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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

مقدمه

در بازنگری طرح جامع شهر شیراز که با رویکرد راهبردی تهیه و در چارچوب نظام پهنهبندی ارائه گردیـده اسـت،
به تبیین چشماندازهای شهر و تعیین اهداف کالن و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران شهر در زمینه هـدایت
و کنترل نحوه استفاده از اراضی شهری ،تحوالت کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محـدوده شـهر پرداختـه شـده
است .گزارش ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر شیراز سند اجرایی و بستر تحقق طرح مذکور میباشد.
این گزارش با توجه به عوامل مختلف کالبدی (میزان تراکم ،سطح اشـغال و تعـداد طبقـات) ،عملکـردی
(کاربریها و فعالیتهای مجاز و مشروط) و جمعیتپذیری به تشریح و تجویز الزامات طراحی و اجرا میپردازد.
از آنجاییکه در تهیه طرح تفصیلی اجرای مناسب سیاستهای طرح جامع جـز الزامـات مـیباشـد سـند
هدایت و کنترل تحوالت کالبدی در چارچوب ضوابط و مقررات ساختمانی متضمن این امر میباشد.
عالوه بر آن در جهت تهیه سند یکپارچهای که بدون ارجاع به سایر مدارک ،کاربران و بهـرهبـرداران
بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند ،موضوعات موردنیاز مرتبط از جملـه ،تعریـف نظـام پهنـهبنـدی و
ضوابط عام ساخت و ساز بر روی اراضی مزروعی و باغات و ضوابط آییننامـهای و  ...بـه ایـن مجموعـه
اضافه گردیده است.
گزارش ضوابط و مقررات ساختمانی طرح تفصیلی (سند هدایت و کنترل تحوالت کالبـدی شـهر شـیراز)
براساس شرایط و ویژگیهای هر زیر پهنه تنظیم گردیده و نحوه ساختوساز در هر پهنه و زیر پهنـه و نیازهـای
اصلی در زمان صدور پروانه ساختمانی برای کلیه بناها را در نظام پهنهبندی مشخص میسازد.
در صورت نیاز دستورالعملهای ساختوساز در چارچوب این ضوابط و مقررات که به تصـویب کمیسـیون
ماده پنج خواهد رسید توسط معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تهیه و جهت اجرا به مناطق ابالغ مـیگـردد.
تا زمان تصویب این سند و یا دستورالعمل ساختوساز و ابالغ آن ضوابط مالک عمل فعلـی در صـورت عـدم
مغایرت با مفاد این سند کماکان مورد عمل شهرداری شیراز خواهد بود.
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قدردانی :
چگونه می توان از آنهایی که در تحقق پیشبرد رویکردی نوین در طرحریـزی شـهری کشـور در طـول تهیـه طـرح
تفصیلی شیراز فراتر از وظایف معمول خود هم در عرصه کارشناسی و هم در عرصه مدیریتی مایه گذاشتند ،قدردانی
کرد؟ تنها میگوییم اگر نبود حمایتها و تالش های صادقانه آنان یا کار تا بدین جا ارتقا نمییافـت و یـا اساسـاه بـه
نتیجه نمیرسید.
بیش از یک دهه از آغاز پیشبرد رویکرد نو در تهیه طرح راهبردی ـ ساختاری کالنشـهر شـیراز و متعاقـب آن تهیـه
طرح تفصیلی گذشت .اگرچه با گذشت زمان نامها و نشانها رنگ میبازد و کمرنگ میشوند و گـاه فرامـوش .امـا مگـر
میشود در آینده از طرح تفصیلی شیراز نام برد و از همراهی ،یکرنگی و چهره شاد زندهیاد حجری در کوران چالشهـای
کمیته فنی نام نبرد .چگونه میتوان از متانت و همراهی آقای مهندس عزیزخانی و آقای مهندس بهادری در پیشبرد طـرح
یاد نکرد .آیا میتوان از نقش شهرداران شهر شیراز در حمایت از طرح که همزمان با آغاز طـرح راهبـردی و بـا مسـلولیت
آقای مهندس رجبی آغاز و با پذیرش این مسلولیت از طرف آقایان مهندس قادری ،مهنـدس اعتمـادی ،مهنـدس رجـا و
هماکنون هم با درایت و نکتهسنجی آقای مهندس پاکفطرت مدیریت میشود ،یاد نکرد؟
بیشک اگر نبود تجربه ،حمایت و پیگیریهای بیوقفه آقای مهندس صفایی معاون الیق شهرسازی و معمـاری
شهرداری شیراز و همکاران دلسوز و مهربان ایشان بهویژه مدیر شهرسازی دفتر متبوع آقای مهنـدس میرزایـی ،و
آقایان مهندس جوانمردی ،مهندس مختاری و مهندس بهرامینژاد ،کار به سرانجام میرسید؟
چگونه میتوان از همراهی مدیران و کارشناسان اداره کل راهوشهرسازی استان فارس در ارتقای کیفیت طرح،
قدردانی کرد .آقای مهندس دیهیمی چه در زمان ریاست سازمان و چه در زمان حضور در شورا مشـوق مشـاورین و
پ شتیبان طرح بودند .توان مدیریتی و برخورد شادمانه جانشین ایشان آقای مهندس عشایری نیز همزمان با برگزاری
جلسات کمیسیون ماده پنج در یادها خواهد ماند.
اما کلیدی ترین وظیفه در فرآیند مراحل مختلـف تصـویب طـرح تفصـیلی را مـدیران شهرسـازی اداره کـل
راه وشهرسازی استان و کارشناسان دفتر متبوع به عهده داشتند .آقای مهندس رهنمایی و آقـای مهنـدس گـودرزی
آنچه در توان داشتند بیشائبه در میان گذاشتند ،تالشهایی که هرگز از یاد نخواهد رفت .همچنین باید یـاد کـرد از
کارشناسان دلسوزی که در کنار مدی ریت شهرسـازی اداره کـل نـواقص طـرح را گوشـزد کردنـد .آقایـان مهنـدس
رویینتن ،مهندس اعتصامیپور ،مهندس حیاتی ،مهندس نظری.
از دیگر نهادهای مؤثر بر کیفیت ،طرح کمیته فنی کمیسیون ماده پنج است .نمایندگان عضو ،طی این سالها با درایت
و صبوری در ارتقای کیفیت طرح کوشیدند .آقایان مهندس رحیمی نماینده استانداری فارس ،مهندس منزوی نماینده
جهاد کشاورزی ،مهندس کمالی پور ،مهندس بصیری نماینده سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صـنایع دسـتی،
دکتر کالهی نماینده شورای اسالمی شهر شیراز ،مهندس بنان نماینده سازمان نظام مهندسی.
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شورای اسالمی شهر شیراز نیز از جمله ارگانهایی بود که طبق قانون و از همان ابتدا (تهیه طرح راهبـردی)
نسبت به انعکاس دیدگاههای کارشناسی و نظرات مردم در طرح همت گماشت .وظیفه خود میدانیم از تمامی اعضا
شورای اسالمی شهر شیراز در دوره های سوم و چهارم به ویژه رؤسا و اعضا کمیسـیون شهرسـازی قـدرانی کنـیم.
آقایان دکتر برزگر ،مهندس معین ،زحمتکش ،خانی ،مختاری ،زارع خفری ،حقدل ،نقیبزاده ،حقنگر ،طالبان ،ترابی،
شعرا ،انصافی و سرانجام دبیر کمیسیون شهرسازی مهندس کامراننیا.
یکی از تمایزات طرح تفصیلی اخیر با طرحهای تفصیلی به روش سنتی (تیپ  )07مشارکت دادن بهرهبرداران
و مجریان طرح در طول تهیه آن بود .این فرآیند با دقت و حوصله از طریق حوزه معاونت شهرسازی در هماهنگی با
سایر معاونتها و شهرداریهای مناطق انجام گرفت .بهگونهای که به جرأت میتوان گفت که همکاری و همراهـی
شهرداران مناطق و معاونین شهرسازی و معماری و کارشناسان آنها در اصالح و تدقیق طرح تفصیلی بسیار کارآمد و
مؤثر واقع گردید .فرآیندی که تحقق طرح تفصیلی را تسهیل خواهد کرد.
و باالخره آنکه طرح تفصیلی شیراز پس از برگزاری جلسات متعدد در حـوزه معاونـت شهرسـازی شـهرداری
شیراز ،کمیته فنی کمیسیون م اده پنج و شورای اسالمی شهر شیراز در کمیسیون ماده پنج مطـرح گردیـد .درایـت و
تیزبینی استاندار محترم فارس جناب آقای دکتر احمدی به عنوان رییس کمیسـیون مـاده پـنج ،فرآینـد تصـویب را
تسهیل نمود .در کنار ایشان آقای مهندس رضائیان با صبوری و قاطعیت و روش مدیریتی خاص خود در همفکری و
همراهی با دیگر اعضا کمیسیون ماده پنج ،آقایان مهندس صـحرائیان مـدیرکل دفتـر فنـی اسـتانداری ،مهنـدس
عشایری مدیر کل اداره راه و شهرسازی ،دکتر قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی ،مهندس امیری مدیر کـل سـازمان
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ،مهندس رجبی نماینده سازمان نظام مهندسـی اسـتان ،مهنـدس معـین
نماینده شورای اسالمی شهر شیراز ،طرح تفصیلی شیراز به تصویب نهایی رسید.
در نهایت شایسته است که از همکاری و همراهی تمامی مدیران و کارشناسان تهیه کننده طرح تفصـیلی منـاطق،
مهندسان مشاور :پارس نقش (منطقه  – )5پرداراز (منطقه  7و  – )2فرنهاد (مناطق  0و  – )6مآب (مناطق  1و  )2و نقش
محیط (منطقه  )4صادقانه تشکر کنیم.
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فصل اول  :پهنهبندی عملکردی شهر شیراز
 -1مفروضات پایه

 کشور ما در حال گذار پرچالش ،هزینهبر و طوالنی مدت در عرصههای اقتصـادی ـ اجتمـاعی ،سیاسـی ـفرهنگی و تکنولوژیک است .تالش برای تغییـر نگـرش بـه مسـائل کالنشـهری کشـور نیـز بازتـابی از
ضرورت تحول کیفی در بررسی بسترهای کالبدی ـ فضایی جامعه در این مرحله در گذار است.
 آزادی عمل بیشتر سرمایه خصوصی ،کاهش نقش انحصاری دولـت ،کـاهش سـهم یارانـههـا در هزینـهخانوارها ،مؤسسات و بنگاههـا و سـوق دادن شـهرداری و مؤسسـات بخـش عمـومی بـه سـمت تـأمین
خودکفایی منابع مالی موردنیاز خود ،توجه به ایجاد و گسترش تشکلهای مردمی در راستای همیـاری در
تأمین منابع ،استقالل و آزادی عمل بیشتر شهرداری (عمدتاه ناشی از رها کردن شهرداری به حال خـود از
نظر تأمین منابع توسط دولت) و  ...عمدهترین محورهای این گـذار را تشـکیل مـیدهنـد .قـدرتگیـری
شهرداری متکی به خود (از لحاظ مالی) در کنار راه و شهرسازی به مثابه نمـادی از تـالش بـرای همسـو
شدن فرایند برنامهریزی و اجرا ،در چارچوب چنین شرایطی بیشتر قابل درک میشود.
 مصادف بودن و مرتبط بودن دوران گذار با دوران شتابگیری تحوالت تکنولوژیکی ،سیاسـی و فرهنگـیدر سطح جهان و بازتاب سریع آن در جامعه ما ،شرایط روانی پذیرش برنامهریزیهای بلندمدت متکی بـه
اقتدار و دخالت مستقیم دولت را تضعیف کرده و در عرصه برنامهریزی فضایی و کالبدی به گـرایشهـایی
دامن زده است که گذار از :
 در نظر گرفتن نقش قوی و متمرکز برای دولت

به

به اقتصاد سیاسی کثرتگرا با اهمیت تصمیمات بازار محور

 ارائه طرح نهایی منفرد و قطعی

به

پذیرش سیاستها ،انعطافپذیری و برخوردار از ظرفیت
تغییر پیشبینیها در طرح

 طرح مکانی ـ فیزیکی بلندمدت و ترسیم آینده
فضایی مطلوب برای کالنشهر

به

تدوین سیاستها و پیشنهادات تحققپذیر بهعنوان مبنای
توسعه کالنشهر

 روششناسی شهودی و کلی مبتنی بر نفوذ قوی
طراحی و متمرکز بر محصول

به

روششناسی تجربی و تحلیلی و متمرکز بر فرایند

 ارزشها و مطلوبیتهای پیشگویانه

به

آینده نزدیک و سمتوسوهای قابل انطباق بر آینده قابل
پیشبینی

 و ....

وجوه اساسی آنرا مشخص مینماید.
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 نظام پهنهبندی عملکردی شهر تکنیکی است که بهعنوان آلترناتیو چشمپوشی از مرحله تعیـین ،تثبیـت وقطعی کردن کلیه کاربریها در سطح شهر ،میتواند به نحو شـایانی در خـدمت پاسـخگویی بـه نیازهـای
ناشی از گرایشهای فوقالذکر قرار گیرد.
 به موازات حاد شـدن ضـرورتهـا بـرای تحـول سـاختاری ،پیشـرفت کنـد ولـی محسـوس بـه سـمتسیاستهای تعدیل (علیرغم تغییرات سیاسی و تنوعیابی شدید در دسـتگاه اجرایـی کشـور) ایـن واقعیـت
بیشتر خود را آشکار میسازد که نیروهای دارای مواضع سیاسی متفـاوت درون حاکمیـت بـر سـر برخـی
موضعگیریهای اساسی اقتصادی به اجماع ناگفته و بیان نشده مشـترکی مـیرسـند و ایـن امـر شـرایط
اقتصادی را به سمت تثبیت ساختاری هدایت خواهد کرد .بازتاب چنین شرایطی ،ضرورتهـای فضـایی ـ
کالبدی را نیز الزاماه به سوی تثبیت پیش خواهد برد ولی در حال حاضـر بـه علـت تـداوم وضـعیت گـذار،
تلقیات ابهامآلود و ناباورانهای نسبت به امکانپذیری تحول در نگرش به مسـائل کالنشـهر وجـود دارد و
پیشرفتهایی که در عمل در این عرصهها صورت میگیرد مستلزم صـرف انـرژی و تقبـل هزینـههـای
فرصتی از سوی باورمندان کم تعداد و کم بنیه است و به کندی صورت میپذیرد.
 ضرورت نگاه نو به مسائل کالنشهری کشور عرصه گستردهای را شـامل مـیشـود کـه سـمت و سـویبرنامهریزی ،نکات اساسی و گرهی موردتوجه ،روششناسی ،مفروضات اقتصادی ـ اجتماعی ،آیندهنگـری،
جنبههای زیباشناسانه و نحوه آرایش فضایی ... ،اهم آنها را تشکیل میدهند .تغییـر دیـدگاههـا در تمـامی
این عرصهها هنوز در گامهای آغازین خود یعنی طرح مسلله قرار دارد ،آن هم در فضایی که بـر ضـرورت
تغییر نگاه اجماع حاصل است ،ولی در مورد چگونگی ،گستره و عمق این تغییـر ،باتوجـه بـه ضـعفهـای
تجربی و نظری ،اختالف نظرهـا چشـمگیر اسـت .البتـه دیـدگاههـای مختلـف گـروههـای مطالعـاتی و
کارشناسی میتواند در مباحث پیگیر و هدفدار به یکدیگر نزدیک شود ولی آنچه در جریان عمل حاصـل
میآید ،بستگی زیادی به تناسب نیروهای درگیر و ذینفع در تحـوالت توسـعه شـهر دارد و ممکـناسـت
فرایند اجرا ،تعدیالت و اصالحات چشمگیری را نیز بر نظریات اعمال نمایـد .کـم و کیـف مرحلـه نهـایی
طرح یعنی تکیه بر محصول یـا فراینـد و قطعـی یـا انعطـافپـذیر بـودن کـاربریهـا مهمتـرین عرصـه
چالشبرانگیز در تعامل برنامهریزان و مجریان آنست.
 در هر صورت همانگونه که در سطور پیشین ذکر گردید پهنهبندی عملکردهای شهری تکنیکی است کـهمیتواند در پاسخ بـه ضـرورت هـای تحـول نگـرش در برخـورد بـه مسـائل کالنشـهری طـرف توجـه
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رهیافتهای نو قرار گیرد و از اینرو در فرآیند تحول جایگاه برجستهای یافته است ولی بایـد هشـیار بـود
که مبادا این تکنیـک جـایگزین عرصـههـای مسـتلزم نـونگری شـده و بـهعبـارتی کلیـت نگـاه نـو در
دستاوردهای این تکنیک خالصه گردد.
 پهنهبندی عملکردها در شهر شیراز وظیفهای است که انجام آن مـورد اجمـاع کلیـه مشـاوران همکـار درطرح بازنگری قرار دارد ولی اینکه ارائه محصول نهایی طرح تفصیلی در این مرحلـه خالصـه شـده و یـا
اینکه باتوجه به توان مالی ،فنی ،اجرایی و همچنین تمـایالت شـهرداری و سـایر سـازمانهـای مـوثر در
عمران شهر تا مرحلهای از قطعی کردن کاربریها هم به پیش برود ،مسللهایست کـه مـورد بحـث بـوده
است .توافق مشاوران مناطق بر سر تهیه طرح تفصیلی نمونه بـرای قسـمت منتخبـی از هـر منطقـه ،بـا
هدف آشنایی با نقطه نظرات ویژه مشاوران و ایجاد تفاهم و وحدت رویه برای ادامه کار ،آزمونی بـود کـه
تنوع برداشتها و تلقیات مشاوران را بر سر مسلله پهنهبندی به نمایش گذارد.
 آنچه در مرحله نخست طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر شیراز ،تحت عنوان پهنهبندی مطرح گردیـدبه تعیین محدودههایی مبتنی بود که از نظر ارتفاع بناها و تعداد طبقات ،تناسب فضـاهای سـاخته شـده و
باز ،تراکم ساختمانی و نوع کلی کاربری اراضی یا کاربریهای مجاز به اسـتقرار در محـدوده ،در وضـعیت
نسبتاه مشابه و یا نزدیک به هم قرار میگیرند .ذکر دسته کاربریها به جای کاربری مشخص ایـن مزیـت
را برای طرح ایجاد میکرد که آن را از انعطافپذیری قابل مالحظهای برخوردار میساخت چه بـه لحـاظ
نوع مشخص کاربری و چـه بـه لحـاظ موقعیـت اسـتقرار آن .بررسـی مسـائل نظـری پیرامـون مبحـث
پهنهبندی و همچنین تجارب طرحهای جامع کالنشهرها برای پهنهبندی نشان میدهد کـه پهنـهبنـدی
عملکردی شهر شیراز از نظر مضمون و محتـوی اصـولی بـوده و تنهـا از نظـر فـرم و نـوع دسـتهبنـدی
عملکردها تفاوتهایی را نشان میدهد .با اینحال باتوجه به درگیر بودن طوالنی مـدت بخـش مهمـی از
نیروی کارشناسی شهرسازی کشور در تدوین چارچوبهای پهنهبندی که با اقتباس از آخـرین روشهـا و
دستورالعملهای پذیرفته شده جهانی به بحث گذاشته شده و تدوین یافته است و همچنین اجماع ضـمنی
اغلب دستاندرکاران تـدوین طرحهـای کالنشـهری بـه اسـتفاده از ایـن شـیوه ،تمرکـز چـارچوبهـای
پهنهبندی عملکردی شهر شیراز بر این الگو منطقی مینماید ،بویژه از نظر هماهنگی با سـایر طـرحهـای
کالنشهرها چنین حرکتی مفید و تقویتکننده خواهد بود .در همین راستا مهندسان مشاور طـرح تفصـیلی
مناطق دهگانه شهرداری شیراز و مهندسان مشاور هماهنگکننده طی جلسات متعدد و بررسی گسـترده و
6
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همهجانبه بر مبحث پهنهبندی (بر بنیان تجارب پهنهبندی مطالعات مرحله اول بـازنگری طـرح تفصـیلی
شهر شیراز) بهعنوان تکنیکی نو و جایگزین برای مبحث تثبیت کاربریها در طرحهـای جـامع قبلـی بـه
توافق ضمنی در استفاده از این الگو دست یافتند .بدین شکل که پهنهبندی و اسناد مکمـل آن بـهعنـوان
سند اصلی طرح بازنگری در طرح تفصیلی مناطق تلقـی گردیـده و طـرحهـای موضـعی و موضـوعی و
شروط تحققپذیری طرحها را نیز شامل گردد ولی در جهت واقعبینانهتر ساختن طرحها و در نظر گـرفتن
توان اجرایی و تمایالت سازمانهای اجرایی مراحلی از تعیین قطعـی و تثبیـت کـاربریهـا هـم در طـرح
منظور گردد .در این زمینه مشاور هماهنگکننده تدوین چارچوبهای روشن مورد توافق جمـع مشـاوران
(و نمایندگان سازمانهای درگیر طرح) را عهدهدار گردید.
 باتوجه به ویژگیهای پهنهبندی استفاده از اراضـی در طـرحهـای راهبـردی ـ سـاختاری (در مقایسـه بـاپهنهبندی عملکردی شهر در طرح تجدیدنظر طرح تفصیلی شیراز) از نظر :
 «کاملتر بودن مراحل تدوین و تنظیم اسناد مورد مباحثه و بررسی گسترده کارشناسی قرار داشتن از موقعیت تبدیل شدن به نخستین تجربه ملی در این عرصه برخوردار بودن موردنظر اغلب مشاوران تدوین طرحهای کالنشهری قرار گرفتن».مشاور هماهنگکننده نقشه ارائه شده در «سند راهنمای توسعه شهر» را به مثابه بازتاب فعـالی از الگـوی
دستهبندی عناوین عملکردی ،مورد توجه قرار داده است و تالش نموده که تقسیمبنـدی عنـاوین عملکـردی
زیرپهنهها باتوجه به شرایط مشخص شهر شیراز صورت گیرد.
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 -2پهنهبندی استفاده از اراضی

هدف در نظام پهنهبندی اراضی در درجه اول حصول اطمینان از استقرار مناسب کاربریهای زمـین در ارتبـاط
با یکدیگر است .در واقع پهنهبندی کاربریها پاسخ شهرسازانه به بـینظمـیهـا و بـیبرنـامگیهـای اسـتقرار
کاربریها در جوار یکدیگر است .با این برداشت در چارچوب نظام پهنهبندی است که امکان کنترل عملکـردی
شهر و برنامهریزی در جهت کنترل توسعه  ،تراکم در هر پهنه و در رابطـه بـا خـدمات عمـومی ،محورهـای
آمدوشد ،تسهیالت رفاهی و ...فراهم میآید و توسعه در اشکال گوناگون خود میتواند به محلهـای مناسـب
هدایت گردد.
پهنهبندی اراضی در مقیاس کالن به چهار پهنه سکونت ،فعالیت ،مختلط و سبز و باز (حفاظـت) تقسـیم
میگردند که هر یک از پهنههای کالن با توجه به ویژگیهای متمایز بـه پهنـههـای اصـلی و هـر یـک از
پهنههای اصلی نیز با توجه به شاخصهای کمی در غالب پهنههـا از یکـدیگر متمـایز مـیگردنـد در جهـت
تنظیم سند هدایت و کنترل توسعه در چارچوب ضوابط و مقررات و پیوند این ضـوابط و مقـررات کـه شـامل
تراکم ،سطح اشغال مجاز ،تعداد طبقات میباشد با عرصههای گوناگون شهری و تنوع این عرصهها ،پهنـههـا
نیز در قالب زیرپهنهها از یکدیگر تفکیک میگردند.
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 -3سند پهنهبندی عملکردی

پهنهبندی عملکردهای پیشنهادی شهر شیراز به نحو ارگانیک با ساختار فضایی پیشنهادی طرح مـرتبط شـده
است .ساختار فضایی ،انتظامی از کانونها ،محورها و پهنهها را به نمایش میگذارد که در چـارچوب اهـداف و
راهبردهای طرح راهبردی به نحو معینی از طریق کانـالهـای ارتبـاطی پیونـد یافتـهانـد و از سلسـله مراتـب
عملکردی مختلفی در مقیـاس فراشـهری ،شـهری ،حـوزهای ،منطقـهای و زیرمنطقـهای برخوردارنـد .نقشـه
پهنهبندی ،محدودههای دارای بیشترین قرابت از نظرکاربری های قابـل اسـتقرار ،ضـوابط و مقـررات تـراکم
ساختمانی ،سطح اشغال ،تعداد طبقات در حد زیرپهنههـا را نشـان مـیدهـد .جـدول شـماره ( )0طبقـهبنـدی
پیشنهادی پهنههای استفاده از اراضی شهر را که مبنای تدوین نقشه پهنهبندی پیشنهادی شـهر قـرار گرفتـه
نشان میدهد .پهنه سکونت ( ،)Rپهنه فعالیت ( ،)Sپهنه مختلط ( )Mو پهنـه سـبز و بـاز یـا حفاظـت ()G
چهار پهنه کالن شهر را به شرح ذیل تشکیل میدهند:
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 -1-3پهنه کالن سکونت ()R

این پهنه عامترین عملکرد در سطح شهرها و ازجمله شهر شیراز میباشد و شامل محدودههایی از شـهر اسـت
که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پالکهای خالص مسکونی در برگیرنده شبکه معـابر
و دسترسیها و خدمات پشتیبان سکونت میباشد .در این پهنه طیف گستردهای از فعالیتها بـه لحـاظ ایجـاد
امنیت و آرامش ساکنین ممنوع و یا مشروط بوده و تنها در ارتباط بـا نیازهـای اولیـه سـاکنین اسـتقرار برخـی
فعالیتهای تجـاری و خـدماتی شـامل ،فضـاهای سـبز ،آموزشـی ،فرهنگـی ،مـذهبی ،بهداشـتی و درمـانی،
گردشگری ،ورزشی و پارکینگهای عمومی با رعایت مقیاس آنها در حد محالت و نواحی ،مجاز میباشد.
پهنه کالن سکونت ( ) Rدر اولین گام به دو پهنه اصلی مسکونی عام ( )R0و مسـکونی ویـژه ()R7
تقسیم گردیده است.
پهنه مسکونی عام به لحاظ شرایط بهرهوری از زمین شامل سه پهنه دو رقمی :مسـکونی بـا تـراکم کـم
( ،)R00مسکونی تراکم متوسط ( )R07و مسکونی با تراکم زیاد ( )R01میباشد.
پهنه مسکونی ویژه ( )R7که به لحاظ وجود ویژگیهایی در عرصههای سکونتی شهر از مسکونی عام متمایز
گردیدهاند و در قالب پهنههایی با کدهای دو رقمی شامل مسکونی ویژه بافت تاریخی ( ،)R70مسکونی ویژه بافت
مرکزی ( ،)R77مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستایی ( ، )R71مسکونی ویـژه بلندمرتبـه ( )R74و مجتمـعهـای
مسکونی ( )R75میگردند.
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 -2-3پهنهکالن فعالیت ()S

در این پهنه سکونت محدود بوده و محوریت با کار و فعالیت در عرصههای مختلف خدماتی و یا تولیدی است.
هدف از تمایز این پهنه عالوه بر ساماندهی عرصههای کـار و فعالیـت ،ارتقـا کیفیـت محـیط شـهری و
جلوگیری از تداخل نامناسب کاربریها همراه با رونق عرصههای فعالیتی میباشد.
این پهنه به تفکیک زمینه فعالیت و تمرکز و پراکندگی آنها به سه پهنه اصلی با کد یک رقمی ،تجـاری ـ
اداری و خدمات ( )S0مراکز و گستره های تجـاری ـ اداری و خـدمات بـا غلبـه سـبز و بـاز ( )S7و صـنعتی و
کارگاهی ( )S1تقسیم گردیده است.
پهنه اصلی تجاری ـ اداری و خدمات ( )S0خود شامل دو پهنه ،بازار (( )S00تجاری ـ خدماتی و فرهنگـی)
و محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی ( )S07میباشد.
پهنه اصلی مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز ( )S7نیز شامل پـنج زیرپهنـه
با کد دو رقمی به شرح زیر میباشد:
گسترهها و کـانونهـای تجـاری اداری و خـدمات ( ،)S70محورهـای تجـاری ـ اداری و خـدمات (،)S77

گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خـدمات بـا غلبـه فرهنگـی ( ،)S71گسـتره خـدمات عمـومی ( )S74و
محورها و گسترههای گردشگری و فرهنگی ()S75

همچنین پهنـه اصـلی صـنعتی ـ کارگـاهی ( )S1دارای دو زیرپهنـه دو رقمـی صـنعت ( ،)S10گسـتره و
محورهای کارگاهی تولیدی ( )S17میباشد.
رعایت ضوابط زیستمحیطی در کلیه پهنههای فوق الزامی است.
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 -3-3پهنه کالن مختلط ()M

توسعه فضاهای کار و فعالیت در بافت مسکونی شهر موجب شکلگیری گسترهها و یا محورهایی گردیده ،کـه
عملکرد آنها را به اختالطی از سکونت و فعالیت تبدیل نموده است .در طرح تفصیلی شـهر شـیراز و در جهـت
ساماندهی به این عرصهها پهنه مختلط که قابلیت استقرار فعالیتهای چند منظوره کـار ،فعالیـت و سـکونت را
دارند پیشبینی گردیده است .پهنه کالن مختلط ( )Mشامل سه پهنه اصلی شامل پهنه اصلی مختلط تجـاری
ـ اداری و خدمات با مسکونی ( )M0که خود بـه دو پهنـه محورهـای مخـتلط تجـاری ـ اداری و خـدمات بـا
مسکونی ( )M00و گستره مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ( )M07تفکیک گردیده  ،پهنه اصـلی
گردشگری و فرهنگی با مسـکونی ( )M7شـامل پهنـه محـور مخـتلط مسـکونی ـ فرهنگـی ـ گردشـگری ـ
تفریحی ( ،)M70همچنین پهنه عملکردهای مختلط شهری باغلبه خدمات عمومی) (M1میباشد.
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 -4-3پهنه کالن سبز و باز یا حفاظت ()G

فضاهای سبز و باز شهری که تأثیر به سزایی در ارتقا کیفیت محیط و سیمای شـهر دارنـد بایسـتی بگونـهای
فعال حفاظت شده و سـاخت و سـاز در آنهـا بـه شـدت کنتـرل و محـدود گردیـده و تنهـا در جهـت توسـعه
گردشگری ،تفرج و مدیریت بحران استفاده گردد.
این عرصهها شامل فضاهای سبز و باز عمومی و خصوصی ،پارکهای جنگلی و باغات و اراضی مزروعـی
و حرایم رودخانه میباشند.
پهنه کالن اصلی سبز و باز از سه پهنه اصلی به شرح زیر تشکیل یافته است.
 پهنه اصلی فضای سبز عمومی ( )G0که شامل پهنه پارکهای شهری ( )G00میباشد. پهنه اصلی فضای سبز خصوصی ( )G7که شامل پهنه باغات و اراضی مزروعی ( )G70میباشد. پهنه اصلی سبز و باز حفاظت ویژه ( )G1که خود به پهنههای سبز و باز حفاظتی ( )G10و پهنـه حفاظـتویژه ( )G17تقسیم شده است.

13

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

جدول شماره (  )0طبقهبندی پهنههای استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز
پهنههای

کد یک

پهنههای

کد دو

کالن

رقمی

اصلی

رقمی

R1

مسکونی

R11

مسکونی با تراکم کم

R11

مسکونی با تراکم متوسط

عام
R11

مسکونی با تراکم زیاد

R11

مسکونی ویژه بافت تاریخی

R11

مسکونی ویژه بافت مرکزی

R11

مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستایی

R12

مسکونی ویژه بلندمرتبه

R12

مجتمعهای مسکونی

سکونت

()R

R2

پهنهها

مسکونی
ویژه

کد سه
رقمی

زیرپهنهها

R111

مسکونی دو طبقه

R111

مسکونی سه طبقه

R111

مسکونی چهارطبقه

R111

مسکونی پنج طبقه

R111

مسکونی شش طبقه

R111

مسکونی ویژه بافت تاریخی

R111

مسکونی ویژه بافت مرکزی چهار طبقه

R111

مسکونی ویژه بافت مرکزی پنج طبقه

R111

مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستائی

R121

مسکونی ویژه هفت تا نه طبقه

R121

مسکونی ده تا دوازده طبقه

R121

مجتمع مسکونی با تراکم کم

R121

مجتمع مسکونی باتراکم متوسط

R121

مجتمع مسکونی باتراکم زیاد

R122

مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد

R122

مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد
با ارتفاع نامحدوده (نشانههای شهری)
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ادامه جدول شماره (  ) 0طبقهبندی پهنههای استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز
پهنههای
کالن

کد یک
رقمی

پهنههای اصلی

S1

تجاری ـ
اداری و
خدمات

S2

مراکز و
گسترههای
تجاری ـ
اداری و
خدمات با
غلبه سبز و باز

S3

صنعتی ـ
کارگاهی

کد دو
رقمی

S11

فعالیت
S

پهنهها

بازار (تجاری ـ خدماتی و فرهنگی)

S11

محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی

S11

گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری
و خدمات

S11

محورهای تجاری ـ اداری و خدمات

کد سه
رقمی

زیرپهنهها

S111

بازار سنتی شیراز

S111

محورهای ویژه بلند مرتبه ( با طرح توجیهی)

S111

محورهای تجاری ـ اداری و خدمات (فراشهری ـ
شهری ـ حوزهای)

S111

محورهای تجاری ـ اداری و خدمات (منطقهای)

S112

محورهای تجاری ـ اداری و خدمات (زیرمنطقهای)

S111

گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات
(فراشهری ـ شهری)

S111

گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (منطقهای)

S111

گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (زیرمنطقهای)

S112

گسترههای ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی)

S111

محورهای تجاری ـ اداری وخدمات(فراشهری ـ شهری)

S111

محورهای تجاری ـ اداری ـ خدمات (منطقهای)
محورهاوگسترههای و کانونهای تجاری ـ اداری و

S11

محورهاوگسترهها و کانونهای
تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه
فرهنگی

S12

گسترههای خدمات عمومی

S12

محورها و گسترههای گردشگری و
فرهنگی

S11

صنعت

S111

خدمات با غلبه فرهنگی (فراشهری ـ شهری ـ
حوزهای)

S111

گسترههای و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات
با غلبه فرهنگی (منطقهای)

S121

گسترههای خدمات عمومی (فراشهری ـ شهری ـ حوزهای)

S121

گسترههای خدمات عمومی (منطقهای)

S121

گسترههای خدمات عمومی (زیرمنطقهای)

S121

محورهای گردشگری ـ فرهنگی

S121

گسترههای گردشگری ـ فرهنگی

S121

گسترههای گردشگری ـ تاریخی

S111

صنایع با فناوری باال

گستره و محورهای کارگاهی ـ تولیدی

S111

کارگاههای تولیدی و نمایشگاهی

گستره و محورهای کارگاهی ـ تولیدی

S111

مجتمعهای کارگاهی ـ تولیدی

S11
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ادامه جدول شماره (  ) 0طبقهبندی پهنههای استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنههای کالن

کد یک
رقمی

پهنههای اصلی

M1

مختلط تجاری ـ اداری
ـ خدماتی یا مسکونی

کد دو
رقمی

پهنهها

M11

محورهای مختلط تجاری ـ
اداری و خدمات با مسکونی

کد سه
رقمی

M111
M111
M111

مختلط
() M

M111
M111

محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با
مسکونی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات
با مسکونی (منطقهای)
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات
با مسکونی (زیرمنطقهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با
مسکونی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با
مسکونی (منطقهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با
مسکونی (زیرمنطقهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با
مسکونی ویژه (با ارائه طرح توجیهی)
محورها و گسترههای مختلط فرهنگی ـ
گردشگری ـ تفریحی-مسکونی

M11

گسترههای مختلط تجاری ـ
اداری و خدمات با مسکونی

M2

گردشگری و فرهنگی
با مسکونی

M11

محور ها و گسترههای مختلط مسکونی
ـ فرهنگی ـ گردشگری ـ تفریحی

M111

M3

عملکردهای مختلط
شهری باغلبه خدمات
عمومی

M11

محـــدودههـــای بـــا ابلیــــت
برنامــهریــزی (ت ـ میم خــدمات
اساسی)

M111

محدودههای با ابلیت برنامهریزی (ت میم
خدمات اساسی)

G1

فضای سبز عمومی

G111

G11

پارکهای شهری

پارکهای عمومی شهری

G111

پارکهای ویژه (پارکهای موضوعی)

G111

G2

فضای سبز خصوصی

G11

باغات و اراضی مزروعی

باغات

G111

اراضی مزروعی

G111

G11

سبز و باز حفاظتی

رود ،درهها و مسیلها

G3

سبز و باز
حفاظت ویژه

G111

سبز حاشیه بزرگراهها

G111

پهنه باغات تاریخی

G111

حفاظت ویژه (پادگانها)

M111
M112

سبز و باز
(حفاظت)
G

زیر پهنهها

G11

پهنه حفاظت ویژه
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فصل دوم  :ضوابط و مقررات
 -1تعاریف طرح تفصیلی

با توجه به اینکه کلمات بکار برده شده مـیتوانـد دارای تفسـیرهای مختلـف باشـد ،تعـاریف طـرح
تفصیلی به شرح ذیل میباشد:
 -1-1پروانه ساختمانی

مجوزی حقوقی که نحوه احداث بنای جدید یا تغییـر بنـای موجـود را پـس از طـی تشـریفات اداری بـه
صورت فرم منضم به نقشههای مصوب از طرف شهرداری صادر و یک نسخه از آن همراه با نقشـههـای
الزم و مصوب در اختیار مالک قرار میگیرد تا براساس آن نسبت به احداث بنا اقدام نماید.
 -2-1قطعه زمین

زمینی است یکپارچه با مرز و محدوده مشخص که دارای سند ثبتی بوده و یـا صـدور سـند ثبتـی بـرای آن
برابر با قوانین جاری بالمانع است.
 -3-1مساحت زمین

مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مسـاحت زمـین منـدرج در
سند و به مترمربع میباشد.
 -4-1افراز

عبارتاست از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به
نسبت سهم آنان
 -5-1تفکیک زمین (عرصه)

عبارت است از تقسیم یک قطعه زمین با یک پالک ثبتی مشخص به دو یا چند قطعه کـوچکتر بـه
نحوی که هریک از قطعات کوچکتر از نظر ثبتی بتواند بـه صـورت مجـزا دارای سـند شـود ومـورد
تملک قرار گیرد.
 -6-1تفکیک آپارتمان (اعیان)

تفکیک ساختمانهایی که بصورت چند واحدی و یا آپارتمان احداث شدهاند باتوجه بـه گـواهی پایـان
کار صادره از طرف شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه آن تفکیک صورت میگیرد.
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 -7-1تجمیع

در یک تعریف کلی عبارت است از عکس عمل تفکیک زمین بهنحویکه امکان تبدیل دو یا چنـد قطعـه
زمین مجاور یکدیگر از نظر ثبتی به یک پالک وجود داشته باشد.
 -8-1ارتفاع ساختمان

فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان از روی آخـرین سـقف تـا رقـوم کـف
معبر دسترسی مجاور قطعه زمین است ،ارتفاع خرپشته ،جانپناه (حـداکثر 1/2
متر)  ،اطاقک آسانسور ،برج خنککننده ،دودکـش ،منبـع ذخیـره آب ،آنـتن و
نظیر آن جز ارتفاع ساختمان محاسبه نمیشوند.
تبصره  :درخصوص سقف شیبدار ارتفاع ساختمان ،فاصله قـائم بـاالترین قسـمت
خطالرأس سقف شیبدار تا رقوم کف معبر میباشد.
 -9-1کف معبر ـ تراز مبنا

متوسط مرتفعترین و پایینترین رقوم معبر مجاور به قطعه مالکیت موردنظر میباشد.
تبصره :در مواقعی که شیب حداکثر زمین عمود بر جهت معبر میباشدو قطعه از دو یا چند طرف به گذرمنتهی گـردد ارتفـاع
مجاز میتواند از میانگین ارتفاع ملک گرفته شود .به نحویکه حداقل ارتفـاع سـاختمان از بلنـدترین نقطـه از  4/5متـر
کمتر نشود.
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 -11-1ارتفاع طبقه

منظور از ارتفاع یک طبقه ،فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا
کف تمام شده طبقه باالتر است .ارتفاع طبقه آخر بنا حدفاصل کف
تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان است.
 -11-1ارتفاع مفید

فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از هر طبقه تا پایینتـرین حـد
ساختوساز سقف همان طبقه.
تبصره  :ارتفاع مفید طبقه آخر ساختمانها با سقف شیبدار متوسط ،کمترین
و بیشترین ارتفاع ایـن طبقـه مـیباشـد و در هـر صـورت ارتفـاع
کمترین قسمت این طبقه از  7/71متر کمتر نمیباشد.
HA  HB
2

H 

متر

HA7/71

 -12-1تراکم جمعیتی (ناخالص)

عبارت است از نسبت جمعیت ساکن (  ) pدر هرمحدوده به کل سطح آن محـدوده (  ) Sبـهازای واحـد
سطح (نفر درهکتار)

D
 -13-1تراکم جمعیتی (خالص)

) )pجمعیت ساکن
( )Sسطح محدوده

عبارت است از نسبت جمعیت (  ) pساکن در هر محدوده به کل سـطح (  )Sاختصـاص یافتـه جهـت
کاربری مسکونی در آن محدوده به ازا واحد سطح (نفر در هکتار)

D

( )Pجمعیت
( )Sسطح مسکونی

 -14-1سطح زیربنای هر طبقه

عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبقه
(بهاضافه نورگیرهای زیر 74مترمربع و حیاط خلوتهای زیر 01مترمربع)
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 -15-1تراکم ساختمان

نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان ( به اسـتثنا سیسـتم پلـه  ،سـرپله و آن قسـمت از
زیرزمین و پیلوت که جهت پارکینگ ،رمپ مورد نیاز و انباری و سایر مشاعات تأسیسات استفاده میگـردد)
به مساحت کل زمین و به درصد مشخص می گردد.
 -16-1سطح کل زیربنا

مساحت ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زیرزمین ،همکف و طبقات و نیم طبقه و سـرپله و
رواق و گردش خریدار
 -17-1سطح اشغال

سطح زمین اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همکف (دیوار چینی به عنوان بدنه نهایی
مالک عمل میباشد).
 -18-1سطح اشغال مجاز

قسمتی از سطح پالک که احداث بنا فقط در داخل آن مجـاز بـوده و تصـویر خـارجیتـرین حـد کلیـه
طبقات و یا هر نوع پیشآمدگی برروی قطعه زمین در آن قرار دارد.
 -19-1ضریب سطح اشغال

نسبت سطح زیربنای طبقه همکف به مساحت قطعه زمین را گویند و به درصد مشخص می گردد .
 -21-1فضای آزاد (حیاط ـ فضای باز)

سطحی میباشد که در روی آن هیچگونه بنایی احداث نگردیده و فقط بـرای اسـتفاده از فضـای سـبز،
استخر ،حوض ،آبنما ،آالچیق و سایر استفادههای محوطهسازی مورد استفاده قرار گیرد.
 -21-1طبقه همکف

قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از کف معبر (تراز مبنا) مجاور حداکثر  0/51متر باشد.
 -22-1زیرزمین

قسمتی از ساختمان میباشد کـه ارتفـاع روی سـقف آن از
کف معبر حداکثر  0/51متر فاصله داشته باشد.
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 -23-1پیلوت

عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که بصورت فضـای سرپوشـیده در زیـر تمـامی یـا
قسمتی از کف طبقه اول قرار میگیرد و کف آن هم سـطح معبـر یـا بـاالتر از آن اسـت و صـرفاه
بهعنوان پارکینگ ،فضای باز عمومی و انبار مورد استفاده قرار میگیرد و ارتفاع آن تـا زیـر سـقف
حداقل  7/71تا حداکثر  1متر است.
 -24-1طبقات فوقانی

کلیه طبقات ساختمان که روی طبقه همکف احداث گردند.
 -25-1مشاعات

بخشهایی از ملک که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها ،مالکیت آن به عموم مالکان مجموعه تعلقدارد.
 -26-1عقبنشینی توده ساختمانی

بخشی از ساختمان که عقبتر از خط اصلی بنا ،ساخته میشود .میـزان
عقبنشینی در طبقه همکف و سـایر طبقـات براسـاس ضـوابط طـرح
تفصیلی ،مجاز است.
 -27-1تعریض

بخشی از ملک که براساس طرحهای تفصیلی مصوب در داخل معبر قرار میگیرد.
 -28-1حد جنوبی

ضلعی از زمین که در جنوب قطعه مالکیـت قـرار گرفتـه و حـداکثر
45درجه زاویه با جهت شرقی ـ غربی داشته باشـد ،در مـواردی کـه
قطعه زمین دارای دو ضلع با زاویه 45درجه نسبت به جهت شرقی ـ
غربی باشد ضلع جنوبی با نظر شهرداری تعیین میگردد.
 -29-1کاربری (نحوه استفاده از زمین)

نوع استفاده اراضی و امالک و بهرهبردای از مستحدثات ایجاد شده را میگویند.
 -31-1کاربری مصوب

نوع استفاده از اراضی و امالک براساس طرح مصوب میباشد.
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 -31-1کاربری مجاز

کاربری و عملکردی می باشد که با توجه به نوع عملکردش میتواند بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات در
پهنههای مختلف استقرار یابد.
 -32-1کاربری قابل تغییر

کاربری و عملکردی میباشد که استقرارش در پهنهها ،منوط به احراز شرایطی اسـت کـه جهـت آن در
طرح تفصیلی تعیین میگردد.
 -33-1واحد مسکونی

مجموعه فضایی مستقل که برای سکونت یک خانوار احـداث مـیشـود و دارای حـداقل یـک اتـاق و
تأسیسات بهداشتی و حمام ،آشپزخانه و توالت و دستشویی باشد.
 -34-1مسکونی ویالیی

یک ساختمان مسکونی مستقل با حیاط اختصاصی محصور که دریک قطعه زمین احداث شـده و فقـط
برای سکونت یک خانوار طراحی و پیشبینی شده است.
 -35-1مسکونی چندخانواری

مجموعه ای ازتعداد کمتر از 01واحد مسکونی دریک قطعه مالکیت کـه محوطـه آن اختصاصـی نبـوده
وبه صورت مشاع به کلیه واحد ها تعلق دارد .
 -36-1مجتمع مسکونی

مجموعه واحدهای مسکونی باتعداد 01واحد مسکونی وبیشتر در یک قطعـه مالکیـت قـرار دارد و دارای
ورودی یا ورودی های وفضاهای عمومی مشترک باشد.
 -37-1ملک مجاور

کلیه قطعات مالکیت که دارای مرز مشترک با قطعه موردنظر باشند ،ضـمناه معـابر عمـومی جـز ملـک
مجاور نبوده و در اینگونه موارد همجواری مطرح نمیباشد.
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 -38-1محل پارکینگ

محلی که برای توقف وسیله نقلیه تخصیص داده شده باشد.
 -39-1بر ملک (قطعه)

تمام و یا قسمتی از یک یا چند ضلع از اضالع ملک پس از رعایت عقـبنشـینی براسـاس طـرحهـای
مصوب و ضوابط ومقررات طرح که مجاور معبر عمومی باشد.
 -41-1بالکن (روباز( )تراس مسقف)

سطحی است مسقف درطبقات باالی همکف که حداقل از یـک
طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است.
 -41-1ایوان

سطحی است مسقف یا نیمه مسقف در طبقه همکف کـه حـداقل از یـک
طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد.
 -42-1تراس

سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غیر از پشتبام را گویند.
 -43-1پیشآمدگی (بالکن روبسته)*

هرگونه بیرونزدگی ساختمان در طبقات بـاالی همکـف از حـد قطعـه
مالکیت نسبت به بر معبر و یا حد مجاز سطح اشغال از طرف حیاط میباشد.

* منظور از « رو » دید افقی روبرو میباشد.
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 -44-1محور اصلی بنا

محوری است به موازات طول قطعه ملک و عمود بر جهت غالب بدنـه مشـرف بـه حیـاط
اصلی قطعه
 -45-1حریم

محدودهای که در اطراف عملکردهای خاص به مناسبتهای امنیتی یا ایمنـی و غیـره تحـت حفاظـت قـرار گرفتـه و
هرگونه ساختوساز ،کاربری و بهرهبرداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط خاص حریم مربوطه است.
 -46-1نورگیر

فضاهای غیر مسقف یا با سقف شفاف در ساختمان که در بین سایر فضاها قرار گیرد
و از آن برای نورگیری ساختمان استفاده میشود.
 -47-1حیاطخلوت

فضایی غیرمسقف یا با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرار گیرد
و از آن برای نورگیری و تهویه استفاده شود.
 -48-1فضاهای مفید واحد مسکونی:

مجموع کلیه سطوح در اختیار هر واحد مسکونی به استثنا تراس  ،بالکن روباز  ،انباری ،پارکینـگ و مشـاعات
ساختمان میباشد.
 -49-1تجاری

عبارتست از کلیه عملکردهایی که برابر تبصره ذیل بند  74ماده  55قانون شهرداری به منظور کسب و پیشه و
تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحـدهای تـابع قـانون
تجارت یا قوانین خاص فعالیت داشته باشند.
تبصره  :ساختمان بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری میباشند.
 -51-1فروشگاه بزرگ

یک واحد تجاری که طیف گستردهای از کاالهای تجاری با مقیاس عملکردی شهری و منطقه ای را عرضـه
میدارد.
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 -51-1مجتمع تجاری

مجموعه واحدهای تجاری با تعداد ده واحد تجاری و بیشـتر در یـک قطعـه مالکیـت کـه دارای ورودی یـا
ورودیها و فضاهای عمومی مشترک باشد.
 -52-1بالکن تجاری

فضایی است در داخل واحد تجاری که برای استفاده بیشتر از فضای تجاری که در محدوده ارتفـاعی طبقـه
همکف احداث میگردد و دسترسی آن صرفاٌ از داخل واحد تجاری میباشد.
 -53-1رواق

فضای باز سرپوشیدهای از بنا در طبقه همکف که جبهه باز و نمایان آن رو به گذر و یا میدان قرار میگیرد.
 -54-1گردش خریدار:

فضای باز عقبنشینی شده توده ساختمان درمحدوده مالکیت  ،مسقف یا غیرمسقف که جهت مکث مراجعـان
فعالیتهای تجاری در نظر گرفته میشود.
 -55-1دفترکار

واحدی است که در آن صرفاه خدمات اداری و دفتری ارائه میگردد.
 -56-1واحد صنعتی

به محلی گفته می شود که در آن فعالیت تولیـدی زیرنظـر وزارت صـنعت و معـدن ـ تجـارت یـا جهـاد
کشاورزی یا سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری صورت میگیرد.
 -57-1واحد اداری

کلیه ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی ،نهادهای انقالب اسالمی و مراکـز اداری وابسـته
به مراکز نظامی و انتظامی میباشد.
 -58-1تعمیر اساسی

هرگونه تعمیر مربوط به استحکام بنا شامل دیوار ـ ستون ـ سقف که از نظر ایمنی ضـرورت داشـته باشـد و
منجر به تغییر طرح نگردد.
 -59-1تعمیر غیراساسی

تعمیرات جزئی ساختمان که شامل تعمیرات اساسی نگردد ،مانند ،لولهکشی ،کاشیکاری ،حیاط سازی
 -61-1تغییراساسی

هرگونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی بنا که منجر به تغییر طرح و یا تغییرعملکرد شود.
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 -61-1تغییر غیراساسی

هرگونــه تغییــرات ســاختمان کــه شــامل تغییــرات اساســی نگــردد ماننــد جابجــایی دیوارهــای غیربــاربر،
محوطهسازی.
 -62-1تعویض پوشش

مترادف تجدید بنا میباشد و بایستی کلیه مراحل و مقررات شهرسازی را طی نماید.
 -63-1توسعه بنا

هرگونه تغییر در داخل یا خارج بنا که از لحاظ تامین ایمنی ضروری نبوده و صرفاه به منظور ایجـاد فضـای
جدید یا گسترش فضای موجود در ساختمان باشد.
 -64-1نمای ساختمان

بخشی از جدار خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد.
 -65-1ساختمانهای منفصل

ساختمانهایی هستند که به صورت کوشک ماننـد ،در داخـل محوطـه و ملـک بـدون
اتصال به ساختمانهای پالکهای دیگر قرار دارند.
 -66-1ساختمانهای متصل

ساختمانهایی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل میباشد.
 -67-1ساختمان قدیمی

ساختمان قدیمی  ،ساختمانهایی میباشند که با اسکلت آجری و بصورت یک یا دو طبقه براساس ضوابط
جاری ساخته شده باشد مثاله چنانچه ساختمان  7طبقه آجری در ضابطه  4طبقه ساخته شود قدیمی
محسوب میگردد.
 -68-1خط آسمان

خط فرضی به ارتفاع مشخص از کف زمین و به موازات خیابان دسترسی که تعیین کننده محـدودیت سـاخت
و ساز برای تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است.
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 -69-1لفاف حجمی

آن میزان فضای مشـخص اسـت کـه هـر طـرح معمـاری در
حداکثر استفاده از سطح و ارتفاع با توجه به ضـوابط و مقـررات
باالدست از جمله ضوابط طرح تفصـیلی و همچنـین موقعیـت
مجاورین میتوانند اشغال نماید.
 -71-1تخلف ساختمانی

هر گونه مغایرت یا عدم انطباق بین ضوابط احداث بنا و مندرجات پروانه ساختمانی و نقشههای مصـوب تهیـه
شده در پروانه از یک طرف و عملیات ساختمانی اجرا شده از طرف دیگر.
 -71-1گواهی عدم خالف

تائیدیهای که در هر مرحله از ساختمان قبل از پایان کار (وضعیت بنـا) در مطابقـت بنـا بـا ضـوابط و مقـررات
مالک عمل و پروانه صادره از طرف شهرداری صادر میگردد.
 -72-1گواهی پایان ساختمان

تأییدیهای است که پس از اتمام عملیات ساختمان در مطابقت بنا با پروانـه سـاختمانی همـراه بـا نقشـههـای
مصوب و یا ضوابط و مقررات مالک عمل ،از طرف شهرداری صادر و به مالک تحویل میشود.
 -73-1کوچه بنباز

به کوچههایی گفته میشود که دسترسی به پالکها را میسر میسازند و از هیچ طرف مسدود نیستند.
 -74-1کوچه بنبست

کوچه بنبست همانند کوچه بن باز دسترسی به پالکها را میسر میسازد و انتهای آن مسدود میباشد.
 -75-1دوربرگردان کوچه (معبر)

گشودگی بیش از عرض معبر که جهت دور زدن وسائط نقلیه در نظر گرفته شود.
 -76-1بنبست ترافیکی

معبری که برای رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی عبورومرور وسـیله نقلیـه موتـوری از یـک طـرف آن
امکانپذیر نباشد .بنبست ترافیکی ممکن است با استفاده از کاهش عرض معبر در محل اتصال بـه شـبکه
دیگر یا ایجاد اختالف ارتفاع و یا موانع فیزیکی دیگر ایجاد شود.
 -77-1درخت

درخت در ضوابط طرح تفصیلی به اشجاری اطالق میشود که در ارتفاع حداقل یک متـری سـطح زمـین،
محیط بن آن کمتر از  05سانتیمتر نباشد.
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 -78-1باغ

قطعه زمینی که طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال  59و اصالحیههای بعدی آن و یا مطابق
اسناد مالکیت باغ تعیین گردیده و به محلی اتالق میشود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد:
الف) داشتن حداقل  511متر مربع مساحت .در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسـط در هـر
شانزده ( )06مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا بـه
طور متوسط هر بیست و پنج ( )75مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آنها غـرس
شده باشد .قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شـده در آمـار (لحـاظ شـده در
این بند) نخواهد بود.
ب) دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ ،باغچه ،زمین مشجر و باغ عمارت.
ج) دارا بودن سابقه رای دایر باغ ،دایر باغچه ،دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم ( )07قانون زمین شهری.
د) محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شدهاند.
 -79-1پارک عمومی ـ مقیاس محله

به پارکی که در محله قرار دارد و مساحت آن تا یک هکتار است اطالق میشود در اسـتفاده از ایـن
فضا ،باید امکان ارتباط پیاده وجود داشته باشـد و در طـی مسـیر نهایتـاه از خیابـان کنـدرو و شـبکه
دسترسی محله عبور کند.
 -81-1پارک عمومی ـ مقیاس ناحیه

به پارکی اطالق می شود که در یک ناحیه مسکونی قرار داشته باشـد و مسـاحت آن  0تـا  1هکتـار
باشد و دسترسی پیاده برای ساکنین از دورترین نقطه پارک از  211متر تجاوز نکند.
 -81-1پارکهای عمومی ـ مقیاس منطقهای

به پارکی اطالق میشود که مساحت آن حداقل  1تا  5هکتار بوده همچنین طبق اسـتاندارد مراجعـه کننـده
میتواند از دورترین نقطه منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی حدود  11دقیقه خود را به پارک برساند.
 -82-1پارکهای عمومی ـ مقیاس شهری

به پارکی اطالق میشود که مساحت آن بیش از  5هکتار بوده و طبق استاندارد مراجعـهکننـده مـیتوانـد از
دورترین نقطه شهر با وسیله نقلیه خود را به پارک برساند.
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 -2ضوابط عمومی طرح
 -1-2ضوابط تفکیک و تجمیع

این ضوابط شامل کلیه اراضی است که پس از تصویب این ضوابط تفکیک و یا تجمیع میگردند مـیباشـند
و کلیه اراضی تفکیک و یا تجمیع شده مصوب قبلی را شامل نمیگردد.
 -1-1-2تفکیک قطعات مالکیت بایستی با رعایت ضوابط طرح تفصیلی از نظـر مسـاحت ،معـابر ،پـخ و
مجاورین و نحوه دفع آبهای سطحی صورت پذیرد.
 -2-1-2در تفکیک قطعات با مساحت بیش از یک هکتار تأمین خدمات اساسی بهویژه فضای سـبز بـه
میزان حداقل  75درصد مساحت قطعه تفکیکی الزامی است.
-3-1-2

تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی به چند قطعه میبایسـت بـا توجـه بـه جهـتگیـری
متناسب با شرایط اقلیمی شهر شیراز صورت گیرد به قسـمی کـه در اولویـت اول طـول قطعـات
مالکیت دارای جهت  11تا  61درجه جنوبشرقی و در نهایت دارای جهت شمال ـ جنـوب باشـد.
در هر صورت در قطعات تفکیکی رعایت زاویه بهینه و حد نهایی استقرار ساختمان الزامی است.

تبصره  :چنانچه بافت غالب محدوده در وضع موجود جهات دیگری داشته باشد ،بـا در نظـر گـرفتن همجواریهـا و
بافت محدوده پیرامونی جهت استقرار مـیتوانـد
هم جهت بافت غالب باشد.

 -4-1-2در تفکیک اراضی جهت کاربری مسکونی نسبت طول قطعه به عرض آن نبایـد از  7بـه یـک
کمتر و از  1به یک بیشتر باشد.
تبصره :تفکیک قطعات خارج از ضوابط فوق و برای احداث ساختمان با الگوی حیـاط مرکـزی سـطح اشـغال سـه
طرفه یا دو طرفه با رعایت مشرفیت دید و سایهاندازی با تعیین محل استقرار تودههـای سـاختمانی در هـر
قطعه بالمانع میباشد.

 -5-1-2حداقل عرض قطعات تفکیکی مسکونی  01/5متر تعیین می گردد.
 -6-1-2در تفکیک یک قطعه مالکیت به چند قطعه بایستی کلیه مسایل مربوط به همجـواری از لحـاظ
سایهاندازی و دیدومنظر مدنظر قرار گیرد.
تبصره :در مغایرت اصول همجواری و ضوابط تفکیک اصل بر ضوابط همجواری است.
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 -7-1-2در تفکیک اراضی ،قطع اشجار مجاز نمیباشد ،و در صورت ضرورت بایستی ضوابط و مقـررات
مربوطه درخصوص قطع اشجار رعایت گردد.
 -8-1-2چنانچه در چند قطعه تفکیکی قصد احداث یک ساختمان باشد .قطعـات مـالکیتی مـذکور بایـد
قبل از صدور پروانه تجمیع گردند.
شهرداری میتواند معابر عمومی که در بین پالکهای تجمیع شده قرار میگیـرد در صـورتی

-9-1-2

که صرفاه دسترسی پالکهای فوق را تأمین میکردهاند را براساس ضوابط و مقـررات مربوطـه
به مالک یا مالکان پالکهای فوق بفروشد.
تفکیک اراضی مزروعی و باغات موجود صرفاه براساس دستورالعمل ماده ( )04قانون زمینشهری

-11-1-2

که در اجرای قانون مذکور توسط وزیر راه وشهرسازی ابالغ گردیده مجاز خواهد بود.
-11-1-2

تفکیک اراضی در بافت ارزشمند تاریخی ،طبق ضوابط خاص این پهنهها مجاز میباشد.

-12-1-2

در کلیه پهنههای استفاده از زمین ،تفکیک اعیان ساختمانهایی که طبق ضوابط و مقـررات
احداث شده و گواهی پایان کار داشته باشند ،مجاز است.

-13-1-2

تجمیع قطعات مالکیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطـه و بـا رعایـت مسـایل همجـواری
بالمانع میباشد.

-14-1-2

حداقل مساحت تفکیک در هر یک از زیرپهنههای مسکونی بشرح جدول زیر میباشد.
جدول شماره (  ) 7حداقل مساحت تفکیک در هر یک از پهنههای مسکونی

زیرپهنه
سه رقمی
حداقل مساحت
تفکیک (مترمربع)

R00

R01

R07

R000

R070

R077

R010

R017

701

111

411

511

511

R700

ـــ

R77
R770

R777

751

111

R710

ـــ

R75

R74
R740

R747

R750

R757

R751

R754

R755

211

0711

5111

5111

01111

01111

01111
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 -2-2ضوابط گذربندی

 -1-2-2حداقل عرض معابر دسترسی در کل سطح شهر و در تمامی پهنهها  6متـر خواهـد بـود .مـوارد
استثنا (کمتر از  6متر) از جمله معابر واقع در شیبهای تند که عماله امکان تردد خودرو در آنهـا
وجود ندا رد و یا در برخی از بافتهای ارزشـمند روسـتایی و تـاریخی و سـایر مـوارد مشـابه کـه
میتواند در حد وضع موجود تثبیت شوند.
 -2-2-2در طراحی و اجرای شبکه معابر بهویژه در پهنههای مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بـه
بافتهای تاریخی با ارزش شهر ،ایجاد تسهیالت و پیشبینیهای الزم برای گسـترش و توسـعه
حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان بـرای معلـولین جسـمی _حرکتـی و نیـز پـیشبینـی
فضای سبز حاشیهای الزامی است.
 -3-2-2کلیه شبکه معابر شهری تا حد کوچههای هشت متری در طرح تفصیلی تعیین تکلیـف گردیـده
و عرض مناسب آنها و همچنین نحوه تعریض آنها بر روی نقشهها منعکس گردیده است .ولـی
در خصوص آن دسته از شبکه معابر در بافت پُر موجود شهر که در طرح تفصـیلی عـرض آنهـا
مشخص نگردیدهاند ،میباید باتوجه به شرایط بافت با تشخیص شهرداری تعیین عرض گردند.
بدیهی است در همه شرایط در صورت نیاز به تعریض و عقبنشینی میزان تعـریض از طـرفین
و به نسبت مساوی است ،مگر در شرایط خاص و به تشخیص و تأیید شهرداری شیراز.
 -4-2-2در صورتیکه عرض وضع موجود گذری در بافت ساخته شده و پُر از عرض محاسبه شـده
براساس طول گذر ،بیشتر باشد عرض موجود مالک عمل میباشد.
تبصره  :1چنانچه در نقشههای طرح تفصیلی عرض تعیین شده برای یک محـور از عـرض موجـود محـور
فوق کمتر باشد ،کماکان عرض موجود گذر مورد نظر مالک عمل خواهد بود.
تبصره  : 2معابری که در مناطق ساخته شده قرار دارند ولـی در شـبکه پیشـنهادی طـرح تفصـیلی عـرض آن
مشخص نشده است ،درصورت صدور پروانه مطابق ضوابط قبلی ،عرض اعالم شده در پروانه صـادره
مالک عمل خواهد بود .در غیر اینصورت عرض گذر براساس آییننامه گذربندی محاسبه میگردد.
-5-2-2

معابر اتومبیلرو بنباز و بنبست در بافت خالی دارای عرضی طبقجدول زیرخواهند بود:
جدول شماره (  ) 1حداقل عرض گذر در معابر اتومبیلرو در بافت خالی
نوع گذر
بنبست

طول گذر
(متر)

بن باز

عرض گذر (متر)
نوع بافت
پهنه مسکونی تراکم کم
پهنه مسکونی تراکم متوسط
پهنه مسکونی تراکم زیاد
پهنه مسکونی تراکم کم
پهنه مسکونی تراکم متوسط
پهنه مسکونی تراکم زیاد

2

01

07

1 -51
ـــ
ـــ
1 - 51
ـــ
ـــ

51-011
1 – 011
1 –51
51 – 011
1 -011
ـــ

ـــ
011 –051
51 – 011
011 – 051
011 – 051
1 – 011
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تبصره :طراحی شبکهها در این اراضی (بافت خالی) تا سطح شبکه معابر فرعی درجه دو طرح تفصـیلی طراحـی
میگردند و شبکههای با نقش ضعیفتر در زمان طراحی و تفکیک زمین براساس سلسـلهمراتـب شـبکه
معابر توسط طراح تثبیت میگردد.

 -6-2-2در طراحی بافت خالی ،معابر بنبست دارای حداکثر  011متـر طـول مـیباشـند و احـداث معبـر
بنبست با طول بیش از آن مجاز نمی باشد.
تبصره  : 1منظور از بافت خالی تفکیکیهای جدید و یا کوچههای جدیداالحداث که برای اولـین بـار در
آنها پروانه صادر میگردد

A

C

B
شکل شماره (  ) 0نحوه تعیین طول کوچه بنبست (بافت پر)
LAC = 145m + 47m = 192m

شکل شماره (  ) 7نحوه تعیین طول کوچه بنباز (بافت پر)

عرض کوچه  BCبراساس طول  BCولی عرض کوچه  ABبراساس  ACتعیین میگردد.

تبصره  : 2محاسبه طول گذر فاصله حداقل بین انتهای کوچه تا یک تقاطع با عرض گذر بیشتر مـیباشـد .شـکل
شماره (  0و  )7نحوه محاسبه طول کوچه را نشان میدهد.
تبصره  : 3اگر کوچه ای منشعب از کوچه دیگر باشد برای تعیین عـرض قسـمت دوم فقـط طـول کوچـه انشـعابی مـالک
محاسبه بوده ولی برای تعیین عرض کوچه اول طول کل (طول کوچه اول  +کوچه دوم) مالک عمل میباشد.
تبصره  : 4اگر در تفکیک پالکی معبری یا معابری طراحی گردد
که در شبکه ارتباطی طرح تفصیلی نبود ،ولی در امتداد معبر موجـود قـرار
گیرد ،عرض گذر براساس طول کل معبر با یـک درجـه کـاهش
محاسبه می گردد .درصورتیکه عرض محاسباتی بـا طـول جدیـد
بیش از عرض موجود باشد ،پالکهای قرار گرفته در عرض کمتـر
از عرض محاسباتی ،نیز ملزم به رعایت بـر اصـالحی مـیباشـند
(شکل شماره .)1
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تبصره  :5در صورتیکه عرض محاسباتی با طول آن ،کمتر از عرض موجود باشد ،برِ موجود و طرح تفصـیلی قبـل
مالک عمل میباشد
-7-2-2

کلیه مالکیتهایی که مطابق با طرح تفصیلی در طرح تعریض تدریجی قرار گرفتهاند ،موظفند
هنگام نوسازی عقبنشینی الزم را بنمایند.

تبصره :پاسخ به هر گونه استعالم در موارد لزوم از قبیل ادارات آب ،برق ،گاز و گواهی جهت بانکها بـا قیـد لـزوم
عقبنشینی و میزان عقبنشینی در هنگام تخریب و نوسازی بالمانع می باشد.
-8-2-2

در صورتی که در طرح ،تعریض اولویتدار وجود داشته باشد (تعـریض دفعـی) شـهرداری
میتواند طبق قوانین موجود ،مقدار اراضی که در طرح تعریض قـرار گرفتـه از هـر قطعـه
مالکیت طرفین معبر را به مالکیت خویش درآورد.
تبصره :در صورتیکه باقیمانده زمین یا ملک مساحتی کمتر از  21مترمربع و با عرض یا عمق کمتـر از 6
متر باشد احداث بنا ممنوع است و اینگونه اراضی باید با ملک مجاور تجمیـع شـود .در صـورت
عدم امکان تجمیع جهت ایجاد فضای سبز یا هرگونه استفاده مجاز دیگر به تملک شهرداری درآید.

-9-2-2

در انتهای کلیه معابر اتومبیلرو بنبست در بافت خالی که دارای طـولی بـیش از  51متـر
میباشند بایسـتی فضـای الزم جهـت دور برگـردان بـا ابعـاد  07 × 07مطـابق یکـی از
طرحهای تیپ در شکل شماره (  ) 4منظور گردد.

 -11-2-2در انتهای کلیه معابر اتومبیلرو بنبست در بافت پُر شـهر کـه طـولی بـیش از  51متـر و
عرض کمتر از  01متر داشته باشند بایستی فضای مناسب جهت دور برگردان مطابق یکـی از
طرحهای تیپ در شکل شماره (  ) 4تأمین گردد.
تبصره  :رعایت ضابطه عقبنشینی برای دور برگردان فقط برای معابر تا عرض کمتر از  01متر الزامی است.

تذکر :طول  Aنباید کمتر از  01متر و بیشتر از  02متر باشد.

شکل شماره ( )4دوربرگردانهای پیشنهادی
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 -11-2-2در طراحی پیادهرو رعایت ضوابط زیر الزامی است.
 ) 0پیادهرو و مسیر دوچرخه باید بطور فیزیکی از سوارهرو جدا باشد.
 ) 7حداقل ارتفاع جداکننده  01سانتیمتر است.
 ) 1در پیادهروها در طرحهای تفکیکی در شیب بیش از  5درصد ،رعایت ضوابط آئیننامه
معلولین جسمی ـ حرکتی الزامی است.
-12-2-2

رعایت ضوابط زیر در طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه در شهر الزماالجراست.
 ) 0مسیر دوچرخه را باید جدا از پارکینگ حاشیهای در نظر گرفت ،زیرا مانور اتومبیـلهـا
برای دوچرخهسوار ایجاد خطر میکند.
 ) 7در سرعتگیرهای خیابانهای محلی برای عبور دوچرخه ،محلی با عرض حـداقل 0/5
متر در نظر گرفته شود.
 ) 1مناسبترین شیب طولی برای مسیر دوچرخه  7درصد است و شیب عرضی در مسـیر
دوچرخه یکطرفه و حداکثر  7درصد میباشد.
 ) 4حداقل عرض مفید مسیر دوچرخهرو در مسیرهایی که مستقل و یـک طرفـه هسـتند
 0/5متر است .در مسیرهایی که مستقل هستند و دوطرفه عرض حداقل  7/5متـر
میباشد.

-13-2-2

حداکثر شیب طولی معابر فرعی تا  07درصد و خیابانهای درجه دو تا  2درصـد و خیابانهـای
شریانی درجه یک حداکثر  2درصد تعیین میگردد.

-14-2-2

طبقهبندی گذرگاهها
بطور کلی طرح و احداث شبکه گذرگاهها میبایست به صـورت نظـام سلسـله مراتبـی و
منطبق با بار ترافیک و عملکـرد آن انجـام گیـرد .بـر اسـاس عملکـرد شـبکه ارتبـاطی،
گذرگاهها را میتوان به شرح زیر طبقهبندی نمود:
 -0گذر گاههای شریانی درجه یک
 -7گذرگاههای شریانی درجه دو اصلی
 -1گذرگاههای شریانی درجه دو فرعی (جمع و پخش کننده اصلی)
 -4گذرگاههای محلی اصلی (جمع و پخش کننده فرعی)
 -5گذرگاههای محلی فرعی
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 -0-04-7-7راههای شریانی درجه یک
راهی است که در طراحی و بهرهبرداری از آن به جابجایی وسایل نقلیـه موتـوری برتـری داده
میشود .کنترل دسترسیها اساسیترین مشخصه هندسی این راههاست .نقش اجتمـاعی بـرای
این راهها در نظر گرفته نمیشود .برای کنترل کردن نقش اجتمـاعی راههـای شـریانی درجـه
یک پیادهها و دوچرخه سواران نباید جز به صورت غیر هم سطح از عرض راه بگذرند.
راههای شریانی درجه یک ارتباط با راههای برون شهری را تأمین میکنند و به سه گـروه آزاد
راه ،بزرگراه و راه عبوری تقسیم میشوند.
 آزاد راه :در آزادراهها ترافیک متقابل جدا شده ،تقاطعها غیر همسطح ،ورود و خـروج کنتـرلشده ،محدودیت حداقل و حداکثر سرعت ،محدودیت انتخاب باند وجود دارد .حـداقل دارای دو
خط عبوری در هر طرف و فاصله تقاطعها حداقل  7کیلو متر و حداقل عرض پوسته  26متـر و
حداقل فاصله معابر موازی هم رده  6کیلومتر است.
 بزرگراه :بزرگراه راهی است کـه حـداقل دارای دو خـط عبـوری در هـر طـرف بـوده وترافیک دو طرف آن بوسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و عموماه دارای تقاطعهای
غیر همسطح است ،ولی میتواند معدودی تقاطع همسطح و کنتـرل شـده داشـته باشـد و
حداقل عرض پوسته  45متر و سرعت طرح  21تا  011و سرعت مجاز  21تا  91کیلو متر
در ساعت و حداقل فاصله تقاطعهـا از یکـدیگر  0511متـر مـیباشـد .امکـان دسترسـی
مستقیم به کاربریهای اطراف وجود ندارد و حداقل فاصله معـابر مـوازی هـم رده 7511
متر و حداقل عرض جزیره میانی  1متر است.
 راهعبوری :راه عبوری ادامه راههای برون شهری دوخطه دوطرفـه در داخـل شـهرهایمعمواله کوچک و متوسط یا روستاهاست به شرطی که عملکرد عبوری آنها در داخل شهر
یا روستا نیز حفظ شود .تقاطعهای این نوع معابر معمواله همسطح است و فاصله بین آنهـا
در حدود  7/5کیلومتر و ورود و خروج به این نوع راهها نیز تنظیم شده میباشد.
 -7-04-7-7راههای شریانی درجه دو اصلی و فرعی
معابر شریانی در جه دو به معابری گفته میشـود کـه در طراحـی و بهـرهبـرداری از آن بـه
جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود .بـرای رعایـت ایـن برتـری
حرکت پیادهها در عرض خیابان و به صورت غیرهمسطح و یـا بـا چـراغراهنمـایی کنتـرل
میشود .راههای شریانی درجه دو شبکه اصلی راههای درون شهری را تشکیل میدهند.
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بر اساس آییننامه طراحی راههای درون شهری راههای شریانی درجه دو خود به دو دسـته
خیابان شریانی اصلی و خیابانهای شـریانی فرعـی (جمـع کننـده و پخـش کننـده اصـلی)
تقسیمبندی میشود .در صورتیکه نقش اجتماعی و دسترسی خیابانهـای شـریانی درجـه دو
تنظیم و کنترل شود بصورت خیابان شریانی اصلی و در غیـر اینصـورت خیابانهـای جمـع و
پخش کننده اصلی محسوب میشوند.
شریانهای درجه دو اصلی راهی است که ارتبـاط بـین خیابانهـای جمـع و پخـش کننـده و
بزرگراهها را برقرارمیکنند.
در ایـن خیابانهــا حــداقل تعــداد خطــوط عبــور در هــر طــرف  7خــط و ســرعت طــرح 21
کیلومتربرساعت و سرعت مجاز  55کیلو متر بر ساعت میباشد .تقاطعها معمـواله همسـطح
و حداقل فاصله تقاطعها  511متر میباشد در این نوع معابر امکـان دسترسـی مسـتقیم بـه
کاربریهای اطراف وجود دارد و حداقل عرض جزیره میانی  0/2متر میباشد.
شریانی در جه  7فرعی ( جمع و پخش کننده ) راهی اسـت کـه ارتبـاط میـان خیابانهـای
محلی و خیابانهای شریانی درجه  7اصلی را برقرار میکننـد .در خیابانهـای جمـع و پخـش
کننده محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان بایـد مشـخص باشـد .در ایـن معـابر تعـداد
خطوط عبور در هر طرف دو خط و سرعت طرح  51کیلومتربرسـاعت و سـرعت مجـاز 41
کیلومتر بر ساعت است .حداقل فاصله تقاطعها  111متـر و تقاطعهـا همسـطح مـیباشـند.
حداقل عرض پوسته  02متر و نیازی به جزیره میانی نیست (جدول شماره  4ضـوابط فنـی
معابر شهری).
آزاد راه
درجه 0
شریانی

بزرگراه
راه عبوری

خیابان شریانی اصلی
راههـــای
شهری

درجه 7

خیابان شریانی فرعـی
(جمع وپخش کننده)
خیابان محلی اصلی

محلی

خیابان محلی فرعی
(انشعابی)
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جدول شماره (  ) 4ضوابط فنی معابر شهری
نوع راه

شریانی درجه یک

شریانی درجه دو

مالحظات

محلی

ردیف

مشخصه فنی

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

اصلی

فرعی

0

سرعت طرح ( کیلو متر بر ساعت)

 011تا 011

 21تا 011

21

51

41

41

7

سرعت مجاز ( کیلو متر برساعت)

 21تا 001

 21تا 91

55

41

11

11

1

تعداد خط عبور در هر طرف

 7تا 4

 7تا 4

 7تا 1

7

 0تا 7

 0تا 7

4

عرض خط عبور ( متر )

1/65

 1/75تا1/5

 1تا 1/75

 7/25تا 1

 7/25تا 1

7/25

5

حداقل عرض پوسته (متر )

26

45

74

02

07

6

6

حداکثر شیب طولی ( درصد)

2

2

2

2

07

07

2

نوع تقاطعها

غیر همسطح

همسطح

همسطح

همسطح

بزرگراهها می توانند دارای
همسطح تقاطع غیر همسطح کنترل
شده با چراغ راهنمایی باشند.

2

حداقل فاصله تقاطعها از یکدیگر

 7111متر

 0511متر

 511متر

111متر

 011متر

 51متر

9

امکان ایجاد ایستگاه اتوبوس

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد وجود ندارد در شریانی درجه دو تا جای
ممکن خارج از سواره رو

01

پارکینگ حاشیه ای و توقف

مطلقاممنوع

ممنوع

وجود دارد

وجود دارد

مجاز

توصیه در شریانی در جه دو بطور
نظارت شده می باشد
نمی شود

00

کنترل با چراغ راهنمایی

ندارد

دارد

دارد

دارد

-

-

07

حرکت عابر پیاده از عرض معبر

غیر همسطح
یا چراغ

همسطح

همسطح

همسطح

01

عبور موتور سیکلت

مطلقاممنوع

نظارت شده

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

04

عبور دوچرخه

مطلقاممنوع

مطلقاممنوع

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

05

توقف اضطراری

در شانه راه

در شانه راه

-

-

-

-

06

امکان دسترسی مستقیم به کاربریهای اطراف

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

-

02

حداقل فاصله معابر موازی همرده(متر)

6111

7511

211

511

-

-

02

حداقل عرض جزیره میانی رفوژ محوری (متر)

4

1

0/2

-

-

-

عمدتاه
غیر همسطح

غیر همسطح غیر همسطح

این شیب در معابر محلی فرعی
با توجه به محدودیتها و شیب
طبیعی زمین و وضعیت
جغرافیایی می تواند تغییر کند

در بزرگراه عبور دوچرخه
بصورت مجزاو تفکیک شده
خارج از سطح سواره رو ،
مجاز است .
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 -1-04-7-7معابر محلی اصلی و فرعی
دسته سوم راههای شهری ،خیابانهای محلی هستند که در طراحی و بهرهبـرداری از آن
نیازهای وسایط نقلیه موتوری ،دوچرخه سواران و عابران پیاده با اهمیت بیشـتری دیـده
میشود .برای رعایت حال عابران پیاده و دوچرخه سواران سرعت وسایط نقلیه موتـوری
در این معابر پایین نگهداشته میشود .معابر محلی خود به دو دسـته خیابانهـای محلـی
اصلی و خیابانهای محلی فرعی تقسیم بندی میشوند.
خیابان محلی اصلی راهی است که با خیابانهای محلی فرعـی و خیابانهـای جمـع و پخـش
کننــده ارتبــاط دارد و ســرعت طــرح در آن 41کیلومتربرســاعت و ســرعت مجــاز 11
کیلومتربرساعت است .تعداد خطوط عبور یک یا دو خط و حـداقل عـرض پوسـته  07متـر و
نوع تقاطعها هم سطح است.
معبر محلی فرعی راهی است که در مناطق صرفاه مسکونی قرار گرفته و ارتباط بین کوچههـا و معـابر
محلی اصلی را برقرار میکند و سرعت طرح  41کیلومتربرساعت و سرعت مجاز  05-11کیلومتر بر
ساعت است ،حداقل عرض خط عبور  7/25متر و حداقل عرض پوسته  6متر میباشد.

نقش حرکتی در خیابانهای محلی اصلی کم و دسترسی نقش بسیار مهمتری را داشته و
در خیابانهای محلی فرعی فراهم آوردن دسترسی برای وسیله نقلیه موتوری بسیار مهـم
و نقش حرکتی آن به سمت صفر میل میکند ،این نقش باید با توجه به نقش اجتمـاعی
خیابان و نیازهای محیطی هسته شهری تنظیم شود .برای این منظور ،شبکه خیابانهـای
محلی باید طوری طراحی شود که وسایل نقلیه موتوری کـه کـاری در محـل ندارنـد از
پارکینگ حاشیهای این خیابانها استفاده نکنند .در خیابانهای محلی پیـادههـا مجازنـد در
هر نقطهای که بخواهند از عرض خیابان عبور کنند ،به منظور آسـان و ایمـنتـر بـودن
عبور پیادهها از عرض خیابان هـای محلـی عـرض سـواره رو ایـن خیابانهـا کـم گرفتـه
میشود ،حداکثر ظرفیت در خیابانهای محلی نه بر اسـاس راحتـی عبـور وسـایل نقلیـه
موتوری بلکه با رعایت حال پیـادههـا در عبـور از عـرض خیابـان تعیـین مـیشـود .در
خیابانهایی که ترافیک موتوری ،دوچرخهها و پیادهها از سطح مشترکی استفاده میکننـد
حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه موتوری  05کیلومتر در ساعت تعیین میشود.
-15-2-2

ضوابط دسترسی

برای عملکرد بهتر شبکه و حفظ سلسله مراتب شبکه ارتباطی برای دسترسی به یک قطعه یـا
معبر در طرحهای تفکیکی جدید رعایت ضوابط زیر ضروری میباشد.
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 0-05-7-7دسترسی گذرها به معابر معادل و یا کوچکتر از آنها
 دسترسی به کوچهها فقط از کوی و کوچه دسترسی به خیابان جمع و پخش کننده (محلی اصلی ) فقط از کوچـه (محلـی فرعـی) وخیابان جمع و پخش کننده حداقل در مسافتی معادل  51-25متر
 حداقل فاصله در تقاطع ها در خیابان های محلی به شرح جدول زیر میباشد.جدول شماره (  ) 5حداقل فاصله بین تقاطع ها در خیابانهای محلی (متر)

خیابان فرعی
خیابان اصلی
وضعیت تقاطع
71
41
مقابل هم
41
21
مجاور هم
دسترسی به خیابان شریانی درجه دو فرعی حداقل در مسافتی معـادل 051متـر صـرفاه از
طریق خیابانهای جمعکننده و پخشکننده (محلی اصلی)
 دسترسی به خیابان شریانی درجه دو اصلی فقـط از خیابانهـای جمـع و پخـش کننـدهاصلی (شریانی درجه دو فرعی ) حداقل در مسافتی معادل  751متر
 اتصال خیابانهای محلی به راههای شریانی درجه دو اصلی باید بصـورت ورود و خـروجباشد یعنی فقط حرکتهای راستگرد عملی باشد.
 دسترسی به شریانی درجه یک از خیابان شریانی درجه دو اصـلی حـداقل در مسـافتیمعادل  511متر و در شرایط خاصی کمتر از  751متر نباشد.
 -16-2-2دسترسی قطعات
رعایت سلسله مراتب کاربریها و شبکه معابر و هماهنگی این دو با هم از اصول دسترسی در
طرح تفصیلی شهر است.
 -0-06-7-7دسترسی سواره به شریانی درجه یک(بدون کندرو) از هر نـوع کـاربری بـه جـز
کاربری های شهری کـه نیـاز بـه دسترسـی سـریع دارنـد ماننـد آتـشنشـانی ـ
بیمارستانهای بزرگ و پمپبنزینها ممنوع میباشد.
-7-06-7-7حداقل عرض دسترسیها برای کار بریهای مختلف براساس جدول شماره ( )6میباشد.
 -1-06-7-7شهرداری موظف است برای تقاطعهای اصلی و مهم شهر طرح تـوجیهی ترافیکـی
تهیه و در طرح فوق دسترسی پالکهای همجوار را با مالحظات ترافیکی و با توجـه
به نوع و عملکرد پهنه فوق تأمین نماید.
 -4-06-7-7گذرهایی که بهتشخیص مشاور بایستی به بنبست ترافیکی تبدیل شـوند بـاعالمتی
بر روی نقشهها مشخص و نحوه اجرای آن به تشخیص شهرداری و بهگونـهای کـه
پالکهای مجاور محور اصلی امکان دسترسی از گذر فرعـی را داشـته باشـد عمـل
خواهد شد.
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جدول شماره (  ) 6حداقل عرض دسترسی (بنباز) برای کاربریهای مختلف
نوع کاربری

حداقل عرض

توضیحات

معبر (متر)

آموزشی (محلهای) مهدکودک ـ دبستان

07

در کنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

آموزشی (ناحیهای) دبیرستان نوبت اول و دوم

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

آموزشی (منطقهای ـ فرامنطقهای) هنرستان ـ دانشگاه

11

ـــ

بهداشتی درمانی (ناحیهای)

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

بهداشتی درمانی منطقهای ،فرامنطقهای

11

__

فرهنگی ،مذهبی (زیرمحله و محلهای)

07

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

فرهنگی ،مذهبی (ناحیهای)

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

فرهنگی ،مذهبی (منطقهای ،فرامنطقهای)

11

__

ورزشی و فضای سبز (زیرمحله)

01

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

ورزشی و فضای سبز (محله)

07

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

ورزشی و فضای سبز ناحیه

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

ورزشی و فضای سبز منطقه و فرامنطقهای

11

ـــ

جهانگردی و پذیرایی (ناحیهای)

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

جهانگردی و پذیرایی (منطقهای و فرامنطقهای)

11

ـــ

تجهیزات شهری

06

ـــ

تجاری (محله)

07

احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی درجه یک و دو ممنوع است

تجاری (ناحیهای)

02

احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی درجه یک و دو ممنوع است

تجاری (منطقهای ،فرامنطقهای)

11

احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی درجه یک ممنوع است.

اداری ـ ستادی (ناحیهای)

06

درکنار شریانی درجه یک و دو ممنوع میباشد

اداری ـ ستادی (منطقهای ـ فرامنطقهای)

11

ـــ

تأسیسات شهری و پایانهها

11

پایانه باربری بزرگراهها ،آزادراهها و ورودیهای شهری

تبصره :1در بافت قدیم ضوابط و مقررات ویژه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره :2دسترسی مستقیم سواره به شریانی درجه یک (بدون کندرو) از هر نوع کاربری به جز کاربریهای شـهری کـه نیـاز بـه
دسترسی سریع دارند مانند آتشنشانی ـ بیمارستانها و پمپ بنزینها ممنوع میباشد.
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 -5-06-7-7هر پالک مجاز به داشتن یک دسترسی اتومبیـل رو بـا عـرض حـداقل  1متـر و
حداکثر  6متر میباشد .در پالکهای با عرض بیش از  71متر احداث دو دسترسی
با حداقل عرض  1متر مجاز است.
تبصره :حداقل عرض ورودی در یک نقطه (یک محدوده کوچک) از ورودی میتواند 7/5متر باشد.

 -6-06-7-7احداث رمپ و ایست رمپ و پله در محدوده پیادهرو و گذر ممنوع میباشد و درب
ساختمانها نبایستی به بیرون باز شود.
 -2-06-7-7نصب درب ماشینرو در پخ هـا ممنـوع اسـت و در مـوارد موجـود بایـد در زمـان
بازسازی و نوسازی جابجا شود.
 -2-06-7-7دسترسی و ایجاد نورگیر به زیرزمین از سطح پیادهروها ممنوع میباشد.
 -9-06-7-7نصب کولر و تأسیسات در گذرگاهها ممنوع میباشد.

41

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

42

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

43

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

44

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

45

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

46

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

47

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

48

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

49

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

51

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 -3-2ضوابط پخ و پوسته موردنیاز در تقاطعهای همسطح

منظور از پخ در تقاطعها میزان بریدگی گوشههای تقاطعهای همسطح اسـت .میـزان پـخ بسـتگی بـه
فاصله دید و به دنبال آن نوع کنترل تقاطع دارد.
رانندگان وسیله نقلیهای که میخواهند وارد راه متقاطع شده یا از عرض آن بگذرند باید بتوانند از فاصـله
کافی وسایل نقلیه در حال حرکت در آن را ببینند و با ارزیابی موقعیت وسایل نقلیـه فرصـت عبـور ایمـن را
تشخیص دهند .فاصله دید در محل تقاطع بستگی به نوع کنترل تقاطع ،عـرض راههـای متقـاطع و زاویـه
تقاطع دارد .وجود میدان دید کافی در تقاطعهای همسطح از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .در تقـاطعهـا
رانندگان وسایل نقلیهای که میخواهند از مسیر فرعی به خیابان اصلی وارد شـوند یـا از عـرض آن بگذرنـد
باید بتوانند از فاصله مناسب وسایل نقلیهای که در خیابان اصلی در حال حرکت هستند را ببینند و با ارزیـابی
موقعیت این وسایل فرصت عبور ایمن را تشخیص داده و از بروز تصادف در تقاطع جلوگیری نمایند.
تأمین میدان دید در تقاطع با دور کردن یا از بـین بـردن موانـع دیـد راننـده انجـام مـیشـود .بـه
محدودهای از تقاطع که باید عاری از موانع دید باشد مثلث دید گفته میشود.
با در نظر گرفتن مطالب فوق برای تعیین طول پخ در تقاطعهای درون شـهری تقـاطعهـای شـبکه
طرح تفصیلی به دو دسته (تقاطعهای ویژه و تقاطعهای معمولی) تقسیم و چگونگی نحوه اجرای پخ به
شرح ذیل است:
-1-3-2

تقاطعهای ویژه
تقاطعهایی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

 حداقل طول پخ یا شعاع مورد نیاز آنها در نقشه طرح های شبکه معابر پیشنهادی مشخص شده ونیازمند طرح اجرایی می باشند.
 تقاطع هایی هستند که هر دو معبر آنها دارای عملکرد شریانی می باشند.در این تقاطع ها طول پخ بایستی بر اساس شرایط و روابط ذکر شده تعیین گردد.
-2-3-2

تقاطعهای معمولی
تقاطع هایی هستند که از لحاظ ترافیکی از اهمیت کمتری برخوردار بوده و عملکـرد حـداقل

یکی از معابر کمتر از شریانی درجه دو اصلی (یعنی شریانی درجه  7فرعی یـا محلـی) باشـد،
حداقل طول پخ در آنها را می توان با استفاده از جداول زیر تعیین نمود:
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 -0-7-1-7تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ به متر) و شعاع گردش برای زوایای تقـاطع بـین ( 51تـا  21درجـه)
بدون پیادهرو (جدول شماره )2
عرض گذر
(متر)
5-9/00
07-02/9
02-74/9
75-79/9
11-14/9
15-19/9
41-45

5-00/9

07-02/9

02-74/9

75-79/9

11-14/9

15-19/9

41-45

4
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

4/5
6
2
2/5
9
01
01

5/5
2
00
07
04
06
02

5/5
2/5
07
01
02
09
70

5/5
9
04
02
09
77
75

5/5
01
06
09
77
75
79

5/5
01
02
70
75
79
17

 -7-7-1-7تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ به متر) برای زوایای تقاطع بین  21تا  001درجه (متر) بدون پیادهرو
جدول شماره ( ) 2
عرض گذر
(متر)
5-9/00
07-02/9
02-74/9
75-79/9
11-14/9
15-19/9
41-45

5-00/9

07-02/9

02-74/9

75-79/9

11-14/9

15-19/9

41-45

1/5
4
5
5
5
5
5

4
5
2
2/5
2
2
9

5
2
9
01
07
04
06

5
2/5
01
07
04
02
71

5
2
07
04
02
71
74

5
2
04
02
71
74
72

5
9
06
71
74
72
11

 -1-7-1-7تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ به متر) برای تقاطع با زوایای بیش از  001درجه (متر) بدون پیـادهرو
جدول شماره ()9
عرض گذر
(متر)
5-9/00
07-02/9
02-74/9
75-79/9
11-14/9
15-19/9
41-45

5-00/9

07-02/9

02-74/9

75-79/9

11-14/9

15-19/9

41-45

1
1/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

1/5
4
5/5
6
2
2
2

4/5
5/5
2
2/5
01
07
04

4/5
6
2/5
01
07
04
06

4/5
2
01
07
04
06
02

4/5
2
07
04
06
09
77

4/5
2
04
06
02
77
75
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 -4-7-1-7برای تقاطعهای با زاویه کمتر از  51درجه برای تعیین طول پخ نیاز به طراحی می باشد.
 -5-7-1-7پخ دو کوچه که هیچ یک از آنها طبق ضـوابط شهرسـازی و ترافیکـی ماشـین رو
نیستند به طول ثابت  0/5متر میگردد.
 -6-7-1-7در صورت وجود پیاده رو می توان به میزان  61درصد مجموع عرض پیاده روها از طـول
پخ در جدول کاسته شود الزم به ذکر است طول پخ در هیچ حالت نباید کمتر از  1متر گردد.
 -2-7-1-7معابری که دارای باند کندرو می باشند و معابر متصل بـه آن کـه فقـط دارای حرکـت
گردش به راست می باشند طول پخ بر اساس عرض باند کندرو قابل محاسبه می باشد.
 -2-7-1-7در جهت اجرای صحیح جدول پخها ،واشکاالت اجرایی طرح موضوع بـه کمیتـه فنـی
کمیسیون ماده  5ارجاع تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
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 -4-2ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ

مدت زمانی که هر اتومبیل نیاز به استفاده از پارکینگ دارد بهمراتب بیشتر از زمانی است کـه وسـیله
در حال حرکت میباشد .عدم پیش بینی فضای الزم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها
استفاده نمیشود از معضالت شهرها بخصوص شـهرهای بـزرگ اسـت .اختصـاص دادن قسـمتی از
عرض خیابان به پارکینگ (پارکینگ حاشیهای) ،اساساه استفاده درستی از سطح خیابانهـای شـهری
نیست و سطح خیابانها که برای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار مـیگیـرد بـهوسـیله توقـف و
پارک وسایل نقلیه ،اشغال و از ظرفیت خیابانها کاسته خواهد شد .از اینرو تأمین پارکینگ در کلیـه
پهنهها ضرورتی بالانکار مییابد.
پارکینگها معمواله به دو دسته زیر تقسیمبندی میشوند:
الف -پارکینگهای خصوصی و جمعی
پارکینگ های خصوصی و جمعی معمواله توسط اشخاص ساخته و برای استفاده سـاکنین در
آن واحد یا مجتمع یا برای مراجعین و مهمانان میباشد و کنترل آن توسط خـود مالـک یـا
مالکین صورت گرفته و عموم حق استفاده از آن را ندارند.
ب -پارکینگهای عمومی
پارکینگهای عمومی معمواله به پارکینگهایی اطالق مـیشـود کـه توسـط شـهرداری یـا
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای استفاده عموم ساخته شده است.
-1-4-2

ضوابط و مقررات پارکینگ خصوصی و جمعی

از تاریخ تصویب طرح بازنگری تفصیلی ،صدور پروانه جهت احـداث سـاختمان جدیـد و یـا
افزایش واحد یا زیربنای ساختمانهای موجود و کنترل محلهای الزم ،پارکینـگ براسـاس
ضوابط این طرح خواهد بود.
 -0-0-4-7محل پارکینگ :محل پارکینگ موردنیاز به یکی از صورتهای زیر میتواند تأمین شود:
الف -استفاده از حیاط (فضای باز) برای ساختمانهای تک واحدی بصورت پارکینگ روباز
تبصره  :1در ساختمانهای تک واحدی میتوان از حیاط بعنوان یک واحد پارکینگ استفاده نمود.سـطح
پارکینگ جز فضای باز محسوب میشود.
تبصره  :2در صورت اضافه شدن تعداد واحدها به تعداد بیشتر ،بایستی پارکینگهای مورد نیـاز را طبـق

ضوابط تأمین نماید.
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ب -از فضای پیلوت یا طبقات در محدوده سطح اشغال یا زیرزمین در محدوده مجـاز احـداث
زیرزمین میتوان بصورت پارکینگ مسقف استفاده نمود ،در این صـورت سـقف پارکینـگ
زیرزمین باید به نحوی طراحی شود که ایجاد فضای سبز به راحتی مقدور باشد.
تبصره :در صورت تأمین پارکینگ در پیلوت و مازاد بودن فضا در همکف ،فضای مازاد همکف میتوانـد
بصورت مسکونی در حد تراکم مجاز مورد استفاده قرار گیرد.

ج :در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حـد مجـاز ،اسـتفاده از مابـهالتفـاوت
سطح اشغال تا حد مجاز آن بصـورت پارکینـگ روبـاز ضـمن طراحـی و ارائـه نقشـه
جانمایی پارکینگها ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
مثال :قطعه زمین به مساحت  411مترمربع با سطح اشغال مجاز  51درصد مفروض است مالک قصد
دارد از  12درصد سطح اشغال استفاده نماید تعداد پارکینگهایی که میتواند در فضای آزاد
منظور گردد برابر است با:
مترمربع

 50  37 
400  
  52
 100 

بنابر این با فرض  05مترمربع مساحت هر پارکینگ تعداد 1پارکینگ را میتوان در فضای آزاد
بصورت روباز منظور نمود.
د -در صورت عدم امکان احداث پارکینگ برای کاربریهای تجـاری ـ اداری و کـاربری عمـومی
در همان ساختمان ،پارکینگ موردنیاز میتواند در زمین دیگری پیشبینی گردد.
تبصره  :1در صورت پیشبینی بخشی یا تمام پارکینگ یک عملکرد در قطعه زمین دیگر ،ضـرورت دارد
اسناد مالکیت زمین در نظر گرفته شده برای پارکینگ به همراه اسناد قطعـه زمـین اصـلی بـه
شهرداری ارائه و پروانه ساخت برای هر دو قطعه همزمان صادر و در پایـان کـار نیـز موضـوع
قیدشود تا در هنگام تفکیک اعیانی پارکینگ هـای در نظـر گرفتـه شـده در قطعـه دیگـر جـز
مشاعات قطعه اول منظور و امکان تبدیل و تغییر آن فراهم نگردد.
تبصره  :2حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمعهای مسکونی و تجاری نـواری ،کـاربریهـای مخـتلط تجـاری ـ
مسکونی ،تجاری شهری  051متر میباشد.

هـ :کلیه ادارات ،ارگانها ،سازمانها ،نهادها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتـی ،بیمارسـتانها،
فروشگاههای بزرگ و ساختمانهای با عملکردهای مختلف که مراجعین زیادی دارنـد ،در زمـان
احداث و یا تجدید بنا و یا ساماندهی فضاهای خود ،ملزم به تأمین پارکینگ موردنیـاز مـراجعین
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عالوه بر نیاز خود بر اساس ضوابط طـرح تفصـیلی در همـان سـاختمان و یـا در محـل دیگـر
حداکثر تا شعاع  111متری میباشند.
تبصره  : 1قطعه زمین دیگری که جهت تأمین پارکینگ برای قطعاتی که امکان تـأمین پارکینـگ را در محـدوده
قطعه اصلی ندارند بایستی حداقل  111مترمربع مساحت داشته و در بر گذر باحداقل  06متر و بیشتر باشد.
تبصره  :2در محدوده عملکردهای خدماتی و عمومی قطعاتی که قادر بـه تـأمین پارکینـگ در محـدوده اراضـی
خود نیستند میتوانند به میزان مورد نیاز ( 05مترمربع بهازا هر واحد پارکینـگ) بـرای کمبـود پارکینـگ
خود قطعاتی را که شهرداری تعیین مینماید ،خریداری و به شهرداری واگذار گـردد تـا بـا تجمیـع آنهـا
پارکینگهای عمومی توسط شهرداری اجرا گردد.
تبصره  :3احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط در قطعات و پالکهای واقع در کلیه پهنههای شهری در طبقـات زیـر
همکف (زیرزمین) در حد سطح اشغال مجاز ،بدون محاسبه در تراکم ساختمانی مجاز میباشد.

 -7-0-4-7تأمین پارکینگ هر ساختمان باتوجه بـه کـاربری و در تمـامی پهنـههـا و تعـداد واحـد
پیش بینی شده در ضوابط طرح الزامی است و صدور هرگونه پایان کار و یا عدم خـالف
منوط به تأمین پارکینگهای پیشبینی شده مـذکور در همـان سـاختمان و یـا مکـانی
دیگر در فاصله تعیین شده خواهد بود.
 -1-0-4-7احداث پارکینگ در شرایط ذیل ممنوع میباشد و مالکین مـیبایسـت طبـق تبصـره 7
قسمت (د) بند  0-0-4-7نسبت به تأمین کسری پارکینگ اقدام نمایند:
الف ) ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریعالسیر (شـریانی درجـه یـک بـدون کنـدرو
براساس نقشه سلسله مراتب عملکـردی شـبکه) و بـه عـرض  45متـر و بیشـتر و
میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیلرو نداشته باشند.
ب ) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از  011متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حـداقل
دو گذرگاه شریانی درجهیک یا درجه یکبا دو) براساس نقشه سلسلهمراتب عملکردیشبکه
ج ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهـن
سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احـداث پارکینـگ در آن
از نظر فنی مقدور نباشد.
هـ ) امکان تأمین پارکینگ بخاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.
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 -4-0-4-7در صورتیکه شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشـته باشـد و کسـری
پارکینگ کمتر یا مساوی  5واحد باشد مطابق با عوارضی که از طـرف شـورای شـهر،
تعیین میگردد توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانهای واریز تا جهـت احـداث
پارکینگهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد( .بیش از  5واحد باشد بر اسـاس بنـد «د»
ذیل بند  0-0-4-7قابل تامین خواهد بود)
 -5-0-4-7تعداد پارکینگهای موردنیاز ساختمانهـا و مجتمـعهـایی کـه دارای انـواع عملکـرد و
کاربریها هستند ،برابر مجموع تعـداد حـداقل پارکینـگهـای الزم بـرای هـر یـک از
کاربریها ،طبق ضوابط است.
 -6-0-4-7مساحت یک واحد پارکینگ حداقل  01مترمربع بعـالوه محـل مـانور خواهـد بـود .در هـر
صورت عمق یک واحد پارکینگ کمتر از  5متر و عرض آن کمتر از  7/61متر نخواهد بود.
-2-0-4-7

چنانچه سطح پارکینگ در فضای سرپوشیده باشد در صورتیکه مساحت هـر طبقـه از طبقـات
پارکینگ کمتر از  511مترمربع باشد حداکثر ( مفید ) ارتفاع آن  7/4متر و چنانچه بین  511تـا
 0111مترمربع مساحت داشته باشد حداکثر ارتفاع مفید 7/6متر و پارکینگهایی با مساحت بـیش
از  0111مترمربع حداکثر ارتفاع مفید مجاز  1متر خواهد بود و در هر صورت ارتفاع مفید پارکینگ
کمتر از  7/71متر نباشد و ورودی پارکینگ نمیتواند ارتفاعی کمتر از  7/01متر داشته باشد.

 -2-0-4-7در هر قطعه مالکیت در بر خیابان ،از طول مجاور به خیابان نمیتوان بیش از یک ورودی
اتومبیلرو با حداقل  1متر و حداکثر  6متر برای دسترسی اتومبیل اختصاص داد.
-9-0-4-7

در قطعات مالکیت که بر ضلع مجاور به خیابان بیش از  71متـر باشـد و یـا مسـاحت سـطح
پارکینگ بیش از  0111مترمربع مساحت داشته باشد و یا پارکینـگ بـرای  74واحـد و بیشـتر
باشد ،تأمین دو راه ورودی و خروجی هر کدام به عرض مفید  1/5متر و یا یک رامپ به عرض
مفید  2متر الزامی است.

 -01-0-4-7پارکینگ احداثی در زیرزمین باید دسترسی مستقیم بهوسیله راهپله ،به طبقات داشته باشد.
 -00-0-4-7حداکثر شیب رامپ ورودی پارکینگ  05درصد میباشد.
 -07-0-4-7حداقل ارتفاع ورودی رمپ  7/71متر میباشد.
 -01-0-4-7شعاع گردشی قوس داخل رمپ حداقل  1متر میباشد و زاویه شکست رمپ نباید بیشـتر از
 5درجه باشد.
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 -04-0-4-7مالک محاسبه طول رمپ منحنی ،یک متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن میباشد.
 -05-0-4-7شروع شیب و ایست رمپ به هیچوجه نباید خارج از حد مالکیت قطعـه باشـد و ایجـاد
حداقل  1متر ایست رامپ الزامی است.
 -06-0-4-7مساحت رمپ ورودی پارکینگ در فضای باز ساختمان ،جز زیربنا محسوب نخواهد شد.
 -02-0-4-7پارکینگ ساختمان می تواند در پیلوت و زیرزمین و یا طبقات بجـز کـاربری مسـکونی
احداث شود و محدودیتی از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالکیت با کـاربری
پارکینگ وجود ندارد.
 -02-0-4-7ضوابط تأمین پارکینگ در پهنههای مختلف سکونت.
جدول شماره (  ) 01تعداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز در پهنه سکونت
سطح خالص آپارتمانهای مسکونی (فضای مفید)
بدون در نظر گرفتن بالکن روباز

تعداد پارکینگ مورد نیاز

واحدهای مسکونی با مساحت  051مترمربع و کمتر

0

واحدهای مسکونی با مساحت  051تا  711مترمربع

0/5

واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از  711مترمربع

7

 -09-0-4-7تأمین پارکینگ وابسته صرفاه یک به یک (یعنی هر خـودرو فقـط مـزاحم یـک خـودرو
دیگر باشد) فقط در مورد پارکینگ واحدهای مسکونی که بـه دو واحـد پارکینـگ نیـاز
دارند مجاز میباشد.
 -71-0-4-7در مجتمعهای مسکونی با  71واحد و بیشتر تأمین پارکینگ به تعـداد  71درصـد کـل
واحدها جدا از پارکینگهای اصلی جهت پارکینگ میهمان ،ضروری است.
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 -70-0-4-7ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه فعالیت
 -0-70-0-4-7در پهنه های فعالیت و مختلط براساس نـوع و مقیـاس عملکـرد فعالیـت،
شامل مقیاسهای محلی و ناحیهای ،منطقـهای و فرامنطقـهای و شـهری ضـوابط احـداث
پارکینگ (تعداد واحدهای پارکینگ موردنیاز) تعیین میگردد .در خصـوص تعـداد پارکینـگ
سایر عملکردهای غیر مسکونی واقع در پهنههای با عملکـرد شـهری و منطقـهای ،سـطح
شهر به سه حوزه تقسیم گردیده است( .مطابق نقشه شماره )0
تبصره  :1پالکهایی که دربر خیابانهای مرز حـوزه هـا قراردارنـد ،جـز حـوزه باالتر(بـا ضـابطه
پارکینگ بیشتر) قرار میگیرد.
تبصره :2به عمق یک پالک ثبتی دربرخیابانهای واقع در ناحیـه  7شـامل دکترشـریعتی ،میـرزای شـیرازی و دکتـر
حسابی تا انتهای محدوده قانونی ،فرهنگ شهر ،شهید رجـائی تـا کمربنـدی ،پاسـداران ،ایمـان جنـوبی و
شمالی ،قصرالدشت ،قدوسی غربی و شرقی و بلوار جمهوری اسالمی شامل حوزه یک میباشند.

تبصره :3پالکهای واقع در نواحی منفصل شهری جز حوزه سه قرار می گیرند.
تبصره  :4تأمین پارکینگ مـورد نیـاز واحـدهای تجـاری واقـع در سـایر پهنـههـای بـا عملکـرد
زیرمنطقهای (محلهای) در معابر  06متر و پائینتر برابر ضوابط حوزه سه میباشد.
تبصره  :5در مجتمعهای تجاری ،اداری و خدمات که حداقل تعداد پارکینگ موردنیاز آنها براساس
ضوابط  71واحد پارکینگ و بیشـتر باشـد مـیتوانـد حـداکثر  71درصـد کـل واحـدهای
پارکینگ موردنیاز به صورت پارکینگ مزاحم (کلیدی) تأمین گـردد .بـدیهی اسـت اعـداد
اعشار حاصل از محاسبه فوق بهصورت ریاضی گرد میگردد .ولی در خصـوص پرداخـت
عوارض با اعشار محاسبه میگردد.
تبصره  :6واحدهای تجاری خطی در بر محورهای عملکردی مقیاس شـهری ،بـا توجـه بـه شـرایط ایـن
محورها ضرورتی در تأمین پارکینگ مورد نیاز خود در قطعه احداثی را نداشته و پارکینـگ خـود را
میتوانند در قطعه زمین دیگر طبق شرایط مشخص شده تـأمین نمـوده و یـا بـا خریـد زمـین و
واگذاری آن به شهرداری در محدودههایی که شهرداری تعیین مینماید اقدام نمایند.

ضوابط احداث پارکینگ (تعداد واحدهای پارکینگ موردنیاز) واحدهای تجاری در حوزههای مختلف
مطابق با جدول زیر میباشد.
نوع کاربری

حوزه یک
(مرکزی)

تجاری

هر  71مترمربع

معیار
حوزه دو
(پیرامونی)
هر  11مترمربع

حوزه سه
(حاشیه)
هر  51مترمربع

یک واحد

* بالکن تجاری

هر  61مترمربع

هر  91مترمربع

هر  071مترمربع

یک واحد

حداقل تعداد پارکینگ

* تا  71مترمربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ میباشد.
تبصره  : 2در مجتمعهای تجاری که بیش از  01واحد پارکینگ نیاز دارند ،میبایست به میـزان  11درصـد

کل پارکینگهای پیشبینی شده جهت پارکینگ مراجعین بهصورت غیرکلیدی تخصیص یابد.
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 -7-70-0-4-7تعداد واحد پارکینگهای مور دنیاز در سایر کاربریها در پهنه فعالیت مطابق جدول شماره ( )00میباشد:
جدول شماره (  ) 00تعداد واحدهای پارکینگ در پهنه فعالیت
به ازا

نوع کاربری
()0

هر سه کالس
هر دو کالس

0

هر دو کالس

0

دبیرستان نوبت دوم و هنرستان

هر کالس

0

آموزشگاهها

()0

دبستان

()0

دبیرستان نوبت اول

اداری

حوزه 0

حوزه 7
0

کودکستان

آموزشعالی

پارکینگ موردنیاز براساس نقشه حوزههای پارکینگ
حوزه 1

هر کالس

1

7

0

دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی

هر  011مترمربع سطح زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

0/5

0

مراکز و موسسات تحقیقاتی

هر  011مترمربع سطح زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

0/5

0

کارکنان

هر 011مترمربع سطح زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

0/5

0

مراجعین

هر  51مترمربع زیربنایکل (مفید و غیرمفید)
()7

0

هر  51مترمربع زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

0/5

0

هر  71مترمربع زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

0/5

0

هر  71مترمربع زیربنایکل (مفید)

0

1/66

1/4

1/11

1/77

1/05

بیمارستان

هر  011مترمربع

زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

1

7

0

درمانگاه و مرکز بهداشت

هر  011مترمربع

زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

1

7

0

مطب پزشکان

هر  51مترمربع زیربنای (مفید)

1

7

0

آزمایشگاههای طبی

هر  51مترمربع زیربنای (مفید)

1

7

0

دفتر کار خصوصی

خدمات انتفاعی شامل شعب بانک ،شعب پست ،دفاتر پیشخوان و
پلیس +01

تجاری

تا  71مترمربع زیربنا معاف و بیش از  71متر مربع ،بهازا هر

بالکن تجاری

 71مترمربع زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

هر  011مترمربع

موزه و کتابخانه

هر  011مترمربع زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

1

سایر کارکردهای فرهنگی

هر  011مترمربع

زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

7

مذهبی

هر  011مترمربع

زیربنایکل (مفید و غیرمفید)

0

تلاتر و سالن اجتماعات و سینما

ورزشی روباز (ورزشگاهها و استادیوم و مجموعههای ورزشی آبی)
ورزشی مسقف (سالنهای سرپوشیده و چندمنظوره ،استخر
()1

مجتمعهای ورزشی و سالنهای ورزشی کوچک منفرد
جهانگردی و پذیرایی (دارای مجوز گردشگری)

هتل دو و سه ستاره
هتل چهار و پنج ستاره
()5

فضاهای جانبی هتل دو  ،سه ستاره

()4

هر  011مترمربع زمین

0

هر  051مترمربع سطح زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

هر  75مترمربع سطح زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

هر  411متر مربع سطح عرصه

0

هر  1اتاق

0

هر  7اتاق

0

هر  51مترمربع سطح زیربنای (مفید)

0
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به ازا

نوع کاربری
()4

فضاهای جانبی هتل چهار و پنج ستاره

هر  51مترمربع سطح زیربنای (مفید)
به ازا هر  6اتاق

0

هر واحدآپارتمان

0

هر  7اتاق

0

تا 51مترمربع زیربنای (مفید)

0

بهازا هر  75مترمربع اضافه

0

هر  711مترمربع زمین

0

هر  011مترمربع سطح زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

هر  011مترمربع زمین

0

هر  51مترمربع سطح زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

هتل آپارتمان

خدمات پشتیبان و جانبی هتل آپارتمان
()6

مراکز تفریحی

صنعتی و کارگاهی

حوزه 0

حوزه 7
0

مهمانپذیر  ,هتل یک ستاره

()5

پارکینگ موردنیاز براساس نقشه حوزههای پارکینگ

آژانس تاکسی

حوزه 1

حداقل  5پارکینگ
هر  011مترمربع زمین

7

خدمات خودرویی

هر  011مترمربع سطح زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

کمتر از  511مترمربع

--

 511تا  5111مترمربع

حداقل  1واحد

 5111تا  01111مترمربع بهازا هر  251مترمربع

یک واحد

()2

خدمات اجتماعی

()2

فضای سبز و پارک محلهای

()2

هر  611مترمربع مساحت

()2

هر  511مترمربع مساحت

فضای سبز و پارک ناحیهای
فضای سبز و پارک شهری

0

( )0پیشبینی فضای پارک جهت سرویس مدارس و مراجعین در مقابل مدارس به عمق  5متر الزامی است.
( )7به منظور تشویق مالکین به احداث فضاهای دفتر کار وسیعتر ضابطه پارکینگ برای دفاتر کار خصوصی بـا مسـاحت بـاالتر از  711مترمربـع بـه
صورت ( 0/7یک دوم) ضابطه محاسبه میگردد.
( )1سالنهای ورزشی کوچک منفرد مانند :سالنهای بیلیارد ،تنیس روی میز ،بولینگ ،شطرنج ،ایروبیک ،بدنسازی ،زورخانه و...
( )4براساس مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز مورخ 90/5/77
( )5خدمات جانبی شامل رستوران،کافی شاپ ،تاالر و سالنهای همایش ،بانک ،صرافی ،تجاری و فروشگاه میباشد.
( )6در مراکز تفریحی حداکثر  75درصد فضای باز میتواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد.
( )2شامل شورای محله ،ناحیه و شهر ،مجتمعهای خدمات حمایتی ،مؤسسه خیریه و کانونهای اصالح و تربیت و...
( )2در صورت احداث کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها و فضاهای سبز  ،تعداد پارکینگ موردنیاز آن کاربری به تعداد پارکینگ مورد نیـاز پـارک و
فضای سبز اضافه خواهد شد.
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تبصره :1پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوقالذکر برای هتل و هتلآپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ مورد تاییـد
نمیباشد و در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز از تعداد اتاقها و فضای جانبی کاسته میشود.
تبصره :2در محاسبات تعداد پارکینگهای موردنیاز در صورت امکان تأمین ،اعـداد اعشـاری حاصـل از محاسـبات تعـداد واحـد بـه
صورت ریاضی گرد میگردد و در صورت پرداخت عوارض به همان شکل اعشاری محاسبه میگردد.
تبصره  :3پارکینگ مورد نیاز جهت مراجعین به ادارات دولتی بایستی بهصورت مجزا از پارکینـگ موردنیـاز کارکنـان تـأمین گـردد .ایـن
پارکینگها میتوانند در صورت کاهش سطح اشغال ،بصورت روباز و حداکثر  %01مساحت زمین در فضای باز تأمین گردند.
تبصره  :4درخصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان درکاربریهای مسکونی ،شهرداری مکلـف بـه اخـذ عـوارض کسـری پارکینـگ
میباشد.
تبصره  :5تامین پارکینگ مساجد به ازای هر 011متر مربع یک واحد پارکینگ بصورت حاشیه ای لحاظ گردد.

 -77-0-4-7ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه مختلط
در پهنههای مختلط پارکینگهای موردنیـاز سـاختمانهـا و مجتمـعهـایی کـه از کاربریهـای
متفاوت برخوردارند ،تعداد پارکینگ موردنیاز معادل مجموع تعداد پارکینگهـای الزم بـرای هـر
یک از کاربریهای مسکونی و فعالیت میباشد.
تبصره :حتیاالمکان سعی شود در طراحی پارکینگهای موردنیاز کاربریهای مختلط (فعالیـت
با مسکونی) پارکینگهای موردنیاز واحـدهای مسـکونی بصـورت مسـتقل از پارکینـگهـای
موردنیاز فعالیت طراحی گردد.
 -71-0-4-7ضوابط تأمین پارکینگ در پهنههای حفاظت
کلیه مستحدثات مجاز به استقرار در این پهنه ملزم به تأمین پارکینگهـای موردنیـاز براسـاس
جدول ضوابط پارکینگ در پهنه حفاظت است و در زیرپهنههـای فضـای سـبز عمـومی ()G0
که شامل انواع پارکها است ،ضوابط زیر مالک عمل میباشد.
-0-71-0-4-7در پارکهای محلی با مساحت کمتر از  511مترمربع نیاز به پارکینگ نیسـت
و پارکهای با مساحت  511تا  5111مترمربع حداقل سـه واحـد پارکینـگ و
در پارکهای بیش از  5111مترمربع بهازا هر  251مترمربـع تـأمین حـداقل
یک واحد پارکینگ الزامی است.
 -7-71-0-4-7در پارکهای ناحیهای بهازا هـر  611مترمربـع تـأمین حـداقل یـک واحـد
پارکینگ الزامی است.
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-1-71-0-4-7در پارکهای شـهری بـهازا هـر  511مترمربـع تـأمین حـداقل یـک واحـد
پارکینگ الزامی است.
 -74-0-4-7ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی
عدم پیشبینی فضای الزم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمـیشـود
از معضالت شهرها بخصوص شهرهای بزرگ است .اختصاص دادن قسمتی از عرض خیابـان
به پارکینگ ( پارکینگ حاشیهای) ،اساساه استفاده درستی از سطح خیابانهای شهری نیسـت و
سطح خیابانها که برای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد و با هزینه گزافـی احـداث
میشود به وسیله توقف و پارک وسایل نقلیه ،اشغال و از ظرفیت خیابانها کاسته خواهد شد.
در توسعههای جدید شهری و بازسازی بافتهای قدیمی پارکینگ عمومی بعنـوان یکـی از
عناصر اصلی طرح ریزی شهری باید در نظر گرفته شود .لذا در این قسمت بـه شـرایط و
ضوابط پارکینگ عمومی میپردازیم.
 -0-74-0-4-7انتخاب محل مناسب برای پارکینگهای عمومی:
توجه شود که محل احـداث پارکینگهـای عمـومی بـه کاربریهـایی کـه مـراجعین آنهـا توقـف
کوتاهتری دارند ( نظیر بانک و داروخانه و  )...نزدیکتر باشد و برای توقفهـای متوسـط و بلنـد
مدت با توجه به نوع کاربریها نظیر ورزشگاهها ،بیمارستانها و  ...مـیتـوان مسـیر پیـاده روی
بیشتری را در نظر گرفت.
برای اتصال پارکینگ به شبکه گذرگاهها توجه به عوامل زیر ضروری است:
 - 0گردش ترافیک در داخل پارکینگ هم جهت با گردش ترافیک در خیابانهای اطراف باشد.
 - 7عدم تداخل با ترافیک متوقف در تقاطعها در زمان چراغ قرمز
 - 1عدم تداخل با ممنوعیت گردشها
 - 4بررسی اثرات ترافیک شبکه مخصوصاه تقاطعهای اطراف
 -7-74-0-4-7راه ورودی و خروجی پارکینگ:
در مواقعی که پارکینگ دارای ورودی و خروجی مجـاور یکـدیگر مـیباشـد ،راههـای
ورودی و خروجی میبایست بوسیله یک محوطه جدا کننده ،حداقل با عرض  1متر از
یکدیگر جدا شوند.
 -1-74-0-4-7نحوه قرار دادن محل پارکها در پارکینگهای عمومی:
در انتخاب محل و نوع جای پارک توجه به اصول زیر ضروری است:
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 -0راهروهای اصلی در امتداد طول پارکینگ قرار گیرد.
 -7نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر حداقل باشد.
 -1برای جلوگیری از سبقت اتومبیلها ،طول مستقیم مسیر ،کمتر از  21متـر و فاصـله
گرده ماهیها کمتر از  11متر باشد.
 -4سطوحی که برای پارکینگ نباید مورد استفاده قرار گیرد با خطکش و سکو مشخص
گردد ( .جلوگیری از پارک غیر مجاز )
 -5در راهروهای یکطرفه اگر جهت گردش داخلی بر خالف جهت حرکت عقربههـای
ساعت باشد رانندگان دید بهتری دارند.
 -6جریان ترافیک در راهرو و جا پارکهای مایل ،یکطرفه باشد.
 -2زاویه پارکینگ مایل از  45درجه کمتر نباشد.
 -2از نظر تخلیه آبهای سطحی  ،سطح پارکینگ شیبی معادل  0یا  7درصد داشته باشد.
 -4-74-0-4-7محوطه سازی پارکینگ
حدود پارکینگ عمومی می بایست بوسیله نرده ،دیـوار ،گیاهـان و یـا فضـای بـاز و سـبز از بـر
گذرگاههای عمومی به قسمی جدا شود که توقف وسیله نقلیه به هیج وجه موجبات خارج شدن
قسمتی از بدنه اتومبیل از مالکیت زمین پارکینـگ نشـود و عـالوه بـر ایـن در کـف پارکینـگ
میبایست جدولهای کوتاه و برجستهای پیشبینی شود کـه راننـده بـه هنگـام توقـف کـردن
وسیله نقلیه ،ضمن برخورد چرخهای آن با این موانع متوجه وضـعیت اسـتقرار وسـیله نقلیـه در
محل توقف شود .کف پارکینگ میبایست کفسازی شده و موقعیت نگهبـانی جهـت کـاهش
تراکم و توقف در محلهای ورودی میبایست با فاصله از در ورودی در نظر گرفته شود.

 -75-0-4-7پارکینگ معلولین جسمی ـ حرکتی:
در کلیه پارکینگهای عمومی باید تعدادی جای پارک کـه در جـدول شـماره ( )07تعیـین
گردیده برای استفاده معلولین جسمی در نظر گرفت.
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جدول شماره ( )07حداقل تعداد جاپارکها برای معلولین جسمی ـ حرکتی در پارکینگهای عمومی
تعداد کل جا پارک

حداقل تعداد جا پارک برای معلولین جسمی
مطلوب

مطلق

 0تا 75

0

-

 76تا 51

7

0

 50تا 011

1

7

بیش از 011

 1درصد کل جا پارکها

 7درصد کل جا پارکها

نکات زیر در طراحی پارکینگ معلولین جسمی میبایست رعایت گردد:
 باید محل جاپارکهای مخصوص معلولین جسمی باعالمت استاندارد مشخص شود. فاصله واقع بین جاپارکهای معلولین جسمی باید با خط کشی مشخص شود. معلولین جسمی نباید ناچار شوند در مسیر خود به طرف بنای مورد نظر ،راهروها را قطع کنند. نباید معلولین جسمی ناچار شوند که در مسیر خود به طرف داخل بنا ،از پشت اتومبیلهـایپارک شده (بهصورت همسطح) بگذرند.
 نباید در مسیر حرکت معلولین جسمی پله بگذارند.به منظور سادگی جابجایی معلولین جسمی و همچنین سادگی اجرا توصیه مـیشـود کـه طـراح
جاپارکهای مخصوص معلولین جسمی را بهصورت شیبدار طرح کنـد .بـه ایـن ترتیـب کـه ضـلع
طرف سکو را همسطح سکو ،و ضلع مقابل آنرا همسطح راهرو پارکینگ بگیرد .بـین جاپـارک و
پیادهرو باید جدول برجستهای قرار دهد تا مانع تجاوز وسیله نقلیه به داخل پیادهرو شود.
 -76-0-4-7احداث پارکینگ مازاد بر ضـوابط در قطعـات و پـالکهـای واقـع در کلیـه پهنـههـای شـهر
(بهاستثنا پهنه  )Gبراساس مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز میباشد.
 -72-0-4-7شهرداری موظف است ایین نامـه پارکینگهـای مکـانیزه را ظـرف مـدت  6مـاه تـدوین وبـه
تصویب کمیسیون ماده  5برساند.
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 -5-2ضوابط پیشآمدگی
-1-5-2

پیشآمدگی بنا در طبقات فوقانی در سمت گذر حداکثر به میزان  071سانتیمتر و با رعایـت
حریم شبکههای هوایی برق بشرح زیر میباشد :

-2-5-2

در معابر با عرض 01متر تا کمتر از  07متر به میزان  21سانتیمتر.

-3-5-2

در معابر با عرض 07متر تا کمتر از  71متر به میزان  011سانتیمتر.

-4-5-2

در معابر با عرض 71متر و بیشتر به میزان  071سانتیمتر.

-5-5-2

ایجاد پیشآمدگی روی پخ گذرهایی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از  01متـر بـوده
ممنوع میباشد .در این صورت پیشآمدگی مجـاز در گـذر ،بایسـتی بـا فاصـلهای معـادل
پیشآمدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابد.

-6-5-2

حداقل ارتفاع از زیر قسمت پیش آمدگی تا کف گذر  1/5متر می باشد.

-7-5-2

حداقل فاصله بین دو گوشه پیشآمدگی قائم دو پالک ،در انتهای کوچههای بنبست،
 7متر میباشد.
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 -6-2ضوابط حیاط خلوت و نورگیر
-1-6-2

کلیه فضاهای اصلی ساختمان بایستی دارای نور و تهویه مناسب باشد.

-2-6-2

چنانچه برای تأمین نور اطاقهای خواب و نشیمن از نورگیر استفاده گردد ،رعایـت حـداقل
مساحت نورگیر  07مترمربع با عرض حداقل  1متر الزامی است و چنانچـه مسـاحت ملـک
کمتر از  711مترمربع باشد این میزان حداقل  6درصد مساحت ملک میباشد.

-3-6-2

چنانچه برای تأمین نور آشـپزخانه از نـورگیر اسـتفاده گـردد ،رعایـت حـداقل مسـاحت 6
مترمربع با عرض حداقل  7متر برای نورگیر الزامـی اسـت ایـن میـزان بـرای قطعـات بـا
مساحت کمتر از  711مترمربع  1درصد مساحت ملک میباشد.

-4-6-2

حیاط خلوتهای واقع در شمال پالکهای شمالی که تمـام عـرض پـالک را در بـر مـیگیـرد
بایستی دارای حداقل عرض  0/5متر باشد .این حیاط خلوتها در صورتیکه مساحتی کمتر از
 6درصد مساحت زمین را داشته باشد جز زیربنا و تراکم محاسبه میگردد و در صـورتی کـه
مساحت آنها بیشتر از  6درصد مساحت زمین باشد سطح آن جـز زیربنـا و تـراکم محاسـبه
نمیگردد .در هر صورت مساحت این حیاطخلوتها جز سطح اشغال ساختمان میباشد.

-5-6-2

کلیه فضاهای باز داخلی ـ پاسیو که به صورت متمرکز در یک نقطـه از سـاختمان احـداث
گردد و مساحت آنها بیشتر از  74مترمربع باشد ،سـطح آن جـز تـراکم سـاختمانی زیربنـا
منظور نمیگردد.
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 -7-2ضوابط مربوط به سیما و منظر شهری
-1-7-2

نماسازی کلیه وجوه قابل رویت ساختمان و سرپله اعم از ساخته شده و یـا سـاختوسـازهای
جدید الزامی است و پایان کار ساختمان پس از تأیید انجام این امر مجاز میباشد.

-2-7-2

در احداث ابنیه ،انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید بگونهای باشد که عالوه بر رعایت ضوابط
و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی ،طراحی شهری و سـایر مصـوبات شـورایعالی شهرسـازی و
معماری ایران موجب آلودگی محیطزیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد.

-3-7-2

وجه غالب سطوح باید حتیاالمکان با مصالح روشن مانند آجر و سنگ نماسازی شود.

-4-7-2

در پهنههای فعالیت و مختلط ،تعدد تابلوهای معرفی فعالیـت در یـک منظـر شـهری مجـاز
نمیباشد و هر فعالیت تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نمـا یـا جـداره هـر یـک از معـابر
شهری که فعالیت مذکور در حاشیه آن قرار دارد ،است.

-5-7-2

در طراحی ابنیه در پهنه سکونت فضای موردنیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسـه و
احداث تأسیسات (چیلر ،کولر و  )....بصورت نمایان در منظر شهری ممنـوع اسـت و تأسیسـات
بایستی با تمهیدات مناسب و متناسب با نمای اصلی ساختمان از نظر دید عمومی حذف شوند.

-6-7-2

استفاده از سطوح شفاف و شیشهای با مساحت حداکثر  71درصد کل سطح نما ،مجاز است.

-7-7-2

تعبیه کانال و لولههای تأسیساتی در نماهای اصلی ساختمانها و بناها ممنوع است .شـهرداری
مجاز است کلیه مالکین و ساکنین ساختمانهایی که در نمای اصلی آنهـا کانـال و لولـههـای
تأسیساتی به کار رفته  ،الزام به رفع مورد بنماید.

-8-7-2

در بکارگیری مصالح ساختمانی واحدهای نوساز در همسـایگی سـاختمانهای موجـود ،رعایـت
هماهنگی در نمای بنا الزامی است.

-9-7-2

نصب تأسیسات روی بامهای صاف حداقل به فاصله  1متر از لبه بام صورت پذیرد.

 -11-7-2احداث انبار موقت و دائم و انبار کردن وسایل بر روی پشت بام و بالکنها مجاز نیست.
 -11-7-2ایجاد پنجره یا بازشو در دیوارهای واقع در لبههای زمین به سمت پالکهای مجاور مجاز نیست.
 -12-7-2حداقل فاصله مجاز پنجره فضاهای اصلی رو به یکدیگر از واحدهای مسـکونی مجـزا در یـک
طبقه  1متر است.
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 -13-7-2حداکثر ارتفاع مجاز سرپله از روی کف نهایی بام و اتاقک آسانسور  1/01متر است.
 -14-7-2نماسازی مشرف به حیاط همسایه و نمای جـانبی بـا مصـالح مناسـب و هماهنـگ بـا نمـای
ساختمانهای همسایه بهعهده مالک بوده و الزماالجراست.
 -15-7-2نمای ساختمانها میبایست در کمیسیون معماری شهرداری مورد بررسی و به تأیید برسد.
 -8-2کاربریهای «قطعی» و «قابل تغییر»

طرح تفصیلی شهر شیراز با رویکرد پهنهبندی تهیه شده است ،لـیکن در جهـت حفـظ حقـوق شـهر،کلیه
اراضی و سطوح خدمات عمومی (غیرانتفاعی) حاصل از طرحهای مصوب پیشـین کـه بصـورت کـاربری
موجود و یا اراضی بایر و در چارچوب نیازهای برآمده از برنامهریزی محلهای و ناحیـهای و منطقـهای و در
موقععیت مناسب استقرار قرار گرفتهاند ،بهصورت کاربری «قطعـی» بـر روی نقشـههـای طـرح تفصـیلی
مشخص گردیده است  ،و آن دسته از این اراضی که به دالیل عدم برخـورداری از اسـتانداردها و ضـوابط
استقرار مندرج در بند  5-1قابلیت تحقق ندارد با کاربری «قابل تغییر» در طرح مشخص شده است.
-1-8-2

تغییر کاربری این سطوح ،منوط به پرداخت حقوق شهری تغییر کاربری به شهرداری میباشد.

-2-8-2

در مواردی که کاربریقابل تغییر بر روی اراضی بایر تعیین گردیده است ،تغییر کـاربری منـوط بـه
تهیه طرح انطباق و تصویب در کمیسیون ماده پنج میباشد.

-3-8-2

نحوه استفاده از اراضی و ضوابط ساختوساز در اراضی با کاربریقابـل تغییـر پـس از تغییـر ،تـابع
پهنهای است که کاربری مذکور در آن واقع شده است.
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 -9-2ضوابط عمومی احداث بنا
-1-9-2

سطوح ایوان و بالکن ،در محاسبه سطح مجاز ساختمانی  ،در صورتی کـه از یـک طـرف
بسته باشد

1
2

مساحت آن و چنانچه طرفین آن بسته باشد

2
3

مساحت آن و چنانچـه کلیـه

جهات آن به وسیله دیوار ،شیشه یـا شـبکه مسـدود باشـد تمـام سـطح آن جـز تـراکم
ساختمانی محسوب میشود.
 -2-9-2زیرزمین و پیلوت و سایر طبقات مشروط به اینکه برای انبار ،محل تأسیسات و پارکینـگ
و فضاهای عمومی در نظر گرفته شده باشد ،در حد سطح اشـغال مجـاز طـرح تفصـیلی ،
جز تراکم ساختمانی محسوب نخواهد شد.
تبصره  :انباری خصوصی داخل واحدها در طبقات جز تراکم ساختمانی محسوب میگردد.

 -3-9-2حداکثر ارتفاع سطح تمام شده سقف زیـرزمین از کـف معبر(درحـد سـطح اشـغال مجـاز)
نبایستی از  0/51متر تجاوز نماید.
 -4-9-2پوشش منبع آب و کولر جز سطح ساختمانی و ارتفـاع مجـاز نمـیباشـد و ارتفـاع آن از
آخرین حد ارتفاع مجاز مصوب طرح تفصیلی نبایستی از  1/01متر تجاوز نماید.
 -5-9-2در صورت ایجاد و احداث رواق حریم تجاری در حاشیه معابر عمومی و در اجرای طراحی
شهری و طرحهای بدنهسازی مصوب  ،مشروط به اضافه شدن سطح این رواقها و حرائم
به فضای عمومی شهر ،سطح آنها جزو تراکم ساختمانی مجاز محاسبه نخواهد شد.
 -6-9-2ایجاد راهپله برای دسترسی طبقات فوقانی از طریق فضای باز مجاز نمیباشد.
 -7-9-2اضافه ارتفاع دستانداز بام برای همتراز کردن خط آسمان بنـا بـا خـط آسـمان بناهـای
مجاور بالمانع است و جز حـداکثر ارت فـاع مجـاز محسـوب نخواهـد شـد .ارتفـاع مجـاز
دستانداز  21سانتیمتر میباشد.
تبصره :رعایت مسائل ایمنی در طراحی و ساختوساز دستانداز الزامی است.
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-8-9-2

در محورهای شمالی ـ جنوبی ،قطعاتی که شـامل تعـریض مـیگردنـد و صـدور مجـوز آنهـا
براساس مساحت سند اولیه میباشد ،میزان پیشآمدگی ساختمان بایستی بهگونهای باشـد کـه
مزاحم قطعات همجوار نگردد.

-9-9-2

درطراحی ساختمان ،رعایت کلیه مباحث مقررات ملیساختمان و آئیننامه  7211الزامی است.

-11-9-2

ارتفاع دیوار محوطه پالک نبایستی از کف حیاط از  7/5متر بیشتر باشد.

-11-9-2

ایجاد دسترسی برای کلیه واحدهای مسکونی به حیاط ،در هر حالت الزامی است.

-12-9-2

حداکثر ارتفاع مجاز حریم (گردش خریدار) واحدهای تجاری  1/6متر میباشد.

-13-9-2

در واحدهای تجاری خطی حداکثر ارتفاع مجاز کرسی واحدهای تجاری  1/6متر میباشد.

-14-9-2

ایجاد زیرزمین خارج از حد مالکیت و در زیرگذرها مجاز نمیباشد.

-15-9-2

نصب تابلو اعالنات و نوشتهها و نقاشیهای تبلیغاتی در بدنههای جانبی بناها مجـاز نمـیباشـد،
مگر مواردی که رأساه توسط شهرداری انجام میشود.

-16-9-2

محل نصب تابلوهای کلیه اماکن تجاری خدماتی بایستی در طرح معماری بنا پیشبینی گـردد
و پس از احداث بنا ،نصب تابلوها فقط در محلهای پیشبینی شـده در طـرح معمـاری کـه بـه
تأیید شهرداری رسیده است ،مجاز میباشد.

-17-9-2

سمت بازشو درب ماشینرو و درب حیاط بهطرف معبر ممنوع است.

-18-9-2

کلیه عقبنشینیها در طبقه همکف که به منظور ایجاد ورودی یـا معبـر سرپوشـیده عمـومی
ایجاد میگردد ،در صورتیکه حداکثر  1/6متر اختالف ارتفاع با گـذر داشـته و متصـل بـه گـذر
عمومی باشد ،جز تراکم و زیربنا محسوب نخواهد شد.

-19-9-2

سطح پلکانی که صرفاه به منظور خروج اضطراری طراحی و اجرا میشود ،جز تراکم محسـوب
نمیشود.

-21-9-2

در زمینهای تفکیکی که دارای طول یکسان و در یک راستا مـیباشـند ،سـاختمانهای قـدیمی
که کمتر یا بیشتر از حد ضابطه ساختوساز نمودهاند  ،مالک عمل پیشروی نمیباشند.

-21-9-2

صدور هرگونه مجوز جهت انجام تعمیراساسی و تغییر اساسی میبایست با رعایت عقبنشـینی
مطابق طرح تفصیلی و ضوابط باشد.
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-22-9-2

زمینهای مشاعی که دارای عقبنشینی (یک یا چند نوبت) میباشند  ،عرصه مالک عمل جهـت
سطح اشغال ،مساحت عرصه پس از آخرین عقبنشینی است .مثاله چنانچه مساحت عرصه پـس
از چند نوبت تعریض از  711مترمربع به  051مترمربع تقلیل یابد  ،مساحت مالک عمل به لحاظ
سطح اشغال ،پیشروی و حدود ابعاد اربعه  ،مساحت باقیمانده ( 051مترمربع) میباشد.

-23-9-2

در زمینهای دارای سند چنانچه مساحت وضع موجود و مساحت سـند  ،دارای مغـایرت باشـد
مالک موظف است سند خود را اصالح نموده و شهرداری براساس سـند اصـالحی نسـبت بـه
صدور مجوز اقدام نماید.

-24-9-2

در کلیه پالکهایی که ،بخشی از پالک در طرح تعریض قرار دارد:
الف -در صورتیکه میزان مساحت در تعریض کمتر از  01درصد مساحت ملک باشد ،میـزان سـطح
اشغال و تراکم براساس سند اولیه است.
ب -در صورتیکه میزان مساحت در تعریض پالک بیش از  01درصد مساحت ملـک باشـد ،سـطح
اشغال براساس باقیمانده پالک پس از تعریض و تراکم براساس سند اولیـه مـیباشـد .در ایـن
صورت تا دستیابی به تراکم نهایی حداکثر تا یک طبقه اضافهتر با رعایـت حقـوق مجـاورین
بالمانع میباشد.

-25-9-2

چنانچه پالکی در بین دو پالک ساخته شـده قبلـی قـرار گرفتـه باشـد کـه براسـاس ضـوابط
ساختمانی قبل و با اخذ مجوزهـای قـانونی  ،دارای تعـداد طبقـات و ارتفـاع بیشـتر از ضـوابط
ساختمانی طرح تفصیلی مصوب (جدید) باشند ،پالک فوق میتواند با رعایـت کلیـه ضـوابط و
مقررات بهخصوص تأمین پارکینگ و رعایت حداقل فضـای بـاز بـهازای هـر واحـد مسـکونی
مطابق پالکهای مجاور احداث بنا نماید.

-22-9-2

چنانچه پالکی در مجاورت قطعهای نوساز بوده که دارای پیشروی بـیش از حـد مجـاز ملـک
فوق (طبق ضوابط طرح تفصیلی) و دارای پایـان کـار از شـهرداری باشـد ،حـداکثر تـا %51
عرض زمین به میزان پیشروی ضلع مشترک پالک مجاور بالمانع میباشد.

73

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

-27-9-2

چنانچه قطعهای در مجاورت پالکی بـا سـاخت قـدیمی بـوده کـه بـیش از حـد مجـاز ضـوابط
ساختوساز نموده است ،حتی با اخذ رضایت از پالک مجاور قدیمی ،مجاز بـه پیشـروی بـیش از
حد مجاز تعیین شده در پهنه نمیباشد.

-28-9-2

چنانچه دو قطعه مجاور یکدیگر بـه دلیـل اسـتقرار در دو پهنـه متفـاوت دارای میـزان مجـاز
متفاوتی در پیشروی باشند:
الف -در صورتیکه قطعات مجاورین ساخته نشده باشد ،آخرین قطعـهای کـه در محـدوده پیشـروی
کمتر میباشد ،میتواند با پیشروی در حد  %51عرض زمین خود را با قطعـه بـا پیشـروی مجـاز
بیشتر تطابق دهد.

ب -در صورتیکه آخرین قطعه واقع در پهنه با پیشروی کمتر براسـاس ضـوابط ،احـداث بنـا نمـوده
باشد ،اولین قطعه واقع در پهنه با پیشروی بیشتر ،در حد  %51عرض زمین میزان پیشـروی خـود
را با قطعه مجاور منطبق نماید .بدیهی است در این صورت میزان کسر شده از سـطح اشـغال در
محاسبات تراکم نهایی منظور میگردد.
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-29-9-2

در مجاورت پالکهایی که با دو نوع تفکیکی متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند ،مـثاله
پالک اول دارای تفکیکی شرقی ـ غربی بوده و پالک دوم دارای تفکیکـی شـمالی ـ جنـوبی
باشد و الگوی استقرار بنا در پالک متقاضی بایستی مطابق ضابطه باشـد ،میـزان پیشـروی در
ضلع مجاور با تفکیکی باید صرفاه در حد مجاز ضابطه باشد.

-31-9-2

در تفکیکیهای ناهمگون ،هر پالک در حد مجاز خود بایستی اقدام به ساختوساز نماید.

تبصره  :1در حاالت استثنایی پیشنهاد شهرداری جهت اظهارنظر نهایی به کمیته فنی کمیسیون ماده پنج ارجاع میگردد.
تبصره  : 1اگر مساحت پالک اجازه بدهد ) )611 ≥ Sشهرداری میتواند مجوز احداث بنای دو بلوک را صادر نماید.
تبصره  : 2درخصوص پیشروی بلوکها نسبت به مجاورین ،مقرر گردید نماهای جانبی نیز مانند نمای بر و نمای اصلی ،نما
شود.
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 -11-2مشاعات

فضاهای مشاعی در کلیه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مطابق جداول زیر میباشد:
جدول شماره ( )01فضاهای مشاعی و مجاز به احداث در مشاعات ساختمانهای مسکونی
پارکینگ***

انباری

البی

سرایداری**

سرویس بهداشتی*

مدیریت

اطالعات

سایت کامپیوتر

سالن اجتماعات

فضای بازی بچهها

تأسیسات

شوت زباله

آسانسور



زیرزمین













همکف یا پیلوت

















طبقات

راهرو،راه پله و

حیاط



مسکونی

ورزش

ساختمانهای

هواکشها و نورگیرها

مشاعات

























































پشتبام

* مساحت سرویس بهداشتی در حیاط ،حداکثر  1مترمربع مجاز است.
* * مساحت سرایداری برای مجتمعها ،حداکثر  51مترمربع مجاز میباشد.
* * * پارکینگ در حیاط مربوط به واحدهایی است که کمتر از سطح اشغال مجاز احداث بنا کرده و بخشی از پارکینگ مورد نیاز را در حیاط تأمین مینماید.

جدول شماره (  ) 04فضاهای مشاعی در مجتمع های غیرمسکونی (تجاری ـ اداری و خدمات)

نگهبانی

سرایداری* *

نمازخانه****

سرویس بهداشتی

کامپیوتر*

مدیریت و سایت

اطالعات * * *

پارکینگ

راه پله و آسانسور

حیاط
زیرزمین
همکف
طبقات
پشتبام

تأسیسات

مشاعات ساختمانهای
تجاری ـ اداری و خدمات










































* مساحت اتاق مدیریت و سایت کامپیوتر حداکثر  41مترمربع
* * سرایداری حداکثر  51مترمربع
*** اطالعات حداکثر  6مترمربع
**** ارجاع به بند 07 -7-1
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 -11-2سایر ضوابط عمومی
-1-11-2

احداث ساختمان پست ترانسفورماتور برق و تأسیسات دستگاههای تلفن شهری (بـدون
فضای اداری) و ایستگاه تقلیل فشار گاز در کلیه پهنهها با رعایت ضوابط زیسـتمحیطـی
و سالمت و ایمنی مجاز می باشـد .بـدیهی اسـت رعایـت ضـوابط ایمنـی مـوردنظر اداره
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ضروری است .الزم به توضیح اسـت احـداث فضـای
فوق در معابر عمومی در پیادهروها ممنوع است.

-2-11-2

هرگونه تخریب و یا احداث ساختمانهای جدید و یا الحاق ساختمان دیگر با هـر نـوع کـاربری
به ساختمان قبل و تغییرات اساسی ساختمان بایستی با مجوز شهرداری انجام پذیرد.

-3-11-2

تعمیرات و تغییرات اساسیای که منجر به تغییر سازه و تغییر عملکردی فضا میگردد،
نیازمند اخذ مجوز از شهرداری میباشد .هرگونه تعمیرات و تغییرات غیراساسـی نظیـر
گچکاری ،کاشیکاری ،مرمت پشتبام ،کـفسـازی محوطـههـای داخلـی سـاختمان،
تعمیرات تأسیساتی (آب ،برق ،گاز ،تلفن و فاضالب) ،عملیـات محوطـهسـازی داخـل
فضای باز قطعه مالکیت ،نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

تبصره :نماسازی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری دارد.
-4-11-2

رعایت ضوابط آتشنشانی و خدمات ایمنی در کلیه پهنهها الزامی است .

-5-11-2

در صورتیکه یک قطعه مالکیت مشمول چند نوع ضـابطه گـردد ،بـاالترین ارجحیـت شـامل
ضوابط عمومی میگردد.

-6-11-2

هدایت هر نوع فاضالب به گذرهای عمومی ممنوع است و میبایستی از طریـق شـبکه
فاضالب شهر دفع گردد.

-7-11-2

ضوابط ساختوساز (مرمت ،احیا  ،بهسازی ،نوسازی و بازسازی) در کلیه آثار و محوطـههـای
تاریخی و فرهنگی ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی ،تابع ضوابط و مقـررات مصـوب
میراث فرهنگی خواهد بود.

-8-11-2

تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی و هرگونه اقـدام بـرای ایمـنسـازی ایـن ابنیـه و
تغییرات در داخل بنا ،منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

-9-11-2

در طراحی اجرایی کلیـه سـاختمانهای مسـکونی و غیرمسـکونی رعایـت کلیـه مباحـث
مقررات ملی ساختمان الزامی است.
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 -11-11-2رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییـر کـاربری ،افـراز و تقسـیم و تفکیـک
باغات و اراضی کشاورزی و آیش در محـدوده شـهری براسـاس دسـتورالعمل مـاده 04
زمین شهری مصوب مورخ  24/4/75و اصالحیههای بعدی الزامی است .در اجرای ایـن
ضوابط الزم است قـانون حفـظ و گسـترش فضـای سـبز در شـهرها مصـوب  0159و
اصالحیه مصوب  22/5/01مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت گردد.
 -11-11-2کلیه اراضی مشجر و اراضی با کاربری باغ و فضای سبز در طرح که بهاستناد مـواد 042
و  042قانون ثبت به قطعات کمتر از مساحت قید شده در آییننامه ماده  ،04تفکیـک و
یا افراز گردیدهاند ،هر گونه تصمیمگیری در خصـوص تعیـین و یـا تغییـر کـاربری و یـا
ساختوساز بایستی در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد.
-12-11-2

در کلیه زیر پهنههـای فعالیـت ( )Sو مخـتلط ( )Mو سـکونت عـام ( )R0بـهاسـتثنا محـدوده
استحفاظی باغات به منظور ممانعت از تفکیک اراضی و امالک ،در قطعات با وسعت سـه برابـر
حد نصاب تفکیک در پهنه ،بهعنوان تشویق مشمول ضابطه ساختمانی (از لحاظ سطح اشغال و
تراکم) پهنهی تا یک رده باالتر و امالک واقع در پهنههای رده آخر یک طبقه تشویقی معـادل
زیربنای مجاز آخرین طبقه با رعایت ضوابط عرض گذر و در قطعات با وسـعت پـنج برابـر حـد
نصاب تفکیک در پهنه ،مشمول ضابطه ساختمانی (از لحاظ سطح اشغال و تراکم) پهنـهی تـا دو
رده باالتر و امالک واقع در پهنههای رده آخر دوطبقه تشویقی معادل دوبرابر زیربنای مجاز آخرین
طبقه درطبقات معادل پهنه همتراز از نظر تعداد طبقات با رعایت ضابطه عرض گذر مجاز میباشد.

تبصره :در محدودههای میراث تاریخی و حرایم آنها چنانچه ضوابط تشویقی فـوق از ضـوابط ارتفـاعی سـازمان میـراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بیشتر باشد ،ضوابط میراث فرهنگی مالک عمل خواهد بود.

 -13-11-2در محدوده بافتهای فرسوده جهت تشویق به تجمیع قطعات ،در صورت تجمیـع بـیش از دو
قطعه ،برای هر قطعه اضافه بر دو قطعه و مشروط به رسیدن مساحت قطعات تجمیعی بـه حـد
نصاب ساختوساز ( 701مترمربع) ،به میزان ده درصد و حداکثر تا حد یک طبقه (سطح اشـغال
مجاز) به تراکم نهایی اضافه میگردد.
 -14-11-2به منظور ارتقا عملکرد محورها وگسترههای فعالیت با عملکـرد شـهری و فراشـهری بـا زیـر
پهنههای  S077و  S700و مختلط با زیـر پهنـههـای  M000و  M070و کلیـه زیـر پهنـههـای
سکونت عام  ( R0به استثنا  ) R000به قطعات واقع در پهنههای مذکور کـه دارای مسـاحت
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بیش از یک هکتار میباشند ،به استثنای فضاهای عمومی و باز ،نیازمند تهیـه طـرح انطبـاق و
تصویب در کمیسیون ماده پنج در چارچوب ضوابط ذیل میباشند :
جدول شماره ( )05ضوابط ساختمانی قطعات با مساحت بیش از  0هکتار
پهنه

حداکثر تراکم

S
M
R1

( براساس طرح انطباق )

حداکثر سطح
اشغال
53

( براساس طرح انطباق)

( براساس طرح انطباق)

53

( براساس طرح انطباق)

( براساس طرح انطباق)

( براساس طرح انطباق)

53

( براساس طرح انطباق)

( براساس طرح انطباق)

طبقات

( براساس طرح انطباق)

حداقل عرض
گذر
53
53
53

ارتفاع

در پهنههای مختلف که عرض گذر با ارتفاع (تعداد طبقات) مجاز پهنه متناسب نیسـت،

-15-11-2

جهت دستیابی به طبقه یا طبقات مجاز پهنه ،احداث هـر طبقـه اضـافه مـیبایسـت بـا
رعایت زاویه ( تصویر ذیل) با عقبنشینی توده ساختمانی انجام پذیرد.
تبصره :مقدار زاویه  برابر زاویه حاصل از اتصال آخرین نقطه ارتفاعی منتج از تعداد طبقات مجاز (طبـق جـدول
شماره  )06و آخرین حد عرض گذر میباشد.

 -16-11-2کلیه پروانههای ساختمانی صادره تا زمان ابالغ طرح تفصیلی جدیـد کـه تـا زمـان اعتبـار
پروانه ،عملیات ساختمانی را آغاز نموده و مدت اعتبار آنها منقضـی نشـده باشـد ،همچنـان
معتبر بوده و صدور گواهی پایان کار ساختمانی در مورد آنها بالمانع است .در صـورت عـدم
شروع عملیات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه ،مشمول طرح تفصیلی جدید خواهند بود.
-17-11-2

پس از تصویب این ضوابط در کمیسیون ماده پنج قانون تأسـیس وزارت راه و شهرسـازی

جایگزین ضوابط جـاری و مـالک عمـل شـهرداری قـرار مـیگیـرد و چنانچـه تغییـر و یـا
اصالحاتی ،موردنیاز باشد میبایست موارد مجدداه به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.
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 -12-2قوانین و آئیننامهها (پیوستها )

قوانین و آئیننامههایی که به نوعی با ضوابط ساختوساز در شهر شیراز در ارتباط هستند ،در قالـب پیوسـتهای
ضمیمه بشرح ذیل میباشند:
پیوست شماره  ) 0ماده 04قانون زمین شهری
پیوست شماره  )7آئیننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها و انهار ،مسیلها ،مـردابهـا ،برکـههـای طبیعـی و
شبکههای آبرسانی ،آبیـاری و زهکشـی مصـوب هیلـت وزیـران مـورخ  0129/2/00و اصـالحیه مـورخ
27/07/01
پیوست شماره  ) 1ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لولـه گـاز مصـوب 0151/1/10
که طی بخشنامه مورخ  0165/2/9به کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی ابالغ گردیده است .
پیوست شماره  )4قوانین و تصویبنامههای مربوط به حریم خطوط هوایی شبکههای توزیع برق
پیوست شماره  ) 5ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی مصوب مورخ 62/1/2
پیوست شماره  ) 6ضوابط و معیارهای استقرار صـنایع و مراکـز خـدماتی (تصـویب نامـه شـماره  )64622مـورخ
 22/07/76هیلت وزیران و اصالحیههای بعدی آن
پیوست شماره  ) 2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال  24/4/10و اصالحیه 25/2/0
پیوست شماره  ) 2مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص (ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سـیما
و منظر شهری) 22/9/75
پیوست شماره  )9قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسـکونی بـرای امـر مسـکن بـه شـرکتهای
تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

پیوست شماره  )01قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  0159و اصـالحیه مصـوب
 22/5/01مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوست شماره  )00تعاریف کاربریهای شهری و عملکردهای مجاز به تفکیک سطوح تقسیمات شهری مصـوبه
مورخ  29/4/01شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
پیوست شماره  )07تعاریف محدوده و حریم شهر
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 -3ضوابط ساختوساز در پهنههای مختلف
 -1-3ضوابط ساختوساز در پهنه سکونت
-1-1-3

ویژگیهای کالبدی و نحوه ساختوساز در پهنه سکونت (شامل میزان تراکم ،سطح اشـغال،
تعداد طبقات ،ارتفاع مجاز ساختمانی و فضای باز موردنیاز هـر واحـد مسـکونی) در جـداول
شماره  02و  02این فصل ارائه شده و الزماالجراست.

-2-1-3

استفاده از تراکمهای پیشبینی شده در جدول شماره ( )02منوط بـه احـراز تمـامی شـرایط
(مساحت قطعه ،عرض گذر پیشنهادی و پارکینگ موردنیاز) میباشد.

-3-1-3

ساختوساز در قطعات موجود که مساحت آن در هریک از زیرپهنـههـای سـکونت کمتـر از
حداقل اندازه قطعه پهنه موردنظر باشد ،براساس جدول شماره (02و )02کاهش مییابد.

-4-1-3

حداکثر تعداد طبقات در هر یک از زیرپهنههای سکونت نمیتواند از حداکثر تعداد طبقات در
رابطه با عرض گذر طبق جدول زیر بیشتر باشد.

جدول شماره ( )06حداکثر تعداد طبقات در زیرپهنههای سکونت در رابطه با عرض گذر
عرض گذر(متر)

6

2

01

07

06
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7

1

4

5

6

2

-5-1-3

چنانچه رعایت حداقل فضای ب از با افزایش تعـداد طبقـات ،علیـرغم کـاهش سـطح اشـغال طـرح
منافات داشته باشد ،تراکم ساختمانی یا تعداد واحدها باید تا حدتطابق باحداقل فضای باز تقلیلیابد.

-6-1-3

باتوجه به حداقل سرانه خالص مسکونی و در نظر گـرفتن اقتصـاد زمـین و مسـکن در شـیراز و در
چارچوب سایر ضوابط و مقررات این طرح از جمله تأمین حداقل یـک واحـد پارکینـگ بـه ازا هـر
واحد مسکونی ،احداث واحدهای مسکونی کمتر از  51مترمربع در شهر شیراز مجاز نخواهد بود.

-7-1-3

متناسب با کاهش سطح اشغال زمین در کلیه زیرپهنههای مسکونی عام و با رعایـت سـقف
تراکم مجاز و تناسب عرض معبر ،حداکثر تا یک طبقه افزایش طبقـات بـا رعایـت ضـوابط
عمومی مجاز میباشد.
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-8-1-3

در تمامی زیرپهنههای سکونت ،تعداد و طبقات مسکونی مجـاز تعیـین شـده در جـدول شـماره
( )02از اولین طبقه مسکونی به باال (احداث شده بر روی زیرزمین یا پیلوت) محاسبه میشود.

-9-1-3

محل تودهگذاری در تمامی پالکهای واقع در زیرپهنههای مسکونی عام ،ضمن رعایت حقـوق
همسایگی ( و رعایت محدودیتهای فضای سـبز موجـود ) و رعایـت حـداکثر سـطح اشـغال و
طبقات مجاز ،صرفاه در محدوده  61درصد شمال طول پالک تعیین میشود و در صورتی که بـه
دلیل پالکبندی امکان استقرار بنا در شمال ملک وجود نداشته باشد ،نحوه استقرار سـاختمان بـا
رعایت موارد فوق به تشخیص شهر ساز دارای صالحیت و تایید شهرداری در شرق و یـا غـرب
پالک تعیین میگردد.

تبصره  :1پیشآمدگی توده ساختمانی در محدوده سطح اشغال مجاز طول پالک در پهنـه بـرای تمـامی قطعـات جـز
حقوق مکتسبه قطعی است و در همجواری با قطعاتی که دارای طولی کمتر از پالک مورد نظـر مـیباشـند،
محدود نمیگردد.
تبصره :2در محدودههایی از شهر که در وضع موجود ،وجه غالب نحوه استقرار توده ساختمانی براساس طرحهای تهیـه
شده قبلی ،بغیر از محدوده شمال قطعات میباشد ،محل تودهگذاری مطابق باطرحهای قبلی تعیین میگردد.

 -11-1-3میزان سطح اشغال زیرزمین ساختمانهای مسکونی جهت تأمین پارکینگ ،حداکثر تـا  01درصـد
با احتساب رامپ بیشتر از سطح اشغال مجاز است.
-11-1-3

تأمین پارکینگ مورد نیاز هر قطعه جهت کلیه واحدهای مسکونی به میـزان محاسـبه شـده طبـق
جدول شماره ( ،)01تعداد واحد پارکینگهای مورد نیاز در زیرزمین یا پیلوت و یا هر دو الزامی است.

-12-1-3

برای ساختمانهای سه طبقه روی پیلوت و یـا چهـار طبقـه روی زیـرزمین و بـاالتر نصـب
آسانسور الزامی است.

-13-1-3

احداث پلکان خروج اضطراری (پله فرار) در فاصله مناسب از پلکان اصلی در فضـای آزاد و
یا مکان مناسب مورد تأیید شهرداری ،طبق ضوابط ذیل الزامی است:
 -0-01-0-1بناهای بیشتر از شش طبقه (شش سقف از روی سطح زمین)
 -7-01-0-1بناهای شش طبقه با  4واحد مسکونی و بیشتر درهر طبقه
 -1-01-0-1بناهای پنج طبقه با  6واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه
 -4-01-0-1بناهای چهار طبقه با  2واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه
 -5-01-0-1بناهای سه طبقه با  01واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه
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 -14-1-3در کلیه ساختمانهای مسکونی رعایت ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان کـه توسـط مراجـع
ذیصالح ارائه گردیده الزامی است.
-15-1-3

کلیه ساختمانهای مسکونی بیش از بیست واحد و یا بـا مسـاحت بـیش از  7111مترمربـع
زیربنا بایستی دارای برق اضطراری باشد.

-16-1-3

نماسازی کلیه بدنههای قابل رویت ساختمانهای مسکونی الزامی است و در مناطقی که بـه
تشخیص شهرداری استفاده از مصالح همگون و هم شکل الزماالجرا باشد ،موضوع بایستی
در پروانه ساختمانی درج گردد.
تبصره  :نماسازی مشرف به حیاط همسایه با استفاده از مصالح مناسب به عهده مالک بوده و الزماالجرا است.

-17-1-3

حداکثر مساحت انباری برای هر واحـد مسـکونی بـا مسـاحت کمتـر از  711مترمربـع07 ،

مترمربع و برای واحدهای با مساحت بیش از  711مترمربع ،مساحت انبـاری مـیتوانـد حـداکثر
معادل  01درصد مفید هر واحد باشد.
-18-1-3

احداث سرایداری جهت مجتمعهای مسکونی دارای ده واحد و بیشتر بـه مسـاحت حـداکثر
 51مترمربع الزامی است.
تبصره  :در مجتمعهای مسکونی با بیش از  51واحد مسکونی اضافه نمودن یک واحد سـرایداری بـه ازا هـر
 51واحد بالمانع میباشد.

-19-1-3

احداث البی برای مجتمعهای دارای  01واحد و بیشتر الزامی است (حداقل مسـاحت البـی
معادل یک مترمربع بهازا هر واحد مسکونی است)

-21-1-3

احداث یک واحد سرویس بهداشتی در حیاط به میزان حداکثر سه مترمربع مازاد بر سطح اشغال و تـراکم
ساختمانی مجاز بالمانع و در ساختمانهای مسکونی  01واحد و بیشتر الزامی است.

-21-1-3

احداث سالن اجتماعات در مجتمعهای مسکونی با  71واحد و بیشتر الزامی اسـت (حـداقل
مساحت سالن اجتماعات معادل  0/5مترمربع بهازا هر واحد مسکونی است).

-22-1-3

طراحی ورودی اصلی ساختمان باید بصورت مجزا از فضای پارکینگ و در ارتبـاط مسـتقیم
با البی و دستگاه پله باشد.

-23-1-3

دسترسی به فضای باز و آزاد باید برای کلیه واحدها امکانپذیر باشد.

-24-1-3

حداقل  % 51فضای آزاد بایـد بـه فضـای سـبز اختصـاص یابـد .ایـن موضـوع بایسـتی در
نقشههای طبقه همکف ارائه شده به شهرداری نیز منعکس گردد.

-25-1-3

ایجاد ناودانی آب باران و مجاری آبرو در معابر عمومی تحت هیچ عنوان مجاز نمیباشد.

-26-1-3

در هر مجموعه الزم است محل کنتور آب ،بـرق و گـاز و سـایر تأسیسـات در نقشـههـای
مربوطه مشخص گردد.
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-27-1-3

عرض پله حداقل  001سانتیمتر و در ساختمانهای  2واحد و بیشتر 071 ،سانتیمتر میباشد.

-28-1-3

در صورتیکه در یک پاگرد بیش از یک درب واحد باز شود ،طراحـی پـیش فضـای ورودی
برای هر واحد الزامی است.

 -29-1-3احداث آسانسور در میان دستگاه پله ممنوع میباشد.
-31-1-3

احداث درب سرتاسری در گذر جهت دسترسی به پارکینگ ممنوع میباشد.

-31-1-3

احداث درب پارکینگ در پخ گذر ممنوع میباشد( .صرفاه احداث درب پیاده مجاز است)

 -32-1-3احداث واحد مسکونی در زیرزمین ممنوع میباشد.
( مگر در مواردی که به علت شیب زیاد با رعایت مسایل فنی و موافقت معاونـت شهرسـازی و
معماری امکانپذیر تشخیص داده شود).
 -33-1-3در کلیه زیرپهنههای مسکونی عام ( )R0چنانچه بخشی یـا تمـامی پارکینـگ موردنیـاز در
زیرزمین تأمین گردد ،باقیمانده مساحت پیلوت مازاد بر سطح موردنیـاز تـأمین پارکینـگ تـا
سطح اشغال مجاز طبقه همکف و بهشـرط رعایـت حـداقل فضـای بـاز بـهازای هـر واحـد
مسکونی میتواند به کاربری مسکونی اختصاص یابد.
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جدول شماره ( )02ضوابط ساختوساز در زیر پهنههای سکونت در طرح تفصیلی شهر شیراز (نقشههای )0:7111
پهنههای
کالن

پهنههای
اصلی (با کد
یک رقمی)

مسکونی

ضوابط کلی ساخت و ساز
کد دو
رقمی

پهنهها

کد سه
رقمی

R00

مسکونی با تراکم کم

R07

مسکونی با تراکم متوسط

ساختمانی

مسکونی

سطح اشغال

معبر

R000

مسکونی دو طبقه

071

7

61

6

00

701

21

R070

مسکونی سه طبقه

021

1

61

2

04/71

111

751

75

R077

مسکونی چهارطبقه

741

4

61

01

02/41

411

111

71

R01

مسکونی با تراکم زیاد

R010

مسکونی پنج طبقه

761

5

55

07

70/61

511

151

71

R017

مسکونی شش طبقه

721

6

51

06

71/21

511

411

71

R70

مسکونی ویژه بافت تاریخی

R700

مسکونی ویژه بافت تاریخی

ـــ

ـــ

ـــ

R77

مسکونی ویژه بافت مرکزی

R770

مسکونی ویژه بافت مرکزی چهار طبقه

711

4

55

01

02/41

751

751

75

R777

مسکونی ویژه بافت مرکزی پنج طبقه

741

5

51

07

70/61

111

111

71

R71

مسکونیویژه بافتارزشمند روستایی

R710

مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستائی

ـــ

ـــ

ـــ

R74

مسکونی ویژه بلندمرتبه

R740

مسکونی ویژه هفت تا نه طبقه

111

9

15

74

11/41

211

611

71

R747

مسکونی ده تا دوازده طبقه

151

07

11

74

41

0711

211

75

R750

مجتمع مسکونی با تراکم کم

071

5

75

ـ

70/61

5111

7111

75

R757

مجتمع مسکونی باتراکم متوسط

021

2

75

-

11/01

5111

7111

71

R751

مجتمع مسکونی باتراکم زیاد

711

01

75

-

16/5

01111

5111

75

R754

مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد
مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد
با ارتفاع نامحدود

721

07

75

ـ

41

01111

5111

75

151

با ارتفاع نامحدوده (نشانههای شهری)

نامحدود

01111

سکونت
مسکونی

تراکم

تعداد طبقات

11

عام ()R1

()R

مشخصات زیرپهنهها

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداقل عرض

حداکثر
ارتفاع*

حداقل
مساحت
تفکیک

حداقل
مساحت
قطعه

حداقل فضای باز
بهازاء هر واحد
مسکونی

ویژه
()R2

R75

مجتمعهای مسکونی

R755

تثبیت الگوی وضع موجودتاتهیه وتصویب طرح ویژه مداخله

تثبیت وضع موجود

5111

* در صورت عدم احداث زیرزمین ،از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتروحداکثر0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.

75

توضیحات

نیمه پیوسته

با ارائه طرح
توجیهی و
ناپیوسته

جدول شماره ( )02ضوابط ساختوساز در زیر پهنههای سکونت در طرح تفصیلی شهر شیراز متناسب با مساحت قطعه و عرض گذر
پهنههای اصلی
(کد یک رقمی)

پهنههای کالن

پهنهها
(کد دو رقمی)

زیرپهنهها
(کد سه رقمی)

مسکونی سه طبقه
R070

مسکونی با تراکم
متوسط R12
مسکونی عام
R1

مسکونی با تراکم
زیاد R13

سکونت R

مسکونی چهار
طبقه R077

مسکونی  5طبقه
R010

مسکونی  6طبقه
R017

مسکونی ویژه بافت
مرکزی چهار طبقه
R770
مسکونی ویژه
R2

R22

مسکونی ویژه بافت
مرکزی پنج طبقه
R777

مساحت قطعه
(مترمربع) S

041 S  21
041 ≥ S  751
751 ≥ S
041 S  21
041 ≥ S  021
021 ≥ S  111
111 ≥ S
041 S  21
041 ≥ S  021
021 ≥ S  751
751 ≥ S  151
151 ≥ S
041 S  21
041 ≥ S  021
021 ≥ S  751
751 ≥ S  151
151 ≥ S  411
411 ≥ S
21  S  041
041 ≥ S  021
021 ≥ S  751
751 ≥ S
21  S  041
041 ≥ S  021
021 ≥ S  751
751 ≥ S  111
111 ≥ S

حداکثر تراکم ساختمانی
مجاز (درصد)

حداقل عرض
معبر

حداکثر تعداد طبقات
مسکونی

حداکثر سطح
اشتغال (درصد)

071
051
021
071
051
021
741
001
045
065
771
761
011
011
051
711
741
721
001
041
061
711
011
011
051
711
741

6
2
2
6
2
2
01
6
2
2
01
07
6
2
2
01
07
06
6
2
2
01
6
2
2
01
07

7
1
1
7
1
1
4
7
1
1
4
5
7
1
1
4
5
6
7
1
1
4
7
1
1
4
5

61
61
61
61
61
61
61
55
55
55
55
55
51
51
51
51
51
51
55
55
55
55
51
51
51
51
51

مالحظات

جدول شماره ( )09پهنههای سکونت اندیسدار در منطقه 0
پهنه اندیسدار

حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)

تعداد طبقات ساختمانی

حدا ل اندازه طعه

R111-1

122

 2طبقه روی زیرزمیم

122

حداکثر سطح اشغال
طبقات باالتر (درصد)
همکف (درصد)
02
02

حداکثر ارتفاع
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 -2-3ضوابط ساختوساز در پهنه فعالیت
-1-2-3

این پهنه به تفکیک زمینههای فعالیت ،از زیرپهنههـای متمـایز تجـاری ،خـدماتی ،اداری و
صنعتی و یا اختالطی از این فعالیتها در مقیاس عملکردی زیرمنطقهای (محلـی ،ناحیـهای)،
منطقهای ،شهری و فراشهری تشکیل گردیده و عرصه اصلی اسـتقرار و بارگـذاری مناسـب
فعالیت ،برای جلوگیری از تداخل نامناسب کاربریها ،ارتقای کیفیت محیط شهری ،درجهـت
رونق فعالیتهای سازگار با محیط زندگی ساکنین شهر شیراز است.
پهنه کالن فعالیت ) ، (Sشامل سه پهنه با کد یک رقمی ) (S1, S7, S0و نه پهنه با کد
دو رقمی شامل؛ بازار (تجاری ،خـدماتی و فرهنگـی) ) ،(S00محورهـای تجـاری ،اداری و
خدمات ) ،(S07گسترهها و کانونهای تجاری ،اداری و خدمات ) ،(S70محورهای تجاری،
اداری و خدمات ) ،(S77گسترهها و کانونهای تجاری و اداری و خدمات با غلبـه فرهنگـی
) ،(S71گسترههای خدمات عمومی ) ،(S74محورها و گسترههای گردشگری و فرهنگـی
) ،(S75صنعت ) ،(S10گستره و محورهای کارگاهی تولیدی ) (S17است که باتوجه بـه
مقیاس و نوع عملکرد و عوامل مختلف کالبدی ازجمله تراکم ،سطح اشغال و تعداد طبقـات
در  77زیرپهنه با کد سه رقمی و به شرح جدول شماره ( )71طبقهبندی شدهاند.

-2-2-3

حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقات همکف برای واحد تجاری ،با عملکرد منطقهای ،شـهری
و فراشهری با نیم طبقه  6/5متر و بدون نیمطبقه  4/5متر و در طبقـه اول و زیـرزمین تجـاری
 4/5متر و درطبقه همکف برای واحدهای تجاری باعملکرد زیرمنطقهای 4/5متر تعیین میگردد.
تبصره :احداث نیمطبقه در واحدهای تجاری فقط در طبقه همکف مجاز است و در سایر طبقات ممنوع میباشد.

-3-2-3

صدور پروانه ساختمانی با کـاربری مسـکونی و یـا مخـتلط در ایـن پهنـه ) ،(Sبـهاسـتثنا
زیرپهنههای  S751 ،S757 ،S74 ،S000و  S1بنا به درخواست مالک با رعایت حداکثر سطح
اشغال  61درصد و تأمین فضای باز بهازا هر واحد مسکونی براساس ضـوابط و بـا حـداکثر
تعداد طبقات پهنه ( )Sموردنظر بالمانع میباشد.

-4-2-3

درقطعات شمال محورهای شرقی ـ غربی که توده ساختمانی آنها درشمال قطعه شکلگرفته ،حیاط
وفضای باز مجاور معبر میباشد ،از بدنه یا جداره شفاف و رویتپذیر برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.

-5-2-3

در کلیه زیرپهنههای عملکـردی فعالیـت ( )Sدر صـورت عـدم برخـورداری پـالک از نظـر
حدنصاب مساحت و یا گذر پهنه مربوطه ،ضوابط و مقررات ساختمانی پالک مـذکور بـدون
تغییر سلسلهمراتب عملکردی پهنه و صرفاه به لحاظ تراکمی شامل موارد ذیل میگردد:
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 در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت و یـا گـذر پهنـه مربوطـه ،ضـوابطساختوساز پالک مشمول کد پهنه همسان (محور یا گستره) یک سطح پایینتر میگردد.
 در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت پالک و گذر پهنه مربوطه ،ضـوابطساختوساز پالک ،مشمول پهنه همسان (محور یا گستره) دو سطح پایینتر میگردد.
-6-2-3

در زیرپهنههای  Sدر قطعات با مساحت باالی  7111مترمربع ،سطح اشغال ،بارگـذاری و تخصـیص
فضای سبز و باز و همچنین بلندمرتبه سازی (در صورت درخواسـت مالـک) مـی بایـد بـا ارائـه طـرح
تــوجیهی (شــامل گزارشــات تــوجیهی شهرســازی ،ترافیکــی ،معمــاری ،لفــاف فضــایی اقتصــادی و
زیستمحیطی) جهت بررسی و تصویب در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز صـورت پـذیرد.
بدیهی است باتوجه به جدول ضوابط در اینگونه زمینها حداکثر سطح اشغال  15درصد میباشد.

-7-2-3

عقبنشینی توده ساختمان در طبقه همکف و آزادسازی فضا جهت تردد ،مکـث و تجمـع عـابرین
پیاده در محورهای کار و فعالیت در گذرهای بیش از  02متر به میزان  1متر الزامی است.

-8-2-3

در محورهای کار و فعالیت در صورت درخواست مسـکونی (مطـابق بنـد  ،)1-7-1رعایـت
حریم تجاری(عقبنشینی توده سـاختمان در طبقـه همکـف) الزامـی اسـت ،لـیکن امکـان
بهرهبرداری تا سقف تراکم را دارد.

-9-2-3

در این پهنه ایجاد پیلوت در جوار معبر اصلی ممنوع میباشد.

-11-2-3

احداث واحدهای تجاری در زیرپهنههای با عملکرد زیرمنطقهای ( )S701( ، )S074تنهـا در طبقـه
همکف و در زیرپهنههای با عملکرد منطقهای ) )S717 - S777 – S707 – S071تنها در طبقـات
همکف و اول و در زیرپهنههای با عملکرد فراشهری ،شهری و حوزهای (S700 – S077 – S070

  S770و  (S710در طبقات زیرزمین اول ،همکف و اول مجاز خواهد بود.تبصره  :استفاده از کاربری تجاری در تمامی طبقات قطعات واقع در پهنه های فعالیت که مسـاحت آن سـه برابـر
مساحت و حد نصاب تفکیک آن پهنه باشد ،بالمانع میباشد.
-11-2-3

در پهنههای  S07و  S77حد تعیین شده برای پهنه نشان دهنده عمـق نفـوذ قابـل قبـول
برای عملکرد فعالیت در جبهه پشت محور بوده ولی شرط الزم برای برخورداری از ضـوابط
این پهنهها ،دسترسی مستقیم قطعاتی است که در حال حاضـر وجـود داشـته یـا از تجمیـع
قطعات پشت جبهه با قطعات برِ محور بهدست خواهند آمد ،در هـر صـورت رعایـت حقـوق
همجواریها الزامی می باشد  ،در غیر اینصورت از پهنه مجاور تبعیت خواهد کرد.
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-12-2-3

پیشبینی نمازخانه در مجتمعهای تجاری بزرگ و مجتمعهای تجاری ـ اداری و خـدماتی
براساس ضوابط زیر الزامی است:

 در مجتمعهای تجاری  -اداری با بیش از  71واحد و حداقل  611مترمربع سطح زیربنای مفیداحداث نمازخانه الزامی است.
 حداقل مساحت نمازخانه در مجتمعهای تجاری ـ اداری به میزان  4درصد مساحت زیربنای مفیدتجاری ـ اداری و حداقل  74مترمربع و حداکثر  011مترمربع بهصورت دو نمازخانه مجزا مردانه و زنانه
 محل احداث نمازخانه در ساختمان بایستی در مسیرهای اصلی و موقعیت مناسب قرار داشته باشدو نباید در طبقات زیرزمین وپارکینگ باشد.
 به منظور تشویق و ترغیب مالکان واحدهای مذکور حداکثر  0/5برابر مساحت نمازخانه به تراکمساختمانهای مجاز اضافه و در صورت عدم امکان افزایش تراکم ،مالکان از تخفیف عوارض به
میزان  0/5برابر تراکم نمازخانه برخوردار گردند.
 در کلیه مجتمعهای تجاری  -اداری و خدمات با عملکرد شهری و فراشهری با حداقل مساحت زمین 5111مترمربع و با سطح زیربنای  01111مترمربع و بیشتر بایستی سطح مورد نیاز جهت احداث نمازخانه
بصورت متمرکز و به میزان یک درصد مساحت زیربنای مفید در طرح ویژه سایت مذکور پیشبینی گردد.
 در سالنهای پذیرایی و جشنها احداث نمازخانه بصورت مجزا در سایت و به میزان حداقل 51مترمربع برای دو نمازخانه مردانه و زنانه الزامی است.
-13-2-3

پیشبینی سرویس بهداشتی عمومی در مجتمعهای تجاری بزرگ به میزان هر 511متـر مربـع
سطح زیربنا مفید ،یک زوج وبرای مساحتهای کمتر از  511متر مربع حداقل یک زوج الزامی است.

-14-2-3

در پهنههای  S07و  ،S77حداکثر تعداد طبقات مطابق جداول ضوابط سـاختوسـاز پهنـههـای
مذکور میباشد ،لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در محورهای شمالی ـ جنوبی که تودهگـذاری
ساختمانهای همجوار بصورت پیوسته بارگذاری میگردند و تعـداد طبقـات پـیشبینـی شـده در
جداول از محدوده پهنه مسکونی بالفصل بـیش از دو طبقـه بیشـتر باشـد ،تعـداد طبقـات و بـه
تناسب تراکم ساختمانی پهنه مسکونی بالفصل به ترتیب در پالکهای پیوسته با پهنـه  Sمـذکور
تا دو طبقه کمتر از پهنه  Sافزایش یافته و تا رسیدن به تراکم ساختمانی و طبقـات پهنـه  Rبـه
ارتفاع و طبقات پالکهای جبهههای دوم و سوم به ترتیب افزوده خواهد شد.

-1-3-3

در محورهای با جهت شرقی ـ غربی که تـودهگـذاری در پالکهـای همجـوار (شـمال و یـا جنـوب)
بصورت ناپیوسته (منفصل) بارگذاری میگردد اختالف تعداد طبقات در پهنههای مذکور بـا رعایـت
ضوابط سایهاندازی بالمانع میباشد.
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-15-2-3

در پهنههای  S071و  S074و  S777حداکثر تعداد طبقات مطابق با جدول شـماره ()71
می باشد ،لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در محورهایی که تعداد طبقات پیشبینی شده
در جدول از محدوده پهنه مسکونی بالفصل کمتر باشد ،تعداد طبقات و به تناسـب تـراکم
این محورها تا حد پهنه مسکونی بالفصل افزایش مییابد.

-16-2-3

آن دسته از کاربریهای خدماتی موجود شهر که بر روی نقشههای طرح تفصیلی منعکس
گردیده لیکن ازنظر مالکیت به صورت استیجاری باشد ،درصورت درخواست مالک مشروط
بر آنکه هیچگونه محدودیتی از نظر زیستمحیطی نداشته باشد میتواند بـا رعایـت کلیـه
ضوابط و مقررات به کاربری قبلی و پهنه مجاور تغییر یابد.
تبصره :استقرار کاربریهای مجاز بصورت استیجاری ،موقت و ...مشروط به رعایـت کلیـه
ضوابط و مقررات پهنه قرار گرفته در آن و کاربری مـورد نظـر و رعایـت حـداقل عـرض
دسترسی بر اساس جـدول شـماره ( )6بنـد ( )1-06-7-7و رعایـت همجـواری و تـأمین
پارکینگ مورد نیاز صرفاه با اخذ مجوز از شهرداری مجاز میباشد.

-17-2-3

حداقل مساحت یک واحد تجاری محلهای  71متر مربع و حـداکثر  11مترمربـع و ارتفـاع
مفید حداقل 1متر و حداقل عرض دهنه آن  1/7متر می باشد.

-18-2-3

حداقل مساحت یک واحد تجاری ناحیه ای 11متر مربع و ارتفـاع مفیـد حـداقل  1متـر و
حداکثر  1/5متر و حداقل عرض دهنه آن حداقل  5متر می باشد.

-19-2-3

حداقل مساحت یک واحد تجاری منطقهای و شهری برای واحدهای خطی و منفرد  51مترمربع و
ارتفاع مفید حداقل 4/5متر و حداکثر 6/5متر و حداقل عرض دهنه آن  6متر میباشد.

-21-2-3

حداقل مساحت هر واحد تجاری در مجموعه های تجاری  71مترمربع میباشد و متوسـط
مساحت واحدهای تجاری یک مجموعه از  51مترمربع کمتر نمیباشد.

-21-2-3

حداقل عرض ورودی مجموعههای تجاری  5متر وحداقل عرض راهـرو اصـلی در طبقـه
همکف  4متر وحداقل عرض عبوری مقابل مغازهها در طبقات بصورت دو طرفـه  1متـر و
حداقل عرض راهرو فرعی  7/5متر و حداقل عرض پله 7متر می باشد.

-22-2-3

حداقل مساحت هر دفتر کار در ساختمانهای جدیداالحداث  51متر مربع میباشد.

-23-2-3

حداقل مساحت هر واحد خدماتی  51مترمربع میباشد.
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تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
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* باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات این محدوده از منطقه ،خاص بوده و مطابق معمول سایر پهنهها نیست ،ضوابط فوق ارائه گردیده است.
**باتوجه به وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج مبنی بر انتقال بنکداران از خیابان تیموری و تختی به این پهنه ،حفظ ضوابط و مقررات مصوبه مذکور الزامی است .جهت طرحهای آتی و باتوجه به حفظ کارکرد
گسترده در طرح بازنگری به عنوان بنکداری ضوابط فوق ارائه گردیده است و با توجه به کارکرد پهنه فوق تفکیک اراضی در آن توصیه نمیشود.

جدول شماره (  ) 71پهنههای فعالیت اندیسدار در منطقه 4
پهنه

حداکثر تراکم

تعداد طبقات

حدا ل اندازه

حداکثر سطح اشغال (درصد)

حدا ل

اندیسدار

ساختمانی(درصد)

ساختمانی

طعه و تفکیک

همکف

طبقات باالتر

عرض گذر

S211-1

321

9

811

51

35

31

221

6

411

51

35

18

211

4

S  411

51

51

ـــ

211
151

4
3

511
S  511

51
51

51
51

18
ـــ

241

6

51

41

ـــ

S212-1

S212-2

S  1111

توضیحات
محدودههای مرکز غرب شیراز ،ورودی غربی ،جنوب و شمال محور عدالت
محدودههای مرکز غرب شیراز و شمال محور عدالت

محدوده نمایشگاهی همایون

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 -3-3ضوابط ساختوساز در پهنه مختلط

 -2-3-3مشخصات کالبدی و نحوه ساختوساز در زیرپهنههای این پهنه مطابق جزئیات جدول شماره
( )74تعیین گردیده و الزماالجرا است.
 -3-3-3اختالط مطرح شده در این پهنه میتواند هم در قطعه (پارسل) باشد و هم در سطح کل پهنـه
مدنظر قرار گیرد .بدین ترتیب در این پهنه قطعات (پارسلها) میتوانند هم کـاله عملکردهـای
پهنه فعالیت و یا سکونت و یا اختالطی از آنها را در خود استقرار دهند.
 -4-3-3ضریب سکونت مطرح شده در جدول شماره ( )71در مقیاس زیرپهنهها محاسبه و رعایت گردد.
 -5-3-3در کلیه قطعات واقع در پهنهها ( )M00و ( )M07صدور پروانه به یکی از حاالت زیر مجاز میباشد:
 -0-4-1-1در طبقه زیرزمین اول و همکف و اول زیرپهنه ( )M000و در طبقـه همکـف و اول
در زیرپهنه ( )M007و در طبقه همکف زیرپهنه ( )M001کاربری تجاری
 -7-4-1-1درطبقات باالی همکف ،مختلط مسکونی ـ اداری یا دفاتر تجاری ضمن رعایت مفاد بند 5-1-1
 -1-4-1-1در طبقات باالی تجاری کاله مسکونی
 -4-4-1-1در کلیه طبقات کاربری مسکونی
 -6-3-3ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توامـان در طبقـات بـاالی تجـاری در یـک
ساختمان در این پهنهها مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قسمتهای مسکونی
و نیز عدم ارتباط طبقات واحدهای مسکونی با غیرمسکونی مجاز خواهد بود.
تبصره :تحت هر شرایط ایجاد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی در یک طبقه ممنوع میباشد.
 -7-3-3رعایت ضوابط عمومی پهنه فعالیت در قطعات موضوع (بند  )0-4-1-1از جملـه عقـبنشـینی تـوده
ساختمان در طبقه همکف و آزادسازی فضا جهت تردد ،مکث و تجمـع عـابرین پیـاده در محورهـای
باالی  02متر و بیشتر به میزان یکدهم عـرض گذروحـداقل  1متـر و همچنـین ممنوعیـت احـداث
پیلوت وحداکثر ارتفاع طبقه همکف الزامی است.
 -8-3-3در پهنههای  M007و  ، M001حداکثر تعداد طبقات مطابق با جدول شماره ( )74میباشد ،لـیکن در
جهت انتظام فرم کالبدی در محورهایی که تعداد طبقات پیشبینی شده در جـدول از محـدوده پهنـه
مسکونی بالفصل کمتر یا مساوی باشد ،تعداد طبقات و به تناسب تراکم این محورها تـا حـد حـداکثر
یک طبقه بیشتر از پهنه مسکونی غالب (با بیشترین فصل مشترک) افزایش مییابد.
 -9-3-3در پهنههای  ، M00حداکثر تعداد طبقات مطابق جداول ضوابط ساختوساز پهنههای مـذکور
میباشد ،لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در شمالی ـ جنوبی که تودهگـذاری سـاختمانهای
همجوار بصورت پیوسته بارگذاری میگردد و تعداد طبقات پیشبینی شده در جداول از محدوده
پهنه مسکونی بالفصل بیش از دو طبقه بیشتر باشد ،تعداد طبقات و به تناسـب تـراکم سـاختمانی
پهنه مسکونی بالفصل به ترتیب در پالکهای پیوسته با پهنه  Mمذکور تا دو طبقه کمتـر از پهنـه
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 Mافزایش یافته و تا رسیدن به تراکم ساختمانی و طبقات پهنه  Rبه ارتفاع و طبقـات پالکهـای
جبهههای دوم و سوم به ترتیب افزوده خواهد شد.
 -11-3-3در محورهای با جهت شرقی ـ غربی که تـودهگـذاری در پالکهـای همجـوار (شـمال و یـا جنـوب)
بصورت ناپیوسته (منفصل) بارگذاری میگردد ،اختالف تعداد طبقات در پهنههـای مـذکور بـا رعایـت
ضوابط سایهاندازی بالمانع میباشد.
 -11-3-3در قطعات شمالی محورهای شرقی ـ غربی که تـوده سـاختمانی آن در شـمال قطعـه شـکل
گرفته ،حیاط و فضای باز مجاور معبر میباید از بدنه با جداره شـفاف و رویـتپـذیر برخـوردار
بوده و فاقد دیوار باشد.
 -12-3-3در کلیه زیرپهنههای عملکـردی فعالیـت ( ،)Mدر صـورت عـدم برخـورداری پـالک از نظـر
حدنصاب مساحت و یا گذر پهنه مربوطه ،ضوابط و مقررات سـاختمانی پـالک مـذکور بـدون
تغییر سلسلهمراتب عملکردی پهنه و صرفاه به لحاظ تراکمی شامل موارد ذیل میگردد:
 در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت و یـا گـذر پهنـه مربوطـه ،ضـوابطساختوساز پالک ،مشمول کد پهنه همسان (محور یا گستره) یک سطح پایینتر میگـردد
و در پهنههای  M001و  M071به پهنه  Rمتناسب تبدیل میگردد.
 در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت پالک و گذر پهنه مربوطه ،ضـوابطساختوساز پالک مشمول پهنه همسان (محور یا گستره) دو سطح پایینتر مـیگـردد .و در
پهنههای M007و  M001و  M077و  M071به پهنه  Rمتناسب تبدیل میگردد.
 -13-3-3در زیرپهنههای  Mدر قطعات با مساحت باالی  7111مترمربع ،سطح اشغال ،بارگذاری و تخصـیص
فضای سبز و باز و همچنین بلندمرتبهسازی (در صورت درخواست مالـک) مـی بایـد بـا ارائـه طـرح
تــوجیهی (شــامل گزارشــات تــوجیهی شهرســازی ،ترافیکــی ،معمــاری ،لفــاف فضــایی اقتصــادی و
زیستمحیطی) جهت بررسی و تصویب در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز صـورت پـذیرد.
بدیهی است باتوجه به جدول ضوابط در اینگونه زمینها حداکثر سطح اشغال  15درصد میباشد.
 -14-3-3در پهنههای  M00و  M70حد تعیین شده برای پهنه نشان دهنده عمـق نفـوذ قابـل قبـول
برای عملکرد فعالیت در جبهه پشت محور بوده ولی شرط الزم بـرای برخـورداری از ضـوابط
این پهنهها ،دستر سی مستقیم قطعاتی است کـه در حـال حاضـر وجـود داشـته یـا از تجمیـع
قطعات پشت جبهه با قطعات برِ محور بهدست خواهند آمد.
 -15-3-3در محورهایی که در طرح تفصیلی مالک عمل قبلی دارای کاربری تجـاری بـوده ولـی در طـرح
بازنگری در سلسلهمراتب عملکردی محور دارای درجه شریانی دو اصلی مـیباشـند و بـدینخـاطر
نقش ترافیکی آنها افزایش یافته است ،در پهنـهبنـدی ،در زیرپهنـههـای  M00بـا انـدیس مجـزا
گردیدهاند ،در این پهنهها ضمن رعایت سایر ضوابط زیرپهنههای  M00استقرار واحدهای تجـاری
صرفاه در طبقه همکف مجاز بوده و کاربری سایر طبقات آن مسکونی میباشد.
96

جدول شماره (  ) 74ضوابط ساختوساز در هر یک از زیرپهنههای مختلط
پهنه کالن

پهنههای اصلی
(با کد یک رقمی)

زیرپهنه (با کد سه رقمی)

پهنهها (با کد دو رقمی)

M000

M00

محورهـای مخـتلط تجـاری ـ
اداری و خدمات با مسکونی

M007
M001

مختلط تجاری ـ
اداری ـ خدماتی
با مسکونی
()M1

M070
M077

M07

گسترههای مختلط تجاری ـ
اداری و خدمات با مسکونی

گردشگری و
فرهنگی با
مسکونی ()M2

M70

محورها وگسترههایمختلط مسـکونی
ـ فرهنگی ـگردشگری ـتفریحی

M700

عملکردهای مختلط
شهری باغلبه
خدمات عمومی

M11

محـــدودههـــای بـــا ابلیـــت
برنامــهریــزی (ت ـ میم خــدمات
اساسی)

M111

مختلط
()M

M071
M074

))M3

محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و
خـدمات بــا مســکونی (فراشــهری ـ
شهری و حوزهای)
محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و
خدمات با مسکونی (منطقهای)
محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و
خدمات با مسکونی (زیرمنطقهای)
گسترههای مخـتلط تجـاری ـ اداری و
خــدمات بــا مســکونی (فراشــهری ـ
شهری و حوزهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و
خدمات با مسکونی (منطقهای)
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و
خدمات با مسکونی (زیرمنطقهای)
گسـترههـای مخـتلط تجـاری ـ اداری و
خدمات با مسکونی ویژه (با طرح توجیهی)
محورها وگسترههایمخـتلط مسـکونی ـ
فرهنگی ـگردشگری ـتفریحی

محدودههای با ابلیت برنامهریزی
(ت میم خدمات اساسی)

حداکثر سطح اشغال
در
در طبقه
طبقات
همکف
باالتر

حداقل
مساحت
قطعه

حداقل
عرض
گذر

حداقل
ضریب
سکونت
(درصد)

حداکثر
ارتفاع

حداکثر
تراکم
ساختمانی
(درصد)

حداکثر
تعداد
طبقات

45

511

15

41

74

721

6

61

411

74

51

70

741

5

61

51

02

21

07/5

021

1

61

61

751

41

11/5

171

9

51

15

211

15

72

741

2

51

15

511

74

51

711

4

51

51

111

02

21

12/7

411

نامحدود

51

15

5111

15

21

ـــ

721

6

61

45

211

74

11

74

نیازمند تهیه طرح ویژه مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.

توضیحات

تصویب در
کمیته فنی
کمسیون ماده
پنج

جدول شماره (  ) 75پهنههای مختلط اندیسدار در منطقه 0
حداکثر سطح اشغال

پهنه اندیسدار

حداکثر تراکم ساختمانی
(درصد)

تعداد طبقات ساختمانی

حدا ل اندازه طعه
و تفکیک

M111-1

122

2

222

02

M111-1

112

1

222

02

02

M111-1

122

2

222

02

02

حداکثر ارتفاع

همکف

طبقات باالتر

(درصد)

(درصد)
02

11
12
12/7

جدول شماره (  ) 76پهنههای مختلط اندیسدار در منطقه 4
پهنه اندیسدار

حداکثر تراکم ساختمانی

تعداد طبقات

حدا ل اندازه

حداکثر سطح اشغال (درصد)

حدا ل عرض

توضیحات

(درصد)

ساختمانی

طعه و تفکیک

همکف

طبقات باالتر

گذر

M111-1

122

9

S  1222

22

22

ـــ

M111-1

112

7

S  122

02

22

ـــ

M111-1

122

2

122

02

02

12

محورهای همجوار با پهنه غالب R111

M111-1

102

2

222

22

22

11

محورهای همجوار با پهنه غالب R111

M111-1

122

2

S  222

02

02

12

محور عدالت و ضرورت شکلگیری مجموعههای یکپارچه تجاری
و مقیاس شهری و طبقه همکف و طبقات باال بهصورت مسکونی

مختص طعاتی که در ایم پهنه دارای حدا ل اندازه طعه و با عرض
معبر مجاز نمیباشند.

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 - 4-3ضوابط ساختوساز در پهنه سبز و باز (حفاظت)
-1-4-3

در تمامی زیرپهنههای پهنه کالن سبز و باز (حفاظت) به غیر از پهنه (( )G70باغات و اراضی
مزروعی) هرگونه ساختوساز با حداقل بنا و سطح اشغال براساس جدول شماره ( )72و صـرفاه
در قالب طرحهای ویژه که به تصویب کمیسیون ماده پنج خواهد رسید ،مجاز میباشد.

-2-4-3

کلیه زیرپهنههای این پهنه به غیر از زیرپهنه  G700-0مشمول کاربریهـای تثبیـت شـده در
نقشه پهنهبندی بوده و هرگونه تغییر کاربری در این پهنهها ممنوع میباشد.
تبصره :ضوابط ساختوساز در زیرپهنه ( G700-0باغات غیرقابل احیا ) مطابق پهنه مجاور میباشد.

-3-4-3

تخصیص فضاهای مناسب برای مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل ،و ایجاد پناهگاههای جمعی
در کلیه زیرپهنههای این پهنه از طریق تهیه و تصویب طرحهای ویژه ،مجاز است.

-4-4-3

تأمین دسترسی مناسب سواره و ایجاد پارکینگهای عمومی برای پارکها ،مناسب با مقیـاس
عملکرد پارک و حجم مراجعات ،براساس ضوابط تعیین شده در بند  71-0-4-7الزامی است.

-5-4-3

تخصیص حداقل  21درصد سطح پارکها به پوشش گیاهی ،آب و آبنما ضروری است.

-6-4-3

ایجاد حصار برای کلیه پارکهای شهر با استفاده از پوشش گیاهی با ارتفاع مناسب از سطح زمـین
مجاز بوده و استفاده از جداره صلب و با مصالح بنایی بهاستثنای پارک بانوان توصیه نمیگردد.

-7-4-3

کلیه اراضی زیرپهنه  Gمشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصـوب 0159
و اصالحیه مصوب  22/5/01مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحیههای بعدی آن بوده و
هرگونه ساختوساز در فضاهای سبز خصوصی ( )G7براسـاس دسـتورالعمل مـاده  04قـانون
زمینشهری است.

-8-4-3

هرگونه ساختوساز مسکونی ـ اداری ـ صنعتی و نظامی در محدوده پارکهای جنگلی ممنوع
بوده و کاربریهای مجاز محدود به فعالیتهای مرتبط با گذران اوقات فراغت تفرج ،گردشـگری
و ورزشی (روباز) میباشد.
تبصره :اختصاص حداکثر  01درصد از سطح پارکها و فضای سبز بـه کـاربریهـای مـذهبی و فرهنگـی و
ورزشی (روباز) بالمانع است.
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-9-4-3

هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان پارکهـا و پارکهـای جنگلـی ممنـوع بـوده و واگـذاری
محدودههایی از پارک برای تجهیز و استقرار کاربریهای مجاز ،طبق ضوابط و مقررات قـانونی
بهرهبرداری از پارکها به صورت اجاره کوتاهمدت ،مجاز است.

 -11-4-3رعایت ضوابط و مقررات معلولین در کلیه پارکها و فضاهای باز عمومی الزامی است.
 -11-4-3هرگونه ساختوساز در زیرپهنه (( )G100رود ،درهها و مسیلها) ممنوع اسـت مگـر براسـاس
طرحهای منظر شهری مصوب کمیسیون ماده پنج
 -12-4-3کلیه اراضی موجود که در پهنه سبز عمومی ( )G0وکلیه حرایم عوارض طبیعی ومصـنوع (رود
درهها ،مسیلها و حرایم تاسیساتی) ،باید توسط دستگاههای ذیربط تملک شده و به فضـای
سبز تبدیل و نگهداری شود.
 -13-4-3عبور شبکه تأسیسات شهری در حرائم سبز بزرگراهها با هماهنگی شهرداری مجاز است.
-14-4-3

ضوابط مخصوص باغات و مزارع واقع در محدوده شهری پهنه (( )G70باغات و اراضی مزروعی)

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ،افـراز و تقسـیم و تفکیـک باغـات و اراضـی
کشاورزی یا آیش موضوع ماده  04قانون زمین شهری ،برحسب اینکه داخل محدوده قـانونی یـا
استحفاظی قرار داشته باشند به شرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی مـیگـردد .در
اجرای این دستورالعمل ،در صورت نیاز بـه تغییـر یـا تعیـین کـاربری موضـوع حسـب مـورد در
کمیسیون ماده  5یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوه تأمین خـدمات الزم مـورد
تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
در اجرای این ضوابط الزم است قانون حفـظ و گسـترش فضـای سـبز در شـهرها مصـوب  0159و
اصالحیه مصوب  22/5/01مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت گردد.
الف -باغات داخل محدوده قانونی:
 -0-04-4-1فضای سبز عمومی
باغاتی که شهرداری عالوه بر مصوبات طرحها میتواند تملک نموده و بـا حفـظ وضـعیت
درخت و سیستم آبیاری بهصورت فضای سبز عمومی نگهداری کند (اعم از اینکه در طـرح
مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند) ،با تصویب مراجع مربوطه به فضـای سـبز عمـومی
تبدیل شود.
 -7-04-4-1باغ مسکونی
باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشـند قابـل تبـدیل بـه
منطقه باغ ـ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمانسازی ویژه بهشرح زیر هستند:
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 -0-7-04-4-1حداقل تفکیک ،افراز و تقسیم  7111مترمربع با تراکم ساختمانی  71درصد و
حداکثر سطح اشغال  01درصد
 -7-7-04-4-1در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش
مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر بهشرح
زیر داده میشود:
 در قطعات  1111تا  5111مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  %11با
حداکثر سطح اشغال  05درصد سطح زمین
 در قطعات تفکیکی  5111مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی
 %45با حداکثر سطح اشغال  %05سطح زمین.
تبصره  :1باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از  7111مترمربع مساحت داشته باشند نیـز مشـمول ضـابطه 0-7-04-4-1
هستند .در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از  051مترمربع باشد ،حداکثر تا  051مترمربع سـطح اشـغال در
دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.
تبصره  :2در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه ،محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل 4متـر
فاصله داشته باشد .این فاصله در مورد ساختمانهای  7طبقه  2متر 1 ،طبقه  07متر و  4طبقه  06متـر
میباشد .احداث ساختمان با بیش از  4طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنادر
زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.
تبصره  :3در آن دسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل ،واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی کـه انتفـاعی باشـند،
رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است ،لیکن در کاربریهای خدمات عمومی که با اعتبـارات دولـت احـداث
میشود ،استفاده از حداکثر  05درصد سطح اشغال و  45درصد تراکم در تمام حاالت بالمانع است.
تبصره  :4با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع تبصره های  7و  1هرگونه تفکیک بعدی
ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورتجلسه تفکیکی قید شود.

 -1-04-4-1مسکونی
مالکین منطقه باغ ـ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری  %21از سطح باغات خود
به عنوان فضای سبز عمومی یا باغشـهری بـهصـورت رایگـان بـه شـهرداری باشـند
میتوانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ ـ مسکونی از انواع منطقهبندیهـای
مسکونی استفاده کنند ،مشروط به اینکه:
 -0-1-04-4-1سطح مجموعه باغاتی که مشترکاه به صورت یکپارچه از این ضوابط استفاده میکنند
از  71هزار مترمربع کمتر نباشد.
 -7-1-04-4-1سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتیاالمکان بهصورت یکپارچه باشد.
 -1-1-04-4-1ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه  20/7/04شورایعالی شهرسازی و معماری تحت
عنوان منطقهبندی مسکونی شهرها ،ضوابط زیر را رعایت نمایند:
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منطقه تک خانواری ـ با رعایت ضوابط مربوطه

 منطقه چند خانواری حداقل تفکیک ،افزار و تقسیم  511مترمربع و حداکثر تراکم
 %21و با افزایش سطح قطعات به بیش از  0111مترمربع حداکثر %011
 منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک ،افزار و تقسیم  0111مترمربع با تراکم  %011و
با افزایش سطح قطعات به بیش از  7111مترمربع حداکثر %071
تبصره  :1در حالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از  71هزار مترمربع باشـد اسـتفاده
ازضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقهبندی مسکونی همجوار مجاز است.
تبصره  :2اراضی واگذار شده براساس این بند غیرقابل تبدیل به کاربریهای مسکونی و انتفاعی بوده و شـهرداری
موظف است ظرف مدت  05ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نمـوده و چگـونگی آنرا بـه
سازمان مسکنوشهرسازی استان اطالع دهد .در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت ،بالفاصـله
با تصویب مراجع مربوطه به سایر خدمات عمومی ،مورد نیاز شهر اختصاص خواهد یافت.

ب -اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی
 -4-04-4-1تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند
به باغ با استفاد ه از مقررات منطقه باغ ـ مسکونی موضوع بند  7-04-4-1قسمت
الف این دستورالعمل بالمانع است .در این صورت الزم است که نقشه درختکاری
باغ نیز همراه با نقشههای تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد.
 -5-04-4-1تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در
صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیشبینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب
برسد ،مورد تأیید است .کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی اینگونه اراضی
مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع
مصوبه مورخ  69/01/1شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
 -6-04-4-1تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمانسازی ندارند میتوانند از ضوابط تفکیک
به شرح زیر استفاده نمایند:


حداقل تفکیک اراضی شالیزار  5هکتار



حداقل اراضی زراعتی غیر شالیزار  01هکتار



حداقل اراضی زراعتی دیم  71هکتار
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جدول شماره ( )72ضوابط ساختوساز در هر یک از زیرپهنههای سبز و باز (حفاظت)

پهنه کالن

پهنههای اصلی

فضای سبز عمومی
()G1
فضای سبز خصوصی

سبز و باز

()G2

(حفاظت) G

پهنهها

G111
G11

پارکهای شهری

G21

باغات و اراضی مزروعی

G31

سبز و باز حفاظتی

سبز و باز
حفاظت ویژه ()G3

مشخصات کلی زیرپهنهها

G32

پهنه حفاظت ویژه

پهنه اندیسدار
G211-1

باغات غیرقابل احیا

ساختمانی مجاز

تعداد

سطح

اندازه

(درصد)

طبقات

اشغال

قطعه

پارکهای عمومی شهری

01

G112

پارکهای ویژه (پارکهای موضوعی)

G211

باغات

G212

اراضی مزروعی

G311

رود ،درهها و مسیلها

G312

سبز حاشیه بزرگراهها

G321

پهنه باغات تاریخی

G322

حداکثر تراکم

حداکثر

حداکثر

حداقل

01

توضیحات

احداث بنا محدود به دفتر اداری ـ نگهبانی ـ سرویس بهداشتی ـ تأسیسات ـ
پشتیبانی پارک و سوله بحران و کاربریهای فرهنگی ،ورزشی و مذهبی
هرگونه ساختوساز در پارکهای ویژه صرفاه با تصویب کمیسیون ماده پنج شهر
شیراز مجاز است.
براساس دستورالعمل ماده ( )04قانون زمین شهری

هرگونه ساختوساز ممنوع
هرگونه ساختوساز براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی مجاز است

حفاظت ویژه (پادگانها)

هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز ممنوع و منوط به تصویب در کمسیون ماده پنج می باشد.

حداکثر تراکم

حداکثر

حداکثر

حداقل

ساختمانی مجاز

تعداد

سطح

اندازه

(درصد)

طبقات

اشغال

قطعه

براساس ضوابط پهنه مجاور

توضیحات
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 -5-3ضوابط ساختمانی مراکز خدمات اساسی

 -1-5-3ضوابط ساختمانی مراکز آموزشی

کاربری آموزشی به اراضی گفته میشود که برای فعالیتهای آموزشی رسمی و عمـومی تحـت مـدیریت
وزارتخانههای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی اختصاص مییابند و از نظـر
عملکردی براساس جدول ذیل رده بندی میگردند:
جدول شماره (  ) 72نوع و عملکرد کاربریها آموزشی
عملکرد

کاربری

محلهای

مهدکودک ،آمادگی ،پیشدبستانی و دبستان

ناحیهای

کالسهای سوادآموزی  ،دبیرستان نوبت اول و دوم

منطقهای

هنرستانهای وابسته به آموزش و پرورش ،مجتمعهای آموزش فنیوحرفهای

شهری

مدارس اسالمی ،مدارس کودکان استثنایی ،مراکز پرورش استعدادهای درخشان ،مدارس شاهد
و مدارس اتباع خارجی
تبصره :ضوابط ذیل مربوط به مراکز آموزشی رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارتخانههای آموزش و پرورش و
کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی میباشد و شامل مراکز آموزشی انتفاعی از قبیـل آموزشـگاههـای
زبان ،موسیقی ،نقاشی و  ...نمیباشد.

 -0-0-5-1نحوه استقرار و مکانیابی واحدهای آموزشی
با توجه به اینکه مراکز آموزش عمومی در طرح تفصیلی شهر شیراز بعنوان خدمات پشتیبان
سکونت محسوب میگردد ،میتوانند در کلیه پهنههای سکونت و مخـتلط و زیرپهنـههـای
فعالیت ( ) S75,S74,S71,S77,S70,S07باتوجه به نوع و مقیاس عملکردی و با رعایت
ضوابط زیر استقرار یابند.
 -7-0-5-1همجواریها
 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
 آموزشی ،فرهنگی (بهاستثنا کتابخانه) ،فضای سبز ،ورزشیتبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت بـرای مجـاورین
که توسط شهرداری این امر مشخص میگردد.
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 کاربریهای ناسازگار
از همجواری با انواع کاربریهای آلودهکننده به شرح زیر خودداری شود:
 آالیندههای هوا شامل :صنایع ،ترمینالهای مسافربری و... آالیندههای صوتی مثل بزرگراهها ،فرودگاهها ،مسیر راهآهن ،مراکز تجاری پر رفتوآمد و... ســایر آالینــدههــای محیطــی مثــل فاضــالبهای شــهری ،کشــتارگاهها ،دامــداریهــا،مرغداریها ،مراکز درمانی و بیمارستانی ،آسایشگاهها ،خانه سالمندان ،گورستانها ،محل
انباشت زباله و کود ،مخزن سوخت ،پمپ بنزین ،حـرائم دکـلهـای بـرق فشـار قـوی،
لولههای اصلی گاز و نفت ،دباغخانهها و ...
تبصره :حداکثر میزان صدای قابلقبول برای کالس درس 45 ،دیسیبل میباشد.

 -1-0-5-1شرایط محیطی
 اوضاع طبیعی زمین
 از احداث مدارس ابتدایی در زمینهای با شیب بیش از  6درصد و دبیرستان نوبـت اولو دوم با شیب بیش از  2درصد احتراز گردد .این ارقام در مناطق کوهستانی بـه ترتیـب
 2و  05درصد میباشد.
 از احداث ساختمانهای آموزشی روی خاکریزها ،شیبهای سست ،زمینهای با مقاومـتکم و نقاط پست و سیلگیر و مسیر قنوات خودداری گردد.
 حریم خطوط انتقال نیرو ،لولههای اصلی آب ،گاز و نفت بایستی رعایت گردد. جهت یابی
 جهت و موقعیت ساختمان آموزشی باید طوری انتخاب شود که تـابش آفتـاب و تهویـهمناسب برای فضاهای آموزشی از جمله کالسها در تمام فصول امکانپذیر باشد.
 از احداث ساختمان آموزشی در مسیر بادهای شدید و مزاحم خودداری گردد. دسترسی
 ارتباط مستقیم ورود و خروج کلیه واحدهای آموزشی با شـبکههـای درجـه  0و  7اصـلی،چهارراهها و میدانها ممنوع میباشد.
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 به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح ،الزم است دسترسی کلیه وسـایل نقلیـه امدادرسـانی بـهواحد آموزشی امکانپذیر باشد.
 حداقل عرض معبر برای استقرار واحدهای آموزشی که بصورت بنباز میباشد در مقطعابتدایی  07متر و برای مقاطع دبیرستان نوبت اول و دوم  06متر میباشد.
 استقرار مدارس غیرانتفاعی در بر راههـای شـریانی درجـه  0و بزرگراههـا و همچنـینخیابانهایی که عرض حریم آنها (فاصله دو حد مالکیت طرفین خیابان) کمتر از  02متـر
باشد ،همچنین خیابانها و کوچههای بنبست ممنوع است.
 رعایت فواصل زیر بین وروردی مدرسه و نزدیکترین تقاطع الزامی است.جدول شماره (  ) 79فواصل بین وروردی مدرسه و نزدیکترین تقاطع
نوع خیابان

قبل از تقاطع (حداقل)

بعد از تقاطع (حداقل)

شریانی درجه 7

 75متر

 01متر

محلی

 01متر

 01متر

 -4-0-5-1ابعاد زمین و حداقل مساحت تفکیک
طول زمین از  7/5برابر عرض بیشتر نباشد و عـرض زمـین بـرای مـدارس ابتـدایی از
حدود  71متر و برای مدارس دبیرستان نوبـت اول ودوم  75متـر کمتـر نباشـد .بـراین
اساس حداقل مساحت تفکیک برای مدارس ابتدایی  0111مترمربع و برای دوره اول و
دوم دبیرستان  0511مترمربع میباشد.
 -5-0-5-1ضوابط عمومی ساختمانهای آموزشی
 رعایت عدم اشراف بناهای آموزشی به واحدهای مسکونی مجاور الزامی است.
استفاده از زیرزمین برای عملکردهای زیر مجاز میباشد:
 پارکینگ ،موتورخانه ،کارگاه تعمیرات و نگهـداری سـاختمان ،انبارهـا ،سـرویسهـای
بهداشتی (شامل دستشویی ،رختکن ،توالت) ،آزمایشگاه ،کارگاه ،غذاخوری
 دسترسی به پشتبام باید از دسترسی محصلین دور باشد.
 کلیه بدنههای قابل رؤیت بنا باید نماسازی گردد.
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 دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.
 رعایت کلیه قوانین و آییننامههایی که به نوعی با ضوابط ساختوساز مراکز آموزشـی
در ارتباط میباشند ،الزامی است.
 رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند :گذربندی ،پـخ ،پارکینـگ ،پـیشآمـدگی،
حیاتخلوت و نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.
 -6-0-5-1ساختوساز در کاربریهای آموزشی برابر آخرین ضوابط و مقـررات سـاختوسـاز
دستگاه مربوطه
 دبستان :حداکثر سطح اشغال  41درصد ،حداکثر تـراکم سـاختمانی  21درصـد مسـاحت
کل زمین در دو طبقه
 دبیرستان نوبت اول :حداکثر سطح اشـغال  41درصـد ،حـداکثر تـراکم سـاختمانی 071
درصد مساحت کل زمین در سه طبقه
 دبیرستان نوبت دوم :حداکثر سطح اشـغال  41درصـد ،حـداکثر تـراکم سـاختمانی 061
درصد مساحت کل زمین در چهار طبقه
 -2-5-3ضوابط ساختمانی مراکز درمانی

درمانی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی ،درمانی و سالمت انسان و مـددکاریهـای
اجتماعی گفته میشود.
 -0-7-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
باتوجه به اینکه مراکز درمانی در طرح تفصیلی شهر شـیراز بـه عنـوان خـدمات پشـتیبان
سکونت محسوب میگردد ،میتواننـد در کلیـه پهنـههـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی
زیرپهنههای فعالیت به جز پهنههای ) ) (S10, S17باتوجه به نوع و مقیاس عملکـردی و
با رعایت ضوابط و معیارهای وزارت بهداشت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و ضـوابط زیـر
استقرار یابند.
 -7-7-5-1همجواریها
 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
درمانی ـ فرهنگی ،فضای سبز ،مسکونی
تبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت بـرای مجـاورین کـه
توسط شهرداری این امر مشخص میگردد.
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 کاربریهای ناسازگار
از همجواری با انواع کاربریهای آلودهکننده به شرح زیر خودداری شود:
 آالیندههای هوا شامل :صنایع ،ترمینالهای مسافربری و ... آالیندههای صوتی مثل بزرگراهها ،فرودگاهها ،مسیر راهآهن ،مراکز تجاری پر رفتوآمد و ... سایر آالیندههای محیطی مثل فاضالبهای شهری ،کشتارگاهها ،دامداریها ،مرغداریهـا،گورستانها ،محل انباشت زباله و کود ،مخزن سوخت ،پمپ بنزین ،حریم دکلهای برق فشار
قوی ،لولههای اصلی گاز و نفت ،دباغخانهها و ...
 حداقل عرض دسترسی طبق جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.
 -1-7-5-1نوع و عملکرد مراکز درمانی
جدول شماره (  ) 11نوع و عملکرد مراکز درمانی
عملکرد

کاربری

محلهای

مراکز بهداشت و بهداشت خانواده ،درمانگاهها

ناحیهای

پلیکلینیکها (درمانگاه تخصصی)

منطقهای
فرامنطقهای ـ شهری ـ
فراشهری

مراکز انتقال خون ـ بیمارستانهای کمتر از  64تخت و مراکز اورژانس
بیمارستانهای اصلی شهر ،زایشگاهها ،تیمارستانها ،مراکز توانبخشی،
مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و سالمندان ،معلولین و جانبازان

 -4-7-5-1مساحت و نحوه ساختوساز
جدول شماره (  ) 10مساحت و نحوه ساختوساز مراکز درمانی
عملکرد
محلهای
ناحیهای
منطقهای
فرامنطقهای ـ شهری و فراشهری

حداقل مساحت
(مترمربع)
0111
7111
5111
01111

حداکثر سطح
اشغال (درصد)
41
41
41
41

حداکثر تراکم ساختمانی
(درصد)
21
071

حداکثر تعداد
طبقات**
7
1

*

*

*

*

* حداکثر تراکم ساختمانی و تعداد طبقات در بیمارستانها با مقیاس عملکردی منطقهای ،شهری ،فراشهری براساس ضوابط زیرپهنه
و ضوابط و مقررات دستگاههای مربوطه خواهد بود.
** ارتفاع این کاربریها براساس استانداردها و ضوابط و مقررات دستگاههای مربوطه برای هر طبقه و حداکثر تا ارتفاع پهنـهای کـه
در آن قرار دارند خواهد بود.

تبصره :رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی الزامی است و صدور مجـوز احـداث

بنا مشروط به دریافت تأئیدیه از وزارتخانه فوق میباشد.
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 -5-7-5-1پارکینگ :میزان پارکینگ موردنیاز مراکز درمانی با توجه به نوع عملکرد اینگونه کاربریهـا
طبق جدول شماره (  ) 17محاسبه میگردد.
جدول شماره (  ) 17پارکینگ مورد نیاز مراکز درمانی
حوزه یک
عملکرد

به ازا

محلهای ـ ناحیهای

بهازا هر  011مترمربع زیربنا

0/5

به ازا هر  011مترمربع زیربنا

0

منطقهای ـ فرامنطقهای ،شهری و
فراشهری

حوزه سه

حوزه دو

تعداد پارکینگ
(پرسنل)

تعداد پارکینگ
(عمومی)

تعداد
پارکینگ
(پرسنل)

تعداد
پارکینگ
(عمومی)

تعداد
پارکینگ
(پرسنل)

تعداد
پارکینگ
(عمومی)

0/5

0

0

1/5

1/5

7

0

0

1/5

1/5

تبصره  :0درب ورودی پارکینگ باید از درب ورودی بیماران مستقل باشد.
تبصره  :7برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجـاورت کاربریهـای درمـانی ،اختصـاص بخشـی از زمـین در
مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است.

 -6-7-5-1سایر ضوابط و مقررات


احداث زیرزمین جهت تأمین فضاهای جانبی مجاز مشروط به رعایت ضوابط ایمنی و زیستمحیطی
بالمانع است.



کاربریهای مجاز در زیرزمین به شرح ذیل میباشد:
پارکینگ ،موتورخانه ،انبارها ،فایلهای بایگـانی ،آشـپزخانه و فضـاهای مربـوط بـه آن ،ناهـارخوری،
رادیولوژی ،پرتونگاری ،محل استراحت کارکنان با امکـان تهویـه مطبـوع ،محـل تجهیـزات بـرق و
مخابرات ،رختشویخانه استریل برای ملحفه و لباس و سایر وسایل ،سرویسهای بهداشتی ،رخـتکن
و دوش به تفکیک زنانه و مردانه و دیگر مواردی که به تأییـد وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش
پزشکی رسیده باشد.



کلیه بدنههای قابل رؤیت باید نماسازی گردد.



دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.



درکلیه بناهای با کاربری درمانی استفاده از نور طبیعی برای اطـاقهـای بسـتری ،اداری و معاینـه و
اماکن پر رفتوآمد اصلی الزامی است.



رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند :گذربندی ،پخ ،پارکینگ ،پیشآمدگی ،حیاتخلوت و
نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.
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 -3-5-3ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز فرهنگی

 -0-1-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
باتوجه به اینکه مراکز فرهنگی در طرح تفصیلی شهر شیراز بهعنوان خـدمات پشـتیبان سـکونت
محسوب میگردد ،میتواند در کلیه زیرپهنـههـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی زیرپهنـههـای
فعالیت به جز پهنههای ) (S10, S17با توجه به نوع و مقیاس عملکردی استقرار یابند.
 -7-1-5-1همجواریها


کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
فضای سبز ،ورزشی (با حفظ فاصله مناسب) ،مسکونی
تبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه
توسط شهرداری این امر مشخص میگردد.



کاربریهای ناسازگار

از همجواری با انواع کاربریهای آلودهکننده به شرح زیر خودداری شود:
 آالیندههای هوا شامل :صنایع ،ترمینالهای مسافربری و ... آالیندههای صوتی مثل بزرگراهها ،فرودگاهها ،مسیر راهآهن ،مراکز تجاری پر رفت و آمد و ... سایر آالیندههای محیطی مثل فاضالبهای شهری ،کشتارگاههـا ،دامـداریهـا ،مرغـداریهـا،گورستانها ،محل انباشت زباله و کود ،مخزن سوخت ،پمپبنزین ،حریم دکلهای بـرق فشـار
قوی ،لولههای اصلی گاز و نفت و دباغخانهها و ...


حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.

 -1-1-5-1نوع و عملکرد مراکز فرهنگی
جدول شماره ( )11نوع و عملکرد مراکز فرهنگی
عملکرد

کاربری

ناحیهای

کتابخانههاو سالنهای اجتماعات ،کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،سینما و ...

شهری

کتابخانه مرکزی و تخصصی ،نگارخانه ،موزه ،فرهنگسرا و مجتمعهای فرهنگی ،سالن اجتماعات،
سینما ،تلاتر ،سالن کنسرت ،مؤسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله ،مراکز صدا و سیما و ...
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 -4-1-5-1مساحت و نحوه ساختوساز
جدول شماره ( )14مساحت و نحوه ساختوساز در مراکز فرهنگی
عملکرد

حداقل مساحت
(مترمربع)

حداکثر سطح اشغال
(درصد)

حداکثر تراکم
ساختمانی (درصد)

حداکثر تعداد
طبقات*

محلهای
ناحیهای
شهری ـ فراشهری

511
0511
7511

51
51
41

011
011
071

7
7
1

* ارتفاع این کاربری ها براساس استانداردها و ضوابط و مقررات دستگاههای مربوطه برای هـر طبقـه و حـداکثر تـا ارتفـاع
پهنهای که در آن قرار دارند ،خواهد بود.
تبصره  :1رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط الزامی است.
تبصره  :2سالنهای اجتماعات و نمایش و عملکردهایی مشابه شامل این محدودیت نمیباشند.

 -5-1-5-1پارکینگ
میزان پارکینگ موردنیاز مراکز فرهنگی باتوجه به نوع کاربری براساس جدول زیر میباشد:
جدول شماره ( )15پارکینگ مورد نیاز مراکز فرهنگی
کاربری

بهازا

تعداد پارکینگ موردنیاز

موزه ـ کتابخانه
سینما ،سالن اجتماعات و کنسرت ،تلاتر
سایر کارکردهای فرهنگی

به ازای هر  011مترمربع زیربنا
به ازای هر  011مترمربع زیربنا
به ازای هر  011مترمربع زیربنا

7
1
7

تبصره :برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای فرهنگی ،اختصاص بخشی از زمین
در مجاورت دسترسی سواره ،به توقفگاه ،موقت الزامی است.

 -6-1-5-1سایر ضوابط و مقررات


احداث زیرزمین جهت تـأمین فضـاهای موردنیـاز همچـون پارکینـگ ،انبـار ،تأسیسـات،
سرویسهای بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی بالمانع است.



دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.



کلیه بدنههای قابل رؤیت بایستی نماسازی گردد.



در کلیه بناهای با کاربری فرهنگی استفاده از نور طبیعی برای سالنها و اتاقهای مطالعـه
و اماکن پر رفتوآمد اصلی الزامی است.



طرح مجموعه کارکردهای ویژه فرهنگی شهری ماننـد نمایشـگاههـا و سـالن اجتماعـات
بزرگ بایستی به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد.



رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند :گذربندی ،پـخ ،پارکینـگ ،پـیشآمـدگی،
حیاتخلوت و نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.
111

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 -4-5-3ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز مذهبی

 -0-4-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
باتوجه به اینکه مراکز مذهبی در طرح تفصیلی شهر شیراز بـهعنـوان خـدمات پشـتیبان
سکونت محسوب میگردد ،می تواند در کلیه زیرپهنههای سـکونت و مخـتلط و تمـامی
زیرپهنههای فعالیت با توجه به نوع و مقیاس عملکردی و با رعایـت ضـوابط و مقـررات
مکانیابی مساجد در طرحهای توسعه شهری مصوبه مورخ  22/5/2شورایعالی شهرسازی
و معماری ایران و ضوابط زیر استقرار یابند.
 -7-4-5-1همجواریها
 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
فرهنگی ،فضای سبز ،ورزشی ،مسکونی
تبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایـت فاصـله و عـدم ایجـاد مزاحمـت بـرای
مجاورین که توسط شهرداری مشخص میگردند.


کاربریهای ناسازگار
از همجواری با انواع کاربریهای آلودهکننده به شرح زیر خودداری شود :
 آالیندههای صوتی مثل بزرگراهها ،مسیر راهآهن و..... سایر آالیندههای محیطی مثل فاضـالبهـای شـهری ،کشـتارگاههـا ،دامـداریهـا،مرغداریها ،گورستانها ،محل انباشت زبالـه و کـود ،مخـزن سـوخت ،پمـپبنـزین،
حریم دکلهای برق فشار قوی ،لولههای اصلی گاز و نفت و دباغخانهها و ...



حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.
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 -1-4-5-1نوع و عملکرد مراکز مذهبی
جدول شماره ( )16نوع و عملکرد مراکز مذهبی
عملکرد

کاربری

محله

مساجد ،حسینیهها و فاطمیهها

شهر

مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر ،مصلی ،مهدیه ،کلیساها و...

 -4-4-5-1مساحت و نحوه ساختوساز
جدول شماره ( )12مساحت و نحوه ساختوساز
کاربری
مسجد
حسینیهها و فاطمیهها ،کلیساها و...

حداقل مساحت
(مترمربع)
511

حداکثر سطح اشغال
(درصد)
41

حداکثر تراکم
ساختمانی (درصد)
21

7

0111

51

011

7

حداکثر تعداد طبقات*

مساجد بزرگ شهر ،مسجد جامع،
مصلی ،مهدیه
* حداکثر ارتفاع در این کاربریها مطابق کد پهنهای است که در آن قرار دارند و یا پهنه مجاور خواهد بود.
01111

41

071

1

تبصره :رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط الزامی است.

 -5-4-5-1پارکینگ
میزان پارکینگ موردنیاز مراکز مذهبی بهازا هر  011مترمربع سطح زیربنای کل ،یک واحد میباشد.
تبصره :1برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای مذهبی اختصاص بخشـی از زمـین در
مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است].میزان عقـب نشـینی قطعـه در گـذرهای بـا
عرض بیشتر از  06متر ،حداقل  5متر میباشد[.
تبصره  : 2تامین پارکینگ مساجد به ازای هر  011مترمربع زیربنا ،یک واحد پارکینگ بصورت حاشیهای لحاظ گردد.

 -6-4-5-1سایر ضوابط و مقررات


احداث زیـرزمین جهـت تـأمین فضـاهای موردنیـاز همچـون پارکینـگ ،انبـار ،تأسیسـات،
سرویسهای بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی بالمانع است.

 دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.
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 کلیه بدنههای قابل رؤیت بایستی نماسازی گردد.
 در کلیه بناهای با کاربری مذهبی استفاده از نور طبیعی برای فضـاهای اصـلی ایـن امـاکن
الزامی است.
 طرح مجموعه کارکردهای ویژه مذهبی شهری بایستی به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد.
 رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند :گذربنـدی ،پـخ ،پارکینـگ ،پـیشآمـدگی،
حیاتخلوت و نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.
 در مساجد جدید االحداث پیش بینی پیش فضا به عنوان تجمع افراد (جدا از مسـاحت مفیـد
مسجد) پیشبینی شود.
 رعایت مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 در طراحی مساجد جدید استفاده از الگوهای معماری تاریخی و فرهنگی کشور الزامی است.
 مساجد بایستی با استفاده از مصالح بومی احداث شوند.
 احجام مربوط به بنای مساجد و نسبت فضای پر و خالی آنها بایستی متناسب با نمونـههـای
مشابه آنها در بافتهای فرهنگی و تاریخی شهر باشد.
 ریخت کلی (مرفولوژی) مساجد بایستی از ریخـت مسـاجد موجـود در بافتهـای تـاریخی و
فرهنگی شهر تبعیت کند.
 در طراحی اماکن مذهبی ،محل احداث سرویسهای بهداشتی بایستی بـهگونـهای طراحـی
گردند که امکان استفاده از سرویس بهداشتی که در مواقع بسـته بـودن ایـن امـاکن بـرای
عموم وجود داشته باشد.
 احداث واحد تجاری در زمین مسجد متناسب با نقش مسجد به میزان حـداکثر  5درصـد مسـاحت
ملک و حداکثر 61مترمربع (دو واحد تجاری ) بصورت غیرقابل تفکیک بالمانع است.
تبصره :تجاری فوق جهت کمک به مدیریت فضاهای مذهبی احداث میگردند و قابل تفکیک از مسجد
نمیباشد.
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 -5-5-3ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز ورزشی

 -0-5-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
مراکز ورزشی میتوانند در کلیه زیرپهنههای سکونت و مختلط و تمامی زیرپهنههـای فعالیـت
بجز پهنههای ( )S17 ،S10با توجه به نوع و مقیاس عملکردی و بارعایت ضوابط زیر استقرار
یابند.
 -7-5-5-1همجواریها


کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
مذهبی و فرهنگی ،فضای سبز ،مسکونی و آموزشی با حفظ فاصله مناسب
تبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه
توسط شهرداری این امر مشخص میگردد.



کاربریهای ناسازگار
از همجواری با انواع کاربریهای آلودهکننده به شرح زیر خودداری شود:
 آالیندههای هوا شامل :صنایع ،ترمینالهای مسافربری و... سایر آالینده محیطی مثل فاضالبهای شهری ،کشتارگاهها ،دامداریها ،مرغـداریهـا،گورستانها ،محل انباشت زباله و کود ،مخزن سوخت ،پمپبنزین ،حریم دکلهای بـرق
فشار قوی ،لولههای اصلی گاز و نفت ،دباغخانهها ،مراکز بهداشتی و درمانی و...



حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.

 -1-5-5-1سلسله مراتب و مشخصات مکانی کاربری ورزشی


مراکز ورزشی محلهای
اینگونه مراکز جهت پاسخگویی به نیازهای ورزشی و تفریحی اولیه جوانان و نوجوانان ساکن یـک
محله طراحی میشود .در این مراکز امکاناتی بـرای ورزشهـای پرطرفـدار و کـمهزینـه از قبیـل
فوتبال گل کوچک ،والیبال ،بسکتبال ،تنیس روی میز و شطرنج در فضای باز پیشبینـی مـیشـود
که تا شعاع  111متر را تحت پوشش قرار میدهد و جمعیتی حدود  4111نفـر را در بـر مـیگیـرد.
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حداقل مساحت در نظر گرفته شده برای اینگونه کاربریها  511مترمربع میباشد ،توصـیه مـیشـود
این مراکز حتیالمقدور در کنار فضای سبز محلهای قرار داده شود.


مرکز ورزشی ناحیهای
در این نوع مراکز متناسب با افزایش جمعیت تحت پوشش از یـک محلـه بـه یـک ناحیـه،
امکانات نیز گستردهتر میشود .در طراحی اینگونه زمـینهـا بـا ترکیبـی از فضـاهای بـاز و
سرپوشیده روبرو هستیم .بدینترتیب که افزون بـر ورزشهـایی کـه در فضـای آزاد مراکـز
ورزشی محلهای قرار دارد ،سالنهای سرپوشیده مخصوص ژیمناستیک ،شـطرنج ،اسـتخر و
سالن چند منظوره برای انجام چند ورزش در یک سالن تعبیه میشود .شعاع دسترسـی ایـن
کاربری  211تا  0111متر است و جمعیتـی در حـدود  71111نفـر را تحـت پوشـش قـرار
میدهد .ضمناه حداقل مساحت این مراکز ورزشی  5111مترمربع درنظر گرفته میشود.



مراکز ورزشی شهری
این مراکز شامل ورزشگاهها و مجتمعهای ورزشی ،با امکانات برگزاری مسـابقات ورزشـی،
زورخانهها و مجموعههای ورزشهای آبی میباشد و باتوجه به مقیاس عملکـردی و شـعاع
دسترسی ،جمعیت تحت پوشش و تأثیرات ایجاد اینگونه مراکز بـر محـیط پیرامـون خـود،
جانمایی و احداث این مراکز ،منوط به تصویب مطالعات ویژه امکـانسـنجی ایـن مراکـز در
کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

 -4-5-5-1ضوابط احداث بنا


ضوابط مربوط به احداث سـاختمان بـرای مراکـز ورزشـی شـهری براسـاس اسـتانداردها و
معیارهای سازمان تربیتبدنی و فدراسیونهای ورزشی میباشد.



حداکثر تراکم ساختمانی ،مطابق ضوابط پهنه موردنظر



حداکثر زیربنا و ارتفاع سالنهای ورزشی در بافت مسکونی ،تابع پهنه موردنظر



در تفکیک اراضی ورزشی رعایت نسبت ابعاد  0 ×0تا  0 × 0/5الزامی است.



محل قرارگیری ساختمان سرپوشیده و سالنهای ورزشی در قطعه زمین اختصاص یافته بـه
کاربری ورزشی در صورت عدم ایجاد مانع جهت نورگیری قطعات مجاور ،آزاد است.



کلیه بدنههای قابل رؤیت بنا باید نماسازی شود.
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رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند :گذربنـدی ،پـخ ،پارکینـگ ،پـیشآمـدگی،
حیاتخلوت و نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.



احداث حصار برای اراضی ورزشی فقط به صـورت نـرده مجـاز بـوده و انـواع دیگـر مجـاز
نمیباشد .ارتفاع دیوار زیر نرده نباید از  21سانتیمتر بیشتر باشد.



احداث فضاهای خدماتی شامل غرفههای تجاری متناسب با نوع عملکرد ورزشی به میـزان
حداکثر  2درصد زیربنا کاربری ورزشی مجاز می باشد.

 -5-5-5-1پارکینگ :میزان پارکینگ موردنیاز مراکز ورزشی باتوجه به نوع کاربری براساس جدول
زیر میباشد:
جدول شماره ( )12پارکینگ موردنیاز مراکز ورزشی
تعداد پارکینگ

کاربری

بهازا

ورزشی روباز (ورزشگاهها ،استادیوم و مجموعه
ورزشهای آبی و)...

هر  011مترمربع زمین

0

ورزشی مسقف (سالنهای سرپوشیده و
چندمنظوره ،استخر ،مجتمعهای ورزشی و
سالنهای ورزشی کوچک منفرد*)

هر  051مترمربع سطح
زیربنای کل(مفید و غیرمفید)

0

موردنیاز

* سالنهای ورزشی کوچک منفرد مانند :سالنهای بیلیارد ،تنیس روی میز ،بولینگ ،شطرنج ،ایروبیک ،بدنسازی و
زورخانه و امثالهم میباشد.
تبصره :برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کـاربریهـای ورزشـی ،اختصـاص بخشـی از زمـین در
مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است.
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 -6-5-3ضوابط ساختمانی کاربریهای تفریحی ـ گردشگری (جهانگردی پذیرایی)

این کاربریها شامل :هتـل ،هتـلآپارتمـان ،مهمانخانـه ،مهمانپـذیر ،مهمانسـراها ،اردوگاههـای
جهانگردی ،شهربازی ،مراکز تفریحی ،باغوحش و  ...میباشد.
 -0-6-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
 اینگونه کاربریها میتوانند در کلیه زیرپهنههـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی زیرپهنـههـای
فعالیت بجز پهنههای ( )S17 ،S10با توجه به نوع و مقیاس عملکردی و بـا رعایـت ضـوابط
زیر استقرار یابند.
تبصره :احداث شهربازی و مراکز تفریحی در زیرپهنـه پارکهـای ویـژه (پـارکهـای موضـوعی)  G007و
براساس ضوابط زیرپهنه فوق طبق جدول شماره ( )72بالمانع است.

 حداقل مساحت مورد نیاز جهت احداث اینگونه کاربریها در محدوده شهر  511متر مربع میباشد..
 حداقل عرض گذر جهت استقرار کاربریهای گردشگری (اقامتی)  06متر میباشد.
تبصره :در محدوده بافت مرکزی استقرار کاربری های گردشگری (اقـامتی) در بـر محورهـای بـا حـداقل
عرض 07متر مشروط به نداشتن رستوران و سایر فضاهای خدماتی _ تجاری و رعایت کلیه ضوابط
و مقررات طرح تفصیلی بخصوص تامین پارکینگ مجاز می باشد .

 احداث هتلآپارتمان بدون وجود فضای رستوران و تجاری در کلیه پهنههای مصوب با رعایت
ضوابط طرحتفصیلی بالمانع است.
 احداث هتلآپارتمان با در نظر گرفتن فضای رسـتوران و سـایر فضـاهای خـدماتی ـ تجـاری
صرفاه در برِ شبکه معابر خدماتی مشروط به رعایت و تأمین فضای پارکینگ عمومی (برابر بـا
ضوابط طرح تفصیلی) جهت فضاهای خدماتی ـ تجاری بالمانع است.
 احداث هتل آپارتمان به همراه رستوران در مجاور محورهای شریانی درجـه یـک و دو اصـلی
شهر ممنوع است.
 -7-6-5-1همجواریها
 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت
 تفریحی ـ گردشگری ،فضای سبز ،فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی ،مراکز تجاری ،تاریخی و مذهبیتبصره :همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه
این امر توسط شهرداری مشخص میگردد و رعایت کد ارتفاعی پهنه سکونت مجاور بالمانع میباشد.
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 کاربریهای ناسازگار
 آالیندههای هوا شامل :صنایع ،ترمینالهای مسافربری و ...سایر آالینـدههـای محیطـی مثـل :فاضـالبهـای شـهری ،کشـتارگاههـا ،دامـداریهـا،
مرغداریها ،گورستان ،محل انباشت زبالـه و کـود ،مخـزن سـوخت ،پمـپبنـزین ،حـریم
دکلهای برق فشارقوی ،لولههای اصلی گاز و نفت ،دباغخانهها و ...
 حداقل عرض دسترسی بر اساس جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.
 -1-6-5-1پارکینگ :میزان پارکینگ موردنیاز باتوجه به نوع کـاربری براسـاس جـدول شـماره ()19
میباشد.
جدول شماره ( )19پارکینگهای مورد نیاز کاربریهای تفریحی ـ گردشگری (جهانگردی پذیرایی)
کاربری

بهازا

پارکینگ موردنیاز

هتل دو و سه ستاره

هر  1اتاق

0

هتل چهار و پنج ستاره

هر  7اتاق

0

فضاهای جانبی هتل دو  ،سه ستاره*

هر  51مترمربع سطح زیربنای (مفید)

0

فضاهای جانبی هتل چهار و پنج ستاره*

هر  51مترمربع سطح زیربنای (مفید)

0

مهمانپذیر  ,هتل یک ستاره

به ازا هر  6اتاق

0

هر واحد آپارتمان

0

هر  7اتاق

0

تا51متر مربع زیربنای (مفید)

0

بهازا هر 75مترمربع اضافه

0

هر  711مترمربع مساحت زمین

0

هتل آپارتمان

خدمات پشتیبان و جانبی هتل آپارتمان*

مراکز تفریحی **

سایر مراکز جهانگردی وپذیرایی

هر  011مترمربع سطح

زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

هر  75مترمربع سطح

زیربنای کل (مفید و غیرمفید)

0

هر  411مترمربع مساحت عرصه

0

*خدمات جانبی شامل رستوران،کافی شاپ،سالن ورزشی،تاالر و سالنهای همایش ،بانک،صرافی ،تجاری و فروشگاه میباشد.
** در مراکز تفریحی حداکثر  75درصد فضای باز میتواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد.

تبصره : 1پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوقالذکر برای هتل وهتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسـری پارکینـگ
مورد تایید نمی باشدودرصورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز از تعداد اتاقها و فضای جانبی کاسته میشود.
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 -4-6-5-1ضوابط احداث بنا
 در عملکردهای تفریحی اعم از مستقل و یا به صورت ترکیب با مجموعه گردشـگری بـه ازا
هریک صدمتر زیربنا باید یک زوج سـرویس بهداشـتی (زنانـه و مردانـه) بـا تهویـه مناسـب
پیشبینی شود.
 حداکثر سطح اشغال بنا و حداکثر تراکم ساختمانی و حداکثر ارتفاع تابع زیرپهنه موردنظر میباشد.
 استقرار رستوران در هتلآپارتمانهایی که در مناطق مجاز احداث میشوند در طبقه همکف بـا
حداکثر  51درصد سطح اشغال طبقه همکف بالمانع است.
 ورودی فضای رستوران و واحدهای تجاری بایستی از داخـل هتـلآپارتمـان تـأمین شـوند و
تأمین دسترسی مجزا از خیابانهای اصلی مجاز نمیباشد.
 در احداث کاربریهای تفریحی ـ گردشگری رعایت ضوابط و مقررات سازمان میـراثفرهنگـی
و گردشگری و صنایع دستی الزامی است.
تبصره :قبل از صدور مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای هتلآپارتمانها اخـذ
نظر شهرداری الزامی است.

 نقشههای معماری هتل آپارتمانها بایستی به تأیید سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری و
صنایع دستی و شهرداری برسد.
 کلیه بدنههای قابل رؤیت بنا باید نماسازی شود.


دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی جهت صدور پروانه ساختمانی الزم است.

 رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصـیلی ماننـد :گذربنـدی ،پـخ ،پارکینـگ ،پـیشآمـدگی،
حیاتخلوت و نورگیر ،سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.
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 -7-5-3ضوابط کاربری فضای سبز عمومی

 -0-2-5-1سلسله مراتب و مشخصات مکانی کاربری فضای سبز
فضاهای سبز عمومی باید متناسب با موقعیت کارکردی خود بر حسـب محلـه ،ناحیـه و
شهری مکانیابی شوند .اصواله طبیعت این فضاها به گونهای است که تمام طبقات مـردم
می توانند از آن استفاده کنند به عبارت دیگر ،این پارکها به منظـور گردشـگاه و محـل
استراحت عموم مردم میباشد که از نظر مسـاحت ،دسترسـی ،مکـان قرارگیـری و نـوع
پاسخگویی به نیاز مردم به چند دسته تقسیم میشوند.
پارک عمومی در مقیاس محله  ،پـارک عمـومی مقیـاس ناحیـه  ،پـارکهـای عمـومی مقیـاس
منطقهای  ،پارکهای عمومی مقیاس شهری


حداقل عرض دسترسی برای فضایسبز براساس جدول شماره (  ) 6بند  1-06-7-7میباشد.

 -7-2-5-1استفادههای مجاز


فعالیتهای فرهنگی (مانند کتابخانه ،نمایشگاه و سینما و تلاتر در فضـای آزاد) و مـذهبی،
ورزشی روباز (حداکثر  01درصد)



در پارک شهری و منطقهای احداث خدمات تجاری با سازه موقت تا حداکثر ( %7و یـا 511
مترمربع) مساحت پارک بالمانع است.



امکانات ،بناها و فضای الزم جهت بازی کودکان



دفتر اداری ،نگهبانی ،سرویس بهداشتی ،تأسیسات پشتیبانی و سوله بحران



احداث مجموعههای تجاری با سطح اشغال حداکثر  7درصد و تراکم  4درصد در پارک

 -1-2-5-1پارکینگ :پارکینگ موردنیاز باتوجه به عملکرد فضاهای سبز عمـومی براسـاس جـدول
زیر بایستی تأمین گردد:
جدول شماره ( )41پارکینگ موردنیاز فضاهای سبز عمومی
بهازا

تعداد واحد پارکینگ موردنیاز

عملکرد

کمتر از  511مترمربع

-

 511تا  5111مترمربع

حداقل 1

 5111تا  01111مترمربع بهازا هر  251مترمربع

0

ناحیهای

هر  611مترمربع

0

منطقهای شهری

هر  511مترمربع

0

محلهای
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 -4-2-5-1ضوابط مربوط به احداث ساختمان
 هرگونه ساختوساز با رعایت کلیه ضوابط مربوط به سـاختوسـاز در زیرپهنـه فضـای سـبز
عمومی  G0مجاز میباشد.
 شکل قطعه زمین دارای محدودیتی نمیباشد لیکن بهتر است عرض قطعـه زمـین کمتـر از
 41درصد طول آن نباشد.
 دسترسی ساختمانهایی که داخل پارک ساخته میشود بـه صـورت مسـتقیم و بالفاصـله بـه
محورهای اصلی و مجاور پارک ممنوع است و میبایست با دسترسی فرعی و حرکات مجـاز
ترافیکی صورت پذیرد.
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 -8-5-3آموزش عالی و حرفهای :این کاربری در مقیاس شهری شامل مجتمعهای آمـوزش حرفـهای و
تخصصی ،انستیتوهای آموزش عالی ،مدارس عالی ،دانشگاهها ،دانشکدهها ،دانشسراها ،حـوزههـای
علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی میباشد .ضوابط عمومی اینگونه کاربریها بهشرح ذیل است:
 -0-2-5-1کاربری آموزشعالی ،تحقیقات فناوری در محلهای مشخص شده در مطالعـات طـرح جـامع
مجاز است.
تبصره :در موارد خاص تعیین مکان پس از تأییـد مراجـع ذیـربط در مراکـز آمـوزش فنـی و
حرفهای و آموزش عالی و تصویب در کمیسیون ماده پنج مجاز به احداث میباشد.

 -7-2-5-1نوسازی و تکمیل واحدهای آموزشی موجود که بصورت مجتمعهای آموزشی ساخته شـدهانـد
بهمنظور تطبیق با ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط و وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری بـا
هماهنگی شهرداری مجاز است (تغییرات غیراساسی نیاز به مجوز از شهرداری ندارد).
 -1-2-5-1کلیه واحدهای استیجاری موضوع بند ( ،)7-2-5-1پس از تخلیه ،دارای کاربری قبل و
ضوابط مربوط به آن خواهد بود.
 -4-2-5-1تفکیک اراضی با کاربری آموزش عالی و حرفهای به غیر ،مجاز نمیباشد.
 -5-2-5-1حــداقل وســعت اراضــی موردنیــاز جهــت عملکردهــای فــوق براســاس دســتورالعمل و
استانداردهای مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری در قالب مصوبات شورایعـالی
معماری و شهرسازی ایران و بند  0-2-5-1این فصل تعیین میگردد.
 -6-2-5-1دسترسی به کاربری آموزش عالی از خیابانهای درجه دو و درجه سه (شریانی درجه 7
و خیابانهای محلی اصلی) و براساس جدول شماره ( )6بند  1-06-7-7مجاز میباشد.
 -2-2-5-1حداکثر سطح اشغال ،تراکم ساختمانی و ارتفاع مفید بر اساس طرح مصـوب کمیسـیون
ماده پنج میباشد.
 -2-2-5-1تأمین حداقل پارکینگ در دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی بـهازا هـر  011مترمربـع
در حوزه یک  7واحد ،در حوزه دو  0/5و در حوزه سه  0واحد پارکینگ الزامی است.
تبصره :سطح هرواحد پارکینگ  75مترمربع میباشد.

 -9-2-5-1دریافت تأییدیه از سازمان آتشنشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزامی میباشد.
 -01-2-5-1دسترسی به بام نباید توسط دانشجویان امکانپذیر باشد.
 -00-2-5-1تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانهای آموزشی باید بهصورت سیستم مرکزی باشد.
 -07-2-5-1رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبورومرور معلولین (مصوبه مـورخ
 62/1/2شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) الزامی است.
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 -9-5-3اداری ـ انتظامی

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانـههـا ،مؤسسـات دولتـی ،شـرکتهـای دولتـی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته میشود.
 -0-9-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
کاربریهای اداری ـ انتظامی میتوانند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات عمومی و ضـوابط زیـر در
کلیه زیرپهنههای مختلط و فعالیت با عنوان محورهـا و گسـترههـای تجـاری ـ اداری خـدماتی
( S71 ،S77 ،S70 ،S07و  )M0با توجه به نوع و مقیاس عملکردی استقرار یابند.
 -7-9-5-1نوع عملکرد مراکز اداری ـ انتظامی

جدول شماره ( )40نوع و عملکرد مراکز اداری ـ انتظامی
ناحیهای

شهرداری نواحی ،شوراهای حل اختالف

منطقهای

مجتمعهای قضایی ،ادارات آب و برق و گاز و مخابرات ،آموزش و پرورش ،راهنمـایی و راننـدگی ،تـأمین
اجتماعی ،پست ،ثبت احوال ،ثبت اسناد ،امور اقتصادی و مالیاتی ،کالنتری ،آگاهی و پایگاههای بسیج

شهری ـ
فراشهری

وزارتخانهها و سازمانهای مستقل دولتی ،ادارات کل و شرکتهای وابسـته بـه وزارتخانـههـا و سـازمانهای
مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ،ستاد نیروهـای نظـامی و انتظـامی و سـایر مراکـز انتظـامی،
سفارتخانهها ،کنسولگریها و سازمانهای بینالمللی ،شهرداری و شـورای اسـالمی شـهر ،دادگسـتری و
زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

 -1-9-5-1مساحت و نحوه ساختوساز
جدول شماره ( )47مساحت و نحوه ساختوساز مراکز اداری ـ انتظامی
عملکرد
ناحیهای
منطقهای
شهری ـ فراشهری

حداقل مساحت
(مترمربع)
511
0111
7111

حداکثر سطح اشغال
(درصد)
51

حداکثر تراکم ساختمانی
(درصد)
041

حداکثر تعداد طبقات
1

تابع ضوابط پهنه مورد نظر

تبصره  :در کاربریهای اداری ـ انتظامی با عملکرد منطقهای و شهری ـ فراشهری در بر محورهـای شـهری حـداکثر تـراکم
ساختمانی ،تعداد طبقات و ارتفاع و سطح اشغال طبق ضوابط زیرپهنه موردنظر و با رعایت اصول همجواری کاربریها
و ضوابط سایهاندازی و اشراف و در مجموعههای اداری براساس طرح پیشنهادی و تصویب در کمیسیون مـاده پـنج
تعیین میگردد.
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 -4-9-5-1پارکینگ
جدول شماره ( )41میزان پارکینگ موردنیاز مراکز اداری ـ انتظامی باتوجه به نوع عملکرد
حوزه یک
عملکرد

به ازا

ناحیهای ،منطقهای،
شهری و فراشهری

به ازا هر  011مترمربع
زیربنای کل

حوزه سه

حوزه دو

تعداد
پارکینگ
(پرسنل)

تعداد
پارکینگ
(عمومی)

تعداد
پارکینگ
(پرسنل)

تعداد
پارکینگ
(عمومی)

تعداد
پارکینگ
(پرسنل)

تعداد
پارکینگ
(عمومی)

7

1/5

0/5

1/5

0

1/5

تبصره  :برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای اداری ـ انتظامی اختصاص بخشی از زمـین در مجـاورت
دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است.

 -5-9-5-1سایر ضوابط و مقررات
 حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره ( )6بند  1-06-7-7میباشد.
 احـداث زیــرزمین جهـت تــأمین فضــاهای موردنیـاز همچــون پارکینـگ ،انبــار ،تأسیســات،
سرویسهای بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی بالمانع است.
 دریافت مجوز از سازمان آتشنشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.
 کلیه بدنههای قابل رویت بایستی نماسازی گردد.
 رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند گذربندی ،پخ ،پارکینگ ،پیشآمدگی ،حیـات
خلوت و نورگیر ،سیما و منظر شهری و احداث بنا الزامی است.
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 -11-5-3تأسیسات شهری

به عملکردهایی گفته میشود که به امور مربوط بـه تأسیسـات زیربنـایی شـهر و یـا بهداشـت شـهر و
شهروندان اختصاص مییابد.
 -0-01-5-1نوع و عملکرد کاربریهای تأسیسات شهری
جدول شماره ( )44نوع و مقیاس عملکرد کاربریهای تأسیسات شهری
مقیاس عملکرد
محلهای
منطقهای شهری

کاربری
ایستگاههای تنظیم فشار گاز ،تأسیسات آب و فاضالب پستهای برق و سرویسهای بهداشتی
مخازن آب زمینی و هوایی ـ تصفیهخانههای آب و فاضالب و مراکز پسماند ،ایستگاههای تنظـیم
فشار گاز ـ تأسیسات مخابراتی ـ ایستگاههای رادیو و تلویزیون و تأسیسات تغییر ولتاژ برق

 -7-01-5-1نحوه استقرار و مکانیابی
باتوجه به اینکه کاربریهای تأسیسـات شـهری بـهعنـوان خـدمات پشـتیبان سـکونت محسـوب
میگردد .میتواند باتوجه به مقیاس عملکردی آنها (محلهای ـ منطقهای) در کلیه زیرپهنـههـای
سکونت ،مختلط و فعالیت مشروط رعایت مسائل ایمنی و زیستمحیطی و همجواریها و با اخذ
مجوز از شهرداری استقرار یابند.
تبصره  :1تأسیسات شهری با عملکرد منطقهای و شهری در پهنههای سکونت ممنوع است.
تبصره  :2همجواری با کاربری دیگر منوط به رعایـت فاصـله مناسـب و حـرایم مربـوط بـه تأسیسـات
موردنظر و عدم ایجاد مزاحمت برای مجاورین میباشد که این امر توسط شهرداری مشـخص
میگردد.
تبصره  :3کاربریهای تأسیسات شهری با توجه به نوع عملکردشان میتواننـد بـا تأییـد و اخـذ مجـوز از
کمیسیون ماده پنج در فضای سبز حفاظتی و حاشیه بزرگراهها استقرار یابند.

 -1-01-5-1ضوابط احداث بنا


احداث و استقرار کاربریهای تأسیسات شهری در کلیـه پهنـههـا بـا رعایـت مسـائل
زیستمحیطی و ایمنی مطابق دستورالعملها و ضوابط خاص اینگونه کاربریهـا و بـا
اخذ مجوزهای الزم از مراجع و سازمانهای مربوطه و کمیسیون ماده پنج خواهد بود.



حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره ( )6بند  1-06-7-7میباشد.



اخذ تأییدیه از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری الزامی است.
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 -11-5-3تجهیزات شهری

به عملکردهایی گفته میشود که در جهت رفع نیازهای عمومی شـهروندان باشـد و عمـدتاه در وظـایف
شهرداری است.
 -0-00-5-1نوع عملکرد کاربریهای تجهیزات شهری
جدول شماره ( )45نوع و عملکرد کاربریهای تجهیزات شهری
مقیاس عملکردی
محلهای
ناحیهای
شهری
فراشهری
(واقع در حریم شهر)

کاربری
-----ایستگاههای جمعآوری زباله ،ایستگاههای آتشنشانی ،میادین میوه و ترهبـار ،اورژانـس ،005
جایگاههای سوخت
گورستانهای موجود ـ نمایشگاههای دائمی و مراکز امداد و نجات هاللاحمرـ مراکز معاینه فنی
کشتارگاه ،گورستان ،مرکز دفن بهداشتی زباله ،میدان مرکزی میوه و ترهبار وحمل ونقل بار

 -7-00-5-1نحوه استقرار مکانیابی
کاربری تجهیزات شهری میتوانند با توجه به نوع و مقیـاس عملکـردی آنهـا در کلیـه
پهنههای فعالیت به جز پهنههای  S12 ،S11 ،S11و کلیه پهنههای مختلط به اسـتثنا
پهنههای  M11و  M11با رعایت مسائل زیستمحیطی و همجواریها استقرار یابند.
تبصره  :1استقرار کاربری تجهیـزات شـهری بـه اسـتثنا ایسـتگاههای آتـشنشـانی و پایگاههـای
اورژانس در پهنههای سکونت ممنوع است.
تبصره  :2همجواری با کاربری دیگر منوط به رعایت فاصله مناسب و حرایم مربوطـه و مسـائل
ایمنی براساس ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.

 -1-00-5-1ضوابط احداث بنا


ایستگاه آتشنشانی و پایگاه اورژانس

-

حداقل سطح تفکیک زمین آتشنشانی  0511مترمربع و پایگاه اورژانس  051مترمربع میباشد

-

حداکثر سطح اشغال  75درصد مساحت زمین

-

حداکثر تراکم ساختمانی  51درصد

-

حداقل عرض دسترسی سواره  06متر

-

رعایت ضوابط و مقررات سازمانهای مربوطه و موافقت آنها الزامی است.



میدانهای میوه و ترهبار با مقیاس عملکردی ناحیهای
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-

حداقل سطح تفکیک زمین  7511مترمربع

-

حداکثر سطح اشغال  75درصد مساحت زمین

-

حداقل عرض دسترسی سواره  15متر

-

وجود باند سبز به عرض  5متر در اطراف اینگونه کاربریها الزامی است.

-

ایجاد تمامی تأسیسات و تجهیزات اختصاص و رفاهی و خدماتی موردنیاز الزامی است.

میدان میوه و ترهبار مرکزی با مقیاس شهری و فراشهری



-

حداقل سطح تفکیک  51111مترمربع

-

حداکثر سطح اشغال  %75در همکف

-

حداقل عرض دسترسی سواره  45متر

-

ایجاد باند سبز با عرض حداقل  71متر در اطراف اینگونه میادین الزامی است.

-

در نظر گرفتن مکانهای بارگیری ،سوختگیری و تأسیسات بهداشـتی و جمـعآوری مـواد
زائد و سایر تأسیسات مورد نیاز و تجهیـزات الزم و مراکـز خـدماتی و درمـانی و خوابگـاه
مخصوص الزامی است.



استقرار اینگونه میادین در محدوده شهر ممنوع است.
نمایشگاههای دائمی در مقیاس شهری

 طرح ویژه نمایشگاههای دائمی درمقیاس شهری بایستی بهتصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

حداقل عرض دسترسی سواره  45متر میباشد.

جایگاههای سوخت (بنزین)CNG ،
جایگاههای سوخت در محورهای فعالیت ) (Sو مختلط فعالیت با سکونت ) (Mبا مقیاس عملکـردی
شهری و منطقهای و با شرایط زیر مجاز به استقرار میباشند:
 -0اخذ شرایط ایمنی جایگاهها از مراجع ذیصالح
 -7عرض شبکه مجاور جایگاه بایستی حداقل  11متر باشد.
 -1حداقل فاصله از تقاطعها بایستی به میزان زیر باشد:
-0-1

شبکههای درجه یک اصلی

 751متر

-7-1

شبکههای درجه دو اصلی

 711متر

-1-1

شبکههای درجه دو فرعی

 051متر

 -4کاربریهای سازگار با جایگاه های سوخت عبارتند از پارک و فضای سبز ،کاربریهای مرتبط با سرویسدهـی
وسائط نقلیه ،آتشنشانی.
128

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

 -5کاربریهای ناسازگار با جایگاه های سوخت عبارتند از ؛ سینما ،سالن اجتماعات ،مدارس ،مساجد و اماکن پـر
جمعیت.
تبصره  :میزان حداقل فاصله مجاز با کاربریهای ناسازگار براساس ظرفیت جایگـاه سـوخت و توسـط مراجـع ذیصـالح
تعیین میگردد.

 -6انواع جایگاهها از نظر سطح عملکرد و مساحت متناسب با ساختار سلسله مراتبی مراکـز خـدمات شـهری و
محورهای عملکردی به شرح زیر میباشد؛
جدول شماره ( )46انواع جایگاهها از نظر سطح عملکرد و مساحت
سطح عملکرد
 .0مراکز و محورهای شهری و فراشهری

مختصات مکانی جایگاه
 جایگاه  7فرآورده  4سکویی حداقل بر  41متر و حداقل عمق  61متر
 جایگاه  7فرآورده  1سکویی حداقل بر  41متر و حداقل عمق  41متر

 .7مراکز و محورهای منطقهای و شهری
 .1مراکز و محورهای منطقهای

 جایگاه  7فرآورده  7سکویی حداقل بر  41متر و حداقل عمق  11متر
 جایگاه  1سکو بنزین حداقل بر  11متر و حداقل عمق  11متر
 جایگاه  7سکو بنزین حداقل بر  77متر و حداقل عمق  06متر
 جایگاه تک سکو بنزین حداقل بر  77متر و حداقل عمق  00متر

 -2حداقل به میزان  5متر فضای سبز جداکننده بهعنوان فیلتر و حریم در نظر گرفته شود.
 -2عرض حداقل عقبنشینی برای جایگاه سوخت  4/5متر و همچنین برای صف اتومبیل حـداقل  01تـا 71
اتومبیل پیشبینی گردد( .آییننامههای راههای شهری ـ وزارت مسکنوشهرسازی)
 -9سرویسهای بهداشتی عمومی به تعداد مناسب پیشبینی گردد.
 -01در طرح معماری جایگاهها از دو رنگ بیشتر استفاده نشود.
 -00در کفسازی جایگاه از آسفالت استفاده نشود.
 -07سایر ضوابط بر اساس ضوابط و مقررات مصوب سازمانهای ذیصالح میباشد.
 -01احداث فضاهای جانبی در مقیاس شهری (کارواش و تعمیرگاه) در مجـاورت جایگـاههـای سـوخت بـرای
کارواش حداکثر  011مترمربع و تعمیرگاه حداکثر  51مترمربع مجاز میباشد.
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 -12-5-3حملونقل و انبار

کاربری حملونقل و انبار عالوه بر شبکه معابر شامل سطوحی است کـه عملکردهـایی کـه بـرای
انجام سفرهای شهری و برونشهری و انبارها مورد نیاز است اختصاص یافته باشند.
 -0-07-5-1نوع عملکرد کاربریهای حملونقل و انبار
جدول شماره ( )42نوع عملکرد کاربریهای حملونقل و انبار
کاربری

مقیاس عملکردی
محله

پارکینگهای محلهای و ایستگاههای مترو

ناحیه

پارکینگهای عمومی و اتوبوسرانی شهری و پایانههای مسافربری
پایگاههای مسافربری درون شهری و بینشهری ،فرودگاههای موجود،

شهر

تأسیسات مرکزی مترو ،پارکینگهای بزرگ و سردخانه کوچک

برون شهری



انبارهای اصلی کاال ،فرودگاه ،سیلو و سردخانه بزرگ

آن دسته از کاربریهای حملونقل و انبار که انتقال آنان به خارج از محدوده شهر براسـاس
ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت دارد میبایست ضمن مطالعـه و
طراحی متمرکز از ضوابط و مقررات ساختمانی منطبق بر مطالعات برخوردار گردند لـذا در
این بخش عمدتاه ضوابط و مقررات ساختمانی آن دسته از کاربریهای حملونقل و انبار که
میتوانند در محدوده شهری مجوز احداث بنا داشته باشند ارائه میگردد.



استقرار پایانههای مسافربری برون شهری صرفاه در محلهای پـیشبینـی شـده در طـرح
جامع و با ارائه گزارش توجیهی در خصوص مسائل زیستمحیطی و بـا تأییـد کمیسـیون
ماده پنج مجاز میباشد.



استقرار پایانه مسافربری شهری فقـط در حـد منـاطق و اسـتقرار پایانـه درون شـهری در
محدوده مرکز نواحی مجاز است.



ایجاد باند سبز با عرض حداقل 01متر در اطراف زمین پایانههای مسافربری الزامی است.



ایجاد مراکز فروش ،پست و مخـابرات ،هتـل و اسـتراحتگاه ،مراکـز بهداشـت و درمـان و
تأسیسات رفاهی و خدماتی ،سوختگیری مخصوص در پایانههای مسافربری برون شـهری
و بینشهری الزامی است.
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جدول شماره ( )42ضوابط ساختوساز کاربریهای حملونقل انبار
کاربری

حداقل سطح
تفکیک (مترمربع)

حداکثر سطح
اشغال (درصد)

حداکثر تراکم
ساختمانی
(درصد)

حداکثر
تعداد
طبقات***

حداقل عرض
دسترسی
سواره

پایانه مسافربری برون
شهری

51111

75

51

7

15

پایانه مسافربری شهری

71111

75

51

7

15

5111

75

75

0

15

*0111

41

21

7

15

0111

**011

** تابع ضوابط پهنه
موردنظر

71

پایانه مسافربری درون
شهری
انبارهای شهری مجاز به
استقرار در محدوده شهر
پارکینگهای عمومی

مالحظات
طرح پایانههای حملونقل
باید به تصویب کمیسیون
ماده پنج برسد

حداقل عرض قطعه  71متر

* کلیه سطوح تفکیک شده قبلی میتواند بر اساس ضوابط فوق احداث بنا نمایند.
** با رعایت مسائل همجواریها و سایهاندازی و اشراف
*** حداکثر ارتفاع در این کاربریها تابع کد پهنهای است که در آن قرار دارند.
تبصره  :0احداث زیرزمین در کاربری انبار به میزان سطح اشغال مجاز با اخذ مجوز از سازمان آتشنشانی مجاز میباشد.
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کاربریهای مجاز و مشروط
در پهنههای عملکردی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R0
))R00
))R000

مسکونی عام
مسکونی با تراکم کم
مسکونی دو طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

071

7

61

6

00

701

21

11

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری (عملکرد)

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)-
خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار،
ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی،
فالودهفروشی و  - ...قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک
تفریحی -دبیرستان نوبت اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی -
درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

هنرستانها

شرط

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

133

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R0
))R07
))R070

مسکونی عام
مسکونی با تراکم متوسط
مسکونی سه طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

021

1

61

2

04/71

111

751

75

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)-
خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار،
ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان  -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی،
فالودهفروشی و  - ...قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک
تفریحی -دبیرستان نوبت اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی -
درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

هنرستانها

شرط

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

134

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R0
))R07
))R077

مسکونی عام
مسکونی با تراکم متوسط
مسکونی چهار طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

741

4

61

01

07/41

411

111

71

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

هنرستانها

پهنه اصلی:

مسکونی عام

))R0

135

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R01
))R010

مسکونی با تراکم زیاد
مسکونی پنج طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

761

5

55

07

70/61

511

151

71

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

هنرستانها

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:

مسکونی عام
مسکونی با تراکم زیاد

))R0
))R01

136

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R017

مسکونی شش طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

721

6

51

06

71/21

511

411

71

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

هنرستانها

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بافت تاریخی

))R7
))R70

137

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر تراکم
ساختمانی

))R700

مسکونی ویژه بافت تاریخی
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

تثبیت الگوی وضع موجود تا تهیه وتصویب طرح ویژه مداخله

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

براساس طرح ویژه مداخله

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

براساس طرح ویژه مداخله

138

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R77
))R770

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بافت مرکزی
مسکونی ویژه بافت مرکزی چهار طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

711

4

55

01

02/41

751

751

75

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره 6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)-
خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای،
خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -
آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری
 مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاهاورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه ،
مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره 6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره 6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

139

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R77
))R777

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بافت مرکزی
مسکونی ویژه بافت مرکزی پنج طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

741

5

51

07

70/61

111

111

71

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

141

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر تراکم
ساختمانی

))R7
))R71
))R710

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بافت ارزشمند
مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستایی
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

تثبیت وضع موجود

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

141

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R74
))R740

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بلند مرتبه
مسکونی ویژه هفت تا نه طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

111

9

15

74

11/41

211

611

71

توضیحات

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

142

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R74
))R747

مسکونی ویژه
مسکونی ویژه بلند مرتبه
مسکونی ده تا دوازده طبقه
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

151

07

11

74

41

0711

211

75

نیمه پیوسته

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

143

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R75
))R750

مسکونی ویژه
مجتمعهای مسکونی
مجتمع مسکونی با تراکم کم
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

071

5

75

ـ

70/61

5111

7111

75

با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R75
))R757

مسکونی ویژه
مجتمعهای مسکونی
مجتمع مسکونی با تراکم متوسط
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

021

2

75

-

11/01

5111

7111

71

با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر تراکم
ساختمانی
711

))R7
))R75
))R751

مسکونی ویژه
مجتمعهای مسکونی
مجتمع مسکونی با تراکم زیاد
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی
01

حداکثر سطح
اشغال
75

حداقل عرض
معبر
-

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

16/5

01111

5111

75

با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

))R7
))R75
))R754

مسکونی ویژه
مجتمعهای مسکونی
مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع *

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

721

07

75

ـ

41

01111

5111

75

با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته

* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع  0/5متر کسر میگردد.
تبصره :در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر تراکم
ساختمانی

151

))R7
))R75
))R755

مسکونی ویژه
مجتمعهای مسکونی
مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد (نشانههای شهری)
ضوابط کلی ساختوساز

حداکثر تعداد
طبقات مسکونی

حداکثر سطح
اشغال

حداقل عرض
معبر

حداکثر ارتفاع

حداقل
مساحتتفکیک

حداقل
مساحت قطعه

حداقل فضای باز بهازای
هر واحد مسکونی

توضیحات

نامحدود

01111

5111

75

با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته

با ارتفاع نامحدود (نشانههای شهری)

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط و مقررات  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهای محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -نانوایی ،بقالی - ،میوه و سبزیفروشی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز) -خواروبارفروشی،
سوپرمارکت ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج،
شیرینی و - )....واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و - ...
قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -مجموعههای کوچک تفریحی -دبیرستان نوبت
اول ،دبیرستان نوبت دوم  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -تکیه ،حسینیه ،فاطمیه  -متل ،هتل آپارتمان  ،مهمانخانه  ،مهمانپذیر ،مهمانسرا

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

هنرستانها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

721

6

61

45

) ( M0
)(M00
)(M000

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

511

15

41

74

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگو های مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیـه سـنگین ونیمـهسـنگین(مینیبـوس ،اتوبـوس،
کامیون)  -کارواش  -ابزار و رنگفروشی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکـی (صـوتی ،تصـویری)  -فـروش و
خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سـرگرمی ،اسـباببـازی و آالت
موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -گلفروشی  -فروش تـابلو ،مجسـمه،
عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل -داروخانه ،دراگاستور  -لـوازم آرایشـی و زیبـایی  -لـوازم مربـوط بـه
چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسـنه و سـایر موسسـات مـالی و اعتبـاری  -صـرافی  -عرضـه اوراق بهـادار ،سـهام و
مدیریت کارگزاریها  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فـوق قـرار نگرفتـه  -اجـاره کـامیون ،تریلـی و
سایر ماشینآالت سنگین  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوبارها  -آژانس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه  -دفـاتر فـروش بلـیط هواپیمـا ،قطـار،
اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصـی ،سـاختمان پزشـکان ،جراحـی محـدود و تزریقـات -
دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -دفـاتر روزنامـه و مجلـه  -هنرهـای تجسـمی و موسـیقی  -مـدیریت،
تجارت ،حسابداری ،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...مراکز تهیه غذا و پیمانکـاران غـذایی
 کارگاه شیرینی پزی  -سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصوالت کاغـذی ،خواروبـار ،پوشـاک ،گـل،سایر کاالهای کمدوام  -فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -پاساژ ها  -چاپخانه ،نشر روزنامه و مجله  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سـر بـاز)  -ایسـتگاههای
رادیو و تلویزیون  -مراکز مخابراتی ،مراکز ارتباط از راه دور  -نمایشگاههای بزرگ  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمـومی) -
سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانـههـا  -فرهنگسـرا ،خانـه فرهنـگ  -کتابخانـه ،کـانون
پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سـالنهـای ورزشـی تـوپی -
استخر  -دوچرخه ،موتور سیکلت ـ اسکیت  -زورخانه  -سالنها و تاالرهای برگزاری جشنها  -دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعـالی  -مراکـز و موسسـات تحقیقـاتی  -سـازمانها و
ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیـاد شـهید ـ
05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمه  -دادگـاه و مجتمـع قضـایی و
هیلتهای حل اختالف  -پزشکی قانونی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -پایگاه اورژانـس و فوریتهـای پزشـکی  -درمانگـاه و
مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانک خون  -مراکز مشاوره بهزیستی  -بیمارستان  -خدمات کودکان و نوجوانان ،پرورشـگاه ،شـیرخوارگاه
 خدمات سالخوردگان ،معلولین و خانهسالمندان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -حـوزه علمیـه و نظـایر آن  -مصـلی و نظـایر آن  -کلیسـا،کنیسه ،سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M00
)(M007

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (منطقهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

741

5

61

51

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع*

411

74

51

70

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوه های مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لـوازم
و قطعــات ی ـدکی و لــوکس اتومبی ـل  -خــدمات و تعمی ـرات اتومبی ـل ،نماینــدگی و خــدمات پــس از فــروش اتومبی ـل  -کــارواش  -فــروش تجهی ـزات ســاختمانی گرمایش،ســرمایش،لوازم
بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فروش لوازم باغبانی (خدمات لوازم تخصصی باغبانی)  -ابزار و رنگفروشـی  -قفـل و کلیدسـازی  -فـروش و تعمیـر لـوازم و ماشـینآالت صـنعتی (پمـپ،
ماشینآالت کشاورزی)  -فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتشنشانی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیـزات الکترونیکـی (صـوتی،
تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جـواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی  -فـروش کـاالی ورزشـی ،سـرگرمی،
اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فـرش ،موکـت)  -گـلفروشـی  -فـروش
تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -عرضـه ،توزیـع
انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خـوراکی ویـژه (قنـد،
شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -لوازم مربوط به چشم و عینـک  -فـروش لـوازم پزشـکی  -شـعب
بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مـالی و اعتبـاری کـه
در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته  -بنگاههای معامالت ملکی زمین ،باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحـی  -کرایـه ماشـینهـا و تجهیـزات
اداری و صنعتی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -دفاتر خـدماتی حمـل ونقـل و اتوبارهـا  -آژانـس
تاکسی و اتومبیل کرایه  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحـی محـدود و تزریقـات  -مطـب و
واحد تزریقات و پانسمان  -خدمات دامپزشکی  -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصـی  -دفـاتر فنـی (فتـوکپی ،تایـپ،
زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفاتر روزنامـه و مجلـه  -خـدمات سـرایداری و نظافـت  -پیمانکـاری
ساختمانی ،چوبکاری ،کفپوش - ...،داربستها ،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشـی ،تهویـه مطبـوع و - ...هنرهـای تجسـمی و موسـیقی  -مـدیریت ،تجـارت ،حسـابداری،
نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -خیاطی  -رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافـه تریـا  -کبـابی،
حلیم ،جگرکی  -طباخی،شیرینی پزی ،دیزیسرا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -سفرهخانههای سـنتی  -قهـوهخانـه ،چایخانـه  -آرایشـگاه -
خشکشویی ،لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصـوالت کاغـذی ،خواروبـار ،پوشـاک ،گـل ،سـایر کاالهـای
کمدوام  -فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -تعاونیهای مصرف سازمانها و مشابه  -پاساژ هـا  -بازارهـای موقـت-بازارهـای میـوه و تـره بـار (کوچـک)  -پارکینـگهـای عمـومی (طبقـاتی) -
پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -سالنهای کنسرت و نمـایش  -سـینما -
آمفی تلاتر  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههـای بـزرگ ورزشـی  -سـالنهـای
ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز -محوطههای روباز اسـکیت و سـایر
مجموعههای کوچک تفریحی  -راهنمایی  -دبیرستان  -پیش دانشگاهی  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کاردانش  -خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی ( معلـوالن ذهنـی و جسـمی) -
سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیـاد شـهید
ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -هیلتهای حل اختالف  -سـاختمانهای اداری نیـروی انتظـامی  -آگـاهی،
کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانک خـون  -مراکـز
مشاوره بهزیستی  -بیمارستان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا ،اردوگاه و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M00
)(M001

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (زیر منطقهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

021

1

61

61

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

751

02

21

07/5

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوه های مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -قفل و کلیدسازی  -فـروش و خـدمات کـامپیوتر
(نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری) -فروش وسایل خـرازی  -فـروش کـاالی ورزشـی ،سـرگرمی ،اسـباببـازی و آالت
موسیقی  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فروش ظـروف ،آشـپزخانه و لـوازم کـادویی و تزئینـات منـزل -
عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -خواروبارفروشی ،سـوپرمارکت ،نـانوایی ،بقـالی ،قصـابی ،مـواد پروتلینـی،
لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،میوه و سبزیفروشی  -کاالهای خوراکی ویـژه (قنـد ،شـکالت ،چـای ،خشـکبار ،ادویـه ،بـرنج ،شـیرینی و - )....تنبـاکو و سیگارفروشـی  -داروخانـه،
دارگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -بنگاههای معامالت ملکی زمین ،بـاغ ،سـاختمان،
مزرعه  -اجاره سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکسـتر مجـالس
 آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -مطب منفرد پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان  -دفاتر فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینـت  - )...عکاسـیهـا  -پارچـهنویسـی وتابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -خدمات سرایداری و نظافت  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجـارت ،حسـابداری ،نقشـهکشـی و مشـابه  -کـامپیوتر -
خیاطی  -رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی،شـیرینی پـزی،
دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبـهزنـی  -بازارهـای
موقت  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیـزات مخـابراتی  -پـارکهـا محلـی (پـارک کـودک ،بوسـتانهای عمـومی) -
کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیـارد ،بولینـگ و - ...سـالنهـای ورزشـی تـوپی  -اسـتخر  -زورخانـه -
فضایهای ورزشی روباز -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -دبیرستان نوبت اول  -دبیرستان نوبـت دوم  -کالسـهای
نهضت سوادآموزی و امثال آن  -دفاتر پست -شهرداریهای مناطق و نواحی  -کالنتری -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان  -مراکـز تنظـیم
خانواده و مشاوره  -مراکز مشاوره بهزیستی  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط
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مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

171

9

51

15

) ( M0
)(M07
)(M070

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

211

15

41
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توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

 حداقل عرض 07مترپارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -مسجد  -هتل آپارتمانها در محدوده بافت مرکزی

 رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لوازم آرایشـی و زیبـایی  -آژانـس تاکسـی و
اتومبیل کرایه  -کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  -...سفرهخانههای سـنتی  -قهـوهخانـه ،چایخانـه -
پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -گالریها و نگارخانـههـا  -خانـه فرهنـگ  -کتابخانـه ،کـانون
پرورش فکری  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشـی
توپی  -استخر  -زورخانه  -دفاتر پست  -شهرداریهای مناطق و نواحی -کالنتری  -حمام و توالت عمومی

 حداقل عرض  06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

ابزار و رنگفروشی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیـزات الکترونیکـی
(صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایـل و تلفـن  -فـروش پوشـاک ،کفـش ،طـال و
جواهر ،منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کـاالی ورزشـی ،سـرگرمی ،اسـباببـازی و آالت موسـیقی  -فـروش لوسـتر و آئینـه
شمعدان-فروش مبلمان(انواع میز و صندلی ،پرده،فرش و موکت)  -فروش تـابلو ،مجسـمه ،عتیقـه و سـایر محصـوالت هنـری -

 -حداقل عرض  74متر

فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -لوازم مربوط به چشم و عینـک  -فـروش لـوازم

 -رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول

پزشکی -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصـی  -دفـاتر

شماره  6بند 06-7-7

روزنامه و مجله  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجارت ،حسابداری ،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر --مراکز تهیه غـذا و

رعایت همجواری ها

پیمانکاران غذایی  -کارگاه شیرینی پزی  --محصوالت کاغذی ،خواروبار ،پوشاک ،گل ،سایر کاالهـای کـمدوام  -پسـت بـرق -
تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشـکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان  -مراکـز تنظـیم
خانواده و مشاوره
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ادامه ))M121
پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

171

9

51

15

) ( M0
)(M07
)(M070

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

211

15

41

11/5

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سنگین ونیمهسنگین(مینیبوس ،اتوبوس ،کـامیون)  -کـارواش  -شـعب بانکهـای دولتـی و
خصوصی صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -عرضه اوراق بهادار ،سهام و مـدیریت کارگزاریهـا
 موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههـای فـوق قـرارنگرفته  -اجاره کامیون ،تریلی و سایر ماشینآالت سنگین  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صـنعتی  -دفـاتر خـدماتی حمـل
ونقل و اتوبارها  -دفاتر فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبـی ،سـیتـی اسـکن،
 - MRIفیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و تزریقات  -رستوران  -پیتزا ،سـاندویچ
 لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -پاساژ ها  -چاپخانـه ،نشـرروزنامه و مجله  -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -مراکز مخابراتی ،مراکز ارتباط از راه دور  -نمایشگاههای بزرگ  -سالنهـای -
کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههـای آثـار هنـری و نمایشـگاههـا  -فرهنگسـرا -باشـگاههـا و
مجموعههای بزرگ ورزشی  -دوچرخه ،موتور سیکلت  -اسکیت  -سالنها و تاالرهای برگـزاری جشـنهـا  -دانشـگاههـا و سـایر
موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقـاتی  -سـازمانها و ادارات وابسـته بـه وزارتخانـههـا  -ادارات مرکـزی بانکهـا و
موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امـداد)
 انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمـه  -دادگـاهو مجتمع قضایی و هیلتهای حل اختالف  -پزشکی قانونی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،پاسگاه  -راهنمـایی و
رانندگی  -مراکز انتقال خون و بانک خون  -مراکز مشـاوره بهزیسـتی  -بیمارسـتان  -خـدمات کودکـان و نوجوانـان ،پرورشـگاه،
شیرخوارگاه  -خدمات سالخوردگان ،معلولین و خانهسالمندان  -حوزه علمیـه و نظـایر آن  -مصـلی و نظـایر آن  -هتلهـا  -تولیـد
پوشاک

شرط

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11مترپمپبنزین و CNG

 رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M07
)(M077

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (منطقهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

741

2

51

15

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

511

74

51

72

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

 حداقل عرض 07مترحمام و توالت عمومی و مسجد

 رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -عرضـه ،توزیـع انـواع
فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخـش موسـیقی بازیهـای رایانـهای ،کـافینـت  -خواروبارفروشـی ،سـوپرمارکت،
قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خـوراکی ویـژه (قنـد ،شـکالت ،چـای ،خشـکبار ،ادویـه ،بـرنج،
شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانه ،دارگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -اجاره کاالهای تفریحی  -آژانس تاکسـی
و اتومبیل کرایه -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفـاتر وکـال  -دفـاتر مهندسـین
مشاور و دفاتر و شـرکتهای خصوصـی  -دفـاتر فنـی (فتـوکپی ،تایـپ ،زیـراکس ،صـحافی ،پـالت و پرینـت  - )...عکاسـیهـا -

 -حداقل عرض  06متر

پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفـاتر روزنامـه و مجلـه  -خـدمات سـرایداری و نظافـت -

 -رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول

هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجارت ،حسـابداری ،نقشـهکشـی و مشـابه  -کـامپیوتر  -خیـاطی  -راننـدگی  -زبـان -
هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -خیـاطی ـ لحـافدوزی

شماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

و پنبهزنی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست بـرق  -تأسیسـات و تجهیـزات مخـابراتی -
پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی) -کتابخانه ،کانون پـرورش فکـری  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد بـدنسـازی و
ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی تـوپی  -اسـتخر  -زورخانـه  -فضـایهـای ورزشـی
روباز -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههـای کوچـک تفریحـی  -شـهرداریهـای منـاطق و نـواحی  -تکیـه ،حسـینیه،
امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتل آپارتمانها
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ادامه ))M122
پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M07
)(M077

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (منطقهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

741

2

51

15

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

511

74

51

72

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لوازم و قطعـات یـدکی و لـوکس اتومبیـل -
خــدمات و تعمیــرات اتومبیــل ،نماینــدگی و خــدمات پــس از فــروش اتومبیــل  -کــارواش  -فــروش تجهیــزات ســاختمانی
گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فـروش لـوازم باغبـانی (خـدمات لـوازم تخصصـی باغبـانی)  -ابـزار و
رنگفروشی  -قفل و کلیدسازی  -فروش و تعمیر لوازم و ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فـروش و خـدمات
تجهیزات ایمنی و آتشنشانی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط بـا لـوازم و تجهیـزات
الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفـش،
طال و جواهر ،منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فـروش لوسـتر و آئینـه
شمعدان  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -بنگاههای معامالت ملکی زمـین ،بـاغ ،سـاختمان ،مزرعـه -
اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صـندلی - )...
کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طبـاخی،
دیزیسرا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...شیرینی پزی  -مراکز تهیه غـذا و پیمانکـاران غـذایی  -سـفرهخانـههـای
سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصوالت کاغـذی ،خواروبـار،
پوشاک ،گل ،سایر کاالهای کمدوام -آمفی تلاتر  -گالریها و نگارخانهها  -خانه فرهنگ  -خدمات تحصیلی وابسته و تخصصـی (
معلوالن ذهنی و جسمی)  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمـان  -مراکـز تنظـیم خـانواده و
مشاوره  -مراکز مشاوره بهزیستی
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -موسسات و دفاتر بیمـه
(دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قـرار نگرفتـه  -دفـاتر فـروش
بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولـوژی
 کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و تزریقات  -پیمانکاری ساختمانی ،چوبکاری ،کفپـوش - ...،داربسـتهـا،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشی ،تهویه مطبوع و - ...رسـتوران  -پیتـزا  -تعـاونیهـای مصـرف سـازمانها و
مشابه  -پاساژ ها  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کاردانش  -بیمارستان

پمپبنزین و CNG

شرط

 حداقل عرض  74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

 حداقل عرض  11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M07
)(M071

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (زیرمنطقهای)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

711

4

51

51

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

111

02

21

05/2

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

نانوایی ،بقالی -میوه و سبزیفروشی  -مطب منفرد پزشکان و واحد تزریقـات و پانسـمان  -مهـدکودک ـ آمـادگی  -دبسـتان -
کالسهای نهضت سوادآموزی و امثال آن  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

قفل و کلیدسازی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لـوازم و تجهیـزات الکترونیکـی
(صوتی ،تصویری)  -فروش وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشـی ،سـرگرمی ،اسـباببـازی و آالت موسـیقی  -فـروش کتـاب،
مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فـروش ظـروف ،آشـپزخانه و لـوازم
کادویی و تزئینات منزل  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخـش موسـیقی بازیهـای رایانـهای،
کافینت  -خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ، ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشـی .... ،کاالهـای خـوراکی ویـژه (قنـد،
شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانـه ،دراگاسـتور  -لـوازم آرایشـی و زیبـایی -
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -بنگاههای معامالت ملکی زمـین،
باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره و کرایه انواع کـاال (ظـروف ،میـز ،صـندلی  - )...اجـاره و
خدمات اکو و ارکستر مجالس  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پـالت و پرینـت )...
 عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -خدمات سرایداری و نظافت  -پیتزا ،سـاندویچ کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیزیسرا  -آبمیوهفروشـی ،بسـتنی ،فـالودهفروشـی و  - ...آرایشـگاه -خشکشویی ،لباسشـویی  -خیـاطی ـ لحـافدوزی و پنبـهزنـی  -تعـاونیهـای مصـرف سـازمانها و مشـابه  -بازارهـای موقـت -
پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهـا محلـی
(پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -کتابخانه ،کانون پرورش فکـری  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد بـدنسـازی و ژیمناسـتیک و
ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینـگ و - ...سـالنهـای ورزشـی تـوپی  -اسـتخر  -زورخانـه  -فضـایهـای ورزشـی روبـاز-
محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -دبیرستان نوبـت اول  -دبیرسـتان نوبـت دوم  -دفـاتر پسـت ـ
شهرداریهای نواحی  -کالنتری  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان  -مراکـز تنظـیم
خانواده و مشاوره  -مراکز مشاوره بهزیستی  -حمام و توالت عمومی -تکیه  ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیـه ،خانقـاه  -متـل ،زائرسـرا و
مسافرخانه  -هتل آپارتمانها

 حداقل عرض  06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( M0
)(M07
)(M074

مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی
گسترههای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی (با طرح توجیهی)
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

411

نامحدود

51

15

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

5111

15

21

ـــ

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط ومقررات  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  -پانسیون

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی) حمام و توالت عمومی  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -آژانس تاکسی و اتومبیـل کرایـه  -دفـاتر مهندسـین
مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیـوهفروشـی ،بسـتنی ،فـالودهفروشـی و  - ...پارکینـگهـای عمـومی
(طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینـگ و...
 سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -اسکیت  -زورخانه  -دفاتر پست -کالنتری  -پایگاه اورژانس و فوریتهـای پزشـکی  -درمانگـاه ومراکز بهداشت و درمان  -تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -هتل آپارتمانها

 حداقل عرض  06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصـویری)  -فـروش
و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفـش ،طـال و جـواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی -
فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان -فروش مبلمان (انواع میز و صـندلی پـرده،
فرش ،موکت)  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کـادویی
و تزئینات منزل  -لوازم مربوط به چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی

 حداقل عرض  74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سـایر موسسـات مـالی و اعتبـاری  -صـرافی  -عرضـه اوراق بهـادار ،سـهام و
مدیریت کارگزاریها  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتبـاری کـه در هـیچ یـک از دسـتههـای
فوق قرار نگرفته  -دفاتر فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشـخیص طبـی ،سـیتـی اسـکن- MRI ،
فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محـدود و تزریقـات  -رسـتوران  -پیتـزا ،سـاندویچ  -فروشـگاههای
زنجیرهای بزرگ  -پاساژ ها  -بازارهای موقت  -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -مراکـز مخـابراتی ،مراکـز ارتبـاط از راه دور  -نمایشـگاههای
بزرگ  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریهـا و نگارخانـههـا
 فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعـههـای بـزرگ ورزشـی  -سـالنهـا و تاالرهـای برگـزاریجشنها  -سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات  -آگاهی -راهنمایی و رانندگی  -بیمارستان  -هتلها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
رعایت همجواری ها

پمپبنزین و CNG

 حداقل عرض  11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

)( M7
)(M70
)(M700

گردشگری و فرهنگی با مسکونی
محور مختلط مسکونی ـ فرهنگی ـ گردشگری ـ تفریحی
محور ها و گسترههای مختلط مسکونی ،فرهنگی ـ گردشگری ـ تفریحی
حداکثر سطح اشغال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

در طبقه همکف

در طبقات
باالتر

721

6

61

45

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

حداکثر ارتفاع *

211

74

11

74

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

انواع الگوهای مسکن براساس ضوابط ومقررات  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -گلفروشی  -فـروش صـنایعدسـتی  -عرضـه ،توزیـع انـواع
فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -صرافی  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخـه  -اجـاره کاالهـای تفریحـی  -آژانـس تاکسـی و
اتومبیل کرایه  -دفاتر فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -عکاسیها  -دفاتر خـدمات ارتبـاطی و امـور مشـترکین  -دفـاتر روزنامـه و
مجله  -سوپرمارکت  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فـالودهفروشـی و  - ...سـفرهخانـههـای سـنتی -
قهوهخانه ،چایخانه  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیـزات مخـابراتی  -پـارکهـا محلـی (پـارک کـودک ،بوسـتانهای
عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانـه فرهنـگ  -کتابخانـه،
کانون پرورش فکری  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمـومی  -مسـجد،
تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط

 حداقل عرض  11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

))M1
))M10
))M100

عملکردهای مختلط شهری با غلبه خدمات عمومی
محدودههای با قابلیت برنامهریزی (تأمین خدمات اساسی)
محدودههای با قابلیت برنامهریزی (تأمین خدمات اساسی)
حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف

در طبقات باالتر

حداقل مساحت
قطعه

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

توضیحات

حداکثر ارتفاع *

تصویب در کمیته فنی
نیازمند تهیه طرح ویژه مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور
کمیسیون ماده پنج
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد
تبصره  :7تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

))S0
))S00
))S000

تجاری ـ اداری و خدمات
بازار (تجاری ـ خدماتی و فرهنگی)
بازار سنتی شیراز
حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف
و اول

در طبقات باالتر

حداقل مساحت
قطعه و تفکیک

حداقل
عرض گذر

حداقل ضریب
سکونت

توضیحات

حداکثر ارتفاع

تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح ویژه مداخله

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح ویژه مداخله

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

161

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

))S0
))S07
))S070

تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی)
حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف
و اول

در طبقات
باالتر

حداقل مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

توضیحات

حداکثر ارتفاع *

با طرح توجیهی
ــ
ــ
7111
15
61
نامحدود
511
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و
گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه
شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -گلفروشی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت
هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -داروخانه ،دارگاستور  -لوازم مربوط به چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -شعب
بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -عرضه اوراق بهادار ،سهام و مدیریت کارگزاریها  -موسسات و دفاتر بیمه
(دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر فروش بلیط هواپیما،
قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی-کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و
تزریقات  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...فروشگاههای
زنجیرهای بزرگ  -پاساژ ها  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -مراکز مخابراتی ،مراکز ارتباط از راه دور -
نمایشگاههای بزرگ  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر -
موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ
ورزشی  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -سالنها و تاالرهای
برگزاری جشنها  -دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و
رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -بیمارستان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه -
هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

 -حداقل عرض  11متر

پمپبنزین و CNG

 رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی، -رعایت مسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی (فراشهری ـ شهری ـ حوزهای)
حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف
و اول

در طبقات
باالتر

حداقل مساحت قطعه و تفکیک

))S0
))S07
))S077

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع *

توضیحات

11/4
15
611
51
61
2
121
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سنگین ونیمهسنگین(مینیبوس ،اتوبوس ،کامیون)  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -ابزار و رنگفروشی  -فروش و خدمات کامپیوتر
(نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن -
فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب،
مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -گلفروشی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش
صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -داروخانه ،دراگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -لوازم مربوط به چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی
 شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -عرضه اوراق بهادار ،سهام و مدیریت کارگزاریها  -موسسات و دفاتربیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته  -اجاره کامیون ،تریلی و سایر ماشینآالت سنگین  -کرایه
ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوبارها  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها -
آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و تزریقات  -خدمات دامپزشکی -
دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفاتر روزنامه و مجله  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت،
تجارت ،حسابداری ،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه،
چایخانه  -آرایشگاه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصوالت کاغذی ،پوشاک ،گل ،سایر کاالهای کمدوام ، -تولید پوشاک -
فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -تعاونیهای مصرف سازمانها و مشابه  -پاساژ ها  -چاپخانه ،نشر روزنامه و مجله  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر
باز)  -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -مراکز مخابراتی ،مراکز ارتباط از راه دور  -نمایشگاههای بزرگ  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک
کودک ،بوستانهای عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا،
خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد،
بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -سالنها و تاالرهای برگزاری جشنها  -دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی -
سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای
عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمه
 دادگاه و مجتمع قضایی و هیلتهای حل اختالف  -پزشکی قانونی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -پایگاه اورژانس وفوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانک خون  -مراکز مشاوره بهزیستی  -بیمارستان  -خدمات
کودکان و نوجوانان ،پرورشگاه ،شیرخوارگاه  -خدمات سالخوردگان ،معلولین و خانهسالمندان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -حوزه
علمیه و نظایر آن  -مصلی و نظایر آن  -کلیسا ،کنیسه ،سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  -متل ،زائرسرا ،اردوگاه و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

))S0
))S07
))S071

تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی (منطقهای)
حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف
و اول

در طبقات
باالتر

حداقل مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع *

توضیحات

74
74
411
51
61
6
111
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لوکس اتومبیل  -خدمات و تعمیرات اتومبیل ،نمایندگی و خدمات پس از فروش
اتومبیل  -کارواش  -فروش تجهیزات ساختمانی گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فروش لوازم باغبانی (خدمات لوازم تخصصی باغبانی)  -ابزار و رنگفروشی  -قفل و
کلیدسازی  -فروش و تعمیر لوازم و ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتشنشانی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار) -
فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر،
منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمان (انواع میز
و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -گلفروشی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فروش ظروف،
آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ،لبنیاتی ،مرغ
و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -لوازم مربوط به چشم
و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره) -
عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته  -بنگاههای معامالت ملکی زمین ،باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای
تفریحی  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -دفاتر خدماتی
حمل ونقل و اتوبارها  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی
محدود و تزریقات  -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -خدمات دامپزشکی  -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -دفاتر
فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفاتر روزنامه و مجله  -خدمات سرایداری و نظافت -
پیمانکاری ساختمانی ،چوبکاری ،کفپوش - ...،داربستها ،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشی ،تهویه مطبوع و - ...هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجارت ،حسابداری،
نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -خیاطی  -رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم،
جگرکی  -طباخی،شیرینی پزی ،دیزیسرا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی،
لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصوالت کاغذی ،خواروبار ،پوشاک ،گل ،سایر کاالهای کمدوام -
فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -تعاونیهای مصرف سازمانها و مشابه  -پاساژ ها  -بازارهای موقت-بازارهای میوه و تره بار (کوچک)  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر
باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای آثار
هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و
ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک
تفریحی  -راهنمایی  -دبیرستان  -پیش دانشگاهی  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کاردانش  -خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی ( معلوالن ذهنی و جسمی)  -سازمانها و ادارات وابسته به
وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته
امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -هیلتهای حل اختالف  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و
رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانک خون  -مراکز مشاوره بهزیستی  -بیمارستان -
حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا ،اردوگاه و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها
کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

))S0
))S07
))S074

تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی (زیرمنطقهای)
حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف
و اول

در طبقات
باالتر

حداقل مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع *

توضیحات

07/5
02
751
61
61
1
021
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -قفل و کلیدسازی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری) -فروش وسایل
خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فروش
ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -خواروبارفروشی ،سوپرمارکت،
نانوایی ،بقالی ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،میوه و سبزیفروشی  -کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و
سیگارفروشی  -داروخانه ،دارگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -بنگاههای معامالت ملکی زمین،
باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر
مجالس  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -مطب منفرد پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان  -دفاتر فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و
تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -خدمات سرایداری و نظافت  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجارت ،حسابداری ،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -خیاطی -
رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی،شیرینی پزی ،دیزیسرا -
آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -بازارهای موقت  -پارکینگهای
عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری -
سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز -محوطههای روباز اسکیت
و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -مهدکودک ـ آمادگی  -دبستان  -دبیرستان نوبت اول  -دبیرستان نوبت دوم  -کالسهای نهضت سوادآموزی و امثال آن  -دفاتر پست -شهرداریهای
مناطق و نواحی  -کالنتری -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز مشاوره بهزیستی  -حمام و توالت عمومی  -مسجد،
تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S70
)(S700

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدماتی
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (فراشهری ـ شهری)
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل
عرض گذر

حداکثر تراکم
حداکثر سطح اشغال
حداکثر تعداد
ساختمانی
طبقات
در طبقات باالتر
در طبقه همکف و اول
11/5
15
211
15
51
9
111
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداکثر ارتفاع *

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریهای مشروط به استقرار
کاربری(عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -مسجد  -هتل آپارتمانها در محدوده بافت مرکزی

شرط
 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لـوازم آرایشـی و زیبـایی  -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه -
کافهشاپ ،کافه تریا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  -...سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانـه ،چایخانـه -پارکینـگهـای عمـومی (طبقـاتی) -
پارکینگهای عمومی (سر باز)  -گالریها و نگارخانهها  -خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سالنهـای ورزشـی ماننـد بـدنسـازی و
ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانـه  -دفـاتر پسـت  -شـهرداریهـای منـاطق و
نواحی -کالنتری  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه -کلیسـا ،کنیسـه ،سـایر عبادتگاههـای اقلیتهـای دینـی -
متل ،زائرسرا و هتل آپارتمانها

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

ابزار و رنگفروشی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکـی (صـوتی ،تصـویری)
 فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشـاک ،کفـش ،طـال و جـواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینـه شـمعدان-فـروش مبلمـان(انواع میـز و صـندلی ،پرده،فـرش و
موکت)  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لـوازم کـادویی و تزئینـات منـزل
 لوازم مربوط به چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفـاتر مهندسـین مشـاور و دفـاترو شرکتهای خصوصی  -دفاتر روزنامه و مجله  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجـارت ،حسـابداری ،نقشـهکشـی و مشـابه  -کـامپیوتر--
مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -کارگاه شیرینی پزی  --محصوالت کاغذی ،خواروبار ،پوشاک ،گـل ،سـایر کاالهـای کـمدوام  -پسـت بـرق -
تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره

 حداقل عرض  74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها
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ادامه )(S211
پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S70
)(S700

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدماتی
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (فراشهری ـ شهری)

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

111

9

حداکثر سطح اشغال
در طبقات باالتر
در طبقه همکف و اول
15
51

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل
عرض گذر

حداکثر ارتفاع *

211

15

11,5

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سـنگین ونیمـهسـنگین(مینیبـوس ،اتوبـوس ،کـامیون ) -کـارواش  -شـعب بانکهـای دولتـی و خصوصـی
صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -عرضه اوراق بهادار ،سـهام و مـدیریت کارگزاریهـا  -موسسـات و دفـاتر بیمـه
(دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسـتههـای فـوق قـرار نگرفتـه  -اجـاره کـامیون ،تریلـی و سـایر
ماشینآالت سنگین  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوبارها  -دفاتر فروش بلیط هواپیمـا ،قطـار ،اتوبـوس
 دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکنMRI - ،فیزیـوتراپی و رادیولـوژی  -کلینیـک خصوصـی ،سـاختمان پزشـکان،جراحی محدود و تزریقات  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -لـوازم خـانگی ،تأسیسـات و تجهیـزات شـهری و سـایر کاالهـای بـادوام  -فروشـگاههای
زنجیرهای بزرگ  -پاساژ هـا  -چاپخانـه ،نشـر روزنامـه و مجلـه  -ایسـتگاههای رادیـو و تلویزیـون  -مراکـز مخـابراتی ،مراکـز ارتبـاط از راه دور -
نمایشگاههای بزرگ  -سالنهای -کنسرت و نمایش  -سـینما -آمفـی تلـاتر  -مـوزههـای تـاریخی  -مـوزههـای آثـار هنـری و نمایشـگاههـا -
فرهنگسرا -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -دوچرخه ،موتور سیکلت  -اسکیت  -سالنها و تاالرهـای برگـزاری جشـنهـا  -دانشـگاههـا و
سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکهـا و موسسـات مـالی -

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنهـا ،کانونهـا و تشـکلهـای
غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمه  -دادگـاه و مجتمـع قضـایی و هیلـتهـای حـل اخـتالف -
پزشکی قانونی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -مراکز انتقـال خـون و بانـک خـون  -مراکـز مشـاوره
بهزیستی  -بیمارستان  -خدمات کودکان و نوجوانان ،پرورشگاه ،شیرخوارگاه  -خدمات سالخوردگان ،معلولین و خانهسالمندان  -حـوزه علمیـه و نظـایر
آن  -مصلی و نظایر آن  -هتلها  -تولید پوشاک

پمپبنزین و CNG

 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S70
)(S707

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدماتی
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (منطقهای)

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

771

6

711

4

حداکثر سطح اشغال
در طبقه
همکف در طبقات باالتر
و اول
15
51
51

51

حداقل مساحت
قطعه و تفکیک

حداقل
عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

411

74

74

-

74

02/5

توضیحات

در صورت عدم احراز شرایط حداقل مساحت قطعه

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

حمام و توالت عمومی  -مسجد

شرط
 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -عرضه ،توزیـع انـواع فـیلمهـای
سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -خواروبارفروشـی ،سـوپرمارکت ،قصـابی ،مـواد پروتلینـی،
لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،بـرنج ،شـیرینی و - )....تنبـاکو و سیگارفروشـی
 داروخانه ،دارگاستور  -لوازم آرایشی و زیبایی  -اجاره کاالهای تفریحـی  -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه -مطـب و واحـد تزریقـات وپانسمان  -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشـاور و دفـاتر و شـرکتهای خصوصـی  -دفـاتر فنـی
(فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتبـاطی و امـور مشـترکین -
دفاتر روزنامه و مجله  -خدمات سرایداری و نظافت  -هنرهای تجسمی و موسیقی  -مدیریت ،تجـارت ،حسـابداری ،نقشـهکشـی و مشـابه -
کامپیوتر  -خیاطی  -رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبـایی  -سـایر آموزشـگاهها و موسسـات آموزشـی  -آرایشـگاه  -خشکشـویی،
لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پسـت بـرق  -تأسیسـات

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی) -کتابخانه ،کـانون پـرورش فکـری  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد
بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانـه  -فضـایهـای ورزشـی
روباز -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -شهرداریهای مناطق و نواحی  -تکیه ،حسـینیه ،امـامزاده ،فاطمیـه،
خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتل آپارتمانها
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ادامه )(S212
پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

) ( S7
)(S70
)(S707

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدماتی
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (منطقهای)
حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف و
در طبقات باالتر
اول
15
51

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

74
74
411
6
771
در صورت عدم احراز شرایط حداقل
02/5
74
51
51
4
711
مساحت قطعه
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)
بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لـوازم و قطعـات یـدکی و لـوکس اتومبیـل  -خـدمات و
تعمیــرات اتومبیــل ،نماینــدگی و خــدمات پــس از فــروش اتومبیــل  -کــارواش  -فــروش تجهیــزات ســاختمانی گرمایش،ســرمایش،لوازم
بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فروش لوازم باغبانی (خدمات لوازم تخصصی باغبانی)  -ابزار و رنگفروشی  -قفـل و کلیدسـازی  -فـروش
و تعمیر لوازم و ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فـروش و خـدمات تجهیـزات ایمنـی و آتـشنشـانی  -فـروش و خـدمات
کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لـوازم و تجهیـزات الکترونیکـی (صـوتی ،تصـویری)  -فـروش و خـدمات دوربـین
عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی  -فـروش کـاالی ورزشـی،
سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکـت)  -بنگـاههـای
معامالت ملکی زمین ،باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -کرایه ماشینهـا و تجهیـزات اداری و صـنعتی  -اجـاره و کرایـه
انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -کافهشـاپ ،کافـه تریـا  -کبـابی،
حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیزیسرا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فـالودهفروشـی و  - ...شـیرینی پـزی  -مراکـز تهیـه غـذا و پیمانکـاران غـذایی -
سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خـانگی ،تأسیسـات و تجهیـزات شـهری و سـایر کاالهـای بـادوام  -محصـوالت کاغـذی،
خواروبار ،پوشاک ،گل ،سایر کاالهای کمدوام -آمفی تلاتر  -گالریها و نگارخانهها  -خانـه فرهنـگ  -خـدمات تحصـیلی وابسـته و تخصصـی
(معلوالن ذهنی و جسمی)  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان  -مراکـز تنظـیم خـانواده و مشـاوره -
مراکز مشاوره بهزیستی
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتبـاری  -صـرافی  -موسسـات و دفـاتر
بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فـوق قـرار نگرفتـه  -دفـاتر
فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسـکن - MRI ،فیزیـوتراپی و
رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و تزریقات  -پیمانکاری ساختمانی ،چوبکاری ،کفپـوش- ...،
داربستها ،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشی ،تهویه مطبوع و - ...رستوران  -پیتزا  -تعـاونیهـای مصـرف
سازمانها و مشابه  -پاساژ ها  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کاردانش  -بیمارستان

پمپبنزین و CNG

شرط

 حداقل عرض 74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 رعایت همجواریها حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدماتی
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات (زیرمنطقهای)
حداقل
مساحت قطعه و
تفکیک

) ( S7
)(S70
()S701

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
و
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
اول
9/7
02
711
51
51
7
011
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل عرض گذر

توضیحات

حداکثر ارتفاع*

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریهای مشروط به استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

نانوایی ،بقالی -میوه و سبزیفروشی  -مطب منفرد پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان  -مهدکودک ـ آمادگی -دبستان -کالسهای نهضت
سوادآموزی و امثال آن  -مسجد

 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

قفل و کلیدسازی  -فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیـزات الکترونیکـی
(صوتی ،تصویری)  -فروش وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسـباببـازی و آالت موسـیقی  -فـروش کتـاب،
مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -سمساری و امانتفروشی  -پالستیکفروشی  -فروش ظروف ،آشـپزخانه و لـوازم
کادویی و تزئینات منزل  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهـای رایانـهای،
کافینت  -خواروبارفروشی ،سوپرمارکت ، ،قصابی ،مواد پروتلینی ،لبنیاتی ،مرغ و ماهیفروشی .... ،کاالهای خـوراکی ویـژه (قنـد،
شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لـوازم آرایشـی و زیبـایی -
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتبـاری  -بنگـاههـای معـامالت ملکـی
زمین ،باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجاره دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره و کرایه انواع کـاال (ظـروف ،میـز ،صـندلی - )...
اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیـراکس ،صـحافی ،پـالت و
پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -خـدمات سـرایداری و نظافـت -
پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فـالودهفروشـی و ...
 آرایشگاه  -خشکشویی ،لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -تعـاونیهـای مصـرف سـازمانها و مشـابه  -بازارهـایموقت  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر بـاز)  -پسـت بـرق  -تأسیسـات و تجهیـزات مخـابراتی -
پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد بـدنسـازی و
ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضـایهـای ورزشـی
روباز -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -دبیرستان نوبـت اول  -دبیرسـتان نوبـت دوم  -دفـاتر
پست ـ شهرداریهای نواحی  -کالنتری  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان  -مراکـز
تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز مشاوره بهزیستی  -حمام و توالت عمومی  -تکیه  ،حسینیه ،امـامزاده ،فاطمیـه ،خانقـاه  -متـل،
زائرسرا و مسافرخانه  -هتل آپارتمانها

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S70
)(S704

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات
گسترههای ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی)

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
در طبقه همکف و
طبقات
در طبقات باالتر
اول ،دوم و سوم
کمیتههای فنی مربوطه
15
یک هکتار
11
41
نامحدود
161
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی) حمام و توالت عمومی  -مسجد

شرط
 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر مهندسـین مشـاور و دفـاتر
و شرکتهای خصوصی  -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فـالودهفروشـی و  - ...پارکینـگهـای عمـومی (طبقـاتی)  -پارکینـگهـای
عمومی (سر باز)  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشـی تـوپی  -اسـتخر
 اسکیت  -زورخانه  -دفاتر پست -کالنتری  -پایگاه اورژانـس و فوریتهـای پزشـکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان  -تکیـه ،حسـینیه،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -هتل آپارتمانها

 حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

فروش و خدمات کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)  -فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صـوتی ،تصـویری)  -فـروش و خـدمات
دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسوجات ،وسایل خـرازی  -فـروش کـاالی ورزشـی،
سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان -فروش مبلمان (انواع میـز و صـندلی پـرده ،فـرش ،موکـت)  -فـروش تـابلو،
مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -لوازم مربـوط بـه چشـم
و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی

 حداقل عرض 74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صـرافی  -عرضـه اوراق بهـادار ،سـهام و مـدیریت
کارگزاریها  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسـتههـای فـوق قـرار نگرفتـه
 دفاتر فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سـیتـی اسـکنMRI - ،فیزیـوتراپی و رادیولـوژی کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحی محدود و تزریقات  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -فروشـگاههای زنجیـرهای بـزرگ  -پاسـاژ هـا -بازارهای موقت  -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -مراکز مخابراتی ،مراکز ارتباط از راه دور  -نمایشگاههای بزرگ  -سالنهـای کنسـرت و نمـایش -
سینما -آمفی تلاتر -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانـه فرهنـگ  -کتابخانـه ،کـانون
پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -سالنها و تاالرهای برگزاری جشنهـا  -سـازمانها و ادارات وابسـته بـه وزارتخانـههـا -
ادارات  -آگاهی -راهنمایی و رانندگی  -بیمارستان  -هتلها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

پمپبنزین و CNG

 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدماتی با غلبه سبز و باز
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی (فراشهری ـ شهری)

) ( S7
)(S77
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حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
و اول
74
15
411
41
51
6
741
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)
بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سنگین ونیمهسنگین(مینیبوس ،اتوبوس ،کامیون)  -کارواش  -ابزار و رنگفروشی  -فروش و خدمات کـامپیوتر (نـرمافـزار و سـختافـزار)  -فـروش و خـدمات
مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی
 فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمـان (انـواع میـز و صـندلی پـرده ،فـرش،موکت)  -گلفروشی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدستی  -فروش ظروف ،آشـپزخانه و لـوازم کـادویی و تزئینـات منـزل -داروخانـه ،دراگاسـتور  -لـوازم
آرایشی و زیبایی  -لوازم مربوط به چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتبـاری  -صـرافی  -عرضـه اوراق
بهادار ،سهام و مدیریت کارگزاریها  -موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قـرار نگرفتـه  -اجـاره کـامیون ،تریلـی و
سایر ماشینآالت سنگین  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوبارها  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -دفاتر فـروش بلـیط هواپیمـا ،قطـار ،اتوبـوس  -دفـاتر
تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی  -کلینیک خصوصی ،ساختمان پزشکان ،جراحـی محـدود و تزریقـات  -دفـاتر ازدواج و طـالق  -دفـاتر
اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -دفاتر روزنامه و مجله  -هنرهای تجسـمی و موسـیقی  -مـدیریت ،تجـارت ،حسـابداری ،نقشـهکشـی و مشـابه -
کامپیوتر  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غـذایی  -کارگـاه شـیرینی پـزی  -سـفرهخانـههـای سـنتی -
قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -محصوالت کاغذی ،خواروبار ،پوشاک ،گـل ،سـایر کاالهـای کـمدوام  -فروشـگاههای زنجیـرهای بـزرگ -
پاساژ ها  -چاپخانه ،نشر روزنامه و مجله  -پارکینگهای عمـومی (طبقـاتی)  -پارکینـگهـای عمـومی (سـر بـاز)  -ایسـتگاههای رادیـو و تلویزیـون  -مراکـز مخـابراتی ،مراکـز ارتبـاط از راه دور -
نمایشگاههای بزرگ  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -مـوزههـای تـاریخی -
موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشـگاههـا و مجموعـههـای بـزرگ ورزشـی  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد
بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -دوچرخه ،موتور سیکلت ـ اسکیت  -زورخانه  -سـالنهـا و تاالرهـای برگـزاری جشـنهـا -
دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکهـا و موسسـات مـالی  -ادارات و دفـاتر پسـت  -شـهرداری ـ
شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنهـا ،کانونهـا و تشـکلهـای غیردولتـی (NGOهـا)  -هیلـتهـای ورزشـی -
سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمه  -دادگاه و مجتمع قضایی و هیلتهای حل اختالف  -پزشکی قانونی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی ،کالنتری ،پاسـگاه  -راهنمـایی و راننـدگی
 پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانک خـون  -مراکـز مشـاوره بهزیسـتی  -بیمارسـتان  -خـدماتکودکان و نوجوانان ،پرورشگاه ،شیرخوارگاه  -خدمات سالخوردگان ،معلولین و خانهسالمندان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امـامزاده ،فاطمیـه ،خانقـاه  -حـوزه علمیـه و نظـایر آن -
مصلی و نظایر آن  -کلیسا ،کنیسه ،سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط
 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی
محورهای تجاری ـ اداری ـ خدمات (منطقهای)
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حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
و اول
70
74
111
41
51
5
711
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)
بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لـوکس اتومبیـل  -خـدمات و تعمیـرات اتومبیـل ،نماینـدگی و خـدمات پـس از فـروش
اتومبیل  -کارواش  -فروش تجهیزات ساختمانی گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فروش لوازم باغبانی (خدمات لوازم تخصصی باغبانی)  -ابـزار و رنـگفروشـی  -قفـل و
کلیدسازی  -فروش و تعمیر لوازم و ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتشنشـانی  -فـروش و خـدمات کـامپیوتر (نـرمافـزار و سـختافـزار) -
فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (صوتی ،تصویری)  -فروش و خدمات دوربین عکاسـی و فیلمبـرداری و گوشـی موبایـل و تلفـن  -فـروش پوشـاک ،کفـش ،طـال و جـواهر،
منسوجات ،وسایل خرازی  -فروش کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -فروش مبلمـان (انـواع میـز
و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -گلفروشی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صـنایعدسـتی  -سمسـاری و امانـتفروشـی  -پالسـتیکفروشـی  -فـروش ظـروف،
آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانـهای ،کـافینـت  -خواروبارفروشـی ،سـوپرمارکت ،لبنیـاتی،
مرغ و ماهیفروشی - .... ،کاالهای خوراکی ویژه (قند ،شکالت ،چای ،خشکبار ،ادویه ،برنج ،شیرینی و - )....تنباکو و سیگارفروشی  -داروخانه ،دراگاستور  -لوازم آرایشی و زیبـایی  -لـوازم مربـوط بـه
چشم و عینک  -فروش لوازم پزشکی  -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -موسسات و دفاتر بیمه (دانـا ،البـرز ،ایـران و غیـره)
 عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته  -بنگاههای معامالت ملکی زمین ،باغ ،ساختمان ،مزرعه  -اجـاره ماشـین ،سـواری ،دوچرخـه  -اجـاره کاالهـایتفریحی  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -اجاره و کرایه انواع کاال (ظروف ،میز ،صندلی  - )...کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجـالس  -دفـاتر خـدماتی
حمل ونقل و اتوبارها  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیـوتراپی و رادیولـوژی  -کلینیـک خصوصـی ،سـاختمان پزشـکان ،جراحـی
محدود و تزریقات  -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -خدمات دامپزشکی  -دفاتر ازدواج و طالق  -دفاتر اسناد رسمی  -دفاتر وکال  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شـرکتهای خصوصـی  -دفـاتر
فنی (فتوکپی ،تایپ ،زیراکس ،صحافی ،پالت و پرینت  - )...عکاسیها  -پارچهنویسی و تابلونویسی  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفاتر روزنامـه و مجلـه  -خـدمات سـرایداری و نظافـت
 پیمانکاری ساختمانی ،چوبکاری ،کفپوش - ...،داربستها ،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشی ،تهویه مطبوع و - ...هنرهای تجسمی و موسیقی  -مـدیریت ،تجـارت ،حسـابداری،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -خیاطی  -رانندگی  -زبان  -هنرهای نمایشی و زیبایی  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریـا  -کبـابی ،حلـیم،
جگرکی  -طباخی،شیرینی پزی ،دیزیسرا -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانـه ،چایخانـه  -آرایشـگاه  -خشکشـویی،
لباسشویی  -خیاطی ـ لحافدوزی و پنبهزنی  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیـزات شـهری و سـایر کاالهـای بـادوام  -محصـوالت کاغـذی ،خواروبـار ،پوشـاک ،گـل ،سـایر کاالهـای کـمدوام -
فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -تعاونیهای مصرف سازمانها و مشابه  -پاساژ ها  -بازارهای موقت-بازارهای میوه و تره بار (کوچک)  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهـای عمـومی (سـر
باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -سالنهای کنسرت و نمـایش  -سـینما -آمفـی تلـاتر  -مـوزههـای آثـار
هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -باشگاههـا و مجموعـههـای بـزرگ ورزشـی  -سـالنهـای ورزشـی ماننـد بـدنسـازی و
ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشـی روبـاز -محوطـههـای روبـاز اسـکیت و سـایر مجموعـههـای کوچـک
تفریحی  -راهنمایی  -دبیرستان  -پیش دانشگاهی  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کاردانش  -خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی ( معلوالن ذهنی و جسمی)  -سـازمانها و ادارات وابسـته بـه
وزارتخانهها  -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ادارات و دفاتر پست  -شهرداری ـ شهرداریهای مناطق و نواحی  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شـهید ـ 05خـرداد ،مستضـعفان ،کمیتـه
امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی (NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -هیلتهای حـل اخـتالف  -سـاختمانهای اداری نیـروی انتظـامی  -آگـاهی ،کالنتـری ،پاسـگاه  -راهنمـایی و
رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -مراکز انتقال خون و بانـک خـون  -مراکـز مشـاوره بهزیسـتی  -بیمارسـتان -
حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا ،اردوگاه و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)
پمپبنزین و CNG

شرط
 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه فرهنگی
محورها و گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه فرهنگی (فراشهری ـ شهری و حوزهای)

) ( S7
)(S71
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حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
و اول
74
15
411
41
51
6
741
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل مساحت
قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی) -حمام و توالت عمومی  -مسجد
فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی -سوپرمارکت -داروخانه ،دراگاستور -کافهشاپ ،کافه تریا  -آبمیوهفروشی،
بستنی ،فالودهفروشی و  - ...پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات
مخابراتی  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی -
استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز  -دفاتر پست  -کالنتری  -پایگاه بسیج -تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه  -کلیسا ،کنیسه،
سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  -هتل آپارتمان  -مسافر خانه و زائر سرا
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جـواهر ،منسـوجات ،وسـایل خـرازی  -فـروش
کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروش صنایعدسـتی  -عرضـه ،توزیـع
انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهـای رایانـهای ،کـافینـت  -دفـاتر مهندسـین مشـاور و دفـاتر و شـرکتهای
خصوصی -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -دفاتر روزنامه و مجله  -خدمات سرایداری و نظافت  -هنرهـای تجسـمی و موسـیقی  -مـدیریت،
تجارت ،حسابداری ،نقشهکشی و مشابه  -کامپیوتر  -هنرهای نمایشـی و زیبـایی  -محصـوالت کاغـذی ،پوشـاک ،گـل ،سـایر کاالهـای کـمدوام -
گالریها و نگارخانهها  -خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان -
خدمات کودکان و نوجوانان سالنها و تاالرهای برگزاری جشنها  -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -صرافی  -عرضه اوراق بهادار ،سهام و مـدیریت کارگزاریهـا -
موسسات و دفاتر بیمه (دانا ،البرز ،ایران و غیره)  -عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دستههای فوق قرار نگرفته  -دفاتر فروش بلیط هواپیما،
قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی ،سیتی اسکن - MRI ،فیزیوتراپی و رادیولوژی -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ -لوازم خانگی،
تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -فروشگاههای زنجیرهای بزرگ  -پاساژ ها  -سالنهای کنسـرت و نمـایش  -سـینما  -آمفـی تلـاتر -
موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -فرهنگسرا  -استادیومها  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی -شهربازی  -باغوحشها ،باغهای
گیاهشناسی -دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانـههـا  -ادارات مرکـزی بانکهـا و
موسسات مالی  -ادارات  -شهرداری  -بنیادها و نهادهای عمومی (بنیاد شهید ـ 05خرداد ،مستضعفان ،کمیته امداد)  -انجمنها ،کانونها و تشکلهای غیردولتی
(NGOها)  -هیلتهای ورزشی  -سرپرستی بانکها ،سرپرستی شعب بیمه  -دادگاه و مجتمـع قضـایی و هیلـتهـای حـل اخـتالف  -پزشـکی قـانونی -
ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -آگاهی  -پاسگاه  -راهنمـایی و راننـدگی  -بیمارسـتان  -پرورشـگاه ،شـیرخوارگاه  -خـدمات سـالخوردگان ،معلـولین و
خانهسالمندان  -حوزه علمیه و نظایر آن  -هتل
پمپبنزین و CNG

شرط
 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 رعایت همجواری ها حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض 74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

 حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواریها

 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیط
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S71
()S717

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترهها و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه فرهنگی
گسترههای و کانونهای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه فرهنگی (منطقهای)

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
و اول
02,5
74
41
51
4
061
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

حمام و توالت عمومی  -مسجد
فروش کتاب ،مجله ،لوازمالتحریر و مهندسی  -گلفروشی  -سوپر مارکت  -داروخانـه ،دراگاسـتور  -اجـاره کاالهـای تفریحـی  -آژانـس تاکسـی و
اتومبیل کرایه  -دفاتر مهندسین مشاور و دفـاتر و شـرکتهای خصوصـی  -دفـاتر فنـی (فتـوکپی ،تایـپ ،زیـراکس ،صـحافی ،پـالت و پرینـت - )...
عکاسیها  -دفاتر روزنامه و مجله  -کافهشاپ ،کافـه تریـا  -آبمیـوهفروشـی ،بسـتنی ،فـالودهفروشـی و  - ...پارکینـگهـای عمـومی (طبقـاتی) -
پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پـارک کـودک ،بوسـتانهای عمـومی)  -سـالنهـای
ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهـای ورزشـی تـوپی  -اسـتخر  -زورخانـه  -فضـایهـای
ورزشی روباز  -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -کالنتری ،پاسگاه  -تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -فروش پوشاک ،کفش ،طال و جواهر ،منسوجات ،وسـایل خـرازی  -فـروش
کاالی ورزشی ،سرگرمی ،اسباببازی و آالت موسیقی  -فروش تابلو ،مجسمه ،عتیقه و سایر محصوالت هنـری  -فـروش صـنایعدسـتی  -عرضـه،
توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویدئویی ،نوارها و نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -هنرهای تجسـمی و موسـیقی  -سـاندویچ -
آمفی تلاتر  -گالریها و نگارخانهها  -هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفهای و کـاردانش  -خـدمات تحصـیلی وابسـته و تخصصـی ( معلـوالن ذهنـی و
جسمی)  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان
شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -صندوقهای قرضالحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  -دفاتر فروش بلیط هواپیمـا ،قطـار ،اتوبـوس  -دفـاتر
تورها  -رستوران  -پیتزا  -پاساژ ها  -پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -بیمارستان

پمپبنزین و CNG

شرط
 حداقل عرض 07متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 رعایت همجواری ها حداقل عرض 06متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 -رعایت همجواری ها

 حداقل عرض 74متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 رعایت همجواریها حداقل عرض  11متر رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدولشماره  6بند 06-7-7
 رعایت همجواریها حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترههای خدمات عمومی
گسترههای خدمات عمومی (فراشهری ـ شهری ـ حوزهای)

) ( S7
)(S74
()S740

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
و
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
اول
02/5
15
01111
41
41
4
061
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پـارکهـای
بزرگ  -پارکهای جنگلی و فضاهای سبز بزرگ شهری  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانه،
کانون پرورش فکری  -باشگاهها و مجموعههای بزرگ ورزشی  -سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز  -محوطههـای روبـاز اسـکیت و سـایر
مجموعههای کوچک تفریحی  -دانشگاهها و سایر موسسات آموزشعالی  -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -پایگاه اورژانس و فوریتهـای پزشـکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و
درمان  -بیمارستان  -خدمات کودکان و نوجوانان ،پرورشگاه ،شیرخوارگاه  -حمام و توالت عمومی  -مسجد -حوزه علمیه و نظایر آن  -مصلی و نظایر آن

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و  - CNGایستگاه تغییر ولتاژ برق  -تأسیسات و تجهیزات گاز شهری

شرط
 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:

) ( S7
)(S74
()S747

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز
گسترههای خدمات عمومی
گسترههای خدمات عمومی (منطقهای)

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

051

1

حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف
در طبقات باالتر
و اول
51
51

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

5111

74

04/5

توضیحات

تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخـابراتی  -پـارکهـا محلـی (پـارک کـودک ،بوسـتانهای عمـومی) -
پارکهای بزرگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشـی تـوپی -
استخر  -زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز  -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچک تفریحی  -هنرسـتانها ـ مراکـز فنـی و حرفـهای و کـاردانش  -خـدمات
تحصیلی وابسته و تخصصی ( معلوالن ذهنی و جسمی)  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمـومی  -مسـجد ،تکیـه،
حسینیه ،فاطمیه ،خانقاه

کاربریها با شرط استقرار
شرط

کاربری(عملکرد)

 حداقل عرض  11متر رعایت همجواری ها  ،کنترلپمپبنزین و  - CNGایستگاه تغییر ولتاژ برق  -تأسیسات و تجهیزات گاز شهری

دسترسی ،رعایت مسایل ایمنی و
زیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

پهنه با کد دورقمی:

گسترههای خدمات عمومی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

گسترههای خدمات عمومی (زیرمنطقهای)

) ( S7
)(S74
)(S741

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
و اول
9/7
02
7511
51
51
7
011
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمـومی)  -کتابخانـه،
کانون پرورش فکری  -سالنهای ورزشی مانند بدنسازی و ژیمناستیک و ایروبیک  -سالنهای بیلیارد ،بولینگ و - ...سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه  -فضـایهـای
ورزشی روباز  -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههای کوچـک تفریحـی  -مهـدکودک ـ آمـادگی  -دبسـتان  -دبیرسـتان نوبـت اول -دبیرسـتان نوبـت دوم  -پـیش
دانشگاهی  -کالسهای نهضت سوادآموزی و امثال آن  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان  -حمـام و توالـت عمـومی  -مسـجد ،تکیـه،
حسینیه ،فاطمیه ،خانقاه

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

 حداقل عرض  11مترایستگاه تغییر ولتاژ برق  -تأسیسات و تجهیزات گاز شهری

 رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی،رعایت مسایل ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

پهنه با کد دورقمی:

محورها و گسترههای گردشگری و فرهنگی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

محورهای گردشگری ـ فرهنگی

) ( S7
)(S75
)(S750

حداکثر سطح اشغال
حداکثر تراکم
حداکثر تعداد
ساختمانی
و
همکف
طبقه
در
طبقات
در طبقات باالتر
اول
02/5
71
511
41
51
4
021
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -گلفروشی  -فروش صنایعدستی  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهـای سـینمایی ،ویـدئویی ،نوارهـا و
نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -صرافی  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه  -دفـاتر
فروش بلیط هواپیما ،قطار ،اتوبوس  -دفاتر تورها  -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -عکاسیها  -دفاتر خدمات ارتباطی و امـور مشـترکین  -دفـاتر روزنامـه و مجلـه -
سوپرمارکت  -رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشی و  - ...سفرهخانههـای سـنتی
 قهوهخانه ،چایخانه  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پـارک کـودک،بوستانهای عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانـههـا  -فرهنگسـرا،
خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -آگاهی ،کالنتری ،پاسگاه  -راهنمایی و رانندگی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و
درمان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه  -متل ،زائرسرا و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پمپبنزین و CNG

شرط

 حداقل عرض  11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی،رعایت مسایل ایمنی وزیست محیطی

178

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

پهنه با کد دورقمی:

محورها و گسترههای گردشگری و فرهنگی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

گسترههای گردشگری ـ فرهنگی

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف
در طبقات باالتر
و اول

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

) ( S7
)(S75
)(S757

حداکثر ارتفاع

توضیحات

با طرحهای ویژه موضعی و تصویب در کمیسیون ماده پنج

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -گلفروشی  -فروش صنایعدستی  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهـای سـینمایی ،ویـدئویی ،نوارهـا و
نرمافزاری پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -اجاره کاالهای تفریحی  -عکاسیها  -دفاتر روزنامه و مجله  -سـوپر مارکـت -
رستوران  -پیتزا ،ساندویچ  -کافهشاپ ،کافه تریا  -کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فـالودهفروشـی و  - ...سـفرهخانـههـای سـنتی -
قهوهخانه ،چایخانه  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهـا محلـی (پـارک کـودک،
بوستانهای عمومی)  -سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانههـا  -فرهنگسـرا،
خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -کالنتری  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمومی  -مسـجد
 -متل ،زائرسرا ،اردوگاه و مسافرخانه  -هتلها و هتل آپارتمانها

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

179

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

مراکز و گسترههای تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

پهنه با کد دورقمی:

محورها و گسترههای گردشگری و فرهنگی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

گسترههای گردشگری ـ تاریخی

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف
در طبقات باالتر
و اول

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

) ( S7
)(S75
)(S751

حداکثر ارتفاع

توضیحات

با طرحهای ویژه موضعی و تصویب در کمیسیون ماده پنج

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

گلفروشی  -عکاسیها  -پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پـارکهـا محلـی (پـارک
کودک ،بوستانهای عمومی)  -فروش صنایعدستی  -عرضه ،توزیع انواع فیلمهای سینمایی ،ویـدئویی ،نوارهـا و نـرمافـزاری
پخش موسیقی بازیهای رایانهای ،کافینت  -اجاره ماشین ،سواری ،دوچرخه  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -پسـت بـرق
 سالنهای کنسرت و نمایش  -سینما -آمفی تلاتر  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریهـا ونگارخانهها  -فرهنگسرا ،خانه فرهنگ  -کتابخانـه ،کـانون پـرورش فکـری  -کالنتـری  -پایگـاه اورژانـس و فوریتهـای

 با اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی
گردشگری و صنایع دستی

پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمـومی  -متـل ،زائرسـرا ،اردوگـاه و مسـافرخانه  -هتلهـا و
هتل آپارتمانها
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

صنعتی ـ کارگاهی

پهنه با کد دورقمی:

صنعت

زیرپهنه با کد سه رقمی:

صنایع با فنآوری باال

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

) ( S1
)(S10
)(S100

حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف
در طبقات باالتر
و اول

حداقل
مساحت قطعه و تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع

توضیحات
رعایت ضوابط زیست محیطی
الزامی است

طرح ویژه

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

صنایع تولید تجهیزات الکتریکی ،الکترونیکی  -کارگاههای جواهرسازی  -سایر صنایع با فناوری باال  -پارکینگ وسایل نقلیه سنگین (اتوبوس ،مینیبوس،
کامیون - )....،پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهای عمومی (سر باز)  -انبار ،سیلو  -سردخانه  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخـابراتی -
پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمـومی -
مسجد

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترلپمپبنزین و  - CNGایستگاه تغییر ولتاژ برق  -تأسیسات و تجهیزات گاز شهری

دسترسی ،رعایت مسایل
ایمنی وزیست محیطی
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

صنعتی ـ کارگاهی

پهنه با کد دورقمی:

گسترهها و محورهای کارگاهی ـ تولیدی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

کارگاههای تولیدی و نمایشگاهی

حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف و
در طبقات باالتر
اول

حداقل
مساحت قطعه و
تفکیک

) ( S1
)(S17
()S170

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

رعایت ضوابط زیست محیطی
04/5
71
111
51
51
1
051
الزامی است
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)
بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سنگین ونیمهسنگین(مینیبوس ،اتوبوس ،کامیون)
 فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لوکس اتومبیل  -خدمات و تعمیـرات اتومبیـل،نمایندگی و خدمات پس از فروش اتومبیل  -خدمات و تعمیرات ماشینآالت سـنگین ونیمـهسـنگین  -کـارواش  -فـروش
تجهیزات سـاختمانی گرمایش،سـرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشـی،الکتریکی و …  -فـروش لـوازم باغبـانی (خـدمات لـوازم
تخصصی باغبانی)  -فروش مصالح ساختمانی (ماسه ،سیمان ،گچ ،سرامیک ،موزائیک ،ایزوگام و - )....ابزار و رنگفروشی -
قفل و کلیدسازی  -فروش و تعمیر لوازم و ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فروش و خدمات تجهیزات
ایمنی و آتشنشانی  -فروش و خدمات و تعمیرات لوازم خانگی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت) -
اجاره کامیون ،تریلی و سایر ماشینآالت سنگین  -کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقـل
و اتوبارها  -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایـه  -مطـب و واحـد تزریقـات و پانسـمان  -شستشـوی فـرش و لـوازم منـزل -
پیمانکاری ساختمانی ،چوبکاری ،کفپوش - ...،داربستها ،پیمانکار ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولـهکشـی ،تهویـه
مطبوع و - ...کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیزیسرا  -آبمیوهفروشی ،بستنی ،فالودهفروشـی و  - ...سـفرهخانـههـای
سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -انواع محصوالت کنسرو
شده ،کارخانه آرد ،یخسازی ،کارگاه شیرینیپزی  -تولیدات نساجی ،تولید پوشاک  -تولید مواد دخانی  -نجاری ،رنگآمیزی
چوب ،مبلمان ،چوببری - ... ،تولید کاغذ و مقوا  -کارخانههـای و کارگاههـای تخصصـی تولیـد مبلمـان  -صـنایع تولیـد
تجهیزات الکتریکی ،الکترونیکی ،سیمپیچی  - ....کارخانجات صنایع فلزی ،آهنگری ،تراشکاری ،جوشـکاری ،کانـالکشـی،
اتاقسازی ،تابلوسازی ،کابینتسازی - ... ،بلوکزنی ،موزائیکسازی ،سنگبری  -کارگاههای جواهرسازی  -صنایع تولیدات
عروسک و اسباببازی و اسبابسرگرمی  -کارخانجات تولید لوازم و مبلمـان دفتـری  -چاپخانـه ،نشـر روزنامـه و مجلـه -
پارکینگ وسایل نقلیه سنگین (اتوبوس ،مینیبوس ،کامیون - )....،پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهـای عمـومی
(سر باز)  -انبار ،سیلو  -سردخانه  -پمپبنزین و  - CNGپست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکهـا محلـی
(پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و
درمان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد ،تکیه ،حسینیه ،امامزاده ،فاطمیه ،خانقاه

شرط

-

رعایت ضوابط زیست محیطی و
ایمنی و همجواریها
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی

حداکثر تعداد
طبقات

) ( S1
)(S17
)(S177

صنعتی ـ کارگاهی
گستره ها و محورهای کارگاهی ـ تولیدی
مجتمعهای کارگاهی ـ تولیدی
حداکثر سطح اشغال
در طبقه همکف
در طبقات باالتر
و اول

حداقل
مساحت قطعه و
تفکیک

حداقل عرض گذر

حداکثر ارتفاع*

توضیحات

رعایت ضوابط زیست محیطی
9/7
71
0111
51
51
7
011
الزامی است
تبصره  :0در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان ،محاسبه میزان ارتفاع جانپناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  21سانتیمتر و حداکثر  0متر جهت احداث جانپناه اضافه میگردد.
تبصره  :7در صورت احداث واحد مسکونی در پهنههای مجاز فعالیت ،تأمین حداقل فضای باز بهازا هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول
شماره ( )02الزامی است.
کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  -بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیـه سـنگین ونیمـهسـنگین(مینیبـوس ،اتوبـوس ،کـامیون) -
فروش دوچرخه و موتورسیکلت  -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لوکس اتومبیل  -خدمات و تعمیرات اتومبیـل ،نماینـدگی و
خدمات پس از فروش اتومبیل  -خدمات و تعمیرات ماشینآالت سنگین و نیمهسـنگین  -کـارواش  -فـروش تجهیـزات سـاختمانی
گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و …  -فروش لوازم باغبانی (خدمات لوازم تخصصی باغبـانی)  -فـروش مصـالح
ساختمانی (ماسه ،سیمان ،گچ ،سرامیک ،موزائیک ،ایزوگام و - )....ابزار و رنگفروشی  -قفل و کلیدسـازی  -فـروش و تعمیـر لـوازم و
ماشینآالت صنعتی (پمپ ،ماشینآالت کشاورزی)  -فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتشنشانی  -فروش و خـدمات و تعمیـرات
لوازم خانگی  -فروش مبلمان (انواع میز و صندلی پرده ،فرش ،موکت)  -اجاره کامیون ،تریلی و سایر ماشـینآالت سـنگین  -کرایـه
ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی  -دفاتر خدماتی حمل ونقـل و اتوبارهـا  -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه  -مطـب و واحـد
تزریقات و پانسمان  -شستشوی فرش و لـوازم منـزل  -پیمانکـاری سـاختمانی ،چـوبکـاری ،کفپـوش - ...،داربسـتهـا ،پیمانکـار
ساختمانی بتن ،قیر ،ایزوگام،آسفالت ،لولهکشی ،تهویه مطبوع و - ...کبابی ،حلیم ،جگرکی  -طباخی ،دیـزیسـرا  -آبمیـوهفروشـی،
بستنی ،فالودهفروشی و  - ...سفرهخانههای سنتی  -قهوهخانه ،چایخانه  -لوازم خانگی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهـای
بادوام  -انواع محصوالت کنسرو شده ،کارخانه آرد ،یخسازی ،کارگاه شیرینیپزی  -تولیـدات نسـاجی ،تولیـد پوشـاک  -تولیـد مـواد
دخانی  -نجاری ،رنگآمیزی چوب ،مبلمان ،چوببری - ... ،تولید کاغذ و مقوا  -کارخانههای و کارگاههای تخصصی تولید مبلمـان -
صنایع تولید تجهیزات الکتریکی ،الکترونیکی ،سیمپیچی  - ....کارخانجات صنایع فلزی ،آهنگری ،تراشکاری ،جوشکاری ،کانـالکشـی،
اطاقسازی ،تابلوسازی ،کابینتسازی - ... ،بلوکزنی ،موزائیـکسـازی ،سـنگبـری  -کارگاههـای جواهرسـازی  -صـنایع تولیـدات
عروسک و اسباببازی و اسبابسرگرمی  -کارخانجات تولید لوازم و مبلمان دفتـری  -چاپخانـه ،نشـر روزنامـه و مجلـه  -پارکینـگ
وسایل نقلیه سنگین (اتوبوس ،مینیبوس ،کامیون - )....،پارکینگهای عمومی (طبقاتی)  -پارکینگهـای عمـومی (سـر بـاز)  -انبـار،
سیلو  -سردخانه  -پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پـارکهـای
بزرگ  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -حمام و توالت عمومی  -مسجد
پمپبنزین و  - CNGایستگاه تغییر ولتاژ برق  -تأسیسات و تجهیزات گاز شهری

شرط

-

رعایت همجواری ها کنترل
دسترسی ،رعایت مسایل ایمنی و
زیست محیطی

 حداقل عرض 11متر رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی ،رعایتمسایل ایمنی وزیست محیطی
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پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

01

( ) G0
() G00
()G000

فضای سبز عمومی
پارکهای شهری
پارکهای عمومی شهری
حداکثر تعداد طبقات

حداقل اندازه قطعه

حداقل سطح اشغال

توضیحات

احداث بنا محدود به دفتر اداری ـ نگهبانی ـ سرویس بهداشتی ـ تأسیسات ـ
پشتیبانی پارک و سوله بحران و کاربریهای فرهنگی ،ورزشی و مذهبی

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -پارکهای جنگلی و فضاهای سبز بزرگ شهری  -حمام و توالت عمومی

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -زورخانه
 فضایهای ورزشی روباز  -شهربازی  -باغوحشها ،باغهای گیاهشناسی  -محوطههای روباز اسکیت و سایر مجموعههایکوچک تفریحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -نمازخانه  -فروش مواد غذایی  ،آبمیـوه  ،بسـتنی  ،فـالوده  -گـل
فروشی

شرط

بر اساس ضوابط و مقررات
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ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

01

( ) G0
() G00
()G007

فضای سبز عمومی
پارکهای شهری
پارکهای ویژه (پارکهای موضوعی)
حداکثر تعداد طبقات

حداقل اندازه قطعه

حداقل سطح اشغال

توضیحات

هرگونه ساختوساز در پارکهای ویژه صرفاه با تصویب کمیسیون ماده
پنج شهر شیراز مجاز است.

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -پارکهای جنگلی و فضاهای سبز بزرگ شهری  -حمام و توالت عمومی

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

گلفروشی  -فروش مواد غذائی-آبمیوه فروشی ،بستنی وفالوده فروشی  -پست بـرق  -تأسیسـات و تجهیـزات مخـابراتی -
سالنهای کنسرت و نمایش  -موزههای تاریخی  -موزههای آثار هنری و نمایشگاهها  -گالریها و نگارخانهها  -فرهنگسرا،
خانه فرهنگ  -کتابخانه ،کانون پرورش فکری  -سالنهای ورزشی توپی  -استخر  -دوچرخه ،موتـور سـیکلت ـ اسـکیت -
زورخانه  -فضایهای ورزشی روباز  -شهربازی  -باغوحشها ،باغهای گیاهشناسی  -محوطـههـای روبـاز اسـکیت و سـایر
مجموعههای کوچک تفریحی  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی

شرط

هرگونه ساختوساز در پارکهای ویژه
صرفاه با تصویب کمیسیون ماده پنج شهر
شیراز مجاز است.

185

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

()G7
() G 70
()G 700

فضای سبز خصوصی
باغات و اراضی مزروعی
باغات
حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

حداقل اندازه قطعه

توضیحات

براساس دستورالعمل ماده ( )04قانون زمین شهری

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

گلخانه  -باغات خصوصی ـ باغ ویال  -باغات

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -پارکهای جنگلی و فضاهای سبز بـزرگ شـهری -
باغوحشها ،باغهای گیاهشناسی

صرفا در صورت تغییر کاربری مصوب

186

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:
زیرپهنه با کد سه رقمی:
حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

()G7
() G 70
()G 707

فضای سبز خصوصی
باغات و اراضی مزروعی
اراضی مزروعی
حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

حداقل اندازه قطعه

توضیحات

براساس دستورالعمل ماده ( )04قانون زمین شهری

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

اراضی مزروعی ـ خدمات مربوط به کشاورزی ـ گلخانه ـ باغات خصوصی ـ باغ ویال ـ باغات

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پارکها محلی (پارک کودک ،بوستانهای عمومی)  -پارکهای بزرگ  -پارکهای جنگلی و فضاهای سبز بزرگ شهری

شرط

صرفا در صورت تغییر کاربری مصوب

187

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

سبز و باز حفاظت ویژه

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:

سبز و باز حفاظتی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

رود ،درهها و مسیلها

حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

()G1
() G 10
()G 100
حداقل اندازه قطعه

توضیحات

هرگونه ساختوساز ممنوع

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

188

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

سبز و باز حفاظت ویژه

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:

سبز و باز حفاظتی

زیرپهنه با کد سه رقمی:

سبز حاشیه بزرگراهها

حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

()G1
() G 10
()G 107
حداقل اندازه قطعه

توضیحات

هرگونه ساختوساز ممنوع

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

پست برق  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پمپبنزین و  - CNGپایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی

شرط

رعایت همجواری ها  ،کنترل دسترسی،
رعایت مسایل ایمنی وزیست محیطی

189

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

سبز و باز حفاظت ویژه

پهنه اصلی:
پهنه با کد دورقمی:

پهنه حفاظت ویژه

زیرپهنه با کد سه رقمی:

پهنه باغاتات تاریخی

حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

()G1
()G 17
()G170
حداقل اندازه قطعه

توضیحات

هرگونه ساختوساز براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی مجاز میباشد

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

باغوحشها  ،باعهای گیاهشناسی

شرط

با اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی -
گردشگری و صنایع دستی

191

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

پهنه اصلی:

سبز و باز حفاظت ویژه

پهنه با کد دورقمی:

پهنه حفاظت ویژه

زیرپهنه با کد سه رقمی:

حفاظت ویژه (پادگانها)

حداکثر تراکم
ساختمانی مجاز

حداکثر تعداد
طبقات

حداقل سطح اشغال

()G1
()G 17
()G177
حداقل اندازه قطعه

توضیحات

هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز ممنوع و منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج میباشد

کاربریهای مجاز به استقرار
کاربری (عملکرد)

کاربریها با شرط استقرار
کاربری(عملکرد)

شرط

191

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 7
شناسنامه طرح
کاربری

کد شناسایی
محدودههای
برنامهریزی

آدرس

پیشنهاد در طرح بازنگری

طرح تفصیلی مالک
عمل

موجود

کاربریهای غیر انتفاعی (مترمربع)

کاربری

سطح

کاربری

سطح

-

-

پارک و فضای
سبز

1.3

حمل و
نقل و
انبار

1.3

-

-

-

-

پارک و فضای
سبز

7,9

اراضی
زراعی

2.6

-

-

بایر

1.3

-

-

کل مساحت
(هکتار)

2111

1511

-

1211

1511

-

-

-

1611

S12111

کوی زهرا

1/52

1/78

7811

پارک و
فضای
سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهری

اداری

مذهبی

معابر
(حداکثر)

S12112

بلوار مدرس ،جنوب شرق
میدان ولیعصر

سطح

1.3

کاربری
انتفاعی

کاربری
غیرانتفاعی

مجموع
کاربری
غیر
انتفاعی

درصد

1111

411

611

611

241

71

-

-

171

-

-

-

121

جمع

-

-

4.2

-

4.2

سطح

4.2

1.68

2.52

25211

9111

3511

-

1211

6511

-

-

-

5111

درصد

-

-

111

-

111

درصد

111

41

61

111

35

14

-

5

26

-

-

-

21

درصد

سطح

1111

2/9

411

1/16

611

1/74

611

17411

151

7111

111

2111

-

-

91

-

111

5111

-

-

-

-

-

-

121

3511

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 1
کد شناسایی
اراضی
ذخیره
توسعه

کاربري
موجود

طرح تفصیلی مالک عمل

S35331

بایر

مسکونی و آموزش
ناحیهای و پارکینگ و بدنه
سازی و پارک و فضای سبز
و بهداشتی -درمانی

S35335

بایر

فرهنگی  -مذهبی

S35335

بایر و
زراعی

فرهنگی  -مذهبی

S35335

بایر

اداری

S35333

بایر

اداری و پارک و فضای سبز

S35333

بایر و
انبار

تاسیسات شهری و آموزشی
و ورزشی و فضای سبز و
فرهنگی

S35337

بایر

بهداشتی-درمانی و فضای
سبز و فرهنگی و ورزشی

S35338

بایر

بهداشتی-درمانی و فضای
سبز و فرهنگی و ورزشی و
پارکینگ

S35339

بایر و
زراعی

فضای سبز و فرهنگی و
ورزشی وآموزشی

شناسنامه طرح
کاربریهاي غیر انتفاعی مترمربع)

پیشنهاد در طرح بازنگري
کاربري
انتفاعی

کاربري
انتفاعی

مجموع
کاربري غیر
انتفاعی

پارک و
فضاي
سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

مذهبی

معابر

سطح

5.2

1-

1.2

12111

5111

5111

---

---

1111

211

1111

1111

0211

درصد

%111

%01

%01

%01

8

8

---

---

0

5

0

0

01

سطح

0.5

1.0-

5.0

50111

0111

---

---

---

11111

---

---

5111

11111

درصد

%111

%08

%05

%05

%0.01

---

---

---

%50.81

---

---

%0.81

%50.81

سطح

0.5

1.0-

5.0

50111

8111

0111

---

---

---

5111

---

---

11111

درصد

%111

%08

%05

%05

%10

%10.01

---

---

---

%0.81

---

---

%50.81

سطح

0.0

1-

0.0-

00111

0111

0111

---

2111

---

---

5111

---

10111

درصد

%111

%50.01

%00.01

%00.01

%10.01

%10

---

%11.01

---

---

%0.01

---

%01

سطح

0.0

1.1-

0.0-

00111

2111

0111

0111

---

1111

5111

0111

1111

10111

درصد

%111

%52

%02

%02

%11.21

0

0

---

%5.01

%0.01

%0.81

%5.01

%50.21

سطح

10.0

0-

0.0-

00111

51111

12111

2111

0111

5111

2111

0111

0111

01111

درصد

%111

%50.51

%01.81

%01.81

%10.01

%11

%0.01

%5.01

%1.01

%0.01

%5.01

%5.01

%50.11

سطح

5.0

1.0-

1.0-

10111

0111

---

---

0111

5111

---

---

---

0111

درصد

%111
2

%01.01
5.2-

%00.01
5.2-

%00.01
52111

%10.01
2111

--2111

-----

%10.01
0211

%8.01
---

-----

-----

-----

%50.11
0211

درصد

%111

%21

%21

%21

%11

%11

---

%12

---

---

---

---

%12

سطح

0.0

1.0-

5-

51111

0111

0111

5111

---

1111

---

---

1111

8111

درصد

%111

%00.01

%01.01

%01.01

%15.11

%15.11

%0

---

%0.11

---

---

%0.11

%50.51

کل مساحت (هکتار)

سطح

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 4
کد شناسایی
محدودههاي
برنامهریزي
S10111
S10115
S10110
S10110
S10112
S10110
S10110
S10118
S10110
S10111
جمع

کاربری

شناسنامه طرح
کاربریهاي غیر انتفاعی (مترمربع)

پیشنهاد در طرح بازنگری

موجود

طرح تفصیلی
مالک عمل

زراعی

تاسیسات و حریم سبز

بایر  ،درحال ساخت

فضای سبز  ،دبستان ،
بدنه سازی

زراعی  ،بایر

تاسیسات و فضای سبز

بایر  ،زراعی

فضای سبز

بایر

آموزشی  ،سبز

بایر ،صنعتی

ورزشی ،آموزشی،سبز

بایر ،صنعتی  ،انبار

فضای سبز

بایر ،صنعتی  ،انبار

فضای سبز

بایر ،صنعتی  ،انبار

تاسیسات

زراعی

تاسیسات و حریم سبز

مساحت (هکتار)

مجموع کاربري
غیر انتفایی

پارک و
فضاي سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

مذهبی

معابر
(حداکثر)

15933

5333

1333

3

5533

3333

3

1333

3

11575

5591

3

8598

51558

3

5591

3

5333
19555
3133

3333
51553
7533

7533
5351
3

5333
15555
5533

3
3

3
3

3
3

3

5833

11333

5571

3585

3

5555

3

5555

13513

3333

5333

1533

15/15
5333

7/31
1333

5/35
3

3
3

5333
8/7

5833
8/53

3

333

3

13579

3

3

5555

3

1333

3

5533

15333

کاربري
انتفایی
3

کاربري
غیر انتفایی
5533

53333

133

133

33559

53833
73
138533

3
3
39333

3
3
18133

35595

13571
7333

3

13/55
5333

3
3133
55588

1857
8333

3

1553

3

سطح

5533

درصد

133

3

سطح
درصد
سطح

5597
133
13551

3589
53
5538

5538
73
13585

درصد

133

59

71

71

سطح

7118

5538

513

53333

19833

درصد
سطح

133
5183

58
1557

75
1159

75
15933

55135
3

درصد

133

3155

5853

5853

3

51538

سطح

9573

559

3583

38333

55833

7533

3

درصد

133

53

33

33

53531

15553

3

1571

3

3535

55591

سطح

13553

3515

9555

95533

53333

15333

3

8833

7833

3333

13333

5333

53133

درصد

133

59538

33555

33555

51553

15593

3

9555

8557

3553

13575

5538

58

سطح

15555

5533

8533

83333

58533

13333

5333

3833

13933

5333

3

7933

11133

درصد

133

59

71

71

55579

17555

355

7583

15539

5551

3

9515

15585

سطح

3595

5535

555

55333

15333

19333

3

3

3

1333

3

3

3

درصد

133

35553

57533

57533

57588

3951

3

3

3

سطح

5558

1558

5

53333

3

13333

3

3

13333

355

3

3

3

3

3

3

3

درصد

133

55535

37557

37557

3

33

3

3

33

3

3

3

3

سطح

78195

58555

3553

353333

193933

93933

53733

57133

55533

درصد

133

53535

35593

35593

55555

11583

5533

3585

3553

51533

13333

55133

33333

5535

1555

5598

8555

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 5
شناسنامه طرح
کد شناسایی
محدودههاي
برنامهریزي

کاربری

طرح تفصیلی
مالک عمل

بایر

فضای سبز-
فرهنگی

بایر

آموزشی

S12110

بایر

درمانی-اداری

S12110

بایر

فضای سبز

S12112

بایر

فضای سبز

S12110

بایر

فضای سبز

S12110

بایر

آموزشی-
اداری-درمانی
ورزشی-سبز

S12115

پیشنهاد در طرح بازنگری

آدرس
موجود

S12111

کاربریهاي غیر انتفاعی (مترمربع)

کل مساحت (هکتار)

کاربري
انتفایی

کاربري
غیر انتفایی

مجموع
کاربري غیر
انتفایی

پارک و
فضاي سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

سطح

0

8100

51818

51818

0500

0000

0818

درصد

111

51

81

111

12

02

02

مذهبی

معابر
(حداکثر)

1101
2

سطح

5/1

0001

10001

10001

11111

0001

1

درصد

111

51

81

111

01

01

1

سطح

0 /5

15000

00000

00000

10011

52810

2521

0000

درصد

111

51

81

111

50

25

11

11

سطح

0/0

11182

50108

50108

55088

1111

5010

درصد

111

01

01

111

80

0

11

سطح

0/5

21215

51000

51000

10000

5100

درصد

111

01

01

111

01

11

سطح

1 /0

8050

8050

8050

8050

1

درصد

111

21

21

111

111

1

سطح

0/1

51081

51081

51081

8005

11111

5108

درصد

111

21

21

111

01

21

11

ادامه جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 5
شناسنامه طرح
آدرس

کاربری

کد شناسایی

پیشنهاد در طرح بازنگری

کاربریهاي غیر انتفاعی (مترمربع)

محدودههاي
برنامهریزي

طرح تفصیلی مالک
موجود

عمل

S12118

بایر

S12110

بایر

S12111

بایر

سبز-آموزشی

S12111

بایر

مسکونی -سبز

S12115

بایر

سبز -درمانی

S12110

بایر

S12110

بایر

آموزشی

S12112

بایر

آموزشی

کل مساحت (هکتار)

کاربري
انتفایی

کاربري
غیر
انتفایی

مجموع
کاربري غیر
انتفایی

پارک و
فضاي سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

آموزشی-اداری-

سطح

2/5

0028

08010

08010

12111

50501

فرهنگی-سبز

درصد

111

0

00

111

01

20

اداری-فرهنگی-

سطح

10/0

00105

05820

05820

سبز

درصد

111

22

02

111

0080

مذهبی

1118
5

02201

0

08

معابر
(حداکثر)

0018
10
10000
52

سطح

0/0

11110

52005

52005

0202

2000

0801

0801

5200

درصد

111

01

01

111

00

50

12

12

11

سطح

2/8

10000

01011

01011

00202

5102

0101

درصد

111

01

01

111

82

2

11

سطح

5/5

0258

12500

12500

0818

0015

1250

درصد

111

01

01

111

52

02

11

ورزشی-آموزشی-

سطح

0/0

10102

00010

00010

12111

52111

0001

باغ

درصد

111

01

01

111

00

20

11

سطح

1 /0

2010

10010

10010

10010

1

درصد

111

01

01

111

111

1

سطح

5

2050

10801

10801

1010

0002

0100

1080

درصد

111

01

01

111

10

00

01

11

ادامه جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 5
شناسنامه طرح
کاربری

کد شناسایی

کاربریهاي غیر انتفاعی (مترمربع)

پیشنهاد در طرح بازنگری

محدودههاي
برنامهریزي

آدرس

طرح تفصیلی مالک
موجود

S12118

بایر

S12110

بایر

S12151

بایر

S12151

بایر

S12155

بایر

S12150

بایر

S12150

بایر

S12152

بایر

عمل

کل مساحت (هکتار)

کاربري
انتفایی

کاربري
غیر
انتفایی

مجموع
کاربري غیر
انتفایی

پارک و
فضاي سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

مذهبی

معابر
(حداکثر)

درمانی -سبز-

سطح

0/5

58010

00020

00020

11821

51111

5111

0111

0210

اداری-پارکینگ

درصد

111

01

01

111

52

00

2

0

12

سبز-اداری-

سطح

0/0

10055

50280

50280

51111

0102

0000

پارکینگ-آموزشی

درصد

111

01

01

111

01

12

12

سطح

1 /0

0008

2018

2018

5221

5211

201

درصد

111

01

01

111

02

02

11

پارکینگ -تاسیسات
فرهنگی-ورزشی-

سطح

5/0

0280

10081

10081

2111

5005

1050

0100

1008

سبز

درصد

111

01

01

111

02

51

10

51

11

سطح

1 /1

0011

0000

0000

0000

درصد

111

01

01

111

111

آموزشی
حریم سبز-

سطح

50/0

101211

101211

101211

00152

20102

50011

تاسیسات

درصد

111

21

21

111

02

02

51

حریم سبز-

سطح

1/0

0800

11022

11022

0111

5022

تاسیسات

درصد

111

01

01

111

00

51

خارج از محدوده

سطح

0/0

10021

05221

05221

15221

51111

1

درصد

111

01

01

111

00

01

0

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 2
کد
شناسایی
اراضی
ذخیره
توسعه

شناسنامه طرح
کاربری

موجود

طرح تفصیلی مالک
عمل

S17111

بایر و
زراعی

پارک و فضای سبز

2S1711

بایر

پارک و فضای سبز

3S1711

بایر

فرهنگی

4S1711

بایر و
زراعی

جنگل و حریم سبز و خارج
از محدوده و آموزش
ناحیهای ومسکونی

5S1711

بایر

خارج از محدوده

6S1711

بایر

خارج از محدوده

7S1711

بایر و
زراعی

خارج از محدوده

پیشنهاد در طرح بازنگری
کل مساحت
(هکتار)

کاربریهای غیر انتفاعی (مترمربع)
مجموعکاربری
غیر انتفایی

پارک و
فضای سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهری

اداری

مذهبی

معابر
(حداکثر)

15111

11111

5111

2111

1111

1111

1111

1111

15111

113.7

16.8

12.8

11.4

11.4

11.4

11.4

121.5

---

---

3111

---

---

---

کاربری
انتفایی

کاربری
غیر انتفایی

سطح

7.3

()2.2

()5.1

51111

درصد

1111

131.1

169.9

169.9

121.5

سطح

2.8

()1.8

()2

21111

11111

3111

درصد

1111

128.6

171.4

171.4

135.7

111.7

---

---

111.7

---

---

---

سطح

1

()1.4

()1.6

6111

---

---

---

---

5111
(درطبقات)

---

---

---

درصد

1111

141

161

161

---

---

---

---

151

4111
114.3
1111

---

---

---

111

سطح

51

()22

()29

291111

71111

21111

15111

11111

6111

11111

11111

8111

141111

درصد

1111

143.1

156.9

156.9

113.8

14

13

11.9

11.3

11.9

11.9

11.5

127.6

سطح

17

()6.8

()11.2

112111

15111

15111

5111

5111

5111

3111

1111

2111

51111

درصد

1111

141

161

161

18.8

18.8

12.9

12.9

12.9

11.8

11.6

11.3

131

سطح

6.2

()3.1

()3.1

31111

5111

3111

2511

1111

1111

1111

1111

1111

15511

درصد

1111

151

151

151

18

14.9

14

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

125.1

سطح

5.8

()3.1

()2.7

27111

4511

2111

2111

1111

1111

1111

1111

1111

13511

درصد

1111

153.4

146.6

146.6

17.8

13.5

13.5

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

123.3

ادامه جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ) (M133ـ منطقه 2
شناسنامه طرح
کاربری

کد شناسایی اراضی
ذخیره توسعه

کاربریهای غیر انتفاعی (مترمربع)

پیشنهاد در طرح بازنگری

موجود

طرح تفصیلی مالک
عمل

8S1711

بایر و زراعی

خارج از محدوده

9S1711

بایر و زمین
کشاورزی

مسکونی

11S171

بایر و زراعی

خارج از محدوده

11S171

زراعی

خارج از محدوده

12S171

زراعی

جنگل و حریم سبز و
خارج از محدوده

13S171

بایر

بهداشتی درمانی و
فضای سبز و تاسیسات
شهری

14S171

بایر

آموزشی و ورزشی و
ذخیره مسکونی

15S171

زراعی

بهداشتی -درمانی و
آموزشی و فرهنگی و
فضای سبز و اداری و
مجتمع خدمات عمومی

پارک و
فضای
سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی
 -درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهری

اداری

مذهبی

درصد

11.8
1111

()4.8
141.7

()7
159.3

71111
159.3

12111
111.1

11111
18.5

4111
13.9

2111
11.6

2111
11.6

2111
11.6

1111
11.8

سطح

4.8

()2.4

()2.4

24111

6111

6111

2111

1111

1111

---

2111
11.6
1111

درصد

1111

151

151

151

112.6

سطح

13.9

()5.5

()8.4

84111

کل مساحت (هکتار)
سطح

کاربری انتفایی

کاربری
غیر انتفایی

مجموع
کاربری غیر
انتفایی

معابر
(حداکثر)

---

35111
129.6
7111

112.6

14.1

12

12

---

---

12

114.7

---

---

---

---

21111

---

---

41111

درصد

1111

139.5

161.5

161.5

116.5

---

---

---

---

23111

114.5

سطح
درصد

4.8
1111

()1.9
139.6

()2.9
161.4

29111
161.4

14111
129.1

-----

-----

-----

-----

7111
114.6

-------

-------

129.5
8111
116.7

سطح

14.1

()4.2

()9.9

99111

21111

15111

8111

5111

2111

3111

درصد

1111

129.8

171.2

171.2

114.1

111.5

15.5

13.4

11.4

12.1

2111
11.4

3111
12.1

42111
129.7

سطح

2.7

()1

()1.7

17111

4111

4111

---

2111

---

3111

---

---

4111

درصد

1111

137

3.2

()1.3

163
()1.9

163

114.8

114.8

---

17.4

---

111.2

---

---

114.8

19111

6111

4111

4111

---

---

---

---

---

5111

1111

141.6

159.4

159.4

118.8

112.5

112.5

---

---

---

---

---

115.6

11

()4

()6

61111

8111

8111

7111

5111

3111

3111

3111

3111

21111

1111

141

161

161

18

18

17

15

13

13

13

13

121

سطح
درصد
سطح
درصد

جدول برنامهریزی فیزیکی محدودههای برنامهریزی ـ (واقع در منطقه  9شهرداری فعلی)
شناسنامه طرح
کاربری

کاربریهاي غیر انتفاعی (مترمربع)

پیشنهاد در طرح بازنگری

کد شناسایی
محدودههاي

مجموع

برنامهریزي
موجود

طرح تفصیلی مالک
عمل
تاسیسات  ،حریم

S10111

بایر

S10115

بایر  ،گورستان
 ،انبار  ،زراعی

سبز  ،آموزشی ،
فرهنگی  ،درمانی

جمع

سبز  ،ورزشی

مساحت (هکتار)

کاربري
انتفایی

کاربري
غیر

کاربري غیر
انتفایی

پارک و
فضاي سبز

ورزشی

آموزشی

بهداشتی-
درمانی

فرهنگی

تجهیزات
شهري

اداري

مذهبی

معابر
(حداکثر)

انتفایی

سطح

0.2

5.80

0.00

00011

51111

0211

0111

0111

2111

1

درصد

111

00

20

20

20.00

0.01

8.25

8.25

10.00

1

1

1

1811

1

1

0.02

سطح

10.08

2.0

11.08

110811

00111

58011

12111

1

0011

1

1

1011

10111

درصد

111

01.28

08.05

08.05

01.10

52

10.10

1

0.02

1

1

1.00

10.00

سطح

50.58

8.10

12.15

121511

00111

05511

18111

0111

15011

1

1

1011

10811

درصد

111

02.12

00.02

00.02

58.02

10.80

0.00

1.00

2.00

1

1

1.00

0.02

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز

محدودههای برنامهریزی (تأمین خدمات اساسی )M100
منطقه

2

کد

کل
مساحت
(هکتار)

S21221

1/1

S22221

S21221

1/9

S22221

1/1

4/2

S22221

0/1

S27222

S21221

1/2

S22222

1/7

S27222

17/2

S21221

2/1

S22222

7/1

S27220

0/1

S21221

2/1

S22220

1/7

S27227

2/1

S21222

2/1

S22227

2/1

S27221

11/1

S21222

2/2

S22221

2/1

S27229

2/1

S21220

11/7

S22229

11/9

S27211

2/1

S21227

1/1

S22212

1/7

S27211

12/1

S21221

2

S22211

2/1

S27211

1/7

S21229

1/1

S22211

1/1

S27212

1/1

43/9

S22211

0/1

S27212

12

S22221

1/0

S22212

1/9

S22221

1/2

S22212

1/2

S22221

12/2

S22211

7/1

جمع منطقه دو

3

جمع منطقه سه

4

منطقه

5

کد

کل مساحت
(هکتار)

1/2

S27221
S27221

1/2
21

منطقه

7

کد

کل مساحت
(هکتار)

7/1

جمع منطقه هفت

*9

139/7

S29221

0/2

S29221

10/1

S22222

7/1

S22219

2/9

جمع منطقه نه

23/3

S22222

1/9

S22212

2/9

جمع کل مناطق

404/2

S22220

9/1

S22211

1/2

S22227

12/2

S22211

1/1

S22221

11/1

S22211

10/1

S22229

0/9

S22212

1/0

S22212

1/2

S22212

2/7

جمع منطقه چهار

79

جمع منطقه پنج

114/1

*بخشی از منطقه  9که در مطالعات منطقه  4شهرداری شیراز مطالعه و برنامهریزی شده است.
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قوانین و آئیننامهها
پیوستها

212

