موارد رسيده به دبيرخانه كميسيون ماده پنج مربوط به شهرهاي استان
مورخ 97/3/27 :

چهارمين جلسه كميسيون ماده پنج استان

ساعت جلسه 13:30 :

موارد رسيده به دبيرخانه كميسيون ماده پنج مربوط به شهر بندرعباس
رديف

موضوع مورد درخواست

درخواست كننده

1

تغييركاربري از فضاي سبز به مسكوني با تراكم متوسط

شهرداري

2

تغييركاربري از مسكوني به اداري

راه و شهرسازي

موقعيت

خيابان جديداالحداث
محله شميليها
جنوب سايت مجموعه
بنكداران مواد غذايي

مساحت

متقاضي

نتيجه كميسيوم ماده پنج مورخ 97/3/27

210/98

رضا نعيمي

مقرر گرديد پس از بررسي مجدد توسط شهرداري بندرعباس در جلسات آتي مطرح گردد.

20420

اداره كل صنعت و معدن و تجارت استان(جهت احداث
اتاق اصناف مركز استان هرمزگان)

مقرر گرديد موضوع در جلسه كارشناسي با محوريت اداره كل راه و شهرسازي و نمايندگان دفتر امور شهري استانداري،
شهرداري بندرعباس ،صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف بررسي شده و در جلسات آتي كميسيون ماده پنج مطرح و
ارائه گزارش گردد.
با سطح اشغال يكصد درصد موافقت گرديد منوط به رعايت موارد ذيل:
-1تامين پاركينگ الزامي است-

3

افزايش سطح اشغال از  70درصد به  100درصد (كاربري تجاري)

راه و شهرسازي

شهرك پيامبراعظم

540

صديقه سلماني

4

از مسكوني با تراكم متوسط به تجاري

شهرداري

محله الشهدا

208/33

مهدي ترابي و شركا

5

تغيير كاربري از ورزشي به مسكوني

راه و شهرسازي

كوي ملت

130/65

بي بي دارنياي ميناب

6

تغيير كاربري از تجاري به مسكوني

راه و شهرسازي

محله سيدكامل

265/57

شهرداري بندرعباس(خيري ارجمندي)

موافقت گرديد.

7

تغيير كاربري از فرهنگي ،معبر و مسكوني به تجاري

راه و شهرسازي

1032

تجاري صدف -درياپيشگان

با توجه به اجراي پروژه در وضع موجود و منوط به احداث دسترسي مناسب و بصورت يك طبقه (همكف) ،موافقت گرديد.

-2حداكثر تعداد  2طبقه.
-3عقب نشيني 2متر از ضلع شرق يا غرب (تعريض معبر  4متري به  6متري) در طبقه همكف.
موافقت گرديد با سطح اشغال يكصد درصد در يك و نيم طبقه و تامين پاركينگ الزامي مي باشد.
با توجه به اعالم عدم نياز اداره كل ورزش و جوانان طي نامه شماره  225/9/146مورخ  97/3/6و با توجه به وجود فضاي
ورزشي روباز و مسقف در اطراف ملك و همچنين نظر به رأي كميته فني كميسيون ماده پنج مورخ  ،97/3/10با موضوع
موافقت گرديد.

بلوار راه آهن ،شهرك
پيامبراعظم

