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- 

 
 «23/6/99 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایري ، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست   چهارمین جلسه مصوبات»

 
 موارد داخل حریم شهرها:  

مساحت  شهرداری کردکوی در خصوص احداث ميدان ميوه و تره بار در عرصه ای به  14/4/99و98/5/98مورخ2079و  9345نامه های شماره  -110-4  
 مترمربع در بلوار امام رضا)ع(غربی داخل حریم  شهرکردکوی. 9485مترمربع با فضای مسقف  24360

 مطرح و جهت بررسی بیشتر توسط شهرداري از دستور جلسه خارج گردید.  

   
گياه زینتی   در عرصه ای به  گل وشهرداری مينودشت  در خصوص احداث یک واحد   گلخانه    12/5/99مورخ        5722نامه شماره     -111-4  

 مترمربع واقع در    19645مترمربع ، مساحت غير مسقف        355درصد ، مساحت مسقف     2مترمربع( ، با سطح اشغال   20000هکتار) 2مساحت  
 حریم شهر مينودشت   .   

نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی مطرح ومورد موافقت اعضا قرار گرفت ، این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه    

و شرکت آب  11کشاورزي الزامی است.مرجع صدور پروانه تا قبل از صدور پروانه ، نسبت به استعالم مجدد و اخذ موافقت از کمیسیون ماده 

 منطقه اي استان اقدام نماید.
   

 حریم شهرها: از موارد خارج   

   
همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد محصوالت بتنی مسلح پيش ساخته و پيش سازمان 20/5/99ورخم3437نامه شماره  -4-112

مترمربع در اراضی روستای مرزنکالته شهرستان گرگان. 150مترمربع ، زیربنا 8990تنيده در عرصه ای به مساحت   

د مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري کشاورزي مطرح و مورد موافقت اعضاقرار گرفت ، این مصوبه به منزله تائی 

 الزامی است .
   

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه بنای یک واحد گاوداری شيری در عرصه ای به 23/11/98مورخ  8355نامه شماره -113-4
مترمربع ، مساحت  7530مترمربع ) مساحت عرصه موجود  2600فضای غير مسقف جدید  مترمربع ، 2005مترمربع ، فضای مسقف جدید  9200مساحت 

 مترمربع ( در اراضی روستای مرزنکالته شهرستان گرگان.  1566مسقف موجود 

ري کشاورزي مطرح و مورد موافقت اعضاقرار گرفت ، این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کارب

 .الزامی است .ضمناً مقرر شد مرجعع صدور پروانه ، قبل از صدور پروانه ، نسبت به استعالم مجدد از شرکت آب منطقه اي استان اقدام نماید
   
ر       ک واحد مرغداری گوشتی دهمياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنا و طرح توسعه یسازمان 4/5/99مورخ 3045نامه شماره  -114-4  

مترمربع ، 2600مترمربع ، مساحت عرصه موجود زمين تغيير کاربری 2599مترمربع ، فضای مسقف جدید بصورت دو طبقه  3100به مساحت عرصه ای 
 مترمربع  در اراضی روستای کفشگيری شهرستان گرگان .  1456فضای مسقف موجود 

ایش سرزمین و محیط زیست با زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایري ، شهري و آم کارگروه 2/10/98مصوبه مورخ  214-6مطرح و باستناد بند  

 به وقوع در جنوب محور امام رضا )ع( مورد مخالفت قرار گرفت.عنایت 

   
حت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری در       عرصه ای به مسا31/3/99مورخ 1912نامه شماره -115-4

 . مترمربع در اراضی روستای پنج پيکر شهرستان بندرترکمن 1868مترمربع ، مساحت غير مسقف  1504مترمربع ، مساحت مسقف  4600

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

 .  کشاورزي الزامی است
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سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری در عرصه ای به مساحت  31/3/99مورخ 1911نامه شماره -116-4

 مترمربع در اراضی روستای پنج پيکر شهرستان بندرترکمن.  3560مترمربع ، مساحت غير مسقف  3007مترمربع ، مساحت مسقف     9200

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

 اراضی کشاورزي الزامی است . 

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت 24/3/99مورخ1735نامه شماره  -117-4  

 در اراضی روستای قانقرمه شهرستان آق قال. مترمربع 80مترمربع ، مساحت غير مسقف  143ترمربع ، مساحت مسقف م 446

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

 اراضی کشاورزي الزامی است . 

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص تبدیل طرح پرواربندی بره به مجتمع 4/6/99و13/12/97مورخ 3966و  8517نامه های شماره  -118-4       

مترمربع  91/3499مترمربع مجموع 25/506مترمربع ، مساحت طبقه اول 66/2993مترمربع ،مساحت طبقه همکف 16/13257گردشگری در عرصه جدید به مساحت 
 مترمربع( در اراضی روستای ليوان غربی شهرستان بندرگز.  504مترمربع و غير مسقف  476مترمربع ) مسقف  980مترمربع، متراژ پایانکار موجود  2000موجود  ،عرصه

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

 کشاورزي الزامی است . 

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد توليدی گلخانه ای در عرصه ای به 11/5/99مورخ 3229نامه شماره -119-4  

 مترمربع  در اراضی روستای قلندرآیش شهرستان کردکوی. 70مترمربع ، بنای کانی  3000مترمربع ، مساحت گلخانه 4400مساحت 

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

 اراضی کشاورزي الزامی است . 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفندداشتی در عرصه ای به 4/5/99مورخ3343نامه شماره -120-4  
 . مترمربع در اراضی روستای چهارده شهرستان کردکوی 128مترمربع ، مساحت غير مسقف  237مترمربع ، فضای مسقف  730ساحت م

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

 اراضی کشاورزي الزامی است . 

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به  7/5/99مورخ3155نامه شماره  -121-4  

 مترمربع در اراضی روستای شموشک سفلی شهرستان گرگان .  955مترمربع، فضای غير مسقف 828مترمربع ،    فضای مسقف  3576مساحت 

راس کاهش یابد ،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ  200یت واحد مذکور به مطرح و ضمن موافقت مقرر شد ظرف  

 مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . 

   
ای به  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه 29/5/99مورخ3729نامه شماره  -122-4  

 مترمربع در اراضی روستای محمدآباد شهرستان کردکوی .  134مترمربع، فضای غير مسقف 249مترمربع ، فضای مسقف  760مساحت 

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت، همچنین مقرر شد  در احداث بنا از سازه سبک استفاده شود.این مصوبه به منزله تائید مالکیت   

مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمقرر گردید بر اساس بخشنامه شماره عرصه نمی باشد،اخذ 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین  8/10/98مورخ  197777

 آب ازمتقاضی اقدام نماید.
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سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد    مجتمع گردشگری    در    24/4/99مورخ        2732ه    نامه شمار -123-4  
 اراضی روستای    ده حسين کرد     شهرستان    مينودشت     .        مترمربع   واقع در  1200بنا رمترمربع ، مساحت زی    16410عرصه ای به مساحت   

موافقت با کلیات درخواست ، مقرر شد مرجع صدور پروانه نسبت به استعالم مجدد از شرکت آب منطقه اي استان واخذ پاسخ مطرح وضمن   

موافق تا قبل از صدور پروانه اقدام نماید. این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد، اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري 

 اراضی کشاورزي الزامی است.
   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد   پرواربندی گوساله  در    31/4/99مورخ       2964نامه شماره      -124-4  

اراضی روستای     مترمربع واقع در   662مترمربع ، مساحت غير مسقف       473مترمربع ، مساحت مسقف       2300عرصه ای به مساحت  
 مش   شهرستان آزادشهرپشمک طوق ت

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

 اراضی کشاورزي الزامی است.

   
ث یک واحد    گوسفندداشتی     در سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احدا   14/5/99مورخ         3319نامه شماره    -125-4  

در اراضی روستای      مترمربع واقع در     134مترمربع ، مساحت غير مسقف      248مترمربع ، مساحت مسقف       768عرصه ای به مساحت   
 توران ترک   شهرستان   راميان      .       

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

 اراضی کشاورزي الزامی است.

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد    نيروگاه خورشيدی     در    1/6/99مورخ         3799نامه شماره    -126-4  

مترمربع ،   واقع در  در اراضی روستای   اسالم آباد  شهرستان    556ار( ، مساحت مسقف    هکت14مترمربع)   140000عرصه ای به مساحت   
 مراوه تپه.     

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

 اراضی کشاورزي الزامی است.

   
سازمان همياری شهرداریهای استان شهرداری در خصوص احداث هانگار ماشين آالت کشاورزی  19/3/98مورخ  1557ه شماره نام -4-127

  . مترمربع در اراضی روستای گز شرقی شهرستان بندرگز 200مترمربع ، مساحت بنا و تاسيسات 16750در عرصه ای به مساحت 
سیسات جهت هانگار موافقت گردید،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه مترمربع بنا و تا 100مطرح و صرفاً با مساحت 

 کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . 
   
 سایر موارد :  

 

 موضوع احداث دامداری در جنوب محور امام رضا)ع(-4-128

راس و براي دام سنگین حداکثر به  200گوسفند داشتی و دام سبک حداکثر به تعداد  مطرح و مقرر شد مرجع صدور موافقت اصولی ، براي      

 راس پروانه صادر نمایند.ضمنا در احداث بنا از سازه سبک استفاده شود.100تعداد 
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 دوزین :-مغایرتهای طرح هادی شهرهای مينودشت 

در خواست آقای عبداهلل فرامرزی و شریک مبنـی بـر    شهرداری مينودشت در خصوص 19/5/99مورخ  5947نامه شماره-129-4

 متر مربع واقع در مينودشت خيابان شهيد مفتح129.7تقليل حد نصاب مسکونی به مساحت 

 با توجه به عدم امکان تجمیع و داشتن سند مالکیت با رعایت تامین صددرصد پارکینگ موافقت نمودند. ،موضوع مطرح 
  

شهرداری مينودشت در خصوص در خواست آقای رضا تيموری صفی آبادی مبنی بر  19/5/99 مورخ 5946نامه شماره  -130-4

 متر مربع واقع در مينودشت سایت مسکن مهر 39.7تقليل حد نصاب تجاری به مساحت 

 ر موافقت نمودند.با توجه به مساحت زمین واگذار شده از سوي اداره کل شهرسازي)واحد حقوقی و امالک( با موضوع فوق الذک ،موضوع مطرح 

 

شهرداری مينودشت در خصوص در خواست آقای حميد رضا گرایلو مبنی بر تقليل  28/5/99مورخ  6397نامه شماره  -131-4

 متر مربع واقع در مينودشت سایت مسکن مهر 105حد نصاب تجاری به مساحت 

 سه قطعه واحد تجاري به مساحت زي ) واحد حقوقی و امالک( بصورتو با توجه به مساحت واگذار شده از سوي اداره کل راه و شهرسا موضوع مطرح

   متر مربع با تقلیل حد نصاب قطعات موافقت نمودند. 105 مجموع

 

شهرداری مينودشت در خصوص در خواست عبدالرضا فرامرزی بلنگر مبنی بر تقليل  4/6/99مورخ  6703نامه شماره -132-4

 متری متصل به نواب 14ع واقع در مينودشت خيابان عدالت خيابان متر مرب150مسکونی به مساحت  حد نصاب

 متر و داشتن سند شش دانگ و تامین صددرصد پارکینگ موافقت نمودند. 45با توجه به همکاري متقاضی در تعریض معبر به مساحت  ،موضوع مطرح

 

سيد رسول قاضوی مبنی بر تقليل  شهرداری مينودشت در خصوص در خواست آقای 4/6/99مورخ  6704نامه شماره -133-4

 متری ساحلی20متر مربع واقع در مينودشت خيابان شهيد مصطفی  158حد نصاب مسکونی به مساحت 

 درصد تامین پارکینگ با سه طبقه روي پیلوت موافقت نمودند. با توجه به عدم امکان تجمیع و رعایت صد ،موضوع مطرح 
 

هرداری دوزین در خصوص در خواست آقای  مهدی وزیری مبنی بر تقليل حد نصاب ش 1/6/99مورخ 1857نامه شماره  -134-4

 متر مربع واقع در دوزین 114.13مسکونی به مساحت 

 متر با یک طبقه روي پیلوت با تامین صددرصد پارکینگ موافقت نمودند. 22.4با توجه به همکاري در رعایت بر اصالحی به مساحت  ،موضوع مطرح 

 

   


