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 «30/2/1400 مورخکارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   جلسه دومين مصوبات»

 موارد داخل حریم شهرها:      

صنعتی جهت احداث کارگاه  شهرداری فاضل آباد در خصوص تعيين کاربری از کشاورزی به23/1/1400مورخ  281و شماره  8/1/1400مورخ31نامه های  شماره -5-2
مترمربع در یک طبقه و نيم شامل طبقه همکف  41/375مترمربع ،فضای مسقف مجموعأ  900محصوالت بتنی غير مسلح و برش و خمکاری در عرصه ای به مساحت 

مترمربع فضای غير مسقف در  97/602مساحت  مترمربع و الباقی عرصه به 03/297مترمربع با مساحت سطح اشغال  38/78مترمربع و نيم طبقه به مساحت 03/297
 جاده فاضل آباد به محمد آباد کتول باالتر از منبع آب روستای رحمت آباد داخل حریم شهر فاضل آباد . 

 مطرح و با توجه به وقوع عرصه در محور گردشگري  ، مرغوبیت اراضی کشاورزي و نزدیکی به محور مورد مخالفت اعضا قرار گرفت .       
 

توليد محصوالت بتنی غيرمسلح از بتن معمولی در خصوص احداث یک واحد   شهرداری گنبد   14/1/1400مورخ       379-26نامه شماره     -6-2
مترمربع 15)شامل مترمربع 200 ، مساحت مسقف) مشاع(مترمربع 2151در عرصه ای به مساحت   )بلوک دیواری و سقفی و جدول و پازل سيمانی( 

 )حریم شهر گنبد(.  داشلی برون–مترمربع کارگاه(   در اراضی مجاور جاده گنبد  180مترمربع سرویس و 5گهبانی ، فضای  ن
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 

به مساحت   یدر عرصه ا   پرورش گوسفند داشتیواحد   کیدر خصوص احداث  شهرداری نگين شهر    30/1/1400مورخ       242شماره    نامه -7-2
حوزه  8اصلی بخش  7فرعی از  408قطعه زمين پالک مترمربع  در  319مسقف    ريغ یمترمربع ، فضا   307مترمربع ، مساحت مسقف       1250

 .هر نگين شهر(آزادشهر)حریم ش
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 
   

 : و روستاها حریم شهرهااز موارد خارج 
   

 
ستان در خصوص احداث یک واحد مجتمع خدماتی رفاهی بين راهی در عرصه ای سازمان همياری شهرداریهای ا12/12/99مورخ9950نامه شماره -8-2

مترمربع ، پارکينگ غير 2260مترمربع ، جمع کل  385مترمربع ، طبقه دوم  385مترمربع ، طبقه اول 1490مترمربع ، مساحت مسقف  11071به مساحت 
 مترمربع در اراضی روستای کمال آباد شهرستان گرگان. 2500مسقف 

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

ر عرصه ای سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش گاوداری شيری و گوشتی د7/1/1400مورخ5نامه شماره -9-2
 مترمربع در اراضی روستای دنگالن شهرستان کردکوی.  225مترمربع ، فضای غير مسقف  235مترمربع ، فضای مسقف  1300به مساحت 

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

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد بسته بندی سویا و ميوه خشک و خشکبار در 14/12/99مورخ10047نامه شماره -10-2

 . مترمربع در اراضی روستای حاجی آباد شهرستان کردکوی1250مترمربع ، سطح زیربنا 2250عرصه ای به مساحت 
 ن  استقرار در شهرک صنعتی ، مخالفت شد. عنایت به امکا مطرح و با

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش گاوداری شيری  در عرصه ای به 20/12/99مورخ10319نامه شماره -11-2

 آباد شهرستان علی آباد.  مترمربع در اراضی روستای باقر520مترمربع ، مساحت غير مسقف 399مترمربع ، مساحت مسقف  1850مساحت 

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

 . جع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نمایدوزارت امور اقتصادي و دارایی ، مر 8/10/98مورخ 197777اساس بخشنامه شماره 
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سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری دو منظوره  در عرصه ای به 28/12/99مورخ10742نامه شماره -12-2
 مترمربع در اراضی روستای تازه آباد چن سبيلی شهرستان آق قال.  225ع ، فضای غير مسقف مترمرب 235مترمربع ، فضای مسقف  1300مساحت 

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

 . وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی اقدام نماید 8/10/98مورخ 197777شماره اساس بخشنامه 

 
وشتی در عرصه همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش مرغ اجداد گسازمان 18/12/99مورخ10216نامه شماره -13-2

 . مترمربع در اراضی شهر انبار الوم شهرستان آق قال  9622مترمربع ، مساحت مسقف  50100ای به مساحت 
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 
همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری بنای یک در عرصه ای به سازمان 13/12/99مورخ9994نامه شماره  -14-2

 آق قال . اضی شهر انبار الوم شهرستان در ارمترمربع   2600مترمربع ، مساحت غير مسقف  2005مترمربع ، مساحت مسقف  9200مساحت 
 ا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعض

   
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرواربندی گوساله در عرصه ای به 25/11/99مورخ9278نامه شماره -15-2

 مترمربع  در اراضی روستای بهلکه بایرام آخوند شهرستان آق قال.  662مترمربع ، غير مسقف 473رمربع ، مساحت مسقف مت 2300مساحت 
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش گاوداری شيری  در عرصه ای به 17/1/1400مورخ295امه شماره ن-16-2
  مترمربع  در اراضی روستای گلستان شهرستان علی آباد. 1299مترمربع ، فضای غير مسقف  997مترمربع ، مساحت مسقف  4600مساحت 

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

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحت 27/12/99مورخ10668نامه شماره  -17-2
 مترمربع در اراضی روستای سدن شهرستان گرگان.  830مترمربع ، فضای غير مسقف  719فضای مسقف مترمربع ، 3000

ي الزامی است . ضمنا راس  مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورز 200مطرح و صرفاً با 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ، مرجع صدور پروانه قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ تعهد محضري تامین آب از متقاضی  8/10/98مورخ 197777گردید بر اساس بخشنامه شماره مقرر 

 اقدام نماید. 
 

وسفند داشتی در عرصه ای به مساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گ22/1/1400مورخ488نامه شماره -18-2
 مترمربع در اراضی روستای شيرنگ عليا شهرستان علی آباد کتول.  134مترمربع ، فضای غير مسقف  248مترمربع ، فضای مسقف 768

نظر کشاورزي و حفظ یکپارچگی اراضی مورد مخالفت اعضاء  مطرح و با توجه به قابلیت عرصه در طرح ناحیه اي استان مبنی بر اراضی کشاورزي آبی با استعداد خوب ، مرغوبیت زمین از

 قرار گرفت. 
 

 5600سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد پرواربندی بره در عرصه ای به مساحت 1/2/1400مورخ787نامه شماره -19-2
 راضی روستای آرخ بزرگ شهرستان گميشان . مترمربع  در ا 1344مترمربع ، فضای غير مسقف  1463مترمربع ، مساحت مسقف 

 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
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شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری در سازمان همياری  5/2/1400و 23/1/1400مورخ  903و  531نامه های شماره-20-2

مترمربع در اراضی روستای دشتی کالته غربی  1404مترمربع ، مساحت غير مسقف  2406مترمربع ، مساحت مسقف 9200عرصه ای به مساحت 
  شهرستان بندرگز.

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

 
و سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش مرغ گوشتی در عرصه ای  4/2/1400مورخ 866نامه های شماره-21-2

  ر اراضی روستای مزرعه شمالی شهرستان آق قال .مترمربع مترمربع د 3243، مساحت مسقف مترمربع 6500به مساحت 
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو

 
در خصوص احداث بنای یک واحد پرورش گوسفند داشتی در عرصه  و سازمان همياری شهرداریهای استان6/2/1400مورخ 935نامه های شماره-22-2

مترمربع در اراضی روستای شموشک سفلی شهرستان  955مترمربع مترمربع ، مساحت غير مسقف  828، مساحت مسقف مترمربع 3400ای به مساحت 
  گرگان.

ي آبی با استعداد خوب ، مرغوبیت زمین از نظر کشاورزي و حفظ یکپارچگی اراضی مورد مخالفت اعضاء مطرح و با توجه به قابلیت عرصه در طرح ناحیه اي استان مبنی بر اراضی کشاورز

 قرار گرفت. 
 

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری دو منظوره  در عرصه ای به مساحت سازمان 9/2/1400مورخ1040نامه شماره  -23-2
 مترمربع در اراضی روستای حبيب ایشان شهرستان آق قال.  225مترمربع ، مساحت غير مسقف 235مترمربع ، مساحت مسقف  1300

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

سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری  در عرصه ای به مساحت 21/1/1400مورخ438نامه شماره  -24-2
  مترمربع در اراضی روستای دوگونچی شهرستان آق قال.1299مترمربع ، مساحت غير مسقف 997مترمربع ، مساحت مسقف  14600

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

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد طرح توسعه مرغداری گوشتی  در عرصه ای سازمان 15/2/1400مورخ1186نامه شماره -25-2
اراضی روستای اسالم تپه مترمربع( در  2610مترمربع)مسقف موجود 3275، مساحت مسقف مترمربع(  5200مترمربع ) عرصه موجود  7045به مساحت 

 شهرستان بندرترکمن. 

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

همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد پرورش مرغ گوشتی  در عرصه ای به سازمان 15/2/1400مورخ1173نامه شماره -26-2
 2248مترمربع ، مساحت طبقه اول  2248مترمربع( ،مساحت طبقه همکف 4950مترمربع و مسقف موجود 11800مترمربع ) عرصه موجود  6000مساحت 

 اراضی روستای نوده شریف شهرستان گرگان.در مترمربع  4496مترمربع ، مجموع 

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

احداث بنای یک واحد محصول آب آشاميدنی بسته بندی شده سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص 18/1/1400مورخ365نامه شماره  -2-27
مترمربع در اراضی روستای ليوان شرقی شهرستان بندرگز. 900مترمربع ، مساحت مسقف  2000در عرصه ای به مساحت   

 حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است .مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون 
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مدیر کل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک استانداری در خصوص احداث یک  13/2/1400مورخ  5754/32/1400نامه شماره  -28-2
مبنی بر احداث گاوداری دو منظوره در  های استانسازمان همياری شهرداری9/7/99مورخ 5012واحد بوم گردی در دهنه محمد آباد پيرونامه شماره 

 عرصه مذکور.
یسیون قانون حفظ کاربري اراضی مطرح و  احداث بومگردي  در عرصه مورد نظر مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کم

 صدور پروانه ،  مدارک ومستندات مربوطه از جمله موافقت اصولی و سایت پالن عرصه به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد.کشاورزي الزامی است . ضمناً مقرر گردید قبل از 
 

مدیر کل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل ترافيک استانداری در خصوص نامه شماره   9/2/1400مورخ  5091/32/1400نامه شماره  -29-2
مترمربع ،فضای  730زمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی  در عرصه ای به مساحت سا22/7/99مورخ 5433

 . مترمربع در اراضی روستای النگ شهرستان کردکوی 128مترمربع ، فضای غير مسقف  237مسقف  
رار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري راس گوسفند مورد موافقت اعضا ق 95مطرح و درخواست مذکور صرفاً با ظرفیت  

 اراضی کشاورزي الزامی است .

 

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث بنای یک واحد بسته بندی حبوبات غالت و برنج ، قند و سازمان 15/11/99مورخ9012نامه شماره  -30-2
 مترمربع در اراضی روستای آهنگر محله شهرستان گرگان.  3500، فضای مسقف مترمربع 7000ع چاشنی و ادویه در عرصه ای به مساحت شکر و انوا

ري اراضی کشاورزي قانون حفظ کارب مطرح و درخواست بدون بسته بندي برنج مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون

 الزامی است . 
 

همياری شهرداریهای استان در سازمان 4/5/99مورخ 3045دادگستری کل استان و نامه شماره   14/7/99مورخ  630/1564/9021نامه شماره  -31-2  
بصورت دو طبقه مترمربع ، فضای مسقف جدید  3100خصوص احداث بنا و طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به مساحت 

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

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

 
سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد مرغداری گوشتی  در عرصه ای به   13/12/99مورخ     9977نامه شماره  -2-32

 2556و   مساحت مسقف  قبلی مترمربع 5200مترمربع   )مساحت عرصه موجود قبلی  2268مترمربع  با مساحت فضای مسقف جدید  7960مساحت  
مترمربع (  در اراضی روستای  4824مترمربع و مجموع  مساحت مسقف قبلی و جدید  13160متر مربع دارای پایان کار( ، مجموع مساحت جدید و قبلی 

  امان قره جه شهرستان گنبد .
 می باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه ن

 
مترمربع   6000سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص تعيين کاربری عرصه ای به مساحت     18/12/99مورخ       10214نامه شماره   - 33-2
 پشمک پناده شهرستان گنبد  .  واقع در اراضی روستای    یک واحد  بتن سيال معمولی   جهت

فظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . مطرح وصرفا بدون احداث بنا  مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون ح

 الزامی است. –قبل از صدور پروانه  –وانه اخذ استعالم تامین آب از شرکت آب منطقه اي استان  توسط مرجع صدور پر
 

در عرصه ای به     گوسفند داشتی سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد       16/1/1400مورخ     278نامه شماره  - 34-2
شهرستان       تاقان بای پتکهدر اراضی روستای  مترمربع     1590مترمربع ، فضای غير مسقف     1350مترمربع ، مساحت مسقف       5900مساحت  

 .    گنبد
 رزي الزامی است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نمی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاو
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در عرصه      مبلمان خانگی چوبیمياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد  سازمان ه   30/1/1400مورخ        731نامه شماره    - 35-2

 .     گنبدشهرستان     سيدنياز در اراضی روستای     مترمربع ،  900مترمربع ، مساحت مسقف     2000ای به مساحت  
ی باشد،اخذ مصوبه کمیسیون قانون حفظ کاربري اراضی کشاورزي الزامی است . اخذ استعالم تامین آب مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،این مصوبه به منزله تائید مالکیت عرصه نم

 الزامی است. –قبل از صدور پروانه  –از شرکت آب منطقه اي استان  توسط مرجع صدور پروانه 
 

 55)بناوتاسيسات ( به مساحت خصوص احداث خانه کارگری سازمان همياری شهرداریهای استان در    8/2/1400مورخ        1014نامه شماره    - 36-2
در اراضی روستای     قوینلی گدایجه    شهرستان    واقع  اصلی ( 37فرعی از92)قطعه زمين پالک مترمربع    220 000در عرصه ای به مساحت  مترمربع 
 گنبد    . 

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

 
 سایر موارد :

 
مدیر کل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل ونقل و ترافيک استانداری در خصوص طرح مدیریت  9/2/1400مورخ 5072/32/1400نامه شماره -37-2

 ح در کارگروه زیربنایی(.پایدار جنگلهای هيرکانی)جهت طر

 . مطرح و جهت بررسی بیشتر از دستور جلسه خارج شد

 

مصوبه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری وآمایش سرزمين ومحيط زیست شرکت  4تصميم گيری بندبررسی و -2-38
هکتار حوضچه تبخيری کانسار 550صميم در خصوصکانسارخزر وهامش معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری پيرامون اتخاذ ت

 خزر و شورابه ید.
هت تعیین کاربري به کارگروه ارائه مطرح و جهت اخذ نظریه اداره کل محیط زیست استان ، ازدستور جلسه خارج شد .در صورت موافقت اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان ج

  گردد. 

شهرداری مزرعه در خصوص درخواست آقای شيراله مزرعی مبنی بر تغيير کاربری از صنعتی به مسکونی     23/12/99مورخ     1646نامه شماره    -2-39

 . 23فرهنگ –متر واقع در مزرعه  10متر با عرض معبر  500به مساحت 

 موافقت گردید. 500موضوع مطرح ، با تغییر کاربري از صنعتی به مسکونی به مساحت 

 

شهرداری مزرعه در خصوص درخواست خانم پروین فرساد نيا مبنی بر تغيير کاربری از صنعتی به     14/12/99مورخ    1609 نامه شماره   -40-2
  . 18فرهنگ  –در مزرعه متری واقع  8متری و کوچه  55متر مربع با دو بر خيابان 586مسکونی به مساحت 

 موافقت گردید.مترمربع  586احت موضوع مطرح ، با تغییر کاربري از صنعتی به مسکونی به مس

 

 120شهرداری فراغی در خصوص درخواست شهرداری فراغی مبنی بر حذف آزمایش خاک برای تراکم تا     19/12/99مورخ   4768نامه شماره    -2-41

 درصد از مطالعات هادی واقع در فراغی . 

وهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله براي سطح شهر فراغی و نتایج بدست امده و ابالغ طرح مذکور با توجه به مطالعات ژئو تکنیک انجام شده توسط پژ موضوع مطرح ، 

ر درصد در سطح شهر مورد موافقت اعضا قرار گرفت . ضمناً  احداث چاه سپتیک استاندارد جهت صدور پروانه ساختمانی د 120توسط مدیریت بحران حذف آزمایش خاک براي تا تراکم  

 این موارد الزامی است . همچنین  اجراي سیستم اگو شهري توسط شهرداري و دستگاههاي  متولی مورد پیگیري قرار گیرد .
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 5/179شهرداری فراغی در خصوص درخواست خانم ثریا جهاندار مبنی بر تقليل حد نصاب به مساحت     19/12/99مورخ   4772نامه شماره    -2-42 

 تيمور آباد خيابان شهيد فهميده . –متر واقع د رفراغی  10رض معبر مترمربع با ع

 موافقت گردید. مترمربع  5/179با  تقلیل حد نصاب به مساحت موضوع مطرح ،

 

متر واقع  8متر به  6اهالی کوچه نوری مبنی بر افزایش عرض معبر از  شهرداری فراغی در خصوص درخواست  19/12/99مورخ   4770نامه شماره    -2-43

  کوچه نوری محله پيشکمر . –در فراغی 

 متر موافقت گردید ضمناً کلیه حقوق مکتسبه بر عهده  شهرداري می باشد . 8متر به  6با اقزایش  عرض معبر از  موضوع مطرح ،

  

وسعه آتی تن تکليف و تعيين کاربری شهرداری فراغی در خصوص درخواست شهرداری فراغی مبنی بر تعيي 26/2/1400مورخ   476نامه شماره    -2-44

 در شهر فراغی واقع در شهر فراغی .  

لویت اخذ اوقانون شهردراریها با  101هکتار با رعایت ماده  5/5مورد کاربري توسعه آتی در قسمت  محله هاي قدیمی  به مساحت کل حدود  7با تعیین کاربري مسکونی   موضوع مطرح ،

 ریهاي عمومی مورد نیاز ، موافقت گردید .سرانه شهرداري به صورت کارب

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 


