
 ضوابط جدید انتظامی عمومی و اختصاصی مراکز اقامتی

 وابط انتظامی عمومیض

کرکره گردان یا درب آکاردئونی یا هرگونه تجهیزاتی که  ) اماکن عمومی ملزم به استفاده از قفل و حفاظ مناسب -1

 باشند. ( می ت شودسرق ازموجب ارتقاء ضریب امنیت و جلوگیری 

 باشد. همجوار ممنوع میگونه معبر ارتباطی اعم از موقت یا دائم به منازل مسکونی و اماکن عمومی وجود هر -2

موضوع  سیاسی و انتظامی( نظامی، )امنیتی، بندی اماکن عمومی بر مراکز دارای طبقها اشراف یمجاورت در صورت  -3

تواند در صورت   کمیسیون می) در کمیسیون بررسی و تجدید نظر اماکن عمومی مطرح و تصمیم الزم اتخاذ گردد.

 نیاز از سازمان مربوطه استعالم نظر نماید(

 بایست دارای شرایط زیر باشد: ر واحدهای صنفی و اماکن عمومی میصب دوربین مداربسته دن -4

 مگاپیکسل را داشته باشد. 044* 484هایی استفاده شود که حداقل کیفیت تصویر  از دوربین (1/4

 .در تصویربرداری خللی ایجاد نشود، باشد تا در صورت قطع برق  UPSبسته مجهز به سیستم دوربین مدار (2/4

 بازیابی و بازبینی اطالعات را داشته باشد. حداقل یکماه توانایی ذخیره، (3/4

رسانی الزم به مراجعین  اطالع گردد( کنترل می)این مکان توسط دوربین مدار بسته  ، تحت عنوانبا نصب تابلو (4/4

 صورت پذیرد.

 باشد. عمومی می دوربین بر عهده متصدی و مدیر اماکنحفظ و نگهداری موارد ضبط شده توسط  (5/4

برداری تغییرات نور محیط، توانایی تصویر( استفاده شود تا با DAY&Night) های دید در شب و روز ز دوربینا (0/4

 واضح وجود داشته باشد.

 سیستم دارای تنظیمات جهت ثبت تاریخ و زمان تصویربرداری باشد. (7/4

های باز  عدسی) زاویه دید دوربین به نحوی باشد که تمام محیط مجاز را پوشش داده و رو به مراجعین باشد. (8/4

wide) 

 متر باشد. سانتی 234تا  244ارتفاع نصب دوربین از سطح زمین حداکثر (9/4

 روز الزامی است. شبانهور ضبط واضح تصاویر در طول در محیط به منظکافی  وجود نور (14/4

 باشد. گونه دوربین مخفی ممنوع میصب هر ن (11/4

محل  ها، صندوق از قبیل معابر ورودی و خروجی،های  ای باشد که حداقل محل نصب دوربین به گونه (12/4

 قیمتی و گاوصندوق را پوشش دهد. ینگهداری اجناس، اشیا

اند، الزام به  دهه در این ضوابط ملزم به نصب دوربین مداربسته نشکتبصره: در خصوص اماکن عمومی 

 باشد. کمیسیون عملیات انتظامی استان مینصب دوربین بنا به تشخیص و تصویب 

 های مشجر استفاده گردد. های ثابت و شیشه شرافیت به منازل مسکونی از پنجرهدر صورت ا -5

 برای اماکن عمومی باید نام فارسی متناسب با مضامین موافق با عفت عمومی انتخاب شود. -0

یدیه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ئ، ارائه تا جود ابهام در خصوص نام انتخاب شددر صورت و: 1تبصره 

 باشد. شهرستان از سوی متقاضی الزامی می

: در صورت اختالف نظر نسبت به موافق عفت عمومی و فارسی بودن نام انتخاب شده، مراتب 2تبصره 

به پلیس نظارت بر اماکن  اتخاذ تصمیم و "شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی"برای طرح در 

 عمومی ناجا منعکس گردد.

وابسته به  اداری و تجاری های مسکونی، مجتمعها و  نفی و اماکن عمومی مستقر در شهرکصصالحیت واحدهای  -7

 باشد، منفی اعالم گردد. سر نمیمیکنترل و نظارت بر آنها  بخش دولتی و خصوصی که امکان



اداری و  های مسکونی، ها و مجتمع مدیره یا حراست شهرک رضایت کتبی هیاتتبصره: در صورت اعالم 

مبنی بر اینکه مامورین نظارت بر اماکن  از دولتی و خصوصی( م)اع تجاری و مراکز مذهبی مربوطه

توانند از واحدهای مستقر در مراکز موصوف بازدید بعمل آورند و  عمومی در طول زمان فعالیت می

 باشد. اعالم پاسخ مثبت بالمانع می های الزم، تهمچنین احراز صالحی

 باشد. جاد مزاحمت برای دیگران ممنوع میتجمع افراد غیر مسئول در اماکن عمومی و ایجاد پاتوق و ای -8

 الزامی است. ،نصب مجوز فعالیت در محل مناسبی که در معرض دید عموم باشد -9

 باشد. انجام، تسهیل یا فراهم نمودن اعمال خالف قانون و منافی عفت عمومی ممنوع می - 14

 باشد: برخی از تخلفات به شرح ذیل می 

 پوشش بر خالف موازین قانونی و اسالمی. (1/14

 نمایش،تبلیغ و استفاده از کروات و پاپیون. (2/14

 فروش و استفاده از موسیقی غیرمجاز توزیع، تبلیغ، نگهداری، تولید، تهیه، (3/14

 مجسمه و تصاویر غیر مجاز. ش و نصب هر گونه عروسک،فرو توزیع، تبلیغ، نگهداری، تولید، تهیه، (4/14

 اختالط با نامحرم و مراوده خارج از عرف و تسهیل یا فراهم نمودن وسیله منافی عفت. (5/14

نشانه و  ،عالئم رایش نامتعارف،و آپوشاک  ،فروش و استفاده از زیورآالت توزیع، تبلیغ، نگهداری، تولید، ( تهیه،0/14

 متصدیان و شاغلین. و غیر مجاز توسط مدیران،های منحرف  های گروه مدل

 ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت مغایر با عفت عمومی. (7/14

 باشد. مکنه عمومی بر عهده صاحب مجوز میولیت نظارت بر حسن رفتار و فعالیت مدیران و شاغلین در ائمس - 11

 عمومی الزامی است.حضور صاحب پروانه و یا مباشر قانونی در تمام ساعات فعالیت اماکن  - 12

 باشد. فاکتور یا اوراق معتبر می داشتن نقل هرگونه کاال مستلزم حمل وو  نگهداری فروش، خرید، - 13

 صالح الزامی است. کار تعیین شده از طریق مراجع ذی رعایت ساعات - 14

مجوز مراسم و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی بدون اخذ  ،برگزاری هرگونه همایش - 15

 یدیه شرایط انتظامی و ترافیکی ممنوع است.ئمبادی مربوط و دریافت تا

 باشد. لی مندرج در مجوز صادره ممنوع میهر گونه فعالیت غیر مرتبط با رسته شغ - 10

همکاری با مامورین نیروی انتظامی برای تامین و حفظ نظم و امنیت عمومی الزامی است و هر گونه موارد  - 17

 اعالم گردد. 114قت به نزدیکترین مرکز انتظامی یا پلیسمشکوک باید در اسرع و

 ممنوع است. گردد، اری که موجب سلب آسایش دیگران میایجاد صداهای ناهنجار، آلودگی صوتی و اعمال و رفت - 18

 باشد. و میمون به اماکن عمومی ممنوع میفروش و ورود سگ،گربه  خرید، نگهداری، - 19

ای و واحدهای صنفی عرضه مواد  های بزرگ و زنجیره وشگاهعرضه و فروش غذای حیوانات خانگی توسط فر - 24

 باشد. )سوپرمارکت ها و...( ممنوع میغذایی

ثبت ارائه خدمات استفاده نمایند، و یا  در صورتی که متصدیان اماکن عمومی بخواهند از سرویس ارسال کاال - 21

 مشخصات فرستنده و گیرنده در دفتر یا سیستم رایانه الزامی است.

 باشد. بینی در اماکن عمومی ممنوع می  طالعرمالی و  هرگونه فعالیت در زمینه فالگیری،انجام  - 22

 بندی و قمار در اماکن عمومی ممنوع است. هر گونه شرط - 23

 باشد. معاند برای اماکن عمومی ممنوع میای فارسی زبان  های ماهواره هر گونه تبلیغات در شبکه - 24

 باشد. مجازی برای اماکن عمومی ممنوع میای هر گونه تبلیغ کاال و خدمات غیر مجاز در فض - 25

 باشد. راری در اماکن عمومی ممنوع میو فبکارگیری مشموالن غایب  - 20

 باشد. ممنوع می بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز )بدون داشتن پروانه اقامت و کار معتبر( - 27



ی به اشخاص حقیقی و بسته در اماکن عموم مدارهای  ارائه هر گونه فیلم و تصاویر ضبط شده توسط دوربین - 28

 حقوقی بدون هماهنگی پلیس نظارت بر اماکن عمومی یا دستور مراجع قضایی ممنوع است.

های معاند و تروریستی و طراحی توطئه  حمایت و تبلیغ از گروهک استفاده از اماکن عمومی به منظور همکاری، - 29

 علیه نظم و امنیت عمومی ممنوع است.

مشروبات الکلی در اماکن گردان و  روان مصرف هر گونه مواد مخدر، فروش و خرید، نگهداری، تولید، تهیه، - 34

 عمومی ممنوع است.

اجرای برنامه زنده موسیقی در اماکن عمومی منوط به داشتن مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد  - 31

کن عمومی در بوده و اخذ موافقت ادارات نظارت بر اما ها ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانیا ادار اسالمی

 خصوص زمان و مکان برگزاری آن از لحاظ انتظامی و ترافیکی الزامی است.

های خودرو توسط واحدهای صنفی خدمات خودرویی به نحوی که  بر روی شیشه نصب هر گونه برچسب یا طلق - 32

فین متری طر 3ای که راننده و سرنشین از فاصله تقریبی  یده نشدن داخل خودرو شود به گونهموجب کاهش د

 ممنوع است. خودرو قابل تشخیص نباشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضوابط انتظامی اختصاصی مراکز اقامتی

 .عات مسافرین ) ستا ( متصل باشندبه سیستم مکانیزه ثبت آمار و اطال - 1

اتباع ایرانی و شماره گذرنامه برای اتباع  تبصره: ثبت اطالعات دقیق مسافرین و کلیه همراهان بر اساس شماره ملی برای

 .باشد ثبت اطالعات در دفتر مخصوص نمی خارجی، الزامی بوده و نیازی به

 .رجی در اماکن اقامتی پنج ستاره الزامی استخوان برای پذیرش اتباع خا نصب دستگاه پاسپورت - 2

 .مجهز به صندوق نسوز برای نگهداری مدارک و امانات مسافرین باشند - 3

 .محل کار متصدی پذیرش ) رزروشن ( یا اطالعات به ورود و خروج مسافرین و مهمانان، اشرافیت کامل داشته باشد - 4

 .وجی، البی، راهروها و پارکینگ الزامی استنصب دوربین مداربسته در معابر ورودی و خر - 5

معرفی کلیه کارکنان و متصدیان مشاغل مستقر در مراکز اقامتی برای بررسی صالحیت به پلیس نظارت بر اماکن  - 0

 .عمومی الزامی است

 .دباش ربط می ای منوط به اخذ مجوز از مبادی ذی های ماهواره نصب و استفاده از تجهیزات دریافت شبکه - 7

شناسایی، اطفال و اشخاصی که به سن قانونی  صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مراجعه افراد فاقد مدارک - 8

اقامتی،  اقامت در امکنه مزبور را دارند، نسبت به پذیرش و اسکان آنان در مرکز نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد

 .دهد اماکن عمومی، اطالعاقدام و بالفاصله مراتب را به پلیس نظارت بر 

به پذیرش آنان اقدام و بالفاصله به  باشند، نسبت هایی که فاقد مدارک معتبر می در خصوص پذیرش و اسکان زوج - 9

 .بر اماکن عمومی، اطالع دهند هر طریق ممکن مراتب را به پلیس نظارت

مُهر دفاتر رسمی ازدواج و طالق یا  ور بههایی که دارای برگه عکسدار ازدواج موقت ممه پذیرش و اسکان زوج - 14

 .است مانع بال باشند، می …و  ممهور به مُهر و امضای امام جماعت مساجد

نسبت به پذیرش آنان اقدام و بالفاصله  ( در صورت مراجعه اتباع خارجه فاقد مدارک معتبر ) گذرنامه، برگ عبور - 11

 .ماکن عمومی، اطالع دهندنظارت بر ا به هر طریق ممکن مراتب را به پلیس

از سوی اداره کل تشریفات وزارت امور  ها که دارای کارت شناسایی صادره پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانه - 12

 .باشند، بالمانع است خارجه می

 

 


