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 جمهوری اسالمی ایران

 رئیس جمهور

 تصویب نامه هیات وزیران

  وزارت کشور– وزارت کشاورزی –وزارت صنایع 

 

  بنـــا بـــه پیشـــنهاد مشـــترک 13/3/1369هیـــات وزیـــران در جلســـه مـــورخ 

 مســکن و شهرســازی و –صــنایع – صــنایع ســنگین –وزارتخانــه هــای کشــور 

صدوسـی و هشـتم قـانون       بازرگانی و شهرداری تهران و با توجـه بـه اصـل یک            

 :اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

و دامـداریها  ) تهران بزرگ (صنایع آلودکننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران       

بـر اسـاس طرحهـای      )تهـران بـزرگ   (و مرغداریهای داخل محدوده شهر تهـران        

تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط زیر تهیه مـی گردنـد ،بـه خـارج از محـدوده                   

 .هر از انتقال یابندش

ــوده کننــده و مــزاحم    -1  طــرح هــای تفصــیلی و اجرایــی انتقــال صــنایع آل

محیط زیست داخل محدوده شهر تهران توسـط کمیتـه ای بـا مسـئولیت               

استاندار تهران و بـا حضـور نماینـدگان دسـتگاههای اجرایـی ذیـربط و                

تهران تهیـه و پـس از تصـویب کمیسـیونی متشـکل از وزرای                شهرداری

ــور ــکن و    کش ــانی و مس ــاورزی ،بازرگ ــنایع ،کش ــنگین ،ص ــنایع س  ،ص



 ٢

 شهرسازی ،سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شـهردار تهـران،          

 .به مورد اجرا گذاشته شود

شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجری طـرح ایجـاد شـهرکهای صـنعتی              -2

برای استقرار صنایع آلوده کننده و مـزاحم شـهر تهـران خواهنـد بـود و                

های ذیربط مکلف به همکاری و تامین نیازهای زیـر بنـایی و     کلیه دستگاه 

 .خدماتی شهرکهای مزبور میباشند

هـت ایجـاد شـهرکهای      جقطعه زمین به پالکهای مشروحه زیر       ) 17(هفده   -3

صنعتی برای استقرار صنایع انتقالی از محدوده شهر تهـران ،در اختیـار             

 .شرکت شهرکهای صنعتی ایران قرار گیرد

پالکهای صحت آبـاد ،مـراد تپـه ،قلـیچ آبـاد و در              :اشتهارد  –کرج  در محور   ) الف

  دوقطعه 1161 ،1160 ،1159پالکهای شماره 

 پالکهای شمس آباد ،محمد آباد و قنبر آباد: قم –در محور تهران ) ب

 )تپه سیاه(پالکهای دولت آباد و اسد آباد :  ورامین –در محور تهران ) ج

 های نصیر آباد ،ده حسن و سفیدارپالک: ساوه –در محور تهران ) د

 پالک نجم آباد :قزوین -در محور کرج) ه

 پالکهای علی آباد ،قرمز تپه ،عباس آباد:گرمسار–در محور تهران ) ن

فعالیتها و کارگاهای صنعتی و تولیدی و صنفی کـه بـر اسـاس ضـوابط                 -4

مندرج در طرح های تفصیلی و اجرایی انتقال آلوده کننده ومزاحم محـیط             



 ٣

ست شهر تهران تشخیص داده می شوند ظرف مهلت زمانی که بنا بـه              زی

پیشنهاد شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تصـویب کمیسـیون موضـوع            

به محلهای انتخاب شده در پالکهای مذکور در بنـد          .  تعیین می شود   1بند  

شهرداری تهـران ،سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و            .  انتقال می یابند   3

 پس از مهلت مزبور بر اساس مقـررات از ادامـه            سایر سازمانهای ذیربط  

 .فعالیت آنها در مکانهای فعلی جلوگیری خواهند کرد

واحدهای تولیدی و صنعتی و صنفی مشمول این بند کـه بـدون پروانـه فعالیـت                 

داشته اند در صورت موافقت وزارتخانه صنعتی ذیربط با ادامه فعالیت آنها ،پس          

 بـا تاییـد وزارتخانـه صـنعتی ذیـربط کـارت             3ند  از انتقال به پالکهای موضوع ب     

 .شناسایی دریافت خواهند داشت

طرحهای اجرایی و ضوابط انتقال دامداریهاو مرغداریهای داخل محدوده          -5

تهران اعم از سنتی یا صـنعتی و دارای پروانـه یـا فاقـد پروانـه ،توسـط                   

 .وزارت کشاورزی تهیه و بمورد اجرا گذاشته می شود

 قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی نسبت به       5ماده  کمیسیون موضوع    -6

. تغییر کاربری اماکنی که براثر اجرای طرح های انتقال تخلیه می گردنـد              

با توجه به وسعت و موقعیت آنهـا و نیازهـای محلـی و منطقـه ای اقـدام                   

 .خواهند نمود



 ٤

 شهرداری تهـران ،سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و وزارت بهداشـت ،                -7

پزشکی موظفند در انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننـده          درمان و آموزش    

و مزاحم محیط زیست شـهر تهـران و دامـداریها و مرغـداریهای  داخـل                 

 .محدوده شهر تهران با مجریان طرح های انتقال همکاری نماید

م ن  مـورخ     /12-4762از تاریخ ابالغ این تصویبنامه مفاد ابالغیه شماره          -8

 .د کان لم یکن می گرد2/2/1368


