
  سازمان حفاظت محیط زیست–وزارت صنایع و معادن 
 

 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل  4/10/1381هیئت وزیران در جلسه مورخ      
قـانون تنظـیم    ) 111(یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه اجرایی مـاده               

 : را به شرح زیر تصویب نمود– 1380 مصوب -بخشی از مقررات مالی دولت
 

 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 111(آیین نامه اجرایی ماده 
 وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک                  -1ماده  

 .صنعتی جدید برای بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید
 :اریف  تع-2ماده
مکـانی اسـت دارای محـدوده و مسـاحت معـین ، بـرای اسـتقرار مجموعـه ای از                     :  شهرک صنعتی    -الف

 طراحــی مهندســین ، آموزشــی :واحــدهای صــنعتی ، پژوهشــی و فنــاوری و خــدمات پشــتیبانی از قبیــل 
وری را بـا  اطالع رسانی ، مشاوره ای ، بازرگانی که تمام یا پاره ای از امکانات زیر بنایی و خدمات ضـر                 

 .توجه به نوع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد
 .شخص حقوقی است که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی می باشد:  متقاضی -ب
 .مجوزی است که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک صنعتی صادر می نماید:  جواز تاسیس -ج
 : تعهدات متقاضیان به شرح زیر تعیین می گردد-3ادهم

 معرفی زمین مناسب که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص وزارت صنایع و معادن تملک                  -الف
 .آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد

 )الف( ارائه موافقت مراجع ذی صالح برای استقرار شهرک صنعتی در زمین یادشده در بند -ب
 وزارت صنایع و معادن موظف است راسا یا از طریق شرکت شهرکهای صنعتی نظارت بر حسن             -4ماده

جریان امور را بر عهده دار بوده ، درمراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صـنعتی اقـدمات زیـر را بـه                       
 :عمل آورد

ی شـهرک صـنعتی    بررسی اعالم نظر ، تایید و تصویب مراحل مختلف مطالعاتی ، طراحـی و اجرایـ   -الف
 )حداکثرطی یک ماه پس از ارائه مدارک توسط متقاضی(موضوع این آیین نامه 

  تهیه آیین نامـه هـا و دسـتورالعمل هـای مـورد نیـاز در کلیـه مراحـل ایجـاد ، توسـعه، واگـذاری و                             -ب
 بهره برداری شهرک صنعتی

 ات خود  ابطال جواز تاسیس صادر شده به علت خودداری متقاضی از ایفای تعهد-ج
 کیلـومتری  50 کیلـو متـری تهـران و    120 برای ایجاد شهرکهای صنعتی غیـر دولتـی در شـعاع          -تبصره

اصفهان و حریم های شهرهای تبریز ، مشهد، شیراز وکرج عالوه بر اخذ مجوز سازمان حفاظـت محـیط                   
سـیس  زیست در مرحله بهره برداری ، ضروری است مجوز سازمان یادشده در مرحله صدور جـواز تا                

 .نیز اخذ گردد



 شهرکهای صنعتی که توسط بخش خصوصی و یـا تعـاونی احـداث مـی شـوند از کلیـه مزایـای                       -5ماده
مصـوب   –قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع بع تاسیس شرکت شـهرکهای صـنعتی ایـران                

 . و اصالحیه آن برخوردار می باشند-1362
ر ظرف دوماه پس از ابالغ این آیین نامه قرارداد تیـپ    وزارت صنایع و معادن موظف است حداکث       -6ماده

واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی بخش غیر دولتی را که متضمن حفظ منابع ملی ،حقـوق متقاضـی و          
 .واحد صنعتی باشد تهیه و در اختیار آنان قرار دهد

 
                         

 محمد رضا عارف
 معاون اول رییس جمهور

 


