
 

  "وات بر محمد و آل محمدصل

   هیات  وزیران15/4/90ه مورخ 39127/ت/78946مصوبه شماره 

 وزارت – وزارت جهاد کشاورزي – وزارت صنایع و معادن –سازمان حفاظت محیط زیست 

   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی–وزارت راه و شهرسازي  – نیرو

 1/11/1386 مورخ 1-65507ه پیشنهاد شماره  بنا ب8/3/1390هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون نحوه جلوگیري از آلودگی ) 13(ماده ) 2(سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره 

 را به "ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیدي" -1374 مصوب –هوا 

 : شرح زیر تصویب نمود 

 

  " واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیديضوابط و معیارهاي استقرار"

  :  اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند -1ماده 

مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر :  محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرك و روستا -الف

  1384 مصوب –، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها 

 در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادي ، محدوده -1تبصره 

  . طرح هاي مصوب قبلی آنها مالك عمل خواهد بود

 در مورد روستاها ، محدوده مصوب طرح هاي روستایی مالك عمل خواهد بود و براي -2تبصره 

ادي روستایی توسط بنیاد مسکن روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهیه طرح ه

  . انقالب اسالمی تعیین می شود



  

 کلیه شهرها ، روستاها ، شهرك هاي مسکونی و مجتمع هاي مسکونی که : سکونتگاه ها -ب

مالك تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماري . داراي حداقل بیست خانوار ساکن می باشند

  . مرکز ایران می باشد

  

صه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که بر اساس طرح هاي  عر: کاربري صنایع -ج

مصوب موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هاي توسعه و عمران محلی ، ناحیه اي ، 

شماره ) موضوع تصویب نامه(منطقه اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور 

 هاي تولیدي و خدماتی اختصاص داده می براي فعالیت) 20/10/1378 هـ مورخ 21414ت/55837

  .شود

   

 عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرح هاي جامع : مکانهاي صنعتی -د

شهري و ناحیه اي حسب ضوابط مربوط براي استقرار فعالیت هاي صنعتی مجاز و مشروط تعیین 

  .شده اند

ید یا خدمات خاص و یا فعالیت هاي هم شهرکی که در زمینه تول : شهرك صنعتی تخصصی-هـ 

  . شود خانواده یا مکمل و واحدهاي پژوهشی و فناوري و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می

 مطابق با آیین نامه اجرائی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی : ناحیه صنعتی روستایی -و

  ) 18/9/1385 هـ مورخ 35253ت/116002موضوع تصویب نامه شماره (روستایی 

  



آیین نامه مربوط به بستر و حریم ) 1(اصالحی ماده ) خ( مطابق بند : حریم کمی و کیفی آب -ز

رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ،  مرداب ها ، برکه هاي طبیعی  و شبکه هاي آبرسانی ، آبیاري و 

  )18/12/1382 هـ مورخ 29101ت /58977موضوع تصویب نامه شماره (زهکشی 

  

 خورها ، مصبها ، خلیج ها ، تاالب هاي ساحلی ، رویشگاه : دریایی –ساس ساحلی  مناطق ح-ح

هاي حرا ، بسترهاي علفی ، صخره هاي مرجانی ، مناطق تخم گذاري الك پشت هاي دریایی و 

نظایر آنها که واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به 

ستی ، غناي جانداران ، وجود گونه هاي در معرض خطر ، آسیب پذیر و کمیاب ، واسطه تنوع زی

واقع شدن اجتماع هاي حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ، حساسیت به آالینده ها ، کندي 

ترمیم آسیب هاي وارد شده بر محیط زیست و مشکالت ناشی از پاکسازي از آالیند هاي محیطی 

  . آنها می باشد

  

 تولید یا فرآیندي از تولید که منجر به حذف ، پیشگیري ، کاهش یا : فناوري زیست محیطی -ط

تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیت هاي انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآینده هایی که منتج به 

  . تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی باالتر شوند

  

 براساس طرح کالبدي : بندي ایران براي استقرار واحدهاي صنعتی و خدماتی  منطقه-ي

 شواریعالی شهرسازي و معماري ایران ، 25/12/1375ملی و منطقه اي ایران موضوع مصوبه مورخ 

 "پیوست تصویب نامه هیئت وزیران"که به مهر ) 1(کشور به ده منطقه به شرح پیوست شماره 

  . یده استتایید شده است تقسیم گرد



  :  واحدهاي صنعتی و تولیدي با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقه بندي می شوند-2ماده 

 غذایی .1

 نساجی  .2

 چرم .3

 سلولزي .4

 فلزي .5

 کانی غیر فلزي .6

 شیمیایی .7

 دارویی .8

 برق و الکترونیک .9

 کشاورزي .10

 ماشین سازي .11

 )نانو و بیوتکنولوژي(نوین  .12

 نفت و گاز و پتروشیمی .13

 بازیافت  .14

  

ایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروه هاي ذکر  صن-3ماده 

  :این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند ) 2(شده در ماده 

واحدهاي این رده مجاز می باشند تا در کاربري هاي صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و  : 1رده 

  . ز خارج از محدوده مصوب شهري و روستایی استقرار یابندروستاها یا مکان هاي صنعتی مجا



 واحد هاي این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکان هاي صنعتی  :3 و 2رده هاي 

در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربري ها به شرح 

 تایید شده است استقرار "وست تصویب نامه هیئت وزیرانپی"که به مهر ) 2(جدول پیوست شماره 

  . یابند

مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهاي صنعتی واحدهاي این رده  -6 و 5 و 4رده هاي 

مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستاها را مشروط به 

  . استقرار یابند) 2(رح جدول پیوست شماره رعایت فواصل از سایر کاربري ها به ش

 در مناطقی که فاقد شهرك صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهاي مشمول رده -1تبصره 

می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول ) 6(و ) 5(، ) 4(، ) 3(، ) 2(هاي 

در خصوص (ده در خارج از حریم مصوب شهر در سایر مکانهاي صنعتی تعیین ش) 2(پیوست شماره 

  . و روستا استقرار یابند)  خارج از محدوده شهر 3 و 2رده هاي 

می توانند با رعایت ) 6(و ) 5(، ) 4(، ) 3(، ) 2( واحدهاي کشاورزي مشمول رده هاي -2تبصره 

و یا در در خارج از شهرك هاي صنعتی و نواحی صنعتی ) 2(فواصل به شرح جدول پیوست شماره 

  . داخل مجتمع هاي تخصصی و مجتمع هاي تولیدي کشاورزي مستقر شوند

 محل پیشنهادي جهت استقرار واحدهاي این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با – 7رده 

توجه به فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، 

ت توسعه شهري و سایر مالحظات زیست محیطی ، به صورت موردي جهت بادهاي غالب ، جها

و بر اساس ) 1(توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره 

دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و 

  . اعالم نظر قرار می گیرد



  

در اراضی مستعد کشاورزي منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب  استقرار صنایع -3تبصره 

  . موافقت وزارت جهاد کشاورزي می باشد

  

  .  احداث و استقرار واحدهاي این رده صرفاً در شهرك هاي صنعتی تحصصی مجاز است– 4تبصره 

  در چارچوب ضوابط شهرکهاي صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدي و صنعتی به-4ماده 

در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرك داراي طرح ) 7(استثناي صنایع رده 

هاي منطقه بندي استقرار واحدهاي صنعتی و خدماتی، فضاي سبز و سیستم مرکزي تصفیه 

متقاضیان احداث شهرکهاي صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث . فاضالب باشد ، بالمانع است

%) 50(تم تصفیه فاضالب مرکزي بوده و باید پس از واگذاري پنجاه درصد موظف به طراحی سیس

مترمکعب فاضالب ) 100(آنها و وجود حداقل %) 30(واحدها و به بهره برداري رسیدن سی درصد 

  . در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضالب مرکزي اقدام نمایند

  

ه فاضالب هر واحد باید نسبت به راه اندازي  تا زمان بهره برداري سیستم مرکزي تصفی-5ماده 

منطقه بندي شهرکهاي صنعتی باید . سیستم پیش تصفیه فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید

که به مهر ) 3(با توجه به نوع آلودگی ها بر اساس جدول استقرار منطقه ها به شرح پیوست شماره 

  .  ، صورت گیرد تایید شده است"وزیران پیوست تصویب نامه هیئت"

  



به استثناي واحدهاي صنعتی مستقر در شهرکها و ( استقرار واحدهاي آب بر و فاضالب زا -6ماده 

در داخل دشت ها و آبخوانهاي ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعالم ) نواحی صنعتی 

  . ت می باشدمی شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیس

  

پیوست تصویب نامه "که به مهر ) 4( فهرست رده بندي صنایع به شرح پیوست شماره – 7ماده 

یکی  تایید شده است ،  تعیین می شود چنانچه واحد تولیدي و صنعتی در فهرست "هیئت وزیران

ن با از کدهاي مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آ

کدهاي موجود ، موضوع در کمیته اي به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت 

  . ربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیمی گیري خواهد شد نماینده تام االختیار ارگان ذي

  

 در مواردي که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب در کار -8ماده 

ی به ریاست معاون امور عمرانی استانداري و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت گروه

با معرفی وزارت (نفت ) رئیس شوراي انسجام بخشی استان(محیط زیست ، راه و شهرسازي ، نیرو 

د و جهاد کشاورزي مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبیل فرآیند تولی) نفت

، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش 

این آیین نامه تصمیم ) 3(موضوع ماده ) 3(تا ) 1(شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده هاي 

  . دبیرخانه این کار گروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود. گیري نمایند

  

این آیین ) 3(موضوع ماده ) 7(تا ) 4( چنانچه کار گروه مذکور بر استقرار صنایع رده هاي –تبصره 

نامه خارج از ضوابط فوق اصرارداشته باشد ، موضوع به کمیسیونی متشکل از افراد متناظر در مرکز 



ت در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جه

  . تصمیم گیري ارجاع می شود

  

 مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهاي صنعتی و تولیدي موظفند قبل ازاستقرار واحد -9ماده 

ادارات یاد شده موظفند در . ، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعالم نمایند

ریخ وصول استعالم ، موارد مغایرت را صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار ، ظرف دو هفته از تا

  . اعالم نمایند ، عدم اعالم مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود

  

به استثناي واحدهاي صنعتی متقاضی استقرار در ( مراجع صادر کننده جواز تاسیس -10ماده 

انین و مقرراتی را که مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قو) شهرکها و نواحی صنعتی

اخذ کاربري مصوب از کمیسیون موضوع ماده : متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله 

آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و ) 13(

یس ؛ اخذ پایان کار  اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاس-1356 مصوب –حریم شهرها 

ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی ؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداري از مراجع مربوط 

  . را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نمایند) محیط زیست و دستگاه هاي صادر کننده(

  

یدي و نیز مراجع صدور  کلیه مراجع و دستگاه هاي متولی استقرار واحدهاي صنعتی و تول-11ماده 

جواز تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرك یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق 

  . یاد شده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهاي مذکور ممانعت نمایند

  



ت /11359 ، شماره 26/12/1378 هـ مورخ 18591ت /64677 تصویب نامه هاي شماره -12ماده 

 لغو و تصویب نامه 8/5/1384 هـ مورخ 32010ت /27965 و شماره 21/3/1380ـ مورخ  ه23415

 با اعمال اصالحات این آیین نامه همچنان به قوت 16/7/1381 هـ مورخ 25842ت/32719شماره 

  . خود باقی است

  

      محمدرضا رحیمی 

  معاون اول رئیس جمهور

  

  

  

 جمهور ، دفتر رئیس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رییس

رئیس جمهور ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

رئیس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ؛ معاونت حقوقی رئیس 

ت اداري ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور  ، دیوان عدال

کل قوانین مجلس شوراي اسالمی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی ، وزارت امور 

اقتصادي و دارایی ، وزارت دادگستري ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ، دبیرخانه 

می جمهوري سالمی ایران و دفتر هیئت دولت ابالغ می شوراي اطالع رسانی دولت ، روزنامه رس

  . شود

  

  



  1پیوست شماره 

  

منطقه بندي ایران جهت استقرار واحدهاي صنعتی و خدماتی بر اساس طرح : 1جدول شماره 

 شورایعالی شهرسازي و معماري 25/12/1375کالبدي ملی و منطقه اي ایران موضوع مصوبه مورخ 

  ایران

  انهانام است  منطقه  ردیف

  آذربایجان شرقی. 3آذربایجان غربی    . 2اردبیل   . 1  آذربایجان  1

  کرمانشاه. 5همدان   . 4ایالم   . 3کردستان   . 2لرستان   . 1  زاگرس  2

  خوزستان. 2کهکیلویه و بویر احمد   . 1  خوزستان  3

  فارس  فارس  4

. 7مرکزي   . 6قم   . 5  سمنان . 4البرز   . 3تهران   . 2قزوین    . 1  البرز جنوبی  5

  زنجان

  چهارمحال بختیاري. 3یزد   . 2اصفهان   . 1  مرکزي  6

  سیستان و بلوچستان. 2کرمان   . 1  جنوب شرقی  7

  گلستان. 3گیالن   . 2مازندران   . 1  ساحلی شمال  8

  بوشهر. 2هرمزگان   . 1  ساحلی جنوب  9

  خراسان شمالی. 3خراسان جنوبی   . 2خراسان رضوي   . 1  خراسان  10

    

  

  



  2پیوست شماره 

  حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتی و خدماتی : 2جدول شماره 

  فاصله از مراکز مختلف به متر      

ف
ردی

  

  6رده   5رده   4رده   3رده   2رده   1رده   اماکن و مراکز

1  
آخرین (مرکز استان 

  )محدوده سکونتگاه
-  500  1000  1500  2000  2500  

2  

مرکز شهرستان 

آخرین محدوده (

  )سکونتگاه

-  250  500  1000  1500  2000  

  2000  1500  1000  500  200  -  شهر  3

4  

  سکونتگاه ها

  1500  1000  750  500  200  -  روستا

  1500  1000  750  500  200  -  مراکز درمانی و آموزشی  5

  1500  1000  750  500  200  50  مراکز نظامی  6

7  
 اثر -دریاچه-تاالب-پارك ملی

  طبیعی ملی
150  150  500  1000  1500  2000  

8  
 منطقه -پناهگاه حیات وحش

  حفاظت شده
-  150  200  250  500  1000  

  500  250  150  رودخانه دایمی غیر شرب  9

  *رودخانه دایمی آب شرب   10
 العمل تعیین حریم کیفی مطابق با دستور*

  750  500  250  آبهاي سطحی

  250  200  150  100  50  -  چاه هاي آب شرب و قنوات  11

مطابق با دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهاي سطحی موضوع (به جز رودخانه هاي حفاظت شده 

  )18/12/1383 هـ مورخ 29101ت /58977تصویب نامه شماره 

.               فواصل در جدول بر اساس آخرین مکاتبات ابالغ شده از سازمان اصالح گردیده است * 

  )11/7/91 تا تاریخ(



  

   3پیوست شماره 

  

  جدول استقرار منطقه ها در شهرك هاي صنعتی: 3جدول شماره 

  همجواري و مکانیابی  صنایع

حد واسط فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع برق ، نساجی ،   سلولزي

  فلزي و کانی غیر فلزي

انی ، غیر فلزي ، حد واسط فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع ک  فلزي

  شیمیایی ، نفت و سلولزي

  ی ، برق و سلولزيجدر سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نسا  غذایی و دارویی

در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع سلولزي و   برق و الکترونیک
  صنایع نساجی

 ، صنایع برق ، صنایع نزدیک تصفیه خانه فاضالب همجوار با صنایع غذایی  نساجی 
  سلولزي و صنایع شیمیایی

در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزي ، صنایع سلولزي ،   شیمیایی ، نفت
  صنایع کانی غیر فلزي

در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزي ، صنایع سلولزي ،   کانی غیر فلزي
  صنایع شیمایی و صنایع نساجی

در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزي ، صنایع فلزي و   چرم
  صنایع کانی غیر فلزي ، شیمیایی و نفت

  

  

  



 تصویب نامه( مصوبه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور14بند  بر اساس * 

 ،) 16/12/90ه مورخ 46320ت/212326به شماره  هیات محترم وزیران

   ،اراك ، اهواز ،شیراز ،از شهرکهاي صنعتی  در شهرهاي تبریزایجاد صنایع در خارج 

  . کیلومتري ممنوع است 30مشهد تا شعاع 

استقرار صنایع هیات محترم وزیران  10/7/92 ه  مورخ 46320ت 125292به استناد مصوبه شماره 

  .  از شمول این ماده مستثنی گردید3 و2و1رده هاي 

  قوانین  مرتبط با ضوابط استقرار

  )1390 ـ 1394 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 188ماده  -

هاي صنایع  ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانهگذاري به منظور تسهیل امر سرمایه

محیطی مشخص،  و معادن و جهاد کشاورزي و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهاي زیست

ابت را در چهارچوب قوانین براي یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب شفاف و ث

قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و ) 7(ماده ) 3(گذاري موضوع تبصره  راهنماي سرمایه

کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، . قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید) 44(چهارم 

  .باشند ی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهاي فوق میعمرانی، خدمات

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولی به جز صنایع بزرگ 

قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهاي مزبور از طریق کنترل اعمال ) 105(موضوع ماده 

  .شود ضوابط انجام می

  



  

  

 )3/2/1374مصوب (از قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا -

 کارخانجات و کارگاهها ونیروگاهها: فصل سوم 

 احداث کارخانجات و کارگاههاي جدید و توسعه وتغییر محل و یا خط تولید کارخانجات  -12ماده 

   .ی باشد و کارگاههاي موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهاي  سازمان حفاظت محیط زیست م

 

 وزارتخانه هاي صنایع و معادن  و فلزات وجهاد کشاورزي هنگام صدور جواز تاسیس -13ماده 

 . رونوشتی  از جواز تاسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود 

دارندگان جواز تاسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهاي صنعتی و یا تولیدي  خود را طبق  

 . این قانون تعیین نمایند 12ضوابط استقرار موضوع ماده 

 فوق بر 12صدورپروانه  بهره برداري موکول با تایید محل استقرار  با رعایت ضوابط موضوع ماده 

 . اساس اعالم  سازمان حفاظت محیط زیست می باشد

 

ت  صنایع نظامی ،   احداث نیروگاهها ، پاالیشگاهها، کارخانجات پتروشیمی ، کارخانجا-1تبصره 

فرودگاهها و ترمینالهاي بارگیري موکول به رعایت ضوابط ومعیارهاي سازمان حفاظت محیط زیست 

   .از لحاظ محل استقرار می باشد

  

  



  

  

 

 توسط سازمان با مشارکت وزارتخانه هاي 13 و 12 ضوابط و معیارهاي موضوع مواد -2تبصره 

  .ئت وزیران خواهد رسیدمذکور در این ماده تهیه  وبه  تصویب هی

 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و معیارهاي زیست محیطی الزم را از -3تبصره 

 . طریق وزارتخانه هاي ذیربط به دارندگان جواز  تاسیس اعالن نماید 

 را 12 فعالیت کارخانجات و کارگاههاي جدیدي که ضوابط ومعیارهاي موضوع ماده – 14ماده 

نمایند و همچنین  فعالیت و بهره برداري از کارخانجات وکارگاهها و نیروگاههاي که بیش راعایت ن

  . از حد مجاز موجبات آلودگی  هوا را فراهم آورند ممنوع است 

 

  

  

  

 


