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دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک استانداری  28/7/99مورخ  33021/32/99نامه شماره -135-5
 اد.در خصوص بررسی طرح هادی شهری شهر صادق آب

 موضوع مطرح شد و موارد زیر مورد تایيد و تصویب قرار گرفت 
 مورد تایيد ومصوب گردید. 04/1نرخ رشد پيشنهادی مشاور  -1

 مورد تایيد و مصوب گردید. حهکتار در افق طر 5/49هکتار در طرح هادی روستایی به  43مساحت محدوده شهر از  -2

 رگرفت .یيد اعضا قراتانقشه وضع موجود شهر ارائه شده توسط مشاور مورد  -3

 ضوابط و مقررات اجرایی طرح هادی شهری مورد تایيد و مصوب گردید. -4

 .دمتر تثبيت گرد 14معبر پيشنهادی دفع آبهای سطحی درجنوب شهر با عرض  -5

رک و فضای حریم جنب محور ارتباطی و عرصه واگذار شده جهت گياهان دارویی به عنوان پهنه پادر دهکتار موجو 5/2 -6
 رنظر گرفته شود.ر حریم دسبز د

 شرکت آب منطقه ای قرار گرفت . عهدهآزاد سازی رودخانه و حریم های آن واقع در محدوده شهر به  -7

کاربری های مسکونی پيشنهادی در ضلع جنوبی معبر اصلی با وضع موجود تثبيت گردد و کاربری های پيشنهادی جدید با  -8
متر بزرگراه تجاری خدماتی و جبهه دوم 76متر بعد از آزاد سازی حریم  25گردشگری تا عمق –خدماتی –کاربری تجاری 

 خدماتی در نظر گرفته شود.–به عنوان پشتيبان فعاليت های تجاری 

 
دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک  28/7/99مورخ   33021/32/99 مورخ نامه شماره -136-5

 ر دوزین.استانداری در خصوص بررسی طرح هادی شهری شه
 موضوع مطرح شد و موارد زیر مورد تایيد و تصویب قرار گرفت 

 مورد تایيد ومصوب گردید. 93/1نرخ رشد پيشنهادی مشاور  -1

 مورد تایيد و مصوب گردید. حهکتار در افق طر 08/106هکتار در طرح هادی روستایی به 5/103مساحت محدوده شهر از  -2

هکتار مورد تایيد و مصوب  66/263بر مساحت محدوده شهر به مساحت درصد برا 9/2مساحت حریم شهر به ميزان  -3
 گردید.

 رگرفت .یيد و امضای اعضا قرانقشه وضع موجود شهر ارائه شده توسط مشاور مورد تا -4

 ضوابط و مقررات اجرایی طرح هادی شهری مورد تایيد و مصوب گردید. -5

کاربری پيشنهادی شهر متعلق به سازمان جهاد کشاورزی به  مترمربع در نقشه 8603مقرر گردید باغ تحقيقاتی به مساحت  -6
دليل عدم همخوانی با کاربری های مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری از محدوده شهر خارج گردد و جز حریم شهر 

 قرار گيرد.

 مورد تایيد قرار گرفته و امضا گردید. 6نقشه کاربری پيشنهادی ارائه شده توسط مشاور پس از اصالح مطابق بند  -7
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دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک  28/7/99مورخ  33021/32/99 مورخ نامه شماره -137-5
 استانداری در خصوص بررسی طرح هادی شهری شهر گليداغ.

 
 شد و موارد زیر مورد تایيد و تصویب قرار گرفت موضوع مطرح 

 مصوب گردید. مورد تایيد و 2/1نرخ رشد پيشنهادی مشاور  -1

 مورد تایيد و مصوب گردید. حهکتار در افق طر 4/69در طرح هادی روستایی به  هکتار 3/67مساحت محدوده شهر از  -2

 رگرفت .ایيد اعضا قرنقشه وضع موجود شهر ارائه شده توسط مشاور مورد تا -3

 نقشه کاربری پيشنهادی شهر ارائه شده توسط مشاور مورد تایيد اعضا قرار گرفت . -4

 ضوابط و مقررات اجرایی طرح هادی شهر مورد تایيد و مصوب گردید. -5

 آزاد سازی رودخانه و حریم های آن واقع در محدوده شهر به عهده شرکت آب منطقه ای می باشد. -6

 ی پيشنهادی با مساحت زیاد شبکه معابر اصلی در طرح لحاظ گردد.مقرر گردید در عرصه های مسکون -7

 

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و نامه  26/4/99 مورخ 18186/3/99نامه شماره  -138-5
سرپرست محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک  29/7/99مورخ  33262/32/99شماره 

حداث مجتمع مسکونی ، رفاهی و خدماتی در عرصه ده هکتاری واقع در پشت هتل استانداری در خصوص ا
 آذین موسوم به اراضی فتحه باغ داخل حریم شهر گرگان .

و تایيدیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در  96با کليات موضوع پيرو مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در سال 
با تعيين کاربری عرصه به مساحت سه هکتار موافقت گردید ، این مصوبه به منزله تائيد مالکيت خصوص عرصه مورد درخواست 

عرصه نمی باشد ، اخذ مصوبه کميسيون قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی الزامی است. ضمنا مقرر گردید موضوع جهت سير 
 مراحل قانونی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

 

   
   

  
 

 

     
 
 
 
 

   


