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 07/03/1401 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 رفع مشکل   نی ا  یبرا  یاتی عمل  یاز آن و ارائه راهکارها  یمشکالت ناش  نده،یشدن روند انتقال صنوف آال  یطوالن  لیدال  یبررس عنوان موضوع 

مرجع طرح 

 موضوع 
 اتاق اصناف استان 

 شرح موضوع 

شدن روند انتقال    یطوالن  لیدال  یبررسپیرو درخواست ریاست محترم اتاق اصناف جلسه کمیته کارشناسی شورا در خصوص  

که  رگزار گردید  ب  04/03/1401در تاریخ    رفع مشکل  نیا  یبرا  ی اتیعمل  یاز آن و ارائه راهکارها  ی مشکالت ناش  نده، یصنوف آال

از قبیل افزایش )  مشکالتی را برای واحدهای صنفی  ،انتقال صنوف آالینده  روند  د مطرح شده در جلسه طوالنی شدنربراساس موا

اخذ پروانه  ،افزایش قیمت آهن آالت و مصالح ساختمانیناشی از هزینه ساخت افزایش  هزینه های آماده سازی و آسفالت معابر، 

برق، گاز، اجاره عرصه هزینه های شرکت اجباری شدن مجری ذی صالح جهت ساخت، انشعاب آب،  ساختمانی و نظام مهندسی،  

تعاونی، عدم پرداخت حق السهم، هزینه های آماده سازی توسط مالکین و دستگاه های اجرایی، عدم تعیین تکلیف مالکیت اراضی 

 به وجود آورده است. ( و شهروندان )ایجاد آلودگی و ترافیک(که در صنف های مربوطه ساخت و ساز می نمایند

ایرادات و 

مشکالت  

 مطروحه 

واگذاری زمین به دلیل شکایت شهرداری، ورود معارضین جدید، طوالنی شدن روند دادگاه، اختالف نظر    طوالنی شدن روند  -

صنوف آالینده    شرکت تعاونی تشکیل    اعضاء در شوراهای اسالمی گذشته، ابطال مزایده، عدم قبول تولیت کار توسط شهرداری و

 ...( و  مربه عنوان متولی ا

سال(    15قیمت ها در گذر زمان )طی  افزایش و واگذاری زمینشدید هزینه ساخت و ساز به دلیل طوالنی شدن روند افزایش  -

 قمیت زمین، آهن آالت و مصالح ساختمانی، اخذ مجوزها الزم از شهرداری، نظام مهندسی و ...   از قبیل افزایش 

دلیل پائین    مجری ذی صالح در ساخت و ساز و همچنین عدم صرفه اقتصادی برای مجریان بههزینه های ناشی از الزام به   -

 متر(  100تا  50ن متراژ واحدهای صنفی )ودب

متر( برعهده واحدصنفی است که این مورد نیز هزینه گزافی را بر صنوف   150واحدصنفی )حدود  انتقال برق از محل پست به -

 تحمیل نموده است 

     و ...مانند آب، برق و گاز    ییهاساخت زیرآماده نبودن   -

 آماده نبودن جاده دسترسی به سایت علی رغم استقرار برخی از صنوف -

 بیرجند  آلودگی ناشی از صنوف آالینده در خیابان های کارگران، رجائی و عدلنارضایتی شهروندان از ایجاد ترافیک و  -

درصد صنوف مربوطه را شامل می شود و درخصوص فاز دو نیز تاکنون اقدامی نشده است که    50فازیک این طرح کمتر از   -

 عدم اجرای کامل طرح باعث دوگانه عمل نمودن و عدم موفقیت طرح خواهد بود

 به دلیل نبود امکانات اتحادیهضیان و عدم توان پاسخ تعداد زیاد متقا -

  صنوفی که باید به سایت مربوطه انتقال یابند جزء اقشار آسیب پذیر و فاقد تمکن مالی الزم بوده و هزینه های انتقال فشار -

 زیادی برآنها تحمیل می کند  اقتصادی

 عدم اقدام برخی از صنوف مشمول به اخذ پروانه ساختمانی  -

 تسهیالت کم بهره در این خصوص پرداخت یا ابرازهای تشویقی و  وجود عدم -

 عدم تعیین قیمت زمین  -
بندی  جمع

جلسه 

کارشناسی به 

 تاریخ 

از    یمشکالت ناش  نده،یشدن روند انتقال صنوف آال  یطوالن  لیدال  یبررس"پنجاه و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورا با دستور جلسه  

در   04/03/1401روز چهارشنبه مورخ    درباحضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی    "رفع مشکل  نیا  یبرا   یاتیعمل  یآن و ارائه راهکارها

   .برگزار شد  رجندیب  یمعادن و کشاورز   ع،یصنا  ،یاتاق بازرگانسالن جلسات    محل
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است که    نیا  ندهیشدن انتقال صنوف آال  یطوالن  لیاز دال  یکیگفت:  عضو هیأت مدیره صنوف آالینده    -    یعلو  نیرحس یام  دیس 1401/ 03/ 04

  ن ی زم  لیافزود: تحو  میمشکل داشت  نیزم  لیتحو  یبرا   ژهیخصوص به و  نیاز ابتدا در ا  نکهیا  انیبا بعلوی    .ستندیکار ن  یادارات مربوطه پا 

  نیداده شد که ا  لیتحو  یو شهرساز  و راه   یتاکنون در چند بخش توسط شهردار   97مختلف از سال    یها در سال   نده یانتقال صنوف آال  یبرا 

نبود   لیبه دل  زیحوزه ن  نیرسان در اخدمت   مجموعه های  ی ازکرد: برخ  انیب  یو   .گذاشته است  یمنف  ریتاثو انتقال صنوف    شرفتیمهم در پ

 .کرد  جادیپروژه خلل ا  شرفتید پامر در رون   نیبودجه به تعهدات خود عمل نکردند که ا

که توسط    هان یاز زم  یبرخ  اما   است که شروع شده  یسال  16  ندهیهم گفت: بحث صنوف آال  استاناتاق اصناف    نماینده  -علیرضا اربابی  

و آماده    از یک طرف    دادگاهطوالنی  روند  یت کردند که با توجه به  مالکادعای    یو افرادمواجه  با مشکل  گذاشته شده بود    دهیمزابه    یشهردار 

اظهار داشت:    . نماینده اتاق اصناف استانمواجه شد  ری با تاخاز طرف دیگر اجرای این طرح     و ...مانند آب، برق و گاز    ییهاساخت نبودن زیر

 ی شرکت تعاون  و این  شودمی    یریگیپ  ندهیصنوف آال  رهیمد  اتیپروژه است و رفع مشکالت توسط ه  نیا  ریگیو پ  یاتاق اصناف فقط حام

 برگزار شده است. رفع اختالفات    یجلسه برا   نیکار است و چند  یپا 

سال است    15حدود    ندهیصنوف آال  یهم گفت: شرکت تعاون  رجندیگران ب ختهیتراشکاران و ر هیل اتحادئومس  -حمیدرضا یوسفی  

جلسه برگزار    100 ریکه در چهار سال اخ میامسائل شده  یسر  کی ریامروز درگبه  تا و  کندیموضوع را در سطح شهرستان دنبال م نیکه ا

است افزود:    ندهیصنوف آال  ی سامانده  های مهم شهردار  فیاز وظا  یکی  نکهیا  انیبا ب  یوسفی   درضایحم  .است  هانجام نشدمؤثری    اقدام  یول

  ن یدر کنار ما باشند تا با پول مردم زودتر ا یاست که شهردار نیاند و انتظار ما ارا بر عهده گرفته تیمسئول  یاصناف در قالب شرکت تعاون

  مالک داشته  نیبرگزار شد اما مشخص شد که زم  دهیرا مشخص کرد و مزا  ندهیاصناف آال  نیزم  یکرد: شهردار  انیب  یو  .مهم انجام شود

خواستار شفاف سازی    رجندی گران ب  ختهیتراشکاران و ر  هیاتحاد  مسوول  .موضوع سه سال کار را عقب انداخت  نیدادگاه شدند ا  ریاست و درگ

  ن یا  ندیگویم،  کنندیمراجعه مبه شهرداری    یپروانه ساختمان  یبرا   ی کهافراد نقش شهرداری در خصوص انتقال صنوف آالینده شد و افزود  

؟ مشخص  به چه دلیل می باشد  دهندیم  یپروانه شهر   یکه برا  ی پس مردم پول  !!دندهیهم نم  یو خدمات  ستین  یمحدوده شهر  زء مکان ج 

ا  دیتاک  یوسف؟! یخواهد دادارائه  مردم    یبرا  یچه خدماتدریافت این مبالغ    در قبال  یشود که شهردار بخش جزو محدوده    نیکرد: اگر 

  صالح یذ  یمجر   ریو درگ  شدیپروانه هم کمتر م  یبرا   ی صنوفهانهیتا هز  شدیواگذار م  یاریبه ده  بودتر  به  ستین  یشهردار   یخدمات

بر دوش  را    یبار را طوالنی و  پروسه  این امر نیز  که  الزام شده است    صالحیذ  یمجر وجود    یعنوان کرد: در بحث نظام مهندس  یو   .شدندینم

با تأکید مجدد برالزام مجری ذی صالح و هزینه های ناشی از آن    رجندیگران ب  ختهیتراشکاران و ر  هیاتحاد  مسوولته است.  اصناف گذاش

متری خواستار تسهیل این قانون شد  و   100تا    50بردوش اصناف و همچنین عدم صرفه اقتصادی برای مجری به دلیل متراژ یک واحد  

واحد را برعهده بگیرد و اصناف نیز موظف به رعایت کیفیت باشند تا پرداخت    15پیشنهاد نمود این امر به نحوی مدیریت گردد که هر مجری  

  ن یا  یراه دسترس  تیمسئولهیچ کدام    یو شهردار  یگفت: راه و شهرساز  یوسفاین هزینه ها برای اصناف در شرایط فعلی مقدور گردد. ی

  نیبرگزار شد ا  رایکه اخ  یاطبق جلسه  که  ندارند  یراه دسترس  یمستقر شدند ول   درمحل   اصناف  ی ازبرخ  نکهیبا ا  کنند یپروژه را قبول نم

کرده است و    فیپروژه تعر  نی اظهار داشت: اداره برق هشت پست برق را در مجموع ا  یو  .گذاشته شده است  یبر عهده شهردار   تیمسئول

از   میبرق را مستق  دیافت ولتاژ نداشته باشند با  یفصن  واحد  نکهیا  یبرا   و  ، مشکل دارند(متر  150به واحد صنفی)  انتقال کابل  یاصناف برا 

بعد از گذشت چند سال  کرد:    حیتصر  رجندیگران ب  ختهیتراشکاران و ر  هیاتحاد  ولئمس  .دشو  یمهم هم اقدام  نیا  یبرا  دیکه با  ردی ترانس بگ

 ک یبه عنوان    ندهیث صنوف آالاز محل آن منتفع شوند، امروز بح  یصنف  یانجام نشده که واحدها در خصوص این مشکالت اقدم مؤثری  

و عدل    ییرجا  رگران،کا  هایابانیچراکه در خ  م یمعضل را رفع کن   نیهمه دست در دست هم ا  میمطرح است لذا خواهشمند  یمعضل اجتماع

  یامطرح شد که تفاهم نامه  یکرد: در دادگستر  انیب  یوو مشکالتی را برای شهروندان به وجود آورده است.    شده است  جادیا  ییباال  کیتراف

 نیا  میشنویکه م  یز یهمان روز محاسبه کنند اما چ  مت یرا به ق  ن یزم  متیمنعقد شده که ق  یو شهردار   یاتاق اصناف و راه و شهرساز   نیب

که در داخل    ینیاصناف از زم یبرا  نی زم  نیفتد ایاتفاق بخواهد ب نیرا بپردازند، اگر ا  یکارشناس  تمی ق  دیکار با  انیاست که افراد بعد از پا

رئیس اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند در پایان خواستار طرح موارد مذکور در جلسه شورای گفت و    .شودیتر مشهر دارند گران 

 گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور ارائه راه حلی در جهت رفع این مشکل در مرکز استان شد. 

و اصناف نسبت به   لیتحو  نیمساله مطرح شد زم  ن یه اقبل ک   یل یخ  یهاگفت: اگر از سال نماینده اتاق اصناف استان  –علیرضا اربابی 

کرد:   حیتصر نماینده اتاق اصناف استان .شدندی مواجه نم ...آالت وباال مصالح و آهن  یهانهیاکنون با هز کردندی ساخت و ساز واحد اقدام م
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ترانس برق نصب و خود اشخاص    ندهیصنوف آالسایت  در محل    کهیدر حال  شودی م  نیآن تام  یهارساخت یهمه ز  شودی اجرا م  یاپروژه   یوقت

  ی اکنون متر   دیرسیتومان به اتمام م  350سال قبل با    15که    ییربنایکرد: ز  حیتصر  یو  .انجام دهندصنفی    واحدتا محل  را    یکابل کش  دیبا

ادامه    یارباب  .پروژه شده است  یدر اجرا  ریسبب تاخو  بوده    یبه واحدها داده شده که ملک شخص  ینیتومان شده است، چرا زم  ونیلیهشت م

  نیتام تواندیرا از کجا م نهیهز نیا یشود، واحد صنف نهیتومان هز اردیلیم کیحدود  دیبا ربنایمتر ز 100ساخت  یداد: در حال حاضر برا

 نمی توانیم پاسخگوی اصناف باشیم.و    میدی نرس  یاجهیبرگزار شده اما هنوز به نت  یاست که جلسات مختلف و متعدد  نیما ا  مشکلکند،  

از    یدولت  یهات یعدم حمای،  همانند مسائل حقوق  یهم گفت: مسائل مختلف  نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت   - رضا اردونی

افزود: بحث صنوف    اردونی  .پروژه شده است در اجرای این    یگذشته بوده که سبب عقب افتادگ  انی سال  ی طو ...    ندهیصنوف آال  تعاونی  شرکت

مشکالت به مردم بر    نیشتریاست و ب  یمعضل استانیک  مهم    نیها مطرح است، ا همه شهرستان   یبلکه برا  ستین  رجندیمخصوص ب  ندهیآال

  ت یهزار صنف را در سا  2تا    800کرد: هزار و    انیب  یو   .مردم را به دنبال دارد  شیو آسا  یکه انتقال صنوف باعث بهبود مبلمان شهر   گرددیم

  ی استاندار  یامور عمران  یاست جلسه کارگروه در سطح معاونت هماهنگ  ازین  جهیاست در نت  ییکردن کار طاقت فرسا  یسامانده  ندهیصنوف آال

 ف یتکل نییبه عنوان تع های عنوان کرد: در قانون، شهردار  نماینده صمت .پروژه شوند نیا فیتکل نییانداران مکلف به تعشود و فرم  لیتشک

  .شرکت باشند   نیدر کنار ا  یمتول  یهااست دستگاه   ازی ن،  امور شده  نیا  یشرکت متول  ک ی  رجندیدر ب  نکهیاند و امشخص شده   ندهیصنوف آال

محول    فیوظامصوبات و    یها به اجرا و دستگاه  لیتشک  یاستاندار   یدر حوزه معاونت عمران  ندهیکرد: کارگروه انتقال صنوف آال  حیتصر  یو

 شوند. ملزم  شده  

موضوعات را    نیجلسه چهارم است که ا  نیتاکنون ا  نیفرورد  ستمیهم گفت: از ب  علیرضا توانا، معاون شهرسازی شهرداری بیرجند

اند و شرکت برق  آب و برق اقدام کرده   نیرسان نسبت به تامخدمات   یهاف شده و دستگاه یتکل  نییافزود: موضوعات تع   اناتو  .میکنیمطرح م

کرد: نسبت به   حیتصر  معاون شهرسازی شهرداری بیرجند  .نفر هم پروانه صادر شده است  989  یکرده و برا  نه یهز  اردیلیم  38  نهیزم  نیدر ا

طرح است    یاجرا   نه یتومان فقط هز  اردیلیم  30  یادامه داد: در خصوص جاده دسترس  توانا  .شودیساخت و ساز انجام شده خدمات ارائه م

 .شودیانجام منیز    هارساخت یز  یر یگیپکه جای نگرانی در این خصوص نیست و بعد از آغاز ساخت و ساز توسط اصناف،  

شدند   لفیتک  نییهکتار تازه تع 80از  نیهکتار زم 30هم گفت:  رجند یب ندهیصنوف آال رهیمد  ات ی ضو هع   -سیدامیر حسین علوی 

درصد اصناف شروع به    60تا    50افزود:    یعلو   .اندو اکثرا شروع به ساخت و ساز کرده   نموده  افتیپروانه در  از اصناف  نفر  50از هزار و    شیو ب

کرد: اداره گاز    انیب  یو  .دیاز اصناف دار   یشده چه انتظار   لیتحو  1400داده نشده بلکه بهمن ماه    لی تحو  98سال    نیاند، زمساخت کرده 

که بعد   ستیده حاال درست نش لیتحو ییربنایامور ز دییرا انجام دهد، نقشه مورد تا یگازرسانماه وریشهر انیموظف شده که تا پا 99سال 

صنوف    رهیمد  اتیه  عضو   .نشده است، اصناف چگونه بدون برق صنف خود را مستقر کنند  لیبه ما تحو  ی مدرک  چیه  ندیاز سه سال بگو

هفت تا    یکنند، نفر  ییبنا  توانندی آب وصل شده که صنوف م  شیشده و هفته پ  نیآب تام  ساتیگفت: آبان سال قبل تاس  رجندیب  ندهیآال

مصوبه گرفت و     ی، کل(استاندار وقت)  انی معتمدآقای  پروژه در زمان    نیشد: ا  ادآوری  یعلو   .اندآب پول داده   ساتیتاس  یبرا  ونیلیهشت م

را    ...و    یدسنظام مهن  ها،رساختیپروانه، ز  ،یمجر   سات،یگفت: پول تاس  یو  .نشد  ییکدام از مصوبات اجرا  چیآن را امضا کردند اما ه  انر یمد

  رجند یب  ندهیصنوف آال  رهیمد  اتیه  عضو  .اندازندیم  اصناف  نیتوپ را در زم  ،مشکل  نهمهیبپردازند بعد با ا  یالتیتسه  چیاصناف بدون ه  دیبا

علوی با   .شودی محسوب م ری بوده و مال غ یرا بفروشند چون دولت نیو اصناف حق ندارند زم میاگرفته یفروش ما تعهد محضر  یافزود: برا 

ابراز گالیه مندی از مقصر جلوه دادن اصناف در طوالنی شدن روند این طرح اعالم داشت مسئوالن اگر در این خصوص کاری انجام نمی  

  یخدمات چیه کهیدر حال اخذ می کند ... راحق استفاده از معبر، پول پسماند و  ی: شهردار گفتادامه  دهند سنگ اندازی هم نکنند وی در 

 .دهدی مارائه ن

  د یبا  یکند شهردار   تیفعال  یشهر  میدر حر  یقانون هر فرد  100هم گفت: برابر ماده    رجندیب  یشهردار   یمعاون شهرسازعلیرضا توانا،  

  در نظر گرفته شده   فیدرصد تخف  50صدور پروانه  ، جهت  مصوبه گفته شدهبراساس  افزود:    توانا  .ردیپروانه بگ  نهیهز  ،از مرجع صدور پروانه 

 و هر مصوبه ای که تصویب گردد شهرداری اجرا می کند.    شودیلحاظ م  فیتخف  نیکه ا

  ده ینرس  یمطلوب  یشده اما به خروج  لیجلسات مکرر تشک  نیهم گفت: ا  رجندیشهر ب  ی اسالم  یشورا   عضومرتضی یزدان شناس،  

مطرح    ییهاهیدرک کرده بود چون از نقاط مختلف شهر گال  یمشکالت را به خوب  نیاتاق اصناف ا  85سال    لیشناس افزود: در اوا  زدانی  .است

هکتار    200به مساحت  و ...    یپارک جنگل  ، حتیخدمات رسان   یها سردخانه، انبار، دستگاه   نده،یصنوف آال  یبرا   نیهکتار زم  900لذا    شدیم
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ی نیز جهت  عیآماده بود و منابع طب  نیزم  کهی قت نکرد در حالطرح مواف  نیبا ا  یوزارت راه و شهرساز که در آن زمان    میدرخواست کرد

اظهار داشت: بعد از    رجندیشهر ب  یاسالم  یشورا   عضو  .کرده بود  یاعالم آمادگ، جهت این طرح  شهر از سمت مشهد   یورود   واگذاری اراضی

ای تنظیم و مقررشد  م نامه  هتفا  تیطرح را قبول نکرد در نها  نیا  یوقت متول  یواگذار شد، شهردار  نیهکتار زم   55حدود    87در سال    یمدت

آغاز    طرح  نیا  88ادامه داد: از سال    یو   .دمهم موافقت ش  نیو به اصناف واگذار شود که با ا  تعیین بدون محاسبه ارزش افزوده    قیمت زمین

تشکیل و براساس اعالم محیط    یشرکت تعاون  ک، یکندورود    یاقتصاد   یهات ی در فعال  تواندینم  ییاتاق اصناف به تنها  از آنجایی کهشد و  

دو تا سه سال    طرح تهیه شد کهکرد: مشاور انتخاب و    حیتصر  شناسزدان ی  .ندشد  ییشناسا  ندهیآالصنوف  به عنوان    هشت صنوف  زیست،

  ن یعنوان کرد: در ح  یو  .خاب شدانت  یرعاملیشروع  و مد  93  تا کارگروه این طرح را تأیید نماید. عملیات ساخت و ساز از سال    دیطول کش

حدود    .  مشکالت آغاز شدبا ورود مدعیان زمین و شکایت شهرداری    طرح مخالفت کرد و  یشهردار وقت با اجرا  آقای وحدتی فرکار،    یاجرا 

  ی شهردار   اریاختدر  ی را  نیزم موظف شد    یراه و شهرساز   ی و شکایت نمود که پیرو آن  مدع  یکه اکنون سند دارد شهردار   نیهکتار زم  13

  زدان ی  .ورود کردند  دیجد  نی طرح از دسترس اتاق اصناف و صنوف خارج شد و معارض  تیریمد  جهیمهم انجام نشد در نت  نیکه ادهد  قرار  

د  ورود کردن  دیجد  نیواگذار کرد اما از حق خود دفاع نکرد و معارض  اصنافبا سند به    نیهکتار زم  55  یشناس افزود: آن زمان راه و شهرساز 

چهارم مطرح    یدر شورا   اظهار داشت:  رجندیشهر ب  یاسالم  یشورا  عضو  .که طوالنی شدن این مسائل صنوف و اتحادیه را در گیر مسأله کرد

ماده پنجم   ونیسیدر کم  هان یزم  یچهارم و پنجم کاربر   یشد، در شورا  نیهکتار زم  13  یمدع  یقبرستان است اما شهردار   طیشد مح

  ن یاعضا ا  نیاختالف ب  لیپنجم به دل  یشورا   دربه اصناف واگذار شود اما    هانیو شورا کمک کنند زم  یشده بود و قرار بود شهردار   یکارگاه

طرح    یاجرا   یبرا   یمساله اتفاق نظر داشتند و مصوبات خوب  نیاروی  شورا    یشهردار و اعضا   رجندیششم شهر ب  یدر شورا و    مهم انجام نشد

  ار یرا در اخت  یآالت شهردار   نیششم شهردار ماش  یشده بود اما در شورا   دهیپنجم منجر به ابطالل مزا  یشورا   یداده شد، اختالف نظرها

  یدرصد برا   50شهردار وقت    د،یجاوآقای  کرد:    حیشناس تصر  زدانی  .کمک شود  هارساخت یتا در حوزه ز  ادقرار د  ندهیصنوف آالاتحادیه  

  یفرصت استفاده نکرده و فرصت سوز   نیشده بود اما اصناف از ا  نییهمان سال تع  انیتا پامهلت آن  گرفت که    فیپروانه ساخت از شورا تخف

  عضواست.    یافته  شیبه شدت افزا  زیساخت و سازها ن  نهیشده و از ساخت و سازها غفلت کردند که اکنون هز  یوارد حواش  انیمتول  و    شد

  800حدود هزار و  قرار است  که    هافتی  شیهکتار افزا  87به  این طرح    یانجام شده اراض  یهای ریگیگفت: با پ  رجندیشهر ب  یاسالم  یشورا

این  مستقر خواهند شد افزود: اگر    تیدرصد صنوف در سا  50در فاز نخست کمتر از    نکهیا  انیبا ب  یو   .دن شو  یساماندهدر این طرح  واحد  

همه اصناف مربوطه به خارج از شهر منتقل  لذا باید مشکل زیر ساخت ها برطرف شود و  طرح موفق نخواهد بود و  ،  اجرا نشودکامل  پروژه  

اقدام    ندهیوف آالصن  تیفاز دوم سا  یکرد: الزم است اکنون برا   دیتاک  یو   .دوگانه عمل کردن سبب موفق نبودن طرح خواهد شدزیرا  شوند  

  ی ستیکرد: با  حیشناس تصر  زدانی  .افراد را ندارند  نینبود امکانات توان پاسخ به ا  لیبه دل  هیهستند و اتحاد  یمتقاض  یاد یشود چون تعداد ز

دارد تمام    یآمادگ  زی شهر ن  یو شورا   یشهردارو اعالم نمود    رد،یفازدوم در دستور کار قرار گ  نمود   شنهادیو پکرد  مساله نگاه    نیابه    ترق یعم

  ه استانجام و مقرر شدهای الزم    یر یگیپ  یاستاندار   یعمرانمحترم  معاونت  از طریق  ادامه داد:    یو  .را لحاظ کند  ی خودتالش و همکار

ه است.  ه شدداد  ییهاقول   زین  ریق  نی در خصوص تامو  اخذ شد    ی نیزانجام و موافقت ضمن  یاست توسط راهدار  میچون در حر  یورود  یهاراه 

  ز یکه قرار است منتقل شود ن یو صنوف ستین یتوانمند اقتصاد کنندیکه اکنون کار م یا گفت: مجموعه  رجندیشهر ب یاسالم یشورا عضو

اتاق اصناف،   کهیی افزود: از آنجا  یو  .بر آنها وارد شده است یادی ز یندارند و فشارها  یهستند، کسب و کار پردرآمد  ریپذب ی جزو اقشار آس

  ار یدر اخت  نییبا بهره پا  متیارزان ق  التیها موظف شود تا تسهبانک  دی منظور ندارند با  نیا  یبودجه جداگانه برا   ...شهر و    یشورا   ،یشهردار 

در    دنهرچه در توان داشته باش  یشهر و شهردار   یشورا  یکرد: در چارچوب مقررات و ضوابط، اعضا  ان ی شناس ب  زدانی  .ردیصنوف قرار بگ

 مجموعه است   نیبر کمک بر ا  یمبن  ی فعل  طی فرصت استفاده شود، چون شرا  نیاز ا  دی کمک خواهند کرد و با  نهیزم  نیا

در   ییهای باعث نگران،  داخل شهر   ندهیصنوف آالوجود  هم گفت:    استان   ی تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع  ر ی مد علیرضا رزم، 

  ی های رزم افزود: با توجه به بررس رضایعل .نداشته است جهیبرگزار شده اما نت زین یخصوص جلسات متعدد نیدر ا شود،ی م یحوزه اجتماع

شرکت    فیاست که وظا  یشرکت تعاون  ایمربوطه    هیاتحاد  یاصناف و بخش  یبخش  ،ییاجرا  یهااز مشکالت مربوط به دستگاه   یانجام شده بخش

مشکالت ادامه خواهد داشت،   نینشود ا یو روشنگر  نییتب هاتی و مسئول  فیوظا کهیکرد: تا زمان انیب  یو  .شود نییبه اعضا تب دیمربوطه با

تعاون اداره کل تعاون، کار و   ریمدبررسی گردد. اصناف  یمراجعه مابق عدم علت دیاند بااقدام کرده  یپروانه ساختمان  ینفر برا  980از  شیب

کار خواهند    یپا   زیشود، بدون شک اصناف ن  دهیاصناف د  یبرا   یبه صورت قانون   ییهات یحما  ایکرد: اگر مشوق    حیاستان تصر  یرفاه اجتماع
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واگذار شود، قرارداد    طیواجد شرا  ایبه افراد اهل    نیتالش کند زم  دیاعضا با  نیا  یبه عنوان نهاد باالدست  یصنف  هیاظهار داشت: اتحاد  یو   .آمد

  د یکنند همه با دایاگر ورود پ ینظارت یهاعنوان کرد: دستگاه  رزم .شود نییمنعقد شود و زمان ساخت واحد در قالب آن تع یا نامهتفاهم ای

  ی و  .انجام دهند  هاتیدر خصوص اقدامات و فعال  ینریاعضا و سا  یالزم را برا  یو اطالع رسان  یشفاف ساز   دیبا  یپاسخگو باشند، شرکت تعاون

  ی شفاف ساز  یمتول یهادستگاه  یو مباحث قانون فیبرخوردار است، اهداف و وظا یادیز تیاز اهم زین نیزم یواگذار شد: نظارت بر  ادآوری

استان گفت:    یتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع  ریمد  .ردیمورد توجه قرار بگ  ،شود می    دهید  زیدستگاه ن   یکه برا  ییهات یشود و حما

 .باشد تا اصناف دچار ضرر نشوند  یابگونه   دیاست که با  نی نامشخص بودن زم  ،ی پروانه ساختمان  افتیدر  یعدم مراجعه برا   یعلت اصل

در حال    ندهیصنوف آال  تیآب و برق سا  یرساختیهم گفت: دو پروژه ز  استان  یزیرو برنامه   تیریسازمان مد   ندهینمامسعود تقوی،  

شرکت برق    ازیاعتبار مورد ن  نیتام  نکهیا  انیبا ب  یتقو  مسعود  .شودی م  نیتام  یتومان به زود  اردیلیم  4/ 5  آب  نیتام  یاعتبار است، برا   نیتام

  نی تام  یزیربرنامه   تهیتوسط کم  دیاعتبار با  نیاست که اکثر ا  ازیحوزه ناین  تومان اعتبار در    اردیلیم  35افزود:    کشدی طول م  کسالیاز    شتریب

احداث شود که تاکنون هشت پست اجرا شده و   دیبا تیسا نیپست برق در ا 50کرد:  انیب یو است.  یفرماندار مستلزم توجه ویژه شود و 

  ی از شهردار   ریبه غ  یاعتبار جاده دسترس  نیتام  یکرد: برا  انیاستان ب  یزیرو برنامه   تیریسازمان مد  ندهینما  .در دست اقدام استنیز    یتعداد

 .شودیمحسوب م  یشهر  فیاعتبار کرد چون جز وظا  نیتام  یگرید  دستگاه   یبرا   توانینم

  ی عمران  یهاتمام طرح   تیماهگفت    ندهیدر خصوص صنوف آال  یخراسان جنوب  یاستاندار   یدفتر فن  ندهینماسید مهدی رونقی،  

اظهار    یوو دستگاه های مربوطه نیز جهت تأمین اعتبار پیگیری می کنند.    شودیم  نیتام  ی جیبه صورت تدرو زیرساخت ها  است    نیهم

  .شدن است  لیدر حال تکم  ایشده    نیتام  هارساخت یقرار گرفته چون ز  یمطلوب  تیدر حال حاضر در وضع  ندهیصنوف آال  تیداشت: سا

که مانع از استقرار    ستین  یمطلب   نهایاصناف اعمال شده است ا  ی برا  ییهاف یکار آمده و تخف  یشهر پا   یاسالم  یعنوان کرد: شورا  یرونق

  72شد: تاکنون    ادآوری  ستین  یا امروز کشور کار ساده   طیتومان پول در شرا  اردیلیم  30  نیمأت  نکهیا   انیبا ب  یو   .شوند  تیواحدها در سا

  ندهینمانمایند.  اقدام    زیاند نانجام نداده   یاقدام  چ یکه هگریدرصد د  28  میاند و درخواست دارکرده  افتیدر  یدرصد صنوف پروانه ساختمان

تمام    نهیهزکه  ...  و    یداخل  ناتئیتز  یهانه یهز  نیبنابرا  استآپارتمان    متفاوت از  یگفت: واحد کارگاه یخراسان جنوب  یاستاندار   یدفتر فن

ملزم   دی افزود: صنوف با یونمود.  سهیبا آپارتمان مقااین واحدها را ساخت و ساز  نهیهز دیلذا نبامی هد را شامل نمی شود  شی افزا  شده را

  ی بازه زماناعالم شود در  که  است    آنساخت و ساز را آغاز کنند، اکنون زمان    زیاند نکرده  افتیکه پروانه در  یبه اخذ پروانه شوند و افراد

شهر انجام شود    یبرا  یکرد: قرار است کار  انیب  یرونق  .شود  ب خواهدواحد داخل شهر پلم  نصورتیا  ریواحد احداث شود در غ  ،شده  فیتعر

  1/ 5سایت  اظهار داشت:    یو  .کند  فهیانجام وظ  دیامکان ورود را دارد و با  یبه لحاظ قانون  یآن موظف هستند، شهردار  یکه همه در اجرا

برسد و    یبردار پروژه هر چه زودتر به بهره   ندهیصنوف آال  یشرکت تعاون  یری گیبا پ  دوارمیام  که  اعظم )ص( فاصله دارد  امبریاز پل پ  مترلویک

 .منتقل شوند  آالینده  صنوف

 پیشنهادات

آیین نامه ساماندهی   3ماده    3تبصره  پرداخت تسهیالت کم بهره توسط بانک ها جهت تسهیل در انتقال صنوف آالینده به سایت مربوطه )مطابق با   -1

 مشاغل و اصناف مزاحم شهری(

 اتخاذ تمهیداتی جهت تهیه، تدوین و آغاز فاز دوم طرح مذکور -2

 )در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری(  28/02/1401ری در خصوص اجرای مصوبات جلسه مورخ یپیگ -3

 ( 10/10/1387مسکن و شهرسازی )صورتجلسه مورخ  ومت گذاری مطابق با تفاهمنامه اتاق اصناف تعیین تکلیف قیمت اراضی مربوطه و قی -4

 درنظرگرفتن ابزار های تشویقی و معافیت های ویژه توسط نظام مهندسی و شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی   -5

ی ادامه روند انتقال صنوف آالینده به سایت مربوطه ، شهردار1396/07/30مصوب    -آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری  مطابق   -6

 را برعهده بگیرد. 

شهرداری و شورای شهربیرجند ضمن تعیین مهلت مناسب، نسبت به پیگیری و اقدام قانونی جهت جابه جایی صنوفی که نسبت به اخذ پروانه و یا   -7

 قانون شهرداری ها(  55اده م 20ساخت و ساز اقدام ننموده اند، اقدام نمایند )مطابق با تبصره بند 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 1401/ 01/ 07مورخ  664محترم اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند خطاب به ریاست محترم اتاق اصناف استان به شماره نامه  رئیسمکاتبه  -

 انعکاس مشکل و درخواست طرح موضوع در جلسه شورای گفت و گوی استان  مکاتبه ریاست محترم اتاق اصناف استان درخصوص -

 1401/ 02/ 28مورخ  "آالینده بیرجند به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبیبررسی مشکالت صنوف "جلسه   صورتجلسه -

 87/ 10/ 10مورخ  "انتخاب زمین برای اصناف مزاحم"ضوع وصورتجلسه سازمان مسکن و شهرسازی استان با م -

 آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهریو  قانون شهرداری ها -

 


