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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

   
  
  

  )شهر اصفهان( ضوابط و مقررات زيباسازي و مبلمان شهري 
ست که به عنوان عناصر مکمل در ميان فضاهای مابين ا مبلمان شهری اجزاء غير ثابت فضاهای شهری

مسير تردد فضاي ( مبلمان شهری در تعريف شخصيت عملكردي فضاها . ساختمان ها و بناها قرار دارند
  .ش مهمي ايفا مي كندو در چگونگی روحيه ی شهر و مردم بسيار موثر استنق... ) مكث و تفريح و 

طراحی ، اجراء و مکانيابی صحيح مبلمان شهری که همواره بر طبق نياز مردم و چگونگی کارکرد آن 
فضا انجام می شود می تواند در صورت اجرای صحيح تمامی مراحل،  فضای شهری نسبتاً مطلوبی را 

ير اينصورت، مبلمان شهری به عنوان اجزاء زائد و ناکار آمد در شهر عمل نموده که نه در غ. پديد آورد
تنها مردم نمی توانند از آن استفاده نمايند بلکه به علت بال استفاده بودن امکان تخريب آن از سوی 

ن از اين رو در ساخت شهر ها ، کارآئی و زيبايی مبلمان شهری همچو. برخی از اشخاص وجود دارد
  .بناهای يک شهر ، در زيبايی و عملکرد شهر بسيار تأثير گذارست

در شهر اصفهان در چند سال گذشته برای نخستين بار در کشور در ده مورد اجزاء مبلمان شهری و 
همچنين با هدف زيبا سازی ، ضوابطی تدوين گرديد که هدف آن نظم بخشی به مکانيابی ونصب 

البته معيار های تدوين شده در طراحی و شکل . زيباسازی بوده است برخی از موارد مبلمان شهری و
بازنگری اين . آنها تأثيری نسبی داشته و هدف اصلی  ساماندهی و هماهنگیِ مبلمان شهری بوده است

ضوابط با گذشت زمان ضروری به نظر رسيد چرا که اجراي ضوابط از سوی مردم و مسئولين اجرائی 
در پروژه جديد مقررات مبلمان شهری با تکميل . فی را در بر داشته استمناطق تجارب مثبت و من

البته به علت . موارد پيشين در بيست مورد تدوين گرديد که پس از تصويب الزم االجراء خواهند بود
تعدد موارد مبلمان شهری و عوامل تأثير گذار بر زيبايی شهر، با هماهنگی کميسيون عالی زيباسازی 

خدمات شهری به بيست مورد با توجه به ضرورت و  نياز شهروندان و شهرداری پرداخته  حوزه معاونت
  . شده است

الزم به ذکر است که تهيه آيين نامه های اجرايی در صورت نياز به عهده کميسيون عالی زيباسازی 
  ) پيوست شماره يک(حوزه معاونت خدمات شهری است 

ذکر شده در اجرای برخی از ضوابط ارائه " ا و بناهای تاريخیمحدوده ه"نيز نقشه   ۲در پيوست شماره 
  . می گردد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  

  ١ضوابط و مقررات زيباسازی و مبلمان شهری شهر اصفهان
ـ مراعات کليه اصول مبحث دوازده  مقررات ملی ساختمان در خصوص ايمنی و حفاظت کار بند يازده 

  . در حين اجراء به عهده مالک خواهد بود
  

عالوه بر رنگ آميزی   ,مورد استفاده توسط كارگاههاي ساختماني مستحدثات ايمنی  دوازده ـبند 
... چراغهاي چشمك زن در شب و تابلوهاي راهنما جهت عابران و , عوامل هشدار دهنده  بايستی از 

  .استفاده نمايند
  

ور پياده و سواره از قبيل محمستحدثات عمومي در حاشيه نبايستی به داربستهاي فلزي نصب  بند سيزده ـ
  .آسيب رساند ...تلفن و, كانيوها و سيمهاي برق , چراغهاي برق و روشنايي 

  
ساختمانهايی که با در معابر اصلی ساخته می شوند با توجه به مشکالت عديده ای که  بند چهارده ـ

  .استفاده نمايند ايجاد می نمايند از بتن آماده و يا روش های پيش ساخته جهت تسريع در امرساخت
  
  ضوابط و مقررات شرايط استفاده مناسب از معابر پياده توسط كاربريهاي تجاريماده دو ـ  

  .....و                  
ـ کاربری گل فروشی می تواند به لحاظ نوع ارائه کاال از فضای پياده رو های از سه متر باالتر بند يک 

  ز الزم با توجه به نظافت و زيبائی ارائه کاالها استفاده نمايدبه اندازه ی حداکثر يک متر با اخذ مجو
  

کاربرها ی اغذيه فروشی و تريا ها، در صورت مجاورت با معابر پياده باالی پنج متر با تشخيص  بند دو ـ
( کارشناسان شهرداری و با اخذ مجوز الزم می توانند حداکثر به اندازه دو متر با توجه به نظافت معابر 

البته نصب . از اين فضا استفاده نمايند) ورت ترافيک کم عابر پياده در معبرو کم بودن آلودگی ها در ص
مبلمان ثابت در فضای پياده رو ممنوع است و متعهد هستند پس از پايان ساعات کار به جمع آوری 

  .٢.وسائل و نظافت معابر اقدام نمايند
                                                

کليه مواردی که خطی در زير آن ها کشيده شده است ، برگرفته از ضوابط و مقررات مبلمان شهری ارائه شده از سوی معاونت خدمات  -  ١
  .شهری و از مصوبات پيشين شورای اسالمی شهر اصفهان می باشد

  . م با هماهنگی دفتر زيبا سازی  به صورت آزمايشی تجربه گرددـ پيشنهاد می گردد در يک محور شهری اين اقدا ٢
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  

 جعبه هاي گل  در پياده روهاضوابط و مقررات استفاده از ماده سه  ـ 

به استثناء موارديکه در طرح . ( ـ استفاده از جعبه های گل ثابت در سطح شهر ممنوع استبند يک 
  .)محوطه سازی پيش بينی و تصويب شده باشد

  
تغيير مقطع عرضی مصوب پياده روها  ، سواره رو ها  و فضا ها ی سبز کناری  به استثناء نقاط  بند دو ـ

  .که دارای طرح مصوب شهرداری باشد،  ممنوع استويژه 
  

  .مکانيابی جعبه های گل غير ثابت بايستی با توجه به ضوابط  معلولين صورت گيرد بند سه ـ
  

در محدوده ی ( جانمايی جعبه های گل در پيش فضای ساختمان های اداری و تجاری  بند چهار ـ
  .انه صادر گردد ، توسط طراح در نظر گرفته شودبايد  در طرح اوليه که بر اساس آن پرو) مالکيت

  
در رفيوژ ميانی و پياده روها و ( ـ استفاده از جعبه های گل آويزان در فضاهای عمومی شهری بند پنج 

  ).حذف جعبه های گل آويزان که تا کنون صورت پذيرفته ، الزامی است. (ممنوع است)سواره روها 
  

ک در مکان هايی در نظر گرفته شود که آبياری آن ها با مشکل جانمايی گلدان های متحر بند شش ـ
  . مواجه نشود

  
ـ استقرار جعبه های گل در جزيره های ترافيکی که مسير تردد عابر پياده هستند ، ممنوع است بند هفت  

  .و توصيه می شود تا در جزيره های ترافيکی در مکان های قابل اجراء از فضای سبز استفاده شود
  

چهار ـ ضوابط و مقررات ايجاد پلهای عابر پياده رفيوژ کناری و ميانی خيابان ها حد فاصل سواره ماده 
  ٣...)با در نظر گرفتن عملکردهای مسکونی ، تجاری و (و پياده رو

  
  

                                                
  . مطرح شده است" آيين نامه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولين" ـ موارد مذکور نيز بر مبنای موارد  ٣
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

با توجه ( پيش بينی پل های ارتباطی دارای طرح مصوب شهرداری بين پياده رو و سواره رو  بند يک ـ
  .حداقل صد و پنجاه متر  و حداکثر در هر پانصد متر فاصله الزامی است) ماده ششبه بند نه 

  
در مناسب ( حداکثرعرض پل های ارتباطی عمود بر مسير پياده رو صد و پنجاه سانتی متر باشد - بند دو 

و حداقل عرض پل های ارتباطی که در امتداد .) سازی پل های موجود ، حداقل عرض نود الزامی است
  .ير پياده رو نصب می شوند ، در پياده روهای پر تردد برابر عرض پياده رو باشدمس
  

  .ـ محل ارتباط پياده رو با سواره رو بايد دارای عاليم حسی قابل تشخيص برای نابينايان باشدبند سه 
  

  .ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است بند چهار ـ
  

  .ابلوی توقف مطلقاً ممنوع است، ممنوع می باشدنصب پل در مکان هايی که دارای ت بند پنج ـ
  

  .ـ حذف پل های احداث شده ی شهری خارج از ضوابط مصوب ذکر شده الزامی استبند شش 
  

  .ـ مناسب سازی معابر بايد در قالب طرح های مصوب شهری اجراء شودبند هفت 
  

ح دوازده سانتی متر از سطح ـ ايجاد حاشيه ی ايمنی با عرض هشتاد سانتی متر و اختالف سطبند هشت 
  .کناره معابر سواره الزامی است

  
بايد با  عابر پياده رفيوژ کناری و ميانی خيابان ها حد فاصل سواره و پياده روجانمايی پل های  بند نه  ـ

  .طراحی شهری خاص آن خيابان و يا ساماندهی ترافيک پياده انجام شود
  
  
  



 
 

 
5

  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  

 در مجاورت دسترسيهاي پياده سواری دوچرخه ويژه ضوابط و مقررات ايجاد مسير -ماده پنج 

  
  .مبلمان شهری ويژه ی دوچرخه سواری به گونه ای باشد که مانع تردد افراد پياده نگردد -بند يک 

  
ـ پيش بينی فضای مناسب در نقاط معين برای پارک دوچرخه در فواصل تعيين شده در طراحی بند دو 

  . محورهای پياده الزامی است
  

ـ در طراحی مسيرهای دوچرخه سواری در طرح های شهری با توجه به ويژگی هر مسير، در بند سه 
  . مورد جزئيات اجرائی تصميم گيری شود

  

با توجه به ضوابط و مقررات ( وها ضوابط و مقررات عدم ايجاد پله و مانع در پياده ر  -ماده شش 
  ٤)شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی

  
ِ  . حداقل عرض مفيد پياده رو صد و بيست سانتی متر باشد -بند يک  در صورت نياز و ضرورت

جانمايی هر گونه تأسيسات ، تجهيزات و يا مبلمان شهری سعی گردد در معابر با عرض بيش از صد و 
( ردد بيست سانتی متر اين کار انجام شود و حداقل  عرض صد و بيست سانتی متر برای تردد لحاظ گ

در وضع موجود با استفاده از امکانات ، حداقل عرض پياده روهای باريک به نود سانتی متر رسانيده 
  .)به استثنای بافت قديم که بايستی برابر طرح های ويژه ی مصوب عمل گردد.شود

  
ايجاب می به استثناء مواردی که شيب طولی پياده رو ( ـ ايجاد و احداث پله در سطح پياده روها بند دو  

  .ممنوع است)  کند و بايد طرح آن توسط شهرداری تهيه و يا تصويب گردد
  

  .سطح باغچه در کنار پياده رو حداقل پانزده سانتی متر از پياده رو پايين تر باشد بند سه ـ
  

                                                
مصوب شورايعالی شهرسازی و " و مرور معلولين آيين نامه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور" موارد مطرح شده بر طبق ٤ -

    .می باشد ۱۳۶۸معماری ايران در سال 
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

رو ايجاد جدول به ارتفاع حداقل پنج سانتی متر بين پياده رو ، باغچه يا جوی کناره ی پياده  بند چهار ـ
به غير از جدول ساير جزئيات با کارکرد مشابه در صورتی که در طراحی به تصويب . ( الزامی است

  .)رسيده باشند ، بالمانع است
  
  .ـ پوشش کف پياده رو ها بايد از مصالح سخت و غير لغزنده باشدبند پنج  

  
  .لزامی استمسطح بودن هر گونه در پوش تأسيسات شهری با سطح پياده رو ا - بند شش 

  
استفاده از هر گونه شبکه ی پادرختی در سطح پياده رو ها در قالب طرح های مصوب قابل  بند هفت ـ

  .اجراء می باشد
  

به کار گيری جزئيات مناسب در محدوده ی موانع موجود در پياده روها جهت هشدار و  بند هشت ـ
  .راهنمايی  نابينايان الزامی است

  
ول هر خيابان بايستی تداوم داشته باشد و تغيير کف سازی در پياده روها به کف سازی در طبند نه ـ 

  . استناء نقاط ويژه که دارای طرح مصوب شهرداری باشد ، ممنوع است
  

  ضوابط و مقررات استفاده از ساعت و تقويم در بدنه ی ساختمان های اداری و تجاری - ماده هفت
  

تجاری در حد دو الی سه طبقه در مجاورت فضاهای شهری  ترجيحاً ساختمان های اداری و بند يک ـ 
که به ديد عابران پياده می آيند توسط طراح بنا و با تأئيد شهرداری های مناطق ، ...) ميادين و (عمومی 
  .هماهنگ با بنا نصب شود)  يا ساعت ـ تقويم( مکانيابی و شکل ساعت )  يا ساعت ـ تقويم(ساعت 

  
، مسئول نصب و )با توجه به بند يک ( يان ساختمان های اداری و تجاری  چنانچه متول بند دو  ـ

  می گردند، در صورت نياز به تعمير و يا تعويض متوليان ) يا به صورت توأم با تقويم( نگهداری ساعت 



 
 

 
7

  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

خود متعهد  به انجام اين کار می باشند و  شهرداری مناطق با نظارت پياپی ، در صورت عدم توجه 
  . می توانند به جمع آوری آن ها اقدام نمايندمتوليان ، 

  
پانل های تبليغاتی توأم با ساعت می توانند با اخذ مجوز و کنترل شهرداری  از نظر طراحی و  بند سه  ـ

  .مکانيابی بر اساس قرارداد مجزا و در کوتاه مدت در شهر نصب شوند
  

تالی در سطح شهر دارای اولويت نصب ساعت های عقربه ای به جای ساعت های ديجي بند چهار ـ 
  .)طرح ساعت های عقربه ای ترجيحاً ساده و بدون آرم شرکت سازنده باشد. (است 

نصب هر گونه ساعت صدا دار صرفاً با مجوز شهرداری برای ساختمان های اداری و تجاری  بند پنج ـ
  .قابل نصب است

  
های عقربه ای بدون عدد يا با عدد فارسی و در در محدوده ی بافت های تاريخی از ساعت  بند شش  ـ

  .فرم های هندسی ساده استفاده شود
  

در محدوده بناها و محوطه های تاريخی نصب ساعت بايد با هماهنگی کارشناسان سازمان  بند هفت  ـ
  .ميراث فرهنگی و گردشگری و کارشناسان زيباسازی شهرداری انجام شود

  
  ی معابربدنه آميزی نگ بهسازی و رربوط به ضوابط و مقررات م- ماده هشت  

  
اجرای بهسازی بدنه ی هر يک از محورهای شهری تنها در صورتی می تواند اعمال گردد  -بند يک 

  .که طرح بدنه سازی و يا طراحی معماری آن پيش بينی و يا به تصويب الزم نرسيده باشد
  

نحصر به سطوحی هستند که اساساً م ی محور های شهری مشخص کردن رنگ جهت بدنه -بند دو 
  کرکره آهنی مغازه ها، درو پنجره های آهنی ، درو : جهت رنگ آميزی در نظر گرفته شده اند مانند
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

اين اقدام ( پنچره های چوبی که جنس و مشخصات سا خت آنها مناسب با رنگ آميزی تهيه شده است 
  .) نجام پذيرددر مورد کليه سطوح قابل رؤيت و در همه طبقات می بايد ا

  
بازسازی   و مشابه وضعيت اوليه نماهای گچ، کاهگل و  سيمان ، تعمير و يا روکش مجدد  - بند سه 

  .شوند
  .استفاده از ساير مصالح جهت تعميرهای الزم با اخذ مجوز از شهرداری بالمانع است: تبصره يک 

  
تميز کاری و مرمت زيباسازی  سطوح نما سازی شده از جنس سنگ های پالک صيقلی،  با - بند چهار

  .گردند
  

نما سازی هايی که از جنس سنگ تيشه و مشابه انجام گرفته اند توسط تيشه کاری مجدد  -بند پنج 
  .روی کار مرمت و پاکسازی گردند

  
زيباسازی ) با رنگ و مصالح مناسب( نماهای آجر زبره و بدون بند  با اجرای بند کشی بند شش ـ 

  .گردند
 

ـ نماهای نوسازی که به هر دليل صدمه ديده و شکل ظاهری زننده ای پيدا کرده اند با تميز بند هفت 
به  کاری يا مرمت ، زيبا سازی و در صورت امکان نداشتن چنين امری ، تنها در محدوده آسيب ديده 

  . ی گردندتا در فرصت مناسب تميز کار رنگ آميزی با طرح و کادر محدود انجام شودصورت موقت  
  

، پيگيری در خصوص ديوار و نماهای بناهای فرسوده که به هر دليل امکان مرمت را ندارند بند هشت ـ
در خصوص ارائه طرح نوسازی و بهسازی انجام گيرد و طرح زيبا سازی با هماهنگی های الزم انجام 

  . شود
در طول مناسب و قابل رؤيت ی  محورهای شهر ـ رنگ آميزی ، ساماندهی و زيبا سازی بدنه ی بند نه  

  .به داخل فرعی ها تداوم يابد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

نمای کليه بناهای تاريخی و محدوده های حريم بصری آن  بايد  با   ـ ساماندهی و زيبا سازیبند ده 
  .هماهنگی و پس از اخذ نظر از سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری انجام گردد

  
مستثنی می باشد بايد به صورت گزارشی  ی فوق الذکرـ در خصوص مواردی که از بندهابند يازده 

مصور از سوی مسئولين زيبا سازی مناطق به دفتر زيباسازی ارائه شود تا تصميمات الزم از سوی مراجع 
  . ذيربط انجام گيرد

  
 در سطح شهرو رنگ آميزی  ـ ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از نقاشيماده نه  

  
به هر شيوه بر روی ديوار در سطح شهر  همچون نقوش هندسی ، خط ،  نقاشی ديواری - بند يک 

  .ممنوع است) قابل رؤيت در معابر( نقاشی و شعار نويسی سطوح جانبی ساختمان های چند طبقه 
  

البته در ( ـ از رنگ آميزی جداول جديد با حداکثر ارتفاع  پانزده  سانتی متر خودداری شود بند دو  
معاونت حمل و نقل ترافيک و با هماهنگی الزم اين ت ايمنی الزم با نظر حوزه موارد خاص و به جه

در ضمن جداول قديمی در صورت فرسودگی و نياز به تعويض با جداول .) کار می تواند صورت گيرد
  .حداکثر ارتفاع  پانزده سانتی متر  اين کار انجام شود و از رنگ آميزی خودداری شود

ادوات شهری بايد با استفاده از رنگ های بادوام ... يزی نرده ها، پل های عابر پياده و ـ رنگ آمبند سه  
و ضوابط استاندارد به پيشنهاد مديريت زيباسازی و با تصويب کميسيون عالی زيباسازی به مورداجراء 

  . گذاشته شود
باشند بايستی بند فوق  کليه ی اداراتی که به هر شکلی در سطح شهر، دارای تأسيساتی می: تبصره يک 

  . را اجراء نمايند
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

  ٥ ضوابط و مقررات اجرايي استفاده از روشنايي در معابر پيادهماده ده ـ 
منبع روشنايی فاقد پايه ستونی و بصورت ديوارکوب انتخاب و روی جرز، ستون و يا ساير  بند يک ـ 

  .سطوح جداره پياده رو نصب گردد
  

پايين ترين قسمت بازوي دو متر و پنجاه سانتی متر و  حداقلع روشنايی ـ ميزان ارتفاع منببند دو  
  .متر از سطح پياده رو در نظر گرفته شوددو متر و بيست سانتی  حداقلروشنايي 

 
بنابر انتخاب متقاضی و ضمن اخذ موافقت ) ديوار کوب ( ـ نوع، شکل، اندازه و ميزان روشنايی بند سه 

  .همسايه مجاور صورت گيرد
  

و مشخصات  هچنانچه قبالً در نقاطي نسبت به نصب روشنايي در سطح پياده رو اقدام گرديد بند چهار ـ
واحد تجاري مربوطه نسبت به توسط  مناطق شهرداری های آنها مغاير با مفاد دستورالعمل حاضر باشد 

  .اقدام نمايند به مرور زمان) به صورت ديوار کوب(  حذف و جايگزين نمودن آنها
  
استفاده مي كنند و  )بدون حفاظ و كالهك الزم(منابع روشنايي كه از المپهاي خيره كننده  ند پنج ـب

  .گردندحذف  ،موجب آزار چشم عابرين و رانندگان مي شود
  

گردد ، ممنوع ٦   Light trespassنصب هر گونه روشنايی که موجب تعدی نوری   بند شش ـ 
  .است

   .است کليه ضوابط ايمنی را در حين نصب و پس از آن رعايت دارندمتقاضی موظف بند هفت ـ 
  

جلد سوم ( ـ رعايت حداقل شدت روشنايی مطابق با استاندارد روشنايی معابر وزارت نيرو بند هشت 
  .الزامی است)  باشد ۱۳ـ۳ـ۳استاندارد و طراحی بخش 

                                                
  .به منظور هماهنگی در روشنايی شهر، طرح جامع نورپردازی و روشنايی ابنيه بايستی تهيه شود -  ٥
م نشود که به جهت شدت نور و تابش است که روشنايی در معابر عمومی به گونه ای انجا آن Light trespass  ـ منظور از تعدی نوری  ٦

  .آن به داخل فضاهای مسکونی در شب موجب آزار ساکنين پيرامون منبع روشنايی گردد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

از تصويب طرح ويژه توسط شهرداری  روشنايی معابر پياده در محدوده های تاريخی بايد پس  بند نه ـ
  .با هماهنگی الزم صورت گيرد

  
  و مراسم به مناسبت اعياد آذين بندی و چراغانیضوابط و مقررات  -ماده يازده 

 
  .و بيست سانتی متر باشدمتر دو  از كمترپياده رو نبايد چراغاني از كف آذين بندی و ارتفاع  بند يک ـ

  
ی عرضی در سواره روها از کف خيابان ها نبايد از  چهار متر و پنجاه آذين بندی و چراغانبند دو ـ 

  . سانتی متر کمتر باشد
  

ـ سد معبر هر گونه تجهيزات آذين بندی ، چراغانی در سطح پياده رو و سواره رو ممنوع می بند سه 
  . باشد

اً محدود و با مجوز نصب ، جمع آوری و مدت زمان برپايی آذين بندی ، چراغانی بايد حتم بند چهار ـ
  .شهرداری صورت گيرد

  
آذين بندی و چراغانی نبايد به هيچ وجه ، مانع ديد عابرين و رانندگان و همچنين مانع رؤيت بند پنج  ـ 

  . عالئم و تابلوهای راهنمايی و رانندگی ، هنگام عبور عرضی از خيابان گردد
  

  .مت الزم را در برابر بادهای شديد داشته باشدچراغانی بايد ايستايی و مقاو آذين بندی  وبند شش ـ 
  

  . متقاضی موظف است کليه موارد ايمنی بويژه خطرات احتمالی برق را رعايت نمايدبند هفت  ـ 
  

موارديکه ضوابط فوق را رعايت نکرده اند توسط شهرداری های مناطق شناسايی شده به  بند هشت ـ
داده شده و چنانچه در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و اجراء مالکين و مجريان تذکر يا اخطار الزم 

  .کليه موارد ايمنی اقدام الزم صورت نگيرد، توسط شهرداری مناطق جمع آوری خواهد شد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

چراغانی ،آذين بندی با توجه به بندهای فوق الذکر در محدوده ها و مجاورت بناهای تاريخی  بند نه ـ
زی مناطق  با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی و جهانگردی صورت بايد با تأئيد کارشناسان زيبا سا

  گيرد 
  

 و مراسم به مناسبت اعيادطاق نصرت ضوابط و مقررات  -ماده دوازده  

 
نصب ، جمع آوری و مدت زمان برپايی طاق نصرت بايد حتماً محدود و با مجوز شهرداری بند يک ـ 

  .صورت گيرد
  

  .ر اعياد و مناسبت های مذهبی ـ ملی نصب شودطاق نصرت صرفاً بايد دبند دو ـ 
  

سواره رو تا پايين ترين قسمت طاقی از ) سطح آسفالت ( خيابان از كف طاق نصرت ارتفاع  سه  ـ بند
  .چهار متر و پنجاه سانتی متر کمتر نباشد

  
  .نصب طاق نصرت در پياده روها ممنوع استبند چهار ـ 

  
همچون گذاشتن ( ت طاق نصرت در عرض  پياده رو و سواره رو سد معبر هر گونه تجهيزابند پنج  ـ 

  . ممنوع است) پايه ها و دستک
  

نصب طاق نصرت نبايد به هيچ وجه ، مانع ديد عابرين و رانندگان و همچنين مانع رؤيت بند شش ـ 
  . عالئم و تابلوهای راهنمايی و رانندگی ، هنگام عبور عرضی از خيابان گردد

  
نصرت بايد ايستايی و مقاومت الزم را در برابر بادهای شديد و کليه حوادث طبيعی و طاق  بند هفت ـ

  .انسانی  داشته باشد
  

  .متقاضی موظف است کليه موارد ايمنی بويژه خطرات احتمالی برق را رعايت نمايد بند هشت ـ
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

شناسايی شده به مالکين موارديکه ضوابط فوق را رعايت نکرده اند توسط شهرداری های مناطق بند نه ـ 
و مجريان تذکر يا اخطار الزم داده شده و چنانچه در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و اجراء کليه موارد 

  .ايمنی اقدام الزم صورت نگيرد، توسط شهرداری مناطق جمع آوری خواهد شد
  

ارشناسان زيبا سازی نصب طاق نصرت در محدوده ها و مجاورت بناهای تاريخی بايد با تأئيد کبند ده ـ 
  مناطق  با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی و جهانگردی صورت گيرد 

تنظيم و بهسازي تابلوهاي خدماتي ـ تجاري در , ضوابط و مقررات ساماندهي   -ماده سيزده  
 سطح شهر

  
  .ند، بايذ حذف گردكليه پالكاردها و تراكت هائيكه بعنوان تابلو ثابت استفاده مي شود بند يک ـ

  
و اشكال مختلف  اندازه هاتابلوهائيكه خارج از ضابطه در (جمع آوري كليه تابلوهاي غيرثابت ـ بند دو  

  .)در ساعاتي از شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد
  

  .كه بعنوان تابلو يا تبليغ استفاده مي شودو نقاشی ها و ترسيم ها امحاء كليه ديوار نوشته ها  بند سه ـ 
  

  .آنها مي گذرد یجايگزين يا حذف تابلو واحدهائيكه تغيير شغل داده اند و يا مدتها از تعطيل چهار ـبند 
  )به استثناء نمونه های تاريخی تعطيل شده يا تفيير شکل داده پس از هماهنگی های الزم(
  

 يفصدمه ديده وكث کهنظافت تابلوهاي فرسوده ناهمگون و تعمير , جايگزين , حذف  بند پنج  ـ
  .هستند

  )به استثناء نمونه های تاريخی تعطيل شده يا تفيير شکل داده پس از هماهنگی های الزم(
  

  .استمراعات كليه اصول ايمني و ايستايي هر تابلو بعهده مالك  بند شش ـ
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

در كليه موارد فوق الذكر اخطاريه كتبي با قيد فرصت مناسب جهت اقدام الزم توسط  بند هفت ـ
  .به مالك يا نماينده آن ابالغ گردد شهرداري

  
بايستی متري از كف معبر دو مترو پنجاه سانتی ش زدگي كتيبه يا قاب تابلو از ارتفاع پي بند هشت  ـ

  .ده سانتی متر باشد حداكثر 
  

ش زدگي پي ده سانتی مترحداقل ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو از كف معبر در صورتيكه بيش از ـ  بند نه
  .استمتر دو متر و پنجاه سانتی شد برابر داشته با

  
ده سانتی متري برابر دو متر و پنجاه سانتی ش زدگي كتيبه يا قاب تابلو باالي ارتفاع پيحداكثر  بند  ده ـ

  .باشد بيشتر از حد مجاز بالكن در همان محل متر
 

كف تا ارتفاع زير پنجره يا حداكثر ارتفاع كتيبه يا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري هم بند يازده  ـ
واحدهای . استمتر نود  سانتی   حداكثر به ارتفاع ،جان پناه طبقه اول با هماهنگي مالكيت فوقاني

تجاری ـ خدماتی که تا پيش از اين مجوز نصب  تابلو تا ارتفاع يک متر و بيست سانتی متر را اخذ 
در تابلوهای ترکيبی معرفی و تبليغی ، . بمانند نموده بودند می توانند تا مدتی با نظر شهرداری پابرجا

در صورتی که بيش از سی درصد از .(مساحت سطح تبليغ بايستی محاسبه و هزينه ی آن اخذ گردد
  .)سطح تابلو جهت تبليغات استفاده شده باشد ، کل مساحت به عنوان تبليغ محاسبه گردد

  .تابلوها طبق ضوابط مالک عمل شهرداری استـ هزينه و بهای خدمات اين گونه  تبصره يک بند يازده
  

برِ برابر بايستی خدماتي در همكف , حداكثر طول كتيبه يا قاب تابلو هر واحد تجاري ـ بند دوازده 
  .باشد مالكيت آن واحد نسبت به معبر يا معابر

  
تابلو داشته  در يک کادر هماهنگ می تواند يک) با توجه به ساير ضوابط(هر واحد تجاری  بند سيزده ـ

  .باشد 
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

شيشه نويسی ، استفاده از نئو ن متصل به شيشه در اندازه متناسب در جهت شناسايی مغازه  بند چهارده ـ
  .و در حد راهنمای عابران پياده بالمانع است

  
نام ـ نوع فعاليت و خدمات ـ نوع محصول يا  :تابلو شناسايي واحدهاي تجاري عبارتست از ـ بند پانزده 

هر گونه تبليغ از شرکت های بزرگ بدون اخذ مجوز کوتاه ( موادي كه بطور دائم عرضه مي گردد
   .ـ ايميل و وب سايت ـ شماره تلفن و فاكس ـ آرم .) مدت ممنوع است

  
در ارتفاع  موعه تابلو مجموعه هاي بزرگ تجاري در قسمت فوقاني وروديهاي  مجـ بند شانزده 

قسمت های مشخص از بنا و متناسب با حجم  و يا روی با مراعات ساير ضوابط حداکثر سه طبقه 
ساختمان بدون زمينه به صورت حروف و يا آرم با توجه به طراحی انجام شده از سوی طراح بنا و با 

  .انجام گرددتأئيد الزم می تواند  
  

اري مستقر در داخل مجموعه ها برابر طرح داخلي مجموعه مشخصات تابلو واحدهاي تج بند هفده ـ
  .انجام گيرد

مشخصات تابلو واحدهای تجاری در نوسازی ها بايد در نقشه های اوليه برای  :تبصره يک بند هفده 
  .اخذ پروانه ساخت ارائه گردد

ثير گذار هستند  آن دسته از مجتمع هايی که نمای آن ها در سيما و منظر شهری تأ: تبصره دو بند هفده
مجاز به نصب تابلوهايی از واحد های تجاری مستقر در مجتمع ها و يا تابلو شناسايی مجتمع که تأثير 

  .  منفی در چهره شهر می گذارند را به هيج وجه ندارند
  

مغازه هاي مستقر در داخل مجموعه هاي تجاري مجاز به استفاده از تابلو در نماي بيرون بند هيجده ـ 
  يستند مان نساخت

كه در طبقات مجموعه ها واقع شده ) به غير از مغازه ها( تابلو واحدهاي تجاري و خدماتي  بند نوزده ـ
بصورت مجموعه نردباني متصل بيشتر از حد مجاز بالكن همگي ) دفاتر كار ـ موسسات و شركتها(اند 

  طبقات نردبان بر اساس موقعيت هر  اشغالپنجاه در هفتاد سانتی متر حداكثر ، از يك نوع در يك اندازه 
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

در غير اينصورت تابلوها در مجموعه ها با   .واحد در واحد مجموعه و در طبقات ساختمان انجام گيرد
در واحدهائيكه در ساختمانهاي خدمات پزشكي واقع شده (  توافقات کل بهره برداران ، مالکان باشد

  ) .فاوت عمل گردداند برابر مقررات تابلو خدمات پزشكي با رنگ مت
  

در طرح مصوب بدنه سازي  خيابان ها ، و محوطه ها و مجموعه هايی کهاستفاده از تابلو در  بند بيست  ـ
 قاب و تابلو پيش بيني شده است صرفاً برابر طرح مربوط پس از تصويب طرحی مشخصات كتيبه  ، نما

  . بايد انجام گردد
  

ب تابلو در هنگام صدور پروانه ساختمانهاي تجاري و خدماتي ابالغ ضوابط نصبند بيست و يک ـ  
  . الكان جهت پيش بيني هاي الزم ضروري استمتوسط شهرداري منطقه به 

  
مجموعه های تجاری که در طرح نمای آن ها مشخصات محل و ابعاد تابلو پيش بينی   بند بيست و دو  ـ

رح نماسازی تهيه شده ، پس از تصويب طرح شده است و با ضوابط تنظيمی مغايرت ندارد، برابر ط
  .توسط کميسيون عمران شورای اسالمی شهر می توانند اجراء گردند

  
كتيبه يا قاب تابلو واحدهاي تجاري همكف ساختمانهايي كه داراي نما سازي پيوسته  بند بيست و سه  ـ

  :و موزون و در طرح نماسازي پيش بيني خاصي جهت تابلو نشده است 
  .انجام گردند در محدوده زير سقف همكف با مراعات ساير ضوابطالف ـ 

ب ـ در صورتيكه امكان اجراي بند الف نباشد صرفاً استفاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و 
 بدون قاب و زمينه در فاصله سقف همكف تا زير جان پناه طبقه اول با هماهنگي مالكيت فوقاني

  .انجام شود
  

در . به طور کل ممنوع استتبليغات روي بام و هر نوع استفاده از تابلو شناسايي  ـ  بند بيست و چهار
مورد حذف تابلوهای موجود، شناسايی، اخطار و فرصت الزم جهت جمع آوری توسط شهرداری 

  .برنامه ريزی وانجام گردد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

در مورد   تفريحی تأئيد سازمان فرهنگی ـو  هماهنگي با اداره كل ارشاد اسالمي بند بيست و پنج ـ 
توسط متقاضي   با توجه و رعايت ضوابط در مورد ابعاد آن ها تبليغات تجاري ـ خارجياسامی و 

  .ضروري است
  

تأئيد  پسارائه شده استفاده از تابلو در محوطه هاي تاريخي ويژه صرفاً برابر طرح  بند بيست و شش ـ 
  .يد انجام گرددشهرداری باتصويب سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و 

  
مجتمع هاي شناسايی تنظيم و نصب تابلوهاي , ضوابط و مقررات ساماندهي ماده چهارده  ـ  

 ٧پزشکان

  
تابلوی منفرد مطب پزشکان، دندان پزشکان و ليسانسيه های پروانه دار بايد ساده باشد و اندازه  بند يک ـ

  .آن از پنجاه در هفتاد سانتی متر تجاوز ننمايد
  

[ پزشکان و دندان پزشکان و ليسانسيه های پروانه دار برای راهنمايی بيماران می توانند فقط  بند دو  ـ
ولی در . تابلو بيرون از مطب و دفتر کار صرفاً بر سطح نمای ساختمان مربوطه نصب نمايند] يک

هماهنگی سازمان محدوده ی پرتراکم از مطب پزشکان در سطح شهر، شهرداری بايد طرح ويژه ای با 
  . و پزشکان ملزم به رعايت آن هستند. های مرتبط و دفتر زيباسازی تهيه نمايند

  
مساحت  تابلوی آزمايشگاه و مؤسسه راديولوژی نبايد از دو برابر مجاز مساحت تابلوهای  بند سه ـ

  .پزشکان بزرگتر باشد
  

اری مستقر شده اند بايد برابر مساحت تابلوی داروخانه هايی که داخل يک واحد تج بند چهار ـ 
تابلوهای واحد های تجاری عمل نمايند در غير اين صورت می توانند از حداکثر سه برابر مجازمساحت 

  . تابلو مطب ها بزرگتر باشند

                                                
  .بليغات سازمان نظام پزشکی استـ موارد مذکور بر مبنای آيين نامه مربوط به تابلو و ت ٧
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

هر ( مجموعه تابلوها در ساختمان های پزشکان ، دندان پزشکان و ليسانسيه های پروانه دار  بند پنج ـ
بايد به صورت پيوسته و در داخل يک قاب نردبانی به تعداد ) دو يا چند مطب باشد ساختمان که شامل

  .هر مطب، تنها يک تابلو  نصب گردند مطب ها 
  

صرفاً برای مشاغل پزشکی، می توانند عمود بر ساختمان ) نردبانی( نحوه استقرار قاب اصلی  بند شش ـ 
کاربری های متعدد ديگر  به يکی از روش های تابلوهای مطب های مستقر در يک مجموعه با . باشد

  .متصل بر ديوار به شيوه ی مناسب نصب شوند
  

  .حداقل ارتفاع از سطح پياده تا زير قاب تابلو دو متر و پنجاه سانتی متر خواهد بود بند هفت ـ
  

بالکن مجاز حتی االمکان حداقل فاصله تابلو از حد مالکيت هر ساختمان برابر پيش زدگی  بند هشت ـ 
ميزان پيش زدگی تابلو به هيچ وجه نبايد بيش از .در آن خيابان به عالوه هفتاد سانتی متر خواهد بود

حداکثر مجاز بالکن در هر خيابان به عالوه  هفتاد سانتی متر باشد، بديهی است کليه موارد ايمنی و 
  .ايستايی با توجه به موقعيت هر پياده رو بايد مد نظر قرار گيرد

  
  .کليه تابلوهای بال استفاده و بزرگتر از ابعاد مذکور بايستی جمع آوری گردند بند نه ـ

  
جنس تابلوهای پزشکان بايد از ورق شفاف با نورپردازی از داخل با چهارچوب فلزی باشد و  بند ده ـ 

  . کليه تابلوهای فرسوده بايد جمع آوری گردند
  

ساختمانهای شامل دو  يا چند ( ر روی نمای مجتمع های پزشکی تابلوهای منفرد نصب شده ببند يازده ـ 
ساختمان نصب ) نردبانی( بايد جمع آوری و صرفاً يک تابلو برای هر پزشک در قاب اصلی ) مطب
  .شود
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

با توجه به آنکه هر پزشک می تواند صرفاً يک تابلو داشته باشد ، تابلوهای اضافی مطب  بند دوازده ـ 
معابر بوده و دارای دو  يا چند تابلو مربوط به يک پزشک می باشد حذف خواهند هايی که مشرف به 

  . شد
  

مجتمع هاي شناسايی تنظيم و نصب تابلوهاي , ضوابط و مقررات ساماندهي ماده پانزده ـ 
  مسكوني

  
از قبل يا و تا قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مناطق انجام   هماهنگي الزم از طريق بند يک ـ 

 و تصويب رائهمجتمع در قالب طرح نماسازي ا طرح تابلوجانمايي و , مجتمعهاي مسكوني ساخت پايان 
  .)تصويب گرددبررسی و  ،طرحي كه توسط طراح ساختمان همراه طرح نماسازي . (شود 

  
هاي مسكوني كه بصورت يك ساختمان در طبقات شكل گرفته و طرح خاصي جهت  مجتمع بند دو ـ
سايي در نماسازي ندارند جهت تابلو يا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هيچ نوع قاب و تابلو شنا

  .نمايندمتناسب با ساختمان بصورت متصل به نماي ساختمان استفاده  اندازه زمينه در 
  

مجتمع هايی که از مجاورت پالک های متعدد داخل يک کوچه و يا خيابان شکل گرفته يا بند سه ـ 
  .د، صرفاً از تابلو يا پالک مرسوم و استاندارد اسامی خيابان ها يا کوچه استفاده نمايندمی گيرن

  
استفاده از تابلو بصورت  می باشند، هايي كه داراي ورودي يا محوطه اختصاصي  مجتمعبند چهار ـ 

و اب و زمينه بدون هيچ نوع قحروف يا نشانه برجسته متصل به سر در ورودي يا كتيبه ساختمان نگهباني 
با هماهنگی  مجموعهداخل نصب پايه و تابلو متناسب در محوطه اختصاصي ، در صورت عدم امكان

  .مسئول زيباسازی منطقه انجام گيرد
  

اسامی مجتمع های مسکونی بايد صرفاً بر نمای اصلی ساختمان بر طبق موارد فوق الذکر  بند پنج  ـ
  .مشرف به پالک های مجاور ممنوع است نصب شود و نصب اسامی روی بام در نماهای
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  
تبصره يک بند پنج ـ مجتمع خای مسکونی بايد همزمان با صدور پروانه ساختمانی اسامی مورد تأئيد  

  .شورای نامگذاری باشد
  

  .نوشتن اسامی مجتمع های مسکونی به صورت ديوار نوشته ممنوع استبند شش ـ 
  

  اطالعيه و ديوار نوشته بر ديوار معابر شهر, نصب آگهي مقررات مربوط به ماده شانزده ـ ضوابط و 
  

بر ديوار معابر و ميادين شهر  ، نقاشی و ترسيم آگهي يا شعار نويسي, صب هر گونه اطالعيه ـ ن بند يک 
به  تعهداز موارد نقص زيبايي شهر محسوب گرديده و شهرداري هاي مناطق در محدوده خود م

  .هستندجلوگيري از انجام آن 
  

آگهي ها و شعار نويسي ها بر روي ديوارها اقدام , مناطق نسبت به شناسايي كليه اطالعيه ها بند دو ـ 
خسارات وارده برآورد و بطريق تا با هماهنگی الزم با بخش کنترل و نظارت تخلفات شهری ،  نموده 

  .برخورد گرددمتصديان   ممكن با
  

ساعت براي  چهل و هشت اريه اي با امهال مدت اخط متعهد هستندشهرداريهاي مناطق  بند سه ـ 
ضمناً يك نسخه از (ها يا شعارنويسي ها اقدام نمايند  متصديان ارسال تا نسبت به رفع يا محو آگهي

ادارات و يا سازمانهاي مربوطه جهت ضبط در پرونده شغلي واحد , اخطاريه مزبور به واحد صنفي 
  .)متخلف ارسال گردد

  
متصديان نسبت به اجراي آن اهمال  نمايند , رتيكه ظرف مهلت مذكور در اخطاريه در صو بند چهار ـ 

  شهرداري منطقه ضمن برآورد خسارت و ضبط , 
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

يك نسخه آن در پرونده شهرسازي متصدي از صدور هرگونه پاسخ استعالم تا جبران خسارت وارده 
  .خودداري نمايد

  
ند تا با هماهنگی الزم نسبت به شناسايی، تهيه و نصب پانل شهرداری های مناطق متعهد هست بند پنج ـ 

  .های مخصوص آگهی در نقاط مورد نظر اقدام نمايند
  

  ضوابط و مقررات مربوط به نصب پالكارد در سطح معابر و ميادين سطح شهرماده هفده  ـ  
  

  .استفاده هر گونه پالکارد برای تبليغات تجاری ممنوع است بند يک ـ
  

پالکاردها صرفاً به صورت عمودی و با اخذ مجوز کوتاه مدت از شهرداری به صورت موقت  بند دو ـ 
  .نصب شود

   
ارائه طرح و . ( حداکثر ابعاد پالکارد نود سانتی متر در يک متر و بيست سانتی متر می باشد بندسه ـ 

رتفاع نصب پالکارد و حداقل ا.) نمونه ی اجراء شده در ابعاد بزرگتر با اخذ مجوز الزم ضروری است
  .از کف زمين تا زير پالکارد نبايد از دو متر کمتر باشد

  
و در تقاطع حداکثر دو  عدد  ميدان مجاز جهت نصب در هر اطالع رسانی تعداد پالكارد  بند چهار ـ 

در صورت تقاضای متعدد نصب پالکارد در يک زمان بايستی به . ( خيابان ها نيز يک عدد می باشد
فاصله نصب هر پالکارد با پالکارد بعدی در .)  عمل گردد که موجب آشفتگی بصری نشودگونه ای 

  .هر سمت از خيابان نبايستی کمتر از دويست و پنجاه متر باشد
تبصره يک بند چهار ـ به استثناء ايام ويژه که توسط کميسيون تبليغات شهرداری مجوز الزم بايد اخذ 

  .گردد
  

  .توسط شهرداری تعيين شود تعداد پالکاردبند پنج ـ 
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

توسط شهرداري تعيين کوتاه مدت تاريخ نصب و جمع آوري پالكارد هنگام صدور مجوز    بند شش ـ
  .شود

  
  .ـ زمان نصب حداکثر چهار روز قبل تا ساعت بيست و چهار روز اختتام مراسم است بند هفت

  
, نسبت به جمع آوري پالكارد اقدام نمايد  دمتقاضي باي, پس از اتمام زمان تعيين شده  بند هشت ـ 

طبق ضوابط  بديهي است در غير اينصورت شهرداري مجاز به جمع آوري آنها و دريافت هزينه متعلقه
  .از درخواست كننده مي باشدمالک عمل شهرداری 

  
اري كار زگقبل از نصب پالكارد موافقت كليه ارگانهاي ذيربط را در ارتباط با بر دمتقاضي باي بند نه ـ 

ضمناً با توجه به اينكه متن پالكارد توسط درخواست كننده تنظيم , مورد نظر خود كسب نموده باشد
  .مي باشد مرتبط متقاضي ملزم به رعايت ضوابط قانوني, مي گردد 

  
در صورت عدم رعايت موارد فوق مأمورين شهرداري نسبت به جمع آوري پالكارد اقدام و  ـ دهبند 

  .يچگونه اعتراضي نخواهد داشتمتقاضي حق ه
  

داراي جنسيت مناسب بوده و در مقابل عوامل اقليمي از استحكام الزم  بايدپالكارد  بند يازده ـ 
  .برخوردار باشد

  
و ديد رانندگان وسائط نقليه عبور و مرور عابرين برای مانعي  بايدمكان نصب پالكارد ن بند دوازده ـ 

  .گردد
محدوده خويش منظر شهری بلحاظ طراحي و رنگ و ابعاد خللي در چهره و  بايدپالكارد ن بند سيزده ـ 
  .ايجاد نمايد
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  معاونت خدمات شهري
 شهرداري اصفهان

  
  
  
  

در مدت برپايی پالکارد متقاضی متعهد به رسيدگی الزم از پالکاردها بوده و در غير اين  بند چهارده ـ 
  .اقدام نمايد... صورت شهرداری مجاز می باشد به جمع آوری پالکاردهای معيوب و 

  
ـ متقاضی متعهد است هنگام نصب، برپايی و جمع آوری پالکاردها کليه ی موارد ايمنی را  پانزدهبند 

  .رعايت نمايد
  

در صورت عدم رعايت بندهای پانزده گانه فوق با حداکثر دو بار اعالم کتبی موارد بند شانزده ـ 
  .داری نمايدتخلفات،  شهرداری می تواند برای بار سوم از صدور مجوز برای متقاضی خود

  
  ) مشارکتی(  ضوابط و مقررات مربوط به پانلها و ستونهاي تبليغاتي ماده هيجده ـ 

  
قبل از هر اقدام طرح تابلو مورد نظر بايد ارائه و مورد تأئيد کارشناسان دفتر زيباسازی قرار  بند يک ـ

  .گيرد
  

و محدوده موردنظر  یشهر منظر وجه بهبا ت دبايتوسط شهرداری تعيين جانمايي عناصر مذكور  بند دو ـ 
   .مايدنعبور و مرور ايجاد ن درگيرد كه خللي صورت بنحوي 

  
بلحاظ ابعاد در تركيب با ديگر عناصر محيط از تناسبات الزم برخوردار  دعناصر مذكور بايبند سه ـ 

  .بوده و استحكام الزم را نيز دارا باشند
  

اند با توجه به موقعيت متفاوت بوده داراي طرح و رنگ مناسب جنس اين گونه پانلها مي توبند چهار ـ 
  .استفاده در شب را نيز دارا باشند به منظور و ويژه و در صورت نياز پيش بيني هاي الزم جهت روشنايي

  
پيچ ( صفحه تبليغ با پايه بايد به صورت پيش ساخته . از نظر اجراء ، اتصال پايه به فونداسيون  بند پنج ـ 

  . و فونداسيون داخل زمين در عمق مناسب حدوداً  پنجاه  سانتی متر باشد) ه و مهر
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  ٨ .صفحه تبليغ بايستی در حداقل ابعاد و با شکل ساده طراحی گردد) کادر( حاشيه بند شش ـ 
  

حفظ نظا فت و سالمت اين عناصر و محدوده ی آن به عهده شرکت های مجری  بند هفت ـ 
  .نظارت آن با توجه به قراردادهای مربوطه به عهده شهرداری می باشد است و کنترل و) مشارکتی(
  

  .در صورت وارد آمدن خدشه و خسارت مجری متعهد  به تعمير و يا تعويض آن می باشدبند هشت ـ 
  

جهت زمان های اجراء تابلو ، نصب يا تعويض تبليغ، پيش بينی های الزم انجام تا با ايمنی و بند نه ـ 
  .م در کوتاه مدت و در مواقع خاص اين کار انجام پذيردهماهنگی الز

  
در مدت برپايی پانل ها و ستون های تبليغاتی متقاضی موظف به رسيدگی الزم از آن ها بوده و بند ده ـ 

  در غير اين صورت شهرداری مجاز می 
  

  .اقدام نمايد... باشد به جمع آوری پانل ها و ستون های تبليغاتی معيوب و 
  
  .بروز هرگونه خسارت احتمالی بر عهده شرکت مجری می باشدد يازده ـ بن
  

  .جانمايی هر گونه از پانل ها و ستون های تبليغاتی در منظر ابنيه  تاريخی ممنوع است دوازده ـ  بند
  

هر گونه اقدام در زمينه ی پانل ها و ستون های تبليغاتی با هماهنگی و نظر حوزه خدمات بند سيزده ـ 
  .و از طريق کميته های کارشناسی و کميسيون های ذيربط قابل اجراء می باشد شهری

  
  

                                                
و تاريخ  ۶۸۲/۲۳ر زيباسازی معاونت خدمات شهری در نامه به شماره بر طبق موارد تنظيم شده دفت هيجده ماده يک ، پنج و شش ـ موارد بند  ٨

  .می باشد ۲۴/۲/۷۹
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  ماده  نوزده ـ ضوابط و مقررات داربست های تبليغاتی موقت
  

شهرداری مجاز است  بر مبنای درخواست های تبليغاتی غير تجاری و تبليغات فرهنگی به بند يک  ـ 
مدت داربست های تبليغاتی موقت و غير تجاری اقدام منظور اطالع رسانی نسبت به صدور مجوز کوتاه 

  .نمايد
  

  )مورب يا هال لی.( حداکثر ابعاد تبليغ بايد سه در پنج متر باشد بند دو ـ 
  

تعيين محل و تعداد داربست ها بايد  با صدور مجوز کوتاه مدت شهرداری انجام گيرد و بند سه ـ 
حداکثر چهار روز قبل تا ساعت بيست .( می باشدمتقاضی متعهد به رعايت تاريخ نصب و جمع آوری 

  )و چهار روز اختتام مراسم 
  

درخواست های بعدی حداقل ده روز قبل از زمان برگزاری مراسم و نصب داربست به بند چهار ـ 
  .شهرداری  ارسال گردد ، در غير اينصورت مجوزی صادر نخواهد شد

  
اقدام نمايد  داربست و تبليغنسبت به جمع آوري  داضي بايمتق, پس از اتمام زمان تعيين شده  بند پنج ـ 

طبق ضوابط بديهي است در غير اينصورت شهرداري مجاز به جمع آوري آنها و دريافت هزينه متعلقه , 
  .از درخواست كننده مي باشدمالک عمل شهرداری 

  
ذيربط را در ارتباط با موافقت كليه ارگانهاي  تبليغ و  داربست قبل از نصب دمتقاضي باي بند شش ـ 

   .كسب نموده باشدو همچنين موضوع و متن تبليغ اري كار مورد نظر خود زبرگ
  

بوده و در مقابل عوامل اقليمي از  ، سالم و تميز داراي جنسيت مناسب داربست و تبليغ بايد بند هفت ـ 
  .استحكام الزم برخوردار باشد
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  .مجوز کتبی از شهرداری ممنوع استنور پردازی سطح تبليغ بدون  بند هشت ـ 
  

  .گرددو ديد رانندگان وسائط نقليه عبور و مرور عابرين برای مانعي  بايدنداربست مكان نصب بند نه ـ 
  

  .برای واحد های تجاری باشدمانعي  بايدنداربست مكان نصب  بند ده ـ 
  

اسيون پايه پيش بينی شده باشد و به اتصال داربست به پايه ها صرفاً در نقاطی باشد که فوند بند يازده ـ
هيچ وجه پايه ها و دستک ها داخل معابر پياده و سواره واقع نگردد و نبايد مانع ديد چراغ های 

  .باشد... راهنمايی و تابلوهای ترا فيکی و 
  

متقاضی متعهد است هنگام نصب، مدت برپايی وجمع آوری کليه موارد ايمنی را رعايت بند  دوازده ـ 
  .يدنما
  

محدوده منظر شهری بلحاظ طراحي و رنگ و ابعاد خللي در چهره و  بايدن داربست و تبليغ بند  سيزده ـ 
  .)مرجع تشخيص و تصميم گيری مديريت زيباسازی شهرداری است(  خويش ايجاد نمايد

  
  .نصب هر گونه تبليغات ديگری به جز تبليغ مورد نظر بر روی داربست ممنوع استبند چهارده ـ 

  
ـ داربست های تبليغاتی موقت به هيچ وجه به پايه و اجزاء ستونهای تبليغاتی سطح شهر متصل  بند پانزده

  .نگردد و مانع ديد آنها نباشد
  

در مدت برپايی تبليغ و داربست متقاضی متعهد به رسيدگی الزم بوده و در غير اين  بند  شانزده ـ
  .صورت شهرداری متعهد به جمع آوری آن است
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متقاضی متعهد به جبران هر نوع خسارت احتمالی جانی و مالی ناشی از سقوط يا برخورد بند هفده ـ 
  .داربست و تبليغ است و شهرداری هيچ مسئوليتی در قبال آن ندارد

  
  . جانمايی هر گونه داربست در منظر ابنيه و محوطه آثار تاريخی ممنوع می باشد بند هيجده ـ

  
 نسبت به جمع آوري راساً می تواند موارد فوق شهرداريهر يک از ورت عدم رعايت در ص بند نوزده ـ
  .اقدام و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت داربست ها

  
 مربوط به استفاده واحدهای تجاری از سايه بان در ارائه ضوابط و مقررات ماده  بيست ـ 

  پياده رو                           

هيچ نوع سايه بانی نسبت به ساير انواع مرسوم برتری ندارد و صرفاً اجرای صحيح هر نوع از  بند يک ـ
در محدوده بافت تاريخی احداث سايه . ( آن ها و يکنواختی و تشابه در امتداد طوالنی تر مطلوب است

  .)بان نبايد بر خالف ضوابط و مقررات ميراث فرهنگی باشد
  

در مورد .( بان بايد هماهنگی و توافق مالکين و ذينفع های مجاور اخذ گرددقبل از نصب سايه  بند دو  ـ
ساختمان های بزرگ هماهنگی با هيأت مديره و در مجتمع ها و محور هائيکه طرح مصوب سيماو منظر  

  .)شهری يا بدنه سازی دارند، هماهنگ با طرح مصوب ،جهت يکنواختی با ساير واحد ها الزامی است
  

ئوليت و مراعات کليه اصول ايمنی و استحکام سايه بان در مقابل وزش باد ، برف ، باران و مسبند سه ـ 
  .ساير حوادث انسانی و طبيعی به عهده استفاده کننده است

  
انجام تبليغات متصل و يا بر روی سايه بان ممنوع است و صرفاً نام واحد در اندازه کوچک بند چهار ـ 

  .نع استجهت شناسايی مراجعين بال ما
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پيش زدگی اجزاء سخت و ثابت سايه بان زير ارتفاع دو متر و بيست سانتی متری از کف پياده  بندپنج  ـ
  .رو ممنوع است

  
پيش زدگی اجزاء سخت و ثابت سايه بان از ارتفاع دو متری تا دو متر و بيست  تبصره يک بند پنج  ـ 

  .سانتی  متری حداکثر بيست سانتی متر باشد
  

پيش زدگی اجزاء ثابت سايه بان از ارتفاع دو متر و بيست سانتی  متری به باال برابر حداکثر  بند شش ـ
  .مجاز بالکن در همان پياده رو باشد

  
در ارتفاع کمتر از دو متر و ... ) چوب، فلزو ( هيچ يک از اجزاء سخت و متحرک سايه بان  بند هفت ـ 

  .دبيست سانتی متر از کف پياده رو واقع نشو
  

واحد های تجاری واقع در يک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشويق  بند هشت ـ 
  .شوند و در فرصت مناسب از سايه بان های متحدالشکل و يکنواخت استفاده نمايند

  
کليه سايه بانهای خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و هماهنگی الزم اصالح و  بند نه ـ 

  .آوری گردد جمع
  

  .کليه سايه بان های فرسوده در فرصت مناسب مرمت و تعويض گردند بند ده ـ 
  

در ساختمان های بزرگ و مطرح و محل هائيکه طرح نمای ويژه دارند، نمونه مناسب با بند يازده ـ 
هماهنگی مالکين و شهرداری های مناطق با هماهنگی دفتر زيباسازی انتخاب و با سياست تشويقی 

  . نسبت به همانند سازی اقدام گردد


