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 شناسه 

  : حوزه موضوعه
تخصصی ) ارائه دهنده اتاق اصناف به شماره ،ستای ایجاد شهرکهای صنفی ااخذ مصوبه حذف یا کاهش هزینه تعییر کاربری اراضی کشاورزی در ر 

 به پیوست ( – 16/5/98مورخ  307/98ص//458نامه 

 
 

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

 5 از     1           تعداد صفحه : 13/7/1398  : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  13/7/1398صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده هفتمین 

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

 دستورکار:

 ستای ایجاد شهرکهای صنفی تخصصی ااخذ مصوبه حذف یا کاهش هزینه تعییر کاربری اراضی کشاورزی در ر

کسب و کار، خواستار مشارکت بخش های مختلف برای محیط نگر در حل مشکالت با تاکید بر اهمیت نگاه درون 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکم رخانهیدب سیرئ

 موجود شد.به منظور رفع موانع  یاستاندرون یها تیاز ظرف یریبهره گ

ناحق شود،  یست که حقیمعنا ن نیبد نی. البته امیاصالح کن ین استاندرو یها تیظرف قیموانع کسب و کار را از طر دیبا منطقه ای هستیم،اگر به دنبال توسعه 

 داشته باشند.  این خطهدر  یگذار هیبه سرما یلیتا تما میکن جادیا هیصاحبان سرما یرا برا یتیمز دیبلکه با

آنان را ملزم به پرداخت  گرید یرا به خارج از شهر انتقال دهند و از سو ندهیکه مشاغل آال میکن یرا مکلف م یدیصاحبان مشاغل تول کسویشد: ما از  ادآوری یلباف

انتقال واحد آالینده به خارج شهر نداشته رغبتی برای  و صنوف  گذار هیسرماتا شود  یمسائل سبب م نیکه ا نماییم یم یکاربر متیق یدرصد 80عوارض 

 باشند.

صورت  یکاربر رییپس از تغو  یصنعت -یاحداث شرکت صنف انیامور توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: متاسفانه در جر ریمد ،یمشرف نیادامه حس درـ  

 مطالبه شده است. یتوسط کارشناسان جهاد کشاورز نیروز زم متیدرصد ق 80گرفته، 

 ادآوری رد،یصورت گ یشهر میدر خارج از حر دیبا یآلودگ جادیا لیواحدها به دل نیکه احداث اه است ابالغ کرد زین یشهردار نیعالوه بر ا نکهیبا اشاره به ا یو

در روند و  ریتاخ لیعوارض به دل نیانکرد بلکه  دایکاهش پ یکاربر رییاز تغ یمجلس، وزارتخانه و ... عوارض ناش ندگانیبا نمااصناف اتاق  یزنیرغم را یشد: عل

 .افتی شیشدن مصوبه موجود به دو برابر افزا یملغ

از مشاغل  یمشهد خاطرنشان کرد: سامانده لیپروف عیآهن آالت و صنا هیاتحاد سیعضو اتاق اصناف مشهد و رئ ،یرانیاز نشست محمد ط یگریبخش د در ـ

فعال می  هرهاش هیشوند ابتدا مشاغلشان را در حاش یطرح م نیهم که مشمول ا یداشته است و معموال کسبه ا دیاست که قانون گذار بر آن تاک یالزامات جمله

گونه  نیا یسامانده یبرا یشوند. در گذشته قانون یمواجه م یبا مشکالت یمناطق مسکون تیمحدود لیبه دل ،کند یم دایاما پس از آنکه شهر توسعه پ کنند

 گونه واحدها در قانون لحاظ نشده بود. نیاحداث ا یبرا زین یجازاصناف وجود نداشت و مکان مُ

 یاراض ریدر غ ینیزم تاداد  شنهادیشورا پ نیا وشد  لیتشک ییشورا ،یشهردار قیالزم از طر یها یریگیاتاق اصناف مشهد ادامه داد: حال پس از پ عضواین 

 به ما کمک کنند.  یکاربر رییتغ ندیدر فرآ نیز آن ها و میکن یداریخر یکشاورز

 نیکنند از پرداخت عوارض معاف هستند، در ا دایشهر انتقال پ میو مزاحم که به حر ندهیمشاغل آال مصوبات دولت های وقت خاطرنشان کرد: براساس  یرانیط

 اخذ شد.  یکاربر رییتغ یبرا ییمختلف موافقت ها یاز دستگاه ها نهیزم
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 شناسه 

 : حوزه موضوعه

ستای ایجاد شهرکهای صنفی تخصصی ) ارائه دهنده اتاق اصناف به شماره ااخذ مصوبه حذف یا کاهش هزینه تعییر کاربری اراضی کشاورزی در ر 

 به پیوست ( – 16/5/98مورخ  307/98ص//458نامه 
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از      2           تعداد صفحه : 13/7/1398   : تاریخ جلسه 

. ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشتغال زیادی را ایجاد می کنندو خشکبار لیخشکبار مشهد عنوان کرد: آج هیاتحاد سیرئ ،یممقان یارزان رضایادامه، عل در ـ

 گرید یشود و از سو یدوش دولت برداشته م یاز رو ییزدا ابانیب نهیهز کسویاز  بیترت نیبد و شود  یم دیمحصول پسته تول رانیا یمرکز ابانیامروز در ب

 .گردد یصادر م یجهان یبازارها مذکور روانه محصول

در عرصه  یرانیکشاورزان در روستاها هستند، افزود: خشکبار ا یدر ماندگار یعامل مهم کیمحصول استراتژ کیامروز خشکبار به عنوان  نکهیبا اشاره به ا یو

 استفاده کنند. یرانیمحصول ا نیاز اتا دهند  یم حیترج زیبرخوردار است، چنان که هموطنانمان ن یخوب اریبس گاهیاز جا یجهان

موجود، دست  نیمتاسفانه قوان م،یکن جادیکار را در شهر مشهد ا نیا لوتیپا تا میخشکبار مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما بر آن هست هیاتحاد سیرئ

 .دیکوش نیقوان نیدر جهت اصالح ا دیبسته است، لذا با یاراض یکاربر رییرا در تغ یهمکاران جهاد کشاورز

تومان در  اردیلیم 90 نیحاصل نشده است، عالوه بر ا یا جهیو اخذ مجوزات هنوز نت نیزم دیسال تالش در جهت خر 4کرد: در حال حاضر پس از  حیتصر یو

 . مایهکرد یگذار هیحوزه سرما نیا

 یینامه اجرا نییآ هیاصالح نیدولت در آخر اتیعنوان کرد: ه یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یامور اراض ریمقدم، مد انیادامه، محمدرضا قوس در ـ

که با اعتبارات  ییمعاف کرده است، نخست مجموعه ها یکاربر ریی، دو گروه را از پرداخت عوارض تغ1396سال  ها مصوب و باغ یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر

 مردم. ازیمورد ن یخدمات عموم های شوند، دوم مجموعه یساخته م یو استان یاعم از اعتبارات مل ییدارا

با توسعه  زیکرد: ما ن حیداده شود، تصر لیبه دولت تحو دینشود، با انجام کشتدر آن سال  5که  یاتیمستثنو  نی، زم ریبا یطبق قانون اراض نکهیبا اشاره به ا یو

 .میهستآن  یملزم به اجرا ورا ابالغ کرده اند  ینیبه ما دستورالعمل ها، بخش نامه ها و قوان یباالدستساختارهای اما  میشهر مشهد موافق

در  اماما مطرح بود  یتوسعه برا یدر گذشته همواره ژاپن به عنوان الگود ، عنوان کر یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیوطن پرست، کارشناس سرما یمهد ـ 

همچون عمان که  یکوچک یکشورها ه،یکسب و کار و توسعه در کشور ترک طی، صرف نظر از شرامعرفی می شودما  یالگو برایک به عنوان  هیترک یفعل طیشرا

سرآمد  دیالرضا)ع(  با یبن موس یعل یانمضجع نور لیبه دل یاستان خراسان رضو کسب و کار از ما سبقت گرفته اند.در حوزه رفع موانع  ستیمورد لحاظ ما ن

 ستان ها در حوزه کسب و کار باشد.ا گرید

برگزار  یاریعنوان کرد: تاکنون با همکاران اصناف جلسات بس یخراسان رضو یصنعت یشرکت شهرک ها یزیحجت ذاکر، معاون برنامه ر دیادامه نشست س درـ 

 نیا یکه اتاق اصناف متول گردیدآغاز  یاز زمان یو صنعت یحال مشکل در حوزه شهرک صنف نیبا ا م،یبه عمل آورد دیبازد زین یصنف یو از شهرک ها میکرد

 را به وجود آورد. یا دهیعد یله چالش هائمس نیا وحوزه شد 

مالک شهرک آن است که  یرو شیپ نهیگز نیعنوان کرد: بهتر نیز در همین رابطه شهر مشهد میحر یپروژه هماهنگ ریمد ،یمشهد یکامران وثوق رضو اما ـ

 یشهردار یصورت است که معاونت شهرساز نیمورد لحاظ قرار دهد، تنها در ا یمشاغل شهر یسامانده یصنعت _یواحدش را تحت عنوان مجتمع صنف

 حوزه با مالک خواهد داشت.  نیالزم را در ا یها ساعدتم
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه
هرکهای صنفی تخصصی ) ارائه دهنده اتاق اصناف به شماره نامه اخذ مصوبه حذف یا کاهش هزینه تعییر کاربری اراضی کشاورزی در راستای ایجاد ش

 به پیوست ( – 16/5/98مورخ  307/98ص//458
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از      3           تعداد صفحه : 13/7/1398    : تاریخ جلسه 

حاضر در کارگروه امور  یاعضا یو مابق یرا دارد که با کمک جهاد کشاورز یآمادگ نیشهرستان مشهد ا یاقتصاد نیمشهد به عنوان مع یادامه داد: شهردار یو

 به کارشان ادامه دهند.  تیوضع نیآل تر دهیبتوانند در ا زانیدهد که عز یبیترت یاراض

اصناف در قالب شرکت شهرک  یصنعت _یدارد که اگر شرکت صنف ییها تیظرف یصنعت یکرد: شرکت شهرک ها جلسه عنوان یدر جمع بند یلباف انیپا در ـ

ها و اتاق اصناف  هیاتحاد قیاز طر ندهیکه در آ ییشرکت شهرک ها استفاده کنند. لذا مقرر شد واحدها یها تیمعاف یتوانند از تمام یم رد،یقرار گ یصنعت یها

 ها استفاده کنند. تیتا بتوانند از معاف رندیقرار گ یصنعت یکنند، تحت پوشش شرکت شهرک ها یم دایشکل پ یصنف یتحت عنوان شهرک ها

 مصوبات 

اتاق اصناف مشهد پیرامون اخذ مصوبه حذف یا کاهش هزینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در راستای  16/5/1398مورخ  307/98ص//458درخواست شماره 

در جلسه مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات کارشناسی اعضاء و دستگاه های اجرایی ذیربط و  غیر دولتی تخصصیایجاد شهرکهای صنفی 

شهرداری ،  بخش خصوصی  از جمله نمایندگان محترم سازمان جهادکشاورزی استان ، اصناف ، اتخادیه های تحت پوشش اصناف ، استانداری ، دستگاه قضایی ،

 شد از طریق مبادی ذیربط در قالب سه پیشنهاد زیر پیگیری شود  شهرکهای صنعتی  به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ و مقرر شرکت
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست هفتمین موارد طرح شده و مصوبات
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پرداخت عوارض تغییر کاربری  1

زمین توسط اداره امور اراضی 

درصد  80جهاد کشاورزی معادل 

قیمت کارشناسی زمین بعد از 

 تعیین کاربری 

پرداخت عوارض تغییر کاربری 

زمین توسط اداره امور اراضی 

درصد  80جهاد کشاورزی معادل 

قیمت کارشناسی زمین بعد از 

 تعیین کاربری

ات جناب آقای با عنایت به توضیح

ترم شرکت مهندس ذاکر معاون مح

دگی اشهرکهای صنعتی و اعالم آم

اتحادیه های ذیربط اتاق اصناف 

استفاده  توافق گردید ، برای

و معافیت  اتحادیه ها از ظرفیت ها

ی هاهای شرکت شهرکها ، تقاضا

جدید تحت پوشش شرکت 

شهرکها قرار بگیرند و آن تعداد از 

این خصوص  شهرکهایی که در

اند اقداماتی را قبال انجام داده 

شرکت شهرکها بررسی و به هر 

و ممکن مساعدت های الزم نح

 ) پیشنهاد اول ( بعمل آورد. 

ضرورت بهره مندی از معافیت ها 

و مزیت های مربوط به شهرک 

 های دولتی و کاهش هزینه ها 
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 تعیین کاربری 

هی صنوف کارگابا هدف ساماندهی 

) مزاحم و آالینده ( چنانچه 

های صنفی حسب ضرورت و شهرک

) شهرداری ( ابالغ مراجع ذیربط 

مصوبه  اتنقال پیدا کنند به موجب

ک   مورخ 9116ت/74579شماره 

13/5/1387  ،43934/37792 

جز طرح های   21/2/1389مورخ 

خدمات عمومی مورد نیاز مردم 

محسوب و از پرداخت عوارض 

ییر کاربری معاف می شوند. تغ

 )پیشنهاد دوم(

ایجاد مزیت برای اشتغال مشاغل 

و صنوف شهرهای بزرگ خارج از 

 شهرها

 

پرداخت عوارض تغییر کاربری  3
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با توجه به اینکه جهت شرکت 

شهرکهای صنعتی غیر دولتی تحت 

پوشش شرکت شهرکهای صنعتی 

وزیر وقت صنعت ، معدن و تجارت 

، به موجب نامه شماره 

 14/10/1395مورخ  600/222005

ضمن ارسال پیش نویس مصوبه 

 هیات وزیران درخواست تصویب 

ایجاد مزیت یا حداقل شرایط 

ی و یکسان برای شهرکهای صنعت

صنفی دولتی و غیر دولتی یک 

 ضرورت است 
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 80اخذ قیمت منطقه ای ) به جای    3

درصد قیمت کارشناسی که در 

برای حال حاضر اخذ می کردد( 

ض تغییرکاربری شهرکها را رعوا

نموده اند در خصوص شهرکهای 

پیشنهاد  صنفی غیر دولتی نیز 

 . )پیشنهاد سوم(لحاظ شودگردید

 

 
 

 

 

 

 

 


