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 زیربنای احداثی 

سطح  حداقل  نوع فعالیت 
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 طبقات

حداکثر ارتفاع  

 بنا ) متر(

حداقل مساحت فضای باز و 

 سبز ) درصد(

جموعه تفریحی، گردشگری،  م

 ورزشی و فرهنگی
30  60 300 6 24 30 

مترمربع           34550مساحت وضع موجود:          جموعه تفریحی، گردشگری، ورزشی و فرهنگیمکاربری:            های واگذاری موسسه کوثر یزدنوع ملک: زمین

 واقع در:  پردیس خرید 

 ت:یحاتوض

متر  3به میزان کم بایست از حصار مجموعه دستگیری مناسب اقلیمی در سطح پالک آزاد است و میایت جهتعقرارگیری ساختمان با رعایت حسن همجواری و ر

مجاز به    پالک هر    گردد.تماما داخل پالک تامین    بایستو می  باشدهای مختلف مطابق با جدول ذیل میها برای کاربریحداقل تعداد پارکینگفاصله داشته باشد.  

احداث  .متر احداث دو دسترسی مجاز است  50بیش از    ضلع با    هایپالکباشد. در  متر می  6متر و حداکثر   5/3اتومبیل رو با عرض حداقل    داشتن یک دسترسی

 . ستاها ممنوع  نصب درب ماشین رو در پخ .نبایستی به بیرون باز شود  عههای ورودی مجمودربرو و گذر ممنوع است و  و ایست رمپ و پله در محدوه پیاد  رمپ

، در  استفاده از تراکم مازاد. بالمانع استتامین پارکینگ، تاسیسات و انباری برای درصد مشروط به اینکه همسطح معبر باشد  70اول با سطح اشغال  احداث زیرزمین

با مساحت بیش از یک -1:  مجاز خواهد بود  درصد  15   کثرحدا  به میزان  پردیسشرایط زیر برای اراضی این   انرژی  درصورت   -2هکتار    برای قطعات  از  استفاده 

 -4  حیط زیستینده مسازی یا مصالح غیر آالهای نوین در ساختمانبرای بهره گیری از فناوری -3درصد مصارف انرژی ساختمان    10خورشیدی به میزان حداقل  

) به جز   خدماتی  -محل نصب تابلوهای کلیه اماکن تجاری  .درصد سطح فضای باز به پوشش گیاهی ضروری است  80تخصیص حداقل  .    برای استفاده از بام سبز

بینی شده در  های پیشفقط در محل  صب تابلوها  بینی گردد و پس از احداث بنا نبایستی در طرح معماری بنا پیش  ها ممنوع است( تابلوهای تبلیغاتی که نصب آن

ریزی، طراحی، اقلیم، معماری و منظرسازی و هماهنگی با فضاهای رعایت کلیه الزامات برنامه  .باشدیید کمیته نظارت رسیده است مجاز میأطرح معماری که به ت

نظارت طراحی   هکمیتمجموعه باید به تائید    هایو نمای ساختمان  طرح معماری،  پالنسایت  همجوار و کلیت پروژه در باالترین استانداردهای طراحی الزامی بوده و  

   برسد. مجموعه کوثر

 

 



 پارکینگ موردنیاز  به ازای نوع کاربری 

 واحد  1 مترمربع زیربنا 25هر  واحدهای تجاری

 واحد  1 مترمربع زیربنا 50هر  دفاتر و واحدهای اداری و خدماتی

 واحد  1 بع زیربنا رممتر 100هر  مراکز نمایشگاهی

 واحد  1 مترمربع زیربنا  150هر  های گروهی و انفرادی های ورزشی چند منظوره و مراکز ورزشسالن

 واحد  1 مترمربع زیربنا  100هر  های هنری، کتابخانه و تئاتر، گالریها، مراکز سینمایی ای، موزهمراکز فرهنگی هنری و رسانه

 واحد  1 اتاق 2هر  المللی چهار و پنج ستاره، مراکز اقامت موقت همراهان بیمار و ... نهای بیهتل، متل، مهمانسرا، هتل

 واحد  1 مترمربع فضای جانبی  40هر 

 واحد  1 مترمربع زیربنا 40هر  ان، مراکز همایش و رویدادهاذیرایی و رستورها، کارتینگ، پها و مهمانیهای برپایی جشنسالن

 د حاو 1 مترمربع عرصه 200هر 
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