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 «10/8/99 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   ششمين مصوبات»

 
 موارد داخل حریم شهرها:  

   
شهرداری بندرترکمن درخصوص ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی بين راهی و 19/7/99و  30/6/99مورخ7273و   5348نامه شماره  -139-6

مترمربع ،  1982مترمربع ، فضای مسقف  8000تی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدماتی رفاهی درعرصه ای به مساحت تاسيسات اقام
 100داخل حریم شهر بندرترکمن. ) طبقه همکف شامل : سرویس بهداشتی  %77/24مترمربع ، سطح اشغال  6018فضای غير مسقف 

مترمربع ،  500مترمربع ، رستوران  60مترمربع ، خدمات خودرویی و تعميرگاه  445مترمربع ، جایگاه سوخت  75مترمربع ، نمازخانه 
سبک و سنگين )غير مسقف  دروهایمترمربع ، پارکينگ خو 125مترمربع ، سوئيت و محلهای اقامتی  30مترمربع ، فروشگاه  300آشپزخانه 

 50بع ، تأسيسات رمترم 25بع ، واحد کمکهای اوليه رمترم 142ی اداری و پشتيبان مترمربع ، فضا ی 15مترمربع ، اتاق مادرکودک  675( 
  مترمربع . 100مترمربع ، پشتيبانی فضای اقامتی  15بع ، واحد اطالع رسانی و هواشناسی رمترم

 مترمربع .( 500مترمربع ، رستوران سنتی  125طبقه اول شامل : سوئيت و محلهای اقامتی 

ره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي  وشهرداري ، از دستور جلسه خارج شد.مطرح وجهت بررسی بیشتر توسط ادا   

شهرداری سرخنکالته درخصوص استقرار سندیکای کاميونداران  در عرصه ای به مساحت  24/6/99مورخ  2388نامه شماره -140-6
 ع در دو طبقه  ، در حریم شهر سرخنکالته.مترمرب500مترمربع(  ، مجموع مساحت مسقف  4750مترمربع) از کل پالک به مساحت کلی 3000

 مطرح ومنوط به انتقال از داخل محدوده به خارج از محدوده مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

 
 حریم شهرها: از موارد خارج   

   
وشتی در گ-سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد گاوداری شيری30/1/99مورخ 280نامه شماره  -141-6

مترمربع در اراضی روستای ابراهيم آباد  128مترمربع ، مساحت غير مسقف  117مترمربع ، مساحت مسقف  650عرصه ای به مساحت 
 شهرستان بندرگز. 

ي از خرد مطرح و با عنایت به وقوع زمین مورد نظر در مرکز اراضی کشاورزي و قابلیت کشاورزي استعداد خوب در طرح ناحیه اي استان و جلوگیر

 رگرفت.ن اراضی کشاورزي مورد مخالفت قراشد
   

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد بز داشتی در عرصه 17/6/99مورخ 4194نامه شماره -142-6
شهرستان مترمربع در اراضی روستای النگ  93مترمربع ، مساحت غير مسقف  193مترمربع ، مساحت مسقف  572ای به مساحت 

 کردکوی.
مطرح و با عنایت به وقوع زمین مورد نظر در مجاورت جاده اصلی ، قابلیت کشاورزي استعداد خوب در طرح ناحیه اي ، موقعیت نامناسب و 

 جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي مورد مخالفت قرار گرفت.
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های استان در خصوص احداث یک واحد سوله انبار دارویی در همياری شهرداریسازمان 18/6/99مورخ 4252نامه شماره  -143-6
اراضی روستای مترمربع در  1795مترمربع ، جمع کل  375مترمربع ، طبقه اول  1420همکف  مترمربع ،  4364عرصه ای به مساحت 
 کلوشهرستان گرگان.

گرفت،ضمناً توده گذاري ساختمان در انتهاي ملک صورت گیرد  مطرح و احداث انبار نگهداري وپخش دارو با شرایط مذکور مورد موافقت اعضا قرار

 . و در بر معبر نباشد.این مصوبه به منزله تائید مالكیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است 

   
احداث بنای یک واحد گوسفند داشتی در همياری شهرداریهای استان در خصوص سازمان 3/6/99مورخ 3919نامه شماره  -144-6

مترمربع در اراضی روستای صحنه  319، مساحت غير مسقف مترمربع 307مترمربع ، مساحت مسقف  1250عرصه ای به مساحت 
 سفلی شهرستان آق قال.

ن قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالكیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیو

 الزامی است . 
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری دو منظوره در 24/3/99مورخ 1724نامه شماره  -145-6
ی پيرآغاچ مترمربع  در اراضی روستا 5/177مترمربع ، مساحت غير مسقف  175مترمربع ، مساحت مسقف 1000عرصه ای به مساحت 

 شهرستان آق قال. 

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

مرجع صدور پروانه قبل از وزارت امور اقتصادي و دارایی ،  8/10/98مورخ 197777الزامی است . ضمنا مقرر گردید بر اساس بخشنامه شماره 

 صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نماید. 
 

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد بازیافت چدن و فوالد  سازمان 27/6/99مورخ 4602نامه شماره  -146-6
 ربع در اراضی روستای ميرزا علی شهرستان آق قال. مترم 100مترمربع ، زیربنا  5000در عرصه ای به مساحت 

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

 الزامی است . 

 
ر خصوص احداث بنای یک واحد گوسفند داشتی در همياری شهرداریهای استان دسازمان 31/1/99مورخ 307نامه شماره  -147-6

مترمربع در اراضی روستای حاجی آباد  134، مساحت غير مسقف مترمربع 248مترمربع ، مساحت مسقف  765عرصه ای به مساحت 
 شهرستان علی آباد.

داد خوب در طرح ناحیه اي استان ، مرغوبیت مطرح و با عنایت به وقوع زمین مورد نظر در مرکز اراضی کشاورزي و باغی ، قابلیت کشاورزي استع

 اراضی و جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي مورد مخالفت قرارگرفت. 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد گوسفند داشتی در 5/7/99مورخ 4858نامه شماره  -148-6

مترمربع در اراضی روستای قلی آباد  134مترمربع ، مساحت غير مسقف  248مترمربع ، مساحت مسقف  800عرصه ای به مساحت 
 بخش بهاران شهرستان گرگان . 
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رزي مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالكیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از  8/10/98مورخ 197777ر اساس بخشنامه شماره الزامی است . ضمنا مقرر گردید ب

 صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نماید. 
 

در عرصه ای به  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص پرورش گوسفند داشتی  27/5/98مورخ  3356نامه شماره -149-6  
  .مترمربع در اراضی روستای قوردیمز شهرستان آق قال 6360مترمربع ، فضای غير مسقف  5300مترمربع ، فضای مسقف  23350مساحت 

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

 شاورزي الزامی است . همچنین مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی استان براي اراضی داراي چراگاه ) مرتع( مجوز پرورش گوسفند داشتی صادرک

 .ننماید

 اقامتگاه بومگردی سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد   10/6/99    مورخ   4003نامه شماره -150-6  

 مترمربع در اراضی روستای  65/77مترمربع ، مساحت طبقه اول     35/122مترمربع ، مساحت همکف     1000   صه ای به مساحت در عر

       .شهرستان آزادشهر   فاضل آباد 

 مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.  

مجتمع خدماتی    تان در خصوص احداث بنای یک واحد سازمان همياری شهرداریهای اس     19/6/99   مورخ    4312 شماره  نامه-151-6     
 7870( ومساحت فضای غيرمسقف  %3/21مترمربع ) 2130مترمربع ، مساحت همکف  مسقف    10000  در عرصه ای به مساحت    رفاهی 

 (  بصورت  :%7/78مترمربع )
مترمربع خدمات  60-مربع جایگاه سوختمتر1500-مترمربع سرویس بهداشتی100 -مترمربع نمازخانه 75)همکف مسقف شامل  

-مترمربع فضای اداری وخوابگاه کارکنان100-مترمربع اقامتگاه100-مترمربع فروشگاه30-مترمربع رستوران85-خودرویی وتعميرگاه
 مترمربع واحد اطالع رسانی وهواشناسی( ، 15-مترمربع تاسيسات40 -مترمربع واحدکمکهای اوليه25

-مترمربع پارک تفریحی و بازی کودکان350-مترمربع معابر4020-مترمربع پارکينگ غيرمسقف 2500)فضای غيرمسقف شامل  
 بلوچ آباد  شهرستان راميان.      مترمربع فضای سبز و درختکاری (، در اراضی روستای 1000

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

 الزامی است . همچنین اخذ استعالم از شرکت آب و فاضالب استان الزامی است.

 
پرواربندی    سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد     2/7/99    مورخ     4795شماره نامه -152-6

مترمربع در اراضی      212 مترمربع ، مساحت غير مسقف     272 مترمربع ، مساحت مسقف      847   در عرصه ای به مساحت      بره
 شهرستان گنبد.      قراول تپه   روستای 

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

.الزامی است   
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مجتمع    سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد      16/6/99   مورخ    4170 نامه شماره -153-6  

در مترمربع    740مترمربع ، مساحت طبقه اول      5/1212مترمربع ، مساحت همکف      4850  در عرصه ای به مساحت    گردشگری
 شهرستان مينودشت.       ده ناالج   اراضی روستای 

-مترمربع تاسيسات20-مترمربع سرویس بهداشتی ونمازخانه 60 -مترمربع آشپزخانه240-مترمربع رستوران400همکف شامل:  -  
 340-مسقف مترمربع پارکينگ غير370-مترمربع فروشگاه صنایع دستی5/8-مترمربع حمام سنتی120-مترمربع اداری و نگهبانی24

 متری( 60مترمربع اقامتی دوبلکس 120مترمربعی و40و30مترمربع اقامتی  220مترمربع اقامتی)

 60مترمربع اقامتی دوبلکس 120مترمربعی و40و30مترمربع اقامتی  220مترمربع اقامتی) 340-مترمربع رستوران سنتی400طبقه اول :  -
 متری(

ی موقعیت عرصه توسط سازمان همیاري شهرداریها و میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن مخالفت با درخواست مقرر گردید جابجای

مدیریت امور اراضی استان نسبت به بررسی  پرداختی ها ي تغییر کاربري عرصه مذکور بررسی الزم را انجام و نتیجه را به گردید ضمنا مقرر 

 دبیرخانه کارگروه ارسال نماید. 

   سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه  بنای یک واحد     29/6/99    مورخ     4648نامه شماره -154-6 

 مترمربع ، مساحت غير مسقف    1198جدید   مترمربع ، مساحت مسقف      3800  در عرصه ای جدید  به مساحت   گاوداری شيری

 1047غيرمسقف موجود –مترمربع 838فضای مسقف موجود -ترمربعم 3800مترمربع) دارای عرصه موجود به مساحت   700جدید 
 شهرستان گنبد.      سرپل  مترمربع( در اراضی روستای 

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

 کشاورزي الزامی است .

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص  تقاضای  تجميع طرح  پرورش  مرغ     23/6/99  مورخ    4430 مه شماره نا-155-6

واحد انواع خوراک دام  به صورت یکپارچه در دو قطعه زمين واگذاری منابع ملی  و   –بسته بندی تخم مرغ -پولت تخمگذار-تخمگذار
کارگروه   12/12/1397مترمربع )دارای مصوبه مورخ  105852مترمربع به  169750 کاهش سطح زیربنا ی واحدهای مذکور از

 (  واقع  در اراضی روستای گوزنی تپه شهرستان گنبد .   250-9الی  245-9امورزیربنایی و شهرسازی به شماره های 

ز ي، دفتر فنی استانداري ، منابع طبیعی ، جهاد مطرح و  مقرر گردید بررسی و بازدید توسط کمیته اي متشكل از نمایندگان راه و شهرسا  

 .کشاورزي ، بنیاد مسكن ، امور اراضی  در خصوص مساحت عرصه و مجوزهاي اخذ شده صورت پذیرد

شرکت آب منطقه ای استان گلستان درخصوص تصویب سيمای  30/6/99   مورخ    311/99/23-13305/2ص/ نامه شماره -156-6
  (راميان 4آزادشهر و  2آبرسانی به زون های  (خطوط انتقال آب طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و راميان طرح و نقشه های اجرایی 

.مطرح و جهت بررسی بیشتر از دستور کار خارج گردید  
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 انريا ياسالم  ي جمهور

 وزارت راه و شهرسازي

 اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

 
 

 سایر موارد:       
  

طرح هادی روستای نصرآباد بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در خصوص تصویب  12/6/99مورخ 5132/1/37نامه شماره  -157-6 
 شهرستان گرگان. 

 مطرح و ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادي  موارد به شرح ذیل مقرر گردید:

 ضلع شرق طرح پیشنهادي بر معبر عباس آباد روستاي نصرآباد منطبق گردد .  -1

بنیاد مسكن ، مدیریت امور اراضی تشكیل و بررسی مقرر گردید کمیته اي متشكل از مشاور طرح ، دفتر فنی استانداري ، راه و شهرسازي ،  -2

الزم در خصوص در ساخت و ساز هاي غیر مجاز صورت پذیرفته و موارد مذکور مطابق قانون پس از طرح و تصویب درجلسه کمیسیون تبصره 

 یک ماده یک درنقشه پیشنهادي اصالح و نتیجه به جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ارائه گردد.

 
بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در خصوص تصویب طرح هادی روستای گلند  12/6/99مورخ 5132/1/37نامه شماره  -158-6

 تاریکی شهرستان گرگان.

 مطرح و ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادي  موارد به شرح ذیل مقرر گردید:           

فنی استانداري ، راه و شهرسازي ، بنیاد مسكن ، مدیریت امور اراضی تشكیل و بررسی مقرر گردید کمیته اي متشكل از مشاور طرح ، دفتر  -1

الزم در خصوص ساخت و ساز هاي غیر مجاز صورت پذیرفته و موارد مذکور مطابق قانون پس از طرح و تصویب درجلسه کمیسیون تبصره 

 زي و توسعه استان ارائه گردد.یک ماده یک درنقشه پیشنهادي اصالح و نتیجه به جلسه شوراي برنامه ری

 با الحاق دو هزار مترمربع با کاربري درمانی )خانه سالمندان( به محدوده روستاي گلند تاریكی و فخر آباد موافقت گردید.  -2

 
شهرداری گليداغ در خصوص درخواست مرکز بهداشت مبنی بر افزایش طبقه از دو به سه به  16/7/99مورخ  2038نامه شماره -159-6

 متری داغستانی 18خيابان -مترمربع واقع در گليداغ 2800مساحت 
طبقه در محور مورد درخواست در طرح هادي در دست تهیه ،  3موضوع مطرح و با افزایش طبقات از دو به سه طبقه با توجه به پیش بینی 

 موافقت گردید.رعایت ضوابط پارکینگ و سطح اشغال مجاز الزامی است.

 
 فقت اصولی درامتداد راههای شریانیصدور موا -160-6

مطرح و پیرو تاکیدات مقام عالی وزرات راه و شهرساز ي در جلسه کمیسیون ایمنی راهها مربوط به استان گلستان  مقرر شد از صدور       

م از مسكونی ، تجاري ، هرگونه مجوز و موافقت اصولی براي استقرار فعالیتهاي غیر مرتبط با حمل و نقل در امتداد راههاي شریانی اع

صنعتی و کشاورزي خودداري شود . همچنین ضروریست تدابیري اتخاذ گردد که از توسعه سكونتگاههاي روستایی و شهري د رامتداد 

 راههاي شریانی خودداري گردد. 

 
 بررسی طرح تدقيق و الحاق به محدوده طرح جامع بندرترکمن. -161-6

 ردید:مطرح و موارد به شرح ذیل مقرر گ
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مقرر گردید بررسی در خصوص موارد ضروري الحاق ساخت و سازها با در نظر گرفتن مواردي که حق و حقوق شهرداري  -1

مطابق قانون پرداخت گردیده و یا داراي صورتجلسه توافق با شهرداري و مصوبه شوراي اسالمی شهر می باشند ، صورت پذیرد 

 گردد.و نقشه اصالحی به جلسه آتی کارگروه ارائه 
مقرر گردید کمیته اي متشكل از راه و شهرسازي ، دفتر فنی استانداري ، شهرداري و شوراي اسالمی شهر  ، مدیریت امور اراضی -2

بازدید در خصوص اراضی و مواردي که قابلیت الحاق به محدوده را دارند و نیز خروج اراضی زراعی ، کشاورزي و بایر داخل 

 به قانونی بوده صورت پذیرد و نتیجه بررسی و نقشه اصالحی به جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.  محدوده که فاقد حقوق مكتس
 
 
 
 
   

 

     
 
 
 
 

   


