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 «26/5/99 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایري ، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست  سومین جلسه  مصوبات»

 
 موارد داخل حریم شهرها:  

مترمربع، سریداری و 183مترمربع ، پارکينگ  735شهرداری گرگان در خصوص طرح احداث واحد بسته بندی حبوبات و خشکبار )همکف شامل شوله  7/4/99مورخ 12484/1/4/99نامه شماره -79-3  
 مترمربع( داخل حریم شهر گرگان .  82نگهبانی 

  .است این مصوبه به منزله تایید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامیاعضاء قرار گرفت ، درخواست مذکور به استثناء برنج مورد موافقت  مطرح و  

 72/2177مترمربع ، مساحت غير مسقف  28/847مترمربع ، مساحت مسقف 3025شهرداری آق قال در خصوص احداث استخر شنا در عرصه ای به مساحت  25/3/99مورخ  582نامه شماره خ ص/ -80-3  
 مترمربع داخل حریم شهرآق قال. 

 م گردد.ضمن مخالفت با احداث استخر در موقعیت یاد شده واقع در حریم شهر ، پیشنهاد شد نسبت به جابجایی موقعیت زمین به داخل محدوده شهر اقدامطرح و ازآنجا که کاربري ورزشی از کاربریهاي شهري می باشد ،  

مترمربع و با تامين پارکينگ روباز در ملک با  250يانیمترمربع، زیربنا مسقف اع546شهرداری نوکنده در خصوص طرح بسته بندی خشکبار در عرصه ای به مساحت 10/3/99مورخ  1373نامه شماره -81-3  
 درصد داخل حریم شهر نوکنده.60سطح اشغال 

 مطرح و جهت بررسی بیشتر درخصوص تامین آب از دستور جلسه خارج شد.   

 حریم شهرها: از موارد خارج   

   
مترمربع ، فضای  1512 سقفمترمربع ، فضای م 7000احداث یک واحدگوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح 17/4/99مورخ2516نامه شماره -82-3  

  مترمربع در اراضی روستای سرخنکالته شهرستان گرگان . 1783غير مسقف 

 .  انون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون ق  

   
مترمربع ،  248مترمربع ، فضای مسقف  800عرصه ای به مساحت  اث یک واحد پرورش گوسفند داشتی درسازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احد 12/4/99مورخ2376نامه شماره -83-3  

  .شک سفلی شهرستان گرگانمترمربع در اراضی روستای شمو 134فضای غير مسقف 

 .  رزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

   
مترمربع ، فضای  248مترمربع ، فضای مسقف  800گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد 10/4/99مورخ2316نامه شماره -84-3  

 مترمربع در اراضی روستای معصوم آباد شهرستان گرگان .  134غير مسقف 

مورخ 197777اساس بخشنامه شماره اراضی کشاورزي الزامی است . ضمنا مقرر گردید بر  مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري  

 وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نماید.  8/10/98

   
مترمربع در 160مترمربع ،  285مترمربع، مسقف 3/1086هرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرواربندی بره در عرصه ای به مساحت سازمان همياری ش7/4/99مورخ  12182نامه شماره -85-3  

 مطرح و با عنایت به فاصله کم از روستا و عدم رعایت حریم زیست محیطی ،با درخواست مذکور مخالفت شد. اراضی روستای معصوم آباد شهرستان گرگان. 

   
مترمربع ، فضای غير  248مترمربع ، فضای مسقف 5/762سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت  30/2/99مورخ1085شماره -86-3  

  . آق قالشهرستان پيرواش مترمربع در اراضی روستای  134مسقف 

مورخ 197777ر اساس بخشنامه شماره این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمنا مقرر گردید بمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،  

 مین آب از متقاضی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تا 8/10/98

   
مترمربع ،سطح 2000سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد بسته بندی ميوه و انبارداری غذایی در سردخانه ثابت  در عرصه ای به مساحت  10/4/99مورخ2321نامه شماره -87-3  

  ان گرگان .اراضی روستای شموشک سفلی شهرستمترمربع در  1000زیربنا 

 .  رزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

   
مترمربع ، مساحت غير  150، مساحت مسقف مترمربع 450عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوصاحداث بنای گوسفند داشتی در  12/6/97مورخ  3278نامه شماره  -88-3  

 مترمربع در اراضی روستای قرن آباد شهرستان گرگان.  81مسقف 

 درخواست  مذکور مخالفت گردید. با مطرح و باعنایت به وقوع در نزدیکی محور گردشگري ،  

   
بخشداری مرکزی شهرستان کردکوی در خصوص طرح احداث واحد گوسفند  22/2/97مورخ  5426/680/97یهای استان و نامه شماره سازمان همياری شهردار 11/4/99مورخ 2337نامه شماره -89-3  

 مترمربع در اراضی روستای حاجی آباد دشت شهرستان کردکوی.  101مترمربع ، فضای غير مسقف  5/187مترمربع ، فضای مسقف  5/577داشتی در عرصه ای به مساحت 

 امی است .مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزمطرح و   

   
مترمربع ، فضای غير  5300رمربع ، فضای مسقف مت 23350سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص پرورش گوسفند داشتی  در عرصه ای به مساحت 27/5/98مورخ  3356نامه شماره -90-3  

 مترمربع در اراضی روستای قوردیمز شهرستان آق قال .  6360مسقف 

 ازدستور جلسه خارج شد. مطرح و جهت بررسی بیشترتوسط جهادکشاورزي ومنابع طبیعی استان ،  

   
مترمربع ، مساحت غير  892مترمربع ، مساحت مسقف 5350احداث یک واحد پرورش شتر در عرصه ای به مساحت  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص27/3/99مورخ 1828نامه شماره  -91-3  

 مترمربع  در اراضی روستای محمد آباد پایين شهرستان آق قال.  1784مسقف 

 یون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیس  
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مترمربع ،  1140مترمربع ، فضای مسقف  5600سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرواربندی گوساله در عرصه ای به مساحت  31/2/99مورخ 1125نامه شماره -92-3  

 روستای توماچلرآلتين شهرستان گميشان. مترمربع در اراضی  1654فضای غير مسقف 

 رزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

   
، مترمربع 567، فضای مسقف مترمربع 2500داث یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح اح 18/4/99مورخ2581نامه شماره-93-3  

  مترمربع در اراضی روستای آلو کالته شهرستان گرگان. 637فضای غير مسقف 
مورخ 197777نون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمنا مقرر گردید بر اساس بخشنامه شماره مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قا  

 وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نماید.  8/10/98

   
مترمربع ، فضای  696، فضای مسقف مترمربع 3400عرصه ای به مساحت یک واحد پرواربندی گوساله در  ان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداثسازم 4/4/99مورخ2127نامه شماره-94-3  

  مترمربع در اراضی روستای کردشهرستان آق قال . 993غير مسقف 
 عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت  

   
مترمربع ، فضای  354، فضای مسقف مترمربع 1725سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گوساله پرواری در عرصه ای به مساحت  17/4/99مورخ2495نامه شماره-95-3  

  .مترمربع در اراضی روستای حيدرآبادشهرستان آق قال  498غير مسقف 
 . رزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

   
 99مترمربع ، متراژ رای کميسيون ماده  300ر خصوص طرح احداث یک واحد توليدی قارچ خوراکی در عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان د18/4/99مورخ 2589نامه شماره-96-3  

 گرگان .مترمربع در اراضی روستای اصفهانکالته شهرستان  250مترمربع سالن توليد ، مجموع 160مترمربع، مابقی احداث جدید  45مترمربع ، طبقه اول  45نود مترمربع، طبقه همکف 

 مطرح و مخالفت شد.  

   
مترمربع  10000سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد مجتمع خدماتی رفاهی گردشگری در عرصه ای به مساحت 25/4/99و  9/4/99مورخ2769و 2226نامه شماره -97-3  

 روستای معصوم آبادشهرستان گرگان .مترمربع در اراضی  1000مترمربع ، پارکينگ غير مسقف 1657،سطح زیربنا 

 . رزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

   
مترمربع ،   1828، فضای مسقف مترمربع     8000صوص  احداث یک واحد بره پرواری   در عرصه ای به مساحت     سازمان همياری شهرداریهای استان در خ  27/3/99مورخ       1855نامه شماره      -98-3  

    .مترمربع در اراضی روستای گليداغ  شهرستان  مراوه تپه   1680فضای غير مسقف 

 د،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باش    

   
مترمربع در اراضی   70، بنای کانی  مترمربع     5000سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص  احداث یک واحد    گلخانه   در عرصه ای به مساحت      3/4/99مورخ       2072نامه شماره      -99-3  

    .ره تکن  شهرستان  آزادشهر روستای ق

 مطرح و باعنایت به فاصله زیاد از لوله گاز، ضمن مخالفت پیشنهاد شد نسبت به جابجایی موقعیت زمین اقدام گردد.   

   
    
  249، فضای مسقف مترمربع     890در عرصه ای به مساحت     سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص  احداث یک واحد پرواربندی گوساله    22/4/99مورخ        2675نامه شماره     -100-3  

     .مترمربع در اراضی روستای باینال شهرستان کالله     315مترمربع ، فضای غير مسقف 

 اضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري ار   

   
، با سطح یربنای   مترمربع     7662سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص  احداث یک واحد بسته بندی حبوبات و غالت  در عرصه ای به مساحت    24/4/99مورخ        2730نامه شماره     -101-3  

     .کش   مترمربع  در اراضی روستای ینقاق  شهرستان گالي  2500

 ،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .) به استثناء برنج ( مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت  

   

 سایر موارد:  

 مترمربع داخل حریم شهر گرگان. 224در خصوص الحاق به بافت روستای سعد آباد به مساحت  بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 1/5/99مورخ 3779/1/37نامه شماره  -102-3  

 لزامی است .و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي ا مطرح  

   
   
 بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در خصوص بررسی الحاق به محدوده روستای زیارت.9/2/98مورخ  876/1/37و شماره  18/6/97مورخ  4568/1/37شماره  -103-3  

ت آب منطقه اي استان و حریم راه در طرح مذکور الزامی هکتار موافقت شد.رعایت حریم رودخانه براساس ضوابط شرک 20مطرح و با الحاق واحدهاي مسکونی بومی به محدوده روستا برابر با مکاتبه فرمانداري به مساحت تقریبی   

 می باشد.ضمناً طرح جهت تصویب نهایی به تایید شورایعالی شهرسازي و معماري ایران برسد.

   

طرحهای توليدی بدون افزایش سطح اشغال  سازمان همياری شهرداریهای استان درخصوص عدم نياز طرح مجدد درخواستهای افزایش یا کاهش ظرفيت 25/4/99مورخ  2782نامه شماره -104-3  
 درکارگروه کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط.

 .مطرح و مورد مخالفت اعضاء قرارگرفت  
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 انريا ياسالم  ي جمهور

 شهرسازي وزارت راه و

 اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

 

 
 
 
 
 
رزی و صنعت ومعدن درکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش در خصوص تهيه گزارش طرحهای مرتبط با حوزه ميراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ،جهاد کشاو -105-3  

 سرزمين و محيط.

یرخانه اداره کل راه و شهرسازي اقدام ه مصوبات کارگروه در حوزه مربوطه خود به دبمطرح و مقررگردید  دستگاههاي مذکورو کلیه دستگاههاي متولی صدور پروانه حداکثرظرف مدت ده روز آتی نسبت به ارسال گزارش و آمار  نتیج  

 نمایند.

   
 موزه روستایی در پارک جنگلی قرق -106-3  

سراوان گیالن مورد موافقت  ر محمود طالقانی بدلیل سوابق اجرایی مشابه در پارکبا اجراي طرح ایجاد خانه هاي روستایی استان گلستان در قالب موزه روستایی در پارگ جنگلی قرق از طریق تهیه و مجري طرح جناب آقاي دکت  

 .قرار گرفت که دراستان گلستان زیر نظر میراث فرهنگی اقدام گردد

   
 96تغييرات خط محدوده شهر گرگان نسبت به تدقيق محدوده سال  -107-3  

مصوبه  3هکتار اراضی کشاورزي با کاربري درمانی از محدوده شهر گرگان ، بند  2/15بر خروج مساحت مبنی  21/9/98مصوبه کمیسیون ماده پنج  7بررسی طرح تفصیلی شهر گرگان ) بند  5پیرو برگزاري جلسات کمیسیون ماده   

مبنی بر خروج  28/2/99نایی و شهرسازي مورخ هکتار اراضی کشاورزي با کاربري فضاي سبز و معبر( و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي استان ) مصوبه کارگروه امور زیرب 8/17مبنی بر خروج  21/10/98مورخ  5کمیسیون ماده 

هکتار اراضی سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجراي پروژه اقدام ملی زمین و مسکن (  مطرح ومورد  2/48مبنی بر الحاق  22/12/97و مصوبه کارگروه امور زیربنایی مورخ  105هکتار اراضی جنگلی و منابع ملی انتهاي عدالت  38/0

 رارگرفت.با توجه به توضیحات اشاره شده نقشه پیوست خط تدقیق محدوده شهر گرگان به شرح نقشه پیوست مصوب گردید.موافقت اعضا ق

   

راهی  دو منظوره به شهرداری صادق آباد در خصوص درخواست آقای محمد حسين قاسمی و خشایار مازندرانی مبنی بر تعيين کاربری جهت مجتمع خدمات بين   99 /19/3مورخ  607نامه شماره -108-3  
 مترمربع واقع در صادق آباد سه راهی کالله به تنگراه11305مساحت 

ین راهی دو منظوره ) با ( و قرارگیري در حریم شهر با تعیین کاربري و استقرار جایگاه مجتمع خدمات ب 21/4/99) کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي مورخ  78-2مطرح و با عنایت به تصویب حریم موقت شهر صادق آباد بند   

 .  یون امور اراضی الزامی می باشدمحوریت جایگاههاي عرضه سوخت ( اعضاي جلسه موافقت نمودند . این مصوبه به منزله تایید مالکیت نمی باشد ضمنا اخذ مصوبه تبصره یک کمیس

   
 متری منشعب از خيابان شهيد آوینی 8ل کوچه بن بست واقع در مينودشت کوچه شهرداری مينودشت در خصوص اصالح و کاهش طو 30/4/99مورخ  5067نامه شماره -109-3  

گردید دور برگردان  ه کاربري آموزشی با درخواست فوق الذکر مخالفت نمودند . ضمنا مقررمطرح ، اعضاي محترم جلسه با عنایت به تفکیک غیر مجاز و عدم رعایت شبکه معابر طرح هادي مصوب و با توجه به نیاز نیاز تامین دسترسی ب  

 به داخل عرصه مسکونی و چسبیده به کاربري آموزشی اصالح گردد .

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


