ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎره 239/206777

1384/11/3

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  20791/32297ﻣﻮرخ  1383/6/15ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1384/10/14ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ ،در اﺟﺮای
اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ) (123ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل
ﺷﻤﺎره 70965

1384/11/10

وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ دی ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ  1384/10/28ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 239/206777
ﻣﻮرخ  1384/11/3واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎده1ـ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ در دوره ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﻫﺎدیﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی در آن ﻻزماﻻﺟﺮاء
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻣﺎده2ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮداری در آن ﺿﺮورت دارد و از ﻣﺮز ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻔﻆ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻏﺎت و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ
ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب در
داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل
از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات
رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده3ـ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪودهای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ
آن در دوره ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽرﺳﺪ .دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده را
ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ دارای
ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎور ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر روﺳﺘﺎ
را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ روﺳﺘﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدی در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮ ﺷﺪن ،ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ و اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و
ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﻋﻮارض روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻋﻢ از روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﻃﺮح ﻫﺎدی و ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی روﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه 5ـ در ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده و ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده4ـ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ اﻋﻢ از ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات و ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺎط و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎل  1355دارای ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻬﺮک
ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺼﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻬﺮکﺳﺎزی در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﻨﻮز در
دﺳﺖ اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮداری ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 5ـ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی و ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﻫﺎدیﺷﻬﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از اﺑﻼغ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط آن ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل و اﻣﻀﺎی دﺑﯿﺮ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری
و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار دﺳﺘﻮر

ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺤﺪوده را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﻼغ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎدی ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻬﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 6ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده 7ـ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﺋﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﺑﻪ دﻫﯿﺎری و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 8ـ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور
و ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاﺧﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و
رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی و ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 9ـ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﻃﺮح ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده10ـ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد
) (1و ) (2اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ ،ﻣﺤﺪوده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد
) (3و ) (4اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »
ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« » ،ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« » ،ﺣﻮزه ﺷﻬﺮداری« » ،ﺣﺪود ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮ« و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ » ،ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ« » ،ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ« » ،ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ« » ،ﻣﺤﺪوده ﻧﻬﺎﯾﯽ«» ،
ﻣﺤﺪوده ﻧﻔﻮذی« و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ » ،ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎ« ﯾﺎ » ﺣﺪود روﺳﺘﺎ« در
ﻣﻮرد » ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ« و » ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮک« ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮک و روﺳﺘﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ و
ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ـ ﻣﺼﻮب 1362/4/15ـ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده11ـ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻤﻬﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ﺣﺮﯾﻢ راﻫﻬﺎ و راهآﻫﻦ ،ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
ﺣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده12ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﺮم
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺎده وﺿﻊ و رﻓﻊ اﺛﺮ از ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوازده ﻣﺎده و ﯾﺎزده ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ دی ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ
 1384/10/28ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪادﻋﺎدل

