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 «21/4/99 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   مصوبات دومين»

 

 موارد داخل حریم شهرها:  
در  ص تعيين کاربری کارگاه پشم زنیشهرداری آق قال در خصو 19/3/99و  10/2/99مورخ  511و خ ص / 203نامه های شماره خ ص/ -2-48  

 مترمربع در ضلع غربی خط کمربندی جنب گاراژ رشيد شهرستان آق قال .  200مترمربع ،زیربنا 500 به مساحتعرصه ای 

  شاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی ک  
   

متر مربع در عرصه ای به  100بومگردی به مساحت اقامتگاه شهرداری گرگان در خصوص احداث 21/3/99مورخ9566/6/4/99 رهنامه شما-2-49  
 مترمربع در محور زیارت نرسيده به آبشار داخل حریم شهر گرگان.  1250مساحت 

دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و  17/4/92مورخ  300/26195مفاد نامه شماره شورایعالی شهرسازي و معماري ایران و  10/7/91مصوبه مورخ  2مطرح و با عنایت به بند   

مصوبه به منزله تایید  معماري ایران ، ضمن موافقت مقرر گردید درخواست جهت طی مراحل قانونی به دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ارسال گردد. این

 قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است.مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون 

   

 حریم شهرها: از موارد خارج   

   
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش پرندگان زینتی در عرصه ای به 11/2/99مورخ 611نامه شماره-2-50
 مربع  در اراضی روستای حيدرآباد شهرستان گرگان. متر 80مترمربع ، مساحت غير مسقف  100مترمربع ، مساحت مسقف 800مساحت 

این مصوبه به  مترمربع موافقت شد ،  80مترمربع و فضاي غیرمسقف به مساحت  100مترمربع با فضاي مسقف به مساحت  500با تعیین کاربري عرصه صرفاً به مساحت  مطرح و

 حفظ باغ ضروریست..الزامی است حفظ کاربري اراضی کشاورزي منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه بنای یک واحد مرغداری گوشتی از 31/2/99مورخ  1112نامه شماره-2-51

زمين تغيير کاربری یافته  ) مترمربع در همان  1703مترمربع ، فضای مسقف  3400قطعه در عرصه ای به مساحت  22750قطعه به 12750
 مترمربع( درحومه شهر کردکوی.1007مترمربع ، فضای مسقف موجود  8800مساحت عرصه موجود 

این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ درصد زمین مذکور و احداث بناي مسقف مطابق درخواست در دو طبقه ، موافقت شد.  50مطرح و با تغییرکاربري 

  مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مرغداری در عرصه ای به مساحت 11/12/98مورخ 8826 نامه شماره-2-52
 ل . مترمربع در اراضی روستای حاجی آباد شهرستان علی آباد کتو2507مترمربع ، فضای مسقف 5000

  این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مورد موافقت اعضا قرارگرفت ،  مطرح و
 

د هانگار سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد خانه کارگری و یک واح10/2/99مورخ  590نامه شماره-2-53
مترمربع در اراضی  200مترمربع ، زیربنا هانگار 40مترمربع ،زیربنای خانه کارگری 100000ماشين آالت کشاورزی در عرصه ای به مساحت 

 روستای بهلکه شيخ موسی شهرستان آق قال . 

نمی  ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه  موافقت اعضا قرار گرفتمورد  مترمربع 200مترمربع و هانگار به مساحت  40به مساحت  صرفاً احداث خانه کارگريمطرح و 

  باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث خانه کارگری درعرصه ای به مساحت 7/3/98مورخ 1357نامه شماره-2-54

 مترمربع در اراضی روستای یساقی شهرستان کردکوی. 55، مساحت بنا و تاسيسات  مترمربع142584
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، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه  مترمربع بنا و تاسیسات مورد موافقت اعضا قرار گرفت 55احداث خانه کارگري صرفاً به مساحت  مطرح و

 شاورزي الزامی است .کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی ک

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مجتمع خدمات رفاهی بين راهی در 29/2/99مورخ 1026نامه شماره-2-55

 مترمربع در اراضی روستای دودانگه شهرستان گرگان.  40/1813مترمربع ،  زیربنا 11800عرصه ای به مساحت 

  رارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا ق
 

)  ی یک واحد مرغداری مادر گوشتیسازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه بنا20/3/99مورخ 1647نامه شماره-2-56
مترمربع ، فضای مسقف  7450مترمربع ، فضای مسقف موجود  5/4508مترمربع( به مساحت  5/20008مترمربع به  15500افزایش زمين از 

 مترمربع در اراضی روستای قره سو شهرستان بندرترکمن.  1278درخواستی 

  یسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کم
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به 24/3/99مورخ  1736نامه شماره-2-57
 محله شهرستان گرگان . مترمربع در اراضی روستای آهنگر  134مترمربع ، فضای غير مسقف  248مترمربع ، فضای مسقف 1200مساحت 

  شاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی ک
 

در خصوص احداث بنای یک واحد سازمان همياری شهرداریهای استان   27/3/99و  1/12/98مورخ  1843و  8601 شمارههای  نامه-2-58
 99) متراژ رای کميسيون ماده مترمربع260مترمربع ، سطح زیربنا500و روغن خام هسته انار در عرصه ای به مساحت  توليد رب انار ، شربت انار

 اصفهانکالته شهرستان گرگان.در اراضی  مترمربع ( 210مترمربع ، مابقی احداث جدید  30مترمربع ، طبقه اول  20مترمربع ، طبقه همکف  پنجاه

  شاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی ک
 

واحد گوساله پرواری  در عرصه ای به سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک 22/2/99مورخ   863نامه شماره  -2-59
                  مترمربع در اراضی روستای آق قيه شهرستان گنبد. 662مترمربع و فضای غيرمسقف  473مترمربع  با فضای مسقف  2300مساحت 

  سیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمی  
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد بسته بندی حبوبات و غالت در 24/2/99مورخ   925نامه شماره  -2-60
 زادشهر.                   مترمربع  در اراضی روستای ارازتقان شهرستان آ 3000مترمربع  با زیربنای  10000عرصه ای به مساحت 

 مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.  21/12/1396مصوبه کارگروه  مورخ     453-13با عنایت به بند   مطرح و 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث  یک واحد   هانگار   در عرصه ای به    22/2/99مورخ     864نامه شماره        -2-61

 مترمربع در اراضی روستای   قوینلی  شهرستان   گنبد.      200مترمربع  با فضای مسقف       220 000   مساحت 

این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد  مترمربع  موافقت شد.  200با فضاي مسقف  مترمربع  220 000مطرح و با احداث یک واحد هانگار در عرصه اي به مساحت   

  وبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .، اخذ مص

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث  یک واحد کارخانه آسفالت   در عرصه     7/3/99مورخ       1284نامه شماره      -2-62

                 .اکا  شهرستان   گنبدمترمربع در اراضی روستای  ک 270مترمربع  با   زیربنای   15000ای به مساحت   

 مطرح و با توجه به عدم امکان تامین گاز ، مقرر گردید نسبت به جابجایی عرصه اقدام گردد.

 
زمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث  یک واحد   گاوداری شيری    در سا  12/3/99مورخ         1419نامه شماره      -2-63

مترمربع در اراضی روستای    قراول تپه     1299مترمربع و فضای غيرمسقف      997مترمربع  با فضای مسقف      4600عرصه ای به مساحت  
 شهرستان    گنبد.   .                 

 عضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت ا
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سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث  یک واحد گوساله پرواری   در عرصه   11/3/99مورخ         1397نامه شماره      -2-64
مترمربع در اراضی روستای   قره شور  شهرستان     138مترمربع و فضای غيرمسقف    142مترمربع  با فضای مسقف       1000مساحت   ای به

 کالله .    

              
 کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث  یک واحد  گلخانه  در عرصه ای به   13/3/99مورخ      1434نامه شماره      -2-65

اراضی روستای      آقچلی   مترمربع در  70  بنای کانی به مساحت مترمربع و    3000   گلخانه به مساحت مترمربع  با فضای  4500مساحت  
 سفلی شهرستان   گنبد.               

 شاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرارگرفت ، این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی ک

 

سازمان 21/2/99مورخ 830 نی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافيک و نامه شماره  دفتر ف 17/4/99مورخ  16560/32/99نامه شماره  -2-66  
رأس یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت 800به 300همياری شهرداریهای استان در خصوص افزایش ظرفيت از 

 جلين شهرستان گرگان .  مترمربع در اراضی 2132مترمربع ، فضای غير مسقف  2546مترمربع ، فضای مسقف9400

 مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.  

 

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد شترمرغ سازمان 2/4/99مورخ  2016و   17/4/98مورخ  2401 نامه های شماره -2-67  
در اراضی روستای سعدآباد شهرستان  مترمربع 5604و فضای غير مسقف 1786مترمربع با فضای مسقف11344پرواری در عرصه ای به مساحت 

  گرگان .

 مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.  

   

شهرداری بندرگز در خصوص درخواست تعيين کاربری دانشگاه علوم پزشکی جهت 31/3/99مورخ  3882نامه شماره -2-68
متر مربع ( و بخش دیاليز به  100م به مساحت مترمربع ) طبقه همکف و اول هر کدا 200احداث ساختمان زیست پزشک به مساحت 

متر مربع در  400مترمربع )  450مترمربع ) در یک طبقه در طبقه همکف( و تامين پارکينگ در فضای باز مجموعا  570مساحت 
مترمربع ) مساحت بنای  27077خصوص ساختمان زیست پزشک(در عرصه ای به مساحت مترمربع در50خصوص بخش دیاليز و

 مترمربع(واقع در حریم شهر بندرگز.    9184  موجود بيمارستان
)دو( 2قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي با طرح توسعه درمانی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.ضمنا با احداث  1ماده یک  1مطرح و پس از اخذ مصوبه کمیسیون تبصره 

مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی این مصوبه به منزله تایید   واحد مسکونی )استقرار پزشکان ( موافقت گردید.

  است .

 
بنياد مسکن انقالب اسالمی استان درخصوص تصویب طرح هادی روستای اميرآباد سرخ محله از 17/3/99مورخ 1976/1/37نامه شماره -2-69

 توابع شهرستان علی آباد  . 
کاربري هاي عمومی پیشنهادي به صورت متناسب در مقرر گردیدهکتار مسکونی نسبت به طرح قبلی مصوب گردید. 2باد با افزایش محدوده دو طرح بازنگري روستاي امیرآ

 100ناد ماده محدوده مسکونی روستا نزدیکتر شود. ضمنا کنترل ساخت و سازها در حریم روستا به است هکاربریهاي مسکونی توزیع گردد.کاربري هاي آموزشی پیشنهادي ب

 قانون شهرداریها به عهده شهرداري علی آباد کتول است.

 

 مزرعه-قرق   -گاليکش  -های مينودشتبررسی مغایرتهای طرح هادی شهر  
 

شهرداری مينودشت در خصوص درخواست آقای عقيل صادقيان مبنی بر تقليل حد نصاب مسکونی    12/3/99مورخ  2601نامه شماره  -2-70
 4خيابان بهارستان  _متر مربع واقع در مينودشت  163قبل از تعریض  بعد از تعریض  183به مساحت 

 متري براي کلیه پالکهاي مجاور معبر فوق الذکر موافقت نمودند.  16موضوع مطرح و با رعایت گذر                         
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 انريا ياسالم  ي جمهور

 وزارت راه و شهرسازي

 اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

 

دشت در خصوص درخواست آقای ابوالفضل سرایلو مبنی بر تقليل حد  نصاب تجاری به   شهرداری مينو 24/2/99مورخ  1755نامه شماره  -2-71                  
 سایت مسکن مهر  _متر مربع  واقع در مينودشت  70مساحت 

اري با رعایت ضوابط از ب تجمطرح و با توجه به واگذاري صورت گرفته پالک فوق و پالک هاي مجاور آن از سوي راه و شهرسازي با مساحت هاي فوق الذکر با تقلیل حد نصا

 سوي شهرداري با موضوع فوق الذکر موافقت نمودند.

 

شهرداری گاليکش در خصوص درخواست ساکنين و مالکين طرفين معبر بن بست مبنی بر تقليل عرض  1/4/99مورخ  2922نامه شماره -2-72

 فرعی خيابان سيد احمد خمينی پنجم واقع گاليکش در خيابان سيد احمد خمينی معبر بن بست منشعب از 4به  6معبراز 

 مطرح و با توجه به دسترسی مستقیم صرفا یک پالک به معبر با موضوع فو ق الذکر موافقت نمودند.                    

 

همزمان  شهرداری قرق در خصوص درخواست آقای عبدالرسول تربن مبنی بر تفکيک و تجميع 25/3/99مورخ       998987نامه شماره   -2-73  

 34و  36خيابان امام رضا)ع( حد فاصل فردوس  _متر مربع واقع در قرق456.41دو پالک ثبتی  به مساحت 

متر بدلیل انحراف کم از حد نصاب و تناسب طول و عرض قطعه و با موضوع فوق الذکر موافقت  180و  276.41متر مربع به دو قطعه  456.41مطرح و با تفکیک قطعه 

 مترمربع موافقت گردید. 180مترمربعی به قطعه  5/48با تجمیع قطعه  نمودند.همچنین

 

شهرداری قرق در خصوص در خواست شهرداری قرق مبنی برتغيير کاربری از اداری به مسکونی و  26/3/99مورخ    1050/99نامه شماره   -2-74

 پشت نيروی انتظامی 6فردوس  _مترمربع  واقع در قرق 8000گردشگری به مساحت 

 مطرح و از دستور کار خارج نمودند.

 

شهرداری قرق در خصوص درخواست آقای علی اکبر قرامو سانلو مبنی بر احداث هتل بر مبنای صدور   19/3/99مورخ  905/99نامه شماره  -2-75

 ابتدای حریم شهر قرق در مسير شمال غربی  در -دهياری قرق   قرق   8/12/90مورخ  1612/90پروانه در زمان دهياری وقت به شماره 

توسط دهیاري وقت روستاي قرق با  احداث  هتل  با  تعیین کاربري موافقت   8/12/90مورخ  1612/90مطرح و با توجه به سابقه قبلی  مربوط به صدور پروانه  ساختمانی به شماره 

 نمودند.

 

خانم اکرم سبحانعلی تقليل حد نصاب مسکونی به مسـاحت   شهرداری مينودشت در خصوص درخواست  16/2/98مورخ  1867نامه شماره  -2-76

 متر مربع واقع در مينودشت خيابان سيد جمال الدین 108.78

وضووع  متري با دو طبقه روي پیلوت با م 14متر مربع بعد از رعایت بر رعایت اصالحی معبر  80مطرح و با توجه به نوسازي ساخت و ساز قدیمی و امکان عدم تجمیع و باقی ماندن 

 فوق الذکر موافقت نمودند.

 

شهرداری مزرعـه در خصـوص درخواسـت موسسـه      19/4/99مورخ  596و نامه شماره    14/12/97و  10/12/96مورخ        1401نامه شماره  -2-77

 ان دخترانهمتر مربع واقع در خيابان حاجی آباد کوچه دبيرست 2000خيریه حضرت رقيه مبنی بر الحاق به محدوده شهری به مساحت 

 .مطرح و با موضوع فوق الذکر موافقت نمودند

 
 شهرداری صادق آباد مبنی بر تعيين حریم موقت طرح هادی شهر صادق آباد  5/4/99مورخ      754نامه شماره  -2-78

 مطرح و با توجه به نقشه ارائه شده از سوي مهندسین مشاور طرح هادي بهشارطرح گلستان موافقت نمودند.
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