تاریخ تصویب 1400/11/25
صورتجلسه 635
بند 6
مشخصات ملك:
شماره پرونده 114/873659 :

مورخ 1400/09/13 :

پالک ثبتی 118 :و3509/10

رديف 644 :
منطقه 6 :

کدشناسايی14592004 :

شماره کامپیوتری60088148 :
نشانی  :میدان فردوسی-خیابان انقالب –خیابان شهید موسوی

مساحت پس از اصالحی 1671:مترمربع

مساحت طبق سند  1703 :مترمربع

عرض گذرهای دسترسی به ملك  :غرباً  20متری –شماالً  12متری و جنوباً بن بست  3متری
طرح تفصیلی :ملك مذکور در زير پهنه ( M113محورهای مختلط تجاری ،اداری و خدمات با مسکونی) واقع شده است .
وضع موجود :ملك موصوف بصورت يك باب گاراژ شامل خدمات خودرويی با سازه غیر اساسی بوده و دارای ابنیه متروکه می
باشد .
موضوع درخواست :شهرداری منطقه  6طی نامه شماره  506/53974مورخ  1400/09/10ضمن اشاره به مصوبه بند 3
صورتجلسه  597کمیسیون ماده پنج اعالم نموده که امکان تأمین پارکینگ جهت ملك موصوف بر اساس ضوابط حداکثری
مندرج در دفترچه ضوابط و مقررات اصالحی طرح تفصیلی میسر نبوده و خواستار ارائه طريق شده است .
توضیحات تكمیلی :موضوع درخواست احداث هتل در ملك موصوف در جلسه مورخ  98/12/19کمیسیون ماده پنج مطرح و
طی بند  3صورتجلسه  597با مورد تقاضا به صورت  11طبقه روی همکف مشاعی و  5طبقه زيرزمین موافقت بعمل آمده است
.
 طبق دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران ابالغی سال  1391تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربری های ادارینصف پارکینگ های مورد نیاز کاربری های تجاری و تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربری های خدماتی نصف پارکینگ های مورد
نیاز کاربری های اداری بوده است .لیکن بر اساس دفترچه ضوابط و مقررات اصالحی سال ( 99مصوبه مورخ  98/02/30شورايعالی
شهرسازی و معم اری ايران) در کاربری های خدماتی تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با اخذ
ضوابط و مقررات دستگاه های مرتبط و تلفیق آن با الزامات شهرسازی توسط شهرداری تهران ظرف سه ماه تعیین و به تصويب
کمیسیون ماده پنج خواهد رسید و تا تهیه و ابالغ دستورالعمل مذکور تعداد پارکنیگهای مورد نیاز کاربری های خدماتی بر
اساس حداکثر مندرج در جداول شماره  8و  9ضوابط و مقررات تعیین خواهد شد.
موضوع بازنگری و اصالح ضوابط تأمین پارکینگ کاربری ها در کالن شهر تهران در جلسه مورخ  1400/04/28کمیسیون مادهپنج مطرح و طی بند يك صورتجلسه  627مقرر گرديد مراتب به شورای عالی ترافیك و شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
ارسال گردد .متعاقباً موضوع طی نامه شماره  80/470593مورخ  1400/05/23به دبیرخانه شورايعالی هماهنگی ترافیك شهرهای
کشور ارسال گرديد.
بر اساس نظريه کارگروه فنی مندرج در بند يك صورتجلسه  452کمیسیون ماده پنج مورخ  87/07/22به ازاء هر  5اتاق در1

هتل يك واحد پارکینگ پیشنهاد شده است .
بر اساس بخشی از نظريه کار گروه فنی مورخ  99/03/13مقرر گرديد تا تهیه دستورالعمل جامع تعديل پارکینگ مورد نیاز درکاربريهای مسکونی ،تجاری ،اداری و  ...و به تفکیك در کاربريهای خدماتی مانند هتل ها ،آموزشی ها ،درمانی ها و  ، ...نحوه
محاسبه تعداد پارکینگ موردنیاز مطابق دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران مصوب  1391باشد متعاقباً موضوع در
جلسه مورخ  99/04/09کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر شد دستورالعمل جامع ضوابط پارکینگها ارائه گردد.
 در طرح ارائه شده توسط مشاور طرح بازنگری و اصالح تأمین پارکینگ کاربری ها در کالن شهر تهران ،کف و سقف تعدادپارکینگ مورد نیاز جهت هتل ها  0/05و يك پارکینگ به ازای هر اتاق ذکر شده است .
 مطابق گزارش امکان سنجی اولیه تعداد  120واحد پارکینگ تأمین شده و حداکثر تعداد اتاق های پیش بینی شده  197اتاقمی باشد.
بر اساس ضوابط دفترچه اصالحی مقررات طرح تفصیلی  ،هر يکصد مترمربع مفید فضاهای خدماتی در زيرپهنه  M113نیازمندتأمین  4واحد پارکینگ می باشد .
مالك طی نامه ثبت شده به شماره  925501مورخ  1400/09/14اعالم نموده بر اساس ابالغیه حوزه معاونت شهرسازی ومعماری و ضوابط حداکثری نیازمند احداث  15طبقه زيرزمین جهت تأمین پارکینگ ها بوده و خواستار مساعدت الزم شده است
.
نظریه کارگروه فنی :موضوع در جلسه مورخ  1400/10/14مطرح و پس از بحث و بررسی مبسوط و با در نظر گرفتن کلیات
طرح "بازنگری و اصالح ضوابط تأمین پارکینگ کاربری ها در کالن شهر تهران"  ،مقرر گرديد تا تصويب نهايی طرح مذکور و
در جهت مساعدت با توسعه سطوح خدماتی شهر ،نحوه محاسبه تعداد پارکینگهای مورد نیاز فضاهای خدماتی  ،مطابق دفترچه
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب  1391قرار گیرد و رونوشتی از اين مصوبه به دبیرخانه شورايعالی شهرسازی و معماری
ايران ارسال شود.
مصوبه کمیسیون :موضوع در جلسه مورخ  1400/11/25مطرح و ضمن موافقت با نظريه کارگروه فنی مقرر شد ظرف مدت
يك ماه طرح بازنگری و اصالح ضوابط تأمین پارکینگ کاربری ها در کالنشهر تهران از سوی معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری تهران به شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ارائه گردد.
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