محدودیت های زیست محیطی در شهرستان های استان مرکزی و عدم صدور مجوز در مکان
های معرفی شده ذیل:
-1شعاع 121کیلومتری استان تهران:
به جز مستثنیات پیوستی ،در شهرکهای صنعتی مامونیه و زاویه و ناحیه صنعتی پرندک که در داخل شعاع 021کیلومتری استان
تهران قرار گرفته اند ،فقط صنایع نوین و های تک )(High techو رده های  0و  2و  3واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی
قادر به استقرار می باشند .

 -2شعاع 01کیلومتری شهرستان اراک:
براساس طرح جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهر ها ،استقرار واحدهای صنعتی در اطراف شهراراک تا شعاع 31کیلومتری ،تنها
تا رده های 0و 2و ،3صنعتی در داخل شهرک های صنعتی امکان پذیر می باشد ودر غیر این صورت استقرار صنایع امکان پذیر
نیست.

-0شهرستان دلیجان
براساس مصوبه دفتر ارزیابی سازمان ،استقرار صنایع در شهرستان دلیجان (شهرک صنعتی دلیجان) تنها تا رده  3امکان پذیرمی
باشدو در قطب صنعتی بوعلی سینا دلیجان به علت واقع شدن در محدوده شهر دلیجان به جز رده های  0و  2صنعتی و خدماتی و

کشاورزی استقرار صنایع امکان پذیر نمی باشد.
-4مناطق چهارگانه استان(هفتادقله،الوندوجاسب و راسوند،غارنخجیردلیجان،تاالب میقان)
براساس مصوبه استقرار صنایع و معادن صرفا رده یک مجاز به استقرار در زون غیرحساس و با تایید محیط طبیعی اداره کل محیط زیست و شورای

ساماندهی مناطق و معاونت طبیعی سازمان امکان پذیر می باشد و رده های  2به باال استقرار صنایع مجاز نمی باشد.
نکات قابل توجه
 تعرفه اجرای طرح توسعه منطبق باتعرفه طرح در زمان استقرار و تعرفه هرگونه افزایش ظرفیت مطابق با اخذ تعرفه در زمان
پروانه بهره برداری است.



میزان فضای سبزمشجرواحدهای صنعتی که در شهرکهای صنعتی استقرار دارند؛ در مرحله اخذپروانه بهره برداری و افزایش
ظرفیت و اجرای طرح توسعه باید %51از مساحت کل زمین وفضای سبز مشجر واحدهای صنعتی که در خارج از شهرک صنعتی
مستقرهستند در مرحله اخذپروانه بهره برداری و افزایش ظرفیت و اجرای طرح توسعه باید%51از مساحت کل زمین واحد صنعتی
باشد.

