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 حناچی دکتر پیروزجناب آقای 

 شهردار محترم تهران

 

 با سالم و احترام

تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده  »همانگونه که استحضار دارید یکی از اهداف قانون 

تسهیل نوسازی »موسوم به قانون « ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران111)

، تشویق صنایع مستقر در شهر تهران جهت کوچ به شهرکهای صنعتی مصوب، و 62/5/1136مصوب « صنایع کشور

 همزمان کمک به اصالح بافت شهری، محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان بوده است.

های ها و هزینهباشد، شامل ریسکمی« یک بار در یک عمر»بدیهی است جابجایی یک کارخانه دارای قدمت، که یک اقدام 

های از دست رفته زیادی را فرصت …ی وهای عملیاتزیادی است و با توجه به تغییرات نیروی کار و بازار و مشتریان و وقفه

بایست از محل ایجاد ارزش افزوده در ملک های آن میپذیری جابجایی، بخشی از هزینهنیز در بر میگیرد. جهت توجیه

 صنعتی قدیمی با تغییر کاربری متناسب با طرح تفصیلی و نیازهای محلی جبران شود.

ها مکلفند اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی و شهرسازی و شهرداری وزارت مسکن»این قانون آمده است:  7در ماده 

-)عرصه واحدهای صنعتی( را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکها صنعتی مصوب انتقال می

سازمان مسکن » آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده 1در ماده « یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

( نسبت به تغییر کاربری 6موضوع ماده )  ارایه مدارک و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ

تأسیس  ( قانون5کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری )باتصویب کمیسیون موضوع ماده ) عرصه واحد صنعتی به یکی از

با توجه به سکوت این ماده در مورد اخذ هزینه در مقابل تغییر کاربری « ( اقدام نمایند و معماری ایرانعالی شهرسازی  شورای

و همچنین روح حمایتی این قانون و با عنایت به مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در زمان تصویب قانون مزبور، 

 گران باشد.تواند مستلزم پرداخت هزینه از طرف صنعتتغییر کاربری نمی

ای و تقویت قانون فوق و تشویق هر چه بیشتر مندشدن و پرهیز از برخورد سلیقهلذا خواهشمند است در راستای ضابطه

 صنعتگران به خروج از محیط شهری و ارتقای بافت و کیفیت زندگی شهری، دستورات الزم را ابالغ فرمایید.

 ی از ظرفیت این قانون کمال تشکر را داریم.بردارپیشاپیش از توجه ویژه جنابعالی برای بهره

 ستودهدرضا محم   

 انجمن مدیران صنایع دبیر کل

 


