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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

   دستورکار :

مورخ    27/23-1206ه  حریم های مشخص شده در مقررات مربوط به دامپزشکی ) ارائه شده توسط نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به شماره نام-1

 به پیوست (    – 99/ 26/9

  99/ 26/9مورخ  27/23-1207بخش کشاورزی است ) طی نامه شماره   استانداردهای مشخص شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که مانع سرمایه گذاری در-2

 به پیوست (   –نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 

 سایر موارد  -3 

صبح روز سه شنبه مورخ    8قانون احکام دائمی ( در ساعت    12هشتمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  

 برگزار گردید   252الک اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پ  2در ساختمان شماره  1399/ 10/ 2

و همین    فاقد سند هستند استان    ی ها در روستاهاو چاه   ی و مسکون  یزراع  یاراضدرصد  60قریب به  گفت:    یاز کسب و کار خراسان رضو  تیحما  ته یکم  رخانه یدب  سیرئ

در برابر پرداخت    قهی را به عنوان وث  یشهر  امالکها سند    بانکمسئله هر اقدام برای توسعه و سرمایه گذاری در این بافت ها را با چالش مواجه می کند. در حال حاضر  

 و همین امر توسعه درونی و رشد اقتصادی روستاهای استان را با مشکل مواجه کرده است.  کنند ی مطالبه م   برای روستاییان التیتسه

  ی روز یرغم آن که پس از پ  یبرگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه عل  « یمشخص شده در مقررات مربوط به دامپزشک  یها  م ی»حر  رامون یکه پ  یدر نشست   ی«اکبر لباف  یعل؛ »

اما به مس  رساختی آب، برق، ز  ، یانقالب اسالم ... به روستاها منتقل شد  تول ئو  با  یدر حال  ن ی، اصورت نگرفت  یدر روستاها توجه  آمد ثروت و در  د یله  در    د یاست که 

 انجام بگیرد و توسعه به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد بروز چنین چالش هایی نباشیم.  یگذار ه یسرما ، ییمناطق روستا
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  ی تخصص  ی بانک ها  یو حت  ینظام بانک  رش یمورد پذ به عنوان وثیقه    ز ین  یی دارای سند روستا  ی اراض  حتی   ، یبخش کشاورز   ی قانون بهره ور   د یرغم تاک   ی افزود: عل  ی و

در استان خراسان    دارد اما عمال  ژهی و  د یمهم  تاک  نیقانونگذار بر ا   گرید  ان یبه ب  بوده وچهارم، پنجم و ششم    های  برنامه  فی تکل  یقانون کاداستر و حدنگار. ردیگ  یقرار نم

 .  می کن ی دست و پنجه  نرم م  یاریحوزه با مشکالت بس ن یهنوز در ا یرضو

در تملک خود دارند، عدم اختصاص    ینی که زم  مرتبط است  ی و نهادها  متولی   یها دستگاه   یعدم همراهلبافی توضیح داد: آنچه مانع پیشرفت کار در این بخش است،  

ا به  و همراه   ن یاعتبار  اجرا  یی روستا  ی نکردن شوراها  یبخش  بحث  طرح کاداستر    یدر  موانع دیگری هستند که در  برنیز  اسناد  ها    ییروستا  یاراض  ی اصدور  آن  با 

 . رند یگ ببهره  ی بانک الت یتسه افتیدر یبرا  قهی اسناد به عنوان وث نیبتوانند از ا انییروستا  تابرطرف شود  د یموانع با نیو ا مواجهیم

 دارد  یبه بازنگر ازیها، ن میحر*

قانون    ه ی به استناد اصالح  در ادامه این جلسه و در رابطه با دستور کار آن، بیان کرد:  ی خراسان رضو   ی عیو منابع طب   ی کشاورز   ی نظام صنف  ر یدب  ، یمهدو  مجید   ادامه   در

کاربر تار  ی حفظ  م  1ماده    4تبصره    لی ( ذیکشاورز  عیزارعت، صنا  ،یباغبان  الت،ی)ش   یکشاورز  یها  ت یفعال  85آبان    1مصوب    خیبه  تغ  ی قرار  و    ی کاربر   ر ییگرفتند 

ماده    1مشمول تبصره    ز ین  یکشاورز   ی ها  ت یفعال  یو عمال تمام   د یگرد  ی بند ملغ  ن یسال ا  14کرد اما پس از    یمجوز را صادر م   ی شدند و دستگاه متول  ی محسوب نم

  ه ی مانع سرما  ژهیو  رکه به طو  رفتهیصورت پذ   یعدالت ادار  وانید  یعموم  أتیه  1۳۳شماره    یابطال توسط را  نیشوند. در واقع ا  یمحسوب م  یکاربر   رییهستند و تغ

 است. د ی مقابل جهش تول   یو سد بزرگ ی در بخش کشاورز  یگذار

به نام    یاقدام کنند که داشتن سند قطع  یکاربر  ریینسبت به اخذ مجوز تغ  د یبا  ی در بخش کشاورز  یگذار  هیسرما  انیکرد: متاسفانه در حال حاضر متقاض  حیتصر  یو

 باشد. یم تیمالک یرسمفاقد سند  یکشاورز  یاز اراض یاست که بخش قابل توجه ی در حال نیباشد، ا ی م ی کاربر  رییمجوز تغ افتیالزامات در در زمره   یمتقاض

  ن یمجوزها متوجه ا  افتیدر مرحله در  یاز فعاالن حوزه کشاورز  یبرخ  گرید  انیشود، به ب  یم  زین  یجار  یله شامل تمام پرونده هائمس  نیشد: متاسفانه ا  ادآوری  یمهدو

 .می مجلس ارسال کرد ندگانیحوزه به نما ن یشده اند. لذا ما مطالباتمان را در ا ماده قانونی
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صدور پروانه آمده    یکه برا  یی رابطه عنوان کرده است که تعداد پرونده ها  ن یدر ا  یعنوان کرد: نظام مهندس   یخراسان رضو   یعیو منابع طب   یکشاورز  ینظام صنف   ریدب

  و ماده اعالم کنند    ن یخود را نسبت به ا  راض اعت  مسیر ممکناز هر  تا  م  یدست اندکاران تقاضا دار  یبخشنامه داشته اند. لذا از تمام  نیاعمال ا  ل یبه دل  یریمگ کاهش چش

 ابطال شود. یرا  نیا امیدواریم که 

کند که به منظور    ی عنوان م  ی قانون جامع دامپرور  6افزود: ماده    یمشخص شده توسط سازمان دامپزشک  یها  م یاز سخنان خود با اشاره به حر  ی گریدر بخش د  ی و

  م یحر  نییتع   ،یو پژوهش  یداشتبه  ،یط یمح  ستیو مقررات ز  نیقوان  تیو با رعا  ی گذار   هیآن با توجه به نوع سرما  تیو تقو  یمربوط به منابع دام   ه یسرما  تیحفظ امن

  ی م   ران یوز  اتیه  ب یبه تصو  ی وزارت جهاد کشاورز   شنهادیقانون، بنا به پ  ن یا  بیماه پس از تصو  6خواهد بود که حداکثر    ینامه ا   ن ییمربوط، به موجب آ  ی ها  هیسرما

مجاز انجام    ی ها  یگذار هی اسرم  میموظفند حر   یو خصوص یتعاون   ، یولتاعم از د   یو حقوق  یق یاشخاص حق  تمامیبه صراحت اشاره دارد که    ز ی ماده ن  نیا  ک یرسد. تبصره  

 .ند ینما تیقانون را رعا  ن یشده در امور دام موضوع ا

گذار    هی است که سرما  یدر حال  نیا  و مشخص شده    یمتراژ   یتی هر فعال  یبرا  ،یشده قانون جامع دامپرور  نییبراساس ضوابط تع   ، خاطرنشان کرد: به طور مثال  یمهدو

 را ندارد. یو دامپزشک  یشده نظام مهندس  نییتع  ی حدودها ن یا تیتوان رعا

از    د یبا  یاراتیوجود ندارد، اخت  یدارد حال اگر امکان بازنگر  یبه بازنگر  ازیها، ن  میکرد: از نظر بنده حر  حیتصر   یخراسان رضو   یع یو منابع طب  یکشاورز   ی نظام صنف  ریدب

  ن یخود استفاده کند. تنها در ا  اراتیاز اخت  اند کل بتو  رینظر کارشناس مجموعه، مد   د ییمختلف در صورت تا  یاعطا شود تا در پرونده ها  یکل استان  ران یمرکز به مد 

 بود.  دواریام  د یتوان به جهش تول  یصورت است که م

  تیتا در موارد خاص به منظور حما  ردیگ بصورت    یاریاخت  ضیر تفوزمانبر است اما اگ  اریبس  ی ند یمسائل فرآ  نی نظر در اد یخاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است تجد   یو

 . میرا برداشته ا یبتوان استفاده کرد، قطعا گام موثر اراتیاخت ن یاز ا د یاز تول 

 ندارد  یپشتوانه منطق  چ یها ه  میحدود حر  نیی تع*
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به ایراد    یکشاورز   ی اراض  ی کاربر   ر ییتغ  د یاستان در خصوص بخشنامه جد   یسازمان جهاد کشاورز  یامور باغبان  ریمد   ،ی بیهاشم نق  د ینشست س این  از    ی گریبخش د  در

  ، ی ، دامداریاست که مرغدار  یدر حال  نیابطال خواهد شد. ا  د یاز قبل بخشنامه جد   ز ین  ی قبل سیصادره تاس   یو پروانه ها  ی جار  ی : پرونده هاسخن پرداخت و عنوان کرد

ا  یمحسوب م  یبخش کشاورز  و جز  ی گلخانه دار و  نبا  نیشوند  را  تغ  د یموارد  ا  ی مطرح کرد. سازمان جهاد کشاورز  ی کاربر  ر ییبه عنوان  را در  اعتراض خود    نیبارها 

 خصوص اعالم کرده است. 

درصد    2۳تنها    یاست که در خراسان رضو  یدر حال   نیداشته باشند، ا  یسند رسم  انیشود که متقاض  ی صادر م  یمجوز در صورت   د،یادامه داد: براساس بخشنامه جد   یو

  افت یاستعالم در  24  باید   اخذ مجوز   جهت  ، نیفاقد سند هستند. عالوه بر ا  یدرصد از اراض  55از    ش یمشاع هستند و ب  یاراض  ز یدرصد ن  2۳دارند،    ی سند قطع  یاراض

 .د ناستعالمات حذف شو نیا د یسهولت شروع کسب و کار با یاست که برا یدر حال  نیشود، ا

از آن    یها حاک   یصورت گرفته، چرا که بررس   ز ین  یدر وزارت جهاد کشاورز   یمطالبه کرد. البته ممکن است قصور  یعدالت ادار   وانیاز د  د ی له را بائمس  ن یافزود: ا  ی بینق

 گرفته نشده است.  یجد   ان له چند ئمس نیداشته اما متاسفانه ا  یبا وزارت جهاد کشاورز  ی مکاتبات ، یقبل از صدور را ی عدالت ادار وانیاست د

ها به وزارتخانه منعکس کرده    م یحر  ن ییتع  ی را برا  یمطالبات بخش خصوص  یکه سازمان تمامنیرغم ا  یشد: عل  ادآوریاستان    یسازمان جهاد کشاورز   یامور باغبان  ریمد 

ها    میحر   نییتع  ی مبنا اغلب این سوال مطرح می شود کهاستفاده کرد.    ظرفیت  نی صورت ضرورت بتوان از ابه سازمان صورت گرفته است تا در    اندکی  اریاخت  ضی اما تفو

 ندارد.  یپشتوانه منطق  چی ها ه م یحر نیحدود ا نییتعکه  عنوان کرد  د یدر پاسخ با  واستوار است   ی بر چه منطق

 م یکن یریگی پ  یرا از سازمان بازرس یکاربر  رییمبحث تغ دیبا *

در    د یبا  ی اراض  یکاربر  ر ییله تغئحل مس  یعنوان کرد: برا، پس از استماع اظهارات طرفین،  مشهد   یو آب اتاق بازرگان  یکشاورز   ونیسیکم  سیمقدم، رئ   یعتیشر  یعل

 . ردیگ بصورت  یزنیمکاتبه و را   ، موضوع را مطرح کرده ن یبار ا نینخست یکه برا  یوهله نخست با سازمان بازرس 

 با منطق و به موقع ابطال گردد.  ی را ن یارسال شود تا ا یو به سازمان بازرس  ه یتبصره ته ن یا دوراز آثار ص یگزارش  د ی در واقع ابتدا باوی ادامه داد:  
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 حفظ شوند دیها با  میبهداشت، حر تی منظور رعا به*

  ز ی است و ما ن  ران یوز  اتیبخشنامه ها مصوب ه  نیعنوان کرد: ا  ی خراسان رضو  ی اداره کل دامپزشک  ی فن  ته یکم  ر یدب  ،ی میابراه  د ینشست سع  این   از   یگر یبخش د  در 

 ی مطالعات کارشناس   چیبدون ه  اید بخشنامه  واست که عنوان ش   یانصاف  یب  نیاما ا  میچالش مواجه هستبا  مباحث    نیا  سال هاست که درو    میآن هست  یاز اجرا  ریناگز

 کند.  یاقدام نم ینسبت به ابالغ بخشنامه ا  یبدون بررس  ران یوز اتیابالغ شده، آن چه که مسلم است ه

ها حفظ    م ی، حرمحیط   بهداشت  تیبه منظور رعا  د یبا  یواحد دامدار  کیاحداث    ی متفاوت است، لذا برا  اریبس  ی با کشاورز  ی بخش دامدار  عتایخاطرنشان کرد: طب  یو

 شوند.

   . میهست یمنطق  البته از مسیری حل مسائل و موضوعات ریگ یوزراتخانه پ  قیقابل حل شدن باشد لذا از طر یاز مشکالت و مسائل کنون  یبرخ  د یادامه داد: شا یمیابراه

 هاست  می مربوط به حر  ریستاد تدب یدرصد پرونده ها 80*

آباد بر بهداشت مح  ، یمحمد گل  ادامه این جلسه گفتخراسان رضو  ی دامپزشک  ییو مواد غذا  ط ی کارشناس اداره نظارت  مطرح شده در    ی درصد پرونده ها80:  ی در 

 .استربان یدست به گ  اریه بسئل مس نیبا ا یها است و سازمان دامپزشک میله حرئو ... مربوط به مس ریستاد تدب د،یجلسات جهش تول

در    می در مبحث حر  لیدخ  ی دستگاه ها  یکه تمام   یبه طور   ؛دادند  لیتشک  ی ا  تهیکم   ،ی و درمان و جهاد کشاورزبهداشت    خانه های، وزارت  88ادامه داد: قبل از سال    یو

  ن یشد و ا  یم  کپارچهی  د یبا  ی ردامیغ  ع یصنا  میحر  اینکه  لیبه دل، آن هم  د یو ابالغ گرد  نیتدو 88در سال   ینامه و بخشنامه ا  نییحضور داشتند. پس از آن آ  تهیکم  نیا

 شد. یاختالفات حل و فصل م 

وزارت بهداشت و سازمان   ی سازمان غذا و دارو  یصورت گرفت و در قالب بخشنامه مشترک با امضا  یدستگاه ها هم حضور داشتند و جمع بند   ندهیافزود: نما  ی آباد  گل

  ی خوب  یکارشناس   یها  ی بررس   انونق  نیا  یاز آن است که بر رو   یشد و شواهد حاک  بیکشور تصو  یقانون جامع نظام دامپرور   88کشور ابالغ شد. در سال    یدامپزشک

 است. د یتول یقانون به شدت حام نیصورت گرفته و ا
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دامپزشک  کارشناس  ادارع کل  نظارت  و  ماده    ادآوری استان    یمسئول  رعا  6شد:  قانون  در  مذکور  اگر ضوابط  دارد که  اشاره  به صراحت  مجرم    تی قانون  نشود، متخلف 

حدود به    نیا  ن ییمساله باشد. لذا آنچه که مسلم است تع  ن یا  ر یگ یپ  د یبه عنوان ضابط با  ز ین  ی انتظام  ی رو یموظف به برخورد است. ن  ز ین  ییمحسوب شده و دستگاه قضا

 شود. انتیحفظ و ص ه یاول یگذار ه یآن است که سرما  لیدل

در    یگرفت، چرا که دستگاه نظارت  دهیتوان قانون را ناد  یمواجه هستند، لذا نم  یشوند، با مشکل قانون   یمطرح م  ریکه در ستاد تدب  ییشد: اکثر پرونده ها  ادآوری  یو

 . ردیگ  ی قرار م ردیگ یسازمان را مورد پ  نیاز قانون مسئول ی صورت مشاهده تخط

 
است. گنجانده شده  حوزه    نیدر ا  یگذار  هیاز سرما  انتیص  لیضوابط به دل  یاست و تمام  د یاز تول  تیحما  کردی قانون جامع با رو  یافزود: قانون جامع دامپرور   یآباد  گل

 .تحوزه به کار رفته اس  ن یدر ا  یریحداکثر انعطاف پذ  و عمالشود  ینم تیها، آن گونه که به سازمان ابالغ شده رعا م یحر ند یناگفته نما

دارد کنار مرکز    ی راد یباشند. چه ا  د یمانع تول  د یو مقررات نبا  ن ی: قواننیز در همین خصوص گفت  ی کشاورزان خراسان رضو  ه یاتحاد   ره یمد   اتیه  س یاحمدرضا رضازاده، رئ

خود واحد مربوطه را    نی کند بلکه در زم  ینم  یگذار  ه یسرما  یگرید  نیمها و امکانات در ز  رساختیفقدان ز  لیگذار به دل   هیاحداث شود؟ سرما  یدامدار  د واح ،یکشاورز

 کند.  یاحداث م

  ی م  شنهادیوجود دارد. لذا پ  ی اریبس  ی واحدها موانع و چالش ها نیاحداث ا  یاما برا  می کن  ی م  ق یشد: هر چند که ما کشاورزان را به سمت احداث گلخانه تشو  ادآور ی  یو

 . گرفته شودانعطاف به کار  یها مقدار م یحر نییتع ی، برا برای دیگران انیضرر و ز  نسبت به عدم ایجاد  یمتقاض از  تعهد اخذ داده شود تا با  ار یاخت ی شود به سازمان متول

 است   یضرور دیاز تول  تیبه منظور حما ، می از حرا یدر خصوص برخ یبازنگر *

  ی حداقل  میاز حرا  یاریاز آن است که بس  یحاک  یدانی و شواهد م  یکرد: بررس   حیتصر  نیز در همین رابطه   استان  ی گذار  ه یمرکز خدمات سرما  یی اجرا  ریمد   اط،یفاضل خ

موارد تالش    یمثال با کاشتن درخت در برخ  طورها شکسته شود. به    میاالمکان حر  یشده تا حت  یسع  یاز موارد با ارائه راهکار  یاریدر نظر گرفته شده اند، لذا در بس
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ها   م یحر ن یمواقع ا یارینکته توجه داشت که در بس نی به ا د ینشده باشد اما با یها کارشناس  م یحر ن ییمواقع تع  ی در برخ د یلذا شا و  ها کوتاه تر شوند  م یحر تاشده است 

 هستند. یحداقل

امور سرما  ، یاحمد موسو   ی عل  د یس  بنیز    استان  ی سازمان جهاد کشاورز   ی گذار  ه ی معاون  م  ی ضرور   م ی اگر چه ضرورت حفظ حرا  نکه یا  ان یبا  اما  انعطاف    ی است  توان 

  ره یدر خارج از زنج  تیشده است اما آن دو فعال   رش یپذ   گریکد یدر کنار    د یتول  رهی مشابه در داخل زنج  تیدو فعال  ،کرد، ادامه داد: به طور مثال  عملحوزه    نیدر ا  رتریپذ 

 است. یضرور  د یاز تول تیبه منظور حما می از حرا ی در خصوص برخ ی کنند. لذا بازنگر  تیها را رعا م یحر د یبا د یتول

کرد: در    حیشده است، تصر   ت یها رعا  م یحر  موضوع   نیدر بحث دام سنگ   نکه یا  انیدامداران استان با ب  ه یعامل اتحاد  ر یمد   ، ی میسل  نینشست حساین  از    ی گر یبخش د  در 

حوزه    نیبه ا  یریلطمات جبران ناپذ   م یلذا بحث حفظ حر  به شمار می آید وگوشت در کشور    د یقطب تول  یهستند، خراسان رضو   زش یحال حاضر دامداران در حال ر

 کند.    یوارد م

  ی درصد از دامدار  20است و حدود    ی وزارت جهاد کشاورز  ی برنامه ها  یدر راستا ی صنعت  یدام سبک به دامدار برای  یسنت  ی دامدار  لیبحث تبد   یاز طرفوی ادامه داد:  

 است. ی دشوار  مرواحدها ا نیاحداث ا ی پروانه برا افت یدر ،د یشوند که براساس بخشنامه جد  ی صنعت یبه دامدار لیتبد   د یبا یسنت یها

به رغم    ها  م یحر  تیعنوان کرد: رعای  از کسب و کار خراسان رضو  تیحما  ته یکم  ی استان  رخانه یدبی رئیس  اکبر لباف   ی عل  مطروحه، ی مباحث  در جمع بند و    انیپا  در 

زده  سرمایه گذای در این بخش رقم  یبرا یدارد و معضالت جد   یبخش کشاورز شرفتیبر روند پ ی جد  ریتاث اهمیت قانون، به واسطه محدودیت هایی که ایجاد می کند،

 است. 

تا ا  ن یو تدو  ه ی ته  یگزارش کارشناس   یک   حوزه   نیشود در ا  ی م  شنهاد یپ  وی ادامه داد:  عدالت    وان یو د  ی بازرس   سازمانو    یقانون گذار   ی به مباد  شنهاداتیپ  ن یشود 

مسائل   نیاست که با ا ی حوزه و کسان نیا نیستفاده از متخصصا شنهادات،یپ نیبا ادله محکم ارائه شود لذا الزمه ارائه ا د یبا شنهاداتیپ نیا برای  . البته گرددارسال  یادار

 دست و پنجه نرم کرده اند. ک یاز نزد

نباشد، لذا ممکن    یکار چندان درست  د یاستان ها شا  یتمام   ینسخه برا  ک ی  دنیچیخاطرنشان کرد: البته پ  یاز کسب و کار خراسان رضو  تی حما  تهیکم  رخانهیدب  سیرئ
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 است.   ی در سطح استان هابازنگر پیشنهادات  ازمند یباشد که ن ی راداتیا ، دارایشود یداده م ی که به سراسر کشور تسر ی است بخشنامه ا

.  میدر استان برس   ی شود تا به توافق کل  جاد یا  یا   تهیکم   یمختلف کشاورز   یدر حوزه ها  برای بررسی مصادیق   باید   یکشور   م یحرااز آن جا که مبحث  وی تاکید کرد:  

 بخشی از این مسائل را می توان درون استان پیگیری نمود. 

   :   مقرر شد  لذا

 مصوبات جمع بندی و

 مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

اینکه به   ، یباغبان  الت، ی)ش   ی کشاورز   ی ها  تی فعال  85آبان    1مصوب    خیبه تار   ی قانون حفظ کاربر  ه ی استناد اصالح  به   نظر 

مجوز   یشدند و دستگاه متول   ی محسوب نم ی کاربر  ر یی گرفتند و تغ  ی قرار م  1ماده    4تبصره   لی ( ذی کشاورز ع یزارعت، صنا

  1مشمول تبصره    ز ین  ی کشاورز   یها  ت یفعال  ی و عمال تمام  هد یگرد  ی بند ملغ  نیسال ا  14اما پس از    ند.کرد  ی را صادر م

تغ  ا  ی محسوب م  ی کاربر  رییماده هستند و  واقع  عدالت   وانی د  ی عموم  أت یه  1۳۳شماره    ی ابطال توسط را  نیشوند. در 

  ، است د ی مقابل جهش تول یو سد بزرگ  یدر بخش کشاورز یگذار ه یمانع سرما ژهیو  رکه به طو رفته یصورت پذ  اخیرا یادار

متقاض  لذا کشاورز  ی گذار  ه یسرما  انیدر حال حاضر  بخش  تغ  د یبا  ی در  مجوز  اخذ  به  که    ی کاربر  ر یینسبت  کنند  اقدام 

است که بخش قابل   یدر حال نی، ا باشد  یم  یکاربر  ر ییمجوز تغ افت یالزامات در در زمره  یبه نام متقاض ی داشتن سند قطع

، به    شود  ی م  ز ین  یجار  ی له شامل تمام پرونده هائمس  نیا  و  باشد   یم تیمالک  یرسمفاقد سند   یکشاورز   ی از اراض  یتوجه

 ه اند شد  ماده قانونی  نیمجوزها متوجه ا افتیدر مرحله در ی از فعاالن حوزه کشاورز یبرخ گرید انیب

  سازمان نظام صنفی

 کشاورزی 

 و

استانی دبیرخانه 

کمیته حمایت از  

 کسب و کار

 ده روز
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قانون حفظ کاربری اراضی    ،   آئین نامه اجرایی قانون اصالح  10براساس بند )ب ( دستورالعمل اجرایی ماده    در هر شکل

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،    1الحاقی به ماده    4زراعی و باغی قلمرو اجرای فعالیت های مذکور در تبصره  

می      ، اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها ، شهرکها و محدوده روستاهای دارای طرح های مصوب واقع است

و تبصره    1عنایت به تبصره ) یک ( دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره الحاقی به ماده  و از طرفی باباشد  

هـ     ۳7110/ت  59879تصویب نامه شماره    10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) موضوع ماده    2اصالحی ماده    1

، بهینه کردن تولیدات   1الحاقی به ماده    4در تبصره    هیات مدیران ( با توجه به اینکه فعالیتهای مندرج  19/4/1۳86مورخ 

 بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. 

آئین نامه اجرایی    10هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ) ب ( دستورالعمل اجرایی ماده    6۳۳رای شماره  با    علیهذا  

ا  ، باغی  و  اراضی زراعی  قانون کاربری  در حال حاضر متقاضیان سرمایه گذاری در بخش    شده است وبطال  قانون اصالح 

کشاورزی باید نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام نمایند که داشتن سند قطعی به نام متقاضی جزو الزامات دریافت  

 مجوز تغییر کاربری می باشد.

از بحث و بررسی    یت میباشند ، لذا پسلذا با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی مالک

 . موضوع در شورای گفتگو مطرح و پیشنهاد گردد که در رای دیوان تجدید نظر شده و مقررات قبل جاری گردد  ، مقرر شد 

2 

صنفی کشاورزی و موضوع حرایم تعیین شده به صورت ملی به عنوان یکی از موانع  ارتباط با پیشنهادات سازمان نظام    در

فواصل مرکز    7آن بعضا با شرایط فعلی اقتصادی بویژه جــــدول    در حوزه بخش کشاورزی و عدم تطبیق    کسب و کار

در جلسه ای با دعوت  قرر شد  م  .پرورش ماکیان ) مرغ و خروس ( و ســــــایر ماکیان با دیگر اماکن دامی و صنایع وابسته

... موارد به صورت   و محوریت سازمان نظام صنفی کشاورزی از اداره کل دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، سازمان صمت و 

نظام   سازمان 

کشاورزی  صنفی 

طبیعی   منابع  و 

 یک هفته 
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دبیرخانه به  مربوطه  ادله  همراه   به  کارشناسی  گزارش  و  بررسی  کار خراسان   مصداقی  و  ازکسب  کمیته حمایت  استانی 

 .منعکس گردد  رضوی  

 خراسان رضوی  

3 

دامپزشکر موا،    مقرر شد  اداره کل  به  بوده است  اغماض  قابل  اختالف  تا درکارگروه  دی که میزان  اعالم  ارکانها  و سایر    ی 

 گردد   و مساعدت  جهش تولید ) اداره کل دامپزشکی( بررسی و مشکل برطرف

دامپزشکی  

خراسان   استان

 رضو ی

 مستمر 

 
 


