بسمه تعالي

دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران
در خصوص صدور مجوز برگساري تجمعات

مقدمه :
لبًَى اسبسي آصادي ثيبى  ،للن  ،تجوغ  ،تطىيالت ٍ  ...سا ثشاي ػوَم ضْشًٍذاى پزيشفتِ ٍ چبسچَثْبي آًشا ًيض
تؼييي ًوَدُ ٍ تٌْب دٍ ضشـ سا ثشاي فؼبليت گشٍّْب اػالم وشدُ است وِ ػجبستٌذ اص  :اٍالً ايي فؼبليتْب هخل ثِ هجبًي
اسالم ٍ حمَق ػوَهي ًجبضذ ٍ ثبًيبً هسلحبًِ ًجبضذ .
ثشاسبس دٍ ضشـ هزوَس لبًَى فؼبليت احضاة  ،جوؼيتْب  ،اًجوٌْبي سيبسي ٍ غٌفي ٍ اًجوٌْبي اسالهي يب
الليتْبي ديٌي هػَة  1360/6/7هجلس ضَساي اسالهي ٍ آئيي ًبهِ اجشايي لبًَى هزوَس هػَة

، 1361/3/30

ساّْبي لبًًَي ثشگضاسي تجوؼبت ٍ ساّپيوبييْب سا اسائِ ًوَدُ اًذ  ،تب وليِ گشٍّْب ٍ ضْشًٍذاى جوَْسي اسالهي
ايشاى ثتَاًٌذ اص حمَق لبًًَي خَيص ثْشُ هٌذ ضًَذ .
ثب تَجِ ثِ ؾشٍست توشوض صدايي ٍ لضٍم سشػت ثخطيذى دس پبسخگَيي ثِ ضْشًٍذاى  ،دستَسالؼول تفَيؽ
اختيبس غذٍس هجَص ثشگضاسي تجوؼبت ثِ استبًذاساى  ،دس  15هبدُ ٍ  6تجػشُ اثالؽ هي گشدد تب ثب اجشاي آى هَجت
سشػت ػول دس پبسخگَيي ثِ ضْشًٍذاى ٍ افضايص ًمص ًوبيٌذگبى ػبلي دٍلت دس استبًْب ٍ ثِ تجغ آى احسبس
هسئَليت فضًٍتش آًبى گشدد .
( ماده ) 1
الف ـ تَؾيحبت ٍ تؼبسيف هشثَـ ثِ دستَسالؼول تفَيؽ اختيبسات ٍصيش وطَس دس خػَظ ثشگضاسي تجوؼبت
ثِ استبًذاساى وِ اص ايي پس دستَسالؼول ًبهيذُ هي ضَد .
ة ـ لبًَى فؼبليت احضاة  ،جوؼيتْب  ،اًجوٌْبي سيبسي ٍ غٌفي ٍ اًجوٌْبي اسالهي يب الليتْبي ديٌي هػَة
 1360/6/7دس ايي دستَسالؼول لبًَى احضاة ًبهيذُ هي ضَد .
1

ج ـ آئيي ًبهِ اجشايي لبًَى هزوَس دس ثٌذ الف  ،دس ايي دستَسالؼول آئيي ًبهِ اجشايي لبًَى احضاة ًبهيذُ هي
ضَد .
د ـ هٌظَس اص ثشپبيي تجوغ  ،تجوؼبت هزوَس دس لبًَى احضاة ٍ آئيي ًبهِ اجشايي آى است .
ّـ ـ تجوؼبتي وِ تحت ػٌبٍيي ٍ اضىبل ديگش ً ،ظيش تحػي ّ ،وبيص يب ػٌبٍيي هطبثِ ثشگضاس ضَد  ،اهب داساي
هبّيت سيبسي ثبضذ  ،اص ًظش ايي دستَسالؼول تجوغ تؼشيف هي ضَد .
ٍ ـ ّشگًَِ تجوغ وِ داساي هبّيت سيبسي ًيست  ٍ ،جٌجِ فشٌّگي ٌّ ،شي  ،هزّجي ٍ  ...داضتِ ثبضذ  ،اص هفبد ايي
دستَسالؼول خبسج ثَدُ ٍ دس غَست ًيبص ثِ اخز هجَص ثبيذ اص قشيك هجبسي ريشثف هَسد الذام لشاس گيشد .
ثذيْي است سبصهبى ريشثف هَظف است دس غَست ثشگضاسي هشاسن دس فؿبي ثبص  ،لجل اص غذٍس هجَص ،
هشاتت سا ثب استبًذاسي ّوبٌّگ ًوبيذ تب توْيذات الصم ثؼول آيذ .
ص ـ ثشگضاس وٌٌذگبى ّشگًَِ تجوغ وِ ثب ػٌبٍيي ديگش ًظيش  :فشٌّگي ٌّ ،شي  ،هزّجي ٍ  ...ثشگضاس ضَد  ،اهب اص آى
استفبدُ سيبسي ثؼول آيذ  ،هطوَل هبدُ  15ايي دستَسالؼول يب تجػشُ ريل آى خَاٌّذ ضذ .
( ماده ) 2
ثشاي ثشگضاسي هشاسن دس هىبًْبي سشپَضيذُ يب هحػَس وِ تجوغ دس آًْب تظبّش ثيشًٍي ًذاسد ً ،يبص ثِ اخز
هجَص ًذاسد  ،اهب حذالل دٍ سٍص لجل اص ثشگضاسي هشاسن  ،هشاتت ثبيذ ثِ استبًذاسي هشثَقِ اقالع دادُ ضَد .
تجػشُ ـ سٍصّبي تؼكيل جضٍ دٍ سٍص هَسد ًظش دس هبدُ  2ايي دستَسالؼول ثِ حسبة ًوي آيذ .
( ماده ) 3
ثشاي تطىيل اجتوبػبت ٍ سخٌشاًيْب دس هيبديي  ،پبسوْب ٍ وليِ ًمبقي وِ توبم يب لسوتي اص تجوغ تظبّش ثيشًٍي
داضتِ ثبضذ  ،ثبيذ قجك هبدُ  6لبًَى احضاة  ،هجَص وتجي استبًذاسي دسيبفت ضَد .
تجػشُ  1ـ غذٍس هجَص تَسف ّش يه اص استبًذاسيْب  ،فمف دس هحذٍدُ استبى هشثَـ ٍ ثشاي صهبى ٍ هحلي وِ
دس ًظش گشفتِ ضذُ است اػتجبس داسد .
تجػشُ  2ـ ثشاي ثشگضاسي هشاسوي وِ دس سشتبسش وطَس ثشگضاس هي گشدد  ،هتمبؾيبى ثبيذ دسخَاست خَد سا
هستميوبً ثِ ٍصاست وطَس اسائِ ًوبيٌذ تب اص قشيك هشوض الذام ضَد ٍ دس غَست اسائِ آى ثِ ّش يه اص استبًذاسيْب ،
استبًذاسي ثبيذ ظشف  48سبػت هشاتت سا ثِ ٍصاست وطَس هٌؼىس ًوبيذ .
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( ماده ) 4
ثِ هٌظَس اػوبل ًظبست همشس دس هبدُ  10لبًَى احضاة گشٍّْب هَظفٌذ ّشگًَِ اجتوبػي سا وِ ثؼٌَاى فؼبليت
گشٍّْب تطىيل هي دٌّذ  ،ثِ اقالع فشهبًذاسيْب ثشسبًٌذ ٍ دس غَست تظبّش ثيشًٍي تجوغ  ،لجالً ًسجت ثِ اخز هجَص
ثِ تشتيجي وِ دس هَاد ثؼذي ايي دستَسالؼول آهذُ است  ،الذام ًوبيٌذ .
( ماده ) 5
استبًذاساى ثبيذ تشتيجي سا اتخبر ًوبيٌذ وِ تمبؾبّبي ٍاغلِ ثشاثش هفبد هَاد ثؼذي ايي دستَسالؼول هَسد
سسيذگي لشاس گيشد ٍ پس اص ثشگضاسي هشاسن ًيض حذاوثش ظشف هذت  48سبػت گضاسش تجوغ ثِ حَصُ هؼبًٍت
سيبسي ٍصاست وطَس اسسبل ضَد.
( ماده ) 6
تمبؾبي ثشگضاسي اجتوبػبت ثبيذ يه ّفتِ لجل اص اًجبم هشاسن وتجبً ٍ حؿَساً تَسف ًوبيٌذُ سسوي ٍهؼشفي
ضذُ گشٍُ ثِ فشهبًذاسي هشثَقِ تسلين ضَد .
تجػشُ  :سػبيت هْلت همشس دس ايي هبدُ ًسجت ثِ اجتوبػبتي وِ ثِ هٌبسجتْبي غيش لبثل پيص ثيٌي تمبؾب هي
ضَد  ،ؾشٍسي ًيست ٍ تطخيع هَؾَع ثب استبًذاسي است .
( ماده ) 7
گشٍُ هَظف است ثشاي تطىيل اجتوبػبت  ،تؼْذي هجٌي ثش ػذم حول سالح ٍ ػذم اخالل ًسجت ثِ هجبًي
اسالم ٍ اهٌيت ثِ فشهبًذاسي هحل تسلين ًوبيذ .
( ماده ) 8
گشٍُ هَظف است لجل اص تطىيل اجتوبػبت دس هَلغ تسلين دسخَاست خَد  ،هَاسد صيش سا دليمبً هطخع
ًوبيذ ٍ هذاسن الصم سا اسائِ دّذ .
الف ـ هَؾَع تجوغ ٍ ّذف اص ثشگضاسي آى
ة ـ تبسيخ ثشگضاسي ٍ سبػبت آغبص ٍ پبيبى آى
ج ـ هحل ثشگضاسي تجوغ
د ـ هطخػبت وبهل هسئَليي اجشايي ٍ اًتظبهي ثب هؼشفي ًبهِ وتجي اص گشٍُ هشثَقِ
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( ماده ) 9
فشهبًذاسيْب هىلفٌذ تمبؾبّبي ٍاغلِ سا ظشف هذت  24سبػت ّ ،وشاُ ثب وليِ ؾوبئن هزوَس دس هَاد
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ايي دستَسالؼول ثشاي غذٍس هجَص ثِ استبًذاسي هشثَقِ اسسبل ًوبيٌذ .
( ماده ) 10
ّشگًَِ تغييش دس هشاسن ثبيذ اص سَي ثشگضاس وٌٌذگبى ثِ فشهبًذاسي هحل ٍ دس ًْبيت ثِ استبًذاسي اػالم ضَد ٍ
هَافمت وتجي استبًذاسي اخز ضَد .
تجػشُ  :وليِ هَاسد تزوش دادُ ضذُ دس اجبصُ ًبهِ استبًذاسي ثشاي ثشگضاس وٌٌذگبى هشاسن الصم االجشا هي ثبضذ .
( ماده ) 11
هسئَل اًتظبهبت داخلي گشٍُ ثشگضاس وٌٌذُ تجوغ  ،ثبيذ پس اص خبتوِ هشاسن  ،گضاسضي سا ّوشاُ ثب ًَاس
سخٌشاًيْب ثِ استبًذاسي تسلين ًوبيذ .
( ماده ) 12
استبًذاسيْب ثشاي غذٍس هجَص ثبيذ تٌْب ثشاثش هفبد هٌذسج دس هبدُ  6لبًَى احضاة ٍ تجػشُ  2ريل آى ٍ هَاد
هٌذسج دس ايي دستَسالؼول الذام وٌٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ آصاديْبي هػشح دس لبًَى اسبسي جوَْسي اسالهي ايشاى  ،اص
ّشگًَِ الذام اًسذادي ثكَس جذي پشّيض ًوبيٌذ ٍ ثستش آساهي سا ثشاي قشح ًظشات الطبس هختلف هشدم ٍ گشٍّْب
فشاّن آٍسًذ .
( ماده ) 13
هشاتت هَافمت يب هخبلفت استبًذاس ثب تجوؼبت دسخَاستي ثِ قَس ّوضهبى ثِ اقالع فشهبًذاسي ٍ ًبحيِ اًتظبهي
هشثَـ هي سسذ ٍ اص قشيك ًبحيِ اًتظبهي ٍ فشهبًذاسي ثالفبغلِ هَؾَع ثِ هٌكمِ اًتظبهي هشثَـ اثالؽ هي گشدد .
ثذيْي است ًيشٍي اًتظبهي هسئَل ٍ هَظف است ًسجت ثِ تذهيي اهٌيت تجوغ الذام ًوبيذ .
( ماده ) 14
دس غَست ػذم غذٍس هجَص تجوغ  ،دسخَاست وٌٌذگبى هي تَاًٌذ اػتشاؼ خَد سا ثِ هٌظَس ثشسسي ثِ حَصُ
هؼبًٍت سيبسي ٍصاست وطَس اسائِ ًوبيٌذ تب هَسد ثشسسي لشاس گيشد .
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( ماده ) 15
دس غَستيىِ گشٍّي ثشخالف تؼْذات خَد وِ هٌجش ثِ اخز هجَص تجوغ گشديذُ است  ،الذام ًوبيذ ٍ ثِ
ًحَي ثبػث اخالل دس ًظن  ،يب هَجت تخكي اص ّش يه اص هَاسد هكشٍحِ دس هبدُ  16لبًَى احضاة گشدد  ،پس اص
گضاسش هستٌذ استبًذاسي  ،هَؾَع ثشاي اتخبر تػوين همتؿي ثِ وويسيَى هبدُ  10لبًَى احضاة احبلِ خَاّذ ضذ .
تجػشُ  :اگش تخكي ثَسيلِ گشٍّْبيي غَست گشفتِ ثبضذ وِ هجَص فؼبليت اص وويسيَى هبدُ  10احضاة ًگشفتِ
اًذ  ،ثب تَجِ ثِ هيضاى ٍ ًَع آى  ،هشاتت اص سَي استبًذاسي ثِ دادگستشي هحل ٍلَع تخكي هٌؼىس ٍ ايي هَؾَع
ثشاي دسخَاستْبي ثؼذي گشٍُ هزوَس هذًظش استبًذاسي خَاّذ ثَد .
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ّوبًگًَِ وِ هستحؿشيذ ثِ استٌبد تجػشُ  2هبدُ  6لبًَى فؼبليت احضاة ٍ جوؼيتْب غذٍس هجَص ثشگضاسي
ساّپيوبيي ثب تطخيع وويسيَى هبدُ  10هَؾَع لبًَى هزوَس اهىبى پزيش است لزا ثب تَجِ ثِ دسخَاست تؼذادي اص
استبًذاسيْب هجٌي ثش ٍاگزاسي اختيبس غذٍس هجَص ثشگضاسي ساّپيوبيي ّبي غيشسيبسي ( هبًٌذ سٍص َّاي پبن  ،سٍص
سالهتي  ،سٍص صهيي پبن  ،سٍصجْبًي هحيف صيست ،سٍص ثْضيستي ٍ تأهيي اجتوبػي  ،سٍص اّذاي خَى  ،سٍص جْبًي
وَدن  ،سٍص جْبًي ًبثيٌبيبى  ،سٍص خبًَادُ ٍ  )....هَؾَع دس وويسيَى هَؾَع هبدُ

 10لبًَى فؼبليت احضاة ٍ

جوؼيتْب قشح ٍ ثب غذٍس هجَص ساّپيوبيي ّبي هزوَس تَسف استبًذاساى هحتشم ثب سػبيت هَاسد صيش هَافمت گشديذ :
 .1غذٍس هجَص اًجبم ساّپيوبيي ّبي غيشسيبسي ثب هسئَليت استبًذاس ٍ دس هحذٍدُ استبى هجبص هي ثبضذ .
 .2هَاد  16 ٍ 6لبًَى فؼبليت احضاة ٍ جوؼيتْب دس ٌّگبم غذٍس هجَص ثِ دسخَاست وٌٌذگبى يبدآٍسي ٍ
تأويذ گشدد.
 .3دس غَست هخبلفت استبًذاس ثب اًجبم ساّپيوبيي داليل هستٌذ هخبلفت ثشاي اتخبر تػوين ثِ وويسيَى اػالم
گشدد.
ً .4تيجِ تػويوبت استبًذاساى دسخػَظ اجشاي ايي هػَثِ دس همبقغ ضص هبِّ ثشاي اقالع اػؿبي
وويسيَى ثِ ٍصاست وطَس اسسبل گشدد.
لزا خَاّطوٌذاست دستَس فشهبئيذ دس چبسچَة هػَثِ هزوَس ٍ فشهْبي ؾويوِ ًسجت ثِ غذٍس هجَص ثشاي
ساّپيوبيي ّبي غيشسيبسي الذام ٍ ًتيجِ سا ثِ ايي وويسيَى اػالم ًوبيٌذ
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