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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 حبوباات   وشهرک تخصصی آجیل، خشکبار و حبوبات مشهد مقدس پیرامون مسائل فراروی راه اندازی مجموعه تولیدی جهت فرآوری، بسته بندی آجیل و خشکبار  طرح مسایل

 به شرح زیر:18/9/98مصوبات سی و سومین جلسه دبیرخانه شورا مورخ و اجرای 

آجیل و  کارگاه تولیدی 130 شهرک تخصصی آجیل ، خشکبار و حبوبات مشهد که اعالم می دارد، با هدف ساماندهی و سرمایه گذاری، تعداد 6/9/1398مورخ  1507/98مندرجات نامه شماره "

ه سال است دود مدت سحشهر مشهد تشکیل گردیده است و با اجاره سطح زمینی از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی واقع در روستای مهدی آباد خشکبار تحت پوشش اتحادیه مستقر در 

ز مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی ا 11/10/97مورخ   313961592پیگیری راه اندازی مجموعه جهت فرآوری ، بسته بندی آجیل و خشکبار و حبوبات بوده با توجه به اینکه موافقت اصولی شماره 

ف آن  و عدم تعیین تکلی واجرایی  ضی و دستگاهسازمان جهاد کشاورزی استان صادر و استعالمات اخذ شده است  در جلسه مطرح شد.لذا با عنایت به مذاکرات و مطالب مطرح شده از طریق متقا

 ه یک ماده صورت نپذیرد.یا تبصر  1ماده  4گردیده است  نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی به استناد تبصره  اختالف نظر جدی بین  دستگاه اجرایی و بخش خصوصی که موجب

شاورزی کها ،.. و سایر تولیدات ی ها ، مرغداریقانون  فوق که تصریح نموده، احداث گلخانه ها ، دامدار 1ماده  4پس از بحث و تبادل نظر با  توجه به اینکه متقاضی تاکید دارد که در اجرای تبصره 

، صنایع ،  ی اتاق بازرگانیفتر حقوقاتب به دو دو کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها تهیه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . لذا مقرر شد مر

 "یندنظر نما ورزی استان ارجاع تا پیرامون درخواست مورد نظر با بررسی کامل مدارک و مستندات اعالممعادن و کشاورزی و اتاق اصناف و نیز حقوقی سازمان جهاد کشا

 ص داشت.خشکبار و حبوبات مشهد اختصا ل،یآج یتخصصشهرک  ی احداثرو شیمشکالت پ یبه بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیچهلم

 تر در همین دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته بود. موضوعی که پیش

ا تین منجر گردید جلسه پیش چالش هایی که در مسیر اخذ مجوزها بر سر ساخت این شهرک ایجاد شد، درنشست گفت:  نیا یاستان ابتدا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،«یاکبر لباف یعل»

 تاق های بازرگانی و اصناف ارجاع گردد. موضوع برای اخذ نظرات حقوقی به ا

 .تشکل اسم نیحل ا یبرا یاستان دورن یهاتیبر استفاده از ظرف کردمانیرو گر،ید یشود اما از سو یریگیموضوع از تهران پ نیاست که ا نیما بر ا دیافزود: تاک یو

ستاهاست و در رو یماندگار بر یاومتدر اقتصاد مق یاصل دیاستان گفت: تاک یاقتصاد مقاومت یاز نهاد مردم یدفتر مقام معظم رهبر یاقتصاد یهایگروه بررس سیرئ دیبا اشاره به بازد یلباف

 . ردیگیمدنظر قرار م یاصل تیمردم به عنوان اولو یدرآمد یاساس، بهبود سرانه ها نیبر هم

 ،یطبق آمار فصل ،ییهستند. از سو تر فیضع نهیزم نیاست و مردم استان ما در ا یکشور نیانگیدرصد کمتر از م 25 یخراسان رضو یدرآمد یسرانه ها دهدی افزود: آمارها نشان م یو

به کار در  یآمادگو  یگذار هیبه سرما لیکه تما دهدی نشان م زیناستان  یاست و نرخ مشارکت اقتصاد دهیدرصد رس 6سال گذشته بهتر شده و به  16استان نسبت به  یکاریب تیوضع

چرا که با رسالت  کندی تر مها را سخت مشارکت کار دستگاه یبرا لیتما نیا و میرا شاهد هست یدرصد مشارکت اقتصاد 50از  شیب کهی به طور ؛داشته است مطلوبی اریخراسان رشد بس
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 سازی این ظرفیت ها مواجه هستند. سنگینی در جهت فعال 

 در مشهد یپز لیکارگاه آج 200 تیفعال *

بحث  لیه دلر مصرف برتبه دوم و د لیآج دیدر تول یجلسه گفت: خراسان رضو نیدستور کار ا حیو خشکبار مشهد در تشر لیآج هیاتحاد ندهیصنف فروشندگان نما ان،یقرائ رضایعل

 صادر شده است. یپز لیپروانه آجمورد نیز  200 برای و کنندیم تیفعال لیآج دیکارگاه تول 200سوغات، رتبه اول را دارد. در شهر مشهد 

 رگاهها در خارج از مشهد را داد. کاو استقرار کارگاه یخروج از محدوده شهر یبرا یاخطار یپز لیکارگاه آج 150قانون مشاغل به حدود  3ماده  یدر اجرا یشهردار 94افزود: در سال  یو

ها به خارج شهر  گرفته شود و کارگاه در نظر ینیکند تا زم عیواحد را تجم 130 بیش از تو خشکبار توانس لیآج هیشدند؛ اتحاد نهیزم نیدر ا یشیخواستار چاره اند ه،یها با مراجعه به اتحاد

 به شرق مشهد منتقل گردند. یپز لیآج یها شد کارگاه شنهادیراستا، پ نیمنتقل شوند. در هم

خواست مجوز احداث شهرک مراجعه و در یبه سازمان جهاد کشاورز 94سال  انیسال اجاره شد و در پا 10از آستان قدس به مدت  ینیمشهد قطعه زم یاظهار کرد: در قسمت شرق انیقرائ

 .گردیدها ارجاع  دستگاه گریبه د ماخذ استعال یاستان صادر و برا یجهاد کشاورز یاز همان سال نامه به اداره امور اراض م؛یرا ارائه کرد لیآج

ه ب یجهاد کشاورز یواز س یپز لیآج یسپس واحدها ،اخذ شد یو شهردار یغذا و دارو، راه و شهرساز ست،یز طیمح یها از سازمان یمختلف یها استعالم 95در سال  ادامه داد: یو

درباره  زین یا به جهاد کشاورزم یانی. مراجعه پاشوند لیشهر تعط رونواحد د 130 نیا نکهیطرح مصوب شد؛ مشروط بر ا یاجرا 96ارجاع شدند و در بهمن ماه سال  ییربنایکارگروه امور ز

به تک  نیه زمبلک م؛یا واگذار کنرمجتمع  میتوانیاست که ما نم یمدع یسازمان جهاد کشاورز یصادر شد اما از همان زمان به بعد اداره امور اراض 97موافقت نامه مجوز بود که اواخر سال 

 .میمشترک دچار مشکل شده ا یها اما در بحث بخش ردیپذی موضوع را م نیو خشکبار ا لیآج هیاتحاد شود؛ی تک واحدها واگذار م

 ییغالزانفر اشت 3000ژه پرو نیا یبرا .میدینرس جهیاما به نت میمجتمع صادر شود و ما با تهران مکاتبه کرد یبرا ICقرار شد کد  نهیزم نیو خشکبار مشهد افزود: در ا لیآج هیاتحاد ندهینما

 . رسدیبه دو برابر م یگذار هیسرما زانیشده بود که البته در حال حاضر م ینیب شیپ یگذار هیتومان سرما اردیلیم 400دائم و 

د اما ارض ارزش افزوده هستنمعاف از پرداخت عو یلیو تبد ییغذا عیصناو هر بار مانعی را پیش روی کار قرار می دهند. معطل مانده  که است یسال 4پروژه  نیاظهار کرد: ا انیقرائ

 .دانندی نم یلیتبد عیصنا در زمره دارند که کار ما را دیتاک یمسئوالن جهاد کشاورز

 یاراض یارد؛ قانون حفظ کاربروجود د یانحراف جد کیمقوله  نیابراز کرد: در ا زین یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یو مشاور حقوق لیهاشم، وک یبن رضایعل

قانون با هدف تداوم  نیو در آن مقطع ا شدی داده م یکاربر رییها و باغات توسط افراد تغ و جنگل یمل یاز اراض یاریکه بس یدر مقطع آن هم شد؛ بیتصو 74ها در سال  و باغ یزراع
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 دهد،ی را انجام م یکه در ملک خودش کار یجرم است و فرد یکاربر رییتغ 3را دارد که براساس ماده  ییانحراف اجرا نیقانون در عمل ا نیاما ا گردید بیتصو ستیز طیو حفظ مح دیتول 

و نه  یزراعت د و نهنباش یم ریهاست با است که سال یادیز یها نیاما در اطراف مشهد زم میریبپذ دیموضوع قانون است و با نی. اشودی کار در ملک خود مجرم شناخته م کیبابت انجام 

، کندی از ساخت و ساز ممانعت م ی انجام گرفته بر روی این زمینکاربر رییتغ لیبه دل یجهاد سازندگ شود،ی انجام م یساخت و ساز نکهیحال، به محض ا نیدر آنجا وجود دارد. در ع یباغ

  این همه در حالی است که تفسیر آن ها از قانون نادرست است.

 خود باشد رانیمد یناهماهنگ یپاسخگو دیبا یکشاورز جهاد*

 واحد ،ییا از سورده؛ امرا اخذ ک لیشهرک آج سیمجوز تاس یاز جهاد کشاورز یاست که از بخش یو خشکبار مدع لیآج هیابراز کرد: اتحاد زیو خشکبار ن لیدرباره موضوع شهرک آج یو

 شما مجرم دیگوی م یگریده و دمجوز دا یکی؛ د هستندسازمان جها رمجموعهیز ساختار دردو  یامور اراض تیریو مد یلیتبد عیصنا تیری. مدشودی کار م پیشبردمانع  همین سازماناز  گرید

 نیا یراضامور ا تیریا مداست، چر سازمان جهاد آن را امضا کرده سیمجوز را صادر کرده و رئ یلیتبد عیصنا تیریمد یپاسخگو باشد. وقت یناهماهنگ نیدرباره ا دیبا ی. جهاد کشاورزدیهست

 .کندی را ممنوع م کار

مکان  یفا براصر مذکور امهن ذیلموارد که اشاره گردید، تاکید شده که  یمجوز کیگفت: در بند  باره نیدر ا زین یخراسان رضو یجهاد کشاورز یامور اراض ریمقدم مد انیقوس محمدرضا

 . ستیساخت و ساز ن برایمجوز،  نیا ، پس عمالستصادر شده و فاقد هرگونه ارزش به منظور ساخت و ساز ا ربطی و اخذ استعالمات از ادارات ذ یابی

سازمان  در یعنی ردیورت گصها  مانساز گریصادر شده تا استعالم از د یجهاد کشاورز یاز سو یمقدم ابراز کرد: نامه ا انیدر پاسخ به قوس زیاستان ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 ریاکه اگر س دیا دهیرس جهیتن نیسازمان به ا یمعناست که در جمع بند نیبد نیها پاسخ بدهند. ا سازمان گرید نکهیمشروط بر ا ؛مجوز صادر گردد نیکه ا دیا دهیرس یجمع بند نیبه ا

 ها به استعالمات پاسخ مثبت دادند، مجوز صادر شود.  دستگاه

 و لیشهرک آج نیزم ن،که طبق آ ابالغ کرد نسبت به این شهرک نظر خود را یرسم ینامه ا درکل کشور  یامسال سازمان امور اراض ماهید 23در تاریخ مقدم در پاسخ گفت:  انیقوس

 یاربرک رییتان بحث تغن مرکز اسو به دادستا میدار یقانون فیما تکل نهیزم نیشود. در ا یریگیآن پ یبرا دیبا زین یاراض رییتغ یها خشکبار مشهد شامل عوارض ارزش افزوده است و بحث

 . میدادستان درباره اعمال قانون هست ندهینما یو منتظر معرف میرا اعالم کرد

د، دهن لیتحو یاد کشاورزکنند و به جه افتیاستان در عیصنا تیریاز مد یدیمجوز جد نکهیامسال ابطال شده و به محض ا ماهید 11 خیو خشکبار در تار لیافزود: مجوز موسسه آج یو

 . میکنی مجوز اقدام م یاجرا یشد و آن را پرداخت کردند، برا دییو اگر عوارض ارزش افزوده تا گرددیها طرح موضوع م استعالم
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 یواز س یکشاورز یلیتبد عیصنا واحد کی سیتا جواز تاس ردیگبصورت ها  الزم است استعالم ؛مجوز آمده نیابراز کرد: در متن ا گریبار د زیاتاق مشهد ن یو مشاور حقوق لیهاشم، وک یبن 

 . ستندیمشمول پرداخت عوارض ن یلیتبد عیصنا یسازمان صادر گردد. اما طبق قانون واحدها نیا

د و خت عوارض معافناز پردا نشده یفراور یاو گفت: طبق قانون، محصوالت کشاورز .استان قرار گرفت یسازمان جهاد کشاورز یگذار هیسرما ریمد گانهی یعل اریدر اخت بونیادامه تر در

گذرانده را ن یراورو تفت دادن نخود در مرحله ف یو خشک کردن چا یریو پوست گ یانجماد، پاک کردن، درجه بند ،یکه مراحل بسته بند شودی را شامل م مواردیمحصوالت،  نیا

 باشند.

وضوع است چرا م یلیبدتع صنعت، نو یموضوع دو ابهام وجود دارد، گفت: وقت نیدر ا نکهیا انیقرار گرفت؛ او با ب بونیاستان پشت تر یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف گریبار د سپس

ر دمقصرند؟  عیصنا انیم نیا باز هم در ایآ ،صادر کرده یلیتبد عیبا عنوان صنا یمجوز یشاورزجهاد ک عیامور صنا اگر نکهینکته دوم ا ؟شودی م ارجاعسازمان جهاد  یامور اراض واحد

 .دمی شوکار جهاد مطرح  یدر شاکله اصل نیکمک کند و ا یاست که به بخش کشاورز ییها تیخود سازمان به دنبال معاف زیبر ارزش افزوده ن اتیارتباط با مال

 جانیذرباآر استان دو خشکبار  لیآج یواحدها یبرا یلیتبد عیبا اشاره به صدور پروانه صنا زین یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص مسئول امورشورای گفت و گوخوش زبان،  نرجس

 یلیتبد عیاجزو صن یزپ لیآج یصادر نشود؟ اگر واحدها یمجوز نیچن گر،ید یو در استان گرددصادر  یلیتبد عیمجوز صنا تیفعال نیا یاستان برا کیگفت: مگر ممکن است در  یشرق

چرا  هکدهد  حیتوض یضوراسان رخ یهستند، جهاد کشاورز یلیتبد عیواحدها در زمره صنا نیاستان معتقد است که ا نیصادر کند. اما اگر ا یمجوز نیچن دینبا زین یشرق جانیآذربا ستند،ین

 ؟موضوع است نیمخالف ا

رفته گواحدها تعلق  نیبه ا یمل نیمتفاوت است؛ در آن استان زم یشرق جانیگفت: دستورالعمل ما با آذربا استان در پاسخ به خوش زبان یجهاد کشاورز یمقدم، معاون امور اراض انیقوس

 ما هم وجود ندارد. یبعد یها به استعالم یاجیبدهند، احت یرا به شهرک صنعت نیمستقر شود و مبلغ زم یدر شهرک صنعت ها تیفعال گونه نیاست. اگر ا

 دستور وسال شده بودجه ار واستان است که به سازمان برنامه  یدار اقتصاد مقاومت تیاولو یها پروژه جزو طرح نیگفت: ا زین یخراسان رضو یوطن پرست، کارشناس استاندار یمهد اما

حل مشکل  یراب یه هر نحوب یدستگاه متول ست،یو اگر ممکن ن رددها در داخل استان حل گ است که مشکل آن نیا تیاولو تاکید دارد.حل مشکالت بر پروژه ها  نیاستاندار در خصوص ا

 از مرکز اقدام کند. 

است  یجهاد کشاورز عیموضوع امور صنا نیا یاصل ی. متولستین یجهاد کشاورز یامور اراض صیکار در تشخ نیگفت که ا دیبا زینوع صنعت ن صیو تشخ یلیتبد عیافزود: در بحث صنا یو

 نیکرد؛ هر دو ا یریگیرا پ پرونده نیاستان ا ریستاد تدب ایو  یترمشروط در دادگس عیاز صنا تیو حما یاقتصاد مقاومت تهیدر کم توانی مهمچنین دانسته است.  یلیرا تبد عیصنا نیکه ا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ع:ساعت شرو                                             7/11/98   تاریخ جلسه                              40شماره جلسه:   

 نفر  20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 الزم االجراست.  کنندی که صادر م یمراجع فصل الخطاب هستند و مصوبه ا 

ا این پرونده تورت دارد ه، ضررئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی موضوع بیان کرد: به نظر می رسد باید توجه به نظرات حقوقی ارائه شد یلباف

 ارجاع گردد.  ییقضا ونیسیو کم استان ریستاد تدببرای حل و فصل و نتیجه یابی به 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

یرامون موضوع شهرک پ 15/10/98مورخ  23/98/1/36نظر حقوقی دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی به شماره 

 جددام جلسه تخصصی آجیل ، خشکبار و حبوبات مشهد که در جلسه سی و سوم دبیرخانه شورا به صورت مشروح طرح شده بود در

ه تولیدی آجیل و کارگا 130ارائه گردید  و مقرر شد، با توجه به اینکه این شهرک تخصصی با هدف ساماندهی و سرمایه گذاری، تعداد 

دس رضوی ستان قآخشکبار تحت پوشش اتحادیه مستقر در شهر مشهد تشکیل گردیده است و با اجاره سطح زمینی از اراضی موقوفه 

 و حبوبات انجام  وسال پیگیری راه اندازی مجموعه جهت فرآوری ، بسته بندی آجیل و خشکبار  4آباد طی  واقع در روستای مهدی

زی استان صادر و از مدیریت وقت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاور 11/10/97مورخ   313961592موافقت اصولی شماره 

یجان ستان آذربابه در اجواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی برای فعالیت مشااستعالمات الزم اخذ شده است  لذا با عنایت به صدور 

رغداریها، دامداریها، م ها،احداث گلخانه "که مقرر می دارد   هاحفظ کاربری اراضی زراعی و باغقانون  1ماده  4شرقی و نظر به تبصره 

زی بوده و خش کشاوربکردن تولیدات در روستاها بهینه غذاییکارگاههای صنایع تکمیلی و پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و 

های فقت سازمانمحیطی با مواشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیستتغییر کاربری محسوب نمی

 ل اختالف وحمیسیون کستاد تدبیر استان و  در شورای گفت و گو و ، موضوع از طریق طرح "باشدبالمانع می جهاد کشاورزی استانها

 دادگستری استان  پیگیری گردد.  گذاریحمایت قضایی از سرمایه

محترم خراسان  استانداری

  رضوی،

کل محترم  دادگستری

 استان

 یک هفته

 

 

 
 


