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  ،96/2/25به
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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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)
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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 شوراي عالي 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 بهدنبال 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 دي نفوذ 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 بهكار 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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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 مي دارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا
را به قلب خانه ها هدايت مي كنند؛ پيكر سفيد ساختمان ها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان
آرميده اند و تعداد قابل توجهي از آنها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهها محسوب مي شوند؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود
به ناگاه تصوير دريا را به رهگذران عرضه مي دارند 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 ،مناره هاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد شهر
نقش بسته اند ،چهره اي ماندگار را به نمايش مي گذارد.
اما اين همه كه در پيكر كالبد شهر تجسم مي يابد ،تنهابخشي از زيباييهاي اين بندر دل انگيز است...
اين شهر در خشكي تمام نمي شود؛ 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 لنج ها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا
شكل گرفته اند ،در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مي نمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ
مي دهد و مناظري پويا و بديع را به نمايش مي گذارد .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 مي يابد .در غروب ،كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو نشست و از شدت تابش آن كاسته
ميشو د ،محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود ،آن را برپا كرده اند ،برپاست .جمعي كه به گرمي پذيراي مهمانانند و
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؛ اين دريانوردان خبره كه گفتني هاي بسيار از فن دريانوردي و ابزار و آداب
آن دارند ،جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش مي گذارد .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 بخشنده اي 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 پاگرفتند كه لنجهاي
سراسر حوزه خليج فارس و دريايي عمان را به آنجا مي خواند و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند؛ همچنانكه صنايع دستي 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 گذشته هاي 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 مي جستند 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 حاكم مسقط و كشورهاي حوزه
خليج فارس از طرف ديگر محسوب مي شده است.
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در نهايت اينكه اين سرمايه عظيم ،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 سرمايه هاي 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 ،تالش هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي ،شهردار كوشاي شهر و شوراي شهر كنگ ،حمايتها
و رهنمودهاي سازمان ميراث فرهنگي 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 ويژه شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است .جلد يازدهم به ارائه طرحهاي موضوعي و موضعي اختصاص يافته است.
مجلد حاضر به « ضوابط و مقررات » اختصاص دارد .اين بخش تالش ميكند كه براساس كليه مطالعات انجام شده ،شناخت آسيبها و
مشكالت و راهكارهاي ارائه شده ،ضوابطي در كليه بخشهاي كار تدوين نمايد كه چارچوب برنامههاي توسعه براساس آن شكل گيرد.
رويكرد تدوين مطالب اين بخش در بيشتر موارد سلبي و در برخي موارد ،توصيهاي 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 ،آقاي دكتر عمرانيپور ،مدير كل محترم 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 شوراي عالي 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 شكرچي زاده 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 محتوا يي 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 بهطور 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.

ه
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 -1تعاریف و مفاهیم
با توجه به پيوست مصوبة  70/2/9شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،در كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي بايستي
كلية واژهها و اصطالحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرائي به كار رفته و براي استفاده كنندگان داراي معاني خاص و
دقيقي است تعريف شود و حتي المقدور كوشش شود كه از همان واژهها و اصطالحات رايج بين مردم استفاده گردد .به اين منظور
تعاريف زير كه مشتمل بر كلمات و اصطالحات به كار رفته در گزارش ضوابط و مقررات مي باشد به شرح زير ارائه شده است:
 -1-1نظام تقسیمات شهری
عبارت است از نحوة قسمت بنديهاي فيزيكي شهر بر حسب نحوة توزيع سلسلهمراتبي خدمات شهري.
در اين طرح ،محدوده طرح جامع مشمول سه نوع قسمت بندي به شرح زير است:
•

شهر و فراتر :عبارت است از باالترين ردة نظام تقسيمات شهري (اولين رده) كه حدود آن منطبق با محدوده طرح جامع
مي باشد .خدماتي كه در اين رده طبقه بندي شود كل جمعيت شهر را پوشش مي دهد.

•

ناحیه :به عنوان دومين ردة نظام تقسيمات شهري تعريف ميگردد.

•

محله :به عنوان سومين رده نظام تقسيمات شهري تعريف ميگردد .هر ناحيه از تعدادي محالت تشكيل يافته است.

 -1-2سازمان مجری طرح
منظور شهرداري و يا دستگاهي است كه به طور قانوني مسئول كنترل توسعة شهري است .اين مسئوليت در مقياس شهر توسط
شهرداري بندر كنگ اعمال ميگردد.
 -1-3محدوده شهر
مطابق ماده يك اليحه تعاريف محدوده و حريم شهرها؛ محدوده شهر «عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره
طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزماالجرا باشد ».شهرداريها عالوه بر
اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود
كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به
عهده دارند.
 -1-4محدوده حریم شهر
مطابق ماده دو قانون تعاريف محدوده و حريم شهر؛ «عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و
كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد» بهمنظور حفظ اراضي
الزم و مناسب براي توسعه موزون شهر با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ،باغات و جنگلها ،هرگونه استفاده براي احداث
ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات طرح جامع امكانپذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و
حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به
عهده شهرداري مربوطه است .هرگونه ساختوساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد
شد.
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 -1-5سطح خالص شهر
شامل وسعتي از شهر است كه در بردارندة تمامي حوزههاي مختلف كاربريهاي مورد نياز شهر اعم از شبكه راه ،حوزههاي خدماتي
و حوزه مسكوني باشد.
 -1-6سطح ناخالص شهر
شامل مساحت محدوده قانوني طرح است كه در بردارندة سطح خالص شهر به عالوة سطوح اراضي ناخالص مانند حرايم ،زمينهاي
كشاورزي ،باغها ،اراضي باير و موارد ديگر است.
 -1-7سطح خالص مسکونی
شامل مساحت كلية اراضي داراي كاربري مسكوني است.
 -1-8تراکم پایه
تراكم ساختماني حداقلي است كه هر زمين ميتواند بدون پرداخت حق تعديل تراكم داشته باشد.
 -1-9حداکثر تراکم مجاز
حداكثر تراكم ساختماني است كه هر زمين با توجه به ويژگيهاي خود ،و موارد مندرج در اين ضوابط ميتواند (با پرداخت حق تعديل
تراكم) بپذيرد.
•

حق تعدیل تراکم :ما به ازائي است كه با تصويب مراجع قانوني براي استفاده از تراكم ساختماني بيشتر از تراكم پايه،
تا حداكثر تراكم ساختماني بايد پرداخت شود.

 -1-10تراکم جمعیتی
ميانگين پراكندگي جمعيت شهر در كل اراضي ناخالص شهري داخل محدوده ،تراكم ناخالص و در اراضي خالص شهري تراكم خالص
و در اراضي كه منحصراً به كاربري مسكوني اختصاص دارد .تراكم خالص مسكوني است و واحد آن نفر در هكتار است و به شكل
زير محاسبه مي شود:
جمعيت شهر
= تراكم ناخالص جمعيتي
سطح ناخالص شهر (مساحت محدودة قانوني)
جمعيت شهر
= تراكم خالص جمعيتي
سطح خالص شهر

 -1-11زیربنای ساختمانی
مجموع مساحت زيربناي ساختماني شامل زيرزمين ،همكف و باالي همكف كه معموال در پروانه ساختماني قيد ميشود.
 -1-12تراکم ساختمانی
نسبت كل مساحت زيربناي ساختماني ( بدون احتساب مساحت زيرزمين و پاركينگ) به كل مساحت قطعه زمين مي باشد .مساحت
زيربناي ساختماني براساس تراكمهاي پيشنهادي تعيين گرديده و بدون احتساب زيرزمين و پاركينگ ميباشد.
مساحت زير بنا
=
مساحت زمين
2

تراكم ساختمانی

 -1-13تراکم ساختمانی مسکونی
نسبت كل مساحت زيربناي مفيد مسكوني به كل مساحت قطعه زمين مسكوني است:
مساحت زير بنای مفيد
= تراكم ساختمانی مسکونی
کل مساحت زمين مسکونی
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 -1-14معابر شهری و طبقه بندی آنها
طبق ضوابط آئين نامة طراحي راهها و خيابانهاي شهري مصوب  1373/9/7وزارت مسكن و شهرسازي ،راههاي شهري به  3گروه:
راههاي شرياني درجه يك ،راههاي شرياني درجه دو و خيابان هاي محلي تقسيم ميشوند .عالوه بر  3گروه ذكر شده راههاي ويژه
شامل :راههاي ويژة پياده ،راههاي ويژه دوچرخه و راههاي ويژه اتوبوس در نظر گرفته ميشوند.
 -1-14-1راه شریانی درجه یک
راهي است كه در طراحي و بهره برداري از آن به جابهجائي وسائل نقلية موتوري برتري داده ميشود .براي رعايت برتري ،عبور
عابرين پياده از عرض راه و نحوة استقرار نوع كاربريها تنظيم ميشود .راههاي شرياني درجه يك داراي عملكرد برون شهري هستند
و به آزاد راه ،بزرگراه و راه عبوري دسته بندي ميشوند.
 -2-14-1آزاد راه
به راهي اطالق مي شود كه ترافيك متقابل از يكديگر جدا بوده و جريان ترافيك در آن جزء در تصادفات و راهبندانها آزاد است .در
اينگونه معابر ،كلية تقاطعها در آن غيرهمسطح و نحوة صحيح ورود و خروج آن كامالً كنترل شده است.
 -3-14-1بزرگراه
راهي است كه ترافيك دو طرف آن مانند آزادراه به طور فيزيكي از يكديگر جدا هستند و جريان ترافيك در آن ،در طولهاي قابل
مالحظه پيوسته فرض مي شود .نحوة صحيح ورود به بزرگراه و خروج از آن كامالً كنترل شده است .بزرگراه ميتواند تعداد معدودي
تقاطع همسطح مشروط با فاصلههاي بيش از  2/5كيلومتر داشته باشد.
 -4-14-1راه عبوری
ادامة راههاي برون شهري است كه در داخل شهرهاي معموالً كوچك يا روستا عبور ميكند .اين راهها داراي عملكرد ارتباطي است
و ورود و خروج وسايل نقليه به آن نيز كامالً تنظيم شده است و ميتواند تعداد معدودي تقاطع همسطح مشروط با فاصلههاي بيش
از  2/5كيلومتر داشته باشد.
 -5-14-1راه شریانی درجه دو
راهي است كه در طراحي و بهره برداري از آن به جابهجائي و دسترسي وسائل نقليه موتوري برتري داده ميشود .براي رعايت اين
برتري ،حركت پيادهها از عرض خيابان كنترل ميشود .راههاي شرياني درجه  2داراي عملكرد درون شهري هستند و جزو شبكه
اصلي راههاي درون شهري محسوب ميشوند .راههاي شرياني درجه  2به دو گروه جمع و پخش كنندة اصلي و فرعي تقسيم مي
شوند.
در راههاي شرياني درجه  2جا به جائي و دسترسي به عنوان دو عملكرد اصلي محسوب مي گردند بنابراين هر چه تعداد دسترسيها
بيشتر شود ،نقش جا به جائي آن كاسته مي شود .راههاي شرياني درجه  2نقش ارتباط شريانهاي درجه يك با شبكه خيابانهاي
محلي را ايفا ميكنند.
 -6-14-1خیابانهای محلی
حركت وسايل نقليه در خيابان محلي به نحوي تنظيم مي شود كه نقش اجتماعي آن در اولويت قرار گيرد .سرعت حركت در اينگونه
معابر  30كيلومتر در ساعت پيشنهاد مي شود .پيادهها مجازند در هر نقطه اي كه بخواهند از عرض خيابان عبور كنند .بهمنظور ايمن
كردن عبور پيادهها از عرض خيابانهاي محلي عرض سوارهرو آن كم گرفته مي شود .در خيابان محلي دوچرخه و وسائل نقليه مي
توانند به طور مشترک از سوارهرو استفاده كنند .راههاي محلي به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند.
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 -1-15فضای نیمه باز
فضاهاي نيمه باز مشتمل بر بالكن ،بالكن كم عرض ،مهتابي ،ايوان و محفظه آفتابگير بر اساس تعاريف ارائه شده در مبحث چهارم
مقررات ملي ساختمان است.
 -1-16ایوان
ايوان در الگوهاي بومي اليه فضاي نيمه باز جلوي فضاي بسته است كه اغلب حدفاصلي ميان فضاي باز حياط و فضاي داخلي ايجاد
ميكند و عالوه بر كاركرد در زندگي روزمره ،نقش سايبان را نيز براي بدنههاي بنا و بازشوها ايفا ميكند .در برخي موارد در الگوهاي
بومي ،ايوان بخشي تورفته در بدنه ساختمان است كه فضايي مستقل محسوب ميشود .بهكارگيري اين الگو در ساخت وسازهاي
جديد بهدليل همسويي با اصول اقليمي و كاركرد مناسب توصيه ميشود.
 -1-17رواداری
رواداري 1به معني تفاوت مجاز و حدود قابل تحمل مي باشد و در اينجا به ميزان تفاضل بزرگترين و كوچكترين اندازه مجاز قطعه
زمين است.
 -1-18موانع ثابت
منظور عناصر ثابت و غير قابل جابجايي بدون تخريب بنايي در مسيرهاي حركت و سطح شهر است.
 -1-19مقطع عرضی معبر
نمودار ترسيمي از تغييرات ارتفاعي زمين و يناهاي ساخته شده در امتداد عمود بر معبر است.
 -1-20خط بام
فوقاني ترين خطي از ساختمان است كه از ديد ناظر قابل رويت است.
 -1-21دستانداز مشبک
جانپناه تعبيه شده در ساختمان كه ديوار آن با طرحهايي بهصورت متخلخل اجرا شده است.
 -1-22مقاومت فشاری
مقاومت فشاري عبارت است از ظرفيت تحمل يك جسم ،مصالح ساختماني يا سازه در مقابل نيروهاي فشاري محوري عمود.
 -1-23ازاره
پوشش حفاظتي نماي بيروني ساختمان كه از كف تا ارتفاع مشخصي اجرا شده و ساختمان را از تأثير ضربه و عوامل جوي مصون
ميدارد.
 -1-24رخبام
لبه سراسري بام ساختمانها است كه اغلب بهصورت نواري تزييني يا همراه قرنيز ديده نميشود.
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 -1-25بادگیر
برجهايي داراي گشايشهايي براي هدايت جريان هوا به درون فضا بهمنظور تهويه و خنك سازي است كه از مهمترين عناصر
هويتبخش و شاخص در بافت تاريخي محسوب ميشود.
 -1-26ستار
ستارها از عناصر منطبق بر اقليم هستند كه در جانپناهها به كار ميروند .ارتفاع آن حدود  1/5متر تا  1/7متر است كه از ميانه آن
(ارتفاع تقريبي يك متر) در سطح ديوار شكاف و جابجايي ايجاد مي شود كه امكان برقراري جريخان هوا از آن شكاف فراهم ميشود.
ضمن آن كه عالوه بر بستن ديد و همچنين ايمني ،از سايه ايجاد شده در آن در سطح بام استفاده ميشود« .ستار» اغلب به عنوان
جانپناه بام مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -1-27کرسی /کرسی چینی
با چيدن چند رج آجر بر روى پى ميتوان اختالف ارتفاعى بين داخل ساختمان و سطح خارج آن (حياط ،كوچه يا خيابان) به وجود
آورد .به ديوارى كه اين اختالف ارتفاع را به وجود ميآورد ،كرسى و به اجراى آن ،كرسى چينى گفته ميشود.
 -1-28جان پناه
مانعي به صورت ديوار كشيده شده در لبة بخشي از بنا كه باالتر از سطح زمين بوده و پرتگاه است.
 -1-29خرپشته
خرپشته يا راه پله پشت بام ،فضاي ارتباط عمودي كه از طريق پله و پاگردهاي آن طبقه آخر ساختمان را به پشت بام هدايت مي
كند.
 -1-30پارکینگ حاشیهای
سطحي از كنار خيابان است كه به توقف وسايل نقليه موتوري اختصاص مي يابد.
 -1-31حیاط میانی
فضاي باز و غير مسقف با كاركردهاي مرتبط با اقامت ساكنين و خدمات مرتبط با آن است كه با فضاهاي بسته و يا ديوار در يك
قطعه زمين محصور شده است و از طريق ورودي ساختمان با معبر در ارتباط است .اين فضا مي تواند در تكامل تدريجي بنا در ميان
ساختمانها ايجاد شود و اغلب فاقد شكل يا تناسبات از پيش تعريف شده است.
 -1-32حیاط مرکزی
حياط مياني كه مطابق نقشه اي طراحي شده با تناسبات و شكل مشخص در ميان ساختمانها و ديوارهاي متعلق به يك قطعه زمين
قرار مي گيرد.
 -1-33رواق
راهروهاي مسقف در طبقه همكف كه يا از دو طرف كشيدگي باز بوده و يا از يك طرف به ساختمان و يا ديوار حياط محصور شده و
از طرف ديگر با فضاي باز در ارتباط است
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 -1-34پدافند غیرعامل
به مجموعه اقداماتي اطالق ميگردد كه مستلزم بهكارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن ميتوان از وارد شدن خسارات مالي
به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات
را به حداقل ممكن كاهش داد.
 -1-35بناهای شاخص
منظور از بناهاي شاخص ،بناهايي هستند «كه به جهت فرم ،كالبد ،عملكرد ،نوع مخاطب ،مكان قرارگيري ،ماهيت اجتماعي ،فرهنگي
و ويژگيهاي كيفي بر سيما و منظر پيرامون خود موثر ميباشد
 -1-36مسئولیت اجتماعی
مسئوليت اجتماعي ،عبارت است از تمايل يك سازمان به مد نظر قرار دادن مالحظات اخالقي ،اجتماعي و محيط زيست در
تصميمگيريهاي سازماني و پاسخگويي نسبت به تأثير فعاليتها و تصميمات خود بر جامعه و محيط زيست.
 -1-37پایگاه های میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
پايگاه هاي ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به منظور تحقق نظام مند اهداف و ماموريتهاي سازمان در ارتباط با اين مكان
ها و موضوعات ،حسب بند «د» ماده  114قانون برنامه چهارم اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران زير نظر ميراث
فرهنگي ايجاد شده اند.
 -1-38منظر تاریخی شهر
منظر تاريخي شهر به معني تجمع مجموعه اي از ساختمان ها ،ساختار ها و فضا هاي باز در زمينه اي طبيعي يا زيست بوم
است .اين مفهوم در برگيرنده سايت هاي باستان شناسي و ديرين شناسي و سكونتگاه هاي شهري در طي دوره ي تاريخي
مشخص مي باشد و حاصل انسجامي يكپارچه از مفاهيم باستان شناسي ،معماري ،ديرينه شناسي ،تاريخي ،علمي ،زيبايي شناسي،
اجتماعي فرهنگي و زيست بومي است .بنا به اين تعبير ،منظر تاريخي شهر از دل مظاهر گذشته و -حال اجتماع و توسعه هايي
زاده شده است كه مكان محور هستند .اين تعريف در برگيرنده مفاهيم بارزه مندي و ميراث فرهنگي نيز هست .منظور از معماري
معاصر ،تمام مداخالت طراحانه و برنامه ريزانه ايست كه در محيط انسان ساخت تاريخي رخ مي دهد .يادنامه وين به تاثير توسعه
هاي معاصر بر مناظر شهري تاريخي مي پردازد و توجه به ماهيت پوياي توسعه از اهداف اصلي آن است .تالش اين همايش
در جهت دستيابي به تعادل بين تغييرات اجتماعي اقتصادي و رشد -شهري از يك سو و حفظ منظر شهري ميراثي از سوي ديگر
است)(WHC, UNESCO, 2005
 -1-39باغ تاریخی
باغ تاريخي يك تركيب معماري است كه اجزاء متشكله آن اصوال مرتبط با باغداري بوده و لذا زنده اند ،اين بدان معناست كه
اين اجزاء فاني و قابل جايگزيني هستند .بدين ترتيب ظاهر باغ نمايانگر بازتاب يك توازن دائمي ميان حركت ادواري فصلها و
زوال طبيعت از يك سو و اراده هنرمند و استادكار به ثابت نگهداشتن آن از سوي ديگر است( .قانون باغهاي تاريخي ،منشور
فلورانس ،مصوب دسامبر )1982
 -1-40سایر تعاریف و مفاهیم در ضوابط و مقررات بندر تاریخی کنگ
•

بلوک شهری :عبارت است از كوچكترين مجموعه اي يكپارچه از ساختوساز و يا قطعه بندي زمين كه مابين چند
معبر محصور باشد.
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•

کاربری :عبارت است از نوع استفاده و بهره برداري از اراضي.

•

کاربری مختلط :عبارت است از تركيب چند عملكرد از كاربريهاي مختلف در يك قطعه زمين ،عملكردهاي مربوط به
كاربريهاي مختلف بايد دسترسي مستقل و جداگانه داشته باشد.

•

تفکیک :عبارت است از تقسيم بندي قطع ه زميني يا يك پالک ثبتي به دو و يا چند قطعه كوچك تر كه بتوان از نظر
ثبتي هر جزء حاصله را به طور مجزا مورد تملك قرار داد.

•

افراز :تعيين سهم هر يك از مالكين از يك قطعه مالكيت كه بهصورت مشاعي به تعدادي مالك تعلق دارد ،از طريق
مراجع ذيربط را افراز گويند.

•

تجمیع :عكس عمل تفكيك است به نحوي كه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را تبديل به يك
پالک ثبتي نمود.

•

عملکرد :عبارت است از انواع فعاليتهايي كه در كاربري انجام ميپذيرد.

•

قطعه زمین :زميني است يكپارچه با محدوده مشخص كه داراي سند ثبتي بوده و يا صدور سند ثبتي براي آن بالمانع
باشد.

•

مجتمع مسکونی  :عبارت است از اجتماع تعدادي واحد مسكوني در يك يا در چند بلوک كه در يك قطعه زمين قرار
گرفته باشند.

•

واحدهای مسکونی مجموعه ای :متشكل از چند واحد مسكوني يك طبقه در يك قطعه زمين كه در آن امكان
تفكيك قسمت اخت صاصي طبق قانون تملك آپارتمانها به صورت افقي وجود دارد .فضاي باز (حتي درصورت تعريف
استفاده اختصاصي براي هر واحد) جزو مشاعات ساختمان منظور ميشود.

•

واحد مسکونی :عبارت است از تمام يا قسمتي از سطح زير بنا ،كه به طور مستقل حداقل امكانات براي اسكان يك
خانوار را دارا باشد .در يك واحد مسكوني عالوه بر فضاهاي عمومي ،پيش بيني آشپزخانه ،تؤالت و حمام الزامي است.

•

اراضی بایر :در اين طرح ،اراضي باير به آن قطعه زمينهايي اتالق ميشود كه در داخل محدوده طرح جامع واقع شده
و در زمان انجام مطالعات ،خالي از ساختوساز و يا هرگونه كاربري ديگر از قبيل باغ يا كشاورزي و غيره بودهاند.

•

مشاعات :عبارت است از سطوحي از قطعه زمين و يا قسمتهايي از سطح زيربنا كه بهصورت مشترک توسط ساكنان
دو يا چند واحد مسكوني قابليت استفاده داشته باشد.

•

بر زمین :عبارت است از حد نهايي عرض يك معبر (به ويژه معابر دسترسي) كه لبة قطعه زمين را تعيين ميكند.

•

کف :عبارت است از رقوم ارتفاعي بر زمين در معبر دسترسي كه مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعي يك بنا تلقي ميشود.

•

همکف :عبارتست از طبقه اي كه كف آن همطراز كف معبر و يا حداكثر 1/20متر باالتر از آن باشد.

•

زیرزمین :عبارت است از قسمتي از ساختمآنكه زير طبقه همكف ساخته ميشود و تراز روي سقف تمام شده آن حداكثر
از تراز متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان  1/40متر ارتفاع داشته باشد.

•

خط ساختمان :عبارت است از خط فرضي به فاصلة مشخصي از بر زمين و به موازات خيابان دسترسي كه تعيين كننده
محدوديت ساختوساز براي تمام يا بخشي از طبقات يك بنا يا ساختمان است.

•

ارتفاع بنا :عبارت است از فاصلة قائم باالترين حد يك ساختمان تا رقوم كف تعيين شده بر اساس معبر دسترسي مجاور
قطعه زمين.
توضيح :ارتفاع خرپشته پله ،اطاقك آسانسور ،برج خنك كننده ،دودكش ،منبع آب ،ذخيره ،آنتن و امثالهم در اين
محاسبهمنظور نمي گردد.
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•

ارتفاع مفید :عبارت است از فاصلة كف تمام شده تمام يا قسمتي از يك طبقه تا پائين ترين حد ساختوساز سقف همان
طبقه

•

پیلوتی :عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقة همكف كه بهصورت فضاي سرپوشيده و باز در زير تمام يا قسمتي از كف
طبقه اول قرار مي گيرد .حداكثر سطح پيلوتي معادل سطح آن قسمت از كف طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب
مي گردد.

•

ضریب اشغال :عبارت است از نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمين.

•

سطح زیر بنا :عبارتاست از مجموع سطوح ساختهشده در كلية طبقاتي كه دريك قطعهزمين احداث ميشود.

•

سطح مجاز احداث بنا :عبارت است از حداكثر محدوده اي از سطح قطعه زمين كه در آن احداث بنا مجاز بوده و
تصوير حد كلية طبقات (به جز پيش آمدگيهاي مجاز) بر روي قطعة زمين در آن قرار مي گيرد.

•

حیاط خلوت :فضاي غيرمسقف (يا سقف شفاف) كه بيرون از حجم بنا باشد و در مجاورت قطعه زمين همجوار قرار گيرد
و از آن براي نورگيري و تهويه استفاده شود.

•

پاسیو :فضاي غيرمسقف (يا سقف شفاف) كه بين ساير فضاهاي ساختمان قرار گيرد و از آن براي نورگيري و تهويه
استفاده شود.

•

بالکن :سطح سرپوشيده در طبقات غيرهمكف بنا كه حداقل يك طرف آن باز باشد.

•

پیشآمدگی یا کنسول :هرگونه بيرون آمدگي ساختمان در طبقات فوقاني.

•

سرانه زمین :سرانه زمين ،عبارتست از مقدار زميني كه به طور متوسط از هر يك از كاربريهاي شهري به هر نفر از
جمعيت آن ميرسد.

•

سطح آزاد یا فضای سبز خصوصی :عبارت است از قسمتهايي از سطح يك قطعه زمين كه بر اساس ضوابط تعيين
شده در طرح جامع  -تفصيلي احداث ساختمان يا بنا در آن مجاز نمي باشد.

•

فضاهای اصلی ساختمانهای مسکونی :عبارتند از سالن پذيرائي ،نهارخوري ،اتاق يا فضاهاي نشيمن ،اتاقهاي
خواب و اتاق كار.

•

نمای ساختمان :نماي ساختمان عبارتست از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاهاي باز ،حياطهاي اصلي،
فرعي يا خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرگاه و خيابان عمومي ميباشند و سطح نما بايستي
از انواع سنگ ،سيمانكاري سفيد و غيره و آجرنما پوشانده شود .صدور پايان كار بعد از اتمام عمليات ساختماني اعم از
قسمتهاي داخلي و كليه نماهاي ساختمان امكانپذير است.

•

نمای اصلی ساختمان :نماي اصلي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به خيابان يا حياط است.

•

نمای فرعی یا جانبی ساختمان :نماي فرعي ساختمان عبارتست از نماي مشرف به حياطهاي فرعي ،جانبي يا حياط
خلوت.

•

ساختمانهای عمومی :منظور از اماكن عمومي در اين دفترچه ضوابط و مقررات ،آن دسته از ساختمانهائي هستند كه
يكي از انواع خدمات عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار ميدهند.

•

عملکرد (کارکرد) :انواع فعاليتهايي است كه در هر كاربري صورت ميپذيرد.

•

فضای سبز حفاظتی :اراضي كه بمنظور حفظ حريم يك كاربري بخصوص ،به فضاي سبز اختصاص مييابد.

•

فضای سبز :اراضي خصوصي يا عمومي يا دولتي كه به فضاي سبز ،محل بازي كودكان ،گلكاري ،چمن كاري و
درختكاري ،آبنما و  ...اختصاص يابد.
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•

باغ :به اراضي اطالق ميگردد كه بنا بر نظريه كميسيون تشخيص ماده  12قانون اراضي شهر داير محسوب و باغ اعالم
گردد.

•

اراضی کشاورزی و کشتزارها :اراضي كه صرفاً براي استفاده كشاورزي اختصاص يافته است.

•

کوچه :عبارت است از راههاي كوتاه و كم عرض كه به نقش جابجايي عابر پياده برتري داده شده است.

•

خیابان دسترسی :اين نوع خيابانها آخرين رده بندي شبكه ارتباطي بوده و دسترسي به واحدها و مجموعههاي
مسكوني را فراهم ميآورند.

•

دوربرگردان :دوربرگردان به فضاي بازي اطالق ميگردد كه در انتهاي معبر بنبست قرار داشته و جهت دور زدن
وسائط نقليه پيشبيني ميگردد .قطر دوربرگردان (دايره شكل) نبايستي از  12متر كمتر باشد.
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 -2راهبردها ،برنامههای پیشنهادی و اقدام مشترک
توسعه كالبدي حريم و محدوده شهر كنگ مبتني بر راهبردهاي زير برنامهريزي شده است:
-

حفاظت و توسعه حريم شهر

-

برنامهريزي كاربري اراضي برمبناي استقاده از اراضي باير

-

تامين كمبود سرانه خدمات شهري با استفاده از اراضي باير

-

بهرهگيري از اراضي مستعد توسعه در راستاي توزيع و پراكنش مناسب كاربريهاي خدماتي

-

برنامهريزي در راستاي دسترسي مطلوب كليه مناطق شهري به كاربريهاي خدماتي و فضاي همگاني

-

نظارت بر كيفيت معماري و ارتقاي هويت شهري برمبناي ساختار سنتي و هويت تاريخي بندر كنگ

-

توسعه فضاي سبز

-

طراحي فضاي همگاني و عمومي با استفاده از اراضي درشت دانه غير فعال و باير

-

حفاظت از حرايم ساخت و ساز

-

بهسازي سيما و نشانههاي شهري و بهرهبرداري از پتانسيلهاي هويتي شهر(عناصر تاريخي و معماري بومي)

-

شكلگيري شبكه سلسله مراتبي خدمات در مقياس محلهاي ،ناحيهاي ،منطقهاي و شهري

-

سازماندهي محورهاي شهري و بهبود تعامل و ارتباط مناطق شهري برمبناي طراحي شبكهاي از عناصر هويت بخش واحد

-

طراحي شبكه يكپارچه فعاليت و خدمات در نوار ساحلي

-

توسعه كمي و كيفي معابر شهري

-

برنامهريزي سازوكار مديريت بحران در مواجهه با مخاطرات طبيعي

-

ارتقاي سلسله مراتب شبكه ارتباطي درون شهري و حمل و نقل عمومي

-

طراحي مسير پياده و دوچرخه در موضعهاي خاص و مستعد شهر

درعينحال ،سياستها و برنامههاي ويژه براي توسعه شهر در راستاي محورهاي زير در ادامه ،به تفكيك ارائه شده است:
•

حفاظت بافت تاريخي و پيوند بافت تاريخي با كل شهر

•

سياستها و برنامههاي توسعه شهر باتوجه به ظرفيتها و محدوديتهاي قرارگيري در پهنه ساحلي (توسعه دريامحور)

•

سياستها و برنامههاي ويژه توسعه گردشگري

•

سياستها و برنامههاي حفظ ساختار اكولوژيك شهر

•

سياستها و برنامههاي حفاظت از محيط زيست

برنامههاي اقدام مشترک سازماني تدين شده براي تحقق سياستها به تفكيك موضوعي در بخش دوم جلد نهم گزارش ارائه شده
است.

11

 -2-1حفاظت بافت تاریخی و پیوند بافت تاریخی با کل شهر
بهمنظور حفاظت بافت و ارزشهاي بومي ،تقويت پيوند بافت تاريخي با كل شهر و دوري گزيدن از انتزاع بافت تاريخي از كل شهر،
راهكارهاي كالبدي و غيركالبدي زير ارائه شده است:
 -1-1-2راهکارهای کالبدی
محدوده تاريخي مطابق نقشه زير تدقيق و تثبيت شده است .اين محدوده مشتمل بر چهار بخش به شرح زير است:
•

محدوده بافت تاريخي

•

محدوده باغات تاريخي و بركهها

•

محدوده آثار زير آب تاريخي

•

عناصر تاريخي ثبت شده كه خارج از محدوده ثبت شده بافت تاريخي قرار ميگيرند.

الزامات ساخت و ساز و مداخله در هريك از بخشهاي مذكور بهشرح زير است:
•

حوزهبندي تراكمي براي برنامهريزي بافت :زيرپهنههاي مسكوني ارزشمند به محدوده بافت تاريخي و حوزه بالفصل بافت
تاريخي  ،و زيرگهنه گستره باغات تاريخي به محدوده باغهاي تاريخي اختصاص يافته و ضوابط خاص هر حوزه به تفكيك
و بارويكرد حفاظت و توسعه ارائه شده است.

•

ضوابط سيما و منظر شهري و معابر در بافت تاريخي با رويكرد حفاظت از بافت تاريخي در بند  6ارائه شده است.

•

ضوابط كاربريها و فضاهاي شهري در پهنههاي غير تاريخي كه به منظور برقراري پيوند مفهومي بافت تاريخي با كل
شهر ،با رويكرد تسري ارزشها و عناصر هويت بخش بومي به كل شهر تدوين شده است.

•

در برنامهريزي شهري ،بهمنظور رونق بخشي به بافت تاريخي ،برقراري پيوند مفهومي اين بافت با كل شهر و افزايش
احساس تعلق ساكنين كل شهر به اين بافت ،تعريف كاربريهاي شهري تفريحي در بافت تاريخي به منظور جذب ساكنين
به بافت به منظور گذراندن بخشي از اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته است .ضرورياست اولويتبخشي در سرمايهگذاري
و تحققبخشي به اين برنامهها مورد توجه قرار گيرد.

•

بهمنظور صيانت و حفاظت از ساختار و دانهبندي بافت تاريخي ،رويكرد تدوين ضوابط در راستاي حداقل گرايش به تفكيك
قطعات بزرگ در بافت به منظور حفاظت ازساختار فضايي بافت و بدنه معابر بوده است .درعينحال ،باتوجه به تغيير ساختار
خانوادهها از خانوار گسترده به هستهاي و تمايل به استقالل سكونت ،موج 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 ( استقالل واحدها) است و به بافت مسكوني خود (بهويژه در بافت تاريخي و مياني) عالقهمند
هستند .به دليل عدم ارائه راهكار ،تمايل ساكنين به تفكيك قطعات براي امكان دسترسي به واحدهاي مستقل و سطح
زيربناي باالتر براي هر قطعه است .براي اين منظور ،الگويي از «واحدهاي مسكوني مجموعه اي» ،مبتني بر افراز قطعه
اصيل و تبديل ان به واحدهاي مسكوني با سند مالكيت مستقل با رعايت ضوابط در يك قطعه به دور حياط مياني بهطور
تفصيلي در بخش برنامهريزي مسكن جلد هشتم ارائه شده است.

•

دسترسي پذيري بافت تاريخي با حداقل مداخله ترافيكي و تعريض معابر و تخريب پيشبيني شده و سازماندهي توقفگاه
هاي خودروها صورت گرفته است.

•

ارائه طرح راهبردي باززندهسازي محور زير مهره بهعنوان مهمترين محور حركتي در بافت تاريخي و اتصال آن به ميدان
شهرداري بهعنوان مهمترين گره شهري؛ ضوابط مرتبط با طراحي اين محور در جلد يازدهم گزارش (طرحهاي موضعي و
موضوعي) ارائه شده است .تصوير زير جانمايي طرحهاي مذكور در شهر را نشان ميدهد.
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طراحي محور تاريخي زيرمهره
•

يك محور سراسري بهعنوان محور ساختاري تعريف شده براي شهر با هدف انسجام و يكپارچگي كل بافت شهر و در
ارتباط با بافت تاريخي از طريق يك محور اصلي (در طول خيابان بهشتي ،خيابان طالقاني و خاتم االنبيا) كه منجر به
افزايش خوانايي و سرزندگي در شهر و ايجاد رابطه شهر با دريا ميشود ،ارائه شده است .در امتداد اين مسير ،محور متصل
كننده ميدان شهرداري با ساحل است كه در دهههاي گذشته ،بافت تاريخي توسط اين محور به دوبخش مجزا تقسيم شده
است؛ درعين حال اين محور نقش دروازه ارتباطي كل شهر از طريق ميدان شهرداري با ساحل دريا و با گذر از ميانه بافت
تاريخي را مييابد كه به گسترش پيوند بافت تاريخي با كل شهر كمك ميكند؛ ضوابط مرتبط با طراحي اين محور كه در
جلد يازدهم گزارش (طرحهاي موضعي و موضوعي) ارائه شده ،الزماالجرا است.

طراحی محور ساختاری تعریف شده برای شهر
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 -2-1-2راهکارهای غیر کالبدی
•

بهمنظور مستندسازي و وتوسعه ارزشهاي بومي ،پايش مستمر حفاظت از محدوده بافت تاريخي و اجزا و عناصر آن و
همچنين ،استفاده از ظرفيتهاي اجتماعات محلي« ،شرح وظايف اختصاصي پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري بندر
تاريخي كنگ» در مجموعه دستورالعملهاي پيوست جلد دهم ارائه شده است.

•

صيانت از فنون و مشاغل بومي تضمينكننده و ضرورت پايه براي تداوم حيات بافت تاريخي است .راهكارها و پيشنهادهاي
اجرايي در اينخصوص در دستورالعمل فوقالذكر ارائه شده است.

•

باتوجه به نقش حائز اهميت بناهاي شاخص در سيماي شهر و بهخصوص بافت تاريخي و همچنين ،ارائه الگو براي
توسعه هاي آتي ،الزم است كه تهيه و تأييد طرح چنين بناهايي با حساسيت بيشتر صورت گيرد .براي اينمنظور
«دستورالعمل تهيه و تصويب طرح بناهاي شاخص در شهر كنگ» در مجموعه دستورالعملهاي پيوست جلد دهم ارائه
شده است .حوزه شمول اين دستورالعمل ،كليه كاربريهاي غيرمسكوني در بافت تاريخي و كاربريهاي با معيارهاي تعريف
شده در دستورالعمل مذكور است .رعايت مفاد اين دستورالعمل جهت صدور مجوز ساخت از طرف شهرداري الزامي است.

•

بهمنظور توسعه ساخت و ساز و پويايي و سرزندگي در بافت تاريخي شهر ،سياستهاي پيشنهادي تسهيالت و مشوقهاي
مرتبط با حفاظت و توسعه در بافت تاريخي» در بخش برنامهريزي مسكن جلد هشتم ارائه شده است.
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 -2-2سیاستها و برنامههای توسعه شهر باتوجه به ظرفیتها و محدودیتهای قرارگیری در پهنه ساحلی (توسعه
دریامحور)
باتوجه به اهميت استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده از قرارگيري شهر كنگ در پهنه ساحلي دريا در راستاي توسعه دريامحور راهكارهاي
الزماالجرا و ضوابط اجرايي مرتبط با آن به شرح زير است:
 .1برنامهريزي برنامه ريزي توسعه بندر كنگ در ساختار اقتصاد درياپايه مبتني بر پتانسيل همجواري آن با خليج فارس
پيشبيني شده و ارتقاي اقتصادي (به ويژه در بخش حمل و نقل و انبارداري) مبتني بر صادرات به واسطه جايگاه و موقعيت
ژئوپلتيك بندر كنگ ارائه شده است.
 .2برنامهريزي اقتصادي شهر مبتني بر تعامالت فضايي و پيوندهاي منطقهاي و فرا ملي پيشبيني شده است .همچنين،
ارتقاي پيوند اقتصادي با بندر لنگه در راستاي اشتغال زايي پايدار مورد توجه قرار گرفته است.
 .3سازماندهي فضايي محور ساختاري تعريف شده براي شهر ،ارتباط كل محالت شهر را با دريا تقويت مينمايد و الزم است
كه در اولويت برنامهريزي قرار گيرد.
 .4حفاظت ،برنامه ريزي و طراحي نوار ساحلي و حفاظت از منظر و سيماي لبه ساحلي در ضوابط مندرج در جلد يازدهم
گزارش (طرحهاي موضعي و موضوعي) ارائه شده است؛ محورهاي مورد توجه در اين طرح كه رعايت ان در ساماندهي و
هرگونه مداخله در نوار ساحلي بايد مورد توجه قرار گيرد ،به شرح زير است:
-

تدوين ضوابط ساخت و ساز در نوار ساحلي به منظور صيانت از منظر شهري و حفظ خط آسمان لبه ساحل

-

تعريف كاربري هاي اجتماع پذير به منظور سرزندگي ،پويايي و حداكثر بهره از نوار ساحلي

-

تأمين زيرساختها و تجهيزات شهري در تناسب با رويكرد حفاظتي و حذف عناصر مزاحم

طرحهاي موضعي و موضوعي مرتبط با پهنه ساحلي
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« .5بندر» به عنوان يكي از نقاط اصلي مقصد سفرهاي روزانه ساكنين و برنامه ريزي براي دسترسي مناسب ترافيكي به آن
با وسيله نقليه شخصي و حمل و نقل عمومي پيشبيني شده است.
 .6الزم است كه توجه به تأثير دريا و نسيم دريا از نظر شرايط اقليمي در الگوهاي شكلگيري بافت و معابر ،ساختمانها و
عناصر ساختماني نظير بادگير مورد توجه قرار گيرد .ضوابط ساخت و ساز در اين راستا ارائه شده است.
 .7رعايت مالحظات ايمني ساخت وساز در حريم دريا ،تطبيق خط خطر دريا بر بافت محدوده ساحلي و تعريف پهنه حفاظتي
و ضوابط ساخت و ساز مرتبط با آن كه در بخش حرايم ارائه شده ،الزامي است.
 .8رعايت مالحظات پدافند غيرعامل باتوجه به قرارگيري شهر در مجاورت دريا و در هماهنگي با بنادر همجوار كه در بخش
پدافند غيرعامل ارائه شده ،الزامي است.
 .9حفاظت از محيط زيست دريايي مشتمل بر:
-

مديريت پسماند در خشكي در نوار ساحلي

-

مديريت پسماند ناشي از فعاليتهاي دريايي توسط قايقها ،لنجها و ساير شناورها در اسكله و بخش ساحلي

-

مديريت فاضالب و ممانعت از ورود آن به دريا

-

نظارت بر نوع صيد به منظور حفظ اكوسيستم دريايي

-

اليروبي و رسوبزدايي بندرگاه

-

ارزيابي كليه فعاليتهاي عمراني و توسعهاي مرتبط با دريا و ساحل از منظر محيط زيست

-

پايش آاليندههاي صنعتي و خدماتي

الزامي است و به تفصيل در جلد سوم گزارش به تفصيل به آن پرداخته شده است.
 .10توسعه تجهيزات و زيرساختهاي بندري و بهرهبرداري از بندر شهر در راستاي عملكردهاي چند منظوره
 .11باتوجه به سابقه كهن دريانوردي در شهر كنگ ،توسعه فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي مرتبط با مستندسازي و توسعه
فعاليتهاي دريانوردي در اين شهر الزامي است .در اين راستا ،در برنامهريزي كالبدي سرانهها ،ظرفيت الزم براي ايجاد
پايگاه آموزشي براي دريانوردي بومي و فنون ساخت و تعمير لنج و انواع جهاز پيش بيني شده است.
 .12موقعيت قرارگيري شهر در كنار دريا و سابقه تاريخي پيوند با دريا ،اهميت توسعه فعاليتهاي اقتصادي دريايي را نشان
ميدهد .در راستاي چند عملكرد نمودن بندر ،مهمترين برنامههاي اقتصادي كه در ارائه راهبردهاي اقتصادي به آن پرداخته
شده ،عبارتند از:
-

ظرفيت سازي جهت استقرار كاربريهاي صنعتي و خدماتي مرتبط با شيالت و صنايع تبديلي

-

توسعه فعاليتهاي حمل و نقل دريايي باتوجه به سابقه تاريخي اين فعاليت در منطقه براي جابجايي كاال و مسافر

-

توسعه فعاليتهاي تجاري بندركنگ در مقياس منطقه اي (و نه ملي) و در راستاي فعاليتهاي تجاري خرد مرتبط با
گردشگري و يا حمل و نقل كاالهايي كه ارسال آن از بندر كنگ داراي مزيت نسبي است.

-

توسعه صنعت لنج سازي و تعميرات لنج

-

توسعه بندر صيادي

ظرفيتهاي شكلگيري فضاهاي مرتبط با اين خدمات در برنامهريزي كاربري زمين در حريم و محدوده شهر پيشبيني
شده است.
 .13توسعه گردشگري دريايي در قالب طرحهاي زير پيشنهاد شده و دربرنامهريزي كالبدي پيشنهاد شده است:
-

پيش بيني ايجاد غذاخوريهاي طبخ ماهي در نزديكي بازار ماهي براي استفاده گردشگران
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-

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 زنجيرهاي

-

احياي خور سور به منظور استقرار لنجهاي تفريحي ،اسكله مسافري و فعاليتهاي تفريحي گردشگري

-

پيش بيني امكان ايجاد مجموعه اقامتي گردشگري در حريم شرقي شهر و در لبه ساحلي

-

ايجاد و توسعه پالژ ساحلي براي بانوان و آقايان

 .14توسعه فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با دريا نيازمند جذب نيروي كار و مهاجرت افراد دربخشهاي مختلف و بهخصوص
شيالت است كه اغلب نيروهاي كارگري و فاقد مهارتهاي ويژه و تحصيالت هستند .در سالهاي اخير ،ورود اين نيروهاي
كار مهاجر مشكالتي براي شهر از نظر فرهنگي و اسكان در شهر (بهخصوص خانههاي فرسوده دربافت تاريخي) ايجاد
نموده است كه ضرورت نظارت بيشتر بر جذب نيروي كار را مينمايد .در اين راستا ،دستورالعمل پيشنهادي براي جذب
نيروي كار در سازمانهاي مرتبط و مسؤوليت اجتماعي سازمانها در زمينههاي زير در «تعريف ساختار و اولويتهاي
مسؤوليت اجتماعي سازمانها در شهر كنگ» ارائه شده است:
-

تبيين اصول و ضوابط استخدام نيروي كار در شيالت و ديگر فعاليتهاي مرتبط با دريا به منظور جلوگيري از ايجاد
آسيبهاي اجتماعي در سطح شهر

-

ثبت قايقهاي صيادي فعال و كنترل فعاليتهاي آنها

-

حمايت از كاركنان
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 -2-3سیاستها و برنامههای ویژه توسعه گردشگری
باتوجه به اهميت توسعه گردشگري در شهر كنگ بهعنوان يكي از مزيتهاي اقتصادي و اشتغال در عين حفاظت از ميراث تاريخي
شهر« ،منشور گردشگري فرهنگي در شهر كنگ» در مجموعه دستورالعملهاي پيوست جلد دهم اين گزارش ارائه شده است .اين
برنامه راهبردهاي بهينه براي بهرهوري و استفاده از ظرفيت طبيعي ميراث ملموس و ناملموس شهر را درزمينههاي فرهنگي و
اجتماعي ،محيط زيست ،آموزشي و كالبدي در بر ميگيرد .رعايت اصول مندرج در اين برنامه در توسعه فعاليتهاي گردشگري الزامي
است .درعين حال توجه به موارد زير بهعنوان زيرساختهاي كالبدي مورد نياز براي توسعه صنعت گردشگري الزامي است:
 .1در راستاي توسعه و حفاظت جاذبههاي كالبدي شهر كنگ ،اولويتهاي پيشنهادي جهت حفاظت و احياي آثار ارزشمند
شهر به شرح زير است:
-

ساماندهي و بهسازي سيما و منظر بافت تاريخي با رويكرد حفاظتي

-

بهسازي و احياي خانههاي تاريخي و ديگر عناصر تاريخي در پيوند با ساختار و تاريخ توسعه شهر

-

برنامهريزي جهت مرمت قلعه لشتان و تقويت ارتباط م فهومي آن با شهر كنگ به عنوان سكونتگاه تاريخي اوليه مرتبط با
توسعه شهر

-

احياي نخلستانها و سيستم آبياري آنها در رابطه با بركههاي شهر و سيستم آبياري و فنون مهندسي آب در نخلستانها به
عنوان جاذبه توريستي اكولوژيك شهر

-

طراحي و بهسازي باغ موزه بركهها
 .2طرحهاي داراي اولويت توسعه گردشگري مشتمل بر فعاليتهاي خدماتي ،اقامتي و گردشگري كه ظرفيت آن در
برنامهريزي كالبدي شهر نيز پيش بيني شده است و نيازمند مشاركت بخش دولتي و بخش خصوصي است ،به شرح زير
است:
-

توسعه مراكز فرهنگي در شهر با تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي احيا و بازآفريني عناصر ارزشمند موجود در بافت تاريخي،
همچون موزه مردمشناسي ،خانه هنرمندان و خانه صنايع دستي و سالن اجتماعات كه در شهر ايجاد شده است.

-

توسعه فعاليتهاي تفريحي ورزشي مرتبط با دريا ،مشتمل بر پالژهاي بانوان و آقايان ،محل ورزشهاي آبي

-

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

-

گسترش مراكز اقامتي در قالب اقامتگاههاي بومگردي در سطح شهر

-

ايجاد اقامتگاه و مجموعه تفريحي پيشبيني شده ساحلي در حريم شهر

-

گسترش رستورانها و سفره خانههاي متنوع در سطح شهر و در حاشيه نوار ساحلي و در نزديكي بازار يا مركز صيد ماهي

-

ايجاد دفاتر اطالعساني جهت ارائه اطالعات مقتضي به گردشگران

 .3توسعه حمل و نقل عمومي درونشهري و افزايش دسترسي پذيري براي ارائه خدمات به گردشگران در برنامههاي حمل
و نقل بهشرح زير ارائه شده و الزماالجرا است:
-

گسترش حمل و نقل عمومي در شهر و مابين كنگ و لنگه

-

خوانايي و تأمين ايمني و امنيت مسيرهاي حركتي در سطح شهر و نصب تابلوهاي راهنما

-

تعريف محورهاي ورودي به شهر كنگ

-

ايجاد سلسله مراتب در شبكه پياده و سواره شهر كنگ و سواحل در راستاي توسعه فعاليت هاي پياده روي ،دوچرخه سواري
و ...
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 .4بهمنظور توسعه گردشگري از طريق قرارگيري شهر در يك شبكه گردشگري ،برنامهريزي جهت توسعه زيرساختهاي زير
در اولويت است:ا
-

توسعه خدمات بندر در راستاي جابجايي مسافر 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 زنجيرهاي

-

بهرهگيري از ظرفيت خور سور به منظور استقرار لنجهاي تفريحي و اسكله مسافري

-

بهسازي و ايمنسازي مسير الر -بستك و كنگ يا شيراز -الر -بستك و كنگ (باتوجه به اينكه شهرهاي شيراز و الر
داراي فرودگاه است) بهمنظور احياي مسير قديمي ارتباط كنگ با پسكرانه و ايجاد يك شبكه گردشگري

-

بهسازي و ايمن سازي جاده بندرعباس به كنگ و لنگه

 .5مسائل محيط زيست در رابطه متقابل شهر و گردشگر و الزامات مرتبط با تأمين منابع آب براي پذيرش گردشگر در شهر
در جلد سوم ارائه شده است.
 .6استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي جهت توسعه صنعت گردشگري و برنامههاي آموزشي در برنامه راهبردي ارائه شده است.
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 -2-4سیاستها و برنامههای حفظ ساختار اکولوژیک شهر
شناخت قابليتهاي سرزميني و دانش بومي مهار و ذخيره روانابهاي حاصل از بارشهاي سيالبي از ويژگيهاي بارز اين منطقه بوده
است كه به مدد آن ،تأمين آب شرب و مصرفي و همچنين ،آباداني نخلستانها و صنايع دستي وابسته به آن ،حاصل شدهاست( .ساختار
و اجزا و عناصر اين فنآوري در جلد چهارم گزارش بهطور كامل معرفي شده است ).همچنين ،شواهد نشان ميدهد كه روند شكلگيري
هسته اوليه و همچنين ،سير توسعه شهر در گذشته و پيش از توسعههاي شتابزده سه دهه اخير ،رابطه معناداري با اين ساختار اكولوژيك
داشته و بازيابي و احياي آن در برنامه ريزي توسعه شهر ضروري است( .جلد چهارم گزارش) اين رويكرد ،عالوه بر استفاده مؤثر از
منابع آب بارشهاي سيالبي و مهار روانابها در احياي ساختار بومي بركهها (منابع نگهداري آب) و نخلستانها كه بخشي از هويت
تاريخي و ميراث ارزشمند شهر محسوب ميشوند نيز نقش دارد .در اين راستا ،همچنان كه در بخش ضوابط بافت تاريخي گفته شد،
محدوده بركههاي تاريخي به محدوده بافت تاريخي افزوده شده و زيرپهنه گستره باغات تاريخي نيز به باغهاي تاريخي اختصاص
يافته است.
در اين راستا ،برنامه احيا و حفاظت از ساختار اكولوژيك شهر در چهار سطح «برنامهريزي شهري»« ،طراحي شهري»« ،معماري» و
«نظام حقوقي» ارائه شده است .اين برنامه ،مشتمل بر دستورالعملها ،توصيهها ،طرحها و راهكارهايي است كه با هدف بهرهگيري از
اصول تاريخي استفاده از آب و به روزرساني اين اصول تهيه شده است .اين برنامه به تفكيك در سه حوضه آبريز ارائه شده است:
•

حوضه آبريز خور سور (مشتمل بر سطح وسيعي بين شهر كنگ و شورهزار مهرگان كه لميزرع و با پوشش گياهي بسيار
اندک ميباشد)

•

حوضه آبريز شمالي شهر (مابين محدوده شهري و خط الراس كم ارتفاع شمالي شهر)

•

حوضه آبريز شهري (محدوده شهري بندر كنگ)

اجراي اين برنامه در سه حوضه آبريز بهمنظور احياي ساختار اكولوژيك شهر الزامي است:
•

حوضه آبریز خور سور
-

برنامهريزي بهرهبرداري از آب خور سور و حوضه آبگير آن (مقياس برنامهريزي شهري و فراتر)

-

برنامهريزي ثبت پارک ملي لشتان و مهرگانِ بندرهاي كنگ و لنگه (مقياس برنامهريزي شهري و فراتر)

-

احياي كاركرد اكولوژيك سازههاي ساروجي خور سور و احياي باغات حاشيه شرقي شهر (مقياس مرمت شهري،
طراحي شهري و طراحي منظر)

•

•

حوضه آبریز شمالی شهر
-

حفاظت و احياي حوضه آبريز بركه دريا دولت (مقياس برنامهريزي شهري)

-

احياي درواي شمالي شهر و برنامهريزي براي بهرهبرداري از آب حاصل (مقياس برنامهريزي شهري)

-

شناسايي دروآهاي اصلي بيرون شهر ،ساماندهي و حفاظت از مسير آنها (مقياس برنامهريزي شهري)

-

تعيين محل ساخت بركههاي جديد احتمالي (مقياس برنامهريزي شهري)

حوضه آبریز شهری
اين حوضه به سه زير حوضه آبريز ابوذر ،بافت قديم و مياني و زير حوضه غربي (توسعههاي جديد شهري و باغات تاريخي)
تقسيم شده كه اقدامات زير در اين سه حوضه در راستاي احياي ساختار اكولوژيك شهر الزامي است:
-

تدقيق مسيرهاي جريان آب در شهر (مقياس برنامهريزي شهري)

-

تعيين محل ساخت بركههاي جديد در شهر (مقياس برنامهريزي شهري)

-

تعيين محدوده باغات و مسيرهاي رسيدن آب به آنها (مقياس برنامهريزي شهري)
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-

برنامهريزي و طراحي به منظور احياي نخلستانهاي تاريخي (مقياس برنامهريزي شهري)

-

طراحي مقاطع عرضي خيابانهاي مسير حركت آب (مقياس طراحي شهري)

-

تعيين جهت شيببندي معابر در سطح محالت آسفالت نشده (مقياس طراحي شهري)

-

طراحي محل ساخت بركههاي جديد (مقياس طراحي شهري)

-

طراحي و تعيين زمينهاي فضاي سبز آبياري شونده (مقياس طراحي شهري)

نظام حقوقي و ضوابط و مقررات ،الزامات مرتبط با موارد زير ارائه شده است:
بهمنظور تحققبخشي به برنامه ارائه شده جهت احياي ساختار اكولوژيك شهر ،ضوابط و مقررات حقوقي در راستاي محورهاي زير
پيشنهاد شده است:
•

خرد باغهاي شهري

•

مالكيت آب بركههاي جديد و قديم و روانابها

ضوابط اجرايي جهت تحققبخشي به اين برنامه در جلد چهارم اين مجموعه با عنوان احياي ساختار اكولوژيك ارائه شده و اجراي آن
جهت احياي ساختار اكولوژيك شهر ضروري است .همچنين ،در ضوابط مرتبط با سيما و منظر و برنامهريزي كاربري زمين عينيت
يافته است .همچنين ،ضوابط تعريف شده براي كاربري باغ نيز با هدف توسعه و احياي باغهاي شهر تدوين شده است.
همچنين ،توسعه صنايع دستي مرتبط تا محصوالت كشاورزي بومي (برگها و ضايعات درخت خرما) ،عالوه بر احياي هنرهاي بومي
نقش دارد در بازسازي زنجيره ارزش اقتصادي محصوالت باغها نيز مؤثر بوده و محرک آن است.
 -5-2سیاستها و برنامههای حفاظت از محیط زیست
تحليل وضعيت آب و محيط زيست و ارائه راهكارها بهصورت مبسوط در جلد سوم گزارش ارائه شده است .در اين راستا ،سياستها و
برنامههاي مرتبط نيز ،در برنامه اقدام مشترک سازمانها در زمينه «حفاظت از محيط زيست ،احيا و ارتقاي توان اكولوژيك» ،در جلد
نهم گزارش تبيين شده است.
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 -3نظام پهنهبندی شهر
نظام پهنه بندي شهر تاريخي بندر كنگ مشتمل بر چهار پهنه سكونت ،خدمات و فعاليت ،مختلط ،سبز و حفاظت است .در پهنه
سكونت ،زيرپهنه مسكوني ارزشمند و زيرپهنه مسكوني عام ،در پهنه خدمات و فعاليت محورهاي خدمات و فعاليت و گسترههاي
خدمات و فعاليت ،در پهنه مختلط زيرپهنه تاريخي و پهنه مختلط اداري ،خدماتي و تجاري ،در پهنه سبز و حفاظت نيز زيرپهنه باغات
و اراضي مزروعي ،فضاي سبز عمومي و حفاظت پيشنهاد شدهاند (جدول .)1
در بخش حاضر مجموعه ضوابط و مقررات مرتبط با نظام پهنهبندي اراضي در سه بخش كالن استفادههاي مجاز در نظام پهنهبندي،
ضوابط و مقررات ساختماني به تفكيك پهنههاي سكونت ،خدمات و فعاليت ،مختلط ،سبز و حفاظت طراحي و تدوين شده است.
جدول  :1نظام پهنهبندی بندر کنگ

 -3-1استفادههای مجاز در نظام پهنهبندی شهر
 -1-1-3زیرپهنه مسکونی
حوزه مسكوني واقع در پهنه سكونت ،دربرگيرنده نسبت اصلي كاربري زمين در بندر تاريخي كنگ است .حال اينكه قرارگيري در
پهنه سكونت ،تنها بر كاربري مسكوني داللت نداشته و شامل كليه خدمات مرتبط با سكونت و خدمات پشتيبان سكونت (آموزشي،
ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي ،درماني ،تاسيسات و تجهيزات شهري و پاركينگ) است .مبناي خدمات پشتيبان سكونت در طرح ويژه بندر
تاريخي كنگ مصوبه مورخ  1389/3/10شورايعالي معماري و شهرسازي با موضوع «تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعيين
سرانه آنها» است كه در آن طبقهبندي كاربريهاي شهري به تفكيك مقياس عملكردي (محله ،ناحيه ،منطقه ،شهر ،و فراشهر) ارائه
گرديده است .لذا در پهنه سكونت عالوه بر احداث واحدها و مجموعههاي مسكوني برمبناي تراكم و ضوابط پيشنهادي طرح؛ استقرار
فعاليت هاي پشتيبان سكونت در مقياس محله و با تواتر مراجعه روزانه با توجه نياز شهروندان مجاز است.
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جدول  :2فعالیتهای پشتیبان سکونت در مقیاس محله

نوع کاربری

مقیاس

مصادیق

آموزشی

محله

آموزش هاي پيش دبستاني ( مهد كودک -آمادگي -دبستان )

تجاری

محله

واحدهاي خريد روزانه ( خوار و بار ،ميوه و سبزي ،نانوايي ،قصابي)

خدمات انتفاعی

محله

دفاتر ( پست ،فروش روزنامه و مجله )  ،آرايشگاه هاي زنانه و مطب پزشكان

ورزشی

محله

زمين هاي بازي كوچك ،باشگاههاي ورزشي كوچك

درمانی

محله

مراكز بهداشت و تنظيم خانواده ،درمانگاهها

پارک

محله

بوستان (پارک) محلهاي

مذهبی

محله

مساجد ،حسينيه ها و فاطميه و تكايا

تجهیزات شهری

محله

ايستگاه هاي جمع آوري زباله

تاسیسات شهری

محله

ايستگاههاي تنظيم فشار گاز ،آب و فاضالب ،سرويسهاي عمومي بهداشتي ،پستهاي برق

حمل و نقل انبارداری

محله

معابر و پاركينگهاي محلي ،انبار

باغات و کشاورزی

محله

زمين هاي كشاورزي و باغات
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 -2-1-3پهنه مختلط
استفاده از اين اراضي به منظور احداث واحدهاي مسكوني ،تجاري و خدماتي است .كاربريهاي مجاز به استقرار در اين پهنه عالوه
بر مسكوني و فعاليت هاي پشتيبان سكونت عبارتند از:
 .1فعاليتهاي مرتبط با گردشگري و بوم گردي
 .2خدمات تجاري خرده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند خواروبارفروشي ،لبنياتي ،نانوايي ،قصابي ،ميوه فروشي ،خشك
شويي ،آرايشگاه و فعاليتهاي مشابه
 .3مهدكودک،كودكستان ،دبستان ،مدرسه راهنمايي ،دبيرستان وخوابگاه دانشجويي
 .4مراكز فرهنگي ومذهبي در مقياس كتابخانههاي محلهاي ،ناحيهاي و مسجد و تكيه
 .5فضاي بازي كودكان وتاسيسات ورزشي محله و ناحيه.
 .6موسسات بهداشتي-درماني درحد آزمايشگاه ،داروخانه ،تزريقات ،درمانگاه ،مطب پزشكان و حمام
 .7فضاي سبز تجهيز شده،پارک محله اي ،گذرهاي سبزعمومي و زمين بازي كودكان
 .8واحدهاي كارگاهي-تعميراتي در حد تعميرگاههاي لوازم خانگي ،خدمات مربوط به نگهداري تاسيسات ساختمانها.
 .9اين فعايتها بايد عاري از هر گونه آلودگي زيست محيطي باشند وكسب مجوزهاي قانوني از سازمانهاي ذيربط الزامي
است.
 .10شعب بانك ها ،دفتر وكالت ،دفتر مهندسي  ،دفتر ثبت اسنادرسمي و ازدواج و طالق
 .11پاركينگ هاي عمومي وفضاي سبز محلهاي وواحد همسايگي
 .12تاسيسات شهري ،مانند :پست برق،پست مخابراتي ،تاسيسات آب وفاضالب،تاسيسات گاز رساني ،دفترپست وموارد مشابه
 -3-1-3پهنه خدمات و فعالیت
استفاده از اين اراضي با توجه به زير پهنه طرح تفصيلي به منظور احداث واحدهاي ،صنعتي ،تجاري ،اداري و خدماتي است .كاربريهاي
مجاز به استقرار در اين پهنه به قرار زير است:
 .1فعاليت هاي پشتيبان سكونت و خدمات و فعاليتهاي پشتيبان كار و فعاليت
 .2پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي
 .3فضاي سبز تجهيز شده
 .4واحدهاي كارگاهي-تعميراتي در حد تعميرگاههاي لوازم خانگي ،خدمات مربوط به نگهداري تاسيسات ساختمانها و
فعاليتهاي مرتبط با ساير اشتغالهاي متعارف شهر .اين فعايتها بايد عاري از هر گونه آلودگي زيست محيطي باشند
وكسب مجوزهاي قانوني از سازمانهاي ذي ربط الزامي است.
 .5تاسيسات شهري و تجهيزات شهري مانند پست برق ،پست مخابراتي ،تاسيسات آب وفاضالب ،تاسيسات گازرساني و
موارد مشابه
 .6فعاليت هاي حمل و نقل انبارداري در تمامي زيرپهنه ها به غير از زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي
 .7شعب بانك ها ،دفتر وكالت ،دفتر مهندسي  ،دفتر ثبت اسنادرسمي و ازدواج و طالق در تمامي زير پهنه ها به غير از زير
پهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي
 .8فعاليتهاي مرتبط با گردشگري و بوم گردي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه محورهاي خدمات و فعاليت
منطقهاي و محلي
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 .9خدمات تجاري خرده فروشي و عمده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند خواروبارفروشي ،لبنياتي ،نانوايي ،قصابي ،ميوه
فروشي ،خشك شويي ،آرايشگاه و فعاليتهاي مشابه و مايحتاج مورد نياز شهر در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه
محورهاي خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي
 .10مهدكودک،كودكستان ،دبستان ،مدرسه راهنمايي ،دبيرستان وخوابگاه دانشجويي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه
محورهاي خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي و زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
 .11مراكز فرهنگي ،تفريحي ،گردشگري در تمام سطوح عملكردي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه محورهاي خدمات
و فعاليت منطقهاي و محلي و زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
 .12فضاي بازي كودكان وتاسيسات ورزشي در تمام سطوح عملكردي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه محورهاي
خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي و زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
 .13موسسات بهداشتي-درماني در تمام سطوح عملكردي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه محورهاي خدمات و فعاليت
منطقهاي و محلي و زيرپهنه صنعتي و كارگاهي
 .14فعاليت هاي صنعتي جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف ،موضوع مصوبه شماره /64677ت  18591مورخ 1388/12/26
هيات وزيران و اصالحات بعدي آن در زير پهنه صنعتي و كارگاهي

 -4-1-3پهنه سبز و باز
استفاده از اين اراضي به منظور اراضي زراعي و باغات شهري ،تامين انواع خدمات پارک و فضاي سبز ،تفرج گسترده ،تاسيسات و
تجهيزات مورد نياز نگهداشت شهر و حرايم طبيعي و مصنوع است.

 -4ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز
 .1رعايت كليه الزامات و ضوابط مندرج در اين طرح و مقررات ملي ساختمان الزامي است و مسؤوليت كنترل آن بر عهده
شهرداري و نظام مهندسي ساختمان (موضوع آيين نامه ماده  33قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) است.
 .2رعايت كليه اسناد قانوني مالک عمل كشوري مشتمل برقوانين مجلس شوراي اسالمي ،آيين نامه استاندارد ،2800
مصوبات عام شوراي عالي شهرسازي و معماري در كليه فرايند ساخت و ساز بنا الزامي است.
 .3ضوابط مالک عمل براي كليه امالک و اراضي كه طبق قانون باغ تشخيص داده ميشود ،براساس دستورالعمل ماده 14
قانون زمين شهري است.
تبصره :بررسي وضعيت و نوعيت زمين براي كليه امالک و اراضي با وسعت بيش از  500مترمربع ،در چارچوب قانون حفظ
و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت (مصوب  ،)1352الزامي است.
 .4با توجه به ويژگي هاي تاريخي شهر بندر كنگ ،ضوابط و مقررات بافت تاريخي بندر كنگ برپايه ضوابط حفاظت از
بافتهاي تاريخي كشور كه برآمده از بند ج ماده  166قانون برنامه سوم توسعه ،ماده  1آيين نامه اجرايي بندر مذكور
مصوبه  1384هيات وزيران از يك سوي و همچنين شرايط و ويژگيهاي بافت تاريخي بندر كنگ از سويي ديگر تهيه و
تنظيم شده است .رعايت اين الزامات نافي رعايت مباني مورد ارجاع ،از جمله ضوابط مصوب و ابالغي توسط وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي نبوده و در مواردي كه ضوابط مندرج در اين سند با ضوابط ابالغي مذكور در تناقض
باشد ،ضوابط وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مالک عمل خواهد بود.
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 .5رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي (مصوب شوراي عالي شهرسازي
و معماري كشور) در فرايند طراحي و اجراي كليه ساختمانها و همچنين معابر ،پياده روها ،پاركينگها و فضاهاي شهري،
الزامي است.
 .6احداث هر گونه ساختمان ،بناي الحاقي ،تغييرات و تعميرات اساسي ،توسعه و بازسازي ساختمان ،نيازمند اخذ مجوز الزم
از شهرداري است.
 .7براي احداث ساختمان ،مالک ت عيين سطح اشغال و تعيين تراكم ،وسعت زمين طبق سند مالكيت (مساحت زمين قبل از
اصالحي) است.
 .8افزايش تعداد طبقات بيشتر از حداكثر تعداد طبقات مجاز در قطعات داراي اصالحي به منظور برخورداري از حداكثر تراكم
مجاز نيست.
 .9تراكم پايه مالک عمل در كل شهر بندر كنگ براي كليه اراضي معادل سطح اشغال مجاز است.
تبصره  :در موارد كه در مورد كاربري ها در ضوابط اختصاصي تراكم پايه در نظر گرفته شده باشد مالک تراكم پايه در ضوابط
اختصاصي كاربري ها است.
 .10ساختوساز در قطعات كمتر از  25مترمربع (با پنج درصد رواداري) ،مجاز نبوده و شهرداري موظف به تملك آن مي باشد.
 .11طرح معماري ساختمانهاي مرتبط با پروژههاي دولت ،نهادها و سازمانها در تأمين مسكن ،ضمن دريافت تأييد مهندس
مشاور ذيصالح بايد به تأييد كميته معماري اداره كل راه و شهرسازي برسد .رعايت كليه الزامات و ضوابط مندرج در اين
طرح و مقررات ملي ساختمان در آن الزامي است .كنترل هماهنگي طرح با ساختار و بستر اكولوژيك ،الگوهاي بومي و
هويتبخش معماري و فرهنگي و اصول طراحي منطبق بر اقليم،و رعايت كليه الزامات و ضوابط مندرج در اين طرح و
مقررات ملي ساختمان در آن تابع فرايند ساختمانهاي شاخص است.
 .12در تهيه نقشههاي معماري و ارائه آن به شهرداري براي بررسي ،عالوه بر رعايت ضوابط و مقررات تفصيلي ،اسناد و مدارک
فني طرح در زمينه معماري ،سازه ،تأسيسات مكانيكي و الكتريكي در مقياس هاي اجرايي به شرح زير ارائه شود:
 -12-1ارائه پالن موقعيت با مقياس مناسب با نشان دادن نحوه استقرار بنا در سايت ،ميزان اصالحي
زمين،دسترسيهاي مجاور زمين و با اندازه گذاري كامل و نشان دادن كدهاي ارتفاعي.
 -12-2ارائه پالن كليه طبقات ساختمان با نشان دادن محل ستونها (محور بندي) ،اندازهگذاري كامل ،معرفي كليه
فضاها ،نشان دادن محل آبروهاي آب باران ،نشان دادن بازشوهاي كانالها ،نورگيرها و نشان دادن كدها ارتفاعي
كفهاي تمام شده ،نحوه مبلمان به ويژه در سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانهها.
 -12-3ارائه پالن پاركينگ با نشان دادن محل ستونها (محوربندي) اندازهگذاري كامل ،نحوه استقرار اتومبيلها،
نحوه دسترسي و ورود و خروج اتومبيلها و نشان دادن كدهاي ارتفاعي كفهاي تمام شده.
 -12-4ارائه پالن بام يا نشان دادن نحوه شيببندي ،آبروهاي آب باران ،مشخصات شيبها ،جنس مصالح بام ،شيب
سقف و كليه بازشوهاي سقف.
 -12-5ارائه كليه نماهاي ساختمان با نشان دادن كدهاي ارتفاعي ،جنس مصالح نما ،بازشوها ،دست اندازها.
 -12-6ارائه نقشه ساير جزئيات و عناصر ساختماني
 -12-7ارائه برش به تعداد كافي كه از روي رامپ و پله عبور كند و داراي كدهاي ارتفاعي باشد.
 -12-8ارائه جدول سطوح مجاز هر كاربري در هر طبقه و كل ساختمان و نيز ارائه سطوح اختصاص داده شده به هر
كاربري در هر طبقه و كل ساختمان.
 -12-9كليه نقشهها بايد داراي عنوان و جدول راهنما ،و نام طراح ،مجري و مالك در آن قيد شده باشد .كليه نقشهها
بايد داراي مقياس خطي و عددي باشند.
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 .13تفكيك اراضي با مساحت بيش از  5000مترمربع ،صرفاً با تهيه طرحهاي توجيهي و تصويب آن در كميسيون ماده ( )5و
بر اساس ضوابط نحوه استفاده از اراضي و تفكيك قطعات در اين سند ،مجاز است.
 .14هرگونه ساخت و ساز با كاربري تجاري -خدماتي مازاد بر حقوق مكتسبه موجود در پهنه مختلط مشمول پرداخت عوارض
ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري است.
نقشه ضوابط طرح

 -5ضوابط و مقررات نظام کاربری اراضی
در طراحي و ساختوساز در زمين هاي داراي كاربري خدمات عمومي ،افزون بر مجموعه اين ضوابط و مقررات ،رعايت ضوابط و
مقررات ،دستورالعملها و آئين نامههاي تدوين شده از سوي سازمانهاي مسئول هر كاربري به قرار جدول زير الزامي است:
جدول  :3سازمانهای مسئول مرتبط با کاربریهای خدمات عمومی

نوع کاربری
آموزشی

سازمان یا ارگان مربوطه
آموزش و پرورش

آموزش  -تحقیقات و فناوری

علوم  ،تحقيقات و فناوري

فرهنگی  -هنری

فرهنگ و ارشاد اسالمي

مذهبی

سازمان اوقاف و امور خيريه

درمانی

بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

ورزشی

ورزش و جوانان

تفریحی  -گردشگری

ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
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تجهیزات شهری

سازمانهاي مسئول تجهيزات و تأسيسات شهري

جایگاه سوخت

شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي

تاریخی

ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي

 .1در بافت تاريخي ،كليه خدمات و كاربريهاي عمومي تابع ضوابط و مقررات بافت تاريخي است.
 .2كاربريهاي خدمات عمومي موجود (درزمان تصويب طرح) به هنگام نوسازي و زمينهايي كه در قالب طرحهاي مصوب
به كاربريهاي خدمات عمومي تخصيص يافتهاند ملزم به ساختوساز در چارچوب مفاد اين ضوابط و مقررات هستند.
 .3صدور پروانه ساختماني در امالک داراي كاربري خدماتي در چارچوب قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي
دولتي و شهرداري ها (مصوب  )1367و يا درخواست براي تغيير كاربري آنها از مراجع قانوني ،اخذ تاييديه از دستگاه
متولي كاربري خدماتي در چارچوب ماده ( )59قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب ،)1394
الزامي است.
 .4درصورت تفاوت و تناقض فيمابين ضوابط و مقررات اين سند و ضوابط و مقررات مالک عمل و قانوني دستگاههاي
متولي ،رعايت ضوابط و مقررات دستگاههاي متولي ارجح است.
 .5در همه كاربريهاي خدمات عمومي ،پيروي از مقررات ويژه سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني و ضوابط زيستمحيطي
و ضوابط مربوط به معلولين جسمي و حركتي الزامي است.

 -5-1کاربری مسکونی
پالک ها (قطعات) داراي كاربري مسكوني در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بر اساس نظام پهنهبندي پيشنهادي شهر در چهار
زير پهنه به شرح زير قرار گرفته است كه بر اساس سياست هاي كلي طرح ضوابط و مقررات كاربري مسكوني در اين بخش
ارائه گرديده است.
 .1زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي شامل محدوده تدقيق شده پيشنهادي بافت تاريخي شهر بندر كنگ است كه به
لحاظ ويژگي هاي بصري و معماري يكي از شاخص ترين بافت هاي تاريخي موجود در پهنه جنوبي كشور و شمال
خليج فارس است.
 .2زيرپهنه مسكوني بالفصل تاريخي شامل محدوده بالفصل بافت تاريخي بوده و از جمله ويژگي هاي اين بافت مي
توان به تعميم برخي از ارزش هاي بافت تاريخي در آن اشاره نمود.
 .3زيرپهنه مسكوني با تراكم كم شامل بافت مسكوني مياني ،حدفاصل خيابان امام خميني تا بلوار آيت ا ...خامنه اي و
محله ابوذر در شمال شهر كنگ است .شايان ذكر است كه هرچند بافت مياني و محله ابوذر به لحاظ شرايط شكلگيري
و برخي ويژگي ها داراي تفاوت هايي ميباشند اما با توجه به مطالعات صورت گرفته داراي ويژگي هاي كالبدي و
شاخص هاي معماري نسبتا همگني بوده و با توجه به جايگاه بافتهاي مذكور در سازمان فضايي پيشنهادي در اين
زيرپهنه قرار گرفته اند.
 .4زيرپهنه مسكوني با تراكم متوسط شامل ساخت و سازهاي جديد در قالب مجتمع هاي مسكوني و اراضي باير با
كاربري مسكوني در غرب جاده بستك – لنگه و منتهي اليه غربي محدوده شهر بندر كنگ است.
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 -1-1-5استفاده هاي مجاز ،مشروط و ممنوع در کاربري مسکوني
 -5-1-1-1استفاده هاي مجاز
 .1احداث واحدها و مجموعههاي مسكوني برمبناي تراكم و ضوابط پيشنهادي طرح
 .2احداث خوابگاه و پانسيون هاي اقامتي
 .3احداث اقامتگاه بوم گردي ،هتل و هتل آپارتمان متناظر با فعاليتهاي متعارف و نقش تاريخي شهر بندر كنگ با
حفظ اصول بهداشتي

 -5-1-1-2استفاده هاي مشروط
استقرار فعاليت هاي پشتيبان سكونت در مقياس محله و با تواتر مراجعه روزانه با توجه نياز شهروندان در زمينهاي غير دولتي ،بر
اساس مصوبه مورخ  1389/3/10شورايعالي معماري و شهرسازي با موضوع «تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعيين سرانه
آنها» مشروط بر موافقت سازمان ها و ادارت ذيربط با نوع فعاليت امكان پذير است.

 -5-1-1-3استفاده هاي ممنوع
 .1هرگونهاستفادهديگرغيرازاستفادههايذکرشدهدربندهايفوقممنوعاست .
 .2استقرارشرکتهايزنجيرهايدرقالبسوپرمارکت،رستوران،فستفود،کافهو...بهدليلايجادمزاحمتبراي
ساکنانوبهخطرانداختناقتصادمحليدرکاربريمسكونيممنوعاست.

 -2-1-5تجمیع و تفکیک اراضي مسکوني
 .1تفكيك اراضي با رعايت كليه ضوابط در قالب ماده  101اصالحي قانون شهرداري مصوب  1390/1/28مجلس
شوراي اسالمي مجاز است.
 .2تجميع قطعات تا هر اندازه با رعايت شكل مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است.
تبصره :در بناهاي ثبتي و واجد ارزش واقع در بافت تاريخي ،هرگونه تغيير بنيادين از جمله تفكيك و تجميع ممنوع
مي باشد و در ساير قطعات واقع در اين بافت ،تجميع تنها در حالتي مجاز است كه بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل
آن بينجامد.
 .3حدنصاب تفكيك در فطعات با كاربري مسكوني در محدوده بافت تاريخي معادل  1000مترمربع و در ساير قطعات
با كاربري مسكوني معادل  200مترمربع است.
تبصره  :رواداري تا  5 %براي هر كدام از حد نصاب هاي اعالم شده قابل اعمال است.
 .4حد نصاب تفكيكي پس از رعايت برهاي اصالحي محاسبه ميشود.
 .5كليه قطعات در بافتهاي غيرتاريخي بايد داراي دسترسي سواره باشند.
 .6تفكيك قطعات با نوعيت باغ با هر نوع كاربري تابع آيين نامه اجرايي ماده  14قانون زمين شهري است.
 .7در پالکهايي كه خط مرز محدوده شهر يا نقاط ممنوعه اعم از حريم و يا طرحهاي مختلف آنرا قطع ميكنند .براي
قسمتي كه داخل محدوده واقع شده تفكيك براساس ضوابط و مقررات بالمانع است.
 .8چنانچه در هريك از زيرپهنه هاي طرح ويژه؛ قطعات موجود و يا ساخته شده كوچكتر از حد نصاب تفكيك آن
زيرپهنه باشند؛ ضوابط و مقررات ساختماني شامل تراكم ساختماني ،تعداد طبقات و سطح اشغال شامل قطعه مذكور
ميگردد.
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 .9جهتگيري بهينه قطعات ،كشيدگي در راستاي محور  15درجه شمالغرب -جنوب شرق ميباشد .چرخش  10درجه
به دوسمت بالمانع است.
 .10طول بلوک شهري حداكثر تا  100متر مجاز است .درصورت اختصاص بلوک شهري به خدمات ،افزايش طول قطعه
مذكور بالمانع است.
 .11تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها ،رعايت پخها و دوربرگردان انجام شود.
 .12تفكيك قطعات بهنحوي صورت گيرد كه موجب از بين رفتن درختان نگردد.
 .13تفكيك قطعات بهنحوي صورت گيرد كه مسير حركت روانابها برگذرهاي شهر شكل گيرد.
 .14در قطعات تفكيك شده و ساخته نشده ،چنانچه تفكيك بدون توجه به مسير روانابها انجام شده باشد ،ارائه مجوز
ساخت منوط به پيشبيني تمهيدات الزم (از قبيل كانال كشي) براي ممانعت از ايجاد اخالل در مسير حركت روانابها
است .در اين مورد شهرداري موظف است مسير روانابها بر قطعات را مشخص نموده و به مالكين اعالم نمايد.

 -3-1-5ابعاد و تناسبات قطعات
 .1در تفكيكهاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تناسبات قطعات با حفظ حدنصاب تفكيك
پيشنهاد ميشود كه نزديك به مربع باشد .در اين راستا طول قطعه نبايد از  2برابر عرض آن بيشتر باشد.
 .2در تفكيكهاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند عرض قطعه نبايد از  20متر كمتر باشد.
 .3در تفكيكهاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني عام طول قطعه نبايد از  2/5برابر عرض آن بيشتر
باشد.
 .4در تفكيكهاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني عام عرض قطعه نبايد از  9متر كمتر باشد.
 .5جهتگيري بهينه قطعات ،كشيدگي در راستاي محور  15درجه شمالغرب -جنوب شرق ميباشد .چرخش  10درجه
به دوسمت بالمانع است.

 -4-1-5نحوه دسترسي
 .1حداقل عرض دسترسي براي قطعه تفكيك شده جديد  8متر است و در نتيجه ،امكان تفكيك در پالکهايي با
عرض گذر كمتر از  8متر وجود ندارد.
تبصره :در پهنه تاريخي چنانچه عرض پوسته طرح تفصيلي كمتر از  6متر باشد ،عرض پوسته طرح تفصيلي
مالک عمل است.
 .2ايجاد دسترسي مستقيم سواره قطعات از معابر با عرض بيشتر از  45متر ممنوع است.
 .3در صورتي كه طول بر قطعه در مجاورت گذر دسترسي بيش از  25متر باشد ،احداث دسترسي دوم بالمانع
است.
تبصره :حداقل فاصله الزامي براي ايجاد تعدد دسترسي از يك گذر حداقل  9متر است.
 .4احداث رامپ و پله در محدوده پيادهرو به منظور دسترسي به داخل قطعه تفكيكي ممنوع است) .تراز كف
پيادهرو توسط شهرداري تعيين ميشود و در صورت اختالف سطح تراز پيادهرو و سطح تمام شده داخل قطعه
تفكيكي ،بايد رامپ يا پله در محدوده داخل قطعه تفكيكي اجرا شود(
 .5نصب درب ماشين رو در پخ ساختمان ممنوع است .و موارد موجود بايد در هنگام نوسازي نسبت به جابجايي
در ماشين رو اقدام نمايند.
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 -5-1-5تراکم پایه
تراكم پايه قطعات داراي كاربري مسكوني مطابق جدول زير است:
جدول  :4تراکم پایه کاربری مسکونی

مسكوني بالفصل
تاريخي

مسكوني ارزشمند

پهنه

تاريخي
50%

تراكم پايه پيشنهادي

مسكوني با تراكم كم

كمتر از

بيش از

كمتر از

250

250

250

65%

55%

60%

مسكوني با تراكم
متوسط

بيش از 250

60%

55%

 .1مالک حدنصاب زمين در ضوابط ساخت و ساز در اراضي كه در تعريض معابر قرار مي گيرند ،مساحت زمين قبل
از اصالح است؛ مگر اندازه باقيمانده پس از اصالحي  75مترمربع و يا كمتر گردد.
 .2در پهنه مسكوني ارزشمند تاريخي در بناهاي موجود و قابل نوسازي ،چنانچه تراكم قبل از نوسازي بيش از %50
باشد ،ميزان مذكور مالک تراكم پايه بوده و مالكين نبايد مابه تفاوت تراكم پايه  %50و تراكم مجاز را پرداخت نمايند.
 .3احداث واحد مسكوني در اراضي با مساحت كمتر از  75مترمربع مجاز نخواهد بود .چنانچه قطعه اي پس از
اعمال تعريض خيابان به مساحتي كمتر از  75مترمربع تقليل يابد ،مجاز به احداث واحد مسكوني نخواهد بود.
تغيير كاربري اين قطعات به كاربري تجاري -خدماتي درصورت تأييد كميسيون ماده پنج و در چارچوب ضوابط
احداث بنا بالمانع است.
تبصره  :رواداري تا  5 %براي هر كدام از حد نصاب هاي اعالم شده قابل اعمال است.
 .4به هنگام تعريض گذرها اگر باقيمانده قطعه اي مستقال قابل احداث بنا نباشد ،شهرداري موظف است باقيمانده را
خريداري و به مالكين مجاور به شرط تجميع بفروشد و يا براي خود نگه دارد.

 -6-1-5تراکم و سطح اشغال کاربري مسکوني
تراكم و سطح اشغال مجاز قطعات داراي كاربري مسكوني مطابق جدول زير است:
جدول  5سطح اشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربری مسکونی

مسكوني ارزشمند

مسكوني بالفصل

مسكوني با تراكم

مسكوني با تراكم

تاريخي

تاريخي

كم

متوسط

عرض
معبرمجاور

حداكثر سطح اشغال

كمتر از

بيش از

كمتر از

بيش از

كمتر از

250

250

250

250

250

% 65

55%

65%

55%

60%
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بيش
از

كمتر از 200

250
55%

60%

بيش از
200
60%

 6متر و

65%

حداكثر تراكم

كمتر

ساختماني

بيشتر از 6

% 65

55%

متر
 6متر و
حداكثر تعداد

كمتر

طبقات

بيشتر از 6

1

110%

120%

130%

120

300%

1

1

2

1

2
2

متر

60%
110%

120%

2

2

2

5

 .1معيار محاسبه سطح اشغال و تراكم مساحت ملك طبق سند مالكيت آن است.
تبصره :در قطعات داراي اصالحي به منظور بهرهمندي از حداكثر تراكم ساختماني به هيچ عنوان افزايش طبقه مجاز
نمي باشد.
 .2فضاي نيمه باز ،درصورتي كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو (طول ايوان مجاور به فضاي باز ضربدر
ارتفاع كف تا زير سقف ايوان) كمتر از يك باشد و عرض ايوان از  2/5متر بيشتر نباشد ،جزو تراكم و سطح اشغال
قطعات محاسبه نمي شود.
 .3در قطعات با مساحت بيش از  250مترمربع احداث فضاي نيمه باز به ميزان حداكثر  15درصد وسعت قطعه به شرط
رعايت حداقل وسعت فضاي باز  ،مجاز است.
 .4در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،احداث طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست .اما باتوجه به
وجود الگوي باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك ،احداث اتاق باالخانه صرفاً در قطعات با مساحت
 500مترمربع و باالتر با شرايط زير و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز
است :
-

حداكثر پيشآمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر  30درصد طول آن ضلع باشد.

-

فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،نبايد از  3متر كمتر باشد.

درصورت موافقت با احداث ،اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.
 .5سطح اشغال طبقات زيرين ،حداكثر معادل سطح اشغال طبقه همكف است.
 .6در ساختمانها سطوح زير مشروط به رعايت شرايط خاص جزء تراكم محسوب نخواهد شد؛ اما در هر صورت
جزء سطح اشغال ساختمان محاسبه مي شوند:
-

سطح پيلوت و زيرزمين چنانچه مورد استفاده پاركينگ ،موتورخانه ،انباري قرار گيرد و داراي ارتفاع كمتر از
 240سانتيمتر باشد.

-

سطح اختصاص يافته به تأسيسات واقع در پشت بام ،خرپشته و اتاق آسانسور مشروط به اينكه ابعاد طبق
ضوابط رعايت گردد.

-

سطح بادگير بر روي بام

-

سرايداري به مساحت حداكثر  35مترمربع در بناهايي كه داراي حداقل  12واحد مسكوني يا بيشتر باشد( .اين
واحد به عنوان مشاعات ساختمان محسوب شده و صدور سند مجزا براي آن ممنوع است).
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-

سطح نورگيرها و فضاهاي تهويه طبيعي مشروط بر آنكه حداقل ابعاد نورگير مطابق مبحث چهارم مقررات ملي
ساختمان رعايت گردد.

-

آسانسورها و سطوح شيب دار عمومي ساختمان مشروط بر آنكه دسترسي بيشتر از يك واحد را تامين نمايد و
ضوابط ابعادي استاندارد آن طبق مقررات رعايت گردد.

-

پله فرار براي ساختمانها مطابق ضوابط مقررات ملي ساختمان

-

سطح مربوط به داكت تاسيساتي و موارد مشابه آن ،مشروط به رعايت حداقل ابعاد جزء تراكم و سطح اشغال
محاسبه نمي شود.

-

البي(سرسرا) در طبقه همكف درساختمان هاي مسكوني براي ورود يا خروج و انتظار كه غيرقابل تفكيك از
مشاعات و غيرقابل تبديل به ساير كاربري ها باشد .در صورتي كه اين فضا در ارتباط مستقيم با فضاي
ورودي ،راه پله و آسانسور بوده و در طبقه همكف احداث گردد ،مشروط به تامين كليه پاركينگ هاي مورد
نياز مطابق ضوابط ،رعايت ضوابط ارتفاعي پيلوت و ضوابط ارتفاعي كلي مجاز ساختمان  ،جزء تراكم ساختمان
محسوب نميگردد.

-

احداث استخر در ساختمان هاي مسكوني صرفا در زيرزمين و با رعايت كليه ضوابط مقررات ملي ساختمان
امكان پذيربوده و جزء تراكم محاسبه نمي شود.

-

فضاي ورزشي و فضاي بازي كودكان جهت استفاده ساكنين ساختمان هاي مسكوني در پيلوت يا زيرزمين با
رعايت كليه ضوابط مقررات ملي ساختمان و عدم تفكيك از مشاعات ساختمان جزء تراكم محاسبه نمي شود.

-

فضاي نيمهباز در ساختمان هاي مسكوني درصورتيكه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو (طول ايوان
مجاور به فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان) كمتر از يك باشد و عرض ايوان از  2/5متر بيشتر
نباشد ،جزو تراكم و سطح اشغال قطعات محاسبه نميشود.

 -7-1-5نحوه استقرار ساختمان در زمین (الگوي سطح اشغال)
 .1در قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،مسكوني بالفصل تاريخي و مسكوني با تراكم
كم ،استقرار بنا در چهار وجه زمين درصورتيكه فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،از  3متر كمتر
نباشد ،بالمانع است.
 .2د ر قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،مسكوني بالفصل تاريخي و مسكوني با تراكم
كم ،اولويت استقرار ساختمان به ترتيب ،شمال زمين ،غرب ،جنوب و شرق است.
 .3در قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني با تراكم متوسط ،استقرار بنا در ضلع مشرف به معبر عمومي است.
تبصره  :1باتوجه به الگوي استقرار طرح تفصيلي پيشين مبني بر استقرار بنا در  60درصد شمالي زمين ،چنانچه در بلوک
موجود ،قطعه يا قطعاتي با اين الگو شكل گرفته باشند ،شكل گيري مابقي قطعات بر اين مبنا الزامي است.
تبصره : 2در قطعات داراي بيش از يك بر مشرف به معبر عمومي استقرار بنا به شكل  Lو  Uمشروط بر رعايت حداكثر
سطح اشغال و استقرار در مجاورت معبر بالمانع است.
 .4از سطح زمين كه در محدوده سطح اشغال (مشتمل بر فضاي بسته و نيمهبسته ثابت و غيرثابت) قرار نميگيرد ،حداقل 25
درصد بايد به فضاي باز (بدون سايبان يا هرگونه پوشش) اختصاص يابد؛ تخصيص مابقي فضاي باقيمانده به فضاي نيمهباز
بالمانع است .درصورت تفكيك فضاي باز به چند بخش مجزا در عرصه ،سطح هرفضاي باز پيوسته نبايد از  25متر مربع
كمتر باشد.
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 .5حداقل  30درصد از فضاي باز هر قطعه مسكوني بايد به فضاي سبز و درختكاري اختصاص يابد.
 .6در قطعات تازه تفكيكشده در يك يا چند بلوک ساختماني بههم پيوسته ،چنانچه درخصوص الگوي استقرار ،ساختاري
متمايز از الگوي درونگرا با حياط مياني و يا تغيير در ميزان پيشرويها در هماهنگي ميان قطعات با يكديگر مدنظر باشد،
درصورت ارائه نقشههاي فني و تأييد در كميسيون ماده  5بالمانع است .بديهي است كه ضوابط حداكثر سطح اشغال بنا و
ساير ضوابط درخصوص اين قطعات بهقوت خود باقي است و صرفاً ضوابط ارائه شده درخصوص الگوي استقرار بنا در زمين
قابل بررسي است.
 .7ايجاد «واحدهاي مسكوني مجموعه اي» متشكل از چند واحد مسكوني يك طبقه در يك قطعه زمين باتوجه به تعدد
قطعات بزرگ در اختيار اعضاي يك خانواده در قالب خانوارهاي گسترده بالمانع است .چنين امري مبتني بر افراز قطعه
اصيل و تبديل آن به واحد مسكوني با سند مالكيت مستقل خواهد بود .در اينصورت ،امكان مالكيت اعياني براي مالكين
واحدهاي تفكيكي وجود دارد .فضاي باز (حتي درصورت تعريف استفاده اختصاصي براي هر واحد) جزو مشاعات ساختمان
منظور ميشود .ضوابط ساخت منطبق برضوايط ارائه شده در شهر است.
 .8براي ساختمانهايي كه با پيشبيني پيلوت احداث ميگردند ،آنچه كه در پالن طبقه اول ديده ميشود و سايه آن بر روي
زمين ميافتد ،به عنوان سطح اشغال محاسبه ميگردد.
 .9در قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني با تراكم متوسط احداث پيلوت الزامي است.
تبصره :درصورت درخواست مالك مبني بر احداث ساختمان تا حداكثر دوطبقه در زير پهنه مسكوني با تراكم متوسط ،احداث
پيلوت الزامي نيست.

 -8-1-5حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز
 .1تعداد طبقات مجاز ساختمان هاي مسكوني باتوجه به ابعاد زمين و عرض گذر براساس جدول 6ارائه شده است .درخصوص
ارتفاع ساختمان رعايت موارد زير الزامي است:
 .2حداكثر ارتفاع هرطبقه فضاي مسكوني از سطح تراز كف تا روي سقف حداكثر  3.5متر ميباشد.
 .3حداكثر ارتفاع پيلوت از كف تازير سقف كمتر از  240سانتيمتر و حداقل آن 220 ،سانتي متر است.
 .4اختصاص كاربري مسكوني به زيرزمين مجاز نيست.
 .5حداكثر ارتفاع زير سقف زيرزمين از كف حياط و گذر برابر  120سانتيمتر است.
 .6احداث زيرزمين و/يا پيلوت درصورتي مجاز است كه ارتفاع ساختمان از حدود تعيين شده زير بيشتر نباشد:

جدول  :6حداکثر ارتفاع در ساختمانهای مسکونی

تعداد طبقات

حداکثر ارتفاع

یک طبقه روی پیلوت

6.2

دو طبقه روی پیلوت

9.4

سه طبقه روی پیلوت

12.6

چهار طبقه روی پیلوت

15.8

حداكثر ارتفاع از تراز متوسط معبر تا روي سقف تمام شده پشت بام محاسبه مي شود.
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تبصره :بافت تاريخي مشمول جدول فوق نبوده و حداكثر ارتفاع در بافت تاريخي براساس ضوابط ويژه بافت تاريخي ارائه شده
است.
 .7احداث پيلوت در بافت تاريخي و محدوده بالفصل ممنوع است.
 .8حداقل ارتفاع جان پناه برابر با  1.1متر مي باشد.
 .9داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ در راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر الزامي است و كنترل
آن بر عهده شهرداري ميباشد.
 .10پيشبيني كرسي در زير ساختمان به ارتفاع حداكثر  60سانتيمتر بالمانع است.
 .11افزايش ارتفاع خرپشته به ميزان حداكثر  2/5متر بالمانع است.

 -9-1-5نورگیري و تهویه طبیعي
 .1نورگيري و تهويه طبيعي ساختمانها تابع الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان است و رعايت الزامات مبحث
چهارم مقررات ملي ساختمان در مورد ابعاد و ويژگيهاي نورگيرها الزامي است.
 .2فضاهاي نورگير به صورت مشاع بوده و هرگونه دخل و تصرف در آن به صورتي كه امكان نوردهي و تهويه هوا
را منتقل كند يا از بين ببرد ،ممنوع است.
 .3عبور كانال كولر و مشابه آن از داخل نورگيرها ممنوع است.

 -10-1-5پیش آمدگي و بازشوها
 .1چنانچه كف بازشو در ارتفاع پايينتر از  160سانتيمتر قرار گيرد ،نصب نرده ايمني الزامي است .مگر مواردي كه
ارتفاع بازشوكمتر از  30سانتيمتر باشد.
 .2در بازشوهايي كه در ارتفاع كمتر از  50سانتيمتر از سطح معبر شكل ميگيرند ،پيشبيني توري به منظور ممانعت از
ورود حشرات و خزندگان به داخل بنا الزامي است( .الزم بهذكر است كه نوعي از بازشو در خانههاي بومي براي تهويه
هوا در سطح كف خانه وجود داشته است)
 .3در بازشوهايي كه در طبقات باالي همكف احداث ميگردد ،چنانچه ارتفاع دستاندازپنجره كمتر از  80سانتيمتر
باشد ،نصب نرده ايمني تا ارتفاع حداقل يك متر از كف طبقه اجباري است.
 .4توصيه ميشود براي فضاهاي اصلي خانه ،بهمنظور امكان تهويه مناسب ،دو بازشو (ترجيحاً دردو ديوار مقابل ) در
نظر گرفته شود.
 .5احداث سايهبان در طبقه اول و طبقات باالتر الزامي است.
 .6چنانچه در مقابل بدنه هايي از ساختمان كه بازشوها در آن واقع هستند ،منطبق بر الگوهاي بومي ،رواق يا ايوان
مسقف قرار گيرد ،نياز به ايجاد سايبان نيست .اما درصورت قرارگيري بازشوهايي با سطح بزرگتر از  0/5مترمربع در
هريك از وجوه ساختمان ،پيشبيني سايبان براساس ضوابط زير الزامي است:
بازشوهاي واقع در بدنه شمالي ساختمان در طرفين پنجره نيازمند سايهبان عمودي با زاويه  65درجه هستند .با توجه
به عرض پنجره ،عمق سايهبان با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:
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𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل  :1عمق سایهبان پنجره شمالی

بازشوهاي واقع در بدنه شرقي و غربي ساختمان نيازمند سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره ميباشد.
سايهبان پنجرههاي جنوبي ،سايهبان افقي با زاويه  47درجه و سايهبان عمودي با زاويه  25درجه در غرب است و با
توجه به عرض پنجره ،عمق سايهبان با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:

𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل  :2عمق سایهبان افقی پنجره جنوبی

𝐻
𝛼𝑛𝑎𝑡

=𝑎

شکل : 3عمق سایهبان عمودی پنجره جنوبی

همچنين ،براي محاسبه عمق سايبان ميتوان از فرمول مقابل (كسمايي )1383 ،استفاده كرد:

)𝑁ℎ cos(𝑍+
𝛽𝑛𝑎𝑡

=𝐷

كه در آن :D ،عمق سايبان :h ،ارتفاع سايهاي كه بر حسب عمق سايهبان بر روي پنجره ايجاد ميشود :Z ،جهت تابش،
 :Nزاويه بين خط عمود ر پنجره و جنوب حقيقي و  :βزاويه تابش
 .7سايبان يا بخشي از آن را ميتوان از طريق ايجاد بازشو در عمق بدنه پيشبيني كرد .همچنين ،استفاده از راهكارهايي
نظير پيشبيني سايبان داخلي و يا هرنوع پوشش بيروني بازشو كه تقش سايبان داشته و مغاير با زمينه نباشد،
درصورت پاسخگويي به شرايط بالمانع است .دراينخصوص ،استفاده از درپوشهاي چوبي با تقسيمات متعدد بازشو
( 2يا چهار قسمت) كه در الگوهاي بومي وجود داشته كه امكان كنترل ورود نور در شرايط مختلف را فراهم ميآورد،
توصيه ميشود؛ اين الگو ميتواند با الگوهاي جديد سايبانهاي غشايي نظير ساختار شياردار و كركرهاي تركيب شود.
همچنين انواع الگوهاي مشبك كه در گذشته استفاده ميشده است ،ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
 .8در ورودي ماشين بايد مجزا از در ورود انسان باشد.
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 -11-1-5فضاي نیمهباز
 .1در ايجاد فضاي نيمهباز در ساختمانها موارد زير بايد رعايت شوند:
-

ايوانها و بالكنها در هيچ جهت نبايد داراي شيبي بيش از  2درصد باشند.

-

كف ايوان بايد از مصالح قابل شستشو بوده و امكان خروج آب از آن فراهم باشد.

 .2حداقل عرض فضاي نيمهباز در صورت پيشبيني كاركرد سكونتي در آن ،بايد  120سانتيمتر درنظر گرفته شود .درعين
حال ،عمق بهينه ايوان باتوجه به جهت جغرافيايي قرارگيري ،از نظر كنترل تابش خورشيد و استفاده مؤثر از آن در فصول
مناسب براساس زاويه تابش خورشيد قابل تعيين است.
 .3مسقف بودن ايوان الزامي است.
 .4محصوريت ايوان از دو بدنه (ترجيحاً غرب و بدنه اصلي) الزامي است .درعين حال توصيه ميشود ايوان از سه وجه محصور
باشد.
 .5درصورت ايجاد مهتابي (فضاي ناشي از عقبنشيني طبقه دوم ساختمان در مقابل آن) و يا صفه در طبقه همكف ،بهمنظور
امك ان استفاده از اين فضا الزم است كه تمهيدات الزم براي ايجاد سايبان موقت در آن پيشبيني شود .ساختار سايبان
بايد متناسب با زمينه بوده و از نظر بصري در تعارض با بافت قرار نگيرد .در مورد بافت تاريخي ،چنين الحاقاتي بايد مورد
تأييد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گيرد.
 .6درصورتي كه ارتفاع فضاي نيمهباز از سطح زمين از  50سانتيمتر بيشتر باشد ،تعبيه جانپناه به ارتفاع حداقل يك متر
الزامي است .در ارتفاعات كمتر كه بهصورت صفه و سكو است،نيز الزم است كه تمهيدات ايمني الزم پيشبيني شود.
 .7دهليزها و داالنهاي ارتباطي نظير فضاهاي ورودي ،مشمول ضوابط فوق ميباشد.
 .8پيشآمدگي ايوان و پيشاني بام از بدنه مجاز نيست.
 .9بهرهبرداري از فضاي نيمهباز به عنوان انباري) محل نگهداري مواد غذايي ،سوخت و ( ، ...خشك نمودن البسه و هرگونه
فعاليتي كه سيماي محيط را خدشهدار نمايد ،ممنوع است.
 .10ورودي مسقف جزو فضاهاي نيمهباز محسوب شده و تابع ضوابط فوق است.

 -12-1-5سایر فضاها و تأسیسات بام
 .1كليه بام ها بايد راه دسترسي جداگانه و دائمي براي واحدهاي مسكوني آن ساختمان داشته باشند.
 .2احداث دست انداز در كناره بامهاي مسطح به ارتفاع حداقل يك متر الزامي است.
 .3احداث آبرو در سقف الزامي است.
 .4در كليه بام ها ،نصب تأسيسات با فاصله كافي از لبه بام با تعبيه پوشش مناسب براي جلوگيري از ايجاد منظر
نامطلوب ،الزامي است.
 .5احداث خرپشته) پله دسترسي بام( در بام بالمانع است .در ساختمانهايي كه داراي آسانسور هستند ،مساحت
اتاقك آسانسور به اين ميزان اضافه ميشود .ارتفاع مفيد خرپشته حداقل  2/10متر و حداكثر  2/40متر ميباشد.
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 -13-1-5پارکینگ
 .1تامين پاركينگ براي كاربري مسكوني به ازاي واحدهاي تا متراژ  150مترمربع زيربنا يك واحد و بيشتر از  150متر مربع
زيربنا دو واحد الزامي است.
تبصره  :در پالکهاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر سواره كمتر از  6متر احداث پاركينگ الزامي نيست.
 .2پاركينگ هر واحد مسكوني بايد به طور مستقل امكان ورود و خروج اتومبيل را داشته باشد.
 .3براي صدور پروانه ساختماني ارائه پالن جانمايي پاركينگ الزامي ميباشد و مبناي تعداد پاركينگ قابل قبول ،تعداد
پاركينگهايي است كه در نقشه جانمايي پاركينگ با رعايت ضوابط تعيين شده است.
 .4در قطعاتي از زمين كه صرفاً يك و حداكثر  2واحد مسكوني در آن احداث مي گردد ،امكان تأمين يك پاركينگ در
فضاي باز مشروط به اينكه فضاي باز باقيمانده پس از رعايت  % 30فضاي سبز  50مترمربع و بيشتر باشد ،امكانپذير
است.
 .5چنانچه در يك ملك احداث بنا به ميزان كمتر از سطح اشغال مجاز صورت گيرد ،به ازاي هر  25مترمربع سطح اشغال
كمتر تا حداكثر سطح اشغال مجاز ،معادل يك واحد پاركينگ محسوب ميگردد.
 .6پاركينگ مي تواند در پيلوت و زيرزمين در نظر گرفته شود .
 .7احداث حداكثر يك پاركينگ به عنوان پاركينگ مزاحم به شرط جانمايي در نقشه و رعايت كليه ضوابط دسترسي مجاز
است.
 .8براي پارک هر اتومبيل فضائي به ابعاد  3 × 5متر مورد نياز است؛ بهعالوه الزم است فضاي حركت و مانور در پشت
آن به اندازه حداقل  5متر پيش بيني شود) مجموع طول پاركينگ و فضاي پشت آن حداقل  10متر خواهد بود(.
 .9در صورت پيشبيني پارگينگ در فضاي بسته با دسترسي مستقيم از معبر بهصورت فضايي مستقل از بنا ،فضاي پشت
پاركينگ مي تواند حذف گردد و صرفا فضاي حركت و مانور پشت پارک ماشين پيشبيني شود .در اين الگو استفاده از در
كركره اي براي پاركينگ الزامي است .درصورت پارک يك يا دو ماشين در مجاورت يكديگر در اين فضا طول درب
كركرهاي بهترتيب ،حداقل بهميزان  3و  5متر الزامي است .ابعاد مفيد داخل اين فضا با پيش بيني محل حركت ،در صورت
پارک يك ماشين ،حداقل برابر  3/5متر عرض در  6متر طول و درصورت پارک دو ماشين 7 ،متر (عرض پارک دوماشين
در كنار يكديگر) در 6متر ميباشد .پيش بيني يك درب حركت انسان به فضاي داخلي ساختمان از اين فضا الزامي است.
اين پاركينگ جزو سطح اشغال محسوب شده ،اما بهعنوان تراكم محسوب نميشود.
 .10در صورت قرار گيري دو پاركينگ در كنار هم فضائي به ابعاد  5 × 5براي پارک دو خودرو الزامي است ،در بناهاي
مسكوني كه تعداد پاركينگ مورد نياز از  8واحد كمتر است مجموع فضاي پاركينگ در يك رديف و فضاي پشت آن
تا  9متر قابل كاهش است.
 .11چيدمان پاركينگ در فضاي مربوط بايد به گونه اي باشد كه امكان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوان جسمي و
حركتي مطابق مقررات ملي ساختمان به سهولت انجام پذيرد.
 .12در صورتي كه براي واحد مسكوني دو واحد پاركينگ به صورت پشت سر هم در نظر گرفته شود الزم است فضائي
بطول 9متر براي خودروها و  5متر فضاي مانور در پشت آن پيش بيني شود .هر دو واحد پاركينگي كه به اين
صورت تأمين ميشود ،متعلق به يك واحد مسكوني بوده و تفكيك آنها مجاز نيست.
 .13براي قطعات زمين با مساحت كمتر از  100مترمربع كه مجاز به احداث يك واحد مسكوني هستند ،احداث پاركينگ
الزامي نيست .اين قطعات مي تواند در صورت امكان از فضاي باز) حياط (به عنوان پاركينگ استفاده نمايند.
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 .14چنانچه امكان تأمين پاركينگ به تعداد مورد نياز وجود نداشته باشد و ساختمان مشمول ضوابط حذف پاركينگ نباشد،
به همان نسبت از تعداد واحدها كاسته ميشود.
 .15سطح مورد استفاده پاركينگ واحدهاي مسكوني ،جزء تراكم مسكوني محسوب نميگردد.
 .16شيب مسير دسترسي اتومبيل حداكثر  15درصد قابل قبول است.
 .17حداكثر ارتفاع پاركينگ  240سانتيمتر ،حداقل آن 220سانتيمتر و حداقل ارتفاع در قسمت ورودي  195سانتيمتر ميباشد.
 .18درب ورودي پاركينگ نبايد به سمت بيرون باز شود) درهاي ورودي ساختمان در هنگام باز شدن نبايد از حد قطعه
تجاوز كند(
 .19راه ورودي اتومبيل به پاركينگ واحد مسكوني در مجتمعهاي تا  12واحد بايد داراي حداقل  3متر عرض ،از  12تا 20
واحد ،حداقل  3/5متر عرض و بيش از  20واحد حداقل  5متر عرض(با دوخط عبور رفت و برگشت) يا در ورودي هر
يك حداقل  3متر عرض داشته باشد .در اين مجتمعها ،ارتفاع پاركينگ در قسمت ورودي آن نبايد از  2/1متر كمتر
باشد.

 -5-1-14ضوابط و مقررات عمومی طراحی معماری
 .1رعايت ضوابط مبحث  4مقررات ملي ساختمان درخصوص تصرفها و اجزاي ساختمان الزامي است.
 .2رعايت ضوابط مبحث  15مقررات ملي ساختمان درخصوص آسانسورها الزامي است.
 .3احداث راهها و پله فرار مطابق ضوابط مبحث  3مقررات ملي ساختمان الزامي است.
 .4در محدوده بافت تاريخي ،ضوابط مندرج در اين طرح و ضوابط ميراث فرهنگي ،مقدم بر ضوابط مقررات ملي ساختمان
است و چنانچه مقررات با ضوابط مصوب و ابالغي وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و ضوابط اين طرح
در تناقض باشد ،ضوابط مذكور مالک عمل است.
 .5در ساختمانهاي مسكوني داراي بيش از يك واحد ،كليه واحدها بايستي امكان دسترسي به حياط را داشته باشند.
 .6در هر مجتمع مسكوني با تعداد بيش از  12واحد مسكوني و يا ساختمان هاي وياليي با مساحت بناي بيش از
700مترمربع ،احداث سرايداري به صورت غير قابل تفكيك با مساحت حداكثر  35مترمربع مجاز است .در هر
سرايداري بايد سرويس بهداشتي و حمام ،فضاي پخت و پز و دو اتاق) دو فضاي مستقل كه حداقل يكي از آن ها
داراي پنجره به بيرون باشد (پيش بيني گردد .
 .7در صورت تامين كليه پاركينگ هاي مورد نياز ساختمان بر اساس ضوابط پاركينگ ،امكان احداث تاسيساتي چون
البي ،سالن اجتماعات ،ساختمان سرايداري طبق ضابطه و موارد مشابه در فضاي مازاد بر پاركينگ هاي مورد نياز
صرفا در طبقات همكف و زيرزمين اول با رعايت كليه موارد ايمني و موافقت شهرداري و سازمان هاي ذيربط به
عنوان فضاي مشاع ساختمان وجود دارد.
 .8هر واحد مسكوني بايد دسترسي مستقيم به كليه فضاهاي مشاع را داشته باشد .در غير اين صورت بايد داليل و
توجيهات فني مربوطه به تأييد شهرداري برسد.
 .9در صورت احداث پيلوت حتما بايد حداقل يك جبهه به سمت فضاي باز ،فاقد هرگونه ديوار با ارتفاع بيش از 60
سانتيمتر بوده تا امكان تهويه پيلوت فراهم گردد.
 .10احداث انباري براي ساختمان مسكوني بيش از يك واحد الزامي است و حداقل اندازه مفيد آن 1/2 × 1/2 ،مترمربع
ميباشد.
 .11احداث حداقل يك فضاي نيمه باز براي هرواحد مسكوني بيش از يك طبقه الزامي است.
 .12ارتباط اتاقهاي ساختمان مسكوني از طريق فضاي نيمهباز با يكديگر (مطابق الگوي بومي) بالمانع است.
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 .13رعايت ضوابط ايمني زلزله مطابق آييننامه  2800و مقررات ملي ساختمان در احداث بنا الزامي است.
 .14كليه مجتمعهاي مسكوني با بيش از  1000مترمربع سطح زيربنا و يا بيش از  10واحد مسكوني بايد ارتباطهاي
عمودي و افقي و فضاهاي عمومي قابل استفاده براي معلوالن جسمي -حركتي داشته باشند.
 .15حداقل ابعاد موتورخانه مركزي بايد با توجه به نوع سيستم حرارتي و برودتي تعيين گردد و مساحت آن مطابق مبحث
نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران مشخص ميگردد و تابع مقررات نظام مهندسي ساختمان ميباشد .سهولت
دسترسي و تعمير دستگاهها بايد مدنظر قرار گيرد.

 -5-2کاربری تجاری – خدماتی
با رشد و توسعه شهر عرضه كاال و خدمات نيز در سطح شهر گسترش يافته و غالبا در اطراف محورهاي با اهميت شهر استقرار
يافته است .پالک ها (قطعات) داراي كاربري تجاري  -خدماتي در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بر اساس نظام پهنهبندي
پيشنهادي شهر بر اساس مقياس عملكردي فعاليت ها و همچنين نحوه قرارگيري آن در ارتباط با سازمان فضايي پيشنهادي به
دو زيرپهنه به شرح زير قرار گرفته است كه بر اساس سياست هاي كلي طرح ضوابط و مقررات كاربري تجاري  -خدماتي در اين
بخش ارائه گرديده است.
 .1زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري كه با توجه به مقياس عملكردي آن در مجاورت محورهاي
اصلي ارتباطي (خيابان امام خميني ،بلوار آيت ا ..خامنه اي و جاده بستك لنگه) با ساير كانونهاي شهري همجوار قرار
گرفته است .اين زيرپهنه در حقيقت اختالطي از فعاليت هاي خدماتي ،اداري و تجاري است كه با توجه به قرار گيري
در مجاورت محورهاي مهم شهري در طرح ويژه بندر كنگ در قالب يك زيرپهنه تعريف گرديده است.
 .2زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي كه اين زيرپهنه نيز اختالطي از فعاليت هاي خدماتي ،اداري
و تجاري ،شامل ادارات ،نهادها ،مجتمع هاي تجاري ،فعاليت هاي فراغتي  -گردشگري ،آموزشي ،بهداشتي  -درماني
و… است كه در مجاورت بلوار شهيد رجايي ،خيابان طالقاني ،حيابان شهيد منتظري و بلوار شهيد بهشتي شكل گرفته
است.

 -1-2-5تراکم و سطح اشغال
تراكم و سطح اشغال مجاز قطعات داراي كاربري تجاري  -خدماتي مطابق جدول زير است:
جدول  :7سطح اشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربری تجاری  -خدماتی

حدنصاب
زيرپهنهها

قطعه

حداكثر سطح اشغال

حداكثر تراكم

حداكثر تعداد طبقات

محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري

80%

240%

3

500

زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقهاي و محلي

80%

160%

2

300

(مترمربع)

تبصره  :رواداري تا  %5براي هر كدام از حد نصاب قطعه قابل اعمال است.
 .1تراكم پايه تجاري -خدماتي برابر  %80مي باشد.
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 .2احداث طبقات مجاز بر روي واحدهاي تجاري مشروط به دارا بودن حداقل مساحت مجاز پالک و تهيه طرح مطالعات
امكانسنجي و تائيد موارد در كميسيون ماده  5طرح تفصيلي شهر بندر كنگ است .اين مطالعات بايد دربرگيرنده
درصد اختالط كاربري ،ارتفاع ،همجواري ،تاثيرات ترافيكي برآمده از طرح ،نما و سيماي شهري ،سايت پالن معماري
باشد.
 .3در قطعات با مساحت كمتر از  100مترمربع احداث بنا صرفا در يك طبقه با تراكم و سطح اشغال  100درصد قابل
انجام است.
 .4چنانچه در هريك قطعات موجود و يا ساخته شده ،مساحت عرصه كوچكتر از حد نصاب قطعه باشد ( بيشتر از 100
مترمربع و كمتر از حدنصاب قطعه)؛ از حداكثر تعداد طبقات مجاز يك طبقه كسر مي گردد.
 .5احداث نيم طبقه در كاربري هاي تجاري مجاز است و جزو تراكم محاسبه مي گردد.
 .6در بافت تاريخي ،مالک تراكم و سطح اشغال مطابق ضوابط مندرج در بافت تاريخي است.

 -2-2-5ضوابط ساختماني
 .1در كليه پالکهاي داراي كاربري تجاري  -خدماتي حداكثر ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري در طبقه همكف معادل
پنج و نيم متر و در طبقات فوقاني برابر با سه متر مي باشد.
 .2حداكثر ارتفاع براي طبقات اداري مطابق ضوابط ارتفاعي براي كاربري مسكوني است.
 .3داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ د ر راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر الزامي است و
كنترل آن بر عهده شهرداري ميباشد.
 .4احداث زيرزمين منفي يك برابر با سطح اشغال طبقه همكف مشروط بر دارا بودن حدنصاب قطعات و بر  9متر به
منظور تامين پاركينگ ،تاسيسات و انبار تجاري مجاز است.
تبصره  :احداث زيرزمين در بافت تاريخي ممنوع است.
 .5احداث انبار (انبار تجاري) مشروط بر تامين كليه پاركينگ هاي مورد نياز طبق ضوابط ،براي واحدهاي تجاري صرفا
در زيرزمين واحد تجاري با ايجاد دسترسي مستقيم از داخل واحد تجاري تا حداكثر  50درصد سطح واحد تجاري
مجاز است.

 -3-2-5تجمیع و تفکیک اراضي تجاري  -خدماتي
 .1تفكيك اراضي با رعايت كليه ضوابط در قالب ماده  101اصالحي قانون شهرداري مصوب  1390/1/28مجلس
شوراي اسالمي مجاز است.
 .2تجميع قطعات تا هر اندازه با رعايت شكل مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است .در بناهاي ثبتي و
واجد ارزش ،هرگونه تغيير بنيادين از جمله تجميع و تفكيك ممنوع است .در ساير قطعات واقع در بافت تاريخي
تجميع تنها در صورتي مجاز است كه بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد.
 .3حدنصاب تفكيك در قطعات با كاربري تجاري – خدماتي در زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري
معادل  500مترمربع و در زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه اي و محلي معادل  300مترمربع است.
تبصره  :رواداري تا  5%براي هر كدام از حد نصاب هاي اعالم شده قابل اعمال است.
 .4حدنصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب نشيني در برهاي اصالحي محاسبه ميشود.
 .5كليه قطعات تفكيكي در كاربري تجاري -خدماتي بايد داراي بر اصلي به معبر سواره باشد.
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 .6در تفكيكهاي جديد اراضي داراي كاربري تجاري –خدماتي طول قطعه نبايد از  2/5برابر عرض آن بيشتر باشد.
 .7در تفكيكهاي جديد اراضي داراي كاربري تجاري –خدماتي  ،عرض قطعه نبايد از  9متر كمتر باشد.
 .8تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها ،رعايت پخها و دوربرگردان انجام شود.

 -4-2-5پارکینگ
تأمين پاركينگ براي انواع استفاده هاي كاربري تجاري -خدماتي در تمام پهنههاي استفاده از اراضي به قرار جدول زير الزامي است:
جدول  :۸تعداد پارکینگ مورد نیاز به تفکیک کاربری ها

کاربری

شاخص تامین پارکینگ

حداقل تعداد تامین پارکینگ

تجاري

به ازاي هر واحد تا  5واحد

يك پاركينگ به ازاي هر واحد

از پنج واحد تا  20واحد

يك و نيم پاركينگ به ازاي هر واحد

بيش از  20واحد

دو پاركينگ به ازاي هر واحد

تا متراژ  200مترمربع به ازاي هر واحد

يك پاركينگ به ازاي هر واحد

از متراژ  200تا  500مترمربع به ازاي هر واحد

دو پاركينگ به ازاي هر واحد

براي متراژ بيش از  500مترمربع به ازاي هر واحد

سه پاركينگ به ازاي هر واحد

به ازاي هر  500مترمربع متراژ زمين

يك پاركينگ

اداري

خدماتي

تبصره  :در پالکهاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر سواره كمتر از  6متر احداث پاركينگ الزامي نيست.
تبصره :تامين پاركينگ روباز براي كاربريهاي تاسيساتي و خدماتي ،بالمانع است.
تبصره :تامين پاركينگ روباز براي ساير كاربري منوط به اينكه تعداد طبقات روي زمين بيش از يك طبقه نباشد ،بالمانع
است.

 -5-3کاربری مختلط مسکونی – تجاری -خدماتی
درطرحويژهبندرتاريخيکنگ کاربريمختلطتجاري-خدماتي -مسكونيشاملقسمتهاييازمحدوده
شهرکنگاستکهباتوجهبهسازمانفضايي پيشنهادي استعداداستقرارعملكردهاي چندمنظورهفعاليت،
خدماتوسكونترابهصورتتواماندارااست.اين کاربري اغلب درحاشيه محورهاي عملكردي شاخص
شهريوناشيازاستقرارپراکندهکاربريهايخدماتي،تجاريواداريدربافتهايمسكونيتشكيلشدهو
براساسپهنهبنديعملكرديشهردرقالبچهارزيرپهنهبهشرحزيرقرارگرفتهاست :
 .1محورهاي مختلطفرهنگي ،گردشگري ،خدماتي شامل پالکهاي مجاورگذرزيرمهره دربافتتاريخي
شهربندرکنگاست .
 .2محورهاي مختلطفرهنگي ،گردشگري ساحلي شاملپالک هاي مجاورخيابان ساحلي بندرکنگ  در
بافتتاريخيشهراست .
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ت
 .3محورمختلطشهري ،منطبقبرمحورفعالعملكردي پيشنهادي درسازمانفضايي بهمنظورتقوي 
ارتباطبافتتاريخيوبخشهاينوبنيادشهرکنگاستوازشمالميدانانقالبامكاناتصاليكپارچ ه
بافتتاريخي،بافتميانيودرنهايتمحلهابوذررابرقرارميسازد .
ت
 .4محورهايمختلطمنطقهايشاملقطعاتمجاورخيابانشهيدسعدانياستکهبرپايهمطالعاتوضعي 
موجودداراي عملكردهاي تجاري ،اداري ،خدماتي ومسكوني بودهوبهمنظورامكان ساماندهيوارتقا
کاراييوکيفيتمحيطدرقالبپهنهمختلطباعملكرددرمقياسمنطقهايتعريفگرديدهاست .

 -1-3-5استفاده هاي مجاز در کاربري مختلط
استفاده از اين اراضي به منظور احداث واحدهاي مسكوني  ،تجاري و خدماتي است .كاربريهاي مجاز به استقرار در اين پهنه عالوه
بر مسكوني و فعاليت هاي پشتيبان سكونت عبارتند از:
 .1واحدها و مجموعههاي مسكوني برمبناي تراكم و ضوابط پيشنهادي طرح؛
 .2خوابگاه و پانسيون هاي اقامتي
 .3فعاليتهاي مرتبط با گردشگري و بوم گردي
 .4خدمات تجاري خرده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند خواروبارفروشي ،لبنياتي ،نانوايي ،قصابي ،ميوه فروشي،
خشك شويي ،آرايشگاه و فعاليتهاي مشابه
 .5مهدكودک،كودكستان ،دبستان ،مدرسه راهنمايي ،دبيرستان وخوابگاه دانشجويي
 .6مراكز فرهنگي ومذهبي در مقياس كتابخانههاي محلهاي ،ناحيهاي و مسجد و تكيه
 .7فضاي بازي كودكان وتاسيسات ورزشي محله وناحيه.
 .8موسسات بهداشتي-درماني درحد آزمايشگاه ،داروخانه ،تزريقات ،درمانگاه ،مطب پزشكان و حمام
 .9فضاي سبز تجهيز شده،پارک محله اي ،گذرهاي سبزعمومي و زمين بازي كودكان
 .10واحدهاي كارگاهي-تعميراتي در حد تعميرگاههاي لوازم خانگي ،خدمات مربوط به نگهداري تاسيسات ساختمانها.
 .11شعب بانك ها ،دفتر وكالت ،دفتر مهندسي  ،دفتر ثبت اسنادرسمي و ازدواج و طالق.
 .12پاركينگ هاي عمومي وفضاي سبز محلهاي و واحد همسايگي.
 .13تاسيسات شهري ،مانند :پست برق،پست مخابراتي ،تاسيسات آب وفاضالب،تاسيسات گاز رساني  ،دفترپست وموارد
مشابه

 -2-3-5تراکم و سطح اشغال
تراكم و سطح اشغال قطعات داراي كاربري مختلط ،به استثناي بافت تاريخي كه ضوابط آن در بخش ضوابط بافت تاريخي ارائه شده
و قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي ،مطابق جدول زير است:
جدول  :9سطح اشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربری مختلط

زيرپهنهها
محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري و خدماتي

حداكثر
سطح اشغال
65%

حداكثر تراكم حداكثر تعداد طبقات حدنصاب قطعه (مترمربع)
80%
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2

500

محورهاي مختلط فرهنگي ،گردشگري ساحلي

65%

%80

2

500

محورهاي مختلط شهري

80%

160%

2

300

محورهاي مختلط منطقهاي

70%

140%

2

300

تبصره  :رواداري تا  % 5براي هر كدام از حد نصاب قطعه قابل اعمال است.
 .1احداث حداكثر طبقات مجاز بر روي واحدهاي تجاري  -خدماتي مشروط به دارا بودن حداقل مساحت مجاز پالک و تهيه
طرح مطالعات امكانسنجي و تائيد موارد در كميسيون ماده  5طرح تفصيلي شهر بندر كنگ است .اين مطالعات بايد
دربرگيرنده درصد اختالط كاربري ،ارتفاع ،همجواري ،تاثيرات ترافيكي برآمده از طرح ،نما و سيماي شهري ،سايت پالن
معماري باشد.
 .2در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني مختلط تاريخي ،احداث طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست .اما باتوجه به وجود
الگوي باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك ،احداث اتاق باالخانه صرفاٌ در قطعات با مساحت 500
مترمربع و باالتر با شرايط زير و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز است :
-

حداكثر پيشآمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر  30درصد طول آن ضلع باشد.

-

فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،نبايد از  3متر كمتر باشد.

درصورت موافقت با احداث ،اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.
 .3در قطعات با مساحت كمتر از  75مترمربع احداث بنا صرفا در يك طبقه با تراكم و سطح اشغال  100درصد با كاربري
تجاري -خدماتي است.
 .4در قطعات با مساحت كمتر از حدنصاب قطعه احداث بنا صرفا با كاربري مسكوني و مطابق ضوابط پهنه مسكوني مجاور
مجاز است.
 .5در صورت درخواست مالك نسبت به احداث صرفا كاربري مسكوني ،ضوابط و مقررات ساخت و ساز مطابق ضوابط كاربري
مسكوني مجاور است.
 .6تراكم و سطح اشغال در قطعات ئاقع در بافت تاريخي تابع ضوابط فوق نبوده و بايد براساس بند  7-3-2اقدام شود.

 -3-3-5ضوابط ساختماني
 .1در قطعات داراي كاربري مختلط استقرار بنا در ضلع مشرف به معبر عمومي است.
 .2در قطعات داراي بيش از يك بر مشرف به معبر عمومي استقرار بنا به شكل  Lو  Uمشروط بر رعايت حداكثر سطح
اشغال بالمانع است.
 .3در كليه پالک هاي داراي كاربري مختلط حداقل ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري برابر با سه متر و حداكثر آن معادل
چهار و نيم متر است.
 .4حداكثر ارتفاع براي براي واحد هاي اداري مطابق ضوابط ارتفاعي براي كاربري مسكوني است.
 .5احداث نيم طبقه در كاربري هاي مختلط مجاز نميباشد.
 .6احداث زيرزمين منفي يك برابر با سطح اشغال طبقه همكف مشروط بر دارا بودن حدنصاب قطعات و بر  9متر به
منظور تأمين پاركينگ و تاسيسات مجاز است.
تبصره  :احداث زيرزمين در بافت تاريخي ممنوع است.
 .7احداث انبار (انبار تجاري) در كاربري مختلط مجاز نمي باشد.
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 -4-3-5تجمیع و تفکیک اراضي
 .1تفكيك اراضي با رعايت كليه ضوابط در قالب ماده  101اصالحي قانون شهرداري مصوب  1390/1/28مجلس
شوراي اسالمي مجاز است.
 .2تجميع قطعات تا هر اندازه با رعايت شكل مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است .ذر بافت تاريخي
تجميع جز مواردي كه به بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد ،ممنوع است.
 .3حدنصاب تفكيك در قطعات با كاربري مختلط در محدوده بافت تاريخي معادل  1000مترمربع و در ساير بخش هاي
شهر معادل  500مترمربع است.
تبصره  :رواداري تا  5%براي هر كدام از حد نصاب هاي اعالم شده قابل اعمال است.
 .4واحد هاي تجاري -خدماتي مختلط جزئي از يك قطعه بوده و قابليت تفكيك عرصه به يك واحد محزا را ندارند.
 .5حدنصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب نشيني در برهاي اصالحي محاسبه ميشود.
 .6كليه قطعات تفكيكي در كاربري مختلط بايد داراي بر اصلي به معبر سواره باشد.
 .7در تفكيكهاي جديد اراضي داراي كاربري مختلط طول قطعه نبايد از  2/5برابر عرض آن بيشتر باشد.
 .8در تفكيكهاي جديد اراضي داراي كاربري مختلط ،عرض قطعه نبايد از  12متر كمتر باشد.
 .9تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها ،رعايت پخها و دوربرگردان انجام شود.

 -5-3-5پارکینگ
تأمين پاركينگ براي انواع استفاده هاي كاربري مختلط بر اساس جدول زير الزامي است:
جدول  :1۰تعداد پارکینگ مورد نیاز به تفکیک کاربری ها

کاربری

شاخص تامین پارکینگ

حداقل تعداد تامین پارکینگ

مسكوني

تا متراژ 150مترمربع زيربنا به ازاي هر واحد

يك پاركينگ به ازاي هر واحد

براي متراژ بيشتر از  150مترمربع به ازاي هر واحد

دو پاركينگ به ازاي هر واحد

به ازاي هر واحد تا  5واحد

يك پاركينگ به ازاي هر واحد

از  5واحد تا  20واحد

يك و نيم پاركينگ به ازاي هر واحد

بيش از  20واحد

دو پاركينگ به ازاي هر واحد

تا متراژ  200مترمربع به ازاي هر واحد

يك پاركينگ به ازاي هر واحد

از متراژ  200تا  500مترمربع به ازاي هر واحد

دو پاركينگ به ازاي هر واحد

براي متراژ بيش از  500مترمربع به ازاي هر واحد

سه پاركينگ به ازاي هر واحد

به ازاي هر  500مترمربع متراژ زمين

يك پاركينگ

تجاري

اداري

خدماتي

تبصره  :در پالکهاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر كمتر از  6متر احداث پاركينگ الزامي نيست.
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تبصره :تأمين پاركينگ روباز براي كاربريهاي تاسيساتي و خدماتي ،بالمانع است.
تبصره :تأمين پاركينگ روباز براي ساير كاربري منوط به اينكه تعداد طبقات روي زمين بيش از يك طبقه نباشد ،بالمانع
است.

 -5-4کاربری پارک و فضای سبز
كاربري پارک و فضاي سبز شامل تمامي فضاهاي سبز تجهيزشدهاي كه امكان حضور و استفاده مردم با امكانات الزم از
پوشش گياهي فراهم آمده را دارا بوده و حد تقسيمات محلهاي ،ناحيهاي ،منطقهاي و شهري را دربرگيرد.
 .1هرگونه اقدام در اراضي با كاربري تعيين شده پارک و فضاي سبز ،مشمول رعايت مفاد "اليحة قانوني حفظ و گسترش
فضاي سبز در شهرها" ،مصوب  1359/3/3و نيز "ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي مادة  1اليحة قانوني حفظ و
گسترش فضاي سبز در شهرها" ،مصوب  1359/2/11است.
تبصره :در صورت وجود اختالف مابين مفاد قانوني مطرح شده در اين سند ،مفاد قانوني مطرح شده مالک عمل و مرجع
تصميم خواهد بود.
 .2اراضي واقع در مجاورت قلعه پرتغاليها كه در حال حاضر به كاربري فضاي سبز اختصاص يافته ،بنا به اعالم وزارت ميراث
فرهنگي جزو كاربري ميراث فرهنگي منظور شده و با شروع عمليات كاوش قلعه ،فضاي سبز و كفسازي واقع در آن
برچيده خواهد شد.

 -1-4-5استفادههای مجاز
 .1در مقياس محله :بوستان (پارک ) محلهاي
 .2در مقياس ناحيه و شهر :بوستان (پارک) ناحيهاي و بوستان (پارک) اصلي شهر
 .3اماكن فرهنگي ،كتابخانه و تأسيسات و تجهيزات شهري

 -2-4-5ضوابط تفکیک در اراضی پارک و فضای سبز عمومی
 .1تفكيك اراضي مربوط به پاركها و فضاهاي سبز و تفريحي ممنوع است.
 .2حداقل مساحت زمين مورد نياز براي احداث پارک و فضاي سبز و تفريحگاه مربوط به آن در مقياس محله  500مترمربع،
در مقياس ناحيه و شهر 2000 ،مترمربع تعيين ميگردد.

 -3-4-5ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی پارک و فضای سبز عمومی
 .1حداكثر سطح اشغال براي فضاهاي سبز تجهيز شده  7درصد است .اين سطوح را ميتوان به فضاهاي سرپوشيده بهمنظور
استفادههاي مرتبط و فضاهاي خدماتي ،فرهنگي و تأسيسات شهري اختصاص داد .بديهي است اين مستحدثات غيرقابل
تفكيك بوده و صرفا در خدمت پارک ميباشد.
 .2حداكثر تراكم ساختماني جهت احداث فضاهاي سرپوشيده مرتبط با پارکها در مقياس محلهاي و ناحيهاي  7درصد (يك
طبقه) و در مقياس شهري 10درصد (دو طبقه) تعيين ميگردد.
 .3احداث ديوار و حصار به دور اراضي پارکها و فضاهاي سبز عمومي ممنوع است.
 .4احداث سرويسهاي بهداشتي در پاركها و فضاهاي سبز با وسعت  1000مترمربع و بيشتر الزامي است.
تبصره :فضاهاي سبزخطي ،رفيوژها و حرايم از ضوابط مذكور مستثني هستند.
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 -4-4-5پارکینگهای مورد نیاز
•

به ازاي هر  500مترمربع سطح فضاي سبز و همچنين به ازاي هر  100مترمربع زيربناي كل ،تأمين يك واحد پاركينگ
الزامي است.

 -5-4-5کاربری گردشگری -تفریحی (باغها و اراضی کشاورزی)
اينبخشباغهاواراضيکشاورزيبايردرشهرراشاملميشود.در طرح ويژه بندر كنگ با توجه به سياست هاي
طرح در حفظ و احياي ارزش هاي اكولوژيك شهر و صيانت از ميراث تاريخي آن طبقهبندي باغها از سه وجه صورت گرفته
است:
 -1سابقه تاريخي
-

باغ تاريخي :عالوه بر اهميت آن از منظر طبيعي داراي زيرساخت هاي تاريخي ذخيره و توزيع آب و آثار تاريخي به
جاي مانده از آن است.

-

گستره باغات و اراضي مزروعي داراي نوعيت باغ بوده ،اما فاقد تأسيسات و آثار تاريخي هستند.

 -2از نظر وضعيت كاشت
-

باغات فعال ،باغاتي كه بيش از  50درصد مساحت ملك ،را پوشش انبوه درختان تشكيل دهد.

-

باغات نيمه فعال ،باغاتي كه  10تا  50درصد مساحت ملك را پوشش انبوه تشكيل دهد.

-

باغات غيرفعال ،باغاتي كه كمتر از  10درصد مساحت ملك را پوشش درخت تشكيل دهد.

 -3حفاظت
رويكرد اين ضابطه مبتني بر حفاظت باغات به يكي از دو طريق زير است:
-

حفاظت فعال كه عبارت است از نگهداشت و صيانت از باغات و اراضي سبز همراه با تعريف كاركرد و فعاليتي ويژه
و سازگار با باغات.

-

حفاظت مطلق كه عبارت است از نگهداشت و صيانت از باغات و اراضي سبز بدون هرگونه دخل و تصرف در
باغات و ايجاد فعاليت و كاركردي به غير از باغداري

 -6-4-5محدوده شمول
بر اساس سند پهنه بندي شهر بندر كنگ زيرپهنه باغات و اراضي مزروعي كه شامل باغات پيوسته موجود شهر و همچنين كليه
اراضي با نوعيت باغ كه به صورت غ ير پيوسته در سطح شهر قرار گرفته است ،محدوده شمول اين ضابطه است .اين پهنه با
توجه به اهميت باغات در روند تاريخي شكلگيري و توسعه شهر كنگ با دو زيرپهنه گستره باغات تاريخي و زيرپهنه گستره
باغات و اراضي مزروعي تعريف شده است.
 .1گستره باغات تاريخي كه شامل پهنه باغات موجود در جنوب غربي شهر كنگ است كه عالوه بر اهميت آن از منظر
طبيعي داراي زيرساخت هاي تاريخي ذخيره و توزيع آب و آثار تاريخي به جاي مانده از آن است.
 .2گستره باغات و اراضي مزروعي
 .3باغات و اراضي زراعي غير پيوسته.


 -7-4-5ضوابط عمومي
 .1هرگونه تغيير كاربري در باغات تاريخي ممنوع و احداث بنا در باغات مشروط بر عدم قطع درختان است.
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 .1رعايت ميزان سطح اشغال و تراكم بنا در محدوده باغات در تطابق با دستورالعمل ماده ( )14قانون زمين شهري و دستورالعمل
اجرايي آن الزامي است.
تبصره :درصورت ارائه طرح موضعي در محدوده باغات و تصويب آن در مراجع ذي صالح ،ضوابط مذكور مالک عمل خواهد
بود.
 .2استقرار كليه عملكردهاي ناسازگار طبق اين ضابطه در باغ ممنوع است و شهرداري موظف به جمعآوري اين فعاليتها است.
 .3هرگونه دپوي زباله و پسماند (اعم از پسماندهاي ساختماني و غيره) در پهنه باغها ممنوع است و تخلف محسوب ميشود.
 .4رعايت حريم دريا در ساخت و ساز و استقرار تأسيسات الزامي است.
 .5حداكثر مجاز ميزان ايجاد سطح غيرقابل نفوذ3 ،درصد وسعت فضاي باز باغات ،مشروط بر آنكه از  200مترمربع بيشتر نشود،
طبق نقشه احداث ابنيه است.
 .6تفكيك اراضي مزروعي و باغات موجود شهر ،ضمن رعايت قانون "اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها"،
آئيننامه مربوطه و صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده ( )14قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي آن مجاز است.
تبصره :اخذ مجوز تفكيك در باغات منوط به تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي است.
 .7حداقل اندازه قطعه حاصل از تفكيك و افراز در پهنه باغ بعد از رعايت برهاي اصالحي ،دو هزار مترمربع است.
 .8شهرداري موظف است ،ظرف مدت يك سال از ابالغ اين سند ،نسبت به نقشهبرداري ،تدقيق مميزي و تثبيت معابر در پهنه
باغها ،اقدام نمايد.
تبصره :هرگونه ديواركشي ،ساخت و ساز و استقرار تاسيسات و تجهيزات پبش از تهيه نقشه تفكيكي مصوب ،ممنوع است.
 .9تهيه شناسنامه كليه باغها كه مشتمل بر مكان ،تعداد ،نوع و محيط و سن تقريبي درختان الزامي است .اين شناسنامه ،هر
سال قابل تجديد و مالک عمل صدور پروانه و پايان كار ساختماني است.
 .10حقوق مكتسبه رسمي و قانوني ،در صورت عدم تعارض با طرحهاي عمراني و همچنين ،حرايم قانوني ،تثبيت ميشوند.
 .11همه قطعات تفكيكي باغها بايد دسترسي مستقيم به معبر سواره داشته باشند.
 .12احداث معابر عبوري شهري از ميان باغها ممنوع است.
 .13معابر نبايد جريان رواناب ورودي به باغ را قطع كند و در محل تقاطع احتمالي بايد آبنما ساخته شود.
 .14احداث مسير حركت پياده در كنار مسير سواره الزامي است.
 .15هرگونه جانمايي بنا در داخل نخلستان بايد به نحوي صورت پذيرد كه در هنگام بارندگي دچار آبگرفتگي نشود و در كاركرد
اكولوژيك باغ خللي وارد نكند .احياي نخلستانها بر مبناي ساختار تاريخي و هدايت جريان روانابها در اولويت است.
 .16بهرهبرداري از اراضي مزروعي و باغات ،براي كاربريهاي آموزشي ،درماني ،فرهنگي ،مذهبي ،ورزشي و تفريحي و تجهيزات
شهري ،مشروط بر حفظ اشجار و رعايت ماده ( )14قانون زمين شهري ،تصويب كميسيون ماده پنج استان مجاز است.
 .17كاربريهاي مجاز به استقرار در باغها بهشرح زير است:
-

كاربري مسكوني :استقرار كاربري سكونتي براي استفاده كننده در باغ از گذشته در اين منطقه متداول بوده و با
رعايت ضوابط استقرار بالمانع است.

-

كاربري فرهنگي نظير كتابخانه ،فرهنگسرا ،كانون پرورش فكري ،كتابسرا

-

نمايشگاه و موزه متناسب با فعاليتهاي گردشگري اكولوژيك در باغهاي تاريخي ،باغ گياه شناسي ،جانورشناسي

-

كارگاههاي فعاليتهاي پشتيبان توليد محصوالت زراعي  ،صنايع تبديلي و صنايع دستي مرتبط و گياهان دارويي

-

دفاتر انجمنها ،كانونها و سازمانهاي مردمنهاد

-

آموزشگاههاي حرفهاي مرتبط تظير صنايع دستي ،باغداري و ...

-

خردهفروشي شامل بازارچه فروش گل و گياه و محصوالت باغي و كشاورزي ،محصوالت فرهنگي و صنايع دستي
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-

خدمات رفاهي نظير باغ-رستوران ،آبميوه فروشي ،قهوهخانه ،چايخانه ،كافي شاپ ،كافه كتاب

 -8-4-5ضوابط ویژه باغهاي تاریخي
در باغهاي تاريخي ،عالوه بر ضوابط فوقالذكر ،رعايت ضوابط زير الزامي است:
 .2بر اساس نظام تاريخي و حقوق مفروضه ،باغهاي تاريخي در اولويت حق استفاده از روانابها قرار دارند.
 .3هرگونه تغيير كاربري در باغات تاريخي ممنوع است.
 .4هرگونه ساخت و ساز در باغهاي تاريخي بايد با حفظ حريم آثار تاريخي موجود در باغ (بناهاي ثبتشده و بناهاي ثبت
نشده كه ارزش تاريخي آنها محرز است) صورت گيرد .همچنين ،هماهنگي جانمايي و طرح معماري ارائه شده براي
ساخت و ساز در چارچوب ضوابط عمومي استقرار در باغها و در هماهنگي با طرح يكپارچه احياي باغهاي تاريخي و
حفاظت از بركهها الزامي است.
 .5هرگونه ساخت و ساز در باغات تاريخي بايد به تأييد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري برسد.
 .6تصويب هرگونه ساخت و ساز در باغهاي تاريخي تابع ضوابط بناهاي شاخص در شهر كنگ (پيوست جلد  )10است.
 .7الگوي ديوارچيني باغها به صورت سنگ خشكه چين و در بعضي از نقاط با روكش گل اندود است .حفظ اين ساختار با
تأييد وزارت ميراث فرهنگي و درعين حال مقاومسازي اين ديوارها در برابر نيروهاي جانبي الزامي است .براي اين منظور
و ايجاد يكپارچگي در ديوار ،استفاده از توري يكپارچه بر روي ديوار خشكه توصيه ميشود.
 .8ايجاد شبكهاي سبك و كم عرض براي پيادهروي و دوچرخهسواري كه نقاط اصلي سايت از جمله بركهها و ديگر آثار
تاريخي را به هم وصل ميكند و با معابر اصلي شهر در ارتباط است توصيه ميشود .مصالح به كار رفته در كفسازي مسيرها
بايد از قابليت نفوذ آب و همخواني با شرايط اقليمي برخوردار بوده و جزئيات آن به تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي برسد.
 .9در تقاطع اين مسيرها با مسيرهاي رواناب ايجاد آبنما الزامي است.
 .10تعبيه نيمكت ،سطل زباله شهري ،روشنايي عابر ،تابلوهاي راهنماي جهتيابي و معرفي آثار تاريخي و تابلوهاي راهنماي
گردشگري و معرفي ساختار اكولوژيك شهر و باغات در امتداد اين شبكه توصيه ميشود.
 .11اولويت احياي نخلستانها بر مبناي ساختار تاريخي و هدايت جريان روانابها است .حفظ منظر تاريخي نخلستان بسيار
حائز اهميت است و هرگونه مداخله در ساختار و احداث بنا بايد به تاييد ميراث فرهنگي برسد.

 -9-4-5ضوابط تشویقي احیاي باغها
بهمنظور تشويق به احياي باغها ،شهرداري ميتواند حق كاشت و بهرهبرداري باغهاي در تصرف خود و يا مورد توافق مالك را
مطابق قرارداد به افراد حقيقي و حقوقي بهصورت اجاره براي دوره معين با قابليت تمديد و با شرايط زير واگذار نمايد:
 .1زمين ،فاقد مالكيت خصوصي باشد و يا تصرف مالك جلب شدهباشد.
 .2استفاده كننده ملزم به تبديل زمين به باغ با الگوي كاشت ارائه شده از طرف شهرداري با اولويت استفاده از درختان مثمر
به ويژه نخل ،لوز و كنار است.
 .3استفاده از زمين هيچ گونه حق مالكيتي براي استفاده كننده ايجاد نميكند.
 .4استفاده كننده مسئول نگهداري ،هرس ،نظافت و بهرهبرداري از باغ است.
 .5محصول بهدست آمده متعلق به استفاده كننده است.
 .6تا زماني كه استفادهكننده ،باغ را داير نگه داشته و به مفاد قرارداد پايبند بماند ،شهرداري و هيچ ارگان ديگري نميتواند در
زمين آن دخل و تصرف نمايد و در صورت وقوع چنين اتفاقي ارگان مربوطه موظف به پرداخت غرامت است.
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 .7در صورتي كه استفاده كننده قادر به آباد كردن و تشجير زمين گرفته شده نباشد و بعد از اخطار رسمي شهرداري به مدت
يكسال در اين امر ناكام بماند شهرداري ميتواند حق استفاده از زمين را به كس ديگري واگذار نمايد.
 .8در صورتي كه استفاده كننده موفق به تشجير زمين شود ،ميتواند حق استفاده از آن را با انتخاب خود به فرد ديگري
واگذار نمايد.
 .9در صورتي كه استفاده كننده موفق به تشجير زمين شود ،ميتواند حق استفاده از آن را با انتخاب خود به فرد ديگري
واگذار نمايد و يا زمين بعد از فوت خويش را صرفا به يك نفر بهعنوان وارث قانوني خود كه طرف ادامه قرارداد با شهرداري
قرا گيرد ،منتقل نمايد.
 .10در صورتي كه استفاده كننده ورثه مورد نظر را رسماً معين نكند ،اين حق پس از فوت وي به شهرداري باز ميگردد.
 .11تا مشخص شدن استفاده كننده بعدي ،شهرداري موظف به نگهداري از باغ بوده و حق تغيير كاربري آن را ندارد.

 -10-4-5ضوابط ویژه زمینهاي بایر میانبافتي
الگوي ارائه شده در ضوابط تشويقي احياي باغها در زمينهاي باير ميا ن بافتي با مالكيت شهرداري در داخل بافت شهر با عنوان
خردباغ و با شرايط زير قابل تعميم است:
 .1در قطعات زمين هاي داخل بافت ،استفاده كننده حق ديواركشي به دور زمين خود را ندارد و تنها ميتواند حصاري سبك،
شفاف و كوتاه قامت نهايتاً تا ارتفاع  90سانتيمتر به منظور جلوگيري از ورود جانوران موذي نصب نمايد.
 .2ساخت بنا در داخل زمين ممنوع است.
 .3ساير مفاد مطابق موارد ارائه شده ضوابط تشويقي احياي باغها است.


 -5-5کاربری میراث تاریخی
 .1هرگونه فعاليت عمراني و ساماندهي به منظور حفظ ارزشهاي فرهنگي و تاريخي كاربري ميراث تاريخي اعم از مرمت،
باز زنده سازي ،توسعه و ايجاد فضاي سبز ،تعمير ،تغيير و يا تغيير در كاربري در تمام و يا بخشي از آن ،پس از تهيه و ارائه
طرح به وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و تصويب نهايي آن از سوي وزارت مذكور و اجراي دقيق مفاد
طرح مصوب ،معتبر خواهد بود.
 .2استفاده از آثار با ارزش براي عملكردهاي عمومي با موافقت وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و ضوابط
آن مجاز است.
 .3هر گونه ساخت و ساز در داخل حريم و يا در مجاورت بالواسطه حريم آثار و محوطههاي با ارزش ،با موافقت و رعايت
ضوابط و مقررات وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز است.
 .4تخريب بناي باارزش تاريخي و معماري ممنوع است.
 .5تغيير در نماي آثار باارزش ممنوع است.
 .6تف كيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و
صنايع دستي ،عينا مشابه بناي تاريخي قبلي و با همان كاربري بازسازي شود.
 .7كاربريهاي مجاز قابل استقرار در بناها و محوطههاي تاريخي و معماري ،اعم از ثبت شده يا نشده ،مشروط به حفظ كالبد
بناي تاريخي و احيا و مرمت آن با تاييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و اخذ مجوز شهرداري به شرح
زير است:
-

كاربري فرهنگي نظير كتابخانه ،فرهنگسرا ،كانون پرورش فكري ،كتابسرا ،نمايشگاه و موزه
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-

فروشگاه صنايع دستي ومحصوالت فرهنگي

-

اداري و دفاتر كار

-

آموزشگاه عالي و آموزشگاه

-

گردشگري و اقامتي

-

خدمات رفاهي نظير رستوران ،سفره خانه ،چايخانه ،كافي شاپ ،كافه كتاب

تبصره :در محوطه هاي تاريخي تنها استقرار كاربري هايي كه بنا بر تشخيص و اعالم وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي براي حفاظت و احياي محوطه هاي تاريخي ضرورت دارند ،مجاز مي باشد.
 .8هرگونه دخل و تصرف ،تعميرات و تغييرات در عرصه و حريم بناها و محوطههاي باارزش تاريخي ،صدور پروانه ساختماني،
گواهي انجام سفتكاري و پايان كار هر قطعه واقع در اين محدودهها بايد با موافقت و نظر وزارت ميراث فرهنگي صورت
گيرد .اين دستورالعمل شامل نوسازي تعمير بدنه خارجي بناهاي مجاور با بناي تاريخي نيز مي شود.
 .9پيش آمدگي بنا در گذرهاي مجاور هر قطعه در عرصه و حريمهاي حفاظتي بناهاي باارزش تاريخي و معماري ممنوع
ميباشد.
 .10هرگونه الحاقات به نماي موجود بايد در هماهنگي با ضوابط ارائه شده و بستر كالبدي بوده و به تأييد وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي برسد.
 .11حفظ كالبد بناي تاريخي برعهده مالك است و هرگونه افزايش سطح زيربنا و الحاقات بنايي ممنوع است و درصورت نياز
به مرمت و احيا ،بايد با تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي اقدام شود همچنين در اينگونه موارد،
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مي تواند راسا اقدام كند.

 -5-6کاربری آموزشی
 .1صدور پروانه ساختماني براي ساخت فضاهاي آموزشي ،رعايت نشريه شماره ( 697ضوابط طراحي ساختمانهاي
آموزشي (برنامهريزي معماري همسان مدارس ابتدايي و متوسطه)) ،الزامي است.
 .2مالک تعيين سطح اشغال ،تعداد طبقات و تراكم ساختماني ،متناسب با عملكرد واحد آموزشي و در چارچوب ضوابط
نشريه شماره ( 697ضوابط طراحي ساختمانهاي آموزشي (برنامهريزي معماري همسان مدارس ابتدايي و متوسطه))،
است .در هر حال حداكثر سطح اشغال  %50و حداكثر تراكم ساختماني نبايد از  %200بيشتر باشد.
 .3دسـترسي بـه واحـدهاي آموزشي نوساز بهصورت سواره و پياده كه مجزا از يكديگر باشند ،الزامي است.
 .4عـدم ارتـباط مـستقيم هـنگام ورود و خـروج دانشآموزان به خيابانهاي اصلي ،چهارراهها و ميدانها الزامي است.
 .5احـداث مـدارس متوسطه اول ،در مـجاورت خيابانهاي اصلي 16متر به باال مجاز نيست.
 .6احداث مداس متوسطه دوم در مجاورت خيابانهاي اصلي به عرض بيش از  24متر مجاز نيست.
 .7احـداث مـدارس غـيرانتفاعي در اراضـي با كاربري غير آموزشي كه توسط ادارة اوقاف و يا اداره راه و شهرسازي
استان به افراد حقيقي و يا حقوقي به ايـن مـنظور واگـذار گرديده ،ميبايست پس از تأييد در كميسيون ماده 5
بالمانع ،موضوع تغيير كاربري در نقشههاي طرح تفصيلي نيز منعكس شود .بـديهي اسـت پس ازصدور مجوز ،تغيير
كاربري مـجدد مـقدور نـميباشد .ضمناً اقدام فوق نسبت به آندسته از امالكي كه طبق طرح جامع داراي كاربري
آموزشي ميباشد ضرورت نداشته و ميتوان در اين اراضي نسبت به احداث واحد آموزشي غيرانتفاعي بر اساس ضوابط
مربوطه اقدام نمود.
 .8حداقل تأمين يك پاركينگ اتومبيل به ازاي هر  25نفر ظرفيت دانشآموز الزامي است.
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 .9حتي المقدور مكان جاي پارک الزم بايد متصل و هم سطح خيابان و قبل از ورود به مدرسه يا در فضايي مجزا با
حياط مدرسه قرار داشته باشد.
 .10در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر
ارتفاع مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما ،نماسازي و  ....الزامي است.

 -5-7کاربری درمانی
 .1اراضي درماني واقع در مراكز ناحيه و منطقه و مجتمعهاي درماني با توجه به سرانهها و سطوح مورد نياز و براساس
ضوابط بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پيشبيني شده و تفكيك آن مجاز نميباشد.
 .2حداكثر سطح اشغال  %50و حداكثر تراكم ساختماني نبايد از  %200بيشتر باشد.
 .3هرگونه ساخت و ساز در اراضي با كاربري درماني ،ملزم به رعايت "تصويبنامه راجع به مقررات ملي تأسيسات
بهداشتي"مصوب  1372/4/20و پيوست آن (مقررات ملي تأسيسات بهداشتي از مجموعة مقررات ملي ساختمان ايران)
و نيز "دستورالعمل مرتبط با فضاهاي درماني و بيمارستاني" مصوب  1391/7دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور است.
تبصره :به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي و حفاظت از محيطزيست شهري ،محل استقرار بيمارستانها و كلينيكها با
هماهنگي و اخذ نظر از اداره كل حفاظت محيطزيست استان و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه انجام ميپذيرد.
تبصره :نقشههاي مربوط به احداث بناهاي درماني و بهداشتي بايد مورد تصويب اداره مهندسي و دفتر توسعه فيزيكي
و امور عمراني اداره كل بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي استان قرار گيرد.
تبصره :در صورت وجود اختالف مابين مفاد قانوني مطرح شده در اين سند ،مفاد قانوني مطرح شده مالک عمل و مرجع
تصميم خواهد بود.
 .4در احـداث سـاختمان عـقبنشيني به ميزان حداقل  5متر از بر مشرف به گذر و دسترسي جهت پاركينگ وسايط نقليه
الزامي است .مساحت اين قطعه جزء فضاي باز و پاركينگ مراجعان محسوب ميگردد.
 .5به ازاي هـر  100مـترمـربع سـطح زيربناي كل در كليه مراكز بهداشتي -درماني و درمانگاهها تأمين چهار ( )4پاركينگ
و براي بيمارستانها به ازاي هر تخت ،تأمين يك واحد پاركينگ ،الزامي است.
 .6در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع
مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما ،نماسازي و  ....الزامي است.

 -5-8اراضی ورزشی
 .1تفكيك اين اراضي به جز براي فضاهاي ورزشي مجاز نميباشد .براي استفاده ورزشي روباز در سطح محله ،حداقل
مساحت زمين برابر با  1000مترمربع و در سطح ناحيه  5000مترمربع تعيين ميگردد .فضاهاي سرپوشيده ورزشي نيز
ميتوانند در مراكز خدماتي چند منظوره درون پهنه فعاليت پيشبيني شوند.
 .2حداكثر سطح اشغال  %80و حداكثر تراكم ساختماني نبايد از  %160بيشتر باشد.
تبصره :احداث نيم طبقه به عنوان بخشي از تراكم محسوب مي شود.
 .3حداكثر ارتفاع مجاز تأسيسات ورزشي  10متر مي باشد.
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 .4در احداث هرگونه مستحدثات ورزشي ،رعايت استانداردها و معيارهاي فدراسيون هاي ورزشي ،ضوابط و مقررات سازمان
ورزش و جوانان و اخذ تاييديه آن سازمان در مورد احداث واحدها و مجتمعهاي ورزشي توسط افراد حقيقي و حقوقي
الزامي است.و ضوابط تعيين شده وزارت ورزش و جوانان الزامي است.
 .5حداقل عرض گذر براي اين نوع كاربري  8متر تعيين ميگردد.
 .6براي زمينها و سالنهاي ورزشي بهازاي هر  100مترمربع سطح زيربناي كل تأمين  1واحد پاركينگ الزامي است.
 .7براي ورزشگاهها و مجموعههاي ورزشي به ازاي هر  100مترمربع زيربناي كل يك واحد پاركينگ و به ازاي هر
250مترمربع فضاي باز يك واحد پاركينگ ديگر الزامي است.
تبصره :استفاده از حداكثر تراكم و سطح اشغال پيشنهادي منوط به تأمين پاركينگ مورد نياز است.
 .8در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع
مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما ،نماسازي و  ....الزامي است.

 -5-9کاربری فرهنگی  -هنری
 .1انواع استفاده هاي مجاز در كاربري فرهنگي -هنري ،بنا به سلسلهمراتب خدمات شهري شامل كتابخانه كودكان،
كتابخانههاي عمومي درجات مختلف ،سالنهاي اجتماعات ،بنيادهاي ارشادي و كانونها ،محوطههاي تاريخي ،موزهها،
مؤسسات انتشاراتي ،سالنهاي تئاتر ،سينماها ،فرهنگسراها ،كتابخانه ملي ،كتابخانههاي بزرگ ،نمايشگاهها ،انجمنها ،بناهاي
يادبود ،آرامگاه مشاهير و فرهنگستان ،كانون اصالح و تربيت است.
تبصره :استقرار عملكرد فرهنگي بهصورت فضاهاي سبز و باز و پارک توأم با فضاهاي فرهنگي ،فضاهاي جانبي توأم با
فضاهاي فرهنگي مانند رستوران ،غذاخوري ،تريا ،غرفههاي فروش صنايعدستي محلي ،كتاب ،نشريات و محصوالت فرهنگي،
با داشتن طرح مصوب ،امكانپذير است
 .2رعايت كليه ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اخذ تاييديه آن سازمان در مورد كاربريهاي فرهنگي الزامي است.
 .3در استقرار بناهاي فرهنگي ،تامين نور و تهويه مستقيم براي فضاهاي اصلي (غير از سالن نمايش و سالن سينما و )...بايد
رعايت شود.
 .4در فضاهاي هنري و فرهنگي از جمله كتابخانه عمومي به ازاي هر 100مترمربع زيربناي كل ،تأمين يك واحد پاركينگ
الزامي است.
 .5در تاالرهاي اجتماعات ،موزهها ،نمايشگاهها و ...به ازاي هر  5صندلي،تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است.
 .6درسينماها و سالنهاي نمايش از جمله سالن تياتر ،به ازاي هر  5صندلي تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است.
 .7در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع
مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما ،نماسازي و  ....الزامي است.

 -5-10کاربری مذهبی
 .1انواع استفاده هاي مجاز در كاربري مذهبي در سلسلهمراتب خدمات شهري شامل مساجد كوچك ،تكايا و حسينيهها،
مساجد و فاطميهها ،هيئتهاي مذهبي ،مجمعهاي مذهبي ،دارالتبليغها ،خانقاهها ،كليساها ،كنيسهها ،امامزادهها ،بقاع
متبركه ،مصال ،آتشكدهها و معابد است.
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 .2مقررات ساختماني دراين اراضي مطابق معيارها وضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ميراث فرهنگي صنايع
دستي و گردشگري خواهد بود .ضمناً در رابطه با احداث مساجد ضوابط اداره كل اوقاف و امور خيريه الزم االجراست.
عالوه بر موارد فوق رعايت ضوابط زير در هنگام احداث كاربري مذهبي الزامي است.
 .3در اراضي مذهبي حداكثر سطح اشغال در همكف  65درصد و حداكثر تراكم ساختماني  130درصد (در دو طبقه) تعيين
ميگردد.
 .4در اراضي مذهبي پيشبيني واحدهاي مديريت و اداري شامل اتاق امام جماعت هيئت امناي مسجد اتاق تأسيسات و...
متناسب با نيازهاي مديريتي واحدهاي مربوطه احداث گردد.
 .5براي مساجد و فضاهاي مذهبي بهازاي هر  100مترمربع سطح زيربناي كل ،تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است.
 .6در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع
مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما ،نماسازي و  ....الزامي است.

 -5-11کاربری حمل و نقل و انبارداری
 .1احداث و توسعه پايانه هاي اصلي مسافربري بين شهري ،راه آهن و فرودگاه تابع ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي
است.
 .2انواع استفاده هاي مجاز به استقرار در كاربري حملونقل و انبارداري شامل شبكه گذرگاهها ،اراضي مربوط به حملونقل
عمومي (سفرهاي درونشهري و برونشهري) ،پايانههاي مسافربري ،سكوهاي بارانداز ،گمرک ،انبارها ،سردخانهها ،پارک
مصالح ساختماني و سيلوها است.
 .3احداث انبار مواد خطرناک ،اشتعالزا ،مواد شيميايي و سموم در داخل محدوده و حريم شهرها مجاز نبوده و انبارهاي كاال
ملزم به رعايت "آييننامه ايمني انبارهاي كاال" مصوب  1352/6/31است.
 .4حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف  80درصد و حداكثر تراكم ساختماني معادل  160درصد (در دو طبقه) مجاز است.
 .5ارتفاع مجاز ساختوساز در اراضي صنعتي حداكثر  12متر است و حداقل معبر دسترسي براي اين اراضي  12متري تعيين
ميباشد.
 .6حداقل مساحت تفكيك براي عملكرد انبارها كه در زيرپهنه فعاليت ميبايد واقع شده باشد ،برابر با  1000مترمربع با رعايت
بر قطعه  16متر است .در تفكيك اين اراضي بايد ضوابط مربوط به معابر و گذربندي رعايت شده باشد.
 .7احداث و تثبيت كاربري انبار در زيرپهنه سكونت ،مختلط ،سبز و حفاظت بندر كنگ مجاز نمي باشد.

 -5-12کاربری صنعتی
 .1فعاليت هاي صنعتي جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف ،موضوع مصوبه شماره /64677ت  18591مورخ 1388/12/26
هيات وزيران و اصالحات بعدي آن در كاربري صنعتي و كارگاهي و تابع ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي
صنعتي مصوبه مورخ  1390/4/15هيئتوزيران ميباشد ،قابلاستقرار در اراضي با كاربري صنعتي هستند.
تبصره :انتقال واحدهاي صنعتي غيرمجاز و نامتجانس با محيط شهري به محلهاي مجاز الزامي است.
تبصره :استقرار هرگونه فعاليت صنعتي در خارج از محدوده اراضي تعيين شده براي كاربري صنعتي ،ممنوع است.
تبصره :رعايت ضوابط زيستمحيطي مصوب دولت براي استقرار صنايع در كاربري صنعتي الزامي است.
 .2حدنصاب تفكيك اراضي در كاربري صنعتي  750مترمربع ،حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف  80درصد و حداكثر تراكم
ساختماني معادل  160درصد (در دو طبقه) مجاز است.
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 .3ارتفاع مجاز ساختوساز در اراضي صنعتي حداكثر  12متر است و حداقل معبر دسترسي براي اين اراضي  12متري تعيين
ميباشد.
 .4در كليه اراضي صنعتي ،تخصيص  20درصد از عرصه هر پالک به فضاي سبز الزامي است.
 .5تأمين حداقل  1واحد پاركينگ به ازاي هر  100مترمربع زيربنا ،در سطح اشغال مجاز ،الزامي است.
 .6هر واحد صنعتي در خصوص نحوه برخورد با زباله و نخاله حاصل از كارهاي ساختماني و مواد زائد و جامد و مايع صنعتي
و خطرناک (ناشي از فرآيند تبديل و توليد) ،ملزم به رعايت "قانون مديريت پسماندها" مصوب  1383/2/20و ضوابط
شهرداريها و مجتمعهاي صنعتي است.

 -5-13کاربری اداری – انتظامی
 .1در خصوص كاربريهاي اداري  -انتظامي ،ضوابط ساختوساز ارگانهاي مربوطه ،مالک عمل خواهد بود.
 .2انواع استفاده هاي مجاز در كاربري اداري و انتظامي در مقياس ناحيهاي شامل شهرداري نواحي و شوراي حل اختالف ،در
مقياس منطقهاي شامل مجتمعهاي قضايي ،ادارات آب و برق ،گاز ،مخابرات ،آموزشوپرورش ،راهنمايي و رانندگي ،تأمين
اجتماعي ،پست ،ثبتاحوال ،ثبتاسناد ،امور اقتصادي و مالياتي ،كالنتري ،آگاهي و پايگاههاي بسيج و در مقياس فرا
منطقهاي شامل اداره كلها و سازمانهاي وابسته ،سازمانهاي مستقل دولتي ،شركتهاي وابسته به وزارتخانهها و
سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ،ستاد نيروي انتظامي و ساير مراكز انتظامي ،سفارتخانهها،
كنسولگريها و سازمانهاي بينالمللي ،شهرداري و شوراي اسالمي شهر ،دادگستري و زندانهاي موجود و مراكز بازپروري
و كانونهاي اصالح و تربيت و مراكز سرپرستي بانكها و موارد مشابه است.
تبصره :استقرار عملكردهاي غير اداري در اراضي با كاربري اداري ممنوع است.
 .3در حداكثر تراكم ساختماني در اراضي با كاربري اداري -انتظامي معادل 150درصد ،حداكثر سطح اشغال 50درصد است.
حدنصاب قطعه در كاربري مذكور معادل  500مترمربع مي باشد.
 .4تبصره :سطح فضاي باز قطعه ميبايست صرفاً به اتاق نگهباني و فضاي سبز و درختكاري اختصاص يابد.
 .5تبصره :احداث پيلوت در طبقه همكف جهت فضاي ورودي ،اطالعات ،بخشهاي عمومي مراجعين يا پاركينگ يا هر
منظور خاص اداري و احداث پناهگاه در زير ساختمان اصلي حداكثر در  50درصد سطح كل پالک مجاز ميباشد.
تبصره :ارتفاع مفيد واحدهاي اداري در طبقه همكف حداقل  3/60متر و حداكثر  4/80متر و در ساير طبقات  3متر ميباشد.
تبصره :در عملكردهاي اداري به ازاي هر  200مترمربع زيربنا حداقل بايد يك زوج سرويس بهداشتي (زنانه و مردانه) با
تهويه مناسب پيشبيني شود.
تبصره :در صورت اختالف مابين ضوابط مصوب ارگانهاي مربوط به اين كاربري و ضابطين موضوعه بندهاي  1-1-6و
 ،6-1-2ضوابط مصوب ارگانها مالک عمل و مرجع تصميم خواهند بود.
 .6در واحدهاي اداري در مقياس شهري و منطقهاي به ازاي هر  50مترمربع زيربنا احداث يك واحد پاركينگ و در واحدهاي
اداري در مقياس ناحيه و محله به ازاي هر  100مترمربع زيربنا ،احداث يك واحد پاركينگ الزامي ميباشد.
 .7در محدوده بافت تاريخي در احداث كاربري اداري و انتظامي ،رعايت ضوابط بافت تاريخي مندرج در اين مجلد و ضوابط
مصوب وزارت ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري در تراكم ،حداكثر ارتفاع مجاز ،ضوابط بازشو ،الحاقات نما،
نماسازي و ساير موارد الزامي است.
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 -5-14اراضی تاسیسات و تجهیزات شهری
 .1تفكيك اراضي مربوطه با درنظر گرفتن معيارهاي دستگاههاي ذيربط و با رعايت حداقل معياز تفكيك مربوط به هريك از
استفادههاي مجاز در اين حوزه بالمانع است.
 .2مراكز پرخطر ازجمله ايستگاه توزيع گاز و پست توزيع برق شهر ميبايست با رويكرد پدافند غيرعامل ،ايمنسازي شود و
انبارهاي نفتي به مكان مناسبي خارج از محدوده شهر انتقال يابد.
 .3كلية بدنههاي قابل رويت ابنيه تأسيسات و تجهيزات شهري مانند پمپ بنزينها ،آتشنشانيها و  ...بايد نماسازي شوند.
 .4حداكثر سطح اشغال و تراكم در فعاليتهاي مجاز و مشروط كاربري تأسيسات،مطابق با ضوابط دستگاههاي ذيربط است.

 -15-5ضوابط و مقررات عام در فضای عمومی و خدمات شهری
اراضي با مالكيت دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه بندي ،تفكيك و
ساختمانسازي پس از رعايت مقررات قانوني زمين شهري بايد مفاد مصوبه  1369/10/3شورايعالي شهرسازي و معماري ايران را
رعايت نمايد .مفاد اين مصوبه به شرح زير است:
 .1نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از  200هزار نفر جمعيت
داشته اند 50 ،درصد و در ساير شهرها غير از تهران  55درصد و در تهران  70درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات
و خدمات عمومي و  20درصد موضوع تبصره چهار قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
مصوب  29آبان  1367مجلس شوراي اسالمي تعلق مي گيرد.
 .2در صورتي كه كاربرهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرحهاي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده ،بيش از سهم
مقرر در اين بند باشد ،مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي (مسكوني ،تجاري ،صنعتي)
باشد واگذار خواهد شد؛ همچنين معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از  1000متر نيز متعلق به شهرداري است.
 .3مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين
مي شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي شود ،بقيه طبق قانون زمين شهري در اختيار وزارت
مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد كه طبق كاربريهاي مصوب به دستگاههاي بهره بردار تحويل دهد.
 .4از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي  70درصد متعلق به شهرداري و 30
درصد متعلق به دولت است ،البته وصول مازاد برآنچه كه در اين مصوبه مقرر شده ،مجاز نيست.
 .5واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در اجراي اين ضوابط و مقررات در اختيار
شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است.
 .6تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آيين نامه
اجرائي تبصره  10قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.

 -6ضوابط و مقررات شبکه ارتباطی و گذربندی
در طرح ريزي شبكه معابر بندر كنگ الگوي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي مورد استفاده قرار گرفته است.
كليه معابر شهر به شرح زير درجهبندي ميشوند:
 .1خيابانهاي شرياني درجه يك شامل درجات آزاده راه ،بزرگراه راه عبوري (كمربندي) است.
 .2معابر شرياني درجه دو شامل شرياني درجه  2اصلي ،شرياني درجه  2فرعي (جمع و پخش كننده) است.
56

 .3معابر محلي شامل درجات معابر محلي اصلي (شهري) و معابر محلي فرعي (شامل ناحيهاي و محلهاي) است.

 -6-1ضوابط خیابانهای شریانی درجه یک
 .1آزادراهها نبايد هيچ تقاطع هم سطحي داشته باشند.
 .2بايد سعي شود كه تعداد تقاطعهاي همسطح در بزرگراهها و راههاي عبوري (كمربندي) محدود نگه داشته شود.
 .3ايجاد تقاطع همسطح در راههاي شرياني درجه  2و محلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز است .گذاشتن ميدان
در تقاطع راههاي شرياني با يكديگر مجاز نيست ،مگر در موارد زير:
-

در انتهاي يك راه شرياني ،به منظور فراهم ساختن امكان دور زدن براي وسايل نقليه موتوري.
در محل تغيير مشخصات مهم هندسي نظير كاهش تعداد خطها ،خاتمه و ميانه ،يا طبقهبندي راه از شرياني به محلي

-

در تغيير جهتهاي بسيار تند در راههاي شرياني موجود ،كه نميتوان حداقل شعاع الزم را براي قوس تغيير جهت
فراهم ساخت ،ميتوان با استفاده از ميدان تغيير جهت ايمن را فراهم كرد.

-

در ورود به شهرها به منظور اعالم تغيير محيط و كاهش سرعت وسايل نقليه .در خيابانهاي محلي به علت سرعت
پايين و حجم ترافيك كم آنها (كه براساس ظرفيت زيست محيطي تعيين ميشود) ،ميدان از نظر ظرفيتي مشكلي
ندارد و با استفاده از آن براي كاهش سرعت وسايل نقليه توصيه ميشود .به عالوه ،در اين خيابانها اساس عدم
كنترل پيادههاست .بنابراين ،ميتوان جزيره مياني ميدان را به فضاهاي سبز شهري تبديل كرد و در داخل آنها اثاثه
شهري قرار داد.

 -6-2شکل تقاطع
 .1بهترين شكل از نظر زاويه اتصال خيابانها به يكديگر در تقاطعها ،زاويه  90درجه است و اين شكل اتصال نبايد كمتر از
 70درجه باشد
 .2در معابر بافت موجود تقاطع راههاي شرياني با زاويه  60درجه و به پايين بايد اصالح هندسي شوند.
 .3در خيابانهاي محلي در شرايط مشكل ميتوان از زاويه تقاطع كمتر از  60درجه استفاده كرد.
 .4در اتصال راههاي شرياني به همديگر استفاده از سه راه به جاي تقاطع چهارراه اولويت دارد .ولي در خيابانهاي محلي
تقاطع خيابانها با يكديگر بايد به صورت سه راه باشد.

 -6-3تعداد خطوط عبوری
الف ـ خیابانهای شریانی درجه  :1آزاد راه و بزرگراه بايد دست كم دو سوارهرو مجزا از هم ،و در هر سوارهرو حداقل دو خط
داشته باشند ،حداكثر تعداد خطوط هر سوارهرو ،چهار خط تعيين مي شود .اگر به بيش از چهار خط در هر طرف نياز است ،بايد تعداد
سوارهروها را افزايش دهند .راههاي عبوري ،بنا به تعريف ،راههاي دو خطه با ترافيك دو طرفهاند .چون راههاي عبوري اغلب از كنار
و يا داخل مجتمعهاي مسكوني ميگذرند ،لذا الزم است در چنين شرايطي اصول زير مدنظر قرار بگيرند:
 .1خطوط سوارهرو عبوري در محيطهاي شهري نبايد بوسيله رفيوژ از همديگر جدا شوند.
 .2سوارهرو عبوري بايستي بوسيله دو رفيوژ جانبي از سوارهروهايي كه به محيط شهري دسترسي ميدهند جدا شوند.
 .3تعداد خطوط سوارهروهاي مجاور سوارهروهاي عبوري در هر طرف به تناسب نياز از  2تا  3خط ميتواند تشكيل شود.
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ب ـ خیابانهای شریانی درجه  :2تعداد راههاي شرياني درجه  2براساس حجم ترافيك ساعت طرح و ظرفيت هر خط تعيين
ميشود .تعداد خطهاي اصلي حداقل  2و حداكثر  6در دو جهت حركت تعيين ميشود.
ج ـ خیابانهای محلی :تعداد خطهاي سوارهرو خيابانهاي محلي مسكوني (بدون در نظرگرفتن خط پاركينگ) نبايد از  2بيشتر
باشد.

 -6-4حداقل عرض سوارهرو
 .1شرياني درجه 1
-

عرض خطهاي اصلي :عرض مطلوب خطهاي اصلي آزاد راه  3.75و عرض حداقل آنها  3.5متر است .در
بزرگراههايي كه سرعت طرح آنها  90كيلومتر در ساعت و يا كمتر است ،عرض مطلوب خط  3.5متر و عرض
حداقل آن  3.25متر است.

-

عرض خطهاي كمكي :در آزاد راه بايد و در بزرگراه بهتر است كه عرض خطهاي كمكي را برابر عرض خطهاي
اصلي آنها بگيرند .در بزرگراه اگر محدوديتهاي تأمين حريم ايجاب كند ،ميتوان عرض خط گردش به چپ را تا
 3متر ،و عرض سربااليي را تا  3.25متر كاهش داد؛ كاهش عرض ساير خطهاي كمكي توصيه نميشود.

-

راههاي عبوري ،مطابق ضوابط تعيين شده براي بزرگراهها طراحي شوند.

 .2شرياني درجه 2
-

عرض براي خطهاي اصلي راههاي شرياني درجه دو 3.25 ،متر و عرض حداقل  2.75متر تعيين ميشود .از عرض حداقل
جز در موارد استثنايي ،و آن هم در مورد راههاي موجود نبايد استفاده شود .در مناطق صنعتي ،انبارها ،عمدهفروشيها ،و در
ساير مواردي كه حجم وسايل نقليه سنگين (كاميون ،تريلي و اتوبوس) بيش از  10درصد حجم كل ترافيك را تشكيل
ميدهد ،عرض خط را نبايد از  3.25متر كمتر بگيرند .در اين موارد بهتر است عرض خط  3.5متر باشد.

-

عرض خطي را كه در كنارش جدول قرار دارد بايد  0.25متر از عرضهاي تعيين شده در باال گرفته شود .اگر در كنار خط
ناودان وجود دارد ،عرض ناودان را نبايد جزء عرض خط به حساب آورد.

 .3خيابانهاي محلي
-

حداقل عرض خطهاي اصلي و كمكي در خيابانهاي محلي  2.75متر تعيين ميشود ،ولي اين عرض نبايد از  3متر
بيشتر گرفته شود .اگر در لبه خط جدول وجود دارد ،بايد  0.25متر به حداقل فوق اضافه شود.

 -6-5حداقل فاصله بین تقاطعها
 .1معابر شرياني درجه  :1حداقل  2/5كيلومتر ( 2500متر)
 .2معابر شرياني درجه 2
-

در مراكز شهر  300تا  500متر.

-

در اطراف شهر  400تا  800متر.

 .3خيابانهاي محلي :تعيين فاصله تقاطعها در خيابانهاي محلي به شكل سه راه در دو تيپ صورت ميگيرد

تیپ 1

تیپ 2
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شکل  :4تیپهای دوگانه فاصله تقاطعهای خیابان فرعی

باتوجه به شكل تقاطعها درتيپهاي دوگانه ،فاصله تقاطعها بهشرح جدول زير تعيين ميشود.
جدول  :11حداقل فاصله تقاطعها در خیابانهای محلی

حداقل فاصله تقاطعها از یکدیگر در خیابانهای محلی (متر)
خيابان محلي اصلي
خيابان محلي فرعي
40
20
80

40

وضعیت تقاطعها
تیپ یک
تیپ 2

توصيه ميشود كه فاصله تقاطعها از يكديگر از حداقلهاي تعيين شده در نمايه فوق بيشتر باشد.

 -6-6ضوابط تعریض گذرها
حداقل عرض گذرها به شرح جدول زير تعيين ميشود:
جدول  :12تعیین ضوابط تعریض گذرهای دسترسی

تا  1۰۰متر

 1۰1تا  15۰متر

 151متر به باال

طول معابر
گذرهاي بن باز (متر)

۸

1۰

12

گذرهاي بنبست (متر)

6

۸

-

 .1در تفكيكهاي جديد حداكثر طول گذرهاي بن باز  250متر و حداكثر طول گذرهاي بنبست  100متر توصيه ميگردد.
 .2فواصل تقاطع معابر اتومبيلرو در طرحهاي آمادهسازي و تفكيكي تا  12متر عرض نبايد كمتر از  150متر باشد و در ساير
معابر طبق نقشه شبكه ارتباطي طرح جامع تعيين فاصله ميشود.
 .3هرگونه تعريض معبر در بافت تاريخي ممنوع است.

 -6-7سلسلهمراتب و اتصالهای مجاز به شبکه معابر
 .1اتصال معابر با عرض  10متر و كمتر (خيابانهاي محلي) به معابر با عرض  16متر و بيشتر و همچنين معابر و جادههاي
بين شهري و روستايي ممنوع است .در موارد مربوطه الزم است با تعبيه موانع فيزيكي مناسب اينگونه اتصالها قطع
شوند.
 .2خصوصيترين عنصر كاربري (واحدهاي مسكوني) بايد از معابر دسترسي و يا حداكثر محلي اصلي تغذيه شوند.
 .3دسترسي كاربريهاي محلهاي از خيابان محلي اصلي و خيابانهاي جمع و پخشكننده تأمين خواهد شد.
 .4دسترسي كاربريهاي شهري (عامترين عناصر كاربري) از طريق خيابانهاي شرياني درجه دو تأمين خواهند شد.
 .5عناصري از كاربريهاي شهري كه نياز به دسترسي سريع دارند ،مانند آتشنشاني ،بيمارستانهاي بزرگ و پمپبنزينها،
ميتوانند از طريق خيابانهاي سريع يا نسبتاً سريع شهري تغذيه شوند.
 .6در مورد قطعاتي كه بر خيابانهاي شرياني درجه دو و باالتر قرار دارند ،چنانچه به علل موجه پيشبيني دسترسي جداگانه
از جبهه پشت قطعه مقدور نباشد ،دسترسي از گذرگاه اصلي با نظر سازمان مجري طرح اقدام ميگردد.

 -6-8مقطع عرضی
 .1معابر بن باز بايد داراي حداقل  5/5متر عرض سوارهرو و مابقي به پيادهرو  ،كانيو و يا فضاي سبز اختصاص يابد.
 .2حداقل عرض پيادهرو  1/5متر است.
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 -6-9دوربرگردان
 .1احداث دوربرگردان در انتهاي معابر بنبست به عرض حداقل  12متر الزامي است( .حداقل عرض استاندارد ابعاد دوربرگردان
 14×14متر و در موارد خاص 12×12متر تعيين ميگردد).
 .2احداث دوربرگردان در گذرهاي بنبست با طول 30متر و كمتر الزامي نيست.

 -6-10طراحی هندسی معابر و تقاطعها (قوس  ،پخ و محدوده موانع ثابت):
 -1-10-6ضوابط قوسها
كليه قوسهاي محل تقاطع سوارهروها با زاويه  90درجه بايد داراي شعاع دايرهاي به ميزان حداقل  6متر به طوري كه در هر خيابان
با قا بليت عبور سواره ،امكان عبور براي كاميونت (با يك فرمان) فراهم باشد .شعاع قوس در ساير موارد بر اساس جدول زير با توجه
به زاويه سوارهرو دو معبر تعيين ميشود:
جدول  :13شعاع قوس در تقاطع خیابانها (برای گردش سوارهرو)

40و45

30و36

24

20

18

16

14

12

10

8

6

عرض خيابان
(متر)

*

*

30

20

20

15

*

*

*

*

*

4۰و45

*

20

20

20

15

15

12

10

*

*

3۰و36

15

15
12

15
12
12

12
12
10
10

12
12
10
10

10
10
10
10

10
10
10
8

*
5
5
5

*
5
5
5

24
20
18
16

10

8

8

5

5

14

8

8

5

5

12

8

5

5

10

5

5

8

ضرايب  Rبا زاويههاي تقاطع غير قائمه
K=0/40
R=30
K=0/6
R=60-30
K=0/8
R=90-60
K=1/00
R=90
K=1/40
R=120-90
K=1/60
R=120-150
R=KR
*شعاع قوس در اين تقاطعها نياز به طراحي خاص دارند.
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5
 .1شعاع قوس در پروفيل طولي :حداقل شعاع قوس محدب در خيابانهاي فرعي 500متر و در خيابانهاي اصلي  800متر
است .حداقل شعاع مقعر در خيابانهاي فرعي  300متر و در خيابانهاي اصلي  750متر است .حداكثر شيب طولي در معابر
فرعي  10درصد و در معابر اصلي  8درصد است.
 .2فاصله ديد در تقاطعها حداقل 20متر است .اگر اين امر ممكن نباشند ،بايستي با نصب تابلو و هشدار الزم ،رفع نقص گردد.
 .3نصب تابلو هر نوع تجهيزات و تأسيسات ديگر در مثلث ديد ممنوع است.
 .4اگر تقاطع بيش از چهار ورودي داشته باشد ،تبديل به ميدان ميشود .اگر امكان احداث ميدان فراهم نباشد بايد وروديهاي
مازاد را مسدود نمود يا يكطرفه نمود.
 .5حداقل شعاع هسته مركزي ميدانهاي احداثي ميبايست  12متر و داراي  3نوار عبوري با عرض  3متر باشد.
 .6اگر ميدان غير دايرهاي باشد ،حداقل شعاع گردش به كار گرفتهشده در هسته مركزي  12متر خواهد بود.
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 -2-10-6ضوابط پخها
ضوابط پخ براي معابر دسترسي مسكوني به شرح زير ميباشد:
جدول  :14شعاعهای پیشنهادی برای قوسهای تقاطعها برحسب درجه ،زاویه گردش و سرعت طرح معبر

نوع معبر

زاويه گردش

30

)عالوه بر شعاع قوس(*

شعاع قوس پيشنهادي
به متر

)طبق فرمول آئين نامه(

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

18 - 17
30 - 29
46 - 45
15
25 - 22.5
38 - 36
13 - 12
22 - 18
34 - 27
11 - 10
19 - 16
30 - 25
9
16 - 15
26
9-8
14 - 13
23 - 22
8-7
12
21 - 19
8-6
11 - 10
19 - 16
7-5
9
17 - 13
7-5
8
15 - 11

17
29
46
15
25
38
13
22
34
10
19
30
9
16
26
8
14
22
7
12
19
6
10
16
5
9
13
5
8
11

ميزان عقب نشيني

محلي
شرياني 2
شرياني 1
45
محلي
شرياني 2
شرياني 1
60
محلي
شرياني 2
شرياني 1
75
محلي
شرياني 2
شرياني 1
90
محلي
شرياني 2
شرياني 1
105
محلي
شرياني 2
شرياني 1
120
محلي
شرياني 2
شرياني 1
135
محلي
شرياني 2
شرياني 1
150
محلي
شرياني 2
شرياني 1
165
محلي
شرياني 2
شرياني 1
*ميزان عقب نشيني به متر است.

 .1نصب درب ماشينرو در كليه پخها ممنوع است.
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شعاع قوس محاسبه

شعاع قوس
)طبق آئين نامه(

18
30
45
15
22.5
36
12
18
27
10.5
16.5
25
9
15
قوس مركب
8.5
13.5
23
8
12
21
7.5
10.5
19
7
9
17
6.5
8
15

سرعت طرح
46
66
90
44
62
85
40
58
80
36
54
75
33
50
70
31
46
65
29
43
60
27
40
55
26
37
50
25
34
45

 .2پخهاي واقع در محل تقاطع گذرها كه داراي طرح اجرائي ميباشند ،طرح مذكور مالک عمل است.
 .3پخ دوربرگردانها در انتهاي كوچههاي بنبست  1/5متر تعيين ميگردد.
جدول  :15تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ) برای زوایای تقاطع بیش از  11۰درجه

40 - 45

35 - 39/9

30 - 34/9

25 - 29/9

18 - 24/9

12 - 17/9

5 - 11/9

عرض گذر

6

6

6

5/5

5

3/5

3

5 - 11/9

۸

8

7

6

5/5

4

3/5

12 - 17/9

14

12

10

8/5

7

5/5

5

18 - 24/9

16

14

12

10

8/5

6

5/5

25 - 29/9

17

16

14

12

10

7

6

30 - 34/9

22

19

16

14

12

8

6

35 - 39/9

25

22

18

16

14

8

6

40 - 45

 .1در تقاطعهاي معمولي با چهارنبش ،چنانچه پخ نبش مقابل بر اساس ضوابط مصوب قبلي ايجاد شده باشد پخ نبش مورد
نظر بايد برابر با طول پخ گوشه مقابل اجرا گردد.
 .2در تقاطعهايي كه بهصورت ميدان طراحي مي شوند از جداول باال مستثني بوده و بر اساس حجم گردش و طرح اجرائي
ميدانها عمل ميگردد.

 -3-10-6محدوده موانع ثابت
 .1در هر معبر به منظور تقسيم بندي جريانهاي حركتي دو باند  0.5متري در دو سوي معبر و متصل به جدارهها به منظور
قرارگيري موانع ثابت نظير پلهها يا بيرونزدگي احجام نما نظير فضاهاي ورودي در نظر گرفته شده است.
 .2تقسيمات مقطع عرضي در هر معبر بايد از ابتدا تا انتهاي آن بصورت يكپارچه اجرا گردد و از قطع شدن و يا حذف برخي
از باندها در ميانه معبر خودداري شود.
گزينههاي زير پيشنهادات ديگري براي ساخت و اجراي باند موانع ثابت هستند:
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شکل  :5گزینههای پیشنهادی برای باند موانع ثابت

تصويرسمتراستافزايشارتفاعنسبتبهپيادهرو-تصويرسمتچپبرآمدگيدايرهايشكلدراينقسمت
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 -7ضوابط و مقررات بافت تاریخی
ضوابط و مقررات بافت تاريخي بندر كنگ برپايه ضوابط حفاظت از بافتهاي تاريخي كشور كه برآمده از بند ج ماده  166قانون برنامه
سوم توسعه ،ماده  1آيين نامه اجرايي بندر مذكور مصوبه  1384هيات وزيران از يك سوي و همچنين شرايط و ويژگيهاي بافت
تاريخي بندر كنگ از سويي ديگر تهيه و تنظيم شده است .رعايت اين الزامات ،در تكميل الزامات ديگر اين گزارش ارائه شده و
رعايت آن را منتفي نميكند .در مواردي كه تناقض بين دو بخش وجود داشته باشد ،رعايت الزامات ويژه بافت تاريخي مقدم است.
ضوابط ساختماني محدوده بافت تاريخي از طريق كميسيون ماده  5قابل تغيير نبوده و هرگونه تغيير در ضوابط مذكور منوط به اخذ
تأييديه مستقل از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مي باشد.
 -1-7حوزه شمول
حوزه شمول اين مقررات دو بخش را در بر ميگيرد كه در متن به آنها ارجاع شده است:
.1

بافت تاريخي ،كه همان محدوده تعريف شده بافت تاريخي است.

.2

بناهاي ارزشمند تاريخي ،مشتمل بر دو دسته بناهاي ثبت شده تاريخي و بناهاي ارزشمند شناسايي شده است .بناهاي ارزشمندي

كه پس از اين ضابطه ،شناسايي خواهند شد نيز مشمول ضوابط بافت ارزشمند خواهند بود.
درخصوص بناهاي ارزشمند ،استعالم از وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري درخصوص ضوابط خاص بنا ضروري است و چنانچه تعارضي با
ضوابط عمومي بافت تاريخي داشته باشد ،ضوابط خاص بناي تاريخي مقدم است.
ليست بناهاي ارزشمند و ثبت شده تاريخي در پيوست  1ارائه شده است.
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 -2-7الزامات عمومی
 .1هرگونه فعاليت عمراني و ساماندهي به منظور حفظ ارزشهاي فرهنگي و تاريخي مجموعه اعم از مرمت ،باز زنده سازي،
توسعه و ايجاد فضاي سبز ،تعمير ،تغيير و يا تغيير در كاربري در تمام و يا بخشي از آن ،پس از تهيه و ارائه طرح به وزارت
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و تصويب نهايي آن از سوي وزارت مذكور و اجراي دقيق مفاد طرح مصوب،
معتبر خواهد بود.
 .2هرگونه اقدامي كه به بنيان و منظر آثار لطمه وارد سازد ،از قبيل احداث انواع كانال آب ،گاز ،برق و تلفن ،نصب دستگاههاي
لرزاننده ،دودزا و پرسر و صدا و انواع تابلوهاي تبليغاتي و اطالع رساني ،تردد ماشين آالت سنگين و غيره ممنوع است.
 .3استفاده از آثار با ارزش براي عملكردهاي عمومي با موافقت وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و ضوابط
آن مجاز است.
 .4هر گونه ساخت و ساز در داخل حريم و يا در مجاورت بالواسطه حريم آثار و محوطههاي با ارزش ،با موافقت و رعايت
ضوابط و مقررات وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز است.
 .5تغيير در نماي آثار باارزش ممنوع است.
 .6الحاق به پالک در بناي تاريخي ثبت شده و بناهاي واجد ارزش تاريخي و معماري ممنوع است.
 .7احداث دسترسيهاي موضوعي در اين محدوده پس از هماهنگي با وزارت ميراث فرهنگي تهيه و ارائه طرح تصويب نهايي
و نظارت مستقيم وزارت مذكور و اجرايي دقيق طرح مصوب معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
 .8طرح معماري ،مصالح و نماي واحدهاي مسكوني ،بايد متناسب با بافت فرهنگي – تاريخي مجموعه و يا اقليم منطقه
هماهنگ و سازگار باشد.

 -7-1ضوابط و مقررات ساخت و ساز در بافت تاریخی
 .1تخريب بناي باارزش تاريخي و معماري ممنوع است.
 .2در محدوده بافت تاريخي هرگونه تعريض معبر ممنوع است.
 .3حد نصاب تفكيك در زمينهاي بافت تاريخي برابر  1000مترمربع است.
 .4تجميع در بافت تاريخي جز مواردي كه به بازپيرايي قطعه به وضع اصيل آن بينجامد ،ممنوع است.
 .5در تفكيك زمينهاي بافت تاريخي ،نسبت طول قطعه به عرض آن حداكثر مي بايست تا  2برابر باشد.
 .6حداقل بر قطعه در تفكيكهاي جديد بافت تاريخي برابر با  20متر است.
 .7تفكيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي ،عينا مشابه بناي تاريخي قبلي و با همان كاربري بازسازي شود.
 .8تغيير كاربري در يك قطعه واقع در بافت تاريخي به كاربري عمومي صرفا با تاييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي در مرحله نخست و در ادامه ،تاييد كميسيون ماده  5مجاز است .در اينصورت بايد با نظر كميسيون
ماده  5بنا بهصورت اوليه خود بازسازي يا درقالب همان كالبد گذشته مورد نوسازي هماهنگ قرار گيرد.
 .9كاربريهاي مجاز قابل استقرار در بناها و مجموعه هاي تاريخي و معماري ،اعم از ثبت شده يا نشده ،مشروط به
حفظ كالبد بناي تاريخي و احيا و مرمت آن با تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي و اخذ مجوز
شهرداري به شرح زير است:
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-

كاربري فرهنگي نظير كتابخانه ،فرهنگسرا ،كانون پرورش فكري ،كتابسرا ،نمايشگاه و موزه

-

فروشگاه صنايع دستي ومحصوالت فرهنگي

-

اداري و دفاتر كار

-

آموزشگاه عالي و آموزشگاه

-

گردشگري و اقامتي

-

خدمات رفاهي نظير رستوران ،سفره خانه ،چايخانه ،كافي شاپ ،كافه كتاب

تبصره :در محوطه هاي تاريخي تنها استقرار كاربري هايي كه بنا بر تشخيص و اعالم وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي براي حفاظت و احياي محوطه هاي تاريخي ضرورت دارند ،مجاز مي باشند.
 .10هرگونه دخل و تصرف ،تعميرات و تغييرات در عرصه و حريم بناها و محوطههاي باارزش تاريخي ،صدور پروانه
ساختماني ،گواهي انجام سفتكاري و پايان كار هر قطعه واقع در اين محدودهها بايد با موافقت و نظر وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي صورت گيرد .اين دستورالعمل شامل نوسازي تعمير بدنه خارجي بناهاي مجاور
با بناي تاريخي نيز مي شود.
 .11پيش آمدگي بنا در گذرهاي مجاور هر قطعه در عرصه و حريمهاي حفاظتي بناهاي باارزش تاريخي و معماري ممنوع
ميباشد.
 .12طرح معماري و مصالح به كار رفته در نماي هر قطعه در محدوده مصوب منطقه تاريخي شهر و حريم حفاظتي آن
بايد با استفاده از مصالح بومي و هماهنگ با معماري بناي تاريخي باشد .الگوهاي ارائه شده در جلد يازدهم اين
مجموعه (طرحهاي موضوعي و موضعي) ميتوانند بهعنوان نمونه مورد توجه قرار گيرند.
 .13كاشت درخت ،ايجاد ناودان ،باغچه ،پاسيو ،سرويس بهداشتي و حمام ،ساخت پله ،خرپشته ،نصب عناصر تاسيساتي
و احداث زيرزمين در سمت همجوار بناي واجد ارزش تاريخي و معماري ممنوع است.
 .14هرگونه الحاقات به نماي موجود بايد در هماهنگي با ضوابط ارائه شده و بستر كالبدي بوده و به تأييد وزارت ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي برسد.
 .15خطرات مشكالت و تاثيرات نامطلوب ايجاد شده در محدوده مصوب منطقه تاريخي شهر و محوطهها و بناهاي واجد
ارزش تاريخي و حريم مربوط به آن كه در اثر فرسودگي شبكه تاسيسات زيربنايي موجود (آب و فاضالب ،برق و گاز
و  )...مانند نشست ،نم ،رطويت و ترکخوردگي به وجود آمده يا بيايد ،بايد در اسرع وقت و در اولويت ويژه نسبت به
تعويض و ترميم و اصالح براساس طرح مورد تاييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي رفع و اصالح
شود.
 .16حفظ كالبد بناي تاريخي برعهده مالك است و هرگونه افزايش سطح زيربنا و الحاقات بنايي ممنوع است و درصورت
نياز به مرمت و احيا ،بايد براساس نظر ميراث فرهنگي اقدام شود همچنين در اينگونه موارد ،ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري مي تواند راسا اقدام كند.
 .17هرگونه فعاليت عمراني و نوسـازي در بافت تاريخ بايد تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي ،گردشـگري و صـنايع دسـتي

صورت پذيرد.

 -2-7ضوابط و مقررات نظام کاربری اراضی
 .1نظام كاربري اراضي تابع ضوابط مندرج در بند  5اين مجلد است؛ در عين حال ،در بافت تاريخي؛ درصورت مغايرت ،رعايت ضوابط
بافت تاريخي الزامي است.
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 .2رعايت ضوابط ارتفاع ،تراكم و سيما و منظر و ساير ضوابط بافت تاريخي براي كليه كاربريهاي مستقر در بافت الزامي است.
 .3در بخش كاربري آموزشي ،در محالت با بافت تاريخي و محالت فشرده شهر كنگ حداقل مساحت دبستان و راهنمايي برابر با
 1500مترمربع و مدرسه متوسطه عمومي برابر با  2000مترمربع بالمانع است.

 -3-7تراکم و سطح اشغال
 .1در ساختمانها سطوح زير مشروط به رعايت شرايط خاص جزء تراكم محسوب نخواهد شد؛ اما در هر صورت جزء
سطح اشغال ساختمان محاسبه مي شوند:
-

سطح بادگير بر روي بام

-

سطح نورگيرها و فضاهاي تهويه طبيعي مشروط بر آنكه حداقل ابعاد نورگير مطابق مبحث چهارم مقررات ملي
ساختمان رعايت گردد.

-

سطوح شيب دار عمومي ساختمان مشروط بر آنكه دسترسي بيشتر از يك واحد را تامين نمايد و ضوابط ابعادي
استاندارد آن طبق مقررات رعايت گردد.

-

پله فراريا پله دسترسي بام براي ساختمانها مطابق ضوابط مقررات ملي ساختمان

-

سطح مربوط به داكت تاسيساتي و موارد مشابه آن ،مشروط به رعايت حداقل ابعاد جزء تراكم و سطح اشغال
محاسبه نمي شود.

-

در امالک و اراضي واقع در زيرپهنههاي خدمات و فعاليت و مختلط ،استقرار عملكردهاي پاركينگ ،انباري و تاسيسات
و خدمات فرهنگي (نظير كتابخانه و  ،)...درماني ،ورزشي (باشگاههاي ورزشي ،سالن بدن سازي و  )...و مذهبي ،منوط
به رعايت ضوابط ملي ساختمان و منوط به اخذ گواهينامه صالحيت ايمني.

-

فضاي نيمهباز در ساختمان هاي مسكوني درصورتيكه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو (منظور از
سطح بازشو ،طول ايوان مجاور به فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان است) كمتر از يك باشد و عرض
ايوان از  2/5متر بيشتر نباشد ،جزو تراكم و سطح اشغال قطعات محاسبه نميشود.

 -1-3-7تراکم و سطح اشغال در پهنه سکونت
تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در زيرپهنههاي سكونت ،به استثناي قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي ،مطابق جدول زير است:
جدول  :16ضوابط و مقررات ساختمانی در زیرپهنه سکونت
مسکونی ارزشمند تاریخی
بيش از 250
كمتر از 250
55%
% 65

مشخصات
حداکثر سطح اشغال
تراکم پایه پیشنهادی

% 50

50%

حداکثر تراکم ساختمانی

% 65

55%

حداکثر تعداد طبقات

1

1
1000

حدنصاب تفکیک
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 .1معيار محاسبه سطح اشغال و تراكم مساحت ملك طبق سند مالكيت آن است.
 .2در قطعات واجد بنا ،الگوي ساختبنابايدمطابقباالگويساختاصيل(مقصودازالگويساختاصيلقطعه،
الگويساختقطعهدرعكسهواييسال1335بهعنوانسندپايهاست)باشد.
 .3فضاي نيمه باز ،درصورتي كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو ( منظور از سطح بازشو ،طول ايوان مجاور به
فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان است) كمتر از يك باشد و عرض ايوان از  2/5متر بيشتر نباشد ،جزو تراكم
و سطح اشغال قطعات محاسبه نميشود.
 .4در قطعات با مساحت بيش از  250مترمربع احداث فضاي نيمه باز به ميزان حداكثر  15درصد مساحت قطعه به شرط
رعايت حداقل وسعت فضاي باز ،مجاز است.
 .5در پهنه مسكوني ارزشمند تاريخي در بناهاي موجود و قابل نوسازي ،چنانچه تراكم قبل از نوسازي بيش از  %50باشد،
ميزان مذكور مالک تراكم پايه بوده و مالكين نبايد مابه تفاوت تراكم پايه  %50و تراكم مجاز را پرداخت نمايند.
 .2در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،احداث طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست .اما باتوجه به وجود
الگوي باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك ،احداث اتاق باالخانه صرفاً در قطعات با مساحت 500
مترمربع و باالتر با شرايط زير و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز است :
-

حداكثر پيشآمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر  30درصد طول آن ضلع باشد.

-

فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،نبايد از  3متر كمتر باشد.

-

حداكثر مساحت اتاق باالخانه  35مترمربع ميباشد.

درصورت موافقت با احداث ،اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.

 -2-3-7تراکم و سطح اشغال در پهنه مختلط
تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در زيرپهنههاي مختلط ،به استثناي قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي ،در بافت تاريخي مطابق
جدول زير است:
جدول  :17ضوابط و مقررات ساختمانی در زیرپهنه مختلط
پهنه

پهنههاي كالن

زيرپهنهها
محورهای مختلط فرهنگی،

مختلط

پهنه مختلط

گردشگری و خدماتی

تاریخی

محورهای مختلط فرهنگی،
گردشگری ساحلی

.1

حداكثر

حداكثر تعداد

حداكثر سطح

حدنصاب

تراكم

طبقات

اشغال

قطعه

65%

1

65%

500

65%

1

65%

500

در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني مختلط تاريخي ،احداث طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست .اما باتوجه به وجود الگوي

باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك ،احداث اتاق باالخانه صرفاٌ در قطعات با مساحت  500مترمربع و باالتر با شرايط زير
و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مجاز است :
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-

حداكثر پيشآمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر  30درصد طول آن ضلع باشد.

-

فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،نبايد از  3متر كمتر باشد.

-

حداكثر مساحت اتاق باالخانه  35مترمربع ميباشد.

درصورت موافقت با احداث ،اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.
.2

دراينپهنهنيزتراکمپايه%50،بودهودربناهايموجودوقابلنوسازي،چنانچهتراکمقبلازنوسازيبيشاز% 50

باشد،ميزانمذکورمالکتراکمپايهبودهومالكيننبايدمابهتفاوتتراکمپايه%50وتراکمموجودراپرداختنمايند.

 -3-3-7تراکم و سطح اشغال در گستره باغات تاریخی (زیرپهنه حفاظت)
تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در باغات تاريخي برابر با حداكثر تراكم ،%15حداكثر يك طبقه و حداكثر سطح اشغال  %15ميباشد.
تبصره :درصورت ارائه طرح موضعي در محدوده باغات و تصويب آن در مراجع ذي صالح ،ضوابط مذكور مالک عمل خواهد
بود.

 -4-7ضوابط و قواعد کنترل نظام پهنهبندی
 -1-4-7ضوابط و مقررات تفکیک اراضی و ابعاد و تناسبات
ضوابط تفكيك اراضي مندرج در بند  1-3-3الزم االجرا است؛ در عين حال ،ضوابط ويژه زير در بافت تاريخي مالک عمل خواهد
بود:
 .1حد نصاب تفكيك در زمينهاي بافت تاريخي برابر  1000مترمربع است.
 .2رواداري تا  5 %قابل اعمال است.
 .3در بناهاي ثبتي و واجد ارزش هرگونه تغيير بنيادين از جمله تفيك و تجميع ممنوع مي باشد ،در ساير قطعات ،تجميع تنها
در حالتي مجاز است كه باز پيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد.
 .4در تفكيك زمينهاي بافت تاريخي ،نسبت طول قطعه به عرض آن حداكثر مي بايست تا  2برابر باشد.
 .5حداقل بر قطعه در تفكيكهاي جديد بافت تاريخي برابر  20متر است.
 .6تفكيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت ،عينا مشابه بناي تاريخي قبلي و
با همان كاربري تجديد شود.
 .7تفكيك قطعات با نوعيت باغ در هريك از پهنه هاي طرح تفصيلي تابع آيين نامه اجرايي ماده  14قانون زمين شهري
است.

 -2-4-7نحوه استقرار ساختمان در زمین (الگوی سطح اشغال)
نحوه استقرار ساختمان در زمين در بافت تاريخي تابع ضوابط زير است:
 .1به منظور صيانت از ساختار بافت و حفظ انسجام فضايي و الگوي دورنگرا استقرار بنا در چهار ضلع ساختمان و تداوم الگوي حياط
مياني پيشنهاد مي شود .براين اساس در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،استقرار بنا در چهار وجه زمين
درصورتيكه فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه ،از  3متر كمتر نباشد ،بالمانع است.
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 .2در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي ،اولويت استقرار ساختمان به ترتيب ،شمال زمين ،غرب ،جنوب و شرق است.
تبصره :در قطعات داراي بيش از يك بر مشرف به معبر عمومي ،استقرار بنا به شكل  Lو  Uمشروط بر رعايت حداكثر سطح اشغال
بالمانع است.
 .3از سطح زمين كه در محدوده سطح اشغال (مشتمل بر فضاي بسته و نيمهبسته ثابت و غيرثابت) قرار نميگيرد ،حداقل  25درصد
بايد به فضاي باز (بدون سايبان يا هرگونه پوشش) اختصاص يابد؛ تخصيص مابقي فضاي باقيمانده به فضاي نيمهباز بالمانع است.
درصورت تفكيك فضاي باز به چند بخش مجزا در عرصه ،سطح هرفضاي باز پيوسته نبايد از  25متر مربع كمتر باشد.
 .4حداقل  30درصد از فضاي باز هر قطعه مسكوني بايد به فضاي سبز و درختكاري اختصاص يابد.
 .5ساخت و ساز هرگونه پيشآمدگي در بافت تاريخي ممنوع است.
 .6درصورت قرارگيري هر وجه از بنا در مجاورت گذر ،عقبنشيني بنا يا بخشي از آن از ديوارهاي مرتبط با گذر ممنوع است؛ مگر
آنكه بهصورت فضاي باز پيوسته با گذر قرار گيرد و يا فضاي سبز در آن شكل گيرد .دراينصورت ،امكان پيشبيني الحاقات
مرتبط با بنا نظيرسطح شيبدار و پله ،سكوي ورودي و تجهيزات مكانيكي ساختمان به شرط پيشبيني تمهيدات الزم جهت عدم
مخدوش نمودن سيما و منظر معبر بالمانع است.
 .7در معابر اصلي شهري با بدنه مختلط تجاري -مسكوني و يا خدماتي -مسكوني و تراكم باالي جريان پياده ،فضاي باز هر قطعه
كه در پيوستگي با گذر قرار دارد ،ميتواند درصورت تأييد كاركرد و طرح پيشنهادي در وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دستي در رابطه با كاربري مورد نظر از طريق ساز و كار شوراي فني استان ساماندهي شود.
 .8بهدليل وجود زمين هاي بزرگ و عدم امكان تفكيك قطعات با حدنصاب كمتر از  1000متر در كاربري مسكوني بافت تاريخي،
وجود خانوارهاي گسترده و درعين حال ،بهمنظور استطاعتپذير نمودن مسكن در اين بافت ،امكان ايجاد متشكل از چند واحد
مسكوني يك طبقه در يك قطعه زمين وجود دارد .الگوي پيشنهاد شده ،مجتمعسازي با ساختمانهاي «واحدهاي مسكوني
مجموعه اي» يك طبقه در يك قطعه زمين است .در اينصورت ،اعياني آن به تملك مالك و فضاي باز (حتي درصورت تعريف
استفاده اختصاصي براي هر واحد) جزو مشاعات ساختمان منظور شود .ساير ضوابط منطبق برضوابط ارائه شده در شهر و بافت
تاريخي است.

 -3-4-7ضوابط ارتفاع
 .1حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان يك طبقه در بافت تاريخي بدون درنظر گرفتن جانپناه (يا ستار) ،از تراز معبر تا روي
سقف ،برابر با  450سانتيمتر است.
 .2چنانچه ارتفاع ساختمان با احتساب ارتفاع ستار از  4/5متر تجاوز نمايد ،در صورت داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ در
راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر تا حداكثر  5/5متر بالمانع است.
 .3ارتفاع جانپناه ،حداقل  100و حداكثر  170سانتيمتر است .درصورت افزايش ارتفاع جانپناه به بيش از يك متر،
تبديل آن به ديوار مشبك و يا ستار الزامي است.
 .4حداكثر ارتفاع ستار برابر با  170سانتيمتر است.
 .5پيشبيني كرسي در زير ساختمان به ارتفاع حداكثر  60سانتيمتر از سطح تراز زمين بالمانع است.
 .6حفظ هماهنگي خط بام ساختمان با واحدهاي همجوار و تنظيم ارتفاع نماي خارجي ساختمانها جهت اين هماهنگي
الزامي است.
 .7در صورت وجود طبقه اول ،حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از تراز معبر تا نقطه انتهايي بنا برابر با  680سانتيمتر است.
 .8احداث ستار در طبقه اول ممنوع است.
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 .9چنانچه ساختمان از ابتدا  2يا چند طبقه بوده باشد كه داراي ارزش تاريخي باشد (منوط به ارائه مدارک مستند از 2
يا چند طبقه بودن و تأييد از طريق ساز و كار شوراي فني استان) ،بالمانع است.
 .10ارتفاع بادگير در ارتفاع مجاز طبقات محسوب نميشود.
 .11احداث پيلوت در بافت تاريخي و محدوده بالفصل ممنوع است.
 .12احداث زيرزمين در محدوده بافت تاريخي ممنوع است.
 -4-4-7پارکینگ
در پالکهاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر سواره كمتر از  6متر احداث پاركينگ الزامي نيست؛ ساير ضوابط مطابق بند 13-1-5
ميباشد.

 -5-4-7سایر
•

پيشآمدگي و بازشوها تابع ضوابط مندرج در بند  10-1-5ميباشد.

•

فضاهاي نيمهباز تابع ضوابط مندرج در بند  11-1-5ميباشند.

•

فضاها و تأسيسات واقع بر روي بام تابع ضوابط مندرج در بند  12-1-5ميباشند.

 -5-7حرایم آثار تاریخی
 .1آثار تاريخي ثبت شده ،مشمول ضوابط مربوط به عقبنشيني و اصالح معابر نميباشند.
 .2احداث زيرزمين در ساختمانهاي مجاور و حرائم آثار تاريخي ممنوع است.
 .3احداث زيرزمين در پالكهاي مجاور بافت تاريخي منوط به استعالم از وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
است.
 .4عمق پي ساختمانهاي درحال ساخت در مجاور آثار تاريخي و با ارزش نبايد سبب آسيب رساني شود و در اين مورد بايد
مجوز گودبرداري از ميراث فرهنگي به عمق مجاز اخذ شود.
 .5حريم بالفصل هر بنا توسط وزارت ميراث فرهنگي ارائه ميشود.
 .6هرگونه عمليات ساختماني در حريم بالفصل اين بناها بايد با تائيد و مجوز ميراث فرهنگي انجام پذيرد.
 .7عبور وسايل نقليه سنگين از داخل محدوده بافت تاريخي و معابر اطراف آن و بناي تاريخي ممنوع است.
 .8هرگونه عمليات ساختماني در محدوده بالفصل بافت تاريخي منوط به اخذ تأييديه وزارت ميراث فرهنگي  ،گردشگري و
صنايع دستي مي باشد.
 -6-7ضوابط سیما و منظر بافت تاریخی
اين الزامات كه با رويكرد حفاظت و توسعه در ساماندهي سيما و نماهاي شهري بافت تاريخي تنظيم شده ،در كل محدوده بافت
تاريخي الزماالجرا است و باهدف توسعه ارزشهاي بافت تاريخي به ديگر نقاط شهر و يكپارچگي كالبدي بافت ،براي مناطق ديگر
شهر هم توصيه ميشود.
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 -1-6-7حفظ خط آسمان شهر
 .1حفاظت و صيانت از عناصر موثر بر خط آسمان شهر الزامي است .اين عناصر شامل موراد زير است:
-

بادگيرهاي شهر

-

درختان نخل

-

منارههاي مساجد

-

رنگ همگن بدنههاي شهري

 .2بهمنظور هويتبخشي به محالت ،ضمن تأكيد بر توزيع كاربريهاي خدماتي و تجاري با رويكرد محلهمحوري
دربرنامهريزي كالبدي ،تقويت نشانههاي شهري در محالت توصيه ميشود.
 .3در كريدورهاي منتهي به دريا ،باغات شهر و مناظر پيراموني شهر ،موانع ديد حذف شده و در انتهاي اين كريدورها از
المانهاي مسدود كننده استفاده نشود .همچنين جهت تقويت امتداد اين كريدورها با قابليتهاي بصري همچون پيشبيني
عناصر قابل تكرار در طول مسير توصيه ميشود.

 -2-6-7کفسازی و ضوابط مرتبط با مقاطع عرضی
 .1كفسازي معابر پياده بايد ايمن و قابل شستشو بوده و به گونهاي باشد مانع سرخوردن پياده شود.
 .2مصالح مورد استفاده در كفسازي بايد با دوام ،هماهنگ با شرايط اقليمي و زمينه باشد .استفاده از مصالح بومي در كفسازي
معبر نظير سنگ هاي الشه و چهارتراش در اولويت است .در اين راستا الزم است كه مقاومت فشاري سنگ متناسب با
كاركرد مورد انتظار از آن و هماهنگي نوع سنگ از با شرايط اقليمي منطقه مورد توجه قرار گيرد.
 .3در مواردي كه امكان استفاده از سنگ وجود نداشته باشد ،مي توان از كفپوشهاي بتني پرسي نفوذپذير (2با رعايت ضوابط
دانهبندي با قابليت نفوذ آب ،حفظ مقاومت فشاري بتن و درزبندي مناسب براساس دستورالعملهاي مصوب) استفاده كرد.
استفاده از استاندارد  ASTM C16883در خصوص آزمايش و استاندارد  EN13384در مورد ويژگيهاي كفپوش
الزامي است.
 .4از مصالح و عناصر با بافت و رنگهاي نامتجانس و رنگ كردن لبه جداول پرهيز شود.
 .5كفسازي معابر پياده در كل طول معبر بايد همسان بوده و پالکهاي مشرف به معبر مجاز به تغيير نوع كفسازي نيستند.
 .6تراز ارتفاعي در طول معبر بايد ممتد و با شيب حداكثر  8درصد بهصورت يكنواخت در طول معبر باشد .تغيير تراز ارتفاعي
متناسب با تراز قطعات از طريق ايجاد دستانداز يا سطح شيبدار ممنوع است و قطعات الزم است كه تراز خود را با معبر
هماهنگ نمايند.
 .7توجه به ضوابط معلولين در طراحي معبر الزامي است.
 .8در فواصل معين در كفسازي باايجاد شيارهايي امكان نفوذ آب به زمين فراهم شود.
 .9كفسازي بايد داراي زيرسازي مناسب بوده تا نشست در معابر صورت نگيرد.
 .10اخذ تأييديه وزارت ميراث فرهنگي گردشگري صنايع دستي درخصوص تناسب مصالح و جزئيات اجرايي پيشنهادي با
مقتضيات بافت تاريخي ،ضروريست.
. pervious concrete pavement
"Standard Test Method for Density and Void Content of Freshly Mixed Pervious Concrete.
EN 1338: 2003/AC:2006 - Concrete paving blocks
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مقاطع پيشنهادي براي كفسازي معابر با عرضهاي متفاوت در ادامه ارائه شده است:
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جدول  :4مقاطع پیشنهادی کفسازی معابر

عرض معابر

دید سه بعدی

گزینه پیشنهادی کفسازی

گزینه
1

 2.5متر
گزینه
2

گزینه
1

 3.5متر
گزینه
2

 5متر

گزینه
1

75

عرض معابر

گزینه

دید سه بعدی

گزینه پیشنهادی کفسازی

بدون آب-رو

2

با آب-رو

گزینه
3

گزینه

با پارکینگ حاشیهای

1

 7متر

بدون پارکینگ حاشیهای

گزینه
2

با پارکینگ حاشیهای
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گزینه پیشنهادی کفسازی

عرض معابر

دید سه بعدی

بدون پارکینگ حاشیهای

گزینه
3

گزینه
4

3-6-7هماهنگی در نمای شهری
 .1ضروريست در ارائه طرح نوسازي بناهاي تجاري و مسكوني ،در صورت وجود جزيياتي چون رواق و  ...در الگوي اصيل،
اين جزييات عيناً در طرح جديد لحاظ شوند.
 .2امكان تصرف و بهرهبرداري از ساختمان پيش از نماسازي آن ممنوع است .صدور مجوز پايان كار براي ساختمان مشروط
به نماسازي با مصالح و روشهاي اجراي مجاز و تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي است.
 .3با هدف بهرهگيري از الگوهاي بومي و بهمنظور يكپارچگي بافت ،الزم است كه از ناهماهنگي در نوع مصالح و رنگ در
واحدهاي همجوار پرهيز شود .در اين بافت ،جداسازي سطوح اندود خارجي بين نماهاي مجاور الزامي نيست.
 .4در همجواري ساختمانهاي مجاور ،خط افق بام ،بهخصوص در طول يك معبر بايد در هماهنگي با يكديگر و ترجيحا در
يك امتداد قرار گيرند و از اشكال نامتجانس در خط نما پرهيز شود.
 .5خط بنا (يا ديوار حياط) در بناهاي مجاور در طول يك معبر بايد در هماهنگي با يكديگر بوده و در يك امتداد قرار گيرند.
ايجاد پوششهاي شيبدار يا داراي انحنا در بام و نما ممنوع است.
 .6استفاده از فرمهاي نامتجانس در بام يا پيشاني ساختمانها ممنوع است.
 .7مصالح مورد استفاده در رخ بام بايد متناسب و هماهنگ با مصالح استفاده شده در نماي ساختمان باشد.
 .8كليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اعم از تجاري ،درماني ،خدماتي ،اداري و ...در سطح شهر بايد در انطباق با
مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان و در هماهنگي بايكديگر هماهنگ تهيه شود .ارائه ابعاد ،طرح و محل نصب تابلوها
براي مالكين و بهره برداران الزامي ميباشند.
 .9سايبان هاي واحدهاي تجاري و خدماتي در معابر بايد در هماهنگي بايكديگر و براساس الگوي شكلي و ابعاد هماهنگ
متناسب با عرض معبر پياده شكل گيرد.
 .10باتوجه به الگوهاي بومي مصالح اندود نما بايد گچ نيم كوب و ساروج و به رنگ سفيد باشد.
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 4-6-7تناسبات بدنه معابر
تناسبات بدنه معابر در بافت تاريخي ،بايد متناسب با طيف الگوهاي موجود كه در مطالعات معماري و طراحي شهري بهطور مبسوط
شرح داده شده است ،باشد .نمونه متداول اين تناسبات در جدول زير ارائه شده است:

مقطع با عرض  1.5متر

مقطع با عرض  2.5متر

مقطع با عرض  3.5متر
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مقطع با عرض  5متر

مقطع با عرض  1۰متر

 5-6-7احداث بنا و جانپناه بر روی بام
 .1باتوجه به وجود اتاق باالخانه در بناهاي تاريخي شهر كنگ ،احداث آن در بناهاي جديد با رعايت ضوابط ارتفاعي و تراكمي
مرتبط كه در بخشهاي قبل به آن پرداخته شده است ،بالمانع است.
 .2ساخت اتاق با كاربري انبار يا هرنوع كاربري ديگر ،خارج از تراكم پيشبينيشده بر سطح بام ممنوع است.
 .3احداث دستانداز بام خانهها به منظور هماهنگي با بافت تاريخي توصيه ميشود .انواع الگوهاي پيشنهادي براي دستانداز
بام عبارتند از:
-

دستانداز با فرم ستار و اندود گچ

-

دستانداز مشبك بهصورت پيشساخته يا دستساز كه اغلب از جنس گچ ميباشد .اشكال مشبك ،اشكال هندسي
متنوعي است كه نمونههاي طرحهاي بومي آن در جلد هفتم گزارش ارائه است.
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 6-6-7بازشوها
بازشوهايي كه روبه معبر باز مي شوند ،نقش حائز اهميتي در سيماي بافت و منظر معبر دارند .در اين راستا رعايت ضوابط زير در
بازشوهاي مشر ف به معبر و يا بازشوهايي كه ديد از معبر براي ناظر پياده به آن وجود دارد ،الزامي است:
 .1هماهنگي و ارتباط منطقي ميان امتداد خطوط افقي و عمودي بازشو با ديگر بازشوها و با خطوط اصلي تاثيرگذار در نماي
ابنيه مانند پنجرهها ،قاببنديها ،خط ازاره
 .2هماهنگي شكل ،تناسبات و مصالح و رنگ بازشو با ديگر بازشوها و خط زمينه
 .3تداوم ريتم موجود در نما در احداث بازشوهاي جديد ،ايجاد ريتم در جدارهها با استفاده از پنجرههاي با ابعاد يكسان و با
فواصل منظم ،تقسيمبنديهاي منظم قاب پنجره ،تكرار الگوي تركيب و مجاورت بازشوها و ...
 .4مسؤوليت كنترل و ارائه تأييديه ويژه دراينخصوص برعهده نماينده وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
است.
 .5در ساخت خانه هاي جديد ،خانه متاخر در تنظيم خطوط نما بايستي تا حد امكان هماهنگ با خانه متقدم طراحي و اجرا
شود.
 .6حداكثر سطح بازشو در بدنه مشرف به معبر نبايد از  15درصد سطح آن بدنه تجاوز كند.
 .7قاب بازشو در بافت تاريخي بايد از جنس چوب باشد.
 .8از نصب شيشههاي رنگي و منعكسكننده نور در بازشوها خودداري شود.
 .9احداث هرگونه بازشو به معبر در بافت تاريخي بايد در هماهنگي با الگوهاي بومي باشد .انواع اين الگوها در جلد هفتم
گزارش ارائه شده است.
جدول زير تصاوير شماتيك نمونههاي غالب بازشو با درپوش چوبي و/يا حفاظ را نشان ميدهد:
جدول  :5الگوی پنجرههای پیشنهادی

قاب و نرده مخصوص بازشوي تهويه
جنس :قاب چوبي و ميلههاي فلزي
نسبت ارتفاع به عرض 0.6
ارتفاع  0.6متر – عرض  0.9متر

قاب مشبك مخصوص بازشوي تهويه ( شكا
هندسي تقسيمات داخلي آن متغير است).

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه داراي
نرده با تقسيمات سه تايي

جنس گچ

جنس :قاب چوبي – شيشههاي رنگي و نرده-

نسبت ارتفاع به عرض  ،1ارتفاع و عرض 0.5
متر
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هاي فلزي
نسبت ارتفاع به عرض  ،1ابعاد  1.1* 1.1متر

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه بدون

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه بدون

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه داراي

نرده با تقسيمات سه تايي

نرده با تقسيمات دو تايي

نرده

جنس :قاب چوبي و شيشههاي رنگي

جنس :چوبي

جنس :چوب و فلز

نسبت ارتفاع به عرض  ،1ابعاد  1.1* 1.1متر

نسبت ارتفاع به عرض  ،1ابعاد  1.1* 1.1متر

نسبت ارتفاع به عرض  ،2ابعاد  1*2متر

7-6-7کنجها
استفاده از تزئينات نامتناسب و ناهماهنگ با سبك معماري بافت تاريخي مانند برجستهسازي كنج و .مانند آن در پرداخت كنجها
ممنوع است .اجراي پخ و يا شياري از جنس اندود مطابق با الگوهاي بومي توصيه ميشود .الگوهاي كنج در زير ارائه شده است.

تاكيد بر كنج با ايجاد شيار از جنس اندود ديوار

نوع ديگر ايجاد پخ در بدنه

پخي متناسب با عرض معبر بوده و از اندود
ديوار براي آن استفاده ميشود.

 8-6-7ازاره
در صورت پيشبيني ازاره در ساختمان رعايت موارد زير الزامي است:
 .1ارتفاع ازاره بايستي در هماهنگي و امتداد ازاره ساختمانهاي مجاور متصل به خانه تنظيم شود كه اغلب بين  30سانتيمتر
تا  90سانتيمتر متغير است .در صورتي كه ازاره در ساختمانهاي مجاور همتراز نبوده و ارتفاع متفاوتي داشته باشد ،بايستي
در محل اتصال ازاره دو ساختمان ،پهنهاي در نما پيشبيني شود كه اين اختالف ارتفاع ازارهها با طراحي مناسب تعديل و
هماهنگ شود.
 .2مصالح قابل استفاده در ازاره ساختمان بايد در برابر بارندگي نفوذناپذير باشد .استفاده از مصالح ناهماهنگ با معماري بافت
تاريخي در ازاره نظير سنگ ،سراميك ،سيمان و آجر ممنوع ميباشد.
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ازاره بيرون زده با فرم منحني به ارتفاع  30الي  90سانتيمتر

ازاره ساده به ارتفاع  30الي  90سانتيمتر (اين نوع ازاره همسطح با نما
بوده و با چفتي از آن تفكيك شده است)

طراحي محل اختالف ارتفاع ازارهها

 -2-1-7پیشآمدگی
پيشآمدگي توده ساختمان برروي گذرها در هر شرايطي و بهطور كلي ممنوع است و اساسا هر نوع پيشآمدگي توده ساختمان
صرفاً در محدوده سطح اشغال مجاز بنا امكان پذير است.

پيشآمدگي توده ساختمان برروي گذرها
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 9-6-7الحاقات
 .1نصب الحاقات تاسيساتي مانند وسايل تهويه در بام و جدارهها كه از معابر قابل رؤيت باشد ،ممنوع است .الزم است كه
اين تجهيزات يا به مكاني خارج از ديد منتقل شود و يا
تمهيدات الزم براي استتار آن پيشبيني شود .اجراي
طرحي كه مانع پيشآمدگي كولرها در معبر و استتار آن
شود توصيه ميشود .طرح شماتيك مقابل نمونه آن را
ارائه ميدهد:
 .2هرگونه الحاقات زائد نما مانند كانال كولر ،لوله دودكش
الگويي براي استتار تأسيسات سرمايشي

بخاري و هواكش بايد حذف شود.
 .3الحاقات عملكردي مانند آنتنهاي تلويزيون نبايد از معبر
قابل رويت باشند.

 .4منابع آب در باالي بامها بايد حتياالمكان حذف شوند .درصورت لزوم به كار گيري آن بايد حداقل 2متر از لبه بنا از معبر
فاصله داشته و در محفظهاي طراحي شده و هماهنگ با سيماي بافت قرار گيرد.
 .5استفاده از لولههاي پلياتيلن در نماي بدنه معابر براي ناودان مجاز نميباشد .در صورت مرمت ناودانهاي بيرون زده
موجود ،بازسازي ناودانهاي چوبي مطايق الگوي بومي الزامي است.
 .6درساخت بناهاي جديد ،ناودان بيرون زده به دليل تخليه آب بر روي عابرين ممنوع است و الزم است كه تمهيدات
جمعآوري و نگهداري آب باران بام خانه ها جهت مصارف داخل خانه نظير آبياري فضاي سبز حياط و شستشو در دستور
كار قرار گيرد .تخليه پساب خانهها و آب باران خانهها به معابر ممنوع است.

 10-6-7فضای ورودی
 .1پيشآمدگي فضاي ورودي و الحاقات آن در معبر حداكثر به ميزان  10سانتيمتر مجاز ميباشد.
 .2پيشنهاد ميشود كه ورودي ازيك از طرحهاي متداول در الگوهاي بومي كه نمونه هاي آن در زير آمده است ،پيروي كند.
طراحي و ساخت فضاهاي ورودي كه نامتجانس با الگوي معماري بافت تاريخي باشد ،ممنوع است.
 .3در طراحي فضاي ورودي بيشتر شدن ارتفاع آن نسبت به ارتفاع بنا مجاز نميباشد.
 .4درصورت ساخت سكو در كنار ورودي الزم است كه ورودي بنا نسبت به بدنه معبر عقبنشيني داشته باشد.
 .5احداث هرگونه سطح شيبدار يا پله در معبر براي دسترسي به ساختمان ممنوع است.
 .6الگوهاي شماتيك فضاهاي ورودي بومي در ادامه ارائه شده است.
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جدول  :6الگوهای پیشنهادی برای فضاهای ورودی

در ورودي بايد از جنس چوب مطابق يكي از الگوهاي مندرج در جلد هفتم گزارش و يا يكي از الگوهاي ساده شده زير باشد.
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الگوي دربهاي پيشنهادي

درب چوبي مخصوص ورود انسان

درب چوبي داراي بازشوي داخلي مخصوص ورود انسان

درب چوبي مخصوص ورود انسان

نسبت ارتفاع به عرض 1.6

نسبت ارتفاع به عرض1/1 -1

نسبت ارتفاع به عرض 1.4

 11-6-7مصالح نما
 .1استفاده از مصالح بومي (با اولويت اندود گچ سفيد نيم كوب و ساروج) در نماي ساختمانها بهمنظور حفظ يكپارچگي و
اصالت بافت ،در بافت تاريخي الزامي است.
 .2مصالح به كار رفته در نماي داخلي و خارجي نبايد موجب حبس رطوبت در مصالح ساختمان شوند و به گونه اي باشند كه
امكان تبادل رطوبت با محيط را فراهم آورند.
 .3جنس درب و پنجره در معابر محلي بافت تاريخي بايد از چوب بوده و رنگ آن ميتواند خاكستري و قهوهاي باشد.
 .4استفاده از شيشههاي رنگي و انعكاسي ممنوع است.
 .5استفاده از عايق رطوبتي در سقف و ساير جدارههاي نمايان ،بدون پوشش مناسب ،ممنوع است.
 .6استفاده از سنگ پالک در بافت تاريخي ممنوع است.

 12-6-7بادگیر
 .1حفاظت و نگهداري بادگيرهاي موجود در بافت تاريخي الزامي است .براي اين منظور الزم است كه مرمت و مقاومسازي
بادگيرهاي موجود دربرابر زلزله انجام شود.
 .2ابعاد متداول بادگير در شهر كنگ ،اغلب در يكي از سه دسته زير قرار ميگيرد كه توصيه ميشود جهت هماهنگي با بافت
موجود از اين تناسبات استفاده شود:
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نسبتهاي متداول عرض و ارتفاع بادگيرها در نمونههاي برداشت شده
 .3با توجه به نقش مهم بادگير در هويتبخشي كالبدي به شهر و لزوم تسري ارزشهاي آن به كل بافت ،ساخت بادگير در
ساختوسازهاي جديد و حتي خارج از بافت تاريخي توصيهميشود .ورود سيستمهاي سرمايشي مكانيكي ،ضرورت ساخت
بادگير را ازبين برده است .لذا پيشنهاد ميشود بهمنظور ايجاد كاركردي فراتر از جنبه نمادين ،بادگيرها با يكي از كاركردهاي
زير در ساختمان ساخته شوند:
 نورگير مياني خانه سقف خرپشته در ساير پهنههاي بافت -ارتباط با فضاي نيمهباز و خنك كردن فضاي زير آن

 13-6-7کاشت گیاه
 .1كاشت درختان در معبر بايد فضاي آن به صورت مجزا تعريف شده و باعث اختالل در جريان رفت و آمد سواره و پياده
نباشد.
 .2سطوح مربوط به كاشت گياهان بايد داراي لبه تعريف شده و از اتصال مستقيم آن به بدنه بنا خودداري شود.

شکل  :6تعریف لبههای باغچه و ایجاد فاصله مناسب با جداره بنا

 .3درصورت كاشت گياه ،استفاده از گياهان بومي كه نياز به آب زياد نداشته و با شرايط اقليمي منطقه هماهنگ هستند،
توصيه ميشود .مهمترين اين گياهان ،لوز ،كنار ،كهور ،چريش ،شمشاد ،گل ابريشم ،سمر ،بنجامين ،نخل و انواع مركبات
است.
 .4استفاده از درختان سايهانداز توصيه ميشود.
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 .5از استفاده از درختاني كه موجب تخريب روسازي ،سنگفرشها و تاسيسات ميشوند ،پرهيز شود.
 .6انتخاب توع گياه باتوجه به مقياس فضا صورت گيرد و استفاده درختاني كه ديد را محدود ميكنند مناسب نيست.
 .7استفاده از گياهاني كه اكوسيستم گياهي يا جانوري را مخدوش كرده و يا گياهاني كه براي سالمتي انسان مضر است،
ممنوع است.

 14-6-7مبلمان شهری
 .1مبلمان شهري بايد در هماهنگي با زمينه شهري و تاريخي شهر باشد( .نمونههايي در طراحي گذر زيرمهره در طرحهاي
موضوعي و موضعي ارائه شده است).
 .2اين عناصر بايد بهگونهاي نصب شود كه قابليت جابجايي داشته و به تخريب فضاي شهري نينجامد.
 .3توجه به ضوابط معلولين در مبلمان شهري الزامي است.
 .4پيشنهاد ميشود محل توقف و قفل كردن دوچرخه و موتور سيكلت در معابر پيشبيني شود.
 .5درصورت استفاده از سايبان در بدنه معابر در مقابل كاربريهاي خدماتي يا تجاري و  ...هماهنگي الگوي شكلي سايبان و
ارتفاع آن الزامي است.
 .6رعايت الزامات ايمني جهت مقاومسازي سايبانها و عناصر غير ثابت در برابر زلزله الزامي است.

 15-6-7روشنایی معابر
 .1به منظور ايجاد حس مكث و يكپارچگي در گرهها و فضاهاي تجمع توصيه ميشود از روشنايي و نورپردازي بيشتري در
اين فضاها نسبت به معابر منتهي به آن استفاده شود.
 .2توصيه ميشود نورپردازي در فضاهاي عمومي منجر به تفكيك فضايي و ايجاد خرد فضاهاي كوچكتر نشود.
 .3نورپردازي در معابر و مسيرها بايد داراي پيوستگي و يكپارچگي باشد.
 .4در برخي از فضاهاي باز ميتوان از نورپردازي در كف جهت افزايش خوانايي در شب استفاده نمود .بايد توجه شود كه اين
نورپردازي دچار انقطاع نشود و داراي پيوستگي باشد.
 .5در معابر و فضاهاي عمومي در صورت امكان نورپردازي پنهان باشد در غير اين صورت طراحي فرم آن بايد در هماهنگي
حداكثري با فرم و ريخت كالبدي بافت (تاريخي) باشد.
 .6در نقاطي از معابر و فضاهاي عمومي كه بناي شاخصي وجود دارد ،ميتوان با نورپردازي وجود شاخص بنا را در معرض
نمايش بيشتر قرار داد.
 .7در نورپردازي معابر از تركيب دو نوع نورپردازي با پايههاي متوسط و بلند به منظور ايجاد نور مناسب براي مقاطع پياده و
سواره استفاده شود.
 .8توصيه ميشود فاصله چراغها از  4برابر ارتفاع چراغ بيشتر نباشد.
 .9طراحي فرم تجهيزات نورپردازي بايد متناسب با هويت تاريخي و الگوي معماري ان باشد.
 .10ارتفاع مطلوب چراغ هاي پايهدار در محدودههاي پياده ميدانها  3 :الي  5متر درنظر گرفته شود.
 .11ارتفاع مطلوب چراغهاي پايهدار در محدودههاي سواره ميدانها :حداقل  6متر درنظر گرفته شود.
 .12از نورپردازي بارنگهاي نامتعارف و ناهماهنگ پرهيز شود.
 .13رعايت مسائل ايمني در نورپردازي و محاظت از مسير عبور سيمهاي برق الزامي است.
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 .14توجه به حفاظت از خط اسمان شهر در شب ،بهخصوص در منظر لبه ساحلي الزامي است .براي اينمنظور نورپردازي منظر
شهر بايد با تأكيد بر برجسته نمودن ديداري عناصر نمادين شهر در شب مشتمل بر بادگيرها ،منارهها ،نخلها و همچنين،
تأكيد بر خط افق شهر باشد.
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 -8ضوابط و مقررات حرائم قانونی
 .1حريمهاي قانوني جهت رعايت مسائل ايمني و كنترل توسعه بيرويه شهر و بر اساس ضوابط ارگانهاي مربوطه در طرح
جامع پيشبيني شده است .اين حريمها شامل حريم شبكه راهها و خطوط تأسيسات زيربنايي و انتقال انرژي است.
 .2كليه حريمهاي شبكه راهها و خطوط تأسيساتي بايد بهصورت فضاي باز و با امكان نظارت مستقيم ارگان مربوطه بر آنها
در نظر گرفته شوند .ايجاد هرگونه مستحدثات در اين محدوده ممنوع است مگر كاربريها و يا تأسيساتي كه در كميسيون
ماده  5محل آنها تثبيت شده و يا احداث آنها ضروري تشخيص داده شود.
تبصره  :تأسيسات الزم بـراي بـهرهبرداري (كـشت ،داشـت و بـرداشت) از زمينهاي كشاورزي ،باغات و هـمچنين
خـطوط پايههاي انتقال نيروي برق و شبكههاي مخابراتي ،پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها ،لـولههاي انـتقال نفت
و گاز ،كانالها و شبكههاي آبياري ،خطوط و لولههاي آبرساني ،سيلبندها و سيلگيرها از مـحدوديت ايـجاد مـستحدثات
در حـريم راهها مـستثني بـوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.

 -8-1حریم راهها
 .1حريم راهها بهصورت فضاي سبز يا اراضي كشاورزي و باغات ،ميبايست حفظ گردند .اين حريمها عبارتند از:
الف -شبكه پيراموني شهر (بلوار كمربندي كنارگذرهاي شهري)
-

حريم درجه يك  30متر بعد از خيابان  45و  55متري در بافت خالي به سمت بيرون شهر

-

حريم درجه دو  120متر بعد از حريم خيابان به سمت بيرون شهر

ب -جادههاي اصلي بينشهري واقع در حريم
-

 150متر هر طرف بعد از حريم جاده

ت -ساير جادههاي ارتباطي مهم واقع در حريم
-

 50متر هر طرف از حريم راه
 .2در حريم تقاطعها صدور مجوز احداث بنا تا تهيه طرح جزئيات هندسي تقاطعها ممنوع است.
 .3در حريم معابر صرفا احداث فضاي سبز (درخت و چمن كاري) مجاز است و از نقطه نظر مقررات قوانين مربوط به كاربريها
جز فضاي سبز تلقي ميشود.

 -8-2حریم خطوط برق فشارقوی
اين حريم بهصورت راه ،فضاي سبز يا اراضي كشاورزي و باغات بدون درختكاري منظور گرديده است .با توجه به قانون رعايت حريم
خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق ،حريم خطوط برق فشارقوي در داخل محدوده شهر به شرح جدول زير تعيين ميشود:
جدول  :7حرایم مورد عمل خطوط برق بر اساس ظرفیت خطوط انتقال نیرو

ولتاژ خطوط ()KW

حريم درجه  1از محور (متر)

حريم درجه  2از مسير خط (متر)

1-20
33
63
132
230

3
5
13
15
17

5
15
20
30
40
89

20
 400و 500
25
750
* مسير خط بر حد نهايي خط انتقال برق منطبق است و نه بر پايههاي دكلهاي خطوط انتقال نيرو

50
60

 .1در مسير و حريم درجه يك هرگونه اقدام عمراني و يا عمليات ساختماني و ايجاد تأسيسات مسكوني و يا تأسيس دامداري
يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است .فقط ايجاد فضاي سبز ،حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري
در داخل محدوده قانوني و ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري در خارج محدوده
شهر مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد با اجازه كتبي ادارات مسئول بالمانع است.
تبصره :در حـريم درجـه ( )2ايـجاد تأسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع
است.
 .2در صورتي كه اشخاصي برخالف مقررات ،عمليات يا تصرفاتي در حريم خطوط انتقال و توزيع بنمايند مكلفند به محض
اعالم مأموران وزارت نيرو و مؤسسات و شركتهاي تابع ،عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثار عمليات
و تصرفات اقدام نمايند.
 .3حريم كابلهاي زيرزميني كه در معابر و راهها گذارده ميشود در هر طرف نيم متر از محور كابل و تا ارتفاع دو متر از
سطح زمين خواهد بود .در موردي كه كابل با ساير تأسيسات شهري از قبيل لولهكشي آب و فاضالب و كابل تلفن و نظاير
آن تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبكههاي انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.
 .4رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمانهاي دولتي و غيردولتي برابر ماده  10قانون
حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق الزامي است.
 .5در صورتي كه رديفهاي ولتاژي در آينده بين رديفهاي ولتاژ مذكور به وجود آيد حريم درجه ( )1و حريم درجه ( )2آن
بهتناسب حريم نزديك ترين رديف ولتاژ آن تعيين خواهد شد .بديهي است تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي
برق با وزارت نيرو خواهد بود.

 -8-3حریم خطوط لوله آب
حريم خطوط لوله آب به شرح جدول زير تعيين ميشود.

جدول  :۸حرایم و ظرفیت خطوط انتقال آب

قطر لوله (میلیمتر)
500
800-500
1200-800
بيش از 1200

حریم در هر طرف از محور (متر)
3
4
5
6

 -8-4حریم مخازن ،تأسیسات آبی ،کانالهای عمومی آبرسانی و زهکشی
حريم مخازن و تأسيسات آبي ،كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي در داخل محدوده شهر بر اساس آييننامههاي حريم
مخازن ،تأسيسات آبي كانالهاي عمومي آبرساني ،آبياري و زهكشي مصوب  1371/4/24هيئت وزيران تعيين ميگردد .اين حريم
ميتواند بهصورت راه ،فضاي سبز ،ايجاد اراضي كشاورزي و باغات مورد استفاده قرار گيرد.
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 -8-5حریم انهار و چاههای تأمین آب شرب
رعايت حريم انهار و شبكه آبياري و چاههاي تأمين آب شرب به شرح زير ،الزامي است:
الف-حرايم چاههاي تأمين آب شرب ،دايرهاي به شعاع  15متر است.
ب -حرايم انهار نسبت به ميزان آبدهي آنها مطابق مصوبه شمارهي /47347ت  193مورخ  1371/5/6هيئت وزيران به شرح جدول
زير است:
جدول  :9حرایم انهار نسبت به آبدهی آنها

میزان آبدهی انهار و شبکه آبیاری

حریم مطابق مصوبه شماره /47347ت  193در طرفین هر

بیش از  15مترمکعب در ثانیه

طرف
 12متر

مابین  1۰تا  15مترمکعب در ثانیه

 8متر

مابین  5تا  1۰مترمکعب در ثانیه

 6متر

مابین  2تا  5مترمکعب در ثانیه

 4متر

مابین  1تا  2مترمکعب در ثانیه

 4متر

مابین  1۰۰تا  1۰۰۰لیتر در ثانیه

 1تا  2متر

کمتر از  1۰۰لیتر در ثانیه

 1متر

 -8-6حریم قنوات
قناتها به دو دسته داير و متروكه تقسيم ميشوند:
 .1قناتهاي متروكه فاقد حريم بوده و ساختوساز در روي آنها با رعايت جوانب فني و استعالم از وزارت ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دستي مجاز است.
تبصره :پر كردن قنوات بدون دريافت مجوز از سازمان آب و فاضالب ،خالف قانون بوده و با متخلف طبق قوانين مربوطه

برخورد خواهد شد.
 .2قناتهاي داير داراي حريم بوده كه بايد حريم آن از سازمان ذيربط استعالم شده و رعايت حريم آن ضروري است.

 -8-7حرایم خلیج فارس
 .1حريم خليج فارس در محدوده شهر بندر كنگ  60متر از آخرين نقطه مد و در محدوده داراي ديواره ساحلي  60متر از
ديواره ساحلي مطابق قانون تعيين گرديده است.
 .2هرگونه ساخت و ساز در حريم دريا ممنوع بوده و شهرداري مجاز به صدور جواز در اين محدوده نمي باشد.
تبصره  :با توجه به ويژگي هاي تاريخي شهر بندر كنگ و لزوم صيانت از منظر تاريخي شهر و حفاظت آن ،در پهنه
تاريخي شهر ،صدور جواز مرمت و احيا و يا تعميرات براي مستحدثات موجود صرفا در حد بناي موجود و با توجه به ضوابط
بافت تاريخي مجاز است.

 -8-8حریم خطوط لوله گاز
حريم خطوط گاز ،به منطقهاي از طرفين خطوط لوله انتقال گاز اطالق ميشود كه به وسيله شركت ملي گاز ايران بهمنظور تأمين
نيازمنديهاي فني و تعميرات و نگهداري خطوط انتقال گاز تحصيل ميشود و هرگونه دخل و تصرف و فعاليت اشخاص حقيقي و
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حقوقي اعم از ايجاد بنا ،تأسيسات راهسازي و عمليات كشاورزي در آن ممنوع است .ضوابط و مقررات حريم خطوط انتقال گاز طبيعي
به قرار زير است:
 .1حداقل حريم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانهها از نظر ممنوعيت برداشت مخروطهاي رودخانهاي  250متر از
هر طرف خطوط لوله است.
 .2ورود خطوط لوله گاز با فشار بيش از  300پوند بر اينچمربع به داخل شهر ممنوع است.
 .3محل ايستگاه هاي تقليل فشار بايستي الزاماً در خارج از محدوده شهر در نظر گرفته شود .حريم ايستگاههاي تقليل فشار،
 30متر از حصار اطراف آنها است.
 .4حريم خطوط لوله انتقال گاز از هر طرف در خارج از محدوده شهر به شرح جدول زير است:
جدول  : 1۰حریم خطوط لوله انتقال گاز از هر طرف در خارج از محدوده شهر بر حسب قطر لوله و فشار گاز(-متر))

حداکثر فشار
(پوند)
قطر خارجی

12۰۰ 11۰۰ 1۰۰۰ 9۰۰ ۸۰۰ 7۰۰ 6۰۰ 5۰۰ 4۰۰ 3۰۰ 2۰۰ 1۰۰

لوله (اینچ)
56-4۰

50

63

77

130

170

210

220

230

240

250

250

250

3۸-3۰

45

56

67

110

140

170

178

185

193

200

208

215

2۸-2۰

30

40

48

80

104

137

133

139

144

150

156

162

1۸-14

18

22

29

50

67

87

87

92

96

100

104

109

12-6

5

10

15

20

30

43

43

45

48

50

53

55

4-2

5

5

8

10

15

21

21

23

24

25

26

28

 .5حريم خطوط لوله گازرساني در داخل محدوده شهر به شرح جدول زير است:
جدول  :11حریم خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهر بر حسب قطر لوله (-متر)

حریم از هر طرف (متر)
25
50
100

قطر خارجی لوله (اینچ)
كمتر از  6اينچ
 6تا  18اينچ
 18و بيشتر

 .6حداقل فاصله پايههاي خطوط هوائي انتقال نيرو از جدار لولههاي گاز در مسيرهاي موازي و در تقاطعها به قرار جدول زير
است:
جدول  :12حداقل فاصله پایههای خطوط هوائی انتقال نیرو از جدار لولههای گاز

حداقل فاصله (متر)
0/5
2
7

ولتاژ
 220و  380ولت
 20كيلوولت
 63كيلوولت
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10
20

 132كيلوولت
 320كيلوولت

 .7حداقل فاصله جدار كابلهاي زيرزميني برق از جدار لولههاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح جدول زير است:
جدول  :13حداقل فاصله جدار کابلهای زیرزمینی برق از جدار لولههای گاز

حداقل فاصله (متر)
1
2
34

ولتاژ
 220و  380ولت
 20كيلوولت
 63كيلوولت

 -8-9حرایم امنیتی
تأسيسات آبرساني برقرساني گازرساني تأسيسات تدافعي شهر ،مراكز انتظامي و نظامي ،سايتهاي رادار ،مراكز فني مخابرات،
مراكز فني راديو و تلويزيون بايد داراي حرايم امنيتي باشند .رعايت اين حرايم بر مبناي ضوابط و مقررات موردي هر ارگان و
نهاد الزامي است.

 -9ضوابط و مقررات حریم شهر
سند پهنه بندي و ضوابط و مقررات استفاده از زمين در حريم شهر تاريخي بندر كنگ
بر اساس تعريف ماده ( ) 2قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب  1384/10/14مجلس
شوراي اسالمي ،حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن
ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ،باغات و جنگلها ،هرگونه
استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب اين سند امكانپذير است.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت
از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به
عهده شهرداري بندر كنگ مي باشد و هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در حريم شهر تخلف محسوب مي شود.
چارچوب تدوين سند پهنه بندي حفاظت از حريم شهر تاريخي بندر كنگ با در توجه به دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم
در طرح جامع شهر مصوب  1395/11/18مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف آن حفاظت از حريم شهر
و اتخاذ تدابير مشخص براي صيانت از عرصه هاي واقع درآن وجلوگيري از دخل و تصرف غيرقانوني و ممانعت از تخريب اراضي
زراعي باغي ،جنگلي ،منابع طبيعي و محيط زيست پيرامون شهر و همچنين جلوگيري از هرگونه دخل و تصرف در اراضي كه بر
اساس سياستهاي طرح جامع ،جهت توسعه برنامه ريزي شده آتي شهر مورد نياز مي باشد ،خواهد بود .اين محدوده كه دربرگيرنده
اراضي حد فاصل محدودة طرح ويژه بندر كنگ و حد نهائي حريم شهر است ،كه برمبناي عملكرد طبيعي ،محدوديتهاي قانوني و
مصنوع و وجه غالب طبيعي اراضي در وضع موجود داراي نه پهنه به شرح زير مي باشد:
▪

پهنه روستاهاي واقع در حريم

▪

پهنه حفاظت تاريخي

▪

پهنه حفاظت از ميراث معنوي لنج سازي
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▪

پهنه طبيعي ساحلي

▪

پهنه كشاورزي

▪

پهنه آبي

▪

پهنه مراتع

▪

پهنه صنعتي -كارگاهي

▪

پهنه تاسيسات و تجهيزات شهري

 -9-1ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در حریم شهر بندر کنگ
 -1-1-9پهنه روستاهاي واقع در حریم
اين پهنه شامل محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر بندر كنگ است كه بر طبق تبصره ( )1ماده ( )3قانون تعاريف محدوده و حريم
شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب  1384/10/14مجلس شوراي اسالمي ،ضوابط ساخت و ساز و استفاده از اراضي در
محدوده مصوب روستا ير اساس طرح هادي مالک عمل آن تعيين مي گردد.

 -2-1-9پهنه حفاظت از میراث معنوي لنج سازي
پهنه حفاظت از ميراث معنوي لنج سازي شاملبخش از اراضي شرق خور سور تا محدوده پارک ساحلي كوهين در جنوب محور
مواصالتي بندر عباس است .ويژگي بارز اراضي واقع در اين زيرپهنه ،استقرار فعاليت هاي صنعتي ساخت و تعمير لنج هاي سنتي
است .كه در طرح ويژه به منظور صيانت از ميراث معنوي لنج سازي و دانش دريانوردي موجود در محدوده بندر كنگ و به منظور
ساماندهي فعاليت هاي مورد نظر بارعايت مالحظات زيست محيطي در پهنه مجزا طبقه بندي گرديده است
فعالیت های مجاز
 .1استقرار واحدهاي لنج سازي سنتي
فعالیت های مشروط
 .2استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي
 .3استقرار واحدهاي مطالعاتي ،آموزشي -پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با دريانوردي و لنج سازي با اخذ تاييديه از وزارت علوم ،تحقيقات
و فنآوري ،سازمان بنادر و دريا نوردي و سازمان محيط زيست
 .4استقرار فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ( )SICTAمركز آمار
ايران با ساخت و ساز كم
 .5استقرار دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران
( )ISICمركز آمار ايران با ساخت و ساز كم
فعالیت های ممنوع
 .6ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق

94

 -3-1-9پهنه طبیعي ساحلي
پهنه طبيعي ساحلي شامل اراضي شرق شهر حدفاصل خط ساحل تا امتداد جاده كنگ – بندرعباس است كه با توجه به ويژگي هاي
موجود فاقد عملكرد طبيعي بوده و به منظور حفاظت از ويژگي هاي طبيعي آن و همچنين صيانت از اراضي مذكور به منظور توسعه
برنامه ريزي شده در اين پهنه قرار گرفته است.
فعالیت مجاز
 .1استقرار فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ( )SICTAمركز آمار
ايران با ساخت و ساز كم
 .2استقرار دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران
( )ISICمركز آمار ايران با ساخت و ساز كم
فعالیت های مشروط
 .3استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي
 .4استقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ( )SICTAمركز
آمار ايران
 .5استقرار دسته فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا و دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين
ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران
 .6استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح
 .7استقرار واحدهاي مطالعاتي ،آموزشي -پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با دريا و اقيانوس شناسي با اخذ تاييديه از وزارت علوم ،تحقيقات
و فنآوري و سازمان محيط زيست
 .8كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )03بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران ،تحت
ماهيگيري و آبزي پروري با اخذ تاييديه از وزارت جهاد كشاورزي ،شيالت و سازمان محيط زيست
 .9استقرار واحد هاي رده ( ) 1گروه صنايع غذايي مرتبط با شيالت و آبزي پروري بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار
واحدهاي توليدي ،صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
فعالیت های ممنوع
 .10ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق

 -4-1-9پهنه کشاورزي
اين پهنه شامل اراضي واقع در محدوده شرق شهر بندر كنگ در مجاورت خور سور و همچنين در بخش هاي شمال غربي و در
مجاورت روستاي بردغون است كه عمدتا داراي كاربري باغ است .هر چند در سالهاي اخير بخش قابل توجهي از باغات موجود
خصوصا در بخش شرقي حريم به دليل خشكسالي و يا تغييركاربري تخريب گرديده است .ضوابط اين بخش با توجه به مفاد قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب  1374و تغييرات بعدي آن ( )1385و دستور العمل ماده  14قانون زمين شهري تدوين
شده است.
فعالیت های مجاز
 .1كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )011بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان كاشت محصوالت ساالنه دائمي
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 .2كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )012بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان كاشت محصوالت چند ساالنه دائمي
 .3كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )013بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان تكثير گياهان
 .4كليه فعاليت هاي پرورش حيوانات به رووش سنتي زيرگروه ( )014بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي
ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
فعالیت های مشروط
 .5كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )014بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان پرورش حيوانات
 .6كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )015بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان بهره برداري توام كشاورزي و دامداري
 .7كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )016بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان فعاليت هاي پشتيباني كشاورزي و فعاليت هاي پشتيبان از برداشت محصول
 .8كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )0322بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان آبزي پروري در آب هاي شيرين
 .9استقرار واحد هاي رده ( )1گروه صنايع غذايي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي ،صنعتي و معدني
مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
 .10استقرار واحد هاي رده ( ) 1گروه صنايع كشاورزي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي ،صنعتي و
معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
 .11استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح
 .12استقرار واحدهاي مطالعاتي ،آموزشي -پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با زراعت و باغداري با اخذ تاييديه از وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوري ،جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست
 .13استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي مشروط به اخذ تاييديه كميسيون تبصره ( )1ماده ( )1قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغ ها مصوب 1374
 .14استقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ( )SICTAمركز
آمار ايران مشروط به اخذ تاييديه كميسيون تبصره ( )1ماده ( )1قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374
فعالیت های ممنوع
 .15ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق

 -5-1-9پهنه آبي
در سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ با توجه به جايگاه احياي ساختار اكولوژيك شهر در سياست ها و برنامه هاي اجرايي
طرح ويژه بندر تاريخي كنگ شامل محدوده بستر و حريم خور سور و رودخانه ها و مسيل هاي موجود در محدوده مصوب حريم شهر
است كه بر اساس مفاد آيين نا مه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها ،انهار ،مسيل ها ،مردابها ،بركه هاي طبيعي و شبكه آبرساني،
آبياري و زهكشي مصوب  1379/08/16هيات محترم وزيران و تغييرات بعدي آن ( )1382/12/18تعيين گرديده است .در موارد
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اختالفي نظر شركت آب منطقه اي و در نهايت كميسيون موضوع ماده ( )3آيين نامه فوق الذكر مالک عمل است .هر گونه ساخت
و ساز و بهر ه برداري در محدوده پهنه آبي ممنوع است.

 -6-1-9پهنه مراتع
با توجه به ويژگي هاي اقليمي ،جنس خاک و كاربري وضع موجود اراضي حريم شهر تاريخي بندر كنگ بخش عمده اي از وسعت
حريم شهر در پهنه مراتع قرار گرفته است كه به منظور پيشگيري از گسترش مرزهاي شمالي شهر در طول دوره طرح ويژه ،به منظور
صيانت از اراضي در راستاي تامين نيازهاي آتي توسعه شهر ،استقرار طيف قابل توجهي از فعاليت ها در اين پهنه ممنوع است .در
سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ پهنه مراتع شامل دو زير پهنه مراتع درجه دو و مراتغ درجه سه است.
فعالیت های مجاز
 .1كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )023بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان جمع آوري محصوالت جنگلي غير چوبي
 .2كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )024بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران،
تحت عنوان خدمات پشتيبان جنگل داري
فعالیت های مشروط
 .3كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )01بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران ،تحت
عنوان توليد محصوالت كشاورزي و دامي
 .4كليه فعاليت هاي زيرگروه ( )02بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران ( )ISICمركز آمار ايران ،تحت
عنوان جنگل داري
 .5استخراج معادن بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي ،صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت
محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
 .6استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح
 .7استقرار واحدهاي مطالعاتي ،آموزشي  -پژوهشي و تحقيقاتي با اخذ تاييديه از وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري ،جهاد كشاورزي و
سازمان منابع طبيعي
 .8استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي مشروط به اخذ تاييديه جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي
 .9استقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ( )SICTAمركز
آمار ايران مشروط به اخذ تاييديه جهاد كشاورزي ،سازمان منابع طبيعي و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي
فعالیت های ممنوع
 .10ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق

 -7-1-9پهنه صنعتي -کارگاهي
پهنه صنعتي كارگاهي شامل محدوده پيشنهادي به منظور استقرار صنايع و واحد هاي توليدي به صورت متمركز در حريم شهر بندر
تاريخي كنگ است كه به منظور ساماندهي صنايع و فعاليت هاي توليدي آالينده و ناسازگار موجود در سطح شهر پيشنهاد گرديده
است .رعايت كليه ضوابط موجود به منظور استقرار واحد هاي صنعتي و توليدي مجاز بر اساس مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي
97

توليدي ،صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان) در اين پهنه
الزامي است.
فعالیت های مجاز
 .1استقرار واحد هاي رده ( )1گروه هاي ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي،
صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
 .2استقرار واحد هاي رده ( )2گروه هاي ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي،
صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان)
 .3استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه
فعالیت های مشروط
 .4استقرار واحد هاي رده ( )3گروه هاي ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي،
صنعتي و معدني مصوب  1397سازمان حفاظت محيط زيست (موضوع ابالغيه شماره  97/100/24405سازمان) مشروط به رعايت
الزمات زيست محيط و اصول همجواري فعاليت ها
 .5استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح
فعالیت های ممنوع
 .6ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق

 -8-1-9پهنه تاسیسات و تجهیزات شهري
اين پهنه شامل تثبيت كاربري هاي بزرگ مقياس تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي موجود در محدوده حريم شهر شامل
پارک ساحلي كوهين ،نيروگاه برق و كارخانه آسفالت و سايت مديريت پسماند است كه نوسازي آن در حد مستحدثات موجود و با
رعايت ضوابط قانوني بالمانع مي باشد .بديهي است بر اساس ضوابط سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ ايجاد هر گونه
مستحدثات و تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي جديد در محدوده حريم شهر مستلزم دريافت مجزوهاي ادارات تخصصي و
تاييد و تصويب كارگروه تخصصي امور زيبنايي و شهرسازي استان است.
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 -10ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
مجموعه ضوابط و مقررات استخراج شده در اين بند؛ مبتني بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت مركز
تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي ويرايش  1399تهيه شده است.

 -10-1ضوابط طراحی و مناسبسازی فضای شهری
 .1مسير عبور افراد پياده بايد واضح ،خوانا ،پيوسته و بدون مانع باشد
 .2حداقل عرض مفيد پيادهرو  125سانتيمتر است
 .3تبصره :حداقل عرض پيادهرو در مقابل ساختمانهاي عمومي نظير مراكز آموزشي ،درماني ،تفريحي و خريد به  300سانتيمتر
افزايش يابد.
 .4شعاع حركت پنجرهها و درهاي ساختمانهاي مجاور پيادهرو نبايد در حريم مسير پياده قرار گيرد
 .5پوشش كف پيادهرو بايد از مصالح سخت ،ثابت ،غيرلغزنده و هموار باشد
 .6پوشش كف پيادهرو بايد در مقابل شرايط جوي و تغيير شكلها پايدار بوده و در شرايط گوناگون آب و هوايي قابل استفاده
باشد.
 .7فاصله بين قطعات كفپوش پيادهرو در صورتي كه به طور كامل پر شده باشد بايد حداكثر  10ميليمتـر و در غير اين صورت
حداكثر  5ميليمتر باشد.
 .8حتياالمكان از نصب هرگونه درپوش و دريچه بازديد در مسير غالب عبور و مـرور جلـوگيري شـود .در صورت لزوم
هرگونه درپوش بايد با كفسازي پيادهرو همتراز باشد
 .9حداكثر شيب عرضي پيادهرو  2درصد باشد
 .10اگر بنا به شرايط جغرافيايي وجود شيب تند اجتنابناپذير اسـت ،بايـد يـك مسـير جـايگزين و فرعـي پيشبيني شده و با
عالمتگذاري مشخص گردد.
 .11در پيادهروهايي كه به هر علت مانعي نصب ميگردد ،رعايت حداقل عرض مفيد عبوري  125سانتيمتر الزامي است
 .12موانع بايد تا حد امكان در بيرون از مسير حركت در پيادهرو قرار گيرند.
 .13موانع فيزيكي عمودي (بوالردها) كه براي تفكيـك و محافظـت مسـيرهاي پيـاده رو از محـل توقـف يـا حركت اتومبيل
نصب ميشوند نبايد راه عبور و دسترسي افراد با صندلي چرخدار را مسدود نمايند .فاصله مـابين دو ميله هدايت كننده بايد
حداقل  120سانتيمتر بوده و با رنگهاي متمايز مشخص شوند
 .14ارتفاع نردهها و موانع عبوري بايد بين  75تا  95سانتيمتر در نظر گرفته شود .فاصله انتهاي ميله مانع از زمين نبايد بيش
از  10سانتيمتر باشد.
 .15تجهيزاتي مانند چراغهـا ،مبـدل هـا ،صـنوق هـاي پسـت ،كيوسـك هـاي روزنامـه ،سـطل هـاي زبالـه و ايستگاههاي
اتوبوس بايد خارج از حداقل عرض مفيد پيادهرو جايگذاري شده و در صورت امكان در امتداد يـك خـط قرار گيرند
 .16در مواقع ضروري كه سطح پيادهرو به هر علت حفاري ميگردد ،نصب پل موقت با حـداقل عـرض  90سانتيمتر با سطح
غيرلغزنده الزامي است
 .17براي هشدار به افراد با محدوديتهاي بينايي ،تيرهاي چراغ برق در محدوده پيادهرو بايد بـا نوارهـاي عالمتدار رنگي
متضاد با رنگ تير برق با حداقل طول  30سانتيمتر تجهيز شده و در ارتفاع بين  140سانتيمتر تا  160سانتيمتر از كف قرار
گيرند.
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 .18پيـادهروهـاي مسـقف بايـد حـداقل  210سـانتيمتر ارتفـاع آزاد داشـته باشـند .در صـورتي كـه در قسمتهايي از مسير
پيادهرو ارتفاع از  210سانتيمتر كمتر باشد ،بايد رنگ آن متضاد با محيط بوده و جهت هشدار به اشخاص نابينا سطوح
هشداردهنده لمسي تأمين گردد
 .19پيشآمدگي اشياي نصب شده بر روي ديوار پيادهرو مانند تابلوها كه لبههاي خارجي آنها در ارتفاع بين  70تا  210سانتيمتر
از كف تمام شده قرار داشته باشند ،نبايد از  10سانتيمتر بيشتر باشد
 .20در حريم معابر ،بايد از كاشت گياهاني كه ميوه يا صمغ آنها موجب لغزندگي سـطح معبـر را فـراهم خواهند ساخت يا
گستردگي شاخ و برگ آنها مانع حركتي ايجاد خواهند كرد ،خودداري شود.
 .21ايجاد جدول به ارتفاع حداقل  5سانتيمتر به رنگ متضاد با محيط اطراف ،بـين پيـاده رو و سـواره رو و همچنين بين
پيادهرو و فضاي سبز يا جوي كنار پيادهرو الزامي است.
پيشبيني پل ارتباطي بين پيادهرو و خيابان در تقاطععها و امتداد كليه خط كشيهاي عـابر پيـاده ضـروري است
 .22ايجاد خط كشي عابر پياده در سوارهرو در كليه تقـاطع هـا و حـداكثر در هـر  200متـر ،ضـمن فـراهم آوردن تمهيدات
ايمني پياده الزامي است.
 .23محل تردد افراد معلول و در مكانهاي خاص آنها ايجاد خطكشي عابر پياده بـا عالمـت بـين المللـي افراد معلول الزامي
است.
 .24رفوژ جزيرههاي مياني واقع در مسير خطكشي عابر پياده بايد بدون جدول و اختالف سطح باشد.
 .25حداقل عرض رفوژ بايد  150سانتيمتر بوده تا صندلي چرخدار فضاي كافي بـراي توقـف و اسـتراحت روي آن را داشته
باشد.
 .26عرض خطكشي عابر پياده براي عبور صندلي چرخدار بايد حداقل  180سانتيمتر باشد
 .27به منظور پياده شدن افراد معلول از وسيله نقليه سواري و نيز سوار شدن آنان در خيابانهاي اصـلي شهر ،ايجاد خليج
(پيشرفتگي سوارهرو در پيادهرو) .به عمق حداقل  150سانتيمتر و به طول حـداقل  600سـانتيمتر بـا ارتباط مناسب با
پيادهرو الزامي است
 .28محل توقف ويژه خودرو افراد معلـول بايـد در نزديكتـرين فاصـله بـه درهـاي ورودي يـا خروجـي و آسانسور پاركينگ
باشد.
 .29در پاركينگهاي طبقاتي محل توقف ويژه خودرو افراد معلول بايد در اولين طبقه واقع شود.
 .30محل توقف ويژه خودرو افراد معلول بايد با نصب عالمت بين المللي مشخص گردد
 .31در مناطقي مانند پيادهروها ،پلهها و رمپها بايد تجهيزات مختلف براي استراحت تعبيه شود.
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 -10-2ضوابط طراحی و مناسبسازی ساختمانهای عمومی
 .1حداقل عمق فضاي جلوي ورودي براي انتظار و گردش بايد  150سانتيمتر باشد.
 .2حداقل عرض بازشوي ساختمان بايد  100سانتيمتر باشد
 .3ورودي قابل دسترس بايد توسط راه قابل دسترس به ايستگاه وسـايل نقليـه عمـومي ،پاركينـگ قابـل دسترس و محلهاي
سوار شدن مسافران و نيز به خيابانهاي عمومي و پيادهروها مرتبط باشد.
 .4ورودي بايد با ايجاد راه قابـل دسـترس بـه تمـام فضـاها و عناصـر قابـل دسـترس در داخـل بنـا يـا تسهيالت ،مرتبط
باشد.
 .5ورودي قابل دسترس بايد با استفاده از عالئم بين المللي شامل معرفي درهاي ورودي اصلي و فرعـي ،قابل شناسايي باشد
 .6ساختمانها بايد بـه نحـوي طراحـي و سـاخته شـوند كـه در صـورت وقـوع حريـق و ديگـر حـوادث غيرمترقبه ،مسيرهايي
امن ،بدون مانع و دسترسپذير براي فرار از سـاختمان بـه محـل امنـي در خـارج از سـاختمان وجود داشته باشد.
 .7در هر ساختمان متناسب با كاربري ،ابعاد و ارتفاع آن بايـد راه هـاي فـرار بـه تعـداد و ظرفيـت كـافي وجود داشته و در
محلهاي مناسبي از ساختمان قرار گرفته باشند ،به نحوي كه افـراد صـرف نظـر از ميـزان توانـايي جسمي ،جنس و سن
قادر باشند در صورت وقوع حريق و ديگر حوادث غيرمترقبه خود را به يك محل امن برسانند.
 .8موانعي نظير پيشآمدگيهاي اجزاي ساختماني ،كوتاه بودن سقف ،اشـغال مسـير بـه وسـيله اجسـام متفرقه ،تغيير ناگهاني
تراز كف ،ناهماهنگي اندازههاي پلهها ،ليز بودن كف زمين ،ابعاد كوچـك در ،چـرخش ناصـحيح در به درون مسير خروج
و از اين قبيل نبايد در راههاي خروج وجود داشته يا به حداقل برسد.
 .9ارتفاع سقف راههاي خروج نبايد كمتر از  210سانتيمتر باشد.
 .10در ساختمانهاي عمومي تعبيه سرويس بهداشتي مخصوص افراد معلول الزامي است.
 .11سرويس بهداشتي عمومي بايد داراي يك مسير حركت و دسترسي بدون مانع باشد.
 .12كف فضاهاي بهداشتي بايد غيرلغزنده باشد.
 .13فضاهاي بهداشتي قابل دسترس بايد ايمـن باشـند .نصـب زنـگ خطـر در ارتفـاع  120سـانتيمتر در سرويس بهداشتي
و حمام ويژه افراد معلول الزامي است .در صورت امكان يك سيستم تماس بـا كارمنـدان پشـتيباني نصب شود.
 .14كلية قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي كـه بـراي اسـتفاده ويـژه افـراد معلـول طراحـي و تجهيـز گرديده اند بايد به
وسيله عالئم بين المللي ويژه افراد معلول مشخص گردند
 .15عالئم داخلي ساختمان بايد در كنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بين  140تا  170سـانتيمتر از كـف تمام شده نصب
شوند
 .16نورپردازي بايد مسيريابي و ادراک شكل محيط را تسهيل كند
 .17نورپردازي فضاي ورودي ،راهروها و البي با هدف آماده كردن افراد بـراي ورود از فضـاي خـارج به داخل ساختمان و
بالعكس ساختمان طراحي شوند.

 -10-3ضوابط طراحی و مناسبسازی آثار تاریخی
 .1تحت هر شرايطي ،وجهه تاريخي يك بنا بايد حفظ شود .هرگونه تغيير كه به طور جدي به شخصيت بنا ،مصالح ،خصوصيات
يا فضاهاي آن آسيب وارد كند ممنوع است.
 .2مناسبسازي بناهاي تاريخي بايد با رويكرد حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي كه با الزامـات حفاظـت بنا مغايرت نداشته
باشند به اجرا درآيد.
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 .3هنگامي كه نتوان با راه حلهاي كالبدي ماننـد حـذف موانـع فيزيكـي ،الحـاق يـا دخـل و تصـرف در عناصر كالبدي و يا
عبور از پيرامون موانع ،دسترسي افراد داراي معلوليت را فراهم كرد بايد از راهحلهـاي جـايگزين يا ديگر روشهاي مبتكرانه
استفاده كرد.
 .4جابجايي خدمات عمومي از طبقات باال به همكف ،به كارگيري فن آوري رايان هاي براي دسترسـي بـه خدمات ،تنظيم
مجدد مسيرهاي حركتي از جمله اقدامات جايگزين براي تامين دسترسي افراد داراي معلوليت هستند.
 .5معموالً تغيير و دخل و تصرف در كفسازيهاي اصيل تـاريخي بـه سـختي قابـل پـذيرش اسـت .در صورتي كه جنس
كفسازي آسيبپذير بوده و نيازمند حفاظت در مقابل رفت و آمد افراد پيـاده رو و صـندلي چرخـدار باشد ،ترجيحاً بايد بر
روي آن يك كفسازي محافظ ثانويه ،با قابليت برگشت پذيري اجرا شود .در اين حالـت اطالعـات مربوط به كفسازي
اصلي بايد در محل مناسب و قابل دسترسي در اختيار عمـوم قـرار گيـرد .معمـوالً كفسـازي هـاي بسيار براق و پوليش
شده بايد مورد توجه ويژهاي قرار گيرد تا خطري بازديدكنندگان را تهديد نكند.
 .6درگاههاي باريك ،آستانه هاي بلند ،تغيير ارتفاع از در به داالن و هشتي ورودي ،شيب تند داالنهـا و گاهي كفسازي
نامناسب از مشكالتي است كه عمدتاً جزو ويژگيهاي خاص معماري بومي محسوب شـده و تغييـر در آنها به سادگي ميسر
نخواهد بود .توصيه ميشود در مواجهه با اين شرايط و براي رفع موانع از شيوه الحاق عناصـر جديد استفاده شود .معموالً
الحاق يك رمپ سبك اين مشكل را رفع ميكند .اما بايد در طراحي اين رمپ به ارزشهـاي هنري و محيطي نيز توجه
داشت.
 .7در بسياري از بافتهاي تاريخي به دليل عرض كم معابر ،جـدا كـردن پيـاده رو از سـواره رو ميسـر نخواهد بود .پيشنهاد
ميشود در اين موارد با برنامه ريزي دسترسيهاي بافت و تفكيـك معـابر پيـاده رو و سـواره از يكديگر و يا با مديريت
زماني عبور و مرور تا حدي با اين مشكل برخورد شود.
 .8نورپردازي مناسب نقش مهمي در نمايان كردن موانع حركتي داشته و رفت و آمد در بافت تـاريخي را تسهيل ميسازد.
نصب و الحاق تجهيزات نورپردازي در مناطق موردنياز به ويژه در منـاطقي كـه ارتفـاع كفسـازي تغيير ميكند كامالً
ضروري است و بايد با دقت زيادي انجام شـود .در نـورپردازي بايـد از بـازي شـديد نـور ،ايجـاد خيرگي ،مناطق تاريك
و كنتراستهاي شديد جلوگيري شود.
 .9عالئم راهنما و تابلوهاي اطالع رساني نقشي اساسي در دسترسي عمومي به بناهاي تـاريخي دارنـد .وروديهاي اصلي،
اطالعاتي مانند فاصله تا خدمات اصلي ،وجود رمپها و نحـوه يـاري گـرفتن از مسـئولين بايـد در تابلوها ذكر شوند.
 .10هرگونه تغيير در بخشهاي مختلف بنا براي مناسب سازي بايد به تأييد وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
برسد.
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 -11معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل
با توجه به سلسله مراتب نظام دسترسي در محله ،معيارهاي اصلي براي حفاظت بيشتر ساكنين در شرايط بحران شامل نفوذپذيري ،ايمني و
آسايش ميباشد:
•

نفوذپذیری :نفوذپذيري به تعداد راههاي بالقوهاي كه براي عبور از يك نقطه به نقطه ديگر در نظر گرفته شده بستگي دارد .در
اين راستا نفوذپذيري بصري نيز اهميت پيدا ميكند .هر دو جنبه كالبدي و بصري نفوذپذيري ،در دسترسي آسان ساكنين به
محلهاي امن و همچنين امدادرساني سريع و به موقع را فراهم خواهد نمود.

•

ایمنی :هدف از اين معيار به طور كلي حفاظت در مقابل خطرهاي احتمالي است .در رابطه با نظام دسترسي ،هرگونه مانعي كه
موجب اختالل حركتي ساكنين محل )ازجمله معلولين) شود ضريب ايمني و امنيت محله را تضعيف خواهد كرد.

•

آسایش :فاصله و زمان عامل مهمي در اندازهگيري ميزان آسايش و راحتي به شمار ميآيد از اين رو نزديكي و دوري مسيرهاي
دسترسي به مكانهاي امن و مدت زمان رسيدن به آنها در تأمين آسايش ساكنين موثر است.

 -1-11کاربریها و فعالیتها
 .1توزيع متناسب مراكز امدادي ،پوشش كامل شبكه راهها ،وجود دسترسيهاي متعدد و مداوم براي ارسال كمك به بخشهاي
آسيببديده به منظور ساماندهي عمليات امدادي در نظر گرفته شود.
 .2كاربريهايي از جمله پست برق ،مراكز انتظامي و مخابرات كه از لحاظ كالبدي در اولويت اول حمله )هدف استراتژيك) مي-
باشند ،بايد به طور منسجم در سايت پراكنده شده و به گونهاي باشد كه در مجاورت يكديگر نباشند.
 .3مكانيابي كاربريهاي حساس و آسيبپذير با توجه به حفظ حداقل فاصله ايمن از مناطق مسكوني و مراكز پر تردد صورت
گيرد .حداقل فاصله بين هر يك از كاربريهاي يادشده تا مناطق مسكوني تابع ضوابط و مقررات مصوب هر شهر در شوراي
عالي شهرسازي و معماري ايران ميباشد.
 .4كاربريهاي مهم از جمله مراكز اورژانس ،درمانگاه و ديگر مراكز امدادرساني بايد بهگونهاي در نظر گرفته شوند كه در مجاورت
نسبي با شبكه معابر و در فاصله نزديك به كاربريهاي مسكوني باشند؛ شعاع دسترسي درمانگاهها تا محالت مسكوني
زيرپوشش  650 -750متر است.
 .5هنگام آرايش فضايي تأسيسات در فضاهاي باز واقع در بين توده ساختمانها ،از ايجاد همجواري بين عناصر و تجهيزات آسيب-
پذير با فضاهاي پر فعاليت ،جلوگيري شود
 .6مسجد به عنوان يك كاربري چند منظوره )پناهگاه ،محل اسكان موقت ،انبار موقت و )...نبايد در مجاورت كاربريها و
ساختمانهاي عمومي مهم و حساس قرار گيرد
 .7كاربريهاي آسيبپذير و حساس مانند پمپ بنزين ،مخازن سوخت آب و ايستگاههاي انتقال برق ،بايد از كاربريهاي مسكوني
كامالً مجزا و تفكيك شوند.
 .8از بوستانهاي محلهاي ميتوان به منظور كاربريهاي چندمنظوره )اسكان موقت ،امداد و نجات و )...استفاده نمود ،از اينرو اين
گونه كاربريها نزديك با مسيرهاي اصلي پياده باشد و پيشبيني يك سرويس بهداشتي به ازاي هر  2000مترمربع الزامي است
و اولويت سازگاري به گونهاي در نظر گرفته شود كه همجواري با كاربريهاي آموزشي مانند دبستان ،فراهم باشد
 .9كليه مخازن و خطوط تأسيساتي ) شامل مخازن و لولههاي آب ،گاز و خطوط برق و تلفن( در فضاهايي اختصاصي ،حتياالمكان
بسته و كامالً مستحكم مستقر شوند.
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 .10در حد امكان محل مناسبي جهت فرود بالگرد در شرايط اضطراري با كنترل تراكم پوشش گياهي و حذف كابلهاي هوايي برق
در محدوده فضاي سبز مجموعه ،ضمن كاهش آسيبپذيري محيط در برابر آتش سوزي بايد در نظر گرفته ،شود.
 .11بر اساس استاندارد جهاني مدت زمان رسيدن خودروهاي اورژانس به محل وقوع حادثه  5دقيقه ميباشد از اين رو در مكانيابي
دسترسيها بايد به ارتباط شعاع دسترسي و كاربريهاي تحت پوشش آن توجه نمود.
 .12پاركينگهاي فضاي باز به صورت مجتمع ،به دور از محلهاي تجمع ،فعاليت و تردد ،و به دور از بلوکهاي ساختماني طراحي
و احداث شوند.
 .13زمان استفاده كاربريها و ميزان فعاليت در آنها عاملي است كه با تراكم جمعيت نيز ارتباط مستقيم دارد ،از اينرو الزم است در
كاربريهايي كه در طول شبانه روز فعاليت در آنها جاري ميباشد ،از ازدياد تراكم جمعيت به هنگام بروز بحران جلوگيري نمود.
همچنين ،كاربريهايي كه روزانه جمعيت زيادي در آنجا رفت و آمد ميكند در فواصل مناسبي از هم قرار گيرند.
 .14استقرار و دسترسي فوري به كاربريهاي مهمي همچون كاربريهاي سيار بهداشتي و درماني در نقاط آسيب ديده براي تسريع
در بازگرداندن شرايط عادي به وضعيت زندگي فراهم باشد.
 .15عملكرد فعاليتهاي بافت در پدافند غيرعامل به شرح زير است:
عملکرد فعالیتهای بافت ،در پدافند غیرعامل
فعالیتهای بافت
نوع فعالیت
ارتباطی

تردد و ارتباط با نقاط مختلف

آموزشی -فرهنگی

تعليم و تربيم

خدمات درمانی

امداد رساني

تجاری

داد و ستد در مقياس خرد

عملکرد در پدافند غیرعامل
محل انجام فعالیت

امدادرسانی

شبكههاي دسترسي و ارتباطي

✓
✓

امكانات حمل و نقل عمومي

✓
✓

محوطه پاركينگها
ايستگاه مترو
مدرسه

تفریحی

تفريح ،ورزش

اداری

اطالع رساني تصميمات

✓

كتابخانه
مسجد

سکونتی

فرار و پناه

اسکان موقت

ايستگاههاي آتشنشاني
درمانگاه

✓
✓
✓

✓
✓
✓

مشارکت

✓
✓
✓
✓

✓
✓

مراكز خريد
بازارچه
خانههاي مسكوني

✓

پارک ،قضاهاي باز

✓

باشگاههاي سرپوشيده

✓

شوراياريها

✓

 -11-2حمل و نقل و نظام حرکت و دسترسي
 .1در طراحي شبكه دسترسي سواره و پياده ،حفظ نفوذ پذيري بافت و توجه به عدم مسدودي مسيرها براي ارائه نقش مؤثر در وقوع
بحران ضروري است.
 .2در مسيرهاي دسترسي پيادهرو در محوطه و فضاي باز درون محله هرگونه موانع و عوامل محدودكننده فرار از خطر كه موجب
اختالل حركتي افراد ناتوان از جمله ناتوانان جسمي و حركتي و سالمندان شود ،بايد از ميان برداشته شود.
 .3در امتداد مسيرهاي سواره و پياده حتي االمكان يك رديف فضاي سبز بهعنوان جانپناه و افزايش قابليت جذب تركشها ايجاد
شود.
 .4مسيرهاي دسترسي تا محل خروجيها تا حد ممكن بايد بدون انحنا و زواياي تند و بهصورت مستقيم طراحي شوند.
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 .5نقشههاي مسيرهاي دسترسي اضطراري محالت جهت استفاده از آن به هنگام بروز بحران بايد در دسترس باشند.
 .6خوانايي مسيرها به سمت نقاط امن در مواقع اضطراري توسط عالئم و نشانهها و...بايد تأمين گردد.
 .7مسيرهاي امن در هر محل جهت تخليه افراد به مراكز امن (پناهگاه) مشخص شود.
 .8حداقل فاصله ايمني مسيرهاي دسترسي از ساختمان براي كاهش خطر ريزش آوار برابر  1/3ارتفاع ساختمان باشد
 .9معابر پياده با عرض معادل  2/5متر ،در ارتباط با شبكه سواره منتهي به پاركينگهاي جمعي باشد.
 .10ايجاد هرگونه اختالف سطح (لبه ،پله ،سكو و..( .در مسير عبور در معابر پياده مجاز نميباشد و تغييرات سطوح بايستي بوسيله
شيبراهه و رمپ انجام شود.
 .11در طراحي شبكه مسيرهاي سواره و داخل مجموعههاي متوسط به باال ،بايد حداقل يك مسير دسترسي سواره با عرض زياد و با
پوشش دسترسي سراسري ايجاد شود تا در شرايط پس از وقوع سانحه در برابر خطر انسداد بر اثر ريزش آوارهاي ساختماني
مصون بماند .نسبت عرض اين مسير به ارتفاع جدار ساختماني اطراف آن 2 ،به  1پيشنهاد ميشود
 .12راه رسيدن وسايل و امكانات آتشنشاني به مجاورت ساختمانها وجود داشته باشد.
 .13حداقل فاصله ايمني مسيرهاي دسترسي از ساختمان براي كاهش خطر ريزش آوار برابر  1/3ارتفاع ساختمان باشد.

 -11-3استفاده چند منظوره از اجراء عناصر و مبلمان شهري
استفاده چند منظوره از عناصر و مبلمان شهري در سطح محله يا همان انعطافپذيري به عنوان يك ويژگي مهم در اصل محافظت در پدافند
غير عامل محسوب ميگردد .اجزاي فضاهاي باز ميبايست بر اساس اصل انعطافپذيري و با عملكردهاي چندمنظوره طراحي شوند تا در
شرايط معمول امكان غنا بخشيدن به فعاليتهاي عادي را فراهم نموده و در شرايط اضطراري حفاظهاي قابلقبول ايجاد نمايد .مهمترين
معيارهايي كه الزم است به آنها توجه شود ،مسيريابي ،امنيت ،آرايش فضايي و چيدمان است .نحوه آرايش تجهيزات و نيز عناصر مستقر در
محيط اعم از ثابت و سيار به هيچ وجه نبايد درحركت روان و سريع پياده و سواره بهسوي نقاط و سطوح امن مانع ايجاد نمايد.

 -4-11معماری جداره های فضاهای جمعی
 .1بهمنظور حفاظت از ورودي فضاهاي جمعي در برابر عبور خودروي دشمن از رديف بوالردها( 5راهبند ستوني) استفاده شود.
 .2از تكرار يكنواخت يك عنصر واحد مانند بوالردها تا حد ممكن جلوگيري شود و در محلهايي كه خط تكرار بوالردها به بيشتر
از  31متر ميرسد از تركيب آنها با درختان ،گياهان ،صندلي و.. .استفاده شود.
 .3در نماي خارجي ساختمان و سايت از چراغهاي روشنايي استفاده شود.
 .4بهمنظور از بين بردن و كاهش ديد دشمن ،جدارههاي با ارزش با محيط اطراف و رنگ غالب همرنگ شود( .استتار)
 .5مصالح نما بايد اتصال كافي و مناسب با بدنهها و سازه داشته باشد تا از خطر ريزش جلوگيري به عمل آيد.
 .6تا حد امكان بايد از نماهايي استفاده شود كه بصورت يكپارچه عمل مينمايند .از اينرو استفاده از نماهاي بتني پيشساخته در
برابر انفجار بسيار مناسب است.
 .7در جدارهها بهمنظور مهار خطرهاي ناشي از پرتاب اشياي برنده به اطراف از نماي تمام شيشه استفاده نشود
 .8حذف يا به حداقل رساندن عناصر تزئيني سست و شكننده و الحاقات اضافي از جداره ها الزامي مي باشد

 5راهبند ستوني با نام التين بوالرد ) (Bollardبراي جلوگيري از عبور خودرو در ورودي مكان هاي با ضريب امنيتي باال مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 .9توصيه ميشود در حجم جداره هاي فضاهاي جمعي از فرم مورب يا پلكاني و تغييرات ارتفاع در حجم به منظور كنترل خطر
ريزش آوار به فضاي باز استفاده شود
 .10عناصري كه بهعنوان نشانه و عنصر شاخص در محله ميباشند بايد فرمي واضح داشته و تضاد با زمينه داشته باشد.

 -5-11جان پناه ،دیوارهای محافظ و پناهگاه ها
 .1در ورودي پناهگاهها به ازاي هر  25تا  50نفر بايد يك خروجي اضطراري تعبيه شود.
 .2حداقل وسعت محوطه ورودي براي مجموعهاي با تعداد  2ورودي در ابعاد كوچك و ظرفيت  85واحد مسكوني 250 ،مترمربع و
فاصله ورودي ها  100متر و حداقل وسعت محوطه ورودي براي مجموعهاي با تعداد  2ورودي در ابعاد متوسط و ظرفيت  86تا
 160واحد مسكوني 300 ،مترمربع و فاصله ورودي ها  101تا  200متر پيشبيني گردد.
 .3طرح وروديهاي مجموعه بايد بهگونهاي باشد كه در صورت تخريب كامل ،موجب انسداد دسترسي سواره نشود و بهسرعت
قابلترميم باشد
 .4پناهگاه اضطراري در نزديكترين محل امن به ساختمانهاي محل مسكوني و با درنظر گرفتن فاصله ايمن از محل وقوع
سانحه انتخاب شود.
 .5در تمام فضاهاي باز كه نسبت ارتفاع ساختمانها به عرض فضاي بينابيني رديفهاي ساختماني كم است ،نبايد هيچگونه
جانپناهي ايجاد شود
 .6مسير دسترسي به پناهگاه ضمن دارا بودن كوتاهترين فاصله ممكن بايد مسيري امن بوده و همچنين نبايد بين ساختمان و مسير
ورودي پناهگاه فاصله زيادي وجود داشته باشد
 .7حداكثر شعاع فاصله تا جانپناه در فضاي باز بر اساس سرعت متوسط دويدن (حدود  3متر بر ثانيه) در مدت حداكثر  81ثانيه
معادل  31متر پيشنهاد ميشود
 .8در جايي كه از يك حفره پناهگاهي استفاده مي شود ،چنين پناهگاهي مي بايست در فاصله  5متري از لبه يك ساختمان دو
طبقه قرار گرفته باشد و يا آن كه متناسب با ارتفاع ساختمان هاي بلندتر ،در فواصل بيشتري قرار گيرد .اما در صورتي كه چنين
پناهگاهي در برابر هر گونه آوار ساختماني ،مقاوم طراحي شده باشد ،استقرار آن در فواصل كمتر نيز قابل قبول است
 .9حضور حائلهاي فيزيكي مانند آب ،توده گياهان در طول مسيرهاي دسترسي ،فضاهاي جمعي و ورودي بناها ميتواند به عنوان
يك جانپناه آني مورد استفاده قرار گيرد.
 .10در صورت وجود محوطههاي تنگ و محصور در ميان ساختمانهاي بلند ،هيچگونه جانپناهي نبايد در فضاي بين ساختمانها
ايجاد گردد.
 .11ظرفيت جانپناهها از جمله پناهگاهها بر اساس كاربري ساختمان و تعداد افراد استفادهكننده از آن بايد تعيين شود.
 .12ظرفيت پناهگاه اختصاصي در كاربري مسكوني به تعداد افراد ساختمان باشد.
 .13طرح كلي جزء فضاها ،بايد از الگوي طراحي مبتني بر سازماندهي فضايي شبكهاي تبعيت نمايد.از اينرو ،وجود جانپناههايي با
ظرفيت كم ،ولي با پراكنش زياد به مراتب بهتر از وجود جانپناههايي با ظرفيت زياد ولي با تمركز باالست
 .14از باغچههاي طولي در امتداد دسترسيهاي بناهاي مسكوني بهعنوان جان پناه مي توان استفاده نمود
 .15در طراحي پناهگاههاي اضطراري ،امكانات و ملزومات موردنياز مردم از قبيل؛ امكانات تهويه ،سرويسهاي بهداشتي و.. .
پيشبينيشده باشد
 .16جنس مصالح كف و جداره جانپناهها بايستي سخت و مقاوم باشد تا بتواند بارهاي ناشي از انفجار را تحمل نمايد.
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 .17از آنجا كه تمركز افراد ،سرمايهها و فعاليتها در يك محدوده ،امكان هدفگيري محيط را افزايش ميدهد و همجواري
ساختمانها و تمركز آنها در يك محوطه فشرده موجب افزايش خطرپذيري و تأثيرات جانبي آنها ميگردد ، ،بنابراين بايد طرح
كلي محيط به صورت غير متمركز و منظم باشد.اين امر كارايي محيط براي تعيين مكان جانپناههاي امن در برابر ريزش آوار را
افزايش ميدهد.
 .18در فضاهاي باز ،جانپناهها منطبق با حالت درازكش طراحي شوند (از اين رو ميبايست از سطوحي كه امكان پناه گرفتن فرد در
حالت خوابيده را فراهم ميكنند ،مانند گلدانها و باغچههاي طولي ،زمينهاي بازي ،سطوح سبز و جويهاي آب استفاده كرد).
 .19از پله بهعنوان لبه و جانپناه در طراحي محوطهها و فضاهاي همگاني استفاده شود
 .20استفاده از عوارض سطحي سادهاي مانند تپهها و فرورفتگيهاي كوچك و نسبتاً متعدد ،ضمن غنيسازي فضا براي تأمين
فعاليتهاي مورد انتظار در شرايط عادي (مانند بازي و نشستن) ،به ايجاد لبههاي متعدد براي شكلگيري جانپناههاي آني،
كمك مي كند.
 .21در فضاي باز لبههايي به عنوان جانپناه ميتوان ايجاد كرد .به عنوان مثال در فاصله بين فضاي باز و ساختمانها ،با استفاده از
گلدانهاي طولي ،يك لبه مستحكم ميتوان ايجاد نمود كه در مواقع اضطراري بهعنوان جانپناه نيز قابل استفاده باشد
 .22حتياالمكان فرم جانپناهها منحني باشد.چنين فرمي ميتواند جانپناه را همچون يك سپر محكم و مقاوم ،حتي در فواصل كم
از نقطه وقوع انفجار حفظ نمايد.

 -12اساس طرح و آستانه مغایرت
اساس طرح و آستانههاي مغايرت آن ،بيان كننده حوزه فعاليت كميسيون ماده پنج براي ايجاد تغييرات الزمه در طرح ،با توجه به
بازخوردهاي ناشي از اجراي طرح و مبتني بر داليل فني و شهرسازانه است .ايجاد تغييرات خارج از آستانههاي تعيين شده ،مغايرت
اساسي تلقي شده و منوط به تصويب در شورايعالي شهرسازي و معماري است.
ردیف اساس طرح
عملكرد و نقش اصلي شهر
()1

()2
()3
()4

خط محدوده
حريم شهر
جمعيت و ظرفيت جمعيتپذيري

()5
()6

محدوده تاريخي (بافت تاريخي و باغات تاريخي)
محورهاي عملكردي ويژه

(:)7

خدمات تثبيت شده

(:)8
(:)9

كاربريهاي ساختار فضايي
شبكه دسترسي

شاخص سنجش
شهر بندر كنگ به عنوان يكي از شهرهاي تاريخي يكي از بنادر پررونق
شيالتي و مقاصد جذاب گردشگري (تاريخي -تفريحي) در شمال خليج
فارس است.
وسعت  :معادل  6601859متر مربع
وسعت  :معادل  33170575متر مربع
سال افق طرح1415 :
جمعيت 32990 :نفر
تراكم جمعيت ناخالص 49.9 :نفر در هكتار
وسعت 1198860 :متر مربع
محور ميدان شهرداري تا بركه دريا دولت ،محور گذر زيرمهره ،محور
ساحلي
كاربريهاي آموزشي ،ورزشي ،درماني ،فرهنگي-هنري ،پارک و فضاي
سبز ،مذهبي ،و تأسيسات و تجهيزات شهري
باغات و اراضي كشاورزي ،بندر و تأسيسات بندري و ميراث تاريخي
معابر درون بافت تاريخي ،و معابر با عرض بيشتر از  12متر
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پیوست :1
رديف

نام اثر
خانه گلبتان

شهرستان
بندر لنگه

برج و ديوار سنگي قلعه
پرتغالي هاي كنگ
بركه دريا دولت

بندر لنگه

2231

بندر لنگه

4599

11/10/1380

4

پنج بركه

بندر لنگه

4600

11/10/1380

5

مجموعه بافت قديم
كنگ

بندر لنگه

6530

07/07/1381

6

زيارتگاه حضر

بندر لنگه

15403

17/03/1385

7

بركه شكري

بندر لنگه

15406

17/03/1385

8

بركه ميريزي

بندر لنگه

15407

17/03/1385

9

برگه مش شائو

بندر لنگه

15408

17/03/1385

10

مسجد احمد بن حنبل

بندر لنگه

15416

17/03/1385

قاجاريه

11

خانه يونسي

16/12/1396

اواخر قاجار -
اوايل پهلوي

12

مقبره خلعت پوش

13

زيارت خواجه خضر

1
2
3

بندر لنگه
بندر لنگه
بندر لنگه

شماره ثبت

تاريخ ثبت
03/12/1377

قدمت
قاجاريه

نشاني اثر
بندر كنگ -كنار ساحل

03/12/1377

صفويه

بندر كنگ كنار دريا

اواخر قاجار
اواخر قاجار

ابتداي جاده بندر كنگ-الر  -محاور پايانه بار
بندر كنگ  -محله پيمايي  -كنار گورستان اهل
تسنن

2229

33085
32894

32895

15/10/98

قاجاريه -
پهلوي
ساساني -
اسالمي
صفويه -
قاجاريه
صفويه -
قاجاريه
صفويه -
قاجاريه

بندر كنگ 3 -ک م كوه سياه

قاجاريه

15/10/98

قاجاريه

14

خانه رشيد

بندر لنگه

33657

18/11/1400

پهلوي

15

خانه عبدالرزاق كليت

بندر لنگه

33656

18/11/1400

أواخر قاجار
اوايل پهلوي

16

بناي تجاري كرچي

بندر لنگه

33658

18/11/1400

17

خانه ايمني

بندر لنگه

33656

18/11/1400

پهلوي
اواخر قاجار

| شهرستان بندرلنگه شهر كنگ  -ابتداي جاده
كنگ به الر
شهرستان بندرلنگه -شهر كنگ  -محوطه شمالي
قلعه پرتغالي ها
شهرستان بندرلنگه -شهر كنگ  -محوطه شمالي
قلعه پرتغالي ها
شهرستان بندرلنگه -شهر كنگ  -محوطه شمالي
قلعه پرتغالي ها
شهرستان بندرلنگه -شهر كنگ ميدان انقالب -
نبش بلوار بهشتي و بلوار ساحلي
استان هرمزگان شهرستان بندرلنگه ،بندركنگ ،محله
كوش ،ميدانچه زير مهره
استان هرمزگان  -شهرستان بندرلنگه ،بخش
مركزي ،بلوار آيت اهلل خامنه اي ،محله هوجاي،
جنب قبرستان قديمي
استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه بخش مركزي،
بندر كنگ ،گورستان قديمي | اهل سنت
استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه ،مركزي ،بندر
كنگ
| استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه ،بخش
مركزي ،بندركنگ
استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه ،بخش مركزي،
بندركنگ
استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه ،بخش مركزي،
بندركنگ،

مختصات جغرافیایي آثار ارزشمند شناسایي شده در بندر تاریخي کنگ
شماره

نوع

X

Y

1

ثبت شده

294,883/9172

2,943,280/5825

2

ثبت شده

295,554/4137

2,943,460/4318

3

ثبت شده

295,152/5524

2,943,578/4007

4

ثبت شده

294,889/5687

2,943,060/0463

5

ثبت شده

294,882/9024

2,943,003/8454
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6

ثبت شده

294,981/1082

2,943,288/2799

7

ثبت شده

294,991/7179

2,943,292/8767

8

ثبت شده

294,991/4624

2,943,277/3960

9

ثبت شده

295,052/9499

2,943,263/9157

10

ثبت شده

295,063/7593

2,943,271/9370

11

ثبت شده

294,950/1154

2,943,310/6100

12

ثبت شده

295,282/3394

2,943,185/2383

13

ثبت شده

295,165/6107

2,943,123/3786

14

ثبت شده

294,888/5705

2,943,189/2255

15

ثبت شده

294,863/2105

2,943,351/5997

16

ثبت شده

294,815/8683

2,942,945/3485

17

ثبت شده

294,824/2060

2,942,889/4046

18

ثبت شده

295,063/8538

2,943,084/9167

19

ثبت شده

295,085/7794

2,943,084/2921

20

ثبت شده

294,874/9368

2,942,910/2031

21

ثبت شده

294,893/2951

2,942,925/4054

22

ثبت شده

295,009/7680

2,943,333/8443

23

ثبت شده

294,826/4287

2,942,869/7330

24

ثبت شده

294,830/9078

2,942,970/8338

25

ثبت شده

294,890/8823

2,943,129/8356

26

ثبت شده

294,877/9622

2,943,138/1762

27

ثبت شده

294,889/8306

2,943,115/1721

28

ثبت شده

295,042/5560

2,943,207/0816

29

ثبت شده

295,019/0754

2,943,184/0610

30

ثبت شده

295,021/1946

2,943,168/4372

31

ثبت شده

295,044/8705

2,943,181/3619

32

ثبت شده

295,077/3250

2,943,133/2903

33

ثبت شده

295,109/5582

2,943,124/8194

34

ثبت شده

295,092/6157

2,943,155/1551

35

ثبت شده

294,955/3724

2,943,029/4522

36

ثبت شده

294,946/6444

2,943,058/0571

37

ثبت شده

294,982/6977

2,943,090/7763

38

ثبت شده

294,966/9244

2,943,063/6062

39

ثبت شده

295,033/2516

2,943,030/2187

40

ثبت شده

294,930/2098

2,943,187/5586

41

ثبت شده

294,988/8748

2,943,216/0358

42

ثبت شده

294,969/3899

2,943,231/0342

43

ثبت شده

294,991/0183

2,943,246/4713

44

ثبت شده

295,029/4307

2,943,259/2743
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45

ثبت شده

295,158/4478

2,943,182/7835

46

ثبت شده

295,087/7325

2,943,272/5943

47

ثبت شده

295,055/4060

2,943,439/1422

48

ثبت شده

295,097/0001

2,943,364/2788

49

ثبت شده

295,080/2853

2,943,309/0185

50

ثبت شده

294,980/6252

2,943,341/5037

51

ثبت شده

295,021/8796

2,943,454/8018

52

ثبت شده

294,743/6962

2,942,753/2119

53

ثبت شده

294,639/8230

2,942,833/2034

54

ثبت شده

294,634/9746

2,942,849/2504

55

ثبت شده

294,680/0403

2,942,800/1945

56

ثبت شده

294,743/1239

2,942,800/0582

57

ثبت شده

294,740/6250

2,942,849/7022

58

ثبت شده

294,760/4575

2,942,857/0481

59

ثبت شده

294,758/8748

2,942,836/8398

60

ثبت شده

294,765/8216

2,942,776/1431

61

ثبت شده

294,547/7414

2,942,548/0029

62

ثبت شده

294,560/8741

2,942,557/8130

63

ثبت شده

294,549/2337

2,942,569/2619

64

ثبت شده

294,698/9010

2,942,688/9596

65

ثبت شده

294,673/1964

2,942,734/6382

66

ثبت شده

294,658/5393

2,942,725/9003

67

ثبت شده

294,603/2038

2,942,740/2175

68

ثبت شده

294,562/0503

2,942,832/5050

69

ثبت شده

294,661/4830

2,942,751/8705

70

ثبت شده

294,883/7812

2,943,305/2173

71

ثبت شده

293,931/5355

2,942,617/0142

72

ثبت شده

293,900/3410

2,942,608/5475

73

ثبت شده

293,880/7089

2,942,504/7777

74

ثبت شده

293,858/0341

2,942,407/2521

75

ثبت شده

293,777/1772

2,942,388/2021

76

ثبت شده

293,691/0287

2,942,307/9802

77

ثبت شده

293,616/7071

2,942,728/2717

78

ثبت شده

293,648/9864

2,942,792/4333

79

ثبت شده

294,009/0850

2,942,830/9302

80

ثبت شده

294,091/6352

2,943,025/3994

81

ثبت شده

293,648/2587

2,943,223/5947

82

ثبت شده

293,915/3432

2,942,758/8012

83

ثبت شده

294,149/9491

2,942,461/6977
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84

ثبت شده

294,486/2806

2,942,398/1577

85

ثبت شده

294,312/8405

2,942,323/3349

86

ثبت شده

293,102/6074

2,944,163/0924

87

ارزشمند

295,056/2551

2,943,046/3085

88

ارزشمند

295,072/4396

2,943,057/3412

89

ارزشمند

295,218/4064

2,943,087/1953

90

ارزشمند

294,979/9029

2,943,144/0565

91

ارزشمند

294,992/8902

2,943,139/3546

92

ارزشمند

294,998/7164

2,943,172/8070

93

ارزشمند

295,271/8339

2,943,127/3865

94

ارزشمند

293,468/7060

2,942,299/2621

95

ارزشمند

294,921/5605

2,942,934/2721

96

ارزشمند

293,488/1880

2,942,286/8705

97

ارزشمند

295,011/7517

2,943,223/0865

98

ارزشمند

295,047/7076

2,943,070/8701

99

ارزشمند

293,792/5796

2,942,418/0382

100

ارزشمند

293,833/5530

2,942,389/3948
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