
 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست یازدهمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه
نامه  به محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری منظممدیرکل  24/10/98مورخ  34902/63/38موضوع مندرجات نامه شماره 

 آقای شوشتریان  نماینده محترم شهرستان قوچان و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت پرنیان آساک   جناب

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 4 از     1           تعداد صفحه : 14/11/1398  : تاریخ جلسه 

در ساختمان شماره  14/11/1398شنبه مورخ دو صبح روز  10قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  یازدهمین

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک  2

 دستورکار:
نامه  به مدیرکل محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری منظم 24/10/98مورخ  34902/63/38موضوع مندرجات نامه شماره 

 آقای شوشتریان  نماینده محترم شهرستان قوچان و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت پرنیان آساک   جناب

 

 موارد طرح شده

بخشنامه ها و  نیتدو روند در یخصوص نظرات بخشتوسعه بر ضرورت توجه به  یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  استانی تهیکم سیرئ

و گفت: غفلت از این مهم باعث می شود تا به واسطه موانع موجود، نهایتا همین بخشنامه ها، از یک مسیر دشوار  کرد دیدستورالعمل ها تاک

 و طوالنی، مجدد در مسیر اصالح قرار بگیرند. 

اشاره دارد که به صراحت  دیقانون رفع موانع تول 60کسب و کار و ماده  طیقانون بهبود مح( 3)و  (2) مواداظهار کرد:  «یاکبر لباف یعل»

مهم در  نیاخذ شود که متاسفانه ا زینفع ن یذ ینظرات بخش خصوص دیاب هیدستورالعمل و رو ، هر گونه بخشنامه میو تنظ نیتدو یبرا

 .میاز کسب و کارها در کشور نبودبرخی شاهد توقف  . شاید اگر این مسئله به درستی مورد توجه قرار می گرفت،کشور ما مغفول مانده است

 ی،کشاورز یسازمان نظام مهندس میان یاختالف نظر نکهیا انیتوسعه با ب یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  تهیکم رخانهیدب سیرئ

در  ینگهدار بحثکرد:  حیها وجود دارد، تصر یها و دامپرور یدامدار فعال در حوزه یساختمان و بخش خصوص یسازمان نظام مهندس

 یمورد استفاده قرار م و مسکونی یادار یکاربر یکه برا ییشوند، نخست ساختمان ها یم میبه دو بخش تقس وریها و ط یدامدار عرصه

 .دنشو یدام ها ساخته م ینگهدار یبرا بانیکه با سا یو دوم اماکن دنریگ

وجود نداشته، آن  یکرده و سامانه ا یصادر م یمجوز یبه طور سنت یکشاورز یخاطرنشان کرد: در گذشته که سازمان نظام مهندس یلباف

 بانیگرفته و سا یشده است و صرفا بخش ساخت و ساز شامل تعرفه قرار م یم کیها تفک بانیاز سا یو بت یساختمان یزمان سازه ها

   .وجود نداشته است یه مشکلطراب نیلذا مبلغ تعرفه ها معقول بوده و در ا ،شده است یمشمول تعرفه نم

 بانیلذا سا رد،یگ یصورت نم یو ساختمان اصل بانیسا نیب یکیتفک ؛شده است یکه سامانه راه انداز یاز زمان گرید انیشد: به ب ادآوری یو

شده اند و  یبه عنوان ساختمان، مشمول تعرفه م یو آجر یبتن یشده همچون کل سازه ها یاحداث م وریدام و ط ینگهدار یکه برا ییها

وسعت اماکن با  ور،یدام و ط یمربوط به نگهدار یشود. حال از آن جا که در ساخت و سازها یو دامدار اخذ م یاقتصاد گاهمبلغ از بن نیا

  می باشدباال  اریاماکن بس نیرقم تعرفه ها در ا اراست،یدام ها بس ینگهدار یبرا یبانیکم است اما در مقابل وسعت اماکن سا یادار یکاربر
 



 ع ، معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق بازرگانی ، صنای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست یازدهمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 : حوزه موضوعه

نامه  به و سرمایه گذاری استانداری منظم مدیرکل محترم دفتر جذب 24/10/98مورخ  34902/63/38موضوع مندرجات نامه شماره  

 آقای شوشتریان  نماینده محترم شهرستان قوچان و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت پرنیان آساک   جناب

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 4از      2           تعداد صفحه : 14/11/1398   : تاریخ جلسه 

 .کند یم خارج یاقتصاد هیرا از توج یورو دامپر یاحداث دامدار و

سازمان  سیو رئ یجهاد کشاورز ریکه معاون وزنیرغم ا یتوسعه ادامه داد: عل یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده استانی  تهیکم سیرئ

له مغفول مانده ئمس نیا ردیانجام بگ دیبا یاز ساختمان اصل بانیسا کیاعالم کرده است که تفک یکشاورز یبه نظام مهندس یجهاد کشاورز

مورد جمع قرار گرفته  گریکدیدر کل با  یو سازه اصل بانیساپس مورد اصالح قرار نگرفته  موضوع نیا زین یجهاد کشاورز امانهاست و در س

 .رندیگ یدر نظر م یکسان هر دو بخش تعرفه یو برا

 یدار از نظارت مهندس ناظر خارج م بانیسا یواحدها گر،یکدیاز  بانیمسقف و سا یواحدها کیدر صورت تفک»طرح این سوال که؛با  یلباف

پاسخگو  یقرار گرفت، چه کس بیو زلزله مورد تخر لیاز جمله س یعیاز حوادث طب یناش ییها بیآسبه دلیل بخش  نیاگر به ا و شود

مورد نظارت قرار  یبخش توسط مهندس ناظر با درصد کارمزد کمتر نیا دیدار با بانیحادثه در اماکن سا زا یریجلوگ یافزود: برا «است؟

 .ردیگ

در  ینیدر حال احداث مزرعه پرورش شترمرغ در زم هم اکنونعنوان کرد:  ی در سخنانیدامدار یی، از فعاالن بخشادامه، حسن دوغا در

تعیین هزار متر مسقف  10از شیب و در مجوز مذکور،صادر کرده  یآن را سازمان جهاد کشاورز سیه تاسو پروان میشهر هست میحر هیحاش

 برایرا  سنگینیاز ما درخواست مبلغ  زیساختمان ن یاست، نظام مهندس بانیمتر سا ارهز 10مزرعه  نیاست که در ا یدر حال نی، اشده

قائل شوند، چرا که  یفیما تخف یبرا دیاست، با بانیمزرعه سا نیاز ا یعیبخش وس نکهیا، حال با توجه به داشته استلحاظ قرار دادن تعرفه 

 مورد لحاظ قرار نداده است بانیسابخش را از  یادار یساختمان با کاربر کیتفکرا به منظور  یدستور العمل ابالغ ینظام مهندس

احداث کارگاه پرورش شترمرغ  یبرا نکهیا انیبا ب همین رابطه ی درخراسان رضو یاستاندار یزاده، معاون دفتر امور شهر ینجف یمصطف

دهد و در پروانه  یرا مبنا قرار م یمتقاض یمتراژ درخواست زانیم یعنوان کرد: شهردار د،یکن افتیدر یاز شهردار یپروانه ساختمان دیبا

  .کند یاعزام م به محلده، مهندس ناظر را که ادعا ش یمتراژبرای نظارت بر  ی ساختمان نیزکند. نظام مهندس یدرج م یساختمان

 یبرا زین یکشاورز ینظام مهندس یصادر شده از سو سیپروانه تاس ندارد وشهر امکان صدور پروانه  میدر حر یزاده ادامه داد: شهردار ینجف

در را عنوان کند و  ییاجرا یفازها زانیم دیبا یبه آن توجه دارد. لذا متقاض ی نیزدر صدور پروانه ساختمان بوده ومالک عمل  یشهردار

 زانیه واقف خواهد شد که چه مئلمس نیبر ا ی. در آن زمان نظام مهندسنمایدآن فاز ارائه  یاجرا یبرا را نقشه زانیم مانبه ه دیبا مجموع

 ؟است بانیسا زانیساخت و ساز و چه م بخش مربوط به مرکز نیاز ا

سازه ها  یمنیمهندس ناظر بر ا دیباز هم با بانیمسقف و سا کیشد: در صورت تفک ادآوری یخراسان رضو یاستاندار یدفتر امور شهر معاون

 .قرار دهد یبا تعرفه ارزان تر مورد بررس یستیرا با بانیسا یمنینظارت داشته باشد، در واقع مهندس ناظر ا

 ها دو نوع سقف وجود  یاستان عنوان کرد: در دامدار یاورزاداره جهاد کش وریامور ط ریمد ،یمبارک ینشست عل این از یگریبخش د در
 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستیازدهمین  موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه
نامه  به مدیرکل محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری منظم 24/10/98مورخ  34902/63/38موضوع مندرجات نامه شماره 

 آقای شوشتریان  نماینده محترم شهرستان قوچان و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت پرنیان آساک   جناب

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12بند )ب ( ماده دبیرخانه کمیته استانی    تهیه کننده : 

 4از      3           تعداد صفحه : 14/11/1398      : تاریخ جلسه 

و  هستند یساختمان یها و ... که مانند واحدها یردوشیش ،یادار ،یکارگر یشود و دوم خانه ها یساخته م تیرانیها که با ا بانینخست سا

 .در آن لحاظ شود یمنیا یبحث ها تاساختمان بر آن نظارت داشته باشد  یسنظام مهند دیبا

ساختمان  یتعرفه از آن به نظام مهندس افتیو در بانیاحتساب سا را بابت یاریمبلغ بس یستیگذار با هیادامه داد: در گذشته ، سرما یو

 حثب ،گزاف یها نهیهز نیاز ا یریجلوگ یبرا تا ابالغ شد یدام داتیدر امور تول ریاز معاون وز ینامه ا 95کرد، لذا در سال  یپرداخت م

 .قرار گرفت کیاز ساخت و ساز مورد تفک بانیسا

تعرفه  میکن یشان کم م هیرا از سهم بانیکه سا یباورند زمان نیحق دارند، چرا که آنان بر ا زیساختمان ن یافزود: البته نظام مهندس یمبارک

  .ابدی یکاهش م زیآن را ن

و ساخت و ساز  بانیسا زانیساختمان، م یبا نظام مهندس یاستاندار یکرد: اگر دفتر فن حیاستان تصر یاداره جهاد کشاورز وریامور ط ریمد

 .ردیگ یمورد لحاظ قرار م نیز و مسقف بانیسا کیبحث تفک یکشاورز یقرار دهند در نظام مهندس دییرا مورد تا

را قائل  کیتفک نیبود و ا میتابع خواه زیرا کاهش دهد، ما ن بانیکه تعرفه سا ردیساختمان بپذ یمهندساگر نظام در واقع شد:  ادآوری یو

  .شد میخواه

 یاگر بخواهند کار تخصص شرفتهیپ یعنوان کرد: در کشورها ی در سخنانیخراسان رضو یکارشناس استاندار ،یلیادامه  عفت اسماع در

 یالزم درخواست ها یها یمختلف وجود دارد که پس از بررس شاتیکارشناسان با گرا تمامی متشکل از یواحد خصوص کیانجام دهند، 

 یاز هدررفت منابع انسان ،یدر آن رسته شغل تیها با نشان دادن ظرف تهیکم نیدر واقع ا کنند، یدر سامانه درج م ی رادیاحداث مراکز تول

ساعت زمان خواهد  14 یال 12صرفا  یدیاحداث مرکز تول یدرخواست ها یکنند. نکته قابل توجه آن است که تمام یم یریجلوگ یو مال

  .مواجه است یاریبس یها یدگیچیروند در کشور ما با پ نیاطی شدن است که  یدر حال نیبرد، ا

پس از استماع نشست عنوان کرد: یدر جمع بند توسعه،احکام دائمی  12ی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته بند )ب( ماده اکبر لباف یعل

 زین مربوطه مهم در سامانه نیو  ا رندیقرار گ کیمورد تفک بانیساختمان، سازه و سا یدر سازمان نظام مهندس تامقرر شد  اظهارات طرفین

که از  یبه نحو رد،یقرار گ یرسد برمور ینظام مهندس ینفره به لحاظ محاسبه تعرفه ها 4مبحث در کارگروه  نیا نی. همچنشوداصالح 

الزم جامه عمل  یبه لحاظ نظارت ها زین یبه تعهدات نظام مهندس گرید یو از سو پذیردالزم براساس حداقل ها انجام  ینظارت ها کسوی

 پوشانده شود.

 

 

 

 
 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست یازدهمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه

نامه  به مدیرکل محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری منظم 24/10/98مورخ  34902/63/38موضوع مندرجات نامه شماره 

 آقای شوشتریان  نماینده محترم شهرستان قوچان و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشت و صنعت پرنیان آساک   جناب

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 4از  4      تعداد صفحه : 14/11/1398     : تاریخ جلسه 

مدیرکل  24/10/1398مورخ  34902/63/38مندرجات نامه شماره  13/11/1398ص مورخ /3343/98در اجرای دعوتنامه شماره  1

 17/10/98مورخ  98255159محترم  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان خراسان رضوی منضم به تصویر نامه شماره 

ه های سنگین نظارت شورای اسالمی پیرامون نقشه های تیپ دامداری و هزیننماینده محترم مردم شریف شهرستان قوچان در مجلس 

عیین متراژ مسقف حدهای پرورش شتر مرغ و عدم تفکیک هزینه های پروانه ساختمان در جداول پروانه تاسیس و تبر ساخت ساز وا

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات دستگاه اجرایی ذیربط و بخش خصوصی و نمایندگان محترم استانداری توافق مجزا و سایه بان 

 و مقرر گردید: 

 دفاتر محترم فنی و شهری استانداری  به منظور حمایت از واحدهای تولید بخش کشاورزی و تفکیک هزینه های ساخت و ساز ،

کمیته  دسی کشاورزی و دستگاه اجرایی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا موضوع در و نظام مهندسی ساختمان و نظام مهن

با نظر مساعد تعرفه های مسقف و سایه بان را جداسازی و محاسبات  مطرح و  چهار نفره عمرانی از جمله دفتر فنی استانداری

 دهند.  مانی و سایه بان مورد توجه قرارآن را براساس نظارتهای بعدی و حجم نظارت و اقدامات اجرایی در دو سازه ساخت

  رئیس محترم سازمان  8/8/1398مورخ  1192996نظام مهندسی کشاورزی موظف است براساس بند )ب ( نامه شماره

جهادکشاورزی استان که به صراحت اعالم نموده است ) برای جلوگیری از اخذ هزینه های پروانه ساختمان در خصوص متراژ 

سقف مجزا بعنوان سایه بان در جداول الزم است متراژ م ،م سایبان دارنددر نقشه دامداری ها که حک و محل های مندرج

د پیگیری های الزم صورت پذیرد و همچنین مقرر گردید رانچه نیاز به اصالحات سامانه ای دو چنا نمودهپروانه تاسیس اصالح 

  الزم بعمل آورند. اجرا نظارتهای نتیجه  سازمان جهاد کشاوری استان تا حصول

 


