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 تعالیبسمه

زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیأت مقررات

 و کار 

 « تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی»

به  27/8/1398و  13/8/1398هاي مورخ زدايی و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در جلسههيأت مقررات

ل و قانون اساسی و اصالحات بعدي آن به منظور تسهي 44هاي کلی اصلی قانون اجراي سياست 7ده استناد ما

 مود: به شرح زير تصويب ن« تغيير کاربري اراضی»و « واگذاري زمين»تسريع شرايط و مراحل مجوز 

ايد د نمعهوزارت جهاد کشاورزي مکلف است در صورتی که متقاضی به صورت کتبی و با قيد در مجوز ت. 1

ها و ستگاهدهاي موردنياز مانند برق، گاز و امثال آن است و به تأمين آن از سوي قادر به تأمين زيرساخت

 . ذف نمايدحهاي مربوط را هاي مربوطه نيازي ندارد الزام به اخذ استعالمسازمان

ور با ورش دام و طيبرداري از واحدهاي پرتبصره: در خصوص تأمين آب براي صدور پروانه تأسيس و بهره

 5/3هاي زينتی با حداکثر مصرف روز و براي پرورش زالو و ماهیمترمکعب در شبانه 5/2حداکثر مصرف 

ا داشتی و بب مطمئن، بهبا خود اظهاري و تعهد کتبی با قيد در مجوز مبنی بر تأمين آروز مترمکعب در شبانه

  اي استان و  شهرستان نيست.هاي آب منطقهاز شرکتکيفيت و تعيين محل تأمين آن نيازي به اخذ استعالم 

 ضی بيش ازمتقا . سازمان امور اراضی کشور مکلف است آن دسته از اراضی را که از فرآيند تخصيص آنها به2

 ذاري است،ل واگپنج سال سپري نشده باشد و به هر دليل به متقاضی ديگري با فعاليت و ظرفيت مشابه در حا

ت در نوع رت تفاواقدام نمايد. در صو« واگذاري زمين»ام مجدد مراحل نسبت به صدور مجوز بدون نياز به انج

د و هاي مربوط به آن نوع خاص، فعاليت اکتفا نمايبايد تنها به استعالمفعاليت يا ظرفيت، سازمان مذکور می

 نجام دهد. هاي مشابه، واگذاري را ابدون دريافت ساير استعالم

اطالعات  نتشارراضی کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين مصوبه نسبت به ا. سازمان امور ا3

 يت )حقيقی،ترين سطح جغرافيايی به تفکيک نوع مالکاراضی واگذار شده و تغيير کاربري داده شده تا پايين

 رسانی خود اقدام نمايد. حقوقی(، نوع کسب و کار و امثال آن بر روي پايگاه اطالع
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حيطی سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است ظرف مدت يک ماه از ابالغ اين مصوبه ضوابط زيست م. 4

يين را تع 1/8/1385ها مصوب قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 2( ماده 4مصرح در تبصره )

 نمايد. 

به غ اين مصوابال ه ماه از تاريخ. دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مکلف است ظرف مدت س5

هاي خالی هاي اقتصادي مختلف در مناطق ويژه اقتصادي اقدام و ظرفيتسنجی استقرار بنگاهنسبت به امکان

 مايند. نرسانی خود درج را )به تفکيک واگذار نشده و يا واگذار شده تعطيل شده( بر روي پايگاه اطالع

هاي آن ترتيبی قانون ماليات مستقيم و تبصره 64ست با رعايت ماده . سازمان امور مالياتی کشور مکلف ا6

طق ي کليه مناماه هر سال، جداول مربوط به ارزش معامالتی امالك سال آينده برااتخاذ نمايد تا پايان بهمن

 کشور تعيين و در اختيار مراجع رسمی قرار گيرد. 

رزش ااسبه رماه از ابالغ اين مصوبه امکان مح. سازمان امور مالياتی کشور مکلف است، ظرف مدت چها7

ی کشور و هاي هوشمند براي مرجع رسمی از جمله سازمان امور اراضمعامالتی امالك را با استفاده از روش

 . شور نباشداتی کدفاتر اسناد رسمی فراهم نمايد به نحوي که نياز به گرفتن استعالم از سازمان امور مالي

اي أت بردي به شرح پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد مراتب از سوي رييس هي. ساير بندهاي پيشنها8

  گيري به هيأت محترم وزيران ارسال گردد.تصميم

 فرهاد دژپسند 
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