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 «13/10/99 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   جلسه هفتمين مصوبات»

 
 

 حریم شهرها: و خارج موارد داخل     
 

ن در عرصـه  تختخوابی گميشا 64شهرداری گميش تپه در خصوص احداث ساختمان بيمارستان  17/8/99مورخ 251/1399نامه شماره -162-7

مترمربـع )ببقـه هم:ـف: اورسانـ       21778مترمربـع ، فضـای ريـر مسـقف      8222)سی هزار(مترمربع، فضای مسقف   30000ای به مساحت 

مترمربع،آشـپزخانه و  95مترمربع،داروخانه275مالی مترمربع،اداری163مترمربع،رادیولوسی460مترمربع،آزمایشگاه466مترمربع ، درمانگاه 893

ــیاخوری ــویخانهمتر584رـــ ــای221مربع،رختشـــ ــتری  مترمربع،فضـــ ــلی 210اســـ ــع، انباراصـــ ــع، 107مترمربـــ مترمربـــ

مترمربـع،بخش  751مترمربـع،بخش جراحـی  438مترمربع،زایمان386مترمربع.ببقه اول: بخش بستری جراحی310مترمربع،موتورخانه60مورگ

مترمربـع  95مترمربع . ببقه سـوم :خرپشـته   500مترمربع،بخش بستری کودکان 545مترمربع.ببقه دوم : بخش بستری داخلی410بستری زنان

 (داخ  حریم شهر گميش تپه.

ضمن موافقت با تعیین کاربري درمانی ، با توده گذاري عرصه  مورد نظر  براساس طرح دانشگاه علوم پزشکیی گلتکنام موافقکت     مطرح و

 گردید.این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد.

 

مدیرک  محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حم  و نق  و ترافيک استانداری در خصوص تغييـر   20/9/99مورخ41441/32/99نامه شماره -163-7

 در حریم شهر گرگان ( واقع ) کاربری از زراعی به خدمات آموزشی در اراضی ده ه:تاری واقع در پشت هت  آذین 

 30عرصه مذکور بعنوام کاربري آموزشی  مقرر نمودند سطح اشغال حداکثر  هینار از 10مطرح واعضا ضمن موافقت با کلیات تعیین کاربري 

هینار( لحاظ گردد.ضمناً ضوابط ومقررات ساخت وساز ،  توده گذاري ساخنمام در عرصه ، ،نقشه ها ، سطوح وسرانه هکا وسکایر   3درصد )

رفنی اسنانداري و شهرداري گرگام مطرح وتصمیم گیکري  مدارک الزم مرتبط ، درکمینه اي منشیل از نمایندگام راه وشهرسازي اسنام ،دفن

گردد.هرگونه تصمیم کمینه مذکوردرخصوص موارد یادشده بمنزله تصمیم کارگروه می باشد.این مصوبه به منزله تایید مالییت عرصه نبوده  و 

 قانوم حفظ اراضی کشاورزي الزامی است. 1ماده  1اخذ مصوبه کمیتیوم تبصره 
 

شهرداری گرگان درخصوص احداث بنا در یک ببقه خدماتی روی پيلـوت و تـامين    19/9/99مورخ  40750/1/4/99مه شماره نابررسی -164-7

 پارکينگ در فضای باز در محور ناهارخوران مقاب  رستوران راه و ماه .

(  ، درخواست مکذکور بکا   15/6/1390مورخ  5)داراي مصوبه کمیتیوم ماده  1390مطرح و با عنایت به دارا بودم حقوق مینتبه در سال 

توریتنی( مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشکد،اخذ  -گردشگري-کاربري خدماتی) تفرجی

 مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .
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توليد گلخانه ای  در عرصه ای شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد  سازمان همياری19/7/99مورخ 5302نامه شماره -165-7

 مترمربع در اراضی روستای کهنه کلباد شهرستان بندرگز.  5000مترمربع ، فضای گلخانه  40مترمربع ، بنای کانی  6500به مساحت 

رصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت ع

 کشاورزي الزامی است . 

 
گاوداری شيری در عرصه ای به ای استان در خصوص احداث یک واحدهمياری شهرداریهسازمان 4/7/99مورخ 4827نامه شماره -166-7
 ربع در اراضی روستای خواجه لر شهرستان بندرترکمن.مترم 1299مترمربع ، فضای رير مسقف  997مترمربع ،فضای مسقف   4600مساحت 

اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد، مطرح و

 کشاورزي الزامی است .
 

خصوص احداث یک واحد گاوداری دو منظوره در عرصه ای به  سازمان همياری شهرداریهای استان در27/2/99مورخ 962نامه شماره -167-7
 مترمربع در اراضی یساقی شهرستان کردکوی.  225مترمربع ، مساحت رير مسقف  235مترمربع ، مساحت مسقف   1300مساحت 

قانوم حفظ کاربري اراضی مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم 

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

 قبل از صدور پروانه نتبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از منقاضی اقدام نماید. 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد بسته بندی حبوبات و خش:بار در 2/6/99مورخ 3839نامه شماره -168-7

 مترمربع در اراضی روستای حومه شهرستان کردکوی. 2000مترمربع ،سطح زیربنا  5350عرصه ای به مساحت 

اخذ مصوبه ائید مالییت عرصه نمی باشد،درخواست بدوم بتنه بندي برنج مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله ت مطرح و

 کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص تبدی  برح گاوداری شيری به شالي:وبی  در عرصه 12/12/97مورخ 8474نامه شماره -169-7

مترمربع ، مسقف  1117مترمربع ، متراس پروانه ساختمانی موجود 3300عرصه موجود  مترمربع )1250مترمربع ،سطح زیربنا  3500ای به مساحت 
 مترمربع( در اراضی روستای سرکالته خرابشهرشهرستان کردکوی.  619مترمربع، رير مسقف  498

انه گاوداري قبلی واقع در مطرح و منوط به جابجایی  شالییوبی مذکور از دروم بافت روسنا به خارج از بافت روسنا ، و پس از ابطال پرو

محل روسنا ، با درخواست مذکور موافقت می گردد.ضمناً عرصه مذکور از طریق مرجع تصویب مغایرتهاي طرحهاي هادي روسنایی به 

راضی فعالینهاي روسنایی تغییر کاربري یابد.این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري ا

 کشاورزي الزامی است . 
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سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش قارچ خوراکی در عرصه ای به 5/7/99مورخ 4833نامه شماره -170-7
 مترمربع در اراضی روستای باالجاده شهرستان کردکوی.  1970مترمربع ،مساحت بنا 6000مساحت 

بیت زمین ،حفظ ییپارچگی اراضی ،باغی بودم اراضی مربوطه و قابلیت اراضی در طرح جامع ناحیه اي اسنام  با عنایت به مرغومطرح و

 مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی  در عرصه ای به 22/7/99مورخ 5433نامه شماره -171-7
 .مترمربع در اراضی روستای النگ شهرستان کردکوی 128مترمربع ، فضای رير مسقف  237،فضای مسقف   مترمربع 730مساحت 

به مرغوبیت زمین ،حفظ ییپارچگی اراضی ،باغ بودم اراضی مربوطه و قابلیت اراضی در طرح جامع ناحیه اي اسنام   توجهبا مطرح و

 ت.)کشاورزي آب اسنعداد خوب (مورد مخالفت اعضا قرار گرف
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به 22/7/99مورخ 5405نامه شماره -172-7
 مترمربع در اراضی روستای گرجی محله شهرستان کردکوی.  128مترمربع ، فضای رير مسقف  237مترمربع ، فضای مسقف  730مساحت 

ار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مطرح و مورد موافقت اعضا قر

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

 محضري تامین آب از منقاضی اقدام نماید. قبل از صدور پروانه نتبت به اخذ تعهد 

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش گاو شيری در عرصه ای به 11/8/99مورخ 6039نامه شماره -173-7
 ان گرگان. مترمربع در اراضی روستای حيدرآباد شهرست 838مترمربع ، فضای رير مسقف   670مترمربع ، فضای مسقف 3000مساحت 

اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد، مطرح و

 کشاورزي الزامی است .
 

عرصه ای به سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش قرقاول در 12/8/99مورخ 6070نامه شماره -174-7
 مترمربع در اراضی روستای باقرآباد شهرستان علی آباد.  441مترمربع ، فضای رير مسقف   650مترمربع ، فضای مسقف 7500مساحت 

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی 

وزارت امور اقنصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه  8/10/98مورخ 197777ضمنا مقرر گردید بر اساس بخشنامه شماره لزامی است . کشاورزي ا

 قبل از صدور پروانه نتبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از منقاضی اقدام نماید. 

 

در خصوص برح توسعه بنای یک واحد کارگاه توليدات  سازمان همياری شهرداریهای استان27/3/99مورخ  1866نامه شماره -175-7
مترمربع(  ، 570مترمربع) زیربنا موجود 2000مترمربع( ، زیربنا جدید  2000مترمربع) عرصه موجود 10000کشاورزی در عرصه ای به مساحت 

 . مترمربع  در اراضی روستای گری شهرستان آق قال 500مترمربع ، ببقه اول 1500ببقه هم:ف 

اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد، و مطرح

 کشاورزي الزامی است .
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ه ای سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش شترمرغ توام  در عرص10/8/99مورخ 5992نامه شماره  -176-7
مترمربع در اراضی روستای صفا  3205مترمربع ، سایه بان  43804مترمربع ، فضای رير مسقف  2918مترمربع ،فضای مسقف   92600به مساحت 

 ایشان شهرستان گميشان. 

ظ کاربري اراضی اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفمورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد، مطرح و

 کشاورزي الزامی است .
 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرواربندی بره در عرصه ای به 29/7/99مورخ5632نامه شماره -177-7
 مترمربع در اراضی دنگالن شهرستان کردکوی.  152مترمربع ، مساحت رير مسقف 272مترمربع ، مساحت مسقف   850مساحت 

اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد، طرح وم

 کشاورزي الزامی است .

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه 21/8/99مورخ6333نامه شماره -178-7

 مترمربع در اراضی روستای کارکنده شهرستان بندرگز.  319مترمربع ، مساحت رير مسقف 307مترمربع ، مساحت مسقف   1250به مساحت  ای

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی 

وزارت امور اقنصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه  8/10/98مورخ 197777ضمنا مقرر گردید بر اساس بخشنامه شماره ت . کشاورزي الزامی اس

 قبل از صدور پروانه نتبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از منقاضی اقدام نماید. 
 

سازمان همياری شهرداریهای   4/5/99مورخ  3045ه دادگستری ک  استان و نامه شمار 14/7/99مورخ 630/1564/9021نامه شماره -179-7
مترمربع ، فضای مسقف جدید بصورت دو  3100استان در خصوص احداث بنا و برح توسعه یک واحد مررداری گوشتی در عرصه ای به مساحت 

بع  در اراضی روستای مترمر 1456مترمربع ، فضای مسقف موجود 2600مترمربع ، مساحت عرصه موجود زمين تغيير کاربری 2599ببقه 
 کفشگيری شهرستان گرگان . 

مطرح و با عنایت به وقوع عرصه مورد نظر در جنوب محور امام رضا )ع(  ووجود مصوبه قبلی کارگروه در این خصوص ، صرفاً با   

.احداث بنا  درقالب افزایش طبقات در عرصه موجود موافقت وبا توسعه وتعیین کاربري عرصه جدید مخالفت گردید  
   

در عرصه    سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد مرغ مادر    3/8/99    مورخ      5732نامه شماره -180-7
مترمربع  )مجموع مسقف موجود و  1942مترمربع ، مساحت  مسقف جدید :   7680موجود مترمربع ، مساحت مسقف    20000  ای به مساحت 

 شهرستان گنبد.       قراول تپه   مترمربع(   در اراضی روستای  9622جدید :

بري اراضی مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کار

 کشاورزي الزامی است . 
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در    سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد گوسفند داشتی    23/7/99    مورخ     5469نامه شماره -181-7
  نظام آباد   ضی روستای مترمربع در ارا    319 مترمربع ، مساحت رير مسقف    307 مترمربع ، مساحت مسقف    1250  عرصه ای به مساحت 
 شهرستان آزادشهر.    

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی 

 کشاورزي الزامی است . 

 
پرورش گاو شيری در  ای استان در خصوص احداث بنای یک واحد سازمان همياری شهرداریه    18/8/99    مورخ     6178نامه شماره -182-7

گوزنی    مترمربع در اراضی روستای   5196مترمربع ، مساحت رير مسقف    3776 مترمربع ، مساحت مسقف      18000  عرصه ای به مساحت 
  شهرستان گنبد.      تپه

ائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله ت 

(400ظرفیت کل– 200کشاورزي الزامی است . )ظرفیت مولد  

در خدمات خودرویی و حم  ونق  در خصوص احداث بنای یک واحد شهرداری مينودشت  28/8/99    مورخ     10545نامه شماره  -183-7
نرسيده به روستای کلوکند )داخ  -اراضی شهرستان مينودشت در مترمربع    400 مسقف  بازیربنای مترمربع ،    1500  عرصه ای به مساحت 
   حریم شهر مينودشت(

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی  

 است . کشاورزي الزامی 

 
در عرصه ای   سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی    4/4/99    مورخ     2133نامه شماره -184-7

شهرستان   آباد  صفی   مترمربع در اراضی روستای     101 مترمربع ، مساحت رير مسقف    188 مترمربع ، مساحت مسقف    578  به مساحت 
 .  ش کوهسارات شهرستان مينودشتبخ

مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی   

 کشاورزي الزامی است . 

 
در عرصه   گوسفند داشتییک واحد  وص احداث سازمان همياری شهرداریهای استان در خص    4/4/99    مورخ     2134نامه شماره -185-7

صفی آباد بخش   مترمربع در اراضی روستای     134 مترمربع ، مساحت رير مسقف    354 مترمربع ، مساحت مسقف    765  ای به مساحت 
 شهرستان مينودشت. کوهسارات

نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی  مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه

 .  کشاورزي الزامی است
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شهرداری گرگان در خصوص احداث یک واحد دامداری 12/8/99و 12/7/99مورخ 34221/1/4/99و 29518/1/4/99نامه های شماره  -186-7

 مترمربع جاده فرودگاه در حریم شهر گرگان .50/37رکينگ مترمربع ،پا215مترمربع ، فضای مسقف 1500گوسفند در عرصه ای به مساحت 

مطرح و با عنایت به وجود مصوبه قبلی  تعیین کاربري درمانی درموقعیت مورد نظر وتداخل درخواست مذکور با مصوبه یاد شده  ، 

 جهت بررسی بیشنر از دسنور کار خارج گردید.درخواست  

 
شهرداری گرگان در خصوص احداث یک واحد پرورش 8/8/99و 28/7/99مورخ 33477/1/4/99و 32030/6/4/99نامه های شماره -187-7

مترمربع  100متر مربع ، هم:ف موتورخانه و تاسيسات به مساحت  100ه:تار ) هم:ف انبار صنعتی به مساحت  5/1قارچ در عرصه ای به مساحت 
 مترمربع ، هم:ف 600ارچ به مساحت پرورش قرمربع ، هم:ف مت120داری به مساحت ا مترمربع، هم:ف120دخانه به مساحت سر هم:ف ،

 ( در جاده قدیم فرودگاه داخ  حریم شهر گرگان.متر مربع 100سرایداری و نگهبانی به مساحت 

اخذ شد،با عنایت به باغی بودم عرصه و مرغوبیت زمین مورد مخالفت  اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالییت عرصه نمی با مطرح و

 مصوبه کمیتیوم قانوم حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . 

شهرداری گرگان در خصوص احداث پروسه مرکز تفریحی ، سرگرمی و گردشگری در عرصه 29/8/99مورخ 36482/1/4/99نامه شماره  -188-7
قه اول با کاربری رستوران و ریاخوری در ضلع شرق آب مترمربع در بب 102مترمربع در هم:ف و  102مترمربع ، اعيانی 29/9186ای به مساحت 

 بندان روستای محمد آباد داخ  حریم شهر گرگان .

مندرج در پرونده مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله  UTMمطرح و تعیین کاربري درخواست مذکور با توجه به نقاط 

 .  انوم حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی استتائید مالییت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیتیوم ق

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد بسته بندی گياهان دارویی در 23/7/98مورخ  5002نامه شماره  -189-7

 مترمربع در اراضی روستای نوچمن شهرستان گرگان. 300مترمربع ، سطح زیربنا 870عرصه ای به مساحت 

 .با عنایت به باغی بودم عرصه مذکور و مرغوبیت زمین ،مورد مخالفت اعضا قرار گرفت مطرح و

 
گوشتی در -سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد گاوداری شيری30/1/99مورخ 280نامه شماره -190-7

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

با عنایت به باغی بودم اراضی مورد نظر و مرغوبیت عرصه ، مورد مخالفت  اعضا قرار گرفت. مطرح و  

ور ناهار خوران شهرداری گرگان در خصوص احداث مجتمع اقامتی پییرایی واقع در مح13/10/99مورخ 44475/6/4/99نامه شماره  -191-7
  مترمربع داخ  حریم شهر گرگان. 253.70بعد از ورودی شهرک تاالر درعرصه ای به مساحت 

 .مطرح و  مورد موافقت اعضا قرار گرفت . سیر مراحل قانونی ارسال به شورایعالی شهرسازي و معماري الزامیتت  
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ب اسالمی در خصوص افزایش تراکم و سطح اشغال اراضی واقع در شهر بنياد مس:ن انقال28/8/99مورخ 7878/1/37نامه شماره -192-7
 جلين به ميزان ده درصد سطح اشغال نسبت به ضوابط ساخت موجود اراضی. 

  .  مورد موافقت اعضا قرار گرفت 22/8/99مورخ  223/41267ابالغی به شماره  10/8/99مطرح و با عنایت به مصوبه شوراي متین مورخ 
 

 : ، جلین ، مینودشت ، مزرعه مغایرتهاي طرح هادي شهر گالییش بررسی    

شهرداری گالي:ش در خصوص درخواست آقای حسنعلی بيات مبنی بر تقلي  حدنصاب مس:ونی به  1/7/99مورخ  6292نامه شماره  -193-7
 .12خيابان فارسيان –مترمربع واقع درگالي:ش 146.25مساحت 

 یام تجمیع با تراکم دو طبقه روي پیلوت و تامین صد در صد پارکینگ با درخواست فوق الذکر موافقت نمودند.با توجه به عدم ام ،موضوع مطرح 
 

شهرداری گالي:ش در خصوص درخواست آقای رالمرضا پيری مبنی بر تقلي  حد نصاب مس:ونی به  1/7/99مورخ  6288نامه شماره  -194-7
 ک خان.ميرزا کوچ–مترمربع واقع درگالي:ش 160مساحت 

 ساخت و ساز غیر مجاز با درخواست فوق الذکر مخالفت شد.با توجه به  ،موضوع مطرح 

 
شهرداری گالي:ش در خصوص درخواست خانم ثریا قربانی مبنی بر تقلي  حد نصاب مس:ونی به  1/7/99مورخ  6286نامه شماره  -195-7
 گلزار شهدا.–مترمربع واقع درگالي:ش 146.14مساحت 

 با توجه به عدم امیام تجمیع با تراکم دو طبقه روي پیلوت و تامین صد در صد پارکینگ با درخواست فوق الذکر موافقت نمودند. ، موضوع مطرح

 
شهرداری گالي:ش در خصوص درخواست آقای جواد خسروی مبنی بر افزایش ببقه به مساحت  1/7/99مورخ  6285نامه شماره  -196-7
 .8ن امام رضا نبش امام رضا خيابا–مترمربع درگالي:ش 251

 با درخواست فوق الذکر مخالفت گردید. ،موضوع مطرح 

 
شهرداری جلين در خصوص در خواست آن شهرداری مبنی بر الحاق بخشی از اراضی کشاورزی به 25/8/99مورخ 4077نامه شماره -197-7

 30و   14ن امامرضامتری واقع ضلع جنوبی شهر بي 20محدوده برح هادی شهری جهت جابجایی معبر 
منري برابر خط پروژه پیشنهادي شهرداري با عنایت به عدم امیام بازگشایی معبر پیشنهادي طرح هادي و توافق صورت  20با درخواست جابجایی معبر 

و خط محدوده جدید گرفنه شهرداري با مالیین در قتمت پیشنهادي شهرداري موافقت گردید .عرصه باقی مانده بین خط محدوده مصوب طرح هادي 

منري جدید(به صورت کاربري متیونی در طرح لحاظ گردد و معبر مورد توافق به عنوام سهم شهرداري از الحاق به محدوده لحاظ می  20)پشت معبر 

زم به ذکر است انجام منري به سمت شمال چتبیده به خط محدوده لحاظ می گردد و در حریم رودخانه امنداد می یابد ال 20گردد .ضمنا امنداد معبر 

 قانوم شهرداري و اخذ سرانه قانوم شهرداري الزامی می باشد. 101فرایند ماده 

 
شهرداری مينودشت در خصوص در خواست خانم اعظم مصطفی لو مبنی بر 8/8/99مورخ 9659و  7/4/98مورخ  3784نامه شماره  -198-7

 در خيابان پاسداران کوچه سروش.متر مربع واقع  146.87تقلي  حد نصاب مس:ونی به مساحت 

ودند.موضوع مطرح،  با عنایت به تفییک و ساخت و ساز صورت گرفنه و صدور راي کمیتیوم ماده صد براي عرصه مشاع با موضوع فوق الذکر موافقت نم  
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بر تقلي  حد نصاب مس:ونی و شهرداری مزرعه در خصوص در خواست آقای محمدرضا رالمی مبنی 29/9/99مورخ  81720نامه شماره  -199-7
 11متر مربع واقع در کوچه فرهنگ 520به مساحت  310و  210تف:يک به قطعات 

منرمربع( و ساخت و ساز و صورت گرفنه با  310و  210موضوع مطرح، با توجه به صدور پروانه قبل از تاسیس شهرداري بر مبناي متاحت هاي مورد اشاره )

 ودند .درخواست فوق الذکر موافقت نم

 
شهرداری مزرعه در خصوص در خواست خانم فابمه ميانرستاقی مبنی بر تقلي  حد نصاب مس:ونی  5/7/99مورخ  849/99نامه شماره -200-7

  15متر مربع واقع در خيابان امام خمينی کوچه دانش 225.61مساحت به 
 صد پارکینگ با موضوع با فوق الذکر موافقت نمودند.موضوع مطرح، با توجه به امیام عدم توسعه و داشنن سند با تامین صد در 

 
شهرداری مزرعه در خصوص در خواست آقای سهي  مزرعی مبنی بر تقلي  حد نصاب مس:ونی به  30/5/99مورخ  711/99نامه شماره -201-7

 2متر مربع واقع در کوچه فرهنگ 144مساحت 
به صورت یک واحد متیونی با موضوع  درصد و تامین صد در صد پارکینگ120درصد،تراکم 60با توجه به عدم امیام توسعه باسطح اشغال  موضوع مطرح،

 فوق الذکر موافقت نمودند.
 
 : سایر موارد 
 

و دشتی بنياد مس:ن انقالب اسالمی استان در خصوص تصویب برح هادی روستای گزرربی  12/6/99مورخ 5132/1/37نامه شماره  -202-7
 رگز.شهرستان بندکالته شرقی 

 مطرح و به شرح موارد ذیل مورد موافقت اعضا قرار گرفت :

 فضاي سبز در ضلع شرقی به محور اصلی جنب فضاي آموزشی میانیابی گردد. -1

 ساخت و سازهاي انجام شده غیر مجاز در ضلع شمال شرقی از طرح خارج گردد. -2

 
استان در خصوص تصویب برح هادی روستای قربان آباد شهرستان بنياد مس:ن انقالب اسالمی  4/9/99مورخ 8131/1/37نامه شماره  -203-7
 آق قال.

 مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت. ضمنا مقرر گردید ساخت و سازهاي غیر مجاز سناره دار در ضوابط درج گردد و مشروط قید نگردد.
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 تاریخ: 
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 49138-13661کد پستی  -: گرگان، ابتدای خيابان شهيد بهشتی 1اره ساختمان شم

 141تلفن مرکز مدیریت راهها: 32245312نمابر:  32223131-5تلفن گویا 

 49166ـ  94764خيابان شهيد بهشتی ، خيابان مالقاتی ، جنب انبار مينو ـ کد پستی : گرگان، 2ساختمان شماره 

 32248723نمابر:  32248725تلفن گویا 

 www.golestanrud.ir     Email:info@golestanrud.ir :وب سایت

 

 
 انريا ياسالم  ي جمهور

 وزارت راه و شهرسازي

 اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان

 

 
 
 
  

 
   
    

 
   
   
   
   
   

 
   

   
 
   
   

   
   
   

 
 

   
   

   
   

 
   


