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 «18/1/1401  مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   جلسه اولين  مصوبات»

 

 موارد داخل حریم شهرها:    

 
رمربع ، مت9012ه ای به مساحت شهرداری بندرترکمن در خصوص احداث یک واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی در عرص 1400/9/14مورخ1400/7575نامه شماره -1-1  

 رکمن . تصفيه خانه فاضالب( داخل حریم شهر بندرتگميشان )مسير–جاده بندرترکمن  1مترمربع در کيلومتر  520مترمربع ، راهروهای دستيابی  3199فضای مسقف

یون صوبه کمیسمر گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مطرح و با توجه به شکل گیري فعالیتهاي خدماتی و کارگاهی در محور مذکور مورد موافقت اعضا قرا  

 قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . 

ه خصوص احداث یک واحد دامداری نيمه صنعتی گوسفند داشتی در عرصه ای بشهرداری آق قال در 16/11/1400مورخ1400/3939شماره  نامه-2-1  
 مترمربع  در داخل حریم شهر آ ق قال. 134مترمربع ، فضای غير مسقف  248، فضای مسقف  مترمربع 5/762مساحت 

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

ندی بگرگان در خصوص احداث یک واحد بسته شهرداری  2/12/1400و 15/10/1400مورخ  42292/1/4/1400و  35469/1/4/1400نامه های شماره -3-1  
اد داخل مترمربع در جاده استادیوم نرسيده به روستای کریم آب50/37مترمربع ، پارکينگ 200مترمربع ، همکف 350عرصه ای به مساحت حبوبات در 

 .  حریم شهر گرگان

کشاورزي  و شستشو مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی يبوجار اتیمطرح و بدون عمل

 الزامی است .
 

اشين مشاورزی و اکسل شهرداری بندرترکمن در خصوص احداث بنای یک واحد صنعتی ) محصوالت و ادوات ک 19/10/14000مورخ8958نامه شماره -4-1  
م شهر مترمربع درکيلومتر یک جاده بندرترکمن به آق قال داخل حری 2450مترمربع، فضای مسقف7000آالت سنگين و سبک ( در عرصه ای به مساحت 

 بندرترکمن . 

ه موافقت ببا توجه  قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناً مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 .ی باشدتامین آب واحد مورد بهره برداري خود م

 920شهرداری گميش تپه در خصوص طرح احداث یک واحد پرواربندی گوساله در عرصه ای به مساحت 12/11/1400مورخ5901/1400نامه شماره -5-1 
 په. مترمربع در ضلع غربی جاده خاکی گميش تپه به چارقلی داخل حریم شهر گميش ت265مترمربع ، مساحت غير مسقف 189مترمربع، مساحت مسقف 

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

 
 موارد خارج حریم شهرها و روستاها :       

رمربع ، مت9600عرصه ای به مساحت یک واحد مرغداری گوشتی در ص احداث بنای همياری شهرداریهای استان در خصوسازمان 5/10/1400مورخ8998نامه شماره  -6-1  
 . اراضی روستای سقر تپه شهرستان گميشان مترمربع در  4824سطح زیربنا 

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

رمربع، مت 5/762سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت 21/10/1400مورخ9583نامه شماره  -7-1
 مترمربع در اراضی روستای شور حيات شهرستان آق قال. 134مترمربع ، غير مسقف  248فضای مسقف

مناً ضامی است . رزي الزمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاوروه: کارگ هينظر

آب  يع آورموظف به احداث آب انباربه منظور جم یتقاض، م یيو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يبا توجه به موافقت شرکت آب منطقه ا

 .باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیباران درجهت تام
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 3600سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت 28/9/1400مورخ8698نامه شماره  -8-1  

 مترمربع در اراضی روستای چهارده شهرستان کردکوی. 955مترمربع ، غير مسقف 828بع، فضای مسقفمترمر

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

 
ریگ  همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده ) شن ماسهسازمان 14/10/1400مورخ9343نامه شماره  -9-1  

 . اراضی روستای باقر آباد  شهرستان علی آباد کتول مترمربع در 250مترمربع ، سطح زیربنا 15000سنگ و باالست(  در عرصه ای به مساحت 

 مجددا در جلسه کارگروه مطرح گردد. يکشاورز یقانون حفظ اراض 1ماده  کيتبصره  ونیسیمطرح و بعد از طرح در کم

 
س و همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد برنج پوست گيری شده با سبوس یا بدون سبوسازمان 18/10/1400مورخ9434نامه شماره  -10-1  

 . اراضی روستای کفشگيری شهرستان گرگانمترمربع در  2000مترمربع ، سطح زیربنا 4000به مساحت خشکاندن شلتوک و بسته بندی برنج  در عرصه ای 

 گرديد. مطرح و جهت بررسی بیشتر توسط سازمان جهاد کشاورزي و همچنین طرح در کارگروه سازگاري با کم آبی از دستور کار جلسه خارج 

 2000 شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش قارچ خوراکی در عرصه ای به مساحت همياریسازمان 27/10/1400مورخ9862نامه شماره  -11-1  
 اراضی روستای ولفرا شهرستان بندرگز. مترمربع بنای در 1110مترمربع ، سطح زیربنا 

 میسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه ک

 
ترمربع، م 12270همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد توليدی گلخانه در عرصه ای به مساحت سازمان 27/10/1400مورخ9856نامه شماره  -12-1

 ی مرزنکالته شهرستان گرگان. مترمربع در اراضی روستا90مترمربع ، بنای کانی  8568مساحت گلخانه 

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

حت یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مسا همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداثسازمان 27/10/1400مورخ9874نامه شماره  -13-1    
  مترمربع در اراضی روستای حاجی آباد شهرستان علی آباد کتول. 1305مترمربع ، مساحت غير مسقف 1372مترمربع، مساحت مسقف  5000

ه موافقت ببا توجه  میسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه ک

جهت آب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 باشد. یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیتام

 
 12450همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرورش بز داشتی  در عرصه ای به مساحت سازمان 26/10/1400مورخ9790نامه شماره  -14-1 

 در اراضی روستای للدوین شهرستان گرگان.مترمربع 3992، مساحت غير مسقف مترمربع 3370مترمربع، مساحت مسقف 

 .دياز دستورکار جلسه خارج گرد يتوسط جهاد کشاورز شتریب یجهت بررس مطرح و 
 

 9600همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 20/10/1400مورخ9538نامه شماره  -15-1  
 ستان آق قال. مترمربع در اراضی روستای قربان آباد شهر4887مترمربع، فضای مسقف

 رزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
 
ترمربع، م 1820شيری در عرصه ای به مساحت  همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گاوداریسازمان 21/10/1400مورخ9637نامه شماره  -16-1  

 در اراضی روستای قلعه جيق شهرستان آق قال. مترمربع 520مترمربع ، غير مسقف  398فضای مسقف

ه موافقت ببا توجه  زامی است . ضمناًرزي المطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت آب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 .باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیتام
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حت همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد پرورش مرغ گوشتی  در عرصه ای به مساسازمان 15/10/1400مورخ9366شماره  نامه -17-1      
 ال. قمترمربع ( در اراضی روستای دليجه  شهرستان آق 1600مترمربع )مسقف قبلی  1703، فضای مسقفمترمربع( 3400مترمربع )عرصه تغيير کاربری قبلی 3000

 رزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
 
 4472ه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در عرص21/10/1400مورخ9617نامه شماره  -18-1  

 . مترمربع( در اراضی روستای اوچ تپه شهرستان آق قال 4954مترمربع) مسقف موجود  2236مترمربع(، فضای مسقف9600مترمربع ) زمين تعيير کاربری شده 

 .ديمسکن از دستور کار خارج گرد ادیتوسط بن شتریب یمطرح و جهت بررس
 
مترمربع ،  2400همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت زمان سا14/10/1400مورخ9306نامه شماره  -1-19

اراضی روستای باالجاده شهرستان کردکوی.مترمربع در  637مترمربع ، فضای غير مسقف  567فضای مسقف  

ه موافقت ببا توجه  یت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالک

جهت آب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 باشد. یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیمتا

 1300همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گاوداری دو منظوره در عرصه ای به مساحت سازمان 27/10/1400مورخ9861نامه شماره  -20-1
 دره شهرستان کردکوی.در اراضی روستای ميانمترمربع 225، مساحت غير مسقف مترمربع 235مترمربع، مساحت مسقف 

ه موافقت ببا توجه  رزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت آب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا ياقتصادوزارت امور  8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 .باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیتام
 
ترمربع، م 1250همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 14/10/1400مورخ9340نامه شماره  -21-1  

 در اراضی روستای در آسياب شاهکوه عليا شهرستان گرگان. مترمربع 319مترمربع ، غير مسقف  307فضای مسقف

 است .امی رزي الزمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاوکارگروه:  هينظر
 

در عرصه ای به  همياری شهرداریهای استان در خصوص تبدیل طرح پرواربندی بره به بسته بندی حبوبات و غالت و برنجسازمان 5/11/1400مورخ10214نامه شماره -22-1  
رستان اراضی روستای اصفهانکالته شه مترمربع( در 872مترمربع) مسقف قبلی 1400مسقفمترمربع(، فضای 3592مترمربع ) زمين تعيير کاربری شده  3417مساحت 

 گرگان. 

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

   
احت احداث بنای یک واحد محصول بتن سيال معمولی در عرصه ای به مس سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص4/10/1400مورخ8968نامه شماره -23-1  

 مترمربع در اراضی روستای تيمور آباد شهرستان گرگان.  2000مترمربع ، زیربنا10000

 اضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري ار
 
 
 کلرمربع ، مت5000همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد اقامتگاه بومگردی در عرصه ای به مساحت سازمان 6/11/1400مورخ10254نامه شماره  -24-1  

 . رگان اراضی روستای شاهکوه سفلی شهرستان گدر  ترمربع م200مترمربع ، پارکينگ غير مسقف 250مترمربع ، طبقه اول 550، مساحت همکف  مترمربع800زیربنا 

 مطرح و با توجه به فاصله زياد از روستا و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجازمورد مخالفت اعضاء قرار گرفت .   
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 انريا ياسالم  ي جمهور

 وزارت راه و شهرسازي

 ان گلستاناداره کل راه و شهرسازي است

 

 

ل در خمگذار به مجتمع گردشگری از نوع هتهمياری شهرداریهای استان در خصوص تبدیل طرح یک واحد مرغ تسازمان 7/11/1400مورخ10304نامه شماره  -25-1  
گ غير مسقف مترمربع ، پارکين1500مترمربع ، طبقه دوم 9500مترمربع ، طبقه اول 15000مترمربع ، طبقه همکف 4000مترمربع ، زیرزمين  50000عرصه ای به مساحت 

 رستان گرگان. اراضی روستای کالجان سادات شهمترمربع در  30000مترمربع ، مجموع فضای مسقف 4000

رخواست دبا  یتوسط متقاض یاستان و پرداخت کامل حقوق دولت يو حمل و نقل جاده ا ياداره کل راهدار 2/11/1400مورخ  54401/97مفاد نامه شماره  تيمطرح و اعضاء پس از رعا

 نامه شمارهبر اساس بخش ديالزامی است. ضمنا مقرر گرد کشاورزيکاربري اراضی  .اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظديموافقت گرد

 .دياقدام نما یآب از متقاض نیتام ي، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضر يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777

   
 3000مياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت هسازمان 3/11/1400مورخ10118نامه شماره  -26-1

 مترمربع در اراضی روستای بصير آباد شهرستان گميشان.  796، مساحت غير مسقف مترمربع 697مترمربع، مساحت مسقف 
ه موافقت ببا توجه  الکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید م

 جهتآب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیتام
 
 1300همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد گاوداری دو منظوره در عرصه ای به مساحت سازمان 9/11/1400مورخ10387نامه شماره  -27-1  

 هرستان علی آباد کتول. مترمربع در اراضی مزرعه ش 225، مساحت غير مسقف مترمربع 235مترمربع، مساحت مسقف 

ه به اً با توجرزي الزامی است . ضمنمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

ران آب با يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يور اقتصادوزارت ام 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يموافقت شرکت آب منطقه ا

 .باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیدرجهت تام

   
 800حت احد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساسازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک و9/11/1400مورخ10396نامه شماره -28-1  

 مترمربع در اراضی قلی آباد شهرستان گرگان. 134مترمربع ، مساحت غير مسقف 248مترمربع، مساحت مسقف 

ه موافقت ببا توجه  رزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت آب باران در يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يشرکت آب منطقه ا

 باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیتام

   
 764داریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهر9/11/1400مورخ10381نامه شماره -29-1  

 مترمربع در اراضی روستای ميان رستاق شهرستان علی آباد کتول.  134مترمربع ، مساحت غير مسقف 248مترمربع، مساحت مسقف 

ه به اً با توجکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمنمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مال  

ران آب با يموظف به احداث آب انباربه منظور جمع آور یتقاض، م يیو دارا يوزارت امور اقتصاد 8/10/98مورخ 197777بر اساس بخشنامه شماره   يموافقت شرکت آب منطقه ا

 .باشد یخود م يآب واحد مورد بهره بردار نیامدرجهت ت

 
   

 12700سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت 10/11/1400مورخ10438نامه شماره -30-1  
 مربع ( در اراضی روستای صحنه سفلی شهرستان آق قال. متر2250مترمربع )مسقف موجود 5838مترمربع (، مساحت مسقف  8000مترمربع ) عرصه موجود 

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

 
 16500ان در خصوص طرح احداث یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت شهرداریهای استسازمان همياری 25/10/1400مورخ9763نامه شماره  -31-1  

 مترمربع در اراضی روستای گری دوجی شهرستان آق قال. 13095مترمربع، فضای مسقف

 اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري
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 5000 سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث بنای یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت11/11/1400مورخ10515نامه شماره -32-1  

 مترمربع در اراضی روستای مزرعه کریم جرجانی  شهرستان آق قال.   2507مترمربع، فضای مسقف

 ي الزامی است .رح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزمط

 
ع ، مترمرب 2000مساحت  همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری در عرصه ای بهسازمان 16/11/1400مورخ10665نامه شماره  -33-1

 .مترمربع در اراضی روستای قوش کرپی شهرستان علی آباد کتول 520مترمربع ، غير مسقف  401مساحت مسقف 
موافقت  ا توجه بهب. ضمناً رزي الزامی است مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 
 5000همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش مرغ گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 13/11/1400مورخ10582نامه شماره  -34-1  

 مترمربع  در اراضی روستای قرنجيک خواجه خان شهرستان گميشان.  2557مترمربع ، مساحت مسقف 

 نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه
 
رمربع ، مت 12000همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 13/11/1400مورخ10571نامه شماره  -35-1  

 که شيخ موسی شهرستان آق قال. مترمربع  در اراضی روستای بهل 4801مساحت مسقف 

 رزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
 
 3000 ی یک واحد پایانه حمل و نقل در عرصه ای به مساحتهمياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بناسازمان 13/11/1400مورخ10583نامه شماره  -36-1  

  مترمربع در اراضی روستای کماسی  گرگان.1000مترمربع، مساحت مسقف 

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

   
 1150 همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرواربندی گوساله در عرصه ای به مساحتسازمان 13/11/1400مورخ10568نامه شماره  -37-1  

 . اراضی روستای نياز آباد  شهرستان بندرترکمنمترمربع در  331مترمربع ، غير مسقف  237مترمربع ، مساحت مسقف 

 .فقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است مطرح و مورد موا

 

ت ساحهمياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد توسعه مرغداری گوشتی در عرصه ای به مسازمان 19/11/1400مورخ10811نامه شماره -38-1

شهرستان  اراضی روستای یساقیمترمربع در 1400مترمربع ، مسقف قبلی  1477اولمترمربع ، طبقه  1634مترمربع (، طبقه همکف 2600مترمربع ) عرصه قبلی 2400

 .کردکوی

 مطرح و جهت بررسی بیشتر توسط آب منطقه اي از دستور کار خارج گرديد. 

 

سته بزمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد برنج پوست گيری شده با سبوس یا بدون سبوس و سا16/11/1400مورخ10651نامه شماره -39-1

  .مترمربع در اراضی روستای نوده ملک شهرستان گرگان2100مترمربع،سطح زیربنا 3500بندی برنج در عرصه ای به مساحت 

 مبنی بر عدم ايجاد فعالیت هاي تولیدي و کارگاهی در امتداد محورهاي اصلی مخالفت گرديد.  160-6مورخ  10/8/99مطرح و با عنايت به مصوبه کارگروه مورخ 
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ع مترمرب2400همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش گوسفند در عرصه ای به مساحت سازمان 25/11/1400مورخ11034نامه شماره -40-1

 .شهرستان گرگان  در اراضی نودیجه مترمربع 637ف مترمربع ، غيرمسق 567،مسقف 

ه موافقت ببا توجه  رزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 

شتی در عرصه ای به مساحت همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد مرغداری گوسازمان 19/11/1400مورخ10808نامه شماره  -41-1

 . اراضی روستای کرد شهرستان آق قالمترمربع در  11919مترمربع ، مسقف 24000

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

 

مترمربع 2250همياری شهرداریهای استان در خصوص توسعه بنای یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 30/11/1400مورخ11174نامه شماره -42-1

 .  مترمربع ( در اراضی روستای یساقی شهرستان کردکوی2610) مسقف قبلی   مترمربع1124،مسقف مترمربع( 5200) عرصه قبلی 

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

 

،  مترمربع600همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 20/11/1400مورخ10858نامه شماره -43-1

 کتول. مترمربع  در اراضی روستای الستان شهرستان علی آباد 134مترمربع ، غير مسقف 248قف مس

ه موافقت ببا توجه  رزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777ب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره شرکت آ

 تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 

و بسته  در خصوص احداث یک واحد انواع جعبه و محفظه پالستيکی برای حمل و نقلهمياری شهرداریهای استان سازمان 25/11/1400مورخ11023نامه شماره -44-1

 .در اراضی روستای دنگالن شهرستان کردکویمترمربع 500مترمربع ، سطح زیربنا 1500بندی کاالها در عرصه ای به مساحت 

ه موافقت ببا توجه  شد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی با

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 رد بهره برداري خود می باشد.تامین آب واحد مو
 

فضای ، مترمربع720همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 17/11/1400مورخ10711نامه شماره -45-1

 .ولمترمربع در اراضی روستای جهان بينی شهرستان علی آباد کت 134مترمربع ، فضای غير مسقف  248مسقف

 .  رزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
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اورزی در عرصه ای به مساحت همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد توليد ادوات کشسازمان 19/11/1400مورخ10836نامه شماره -46-1

 . اراضی روستای یلمه ساليان شهرستان آق قالمترمربع در 350مترمربع،مسقف 1000

 مطرح و با عنايت به فاصله کم عرصه تا روستا، مورد مخالفت اعضا قرار گرفت. 

 

مترمربع، 5000یک واحد مرغداری گوشتی درعرصه ای به مساحت  سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای30/11/1400مورخ11175نامه شماره -47-1

 .مترمربع در اراضی روستای مارون کالته شهرستان علی آباد کتول 2507مسقف 

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

 

، مسقف مترمربع9200سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری درعرصه ای به مساحت 18/10/1400مورخ9428نامه شماره -48-1

 . مترمربع  در اراضی روستای خيولی شهرستان آق قال2600مترمربع ، غيرمسقف  2005

 ت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرف

 

ترمربع، م5000همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 2/12/1400مورخ11301نامه شماره -49-1

 . اراضی روستای شجاع آباد شهرستان علی آبادمترمربع در  2507مسقف 

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

 

ی به مگاوات در عرصه ا16ریهای استان در خصوص احداث یک واحد نيروگاه مولد مقياس کوچک همياری شهرداسازمان 28/11/1400مورخ11136نامه شماره -50-1

 .مترمربع در چهار راه سيمين شهر شهرستان بندرترکمن 333مترمربع ، غيرمسقف  2383،مسقف مترمربع 12500مساحت 

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

 

 2646همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت سازمان 3/12/1400مورخ11335نامه شماره  -51-1

اراضی  مترمربع( در2610مترمربع ) مسقف موجود 1233مترمربع ، مسقف در همکف 2466ر طبقات مترمربع( ، مسقف د5200مترمربع ) عرصه تغيير کاربری یافته 

 .  روستای یساقی شهرستان کردکوی

ه موافقت ا توجه ببمناً رزي الزامی است . ضمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 

 9600همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت مان ساز4/12/1400مورخ11389نامه شماره -52-1

 .  ق قال آمترمربع( در اراضی روستای عطا آباد شهرستان 3242مترمربع ) مسقف موجود  4410مترمربع( ، مسقف جدید6500مترمربع ) عرصه تغيير کاربری یافته 

 ست اورزي الزامی ر قطعه ،مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاهزا20 شيمطرح و با افزا
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بع ) مترمر 8261ی به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری در عرصه ا7/12/1400مورخ11521نامه شماره  -53-1  

 در اراضی روستای گرجی محله شهرستان کردکوی. مترمربع(  3672مترمربع ) مسقف موجود  3632مسقف مترمربع(، 7800عرصه تغيير کاربری شده 

اراضی کشاورزي  باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربريهزار قطعه، مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی  15 شيمطرح و با حداکثر افزا

 الزامی است .

 

ه همياری شهرداریهای استان در خصوص توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در همان عرصه تغيير کاربری شدسازمان 8/12/1400مورخ11564نامه شماره  -54-1

 مترمربع ( در اراضی روستای ریگ چشمه شهرستان علی آباد کتول . 1300مترمربع ) مسقف قبلی 1087مترمربع ، مسقف در طبقات 2600

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

 

در ازه تریهای استان در خصوص تبدیل طرح یک واحد پرورش قارچ به بسته بندی ميوه سازمان همياری شهردا7/10/1400مورخ9089نامه شماره -55-1

ر مترمربع د 1150 مترمربع ،سطح زیربنای دارای پروانه ساخت و تبدیل طرح با همان مساحت زیربنا به بسته بندی ميوه تازه 2000عرصه تغيير کاربری شده به مساحت 

 اراضی نوکنده شهرستان بندرگز. 

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

 
 

اره امه شمن در خصوص  سرپرست محترم اداره کل ميراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 3/12/1400مورخ  7457/132/14002نامه شماره  -56-1
ع ، مترمرب 2813احداث بنای یک واحد مجتمع گردشگری در عرصه ای به مساحت  مبنی برسازمان همياری شهرداریهای استان 40/8/1400مورخ6483

کل  یرمترمربع ، در اراضی روستای شموشک سفلی شهرستان گرگان برابر هامش مد495مترمربع ، طبقه اول 900مترمربع ، طبقه همکف 605زیرزمين 

 .   24/11/1400مورخ  54375محترم راه و شهرسازی در نامه مثبوته به شماره 

سی بر راه دستر رزي الزامی است . ايجادمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 قانون حفظ اراضی کشاورزي صورت پذيرد. 1ماده1همچنین احداث بنا حداکثر ظرف شش ماه پس از موافقت کمیسیون تبصره عهده ي متقاضی بوده و

 

امه نسرپرست محترم اداره کل ميراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان در خصوص  25/11/1400مورخ  7208/132/14002نامه شماره  -57-1

رمربع ، مت 5260زمان همياری شهرداریهای استان مبنی بر احداث یک واحد اقامتگاه بومگردی در عرصه ای به مساحت سا23/8/1400مورخ7250شماره 

دن سمترمربع در اراضی روستای  1880مترمربع ، کل زیربنا  525مترمربع ، پارکينگ مسقف  518مترمربع ، مساحت طبقه اول 837مساحت همکف  

 شهرستان گرگان .

 رسی از دستور کار خارج گرديد.مطرح و جهت بر

 
متر  2000همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد گوسفند داشتی واقع  در عرصه ای به مساحت سازمان 5/11/1400مورخ 10217نامه شماره -58-1
 . اراضی روستای باقر آباد  شهرستان راميان مترمربع در   420، سطح زیربنا  مربع

ه بناً با توجه امی است  . ضممورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزمطرح و   

اران موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب ب وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی 8/10/98مورخ 197777موافقت شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 .درجهت تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد
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، سطح  ربعمتر م 2680واقع  در عرصه ای به مساحت توسعه بنای یک واحد مرغداری همياری شهرداریهای استان در سازمان 24/9/1400 مورخ 8564نامه شماره  -59-1
 .   کاللهشهرستان    علی اسالمیاراضی روستای  در  متر مربع( 1300)موجود مترمربع  1703ا زیربن

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

 
 5200احت همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی  واقع  در عرصه ای به مسسازمان 13/11/1400 ورخم 10576نامه شماره  -60-1

 . اراضی روستای  آقچلی عليا شهرستان آزاد شهر  در  متر مربع( 2562متر مربع )موجود 2881 جدید ، سطح زیربنا متر مربع

   اب منطقه اي از دستور کار خارج گرديد. مطرح و جهت بررسی بیشتر توسط 
 

 متر مربع 2400همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی   واقع  در عرصه ای به مساحت سازمان 29/10/1400 مورخ 9991نامه شماره  -61-1
 . آزاد شهر  شهرستان   9اراضی روستای  کاشيدار بخش در متر  مربع  ، 567  ، سطح زیربنا

ه موافقت با توجه ب رزي الزامی است. ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو 

جهت و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در وزارت امور اقتصادي 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

   تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 
متر  9600همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مرغداری گوشتی واقع  در عرصه ای به مساحت سازمان  4/11/1400 مورخ 10171نامه شماره  -62-1
 .   گميشاناراضی روستای  آلتين تخماق شهرستان در متر  مربع  ، 4791  ، سطح زیربنا مربع

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

،  متر مربع 1200همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی  واقع  در عرصه ای به مساحت سازمان  3/11/1400 مورخ 10106نامه شماره -63-1
 . اراضی روستای  کيارام  شهرستان گاليکش   در متر  مربع  ، 307  سطح زیربنا

 . د مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائی  
 

،  متر مربع 2700همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک مرغداری گوشتی   واقع  در عرصه ای به مساحت سازمان  4/11/1400 مورخ 10168نامه شماره  -64-1
 .اراضی روستای  قورچای   شهرستان آزادشهر   در ،  متر  مربع 2507  سطح زیربنا

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

،  متر مربع 1800تان در خصوص احداث یک واحد پرواربندی بره  واقع  در عرصه ای به مساحت همياری شهرداریهای اسسازمان 13/11/1400 مورخ 10562نامه شماره -65-1
 . اراضی روستای  تاتاربایجيق  شهرستان آزاد شهر  در متر  مربع  ، 475  سطح زیربنا

 وافقتم به توجه با ضمناً میسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است. مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه ک   

 تامین درجهت باران آب آوري جمع منظور انباربه آب احداث به موظف متقاضی ، دارايی و اقتصادي امور وزارت 8/10/98 مورخ197777 شماره بخشنامه اساس بر  اي منطقه آب شرکت

 .باشد می خود برداري بهره مورد واحد آب
 

 8600ل  همياری شهرداریهای استان در خصوص توسعه یک واحد مرغداری گوشتی  واقع  در عرصه ای به مساحت کسازمان 17/11/1400 مورخ 10707نامه شماره -66-1
 . زاد شهر  تای  نظام آباد گلها   شهرستان آاراضی روسدر متر  مربع  (، 4038متر مربع)موجود  1170جدید  سطح زیربنا متر مربع  2340عرصه جدید ، متر مربع

 مطرح و با توجه به فاصله کم از روستا مورد مخالفت اعضاء قرار گرفت. 
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متر  4230همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرورش اسب  واقع  در عرصه ای به مساحت کل  سازمان 9/11/1400 مورخ 10378نامه شماره -67-1

 . اراضی روستای  گوزنی تپه   شهرستان گنبددر متر مربع  968 ، سطح زیربنا مربع
 هب توجه با رزي الزامی است .ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

 رانبا آب آوري جمع منظور انباربه آب احداث به موظف متقاضی ، دارايی و اقتصادي امور وزارت 8/10/98 مورخ197777 شماره بخشنامه اساس بر  اي منطقه آب شرکت موافقت

 .باشد می خود برداري بهره مورد واحد آب تامین درجهت
 

،  متر مربع 13000وص احداث بنای یک واحد گلخانه واقع  درعرصه ای به مساحت همياری شهرداریهای استان در خصسازمان 27/11/1400 مورخ 11064نامه شماره  -68-1
  .اراضی روستای قره چشمه   شهرستان مينودشت مترمربع در    10000سطح زیربنا 

  . بري اراضی کشاورزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کار 

 
  اقعو  معمولی بتن از مسلح غير بتنی محصوالت واحد یک بنای احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان1400 /30/11 مورخ  11176 شماره نامه-69-1

 مينودشت. شهرستان  کالسره روستای اراضی در مترمربع  150 زیربنا سطح ، مربع متر  500 مساحت به ای درعرصه

 .مطرح و با توجه به فاصله کم از روستا مورد مخالفت  اعضاء قرار گرفت  
 

 به ای صهدرعر  واقع  250 ظرفيت به داشتی گوسفند واحد یک بنای احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان24/11/1400 مورخ 10969 شماره نامه -70-1
  گاليکش. شهرستان قانجق  روستای اراضی ،در مترمربع710 ربنازی سطح مربع، متر  3000 مساحت

 هب توجه با رزي الزامی است. ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو  

 رانبا آب آوري جمع منظور انباربه آب احداث به موظف متقاضی ، دارايی و اقتصادي امور وزارت 8/10/98 مورخ197777 شماره هبخشنام اساس بر  اي منطقه آب شرکت موافقت

 .باشد می خود برداري بهره مورد واحد آب تامین درجهت
 

 به ای صهواقع درعر راهی بين رفاهی خدمات مجتمع واحد یک بنای  احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان27/11/1400 مورخ 11065 شماره نامه -71-1
 . گنبد شهرستان  بایلر روستای اراضی در( مربع متر 1000  پارکينگ)مترمربع 1307 زیربنا سطح مربع، متر 8975 مساحت

 . ون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی استمطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسی  
 

 200ساحت مبه  یخشکبار  واقع  درعرصه ا یندیواحد بسته  کی یاستان در خصوص احداث بنا یهایشهردار یاريسازمان هم27/11/1400مورخ  11084نامه شماره  -72-1
   . نودشتيم پس پشته   شهرستان  یروستا یمتر  در اراض 120 یبنا ریمتر مربع  با ز

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

 
 

 ای رعرصهد  واقع  برنج و غالت و حبوبات بندی هبست واحد یک بنای توسعه خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان28/11/1400 مورخ 11113 شماره نامه -73-1
  .  گنبد ستانشهر قایه یارتی روستای اراضی در( مربع متر 1000 موجود)مترمربع 2000  جدید زیربنا سطح ،( مربع متر2000 موجود)مربع متر  10000 مساحت به جدید

 . سترزي الزامی اه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاومترمربع ، مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوب 5000مطرح و صرفاً  

 
 ربع،م متر  2400 مساحت به ای درعرصه  احداث یک واحد گوسفند داشتی خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان9/11/1400 مورخ 10379 شماره نامه-74-1
  گنبد بوغاز شهرستان  اگری روستای اراضی رمربع ،درمت 567 زیربنا سطح

 با ی است. ضمناًي الزامراس، مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورز 200مطرح و با  

 آب ريآو جمع منظور انباربه آب احداث به موظف متقاضی ، دارايی و اقتصادي امور وزارت 8/10/98 مورخ197777 شماره نامهبخش اساس بر  اي منطقه آب شرکت موافقت به توجه

 .باشد می خود برداري بهره مورد واحد آب تامین درجهت باران
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حت پالک ت نگين شهرشهر  یدر خصوص الحاق عرصه به محدوده قانون یاداره کل راه و شهرساز یواحد امالک و حقوق 3/12/1400مورخ  227/56269نامه شماره  -75-1

  مسکن . یطرح نهضت مل یاجرا یدر  راستا  هکتار 3به مساحت  آزادشهر شهرستان  8بخش  یاصل 7از  یفرع  339 یثبت
 مطرح و جهت بازديد مديران از دستور کار خارج گرديد. 

 
   کاال بندی بسته و نقل و حمل برای پالستيکی محفظه و جعبه واحد یک احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری مانساز4/12/1400 مورخ 11406 شماره نامه -76-1

 گاليکش. شهرستان آباد محمد روستای اراضی ،در مترمربع 600 زیربنا سطح مربع، متر  1000 مساحت به ای درعرصه

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

 
 ترم  2400 مساحت به ای درعرصه پرورش گوسفند داشتی واحد یک احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان3/12/1400 مورخ 11360 شماره نامه -77-1
 گنبد.  شهرستان قوینلی روستای اراضی ،در مترمربع 567 زیربنا سطح مربع،

 هب توجه با ناًرزي الزامی است. ضممطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو   

 رانبا آب آوري جمع منظور انباربه آب احداث به موظف متقاضی ، دارايی و اقتصادي امور وزارت 8/10/98 مورخ197777 هشمار بخشنامه اساس بر  اي منطقه آب شرکت موافقت

 .باشد می خود برداري بهره مورد واحد آب تامین درجهت

 

ر عر صه ای به ن خام از سبوس و کنجاله برنج واقع دتوليد روغ واحد یک احداث خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان6/11/1400 مورخ 10256 شماره نامه-78-1
 گنبد.  شهرستان قوینلی روستای اراضی ،در متر مربع  2000متر مربع ،سطح زیر بنا  3400مساحت 

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

 

 4870 همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد اقامتگاه بومگردی  ،درعرصه ای به مساحتسازمان 4/10/1400مورخ 8942نامه شماره    -79-1
 اراضی روستای  ده حسين کرد  ،شهرستان مينودشت.متر مربع ، در  648 مسقفمساحت مترمربع ،

 ی است .رد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزاممطرح و مو  

 
 

مترمربع  30000ت زمين  همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد محصول ید، درعرصه ای به مساحسازمان 4/9/1400مورخ  7762نامه شماره   -80-1
  اراضی روستای دانشمند  شهرستان گنبد.مترمربع در  1370 متر مربع ، غيرمسقف  2527،مسقف 

 وريدرخصوص واحدهاي استحصال و فرا 18/1/1401قانون هواي پاک و مصوبه کارگروه مورخ  11مطرح وبا لحاظ شروط مندرج در مجوز زيست محیطی صادره توسط کمیسیون ماد ه  

 ت .راضی کشاورزي الزامی اسماده معدنی يد ، مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري ا

 

 

 ساير موارد:
 

 6840ماره  و نقل و ترافيک استانداری در خصوص نامه های ش سرپرست محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل 16/12/1400مورخ  51836/32/1400نامه شماره  -81-1
 مترمربع داخل حریم شهر نوکنده . 200شهرداری نوکنده مبنی بر الحاق به محدوده عرصه ای به مساحت 8/4/99مورخ 2327و شماره  20/11/1400مورخ 

 نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه 
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عدم وجود  دادگاه عمومی حقوقی گرگان در خصوص پذیرش رای اثبات وقوع عقد بيع و 5رئيس محترم شعبه  12/12/1400مورخ  140003990091331890نامه شماره -82-1

رصه ای به عهمياری شهرداریهای استان مبنی براحداث یک واحد گوسفند داشتی در سازمان 20/7/1400مورخ5952ط با نامه شماره مسئوليت برای دستگاه مربوطه مرتب

 . مترمربع در اراضی روستای نوده ملک شهرستان گرگان637مترمربع ، فضای غير مسقف 567مترمربع ، فضای مسقف  2000مساحت 
ه موافقت ببا توجه  اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،

جهت  ور جمع آوري آب باران دروزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انبار به منظ 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي براساس بخشنامه  شماره 

 تامین آب واحد مورد بهره برداري خود    می باشد.ضمناً اخذ تعهد نامه محضري قبل از صدور پروانه الزامیست.

 
سازمان 1400/8/4رخمو6481سرپرست محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافيک در خصوص نامه شماره 18/12/1400مورخ  5216132/1400نامه شماره -83-1

وین مترمربع در اراضی روستای للد2000مترمربع ، مساحت مسقف  3000همياری شهرداریهای استان مبنی بر احداث یک واحد قاليشویی در عرصه ای به مساحت 
 شهرستان گرگان . 

 وبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مص

 
ر خصوص نامه د دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان و دبير ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان  9/5/1400مورخ 3000/4266/9021نامه شماره. -84-1  

مساحت  ،مترمربع  1000نی بر احداث بنای یک واحد پرورش پرندگان زینتی در عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان مب4/10/99مورخ7734شماره 

 . مترمربع  در اراضی روستای سعد آباد شهرستان گرگان  160مترمربع ، مساحت غير مسقف  300مسقف 

 .  ردیمطرح و مورد مخالفت اعضاء قرار گ

 
 هکتار )مساحت شهر 9.9هرداری قرق درخصوص تعيين محدوده بافت فرسوده پيشنهادی شهر به مساحت حدودیش 08/12/1400مورخ 3725/1400نامه شماره -85-1

 19/04/1400هکتار( پيرو تصویب محدوده پيشنهادی در جلسه ستاد بازآفرینی استان مورخ 127.8
صوبه شورايعالی )به پیوست(، محدوده پیشنهادي مستند به مفاد م 19/04/1400استان مورخ  با عنايت به طرح و تصويب محدوده پیشنهادي شهرداري قرق در جلسه ستاد بازآفرينیمطرح و 

امه چگونگی آيین ن 13و ماده "بازنگري و اصالح شیوه نامه شناسايی محدوده ها و محالت هدف بهسازي، نوسازي و بازآفرينی شهري"با موضوع  10/03/1400شهرسازي و معماري مورخ 

قشه بلوک شهري )بشرح ن 5هکتار محدوده مصوب طرح هادي، در قالب  127.8هکتار از  9.9بررسی و مساحت 04/05/1400جراي طرح هاي توسعه و عمران مصوب اجرا و نظارت بر ا

انی انه ساختمعیین شده در زمان صدور پرورعايت حريم رودخانه در محدوده بافتهاي فرسوده تپیوست( بعنوان محدوده بافت فرسوده شهر قرق موافقت و مورد تايید اعضاء قرار گرفت.

 و...توسط شهرداري الزامی می باشد.
 

ش مدیر کل محترم حفاظت محيط زیست استان در خصوص گزار 25/10/1400مورخ  125/5516/1400و شماره   9/9/1400مورخ  125/4566/1400نامه شماره  -86-1
 طبيعی و آبخيزداری استان در خصوص مقابله با پدیده گرد و غبار استان .عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع 

هنگی عاونت همانشگاهی استان در دفتر ممطرح و مقرر گرديد يک جلسه با حضور سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداري و اداره کل حفاظت محیط زيست و مراکز دا

 تشکیل و نتیجه به جلسه کارگروه ارائه گردد. امور عمرانی استانداري گلستان

 
 . خاک قانون حفاظت از 18ماده 2مدیر کل محترم حفاظت محيط زیست استان در خصوص ابالغ مقررات تبصره  6/10/1400مورخ  125/5112/1400نامه شماره  -87-1

 م لیست وام هاي مشمول خود اظهاري و پیگیري انجام اين مهم اقدام نمايند.مقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت و شرکت شهرک هاي صنعتی استان نسبت به اعال

 
ی زراعی و الحاقی قانون اصالحی قانون حفظ کاربری اراض 7ماده  2سرپرست مدیریت امور اراضی استان در خصوص بند  22/7/1400مورخ  111203نامه شماره  -88-1

فرایند بررسی  معاون وزیر و دبير وقت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص 12/4/97مورخ  300/44303و  9/3/97مورخ  310/28580باغات و نامه های شماره 
 .    طرحها در کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی

 رائه گردد. ا واست در کارگروه اخذ و به دبیرخانه  کارگروه قانون حفظ اراضی کشاورزي قبل از طرح درخ 1مطرح و مقرر گرديد نظريه موافقت اولیه توسط کمیسیون تبصره يک ماده 
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 ان گلستاناداره کل راه و شهرسازي است

 

 
ام و طيور دمدیر کل محترم پدافند غير عامل استانداری در خصوص طرح موضوع ظرفيت سنجی استان در تأمين  23/11/1400مورخ  47446/12/1400نامه شماره  -89-1 

 بر اساس پتانسيل منابع آب موجود.

ي و اب و ب منطقه او ا موضوع ظرفیت سنجی استان در تامین دام و طیور بر اساس پتانسیل منابع آبی موجود و نیاز استان توسط سازمان جهاد کشاورزي و امور اراضی مطرح و مقرر گرديد

 فاضالب بررسی و در جلسه آتی کارگروه مطرح گردد.

 
 24000ساحت محقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر الحاق به محدوده عرصه ای به  معاونت محترم امالک و 30/8/1400مورخ 227/36767نامه شماره  -90-1

 مترمربع در شهر علی آباد کتول جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن .
 مطرح و با الحاق عرصه مذکور به محدوده قانونی در راستاي نهضت ملی مسکن مورد موافقت اعضا قرار گرفت.  کارگروه: هينظر

 
 9154ساحت ممعاونت محترم امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر الحاق به محدوده عرصه ای به  30/8/1400مورخ 227/36767نامه شماره  -91-1

 مترمربع در  شهر خان ببين  جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن .
 ملی مسکن مورد موافقت اعضا قرار گرفت. مطرح و با الحاق عرصه مذکور به محدوده قانونی در راستاي نهضت

 

 بررسی مغايرتهاي طرح هادي شهر قرق :
 
مترمربع 500 شهرداری قرق در خصوص درخواست آقای صفر علی مير مبنی بر تغيير کاربری از مذهبی به مسکونی با مساحت 3/7/1400مورخ 2063نامه شماره  -92-1 

 56و54واقع د رفردوس 
 د.ردييت به اينکه در طرح هادي موقت روستايی کاربري مسکونی بوده و با توجه به اثبات مالکیت با تغییر کاربري از مذهبی به مسکونی موافقت گموضوع مطرح،  با عنا

 
يابان خواقع در  متر 8-10مبنی بر کاهش عرض معبر از  7شهرداری قرق درخصوص درخواست ساکنين محترم کوچه فرهنگ  11/11/1400مورخ  3314نامه شماره  -93-1

 7فرهنگ  -13فردوس 

باشد و وجود معابر متعدد با عنايت به اظهارات شهرداري مبنی بر ساخت و ساز هاي صورت گرفته و همچنین پروانه هاي صادره که امکان تملک براي شهرداري مقدور نمی  موضوع مطرح، 

ذکر موافقت نمودند.متري اعضاي جلسه با موضوع فوق ال 25متري به سمت  10خروجی معبر   

 

 : مزرعهبررسی مغايرتهاي طرح هادي شهر 

 
ه تجاری به بآموزشی به مبنی بر تغيير کاربری از  شهریور( 17شهرداری مزرعه در خصوص درخواست آموزش و پرورش )مدرسه  11/7/1400مورخ  1096نامه شماره -94-1

 .24 مترمربع واقع در بلوار کشاورز روبروی فرهنگ 89.12مساحت 

مترمربع از آموزشی به تجاري با شرط تامین پارکینگ موافقت گرديد. 89.12موضوع مطرح،  با رعايت ساير ضوابط و مقررات با تغییر کاربري   

ه مساحت بمسکونی  شهرداری مزرعه در خصوص درخواست خانم کوکالنی مبنی بر تغيير کاربری ازحمل و نقل و انباری به 5/12/1400مورخ  2917نامه شماراه  -95-1
 . 1مترمربع واقع در بلوار کشاورز کوچه فرهنگ  332.5

 با دستور فوق الذکر موافقت گرديد. موضوع مطرح، 

 30.95حت به تجاری به مساشهرداری مزرعه در خصوص درخواست خانم وفایی مبنی بر تغيير کاربری از معبر ) سنگفرش (  20/8/1400مورخ  1527نامه شماره -96-1
 .7 رمربع واقع در کوچه دانشمت

  متر مربع به شرط تامین پارکینگ )در فضاي باز( موافقت گرديد. 15موضوع مطرح، با احداث يک باب تجاري به مساحت 
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 درصد برای تقليل حدنصاب مسکونی در شهر مزرعه  5درخواست شهرداری مزرعه مبنی بر اعمال رواداری به ميزان  -97-1

وبه درصد رواداري توسط شهرداريها در شهرهاي داراي طرح جامع و جامع تفصیلی اعمال مص 5مبنی  بر اعمال   17/12/99مورخ  5کمیسیون ماده  42-5رو مصوبه بند موضوع مطرح،  پی

 مذکور در شهرهاي داراي طرح هادي تصويب گرديد.

 ست آقای علی پلنگ مبنی بر تغيير کاربری از فضای سبز و آموزشی به مسـکونی بـه  شهرداری سنگدوین درخصوص درخوا 3/6/1400مورخ  914/1400نامه شماره  -98-1

 متر مربع در خيابان حاجی کالته 4600مساحت 

 .قانون شهرداري ها موافقت گرديد 101موضوع مطرح،  با درخواست شهرداري با رعايت ماده 

 935تر فنی ، امـور عمرانـی ، حمـل و نقـل و ترافيـک اسـتانداری در خصـوص نامـه شـماره         سرپرست محترم دف 18/12/1400مورخ  52159/32/1400نامه شماره  -99-1

 828، مساحت مسـقف  مترمربع 3400سازمان همياری شهرداریهای استان مبنی بر احداث بنای یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت  6/2/1400مورخ

 ع در اراضی روستای شموشک سفلی شهرستان گرگان.مترمرب 955مترمربع مترمربع ، مساحت غير مسقف 

مناً لزامی است . ضا راس مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي 200مطرح و صرفاً با 

ع آوري آب وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جم 8/10/98مورخ 197777نامه شماره با توجه به موافقت شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخش

 باران درجهت تامین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.

 

ساحت محد گردشگری در عرصه تغيير کاربری یافته به همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واسازمان 5/10/1400مورخ9002نامه شماره  -100-1  
اضی روستای ارمترمربع در  35/2326مترمربع ، مسقف قبلی 1396مترمربع، طبقه دوم 1453مترمربع، طبقه اول 1591مترمربع ، طبقه همکف 396مترمربع ،زیرزمين 3500

 .  توسکستان شهرستان گرگان

 صوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين م

   
، رمربع مت10000سازمان همياری شهرداریهای استان مبنی بر احداث یک واحد جایگاه عرضه دام در عرصه ای به مساحت  8/12/1400مورخ 11545نامه شماره -101-1

 مترمربع در اراضی روستای چناران شهرستان مراوه تپه.  2559مترمربع مترمربع ، مساحت غير مسقف  1532 مساحت مسقف

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

 .ن و ماسه در سطح استاندرخواست های ش -102-1

وافقت در قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي مطرح و در صورت م 1ماده  1درخواست هاي برداشت شن و ماسه قبل از طرح در کارگروه امور زيربنائی می بايست در کمیسیون تبصره 

 کارگروه امور زيربنائی مطرح شوند.
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 .حدهای معدنی یدالزامات استحصال و فرآوری وا -103-1

ستان موارد اي و توسعه زيربرنامهشوراي  17/9/1400کارگروه امور زيربنايی، توسعه روستايی، عشايري، شهري و آمايش سرزمین و مصوبات جلسه تاريخ  3/5/1400پیرو مصوبات تاريخ 

 ذيل در خصوص واحدهاي استحصال و فرآوري ماده معدنی يد مصوب گرديد:

الف( مصوبات جلسه تاريخ  – 20و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی و بند ) ستيزطیمحمحترم فراکسیون  سیرئ 14/9/1400تاريخ  78102امه شماره به ن تيبا عنا -1

کمیسیون  4/12/1400جلسه تاريخ  ( مصوبات1قانون هواي پاک و بند ) 11کمیسیون ماده  14/10/1400( مصوبات جلسه تاريخ 3ي و توسعه استان و بند )زيربرنامهشوراي 17/9/1400

یر غر استان به دوسعه اين صنعت قانون هواي پاک، مقرر گرديد؛ تا زمان تعیین تکلیف نهايی مديريت پساب واحدهاي استحصال و فرآوري يد، از صدور هرگونه مجوز جديد جهت ت 11ماده 

پاک و مشروط  قانون هواي 11صدور مجوز براي واحدهاي داراي پروانه در کمیسیون ماده  هرگونه ضمناًشود.  محدوده معدنی(، تحت هر عنوان خودداري 16از واحدهاي داراي پروانه )

 به موارد ذيل صورت خواهد پذيرفت.

پذيرد( و  و حتی کمتر از آن صورت ي بايد در حد میزان تزريقبرداربهرهي هاچاهدرصدي پساب به اعماق زمین )میزان استحصال شورابه از  100ارائه تعهد محضري در خصوص تزريق 

 است. اغماضرقابلیغاست تخلیه پساب به محیط مغاير با قوانین و مقررات و ممنوع و  به ذکر. الزم ستيزطیمحسازمان حفاظت  دیتائپذيرش هرگونه روش ابالغی جديد مورد 

ي به واحد فرآور ي تزريق، روش انتقال پساب ازهاچاهامل تعیین موقعیت سايت تزريق، تعداد و مشخصات با روش تزريق به اعماق زمین )ش صرفاًارائه طرح مديريت پساب حاصل از تولید 

تخر نفوذ )اس خرهاي ايزوله و غیرقابلسايت تزريق)کانال بتنی(، ابعاد و نحوه استخرهاي ايزوله و غیرقابل نفوذ )استخر بتنی( جهت نگهداري پساب جهت تزريق، ابعاد و نحوه است

 ي.برداربهرهممبران( جهت نگهداري پساب و جلوگیري از هرگونه تخلیه پساب به محیط پذيرنده در شرايط اضطرار و ...( جهت صدور مجوز ژئو

 ستيزطیمحت سازمان حفاظ دیائت( مورد EMPی )طیمحستيزي کشور و ارائه برنامه مديريت اهستهدفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ايمنی  دیتائارائه طرح مديريت پسماند مورد 

 يبرداربهرهجهت صدور مجوز 

 يبرداربهرهي فصلی در زمان ساخت و هاگزارشو ارائه  HSEايجاد هسته 

 يهاشرکت (EMP) یطیمحستيز تيريگزارش برنامه مد یدر خصوص بررس ستيزطیسازمان حفاظت مح 29/9/1400 خيتار 32699/300/1400نامه شماره  4به بند  تيبا عنا -2

ت به کاهش نسب ،یفوق باهدف کاهش پساب خروج يهاشرکتپاک، مقرر شد؛ تا  يقانون هوا 11ماده  ونیسیکم 4/12/1400 خيمصوبات جلسه تار 1گلستان و بند  ديکانسار خزر و شورابه 

 زانیبر کاهش م رستا نظارت نينباشد. در ا هیدر ثان تریل 240از  شتریر دو کارخانه بد یحداکثر پساب خروج کهيطوربه ند؛ياقدام نما يبرداربهره يهااستحصال شورابه از چاه زانیم

 استان گلستان صورت ياگلستان تحت نظارت شرکت آب منطقه ديکانسار خزر و شورابه  يهاتوسط شرکت قيتزر يهاپساب به چاه قيتزر زانیمو  يبرداربهره يهااستحصال شورابه از چاه

 یبخشکامنسبت به استح ساب،از نشست پ يریو جلوگ نچهيتاالب ا يهاوارهياز شکست مجدد د يریشگیباهدف پ ستيبایگلستان م ديکانسار خزر و شورابه  يها شرکت. ضمناًرديپذ یم

 .ندياقدام نما هاوارهيد

 خيگلستان تار يدار، جلسه استان18/3/99 خياستان تار يهاتاالب تيريو مد یاد هماهنگ، جلسه ست6/11/98 خياستان تار دیو رفع موانع تول لیبه مصوبات جلسه کارگروه تسه تيبا عنا -3

 12فعال به  قيتزر يهاچاه شيمشخص نسبت به افزا يبندبا ارائه برنامه زمان نگلستا ديکانسار خزر و شورابه  يهامقرر شد؛ تا شرکت ن،یپساب به اعماق زم قيدر خصوص تزر 6/5/99

گلستان،  ديشورابه  وکانسار خزر  يهاتوسط شرکت يبرداربهره يهااستحصال شورابه از چاه شي. الزم به ذکر افزانديپساب اقدام نما تریل 120 قيو تزر 1401سال  ورماهيهرش انيعدد تا پا

  .باشدیم سریم نیپساب به اعماق زم قيش تزريدر صورت افزا

کانسار  يهاتپساب شرک هیبر امکان تخل یمبن 3/5/1400 خيتار ستيزطیو مح نیسرزم شيو آما يشهر ،يريعشا ،يیتوسعه روستا ،يیناب ريبه مصوبات جلسه کارگروه امور ز تيبا عنا -4

 17/9/1400 خيجلسه تار ج( مصوبات-20و بند ) ستيزطیسازمان حفاظت مح ملمورد ع ي( با لحاظ نمودن استانداردهااي)اعم از تاالب و در رندهيپذ طیگلستان به مح ديخزر و شورابه 

پاک، مقرر  يواهقانون  11ماده  ونیسیکم 4/12/1400 خي( مصوبات جلسه تار4-1پاک و بند ) يقانون هوا 11ماده  ونیسی( مصوبات جلسه کم2و توسعه استان و بند ) يزيبرنامه ر يشورا

. در ندياقدام نما کامل هیتصف تيپساب با اولو تيريمد يیاجرا يهاروش رينسبت به ارائه سا نیاعماق زم پساب به قيگلستان ضمن تمرکز بر تزر ديشورابه  وکانسار خزر  يهاشد؛ تا شرکت

 ساحت به م لوتيپا يهکتار )مشروط به اجرا 1200به مساحت  ریتبخ يهادر خصوص احداث حوضچه 26/1/1396 خيتار 239/125شماره  یطیمحستيبه صدور مجوز ز تيراستا با عنا نيا

 هیتوج یو بررس یطیمحستياثرات ز یابيهکتار و ارز 50به مساحت  ریتبخ يهاحوضچه یشيآزما يگلستان نسبت به اجرا ديکانسار خزر و شورابه  يهاهکتار(، مقرر شد؛ تا شرکت 300

 يداقتصا هیجو دارا بودن تو یطیمحستياثرات ز یابيگزارش ارز بيومنوط به ارائه و تص ریدر خصوص روش تبخ يریگمی. الزم به ذکر است هرگونه تصمنديطرح فوق اقدام نما ياقتصاد

 .رفتياستحصال نمک صورت خواهد پذ
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 انريا ياسالم  ي جمهور

 وزارت راه و شهرسازي

 ان گلستاناداره کل راه و شهرسازي است

 

 

بلمان مرئيس محترم هيئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان  درخصوص ایجاد ناحيه صنعتی  22/12/1400مورخ  1400-15807نامه شماره  -104-1

 روستای عطاآباد. –ه شهرستان آق قال عطاآباد در محدود

اخذ مصوبه مالکیت عرصه  نمی باشد،مطرح و  درجهت رفع محرومیت هاي موجود و افزايش بهره وري و اشتغال  در منطقه مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید 

 کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .

 

 .مات  صدور موافقت اصولی از سوی دستگاههای اجرائیالزا -105-1

 مقرر گرديد دستگاههاي صدور موافقت اصولی در زمان صدور استعالم ، کلیه ضوابط و اسناد باال دستی و مصوبات کارگروه را لحاظ نمايند.

 

 اتيفقت با کلدرخصوص موا 30/11/1400مورخ یش سرزمين و محيط زیست  مصوبه کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آما  11-330بند  رويپ -106-1

 .  آشوراده واقع در ساحل بندرترکمن رهیجز بانيپشت یموضوع اراض استان گلستان یها یشهردار یاريمشاور طرف قرار داد با سازمان هم یشنهاديطرح پ

است ر صريح ريرهاي استان از دستگاههاي خدمات رسان شامل : آب ، برق ، گاز و مخابرات ) با عنايت به دستومطرح و با توجه به استعالمات اخذ شده توسط سازمان همیاري شهردا

گرفته و  کارگروه قرار يمورد موافقت اعضا بانیپشت یارائه شده توسط مشاور در خصوص اراض یطرح اصالح به استان ( مقرر گرديد :  13/12/1400محترم جمهور در سفر مورخ  

سبت به نشده  رذاواگ ياز فازها کيهر یمصوب مربوطه، متول يها يبه کاربر تيمقرر شد با عنا نی. همچندیرس بيارائه شده به تصو يانجام شده وفق نقشه ها یو طراح يفاز بند تایکل

 .ندياقدام نما ازیمورد ن یقانون يمجوز ها ريو سا یطیمح ستيز ياخذ مجوزها

 

به مساحت  احداث بنای یک واحد پرورش گوسفند داشتی واقع در عرصه ای خصوص در استان شهرداریهای همياری سازمان27/11/1400 مورخ11061 شماره نامه -107-1

 مترمربع در اراضی روستای قره پاقلعه شهرستان راميان .  420مترمربع ، سطح زیربنا 2000

موافقت  ا توجه بهبلکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است. ضمناً مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائید ما

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايی ، متقاضی موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شرکت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 امین آب واحد مورد بهره برداري خود می باشد.ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


