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با رعایت مقررات و ضوابط ایمنی افراد مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان هاي در حال ساخت یا تعمیر 
پیاده و سواره

).ها و معابر اصلی ترجیحاً تخته کوبی در خیابان(هاي ساختمانی الزامی است ایجاد حصار ایمنی براي کارگاه-١
هاي الزم به نحـوي کـه در   رو و فضاي سبز، با توجه به شرایط محل و پیش بینیمحدوده حصار ایمنی در معابر بدون پیاده-٢

.مدت برپایی مشکل خاصی جهت عبور و مرور پیاده و سواره نداشته باشد
2رو خیابان ها برابر شغال پیادهحداکثر عمق ا-٣

هـاي اصـلی   رو در خیابـان رو مشروط به اینکه باقیمانـده پیـاده  عرض پیاده1
.متر نباشد8/0متر و فرعی 2/1کمتر از 

.محدوده اشغال شده به هیچ وجه مشکلی براي رفوژهاي فضاي سبز به وجود نیاورد-٤
اشغال بیش از حد مجاز معابر توسط سقف ایمنی با هماهنگی الزم با شهرداري امکان پـذیر مـی   3و 2با توجه به بند هاي -٥

.باشد
بایسـتی  هایی که محدوده حصار یا سقف ایمنی اجباراً نیاز به اشغال کل پیاده رو یا قسمتی از سواره رو باشـد مـی  در کارگاه-6

.و نقل و ترافیک شهرداري و راهنمایی رانندگی برسدطرح اصالح موقت و ایمنی ترافیکی به تایید سازمان  حمل
هایی هاي مرتفع و محلایجاد سقف ایمنی جهت جلوگیري از ریزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر براي ساختمان-7

.که محدودیت حصار در عمق مناسب دارند از سوي مالکین الزامی است
ن و یا تعمیرات، محدوده حصار یا سقف ایمنی را با هماهنگی مهندس ناظر یا پروانه ساختماأخذمالکین موظفند در هنگام -9

.نمایندأخذناظر ساختمان بر روي نقشه موقعیت ارائه و مجوز الزم را از شهرداري منطقه 
حداکثر مدت استفاده از حصار و سقف ایمنی در معابر برابر مدت اعتبار پروانه ساختمان و یـا مـدتی کـه بـراي تعمیـرات     -8

.ساختمان معین شده خواهد بود
2رو خیابان ها و کوچه ها با توجه به موارد فوق الذکر تا حداکثر عمق اشغال پیاده-10

مجوز الزم و رعایت مفاد أخذمتر با 1
.گرددأخذبرآورد و بندي در مدت یکسال برابر قیمت منطقه5و بدون پرداخت هزینه اشغال و مازاد آن هر مترمربع 3بند 

ریال می باشد برابـر دوازده هـزار ریـال    12,000بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بندي زیر حداقل قیمت منطقه: تبصره 
.محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید 

هاي روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه
پایه ستونی و به صورت دیوار کوب انتخاب و روي جرز، ستون و یا سایر سـطوح جـدار پیـاده رو نصـب     منبع روشنایی فاقد -1

.گردد
، ها مبنی بر عدم مزاحمت براي درختان و فضاي سبز موجوددر صورت کسب مجوز الزم از سازمان فضاي سبز و پارك:تبصره 

.باشدع مینصب منابع روشنایی در محدوده فضاي سبز پیاده رو ها بالمان
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.متر از سطح پیاده رو در نظر گرفته شود2/2ترین قسمت بازوي روشنایی متر و پایین5/2میزان ارتفاع منبع و روشنایی -2
نوع، شکل، اندازه و میزان روشنایی بنا بر انتخاب متقاضی است، بـه نحـوي کـه بـا تشـخیص شـهرداري مزاحمتـی بـراي         —3

.هاي مجاور نداشته باشدهمسایه
چنانچه قبالً در نقاطی نسبت به نصب روشنایی در سطح پیاده رو بدون مجوز اقدام گردیده و مشخصات آنها مغایر بـا مفـاد   -4

دستورالعمل حاضر باشد مناطق با همکاري واحد تجاري مربوطه نسبت به حذف و جایگزین نمودن آنها بـه مـرور زمـان اقـدام     
.نمایند

کنند و موجـب آزار چشـم عـابرین و    استفاده می) بدون محافظ و کالهک الزم(اي خیره کننده همنابع روشنایی که از المپ-5
.رانندگان می شود حذف شوند

.رعایت کلیه ضوابط ایمنی توسط متقاضی در حین نصب و پس از آن امري الزامی خواهد بود-6

مقررات مربوط به آذین بندي و چراغانی به مناسبت اعیاد 
ترین قسمت طاقی کمتـر نبـوده و از کـف پیـاده رو     رو تا پایینسواره) سطح آسفالت(ارتفاع چراغانی یا طاق از کف خیابان -1
.متر کمتر نباشد5/2
که مزاحمت جدي بـراي  ) رومتر در پیاده5/2رو و متر در سواره5/4یا مانع کمتر از ارتفاع (اي به صورت سد معبر هیچ پایه-2

.داشته باشد داخل معبر پیاده یا سواره واقع نشود) اره یا پیادهسو(عابرین 
.زمان استفاده معین باشد-3
با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و استفاده از عالیم ایمنی الزم ) روهاداخل سواره(در زمان نصب و جمع آوري طاق نصرت -4

.اقدام گردد
.شناسایی و مورد تشویق قرار خواهد گرفتکارهاي زیبا و جالب توجه توسط شهرداري منطقه -5
.مسئولیت و رعایت کلیه موارد ایمنی مشخصاً به عهده متقاضی باشد-6

رو هاي تجاري از سایبان در پیادهمقررات مربوط به استفاده واحد
از آنهـا و یکنـواختی و تشـابه و در    هیچ نوع سایبانی نسبت به سایر انواع مرسوم برتري ندارد و صرفاً اجراي صحیح هر  نـوع  -1

.باشدامتداد هم بودن مطلوب می
).با تشخیص شهرداري باید به صورت مناسب صورت گیرد) ناحیه تاریخی(هاي واقع در بافت قدیم در خصوص سایبان مغازه(
.گرددأخذقبل از نصب سایبان هماهنگی و توافق مالکین مجاور -2
)هماهنگی با هیئت مدیره بناي مذکور جهت یکنواختی با سایر واحدهاهاي بزرگ در مورد ساختمان(
.باشدمسئولیت و مراعات کلیه اصول ایمنی و استحکام سایبان در مقابل وزش باد و برف و باران به عهده استفاده کننده می-3
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صـرفاً نـام واحـد    (در شـهرداري دارد  مجـوز از ادارات مربوطـه  أخـذ انجام تبلیغات متصل به سایبان یا روي سایبان نیاز به -4
).مربوطه در سایز کوچک جهت مراجعین بالمانع است

.رو ممنوع استمتري از کف پیاده2سایبان زیر ارتفاع ءزدگی اجزاپیش-5
.رومتري به باال برابر حداکثر مجاز بالکن در همان پیاده5/2ثابت سایبان از ارتفاع ءپیش اجزا-6
.سانتی متر20متري حداکثر 5/2متري تا 2سایبان از ارتفاع ءاجزازدگی پیش-7
.رو واقع نشودمتر از کف پیاده2در ارتفاع کمتر از ... ) چوب ،فلز و (هیچ یک از اجزاء سخت و متحرك سایبان -8
هـاي  مناسب از سایبانواحدهاي تجاري واقع در یک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشویق شوند در فرصت -9

.متحدالشکل و یکنواخت استفاده نمایند
.هاي خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی الزم اصالح یا جمع آوري گرددکلیه سایبان-10
.هاي فرسوده در فرصت مناسب مرمت یا تعویض گردندکلیه سایبان-11
ي ویژه دارند، نمونه مناسب با هماهنگی مـالکین و شـهرداري انتخـاب و بـا سیاسـت      هاي بزرگ که طرح نمادر ساختمان-12

.تشویقی نسبت به همانند سازي اقدام گردد

مقررات مربوط به نصب پالکارد در سطح معابر و میادین سطح شهر 
.پالکاردها باید فقط به صورت عمودي نصب گردد-1

.تواند به طور موقت اتخاذ تصمیم نمایدشهرداري با رعایت کلیه ضوابط و جوانب میدر موارد استثنایی :تبصره 
.ابعاد پالکاردها با نظر شهرداري خواهد بود-2
.محل و تعداد پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداري مشخص شود-3
ها و معابر و همچنین فاصله نصب پالکارد خیابانها و طول تعداد پالکارد مجاز جهت نصب در هر میدان و در تقاطع خیابان-4

.بعدي هنگام صدور مجوز توسط شهرداري معین خواهد شد
.تاریخ نصب و جمع آوري پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداري باید مشخص گردد-5
دیهی است در غیر این صـورت  پس از اتمام زمان تعیین شده متقاضی بایستی نسبت به جمع آوري پالکاردها اقدام نماید؛ ب-6

.باشداز درخواست کننده میدرصد15شهرداري مجاز به جمع آوري آنها و دریافت هزینه متعلقه به اضافه 
هاي ذیربط را در ارتباط با برگزاري کار مورد نظـر خـود   متقاضی بایستی قبل از نصب پالکارد از هر نظر موافقت کلیه ارگان-7

.است مسئولیت مفاد مندرج در پالکاردها به عهده متقاضی خواهد بودکسب نموده باشد؛ بدیهی 
شهرداري نسبت به جمع آوري پالکاردها اقدام و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی مأموریندر صورت عدم رعایت موارد فوق -8

.نخواهد داشت
قیمت منطقه بندي محل نصب بـه ازاي هـر   درصد10بهاي امتیاز بهره برداري از محل نصب براساس متراژ پالکارد ضربدر -9

.روز تعیین می گردد
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می باشد برابـر دوازده هـزار ریـال    ریال12,000حداقل قیمت منطقه بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بندي زیر :تبصره 
.محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید

هازیباسازي بدنه خیابانمقررات مربوط به رنگ آمیزي، ساماندهی و 
: ها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آمیزي تهیه شده انـد ماننـد  مشخص کردن رنگ جهت بدنه خیابان-1

هاي چوبی که جنس و مشخصات ساخت آنها متناسـب بـا رنـگ    هاي آهنی، درب و پنجرهکرکره آهنی مغازه ها، درب و پنجره
اقدام در مورد کلیه سطوح قابل رویت و در همه طبقات به وسیله مالک یا مـالکین مربوطـه و بـا    این(آمیزي منظور شده است 

).باید انجام پذیردنظر شهرداري می
ها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعیت هر محل و نوع مصالح ساختمانی به کـار رفتـه بـا همـاهنگی و     نماسازي خیابان-2

نفی و سایر مراجع ذیربط و به طور زیبا و هماهنگ با محیط توسط مالک یا مـالکین و بـا نظـارت    جلب همکاري مجامع امور ص
.شهرداري صورت گیرد

مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم ونصب تابلوهاي پزشکان               
)سانتی متر50×70(سایز تابلو معادل ابعاد رایج تابلو پزشکان حداکثر -1
.گیردتابلو دو طرفه پالستیک با قاب فلزي و منبع نور فلورسنت متحدالرنگ که در داخل تابلو قرار می-جنس تابلو -2
حتمـاً بـه صـورت پیوسـته و در     ) یا چند مطب باشد2هر ساختمان که شامل (هاي پزشکی مجموعه تابلوها در ساختمان-3

.شتر از آن تهیه شده، با رعایت اصول فنی و ایمنی نصب گرددها یا بیداخل یک قاب نردبانی که به تعداد مطب
.صرفاً براي مشاغل پزشکی، عمود بر ساختمان خواهد بود) نردبانی(نحوه استقرار قاب اصلی -4
.متر خواهد بود5/2حداقل ارتفاع از سطح پیاده تا زیر قاب تابلو -5
70لکیت هر ساختمان برابر عرض بالکن مجـاز در آن خیابـان بـه عـالوه     حتی االمکان حداقل فاصله عرضی تابلو از حد ما-6

سانتی 70میزان پیش زدگی تابلو به هیچ وجه نباید بیش از حداکثر مجاز بالکن در هر خیابان به عالوه . سانتی متر خواهد بود
.باید مد نظر قرار گیردرو میمتر باشد، بدیهی است کلیه موارد ایمنی و ایستایی با توجه به موقعیت هر پیاده

.آوري گردندباشد، بایستی جمعمی) سانتیمتر 50×70(کلیه تابلوهاي پزشکی که خارج از سایز استاندارد معمول حداکثر -7
ورق پالستیک و قاب فلزي یا منبع نور از داخل اسـتفاده گردیـده   ءکلیه تابلوهاي پزشکی که در ساخت آن مصالحی به جز-8

.د جمع آوري گردنداست می بای
.متر بوده در ارتفاع مناسب مجددا نصب گردند5/2رو کمتر از هایی که ارتفاع آنها از سطح پیادهتابلو-9

بایستی جمـع آوري  می) یا چند مطب2ساختمان هاي شامل (هاي پزشکی هاي منفرد منصوبه بر روي نماي مجتمعتابلو-10
.رعایت اصول فنی ایمنی نصب شوندساختمان با ) نردبانی (و در قاب اصلی 
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.کلیه تابلوهاي پزشکی بالاستفاده باید جمع آوري گردد-11
باشـد، حـذف   یا چند تابلو مربوط به یک پزشک مـی 2هایی که مشرف به معابر اصلی بوده و داراي تابلوهاي اضافی مطب-12

.خواهند شد

مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازي تابلوهاي سطح شهر 
.شودهایی که به عنوان تابلو ثابت استفاده میحذف کلیه پالکاردها و تراکت-1
-هاي که خارج از ضابطه در سایزها و اشکال مختلف در ساعاتی از شبانه روز مورد اسـتفاده قـرار مـی   جمع آوري کلیه تابلو-2

.گیرد
.شودها که به عنوان تابلو یا تبلیغ استفاده میامحاء کلیه دیوار نوشته-3
.گذردها از تعطیل آنها میاند و یا مدتجایگزینی یا حذف تابلو واحدهایی که تغییر شغل داده-4
.حذف، جایگزینی، تعمیر، نظافت، تابلوهاي فرسوده، ناهمگون، صدمه دیده و کثیف-5
.باشداصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک میمراعات کلیه -6
در کلیه موارد فوق الذکر اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب جهت اقدام الزم توسط شـهرداري بـه مالـک یـا نماینـده آن      -7

.ابالغ گردد
.سانتی متر15متري از کف معبر حداکثر 5/2تا 2زدگی کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع پیش-8
متـر  5/2سانتی متر پیشزدگی داشته باشد برابـر  15قل ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو از کف معبر، در صورتی که بیش از حدا-9

.باشدمی
سانتی متر بیشـتر از حـد مجـاز بـالکن در همـان      15متري برابر 5/2زدگی کتیبه یا قاب تابلو باالي ارتفاع حداکثر پیش-10

.محل
ا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري همکف تـا ارتفـاع زیـر پنجـره یـا جـان پنـاه طبقـه اول بـا          حداکثر ارتفاع کتیبه ی-11

متر در صورت مراعات سایر ضـوابط نیـاز   2/1تابلوهاي با ارتفاع بیش از (متر 2/1هماهنگی مالکیت قانونی و حداکثر به ارتفاع 
).مجوز کوتاه مدت از شهرداري دارندأخذبه 
.تیبه یا قاب تابلو هر واحد تجاري، خدماتی در همکف، برابر طول مالکیت آن واحد نسبت به معبر یا معابرحداکثر طول ک-12
شیشه نویسی، نوشتن روي سایبان، استفاده از نئون متصل به شیشه در سایز متناسب در جهت شناسایی مغازه و در حـد  -13

.راهنمایی عابران پیاده بالمانع است
:یی واحدهاي تجاري عبارت است ازتابلو شناسا-14

.گردد، شماره تلفن، فاکسو آرمنام، نوع فعالیت و خدمات، نوع محصول یا موادي که به طور دائم عرضه می
استفاده از انواع تابلوهاي قدیم و مرسوم، جدید و بدیع با مراعات سـایر ضـوابط و در صـورتی کـه باعـث آزار واحـدهاي       -15

.رو و سواره نباشد، بالمانع استادههمجوار و عابرین پی
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هاي مجموعه با مراعات سایر ضـوابط و یـا روي هـر قسـمت از     هاي بزرگ تجاري در قسمت فوقانی وروديتابلو مجموعه-16
.و متناسب با حجم ساختمان انجام گردد) نماي ساختمان زمینه آرم و حروف باشد(بدنه نما بدون زمینه 

.ارهاي تجاري مستقر در داخل مجموعه برابر طرح داخلی مجموعه انجام گیردمشخصات تابلو رفت-17
.باشند هاي تجاري مجاز به استفاده از تابلو در نماي بیرونی ساختمان نمیهاي مستقر در داخل مجموعهمغازه-18
و مؤسسـات دفـاتر کـار،   (انـد  ها واقـع شـده  که در طبقات مجموعه) به غیر از مغازه ها(هاي تجاري و خدماتی تابلو واحد-19

سانتی متر بیشتر از جد مجـاز بـالکن،   15زدگی به صورت مجموعه نردبانی متصل، افقی یا عمودي با حداکثر پیش) ها شرکت
سانتی متر، اشغال طبقات نردبان براساس موقعیت هر واحد در 50*70همگی از یک نوع، همگی در یک اندازه، حداکثر اندازه 

انـد ، برابـر   هاي خـدمات پزشـکی واقـع شـده    در واحدهایی که در ساختمان(و در طبقات ساختمان انجام گیرد واحد مجموعه
).مقررات تابلو خدمات پزشکی و با رنگ متفاوت عمل گردد

اب هایی که در طرح مصوب بدنه سازي یا نماسازي مشخصات کتیبه قـ ها و مجموعهها، محوطهاستفاده از تابلو در خیابان-20
.بینی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود و تابلو پیش

ابالغ ضوابط نصب تابلو در مورد ساختمان هاي جدید باید هنگام صدور پروانه مشخص گردد و ابالغ ضـوابط بـراي سـایر    -21
منطقه به مالکان جهت پـیش  ساختمان هاي تجاري و خدماتی یا قبل از نماسازي ، یا قبل از پایان ساختمان توسط شهرداري 

.باشدمراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می. بینی هاي الزم ضروري است
ها و اماکن تاریخی صرفاً برابر طرح پیش بینی شده عند اللزوم با کسب نظـر سـازمان میـراث    استفاده از تابلو در محوطه-22

.فرهنگی خواهد بود
اي تجاري که در طرح نماي آنها مشخصات محل و ابعاد تابلو پیش بینی شده اسـت و بـا ضـوابط تنظیمـی     هدر مجموعه-23

.مغایرت ندارند، برابر طرح نماسازي مربوطه اقدام خواهد شد
هـایی کـه داراي نماسـازي پیوسـته و مـوزون هسـتند و در طـرح        کتیبه یا قاب تابلو واحدهاي تجاري همکف ساختمان-24

.پیش بینی خاصی جهت تابلو نشده استنماسازي 
.در محدوده زیر سقف همکف با مراعات سایر ضوابط) الف 

در صورتی که امکان اجراي بند الف نباشد، صرفاً استفاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و بدون قاب و زمینه در فاصله ) ب
).نی با هماهنگی مالکیت قانو(سقف همکف تا زیر جان پناه طبقه اول 

سـانتی متـر   50×70اند و به هر علتی عالوه بـر تـابلو   ها که در طبقات واقع شدهواحدهاي تجاري و خدماتی غیر از مغازه-25
از شهرداري و صرفاً به صورت حـروف متصـل بـه نمـاي     ) حداقل یکسال(مجوز کوتاه مدت أخذنیاز به تابلو بزرگتري دارند، با 
.با هماهنگی سایر مالکین ساختمان بالمانع استساختمان بدون قاب و زمینه و 

استفاده از تابلو غیر از شناسایی واحد تجاري و یا اختصاص دادن تمام یا قسمتی از تابلو بـه عنـوان تبلیـغ تجـاري مجـاز      -26
.گرددأخذنبوده و در صورت مغایرت نداشتن با سایر ضوابط می بایستی از شهرداري، مجوز استفاده کوتاه مدت 

استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاري روي بام مجاز نبوده مگر مواردي که پس از موافقت مـالکین مجموعـه مجـوز    -27
.گرددأخذمربوطه از شهرداري 
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.هاي اسالمی باشدنوشتار و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئون و ارزش-28
.کل ارشاد اسالمی در مورد تبلیغات تجاري خارجی توسط متقاضی ضروري است هماهنگی با اداره-29
.مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می باشد-30

می باشد برابر دوازده هزار ریـال  ریال12,000حداقل قیمت منطقه بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بندي زیر :1تبصره 
.محاسبه و منظور خواهد گردید

.شوددر مورد تابلوهاي داراي دو بر، فرمول فوق در یک ضریب دو ضرب می:2تبصره 
در خصوص تابلوهاي با حروف برجسته بدون کار، مسـاحت تـابلو براسـاس حـداکثر ابعـاد عمـودي و افقـی حـروف         :3تبصره 

.گرددمیبرجسته محاسبه و تعیین 
-محل نمی... ضمناً مجوزها حداقل براي مدت یک سال صادر و در آن قید می شود مجوز صادره دلیل بر تایید واحد صنفی یا 

.باشد و در صورت تمایل طرفین و رعایت ضوابط این آیین نامه مدت فوق الذکر قابل تمدید خواهد بود

هاي مسکونی نصب تابلو شناسایی مجتمعمقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و 
هاي مسکونی جـا نمـایی و   هماهنگی الزم از طریق مناطق شهرداري انجام تا قبل از صدور پروانه یا پایان ساختمان مجتمع-1

هر طرحی که توسط طراح ساختمان و طرح تابلو همراه طرح نماسـازي  (طرح تابلو در قالب طرح نماسازي ارائه و تصویب شود 
).طرح و تصویب گرددم
گیرند و طرح خاصی جهـت تـابلو شناسـایی    هاي مسکونی که به صورت یک ساختمان در طبقات شکل گرفته یا میمجتمع-2

در نماسازي ندارند جهت تابلو یا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایز متناسب با ساختمان بـه  
.تمان استفاده گرددصورت متصل به نماي ساخ

گیرد صـرفاً از تـابلو یـا پـالك     هاي متعدد داخل یک کوچه و یا خیابان شکل گرفته یا میهایی که از مجاورت پالكمجتمع-3
.ها یا کوچه استفاده گرددمرسوم و استاندارد اسامی خیابان

به صورت حروف یا نشانه برجسته متصـل بـه سـر    هایی که داراي ورودي یا محوطه اختصاصی بوده، استفاده از تابلو مجتمع-4
درب ورودي یا کتیبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صورت عدم امکان نصب پایه و تابلو متناسب، استفاده در محوطه اختصاصی 

.مجموعه مجاز خواهد بود
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