بسمه تعالی
 مصوبه مورخ 6331/3/02در مورد شعاع 602کیلومتری تهران
هیات وزیران در جلسه مورخ (6331/3/02گزارش شماره /106م مورخ 6331/0/66وزارت اقتصاد) تصویب نمود :
اصوال ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 602کیلومتری اجازه داده نمیشود مگر با اجاره هیات دولت.
 مصوبه شماره 32503مورخ  6353/5/05هیئت وزیران در مورد شعاع 602کیلومتری تهران
هیات وزیران در جلسه مورخ  6353/5/61گزارش شماره  6353/5/7وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی درباره اجازه
احداث واحدهای کشت و صنعت ومجتمع های شیر و گوشت و صنایع غذایی در محدوده 602کیلومتری تهران را مطرح و تصویب نمود.
 گزارش شماره 063452مورخ 6353/5/4وزارت کشاورزی و صنایع ومعادن
وزارتهای کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع و معادن پیشنهاد می نمایند که واحدهای کشت و صنعت و مجتمع های شیر و گوشت و صنایع غذایی
به شرح ذیل در محدوده 602کیلومتری تهران استقرار یابند:
-6مجتمع های شیر و گوشت
 -0سردخانه های یخ سازی
-3کشتارگاهها
-3دامداریها
 -5خوراک دام و طیور و پودر استخوان
 -1کارخانه شیر و فراورده های آن
-7کارخانه غذای کودک
 -6آرد سازی نان ماشینی
-1انواع غذای آماده
 -62پودر سبزیجات
 -66خشکبار
 -60بسته بندی مواد غذایی از قبیل گوشت و مرغ و ماهی و مواد لبنی و چای و عسل و غیره
 -63ضمنا چون ممکن است در آینده در رشته صنایع غذایی ایجاد واحدهای دیگری در شعاع 602کیلومتری تهران ضروری باشد که اسامی آن ها
در فوق ذکر نگردیده است پیشنهاد میگردد این قبیل واحد ها با موافقت وزارتین کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع و معادن در داخل محدوده
602کیلومتری تهران مجاز گردد.
 مصوبه شماره 32922مورخ  6315/9/0هیئت وزیران در مورد شعاع 602کیلومتری تهران
هیات وزیران درجلسه مورخ 6315/6/06بنابه پیشنهاد شماره 627676مورخ 15/0/7وزارت صنایع و به منظور حمایت از صنایع روستایی و
کوچک و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنین روستاها موافقت نمودند که احداث واحدهای مشروحه زیر در روستاهای محدوه 02کیلومتری تا
602کیلومتری تهران و در روستاهای 32کیلومتری اصفهان براساس طبقه بندی وزارت کشور مجاز باشد.ویژگی های صنایع مانند:مقدار تولید
،نوع ماشین آالت و شرایط متقاضیان احداث این قبیل واحدها در جلسه شورای عالی صنایع تعیین خواهد شد.








بسته بندی میوه جات و سبزیجات
خشک کردن سبزیجات
بسته بندی بذر
تولید سرکه از میوه جات
تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی
تولید ماست ،دوغ،کشک،پنیر،کره و خامه
تولید و بسته بندی قارچ خوراکی















تولید و بسته بندی عسل همراه با پرورش زنبور عسل
تولید و تخمیر کودهای آمیخته از زوائد حیوانی وگیاهی
چوب بری و جعبه سازی
پشم شویی و پشم ریسی
قالیبافی و تولید گلیم و جاجیم(غیر ماشینی)
تولید دار قالی
رنگرزی با رنگ های طبیعی گیاهی
پارچه دستباف
ابریشم ریسی
سوار کردن ادوات کشاورزی(بیل ،چنگک،شن کش،داس و مانند آنها)
آسفالت
شن و ماسه
موزائیک ،لوله و تیر سیمانی

