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 «8/2/1400 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   جلسهاولين  مصوبات»

       

 بررسی سند طرح آمایش سرزمين -1-1  

ونظارت بر راهبردها و سیاستها ي سند آمایش استان که منبعث از سند آمایش ملی  می باشد ، مطرح و با توجه به تهیه ، بررسی   

مذکور  با طرح جامع  تهیه  سند مذکور  از  سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  ، ضمن تاکید بر ضرورت انطباق سند

ناحیه اي استان و طرحهاي فرادست و سایر طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب ، مقرر شد دستگاههاي اجرایی استان نسبت 

هاي توسعه اي دستگاه اهتمام ورزند و از صدور موافقت اصولی  وایجاد هرگونه تاسیسات  در به رعایت سیاستهاي آن  در طرح

 نقاطی که مغایر با سیاستهاي سند مذکور می باشد ،خودداري نمایند.

عملیاتی  آمایش استان  وآمایش ملی به کلیه دستگاههاي  اجرایی استان –همچنین باتوجه به ارسال ابالغیه  سند راهبردي   

فرمانداران و بانکها از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان )جهت اجرا( ، دستگاهها ،فرمانداران و بانکها،شرکتهاي ،

 دولتی و نهادهاي استان مکلفند:
ضمن پیگیري موضوعات استانی از سند ملی از طریق دستگاه ملی ، بررسیهاي صورت گرفته از اقدامات و پیشنهادات براي -1  

 به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ارسال نمایند. 27/2/1400موضوعات مرتبط را حداکثرتاتاریخ  پیگیري

درخصوص سند راهبردي و عملیاتی آمایش استان ،دستگاههاي اجرایی ضمن رعایت موارد مرتبط ،اقدامات انجام شده در -2  

 ارسال نمایند. 27/2/1400راحداکثرتاتاریخ  1400و برنامه آتی براي سال  1399سال 
با عنایت به مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان درخصوص تهیه سند آمایش بخشی ،دستگاههاي اجرایی موظفند -3  

به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ارسال  27/2/1400اقدامات انجام شده وسند تهیه و تدوین شده را حداکثرتاتاریخ 

 نمایند.
ي اجرایی ،دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی در بازنگري سند آمایش استان وانطباق آن باسند ملی آمایش کلیه دستگاهها -4  

 ،همکاري همه جانبه در زمان تهیه وتدوین سند با سازمان مدیریت و برنامه ریزي توسعه بعمل آورند.
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  سایر موارد:               

 

بازنگری طرح هادی روستای کوسه شهرستان  در خصوصمسکن انقالب اسالمی  بنياد14/1/1400رخمو145/1/37نامه شماره -2-1  
  کالله .

اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .  مورد موافقت اعضا قرار گرفت، مطرح و    

   
الحاق به محدوده عرصه ای به مساحت  در خصوصبنياد مسکن انقالب اسالمی 27/12/99رخمو11940/1/37نامه شماره  -3-1  

 مترمربع در روستای قلندر آباد باال شهرستان گنبد .  20000

اخذ مصوبه کمیسیون قانون مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد، مطرح و  

 حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . 

   
مدیر کل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافيک و هامش معاونت  1/2/1400مورخ 3668/32/1400نامه شماره  -4-1  

شرکت کانسار خزر در خصوص گزارش برنامه مدیریت  4/2/1400مورخ  138/1400محترم امور عمرانی استانداری در نامه شماره 
 (. EMPزیست محيطی )

   

و پایش زیست محیطی شرکت هاي کانسار خزر و شورابه ید گلستان و فایل  مطرح و مقرر شد گزارش مطالعات مدیریت  

مطالعات مدیریت و پایش زیست محیطی شرکت هاي مذکور براي دستگاههاي اجرایی عضو کارگروه ارسال و دستگاهها ظرف 

طرح و پس از طرح در شوراي مدت دو هفته نقطه نظرات خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند تا در جلسات آتی کارگروه م

. همچنین با توجه به اینکه مجوز استفاده از برنامه ریزي و توسعه استان براي تصمیم گیري نهایی به مراجع ملی ارسال شود 

 26/1/96تاریخ   239/125طی نامه شماره  1396اراضی ملی براي طرح استخراج نمک تبخیري ) حوضچه تبخیري( در سال 

توسط اداره محیط زیست استان  29/8/98تاریخ  3620/125/98طی نامه شماره  1398برم در سال و مجوز استحصال 

گلستان صادر شده است شرکت هاي کانسار خزر و شورابه ید گلستان نسبت به اجراي طرح در همان عرصه مورد موافقت اقدام 

 نمایند .

   
   


