تؿٕ ٝتؼاِی
پیش نویس آئین نامه موضوع تبصره ذیل ماده  32قانون اصالح الگوی مصرف انرشی

مقدمه :اظ تثؼات قٟط٘كیٙی  ٚض٘ٚس ض ٚت ٝضقس جٕؼیت ٌ ،ؿتطـ ؾاذت  ٚؾاظ  ،افعایف ؾفطٞا  ٚقىُ ٌیطی
تطافیه قٟطی ٕٞطا ٜتا افعایف ٔهطف ا٘طغی اؾت ؤ ٝؿتّعْ ٔسیطیت  ٚتط٘أٝضیعی ٔی تاقس  .زض جأؼ ٝقٟطی
ٔٛضٛعاتی ٘ظیط افعایف تی ضٚی ٝؾاذت  ٚؾاظٞا  ٚاظزحاْ تطافیه ت ٝعیف ٚؾیؼی اظ ؾیاؾتٍصاضیٞا ٚاتؿت ٝتٛز ٜوٝ
تٟی ٝعطحٞای قٟطی ،تٛؾؼ ٝظیطؾاذتٞا  ٚتط٘أٝضیعی تطای ٔىا٘یاتی  ٚتٟط ٜتطزاضی اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛای تاضظ آٖ ٔی تاقس .
ػال ٜٚتط ایٗ٘ ،ظاضت تط عطاحی  ٚاحساث ؾاذت  ٚؾاظٞای ٔ ،ٟٓوٙتطَ ٔیعاٖ ػطض ٚ ٝتماضای حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتأیٗ
پاضوی ًٙزض قٟطٞای تعضي اظ زیٍط ٕ٘ ٝ٘ٛػٛأُ ٔٛحط تط ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ اؾت  .اظ انّی تطیٗ پیأسٞای
ٔهطف تیضٚی ٝؾٛذت زض ترف حُٕ ٘ ٚمُ ٔیتٛاٖ ت ٝتطٚظ ٔكىالت ظیؿت ٔحیغی  ٚواٞف ٔٙاتغ ّٔی  ٚتحٕیُ
تاض التهازی ؾٍٙیٗ تط پیىط جأؼ ٚ ٝزِٚت اقاض ٜوطز .ایٗ ٔؼضالت ٘ ٝتٟٙا تاػج اتالف ٔیّیٟ٘ٛا ؾاػت اظ ٚلت
قٟط٘ٚساٖ ٔ ٚیّیاضزٞا زالض ؾطٔایٞ ٝای وكٛض تهٛضت ٞسض ضفتٗ تٙعیٗ تٛؾظ ذٛزضٞٚای ٔتٛلف یا ؾطٌطزاٖ زض
قٟطٞا ٔی قٛز ،تّى ٝقطایظ ظیؿتی  ٚؼالٔت قٟط٘ٚساٖ ضا ت ٝزِیُ ایجاز آِٛزٌی ت ٝذغط ا٘ساذت ٚ ٝتثؼات اجتٕاػی
٘أغّٛتی ضا زض پی زاضز.
فهُ  8اظ لا٘ ٖٛانالح اٍِٛی ٔهطف ا٘طغی

(ٔهٛب ٔٛضخ ٔ 1389/12/4جّؽ قٛضای اؾالٔی ) تط تىاِیف

زؾتٍاٟٞای اجطایی ٟ٘ ٚازٞای ػٕٔٛی اظ تؼس تاحیط ٔسیطیت حُٕ ٘ ٚمُ تط تٟی ٝٙؾاظی ٔهطف ؾٛذت اقؼاض زاضز .
ٚفك ٔاز 32 ٜاظ لا٘ٔ ٖٛصوٛضٚ ،ظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی ٔٛظف ت ٝتطضؾی پیأسٞای تطافیىی اجطای عطحٞای قٟطی،
ؾاذت  ٚؾاظٞای ٕٔٞ ٚ ٟٓچٙیٗ تأیٗ تٛلفٍاٟٞا قس ٜاؾت.
٘ظط ت ٝایٙى ٝعثك تثهط ٜشیُ ٔاز ،32 ٜاؾتفاز ٜاظ ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه ٚاجس نالحیت تط اؾاؼ آییٗ ٘أ ٝای
ٔیتاقس و ٝتٟی ٝآٖ تٛؾظ ٚظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی تا ٕٞىاضی ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی پیف تیٙی قس ٜاؾت ،آئیٗ٘أٝ
حاضط تا ٞسف واٞف آِٛزٌی ٔحیظ ،واٞف ٞعیٞٝٙای حُٕ ٘ ٚمُ ،نطف ٝجٛیی زض ٔهطف ؾٛذت ٟ٘ ٚایتاً تٟثٛز
ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ تٟی ٝقس ٜاؾت.

I

فصل یک -کلیات
ماده یک  :زض ضاؾتای اجطائی ٕ٘ٛزٖ تثهطٔ ٜاز 32 ٜلا٘ ٖٛانالح اٍِٛی ٔهطف ا٘طغی٘ ،ح ٜٛاؾتفاز ٜاظذسٔات
ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض عطحٟای قٟطی ،ؾاذت  ٚؾاظٞای قٟطی  ٚپاضویٞ ًٙا تا ضػایت تٕأی لٛا٘یٗ ٔ ٚهٛتات
ٔٛجٛز تط اؾاؼ ایٗ آئیٗ ٘أ ٝتثییٗ ٔیقٛز.
ماده دو  :زض ایٗ آئیٗ ٘أ ،ٝالطالحات شیُ زض ٔؼا٘ی ٔكطٚح ٔطتٛط تىاض ٔی ض٘ٚس:
اِف – ٚظاضت ٚ :ظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی
ب  -ؾاظٔاٖ  :ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ؾاذتٕاٖ
د – قٟطزاضی :قٟطزاضی ٞای والٖ قٟطٞا  ٚقٟطٞای تعضي وكٛض
ز – ٟٔٙسؼ تطافیه  :اقرال حمیمی  ٚحمٛلی زاضای نالحیت  ٚپطٚا٘ ٝاقتغاَ ت ٝواض ٔؼتثط زض ضقتٟٙٔ ٝسؾی
تطافیه
 –ٜپطٚا٘ ٝاقتغاَ ت ٝواض :پطٚا٘ ٝاقتغاَ ت ٝواض ٟٔٙسؾی تطافیه نازض ٜاظ ؾٛی ٚظاضت ضاٚ ٜقٟطؾاظی
 -ٚوالٖ قٟطٞا  ٚقٟطٞای تعضئ :غاتك تؼاضیف قٛضایؼاِی ٔؼٕاضی  ٚقٟطؾاظی
ظ -عطح ٞای قٟطی  :وّی ٝعطحٞای تٛؾؼ ٚ ٝػٕطاٖ قٟطٞا ،قٟطن ٞا  ٚقٟطٞای جسیس و ٝزض حیغ ٝقٕ َٛلاٖ٘ٛ
٘ظاْ ٟٔٙسؾی لطاض زاقت ٚ ٝیا زض جس َٚقٕاضٔ 16 ٜثحج زٔ ْٚمطضات ّٔی ؾاذتٕاٖ تحت ػٛٙاٖ حسٚز نالحیت
ٟٔٙسؾاٖ تطافیه زض تٟی ٝعطح ٞای قٟطؾاظی ػٛٙاٖ قس ٜا٘س.
ح -پاضوی :ًٙپاضنیٞ ًٙای ٕٞؿغح یا عثماتی ؾطپٛقیس ٚ ٜضٚتاظ و ٝتٟطٜتطزاضی اظ آٖ ت ٝتكریم ٟٔٙسؼ تطافیه
ٚاجس نالحیتٛٔ ،جة تِٛیز  ٚجصب ؾفطٞای ػٕس ٜزض حٛظ ٜاحط آٖ پاضوی ًٙتاقس.
ماده سه  :وّیات قطح ذسٔاتٚ ،ظایف  ٚاذتیاضات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض ٔٛضٛع ایٗ آییٗ ٘أ ٝتٙا تط ٔٛاز شیُ تٛزٜ
 ٚقی٘ ٜٛأ ٝاجطائی آٖ حساوخط ظطف قف ٔا ٜپؽ اظ تهٛیة ایٗ آئیٗ ٘أ ٝتٛؾظ ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی تٟیٚ ٝ
پؽ اظ تهٛیة تٛؾظ ٚظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی اتالؽ ذٛاٞس قس.

II

ماده چهار ٚ :ظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی ٔىّف اؾت حساوخط تا قف ٔا ٜپؽ اظ تهٛیة ایٗ آئیٗ ٘أ ٝتا ٕٞىاضی ؾاظٔاٖ
٘ظاْ ٟٔٙسؾی ٘ؿثت ت ٝتٟی ٝضٛاتظ ٔ ٚؼیاضٞای فٙی

ٔٛضز ٘یاظ ٟٔٙسؾیٗ تطافیه تطای تط٘أ ٝضیعی ،عطاحی ٚ

٘ظاضت تط پیأسٞای تطافیه عطح ٞای قٟطی ،ؾاذت  ٚؾاظٞای تعضي قٟطی  ٚپاضویٞ ًٙا زض لاِة ٔمطضات ّٔی
ؾاذتٔاٖ  ٚؾایط آییٗ ٘أٞ ٝا  ٚزؾتٛضاِؼُٕ ٞای ترههی تا تاویس تط واٞف ٔهطف ا٘طغی الساْ ٕ٘ایس.
تثهط -ٜتا ٍٙٞأی و ٝضٛاتظ ٔ ٚؼیاضٞای فٛق تٟی ٚ ٝتهٛیة ٘كسٜ

ا٘س ضطٚضی اؾت آذطیٗ ضٛاتظ ٔ ٚؼیاضٞای

ٔهٛب ٔالن ػُٕ لطاض ٌیط٘س.
ماده پنج  :زض جٟت اجطای آئیٗ ٘أ ٝعطح ٙٞسؾی ٔؼاتط (12جّسی) ٘كطیات ٔؼا٘ٚت تط٘أ ٝضیعی ٘ ٚظاضت
ضاٞثطزی ،ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی اؾتاٖ ٔٛظف اؾت السأات الظْ زض ذهٛل تؼییٗ نالحیتٞا ،ظطفیت اقتغاَ ٚ
تؼطف ٝحك اِعحٕٟٙٔ ٝسؾیٗ تطافیه ٚؾاذتٕاٖ ٞای ٔكٕ َٛضا تؼُٕ آٚضز.
ماده شش  :ت ٝاؾتٙاز ٔٛاز  33 ٚ 32لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی  ٚوٙتطَ ؾاذتٕاٖ ٚ

زض اجطای آئیٗ ٘أ ٝحاضط،

قٟطزاضیٞا ٔىّف ت ٝایجاز تؿتطٞای الظْ تطای تىاضٌیطی ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض ٌطزقىاض نسٚض پطٚا٘ٝ
ؾاذتٕا٘ی ٘ ٚظاضت تط اجطا زض ؾاذتٕاٟ٘ا  ٚؾاذتٍاٞ ٜای ٔكٕ َٛذٛاٖ ٜز تٛز .
ماده هفت  :زض فطایٙس ا٘جاْ ٔغاِؼات تطافیه عطح ٞای قٟطی ،ؾاذت  ٚؾاظٞای قٟطی  ٚیا پاضویٞ ًٙا ٌعاضـ
فٙی اظ ؾٛی ٟٔٙسؼ تطافیه تٟی ٚ ٝحؿة ٔٛضٛع ت٘ ٝظاْ ٟٔٙسؾی اؾتاٖ  ٚقٟطزاضی ٔطتٛع ٚ ،ٝحؿة ٘یاظ تٝ
ازاض ٜوُ قٟطؾاظی اؾتاٖ اضائٔ ٝی قٛز و ٝحاٚی اعالػات فٙی ٔغاِؼات الظْ تطای ٞطٌ ٝ٘ٛتهٕیٓ ٌیطی تاقس  .ایٗ
ٌعاضـ ت ٝػٛٙاٖ یه ؾٙس فٙی زض ٘ظاْ ٟٔٙسؾی اؾتاٖ  ٚیا زض پط٘ٚس ٜؾاذتٍا ٜزض قٟطزاضی ٍٟ٘ساضی ذٛاٞس قس.
ماده هشتٟٙٔ :سؾیٗ تطافیه ػال ٜٚتط ٌعاضـ فٙی ٔصوٛضّٔ ،عْ ت ٝاضائ ٝاظٟاض٘أٔ ٝهطف ا٘طغی  ٚواٞف ؾٛذت
تطای ٌعیٞ ٝٙای پیكٟٙازی  ٜؾتٙس ٔ .هازیك واٞف ٔهطف ا٘طغی حُٕ ٘ ٚمُ ٘اقی اظ تٟثٛز ؾغح ذسٔت ٔؼاتط ٚ
تماعغ ٞا ،واٞف ضا ٜتٙساٖ ،واٞف حجٓ  ٚع َٛؾفطٞا ،تٟثٛز زؾتطؾیٞا ،انالح قیة تٙسی ،تأیٗ پاضوی ًٙوافی
 ٚزض زؾتطؼ  ،تٛؾؼ ٝواضتطز حُٕ ٘ٚمُ ػٕٔٛی ،پیاز ٜضٚی  ٚزٚچطذٝضا٘ی  ٚأخاِ ٟٓذٛاٞس تٛز.

III

تسلیك ٔهازیك فٛق ت ٝتفىیه ٔٛضٛػات ٔكٕ َٛآییٗ ٘أ ٝزض قی٘ ٜٛأ ٝاجطایی ٔٛضٛع ٔازٔ 3 ٜكرم ٔیٌطزز.
ماده نه :وّی ٝعطح ٞای قٟطی ،ؾاذت  ٚؾاظٞای تعضي قٟطی  ٚپاضویٞ ًٙایی و ٝلثُ اظ تهٛیة لا٘ ٖٛانالح
اٍِٛی ٔهطف ا٘طغی تٟی ٚ ٝیا زض زؾت ا٘جاْ ٔی تاقٙسّٔ ،عْ ت ٝتغثیك ٚضغیت ذٛز تا ضٛاتظ ایٗ لا٘ ٖٛعی یه
تط٘أ ٝظٔاٖ تٙسی ٔؼیٗ ذٛاٙٞس تٛز  .ایٗ تط٘أ ٝظٔاٖ تٙسی تط اؾاؼ ٚضؼیت  ٚأىا٘ات ٔٛجٛز تا ٕٞىاضی ٚظاضت ضاٜ
ـ.
 ٚقٟطؾاظیٚ ،ظاضت وكٛض ،ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی  ٚقٟطزاضی تٟی ٚ ٝتٛٔ ٝضز اجطا ٌصاضز ٜذٛاٞس ز

IV

فصل دو– طرح های شهری
ماده ده :زض تٟی ٝعطح ٞای قٟط ،قٟطوٟا  ٚقٟطٞای جسیس الظْ اؾت اظ ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض تؼییٗ اٍِٛی
قثى ،ٝزضج ٝتٙسی ٔؼاتط  ٚتؼییٗ پٛؾت ٝتماعغ ٞا ٔ ٚىا٘یاتی واضتطیٞا اؾتفاز ٜقٛز.
ماده یازده :زض ٞط ٌ ٝ٘ٛتغییطات واضتطی تٛؾظ وٕیؿیٔ ٖٛاز 5 ٜضطٚضی اؾت اظ ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه تطای
ؾٙجف پیأسٞای تطافیىی آٖ اؾتفاز ٜقٛز.
ماده دوازده :ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض عطح ٞای قٟطی  ٚتغییط واضتطی اضاضی تط اؾاؼ ؾٙجف تٙاؾة
تماضای ؾفطٞا تا ظطفیت  ٚزضج ٝتٙسی ٔؼاتط قةو ٚ ٝزض ضاؾتای واٞف حجٓ  ٚع َٛؾفطٞا ذٛاٞس تٛز.

V

فصل سه-ساخت و سازهای شهری
ماده سیسده :قٟطزاضی ٞا ٔٛظف ٞؿتٙس زض ٍٙٞاْ نسٚض پطٚا٘ٞ ٝای ؾاذتٕا٘ی تطای ؾاذتٍاٞ ٜای ٔكٕ َٛاظ
ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض وّیٔ ٝطاحُ تط٘أ ٝضیعی ،عطاحی ٘ ٚظاضت ت ٝنٛضت ٕٞا ًٙٞتا ؾایط ضقتٞ ٝای
ٟٔٙسؾی اؾتفاز ٜوٙٙس.
ماده چهارده :ؾاذتٍاٞ ٜای ٔكٕ َٛػثاضتٙس اظ وّی ٝؾاذتٕاٖ ٞای ٌط ٜٚد ،ز ٚ ٚیػٔ ٜغاتك لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی ٚ
یا ٞط تٙایی و ٝتِٛیس  ٚجصب ٔٛحط زض تطافیه حٛظ٘ ٜفٛش تالٚاؾغ ٝؾاذتٍا ٜزاضز.
تبصره :ضٛاتظ فٙی زلیك تٙاٞای ٔكٕ َٛتط اؾاؼ ٚضؼیت  ٚأىا٘ات ٔٛجٛز زض قی٘ ٜٛأٔ ٝطتٛع ٝتؼییٗ ٔیٌطزز.
ماده پانسده :ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض ؾاذتٍاٞ ٜا حؿة ٔٛضز ٔكتُٕ تط ٔىا٘یاتی ؾاذتٍا ،ٜتطآٚضز احطات
تطافیه زض قثى ٝپیطأ٘ٛی ،اضظیاتی عطح اؾتمطاض تٙاٞا زض ؾاذتٍا ، ٜتؼییٗ ٔٛلؼیت  ٚعطاحی زؾتطؾی ٞا ،عطاحی
قثىٔ ٝؼاتط زاذّیٔ ،ىا٘یاتی  ٚعطاحی پاضویٞ ًٙا ،عطاحی تؿٟیالت حُٕ ٘ٚمُ ٍٕٞا٘ی ،پیاز ٜضٚی  ٚزٚچطذٝ
ؾٛاضی ٘ ٚظاضت تط اجطای آٖ ٞا ذٛاٞس تٛز.
ماده شانسده :پیأسؾٙجی تطافیه ؾاذت  ٚؾاظٞای قٟطی تط اؾاؼ تطآٚضز حجٓ ؾفطٞای تِٛیس  ٚجصب قس ٜزض
ٔماعغ ظٔا٘ی عطح ،تٛظیغ  ٚترهیم تطافیه ت ٝقثى ٝپیطأ٘ٛی  ٚزؾتطؾی

ٞا ،تطضؾی تٙاؾة حجٓ ت ٝظطفیت

تؿٟیالت  ٚؾغح ذسٔت ٔطتٛعٟ٘ ٚ ٝایتا اضظیاتی ٔیعاٖ ٔهطف ا٘طغی ،عثك ٔازٞ ٜكت ذٛاٞس تٛز.

VI

فصل چهار -پارکینگ
ماده هفده :زض تط٘أٝضیعی ،عطاحی ٘ ٚظاضت تط احساث پاضویًٞٙا ،پاضن ؾٛاضٞأ ،جتٕغٞای ایؿتٍاٞی  ٚپایا٘ٞٝای
ٚؾایُ ٘مّی ٝػٕٔٛی ٔكٕ ،َٛاؾتفاز ٜاظ ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه ٕٞا ًٙٞتا ؾایط ذسٔات ٟٔٙسؾی شیطتظ اِعأی
اؾت.
ماده هیجده :پاضویًٞٙای ٔكٕ َٛػثاضتٙس اظ وّی ٝپاضویًٞٙای ٕٞؿغح یا عثماتی ؾطپٛقیس ٚ ٜضٚتاظ و ٝتِٛیس ٚ
جصب تطافیه ٔٛحط زض حٛظ٘ ٜفٛش تالٚاؾغ ٝزاضز.
تبصره :ضٛاتظ فٙی زلیك پاضویًٞٙای ٔكٕ َٛتط اؾاؼ ٚضؼیت  ٚأىا٘ات ٔٛجٛز اظ ؾٛی ٘ظاْ ٟٔٙسؾی  ٚتا
ٕٞىاضی قٟطزاضیٞا عثك قی٘ ٜٛأ ٝاجطایی ٔٛضٛع ٔاز 3 ٜتؼییٗ ٔیٌطزز.
ماده نوزده :ذسٔات ٟٔٙسؾیٗ تطافیه زض پاضویٞ ًٙا حؿة ٔٛضز ٔكتُٕ تط ٔىا٘یاتی پاضوی ،ًٙتؼییٗ ٘ٛع
پاضوی ،ًٙتطآٚضز احطات تطافیه زض قثى ٝپیطأ٘ٛی ،تؼییٗ ٔٛلؼیت  ٚعطاحی زؾتطؾی ٞا ،عطاحی ٙٞسؾی  ٚضٚؾاظی
پاضوی ،ًٙعطاحی تؿٟیالت حُٕ ٘ٚمُ ٍٕٞا٘ی ،پیاز ٜضٚی  ٚزٚچطذ ٝؾٛاضی ٘ ٚظاضت تط اجطای آٟ٘ا ذٛاٞس تٛز.
ماده بیست ٔ :غاِؼات تطافیه پاضویٞ ًٙا تط اؾاؼ تطآٚضز تماضأ ،مساض ٚاٌطزاٖ  ٚتؼییٗ ظطفیت ،تطآٚضز حجٓ
تطافیه تِٛیس  ٚجصب قس ٜزض ٔماعغ ظٔا٘ی عطح

 ،تٛظیغ  ٚترهیم تطافیه ت ٝقثى ٝپیطأ٘ٛی  ٚزؾتطؾی ٞا،

تطضؾی تٙاؾة حجٓ ت ٝظطفیت ٔؼاتط  ٚتماعغ ٞا  ٚؾغح ذسٔت ٔطتٛعٟ٘ ٚ ٝایتا اضظیاتی ٔیعاٖ ٔهطف ا٘طغی ذٛاٞس
تٛز.
ایٗ آئیٗ ٘أ ٝزض چٟاض فهُ  ٚتیؿت ٔاز ٚ ٜؾ ٝتثهط ٜزض تاضید  1393/--/--ت ٝتائیس ٔماْ ػاِی ٚظاضت ضؾیس ٜاؾت.

VII

