزشهاي تاريخي و ميراث شهر و
ساكنان درقالب برنامه هاي آموزشي و
فرهنگي

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شهر

شهر

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

صيانت از فنون و مشاغل بومي مرتبط با دريا
 1كه از ديرباز در حافظه تاريخي شهر ريشه دارد:
سفر دريايي ،ساخت و تعمير لنج و صيادي
احياي روابط فرهنگي و اجتماعي با كشورهاي
 1پيرامون كه داراي پيوندهاي تاريخي ارتباط و
همچنين ،روابط خويشاوندي هستند.

1

1

شهرداري

استفاده از ظرفیتهای اجتماعات محلی

1

1

1

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي

شهرستان

ميراثفرهنگي
پايگاه بافت
تاريخي

منطقهاي
فراملي

توسعه و تجاريسازي صنايع دستي كنگ

صنايع و معادن

استان

افزايش آگاهي عمومي نسبت به ارزشهاي
تاريخي شهر
آموزش و ترويج روشهاي صيانت از بافت و
منظر تاريخي و فرهنگي شهر
توسعه سازمانهاي مردم نهاد ،انجمنها و
اجتماعات محلي مرتبط با حفاظت از بافت
تاريخي
تقويت حس تعلق به شهر از طريق توسعه و
احياي باورها و ارزشهاي جمعي و برقراري
پيوند اجتماعي ميان كل محالت شهر

شهرداري
پايگاه بافت
تاريخي
شوراي شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

استان
شهر
شهر

شهر

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

برنامه اقدام مشترک سازمانی برای توسعه شهر کنگ
برنامه  :5توسعه کالبدی حریم و محدوده شهر کنگ

توسعه کالبدی حریم و محدوده شهر کنگ

ساماندهی
ساختار فضایی و
استقرار کاربریها

توسعه کمی و
کیفی معابر
شهری

سازماندهی
محورهای شهری

بهسازی سیما و
نشانههای
شهری

حفاظت از حرایم
ساخت و ساز

توسعه فضای
سبز

نظارت بر کیفیت
معماری

حفاظت و توسعه
حریم شهر

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداري

شهرداري

سازمانهاي همكار:

شهرداري

آب منطقه اي

شوراي شهر

شهرداري

سازمانهاي همكار:

شهرداري

راه و شهرسازي

راهداري
راه و شهرسازي

سازمانهاي همكار:
شوراي شهر

شوراي شهر

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

راه و شهرسازي

شوراي شهر

شوراي شهر

اموزش پرورش

اداره برق

ميراث فرهنگي

راه و شهرسازي

اداره گاز
اداره برق

وزارت بهداشت

بنادر و دريانوردي

استانداري

102

شهرداري
راه و شهرسازي

جهاد كشاورزي
شهرداري

بنياد مسكن

شوراي شهر

سازمانهاي همكار:

راهداري

راه و شهرسازي

شوراي شهر

استانداري

راه و شهرسازي

شهركهاي صنعتي

نظام مهندسي

سازمانهاي همكار:

سازمانهاي همكار:

سازمان
زيست

محيط

سازمان جنگلها و
مراتع

شهرداري

عنوان

متولی

اولویت

سیاستگذاری

اجرایی

مطالعاتی

کوتاه

میان

بلند

مدت

مدت

مدت

همکار

پشتیبان

طرح

شهرداري

ساماندهی ساختار فضایی و استقرار کاربریها

1

ساماندهي نظام مراكز شهري در سطوح
شهري ،منطقهاي و محلهاي براساس طرح
ارائه شده با تمركز بر توزيع فضايي عادالنه و
دسترسي مطلوب شهروندان

شوراي شهر

1

ساماندهي ورودي هاي شهر

راهداري

1
1
1

ساماندهي فضاهاي باز مركز محالت و
فضاهاي باز ميانبافتي

كنترل مداخله كالبدي در فضاهاي
باز شهري
كنترل اجراي ضوابط ساخت و ساز
كاربريهاي شهري

کیفی

و

کمی

ه

وسع

ت

شهرد
اري

1

1

بهسازي معابر موجود از نظر كفسازي،
شيببندي و هدايت آبهاي سطحي

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

شوراي شهر
راه و
شهرسازي
اموزش
پرورش
وزارت
بهداشت
استانداري

تقويت پيوند مفهومي ،كاركردي و
ساختاري بافت تاريخي با كل شهر
اولويت بخشي به اجراي كاربريهاي خدماتي و
عمومي (براساس برنامهريزي ارائه شده) در محله
هايي كه از سرانههاي خدماتي كمتر برخوردارند در
راستاي ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات شهري

پلیس راهور
راهنمای

اقدامات مرتبط

برنامه زمانی اقدام

سازمانهای

مستندات

مقیاس

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای
شهرداری

استانداری

طرح ويژه
كنگ ،برنامه
ريزي و
طراحي
شهري

آموزش و پرورش

جادهای

شهر
شهر

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

شهر
طرح ويژه

-

بانک مسکن

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

نورپردازي معابر

اداره برق

شهر

1

ساماندهي حركت پياده ،سواره و دوچرخه در
معابر

-

شهر

2

توسعه معابر و گشايشهاي پيشنهادي

شوراي شهر

شهر

2

شهرداري

سازماندهی محورهای شهری

1
1

تقويت استخوانبندي اصلي نظام
محورهاي شهر مبتني بر  3محور
آيت اهلل خامنهاي ،خيابان امام
خميني و محور بستك
ارتقاي تعامل و ارتباط با بندر لنگه و
حوزههاي پيراموني
طراحي محور ارتباط دهنده بافت
تاريخي و مياني و محله ابوذر به
عنوان محور ساختاري اجتماعي شهر

شهر
شوراي شهر
راه و
شهرسازي
طرح ويژه
ساماندهي گذر زيرمهره به عنوان محور مياني بافت
تاريخي با ميدان شهرداري و دريا
پيوند ميان دو بخش منفك شده بافت تاريخي
توسط محور بهشتي از طريق ساماندهي اين محور

1
2

شهری

نشانههای

سیما و

بهسازی

شهرداري

1

تقويت ارتباط و تعامل بافت جديد با
نواحي شهري

1

كنترل ضوابط و جمعآوري عناصر
مزاحم در سيماي لبه ساحلي

راهنمای

ساماندهي محور ساحلي

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

شوراي شهر
راه و
شهرسازي

میراث فرهنگی
سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

شهر
شهر
شهر
طرح ويژه

آموزش و پرورش

جادهای

شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر
شهر

راه و
شهرسازي

2

پلیس راهور

ميراثفرهن
گي
ميراثفرهن
گي

ساماندهي ميدان شهرداري و محور دسترسي از
ميدان شهرداري تا دريا
بنیاد مسکن

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

كنترل خط آسمان شهر براساس
ضوابط

شهر

1

ترويج واستفاده از ابزار تشويقي
دردسترس براي گسترش اجزا و عناصر،
نمادها و نشانهها و مصالح بومي در
منطقه

شهر
ايجاد نمادهاي افزايش دهنده خوانايي شهر در
مقياس محالت ،منطقه و كل شهر

2

شهرداري

حفاظت از حرایم ساخت و ساز

1

1
1
1

سازمان
بنادر

حفاظت از حريم دريا براساس ضوابط
حفاظت از حريم خورها و ممانعت از
ساخت و ساز در آن
حفاظت از حريم لوله هاي نفت و گاز
و برق و آب براساس ضوابط
حفاظت از حريم چاه آب شرب
براساس ضوابط

شوراي شهر
راه و
شهرسازي
اداره
گاز،برق

راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی
سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

طرح ويژه و
ديگر و اسناد
فني مرتبط

شهرداري

تخريب ساخت و سازهاي انجام شده در حرايم

بنیاد مسکن

شهر

راهوشهرساز
ي

1

پلیس راهور

شهر

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

آموزش و پرورش

جادهای

شهر
شهرست
ان
شهرست
ان

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

اجراي مسير سبز حائل در پيرامون شهر براي
جلوگيري از گسترش بيرويه و بيبرنامه
كالبدي و فيزيكي شهر
گسترش فضاي سبز با بهرهگيري از گونههاي
بومي گياهي در سطح معابر و فضاي سبز
شهري

1
توسعه فضای سبز

شهرداري

1
1

كنترل و حفاظت از فضاي سبز و
درختان موجود

1

احياي باغهاي داخل و خارج حريم
براساس ضوابط و دستورالعملها

معماری

نظارت بر کیفیت

شهرداري

حریم شهر

حفاظت و توسعه

شهرداري

1
1

محيط
زيست

شوراي شهر
راه و
شهرسازي
نظام
مهندسي

كنترل ضوابط مرتبط با سيما و منظر و
نماهاي شهري و هماهنگي با زمينه

1

نظارت بر اجراي ضوابط حريم

1

انتقال صنوف مزاحم به حريم و ساماندهي
آنها

1

توسعه و افزايش كيفيت سكونت در روستاهاي واقع
در حريم

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

طرح ويژه و
اسناد تكميلي

شهرداري
سازمان
جنگلها

كاربري

1

شهر

شهر
شهر

كنترل ساختوسازها براساس ضوابط

كنترل فرايند نظارت بر طرح و
ساخت در بناهاي شاخص

پلیس راهور
راهنمای

شوراي شهر
راه و
شهرسازي

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

شهرداري

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

شهر

شهر
طرح ويژه

شهر
طرح ويژه
طرحهاي
هادي
روستايي

آموزش و پرورش

جادهای

حريم
شهر

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
و حمل و نقل

شهر

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی

1

بهسازي راههاي دسترسي روستايي واقع در حريم

1

راهاندازي شبكه حمل و نقل عمومي براي دسترسي
روستاهاي واقع در حريم به شهر

1

پلیس راهور
راهنمای

محیط زیست

سازمانها
شورای شهر

اسناد فني
تكميلي

حمايت از استقرار كاربريها مجاز و مولد
از نظر اقتصادي در حريم

میراث فرهنگی

بنیاد مسکن

سازمان صنعت

شهرکهای

معدن تجارت

صنعتی

پایگاه بافت

اداره کل تربیت

تاریخی

بدنی

شیالت
نظام مهندسی

گمرک

اداره کار تعاون و
رفاه
راه و شهرسازی
وزارت راه و
شهرسازی

فنی و حرفه ای

بانک مسکن

شهرداری

استانداری

مخابرات

برق

منابع طبیعی

سازمان جنگلها و

شرکت آب و

آب و فاضالب

مراتع

فاضالب

آب منطقه ای

اداره کل راهداری
آموزش و پرورش

و حمل و نقل
جادهای

جهاد کشاورزی

سازمان بهزیستی

اداره کل بنادر و
دریانوردی
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