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 ظامیـروی انتـررات نیـون و مقـقان
اسالمی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک وسایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی شهربانی جمهوری  - 1

  .نمایدنامه نظارت ومطابق مقررات اقدام میآیینطبق مقررات این

بایستی دارای کارتبهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از  8کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  - 2

 .شهربانی باشند

های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد نامه واعالمیهصاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آیین - 3

  .واردین قابل رؤیت باشد نصب نمایندی کهبرایدر محل مناسب

نسبت به وضعیت صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی کهمأمورین شهربانی بخواهند ) - 4

  .مستخدمین( بالتأمل ودر حدود اطالعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهندامکنه و مسافرین و

 .ام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه درمحل الزامی استدر تم - 5

 ه برنامه هنری و نمایشی در اماکننشینی و امثال آن و یااجراء هر گونبرگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب - 6 

 د اسالمی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کالنتریهنری و نمایشی از سوی وزارت ارشا محتوای برنامهعمومی مستلزم تأیید

ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً  بایستاست مسئولین اماکن عمومی مزبور میباشد. بدیهیساعت قبل( می 48حداقل ) محل

المی ایران اعالم مسئولین ذیربط شهربانی جمهوری اسکارت ورود به سالن به مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد

 . نمایند

قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام  39برابر با ماده  پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که - 7

 :گردد

 برای منظوریا اجیر نمودن اشخاص  استخدام و تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در اماکن مربوطه و یا -

 .فوق

  .امنیت کشور تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خالف قانون علیه دولت و -

 چنین فروش و عرضه هر نوع مشروباتهم تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و -

 .الکلی

  .نگهداری اموال مسروقه و غیره و خالف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش وریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء طرح -

  .بندی و برد و باخت و قمارهر گونه عمل شرط -

  .مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعیو قانونی نخواهد شد 21ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده  -تبصره 

سخنرانی و هر عمل دیگری که خالف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفادپروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه  - 8

  .استمخصوص شهربانی ممنوع

  .باشدقبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می - 9

زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و  اظ رکیک و انجام حرکاتدر اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الف - 10

  .صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند عمومی شود ممنوع است ویا ضرر به اموال

خواهد ه برای اماکن دیگری که مینماید مگر اینک تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیلیک نفر نمی - 11

 مدیر یا مباشری که شهربانی صالحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این صورت مرجع صدور پروانهتأسیس کند از طرف

 .بودمدیر مزبور مسئول اداره و مکان مربوطه خواهد



 

 

  .انتخاب وفقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شودبرای امکان عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی  - 12 

نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد آتش نشانی طبق استاندارد سازماندر کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش - 13

  .برداری قرار گیردبهره
 

 


