
 فروشیدست قوانین و مقررات عمومی
 

فروشی در شھر لس ) بھ منظور حمایت از دستورالعمل دستBureau of Street Services, BSSاداره خدمات خیابانی (
، قوانین و مقررات عمومی زیر را برای کلیھ S5-1493-13آنجلس (شھر) در خصوص پرونده شورا بھ شماره 

فروشی بر اساس این قوانین مدیریت کلیھ موارد دست 2019اول ژانویھ فروشان در معابر عمومی تھیھ کرده است. از دست
 شود.می 

 
 

ای مجھز گردند کھ بھ اندازه کافی بزرگ ھای زبالھھای فروش مواد غذایی باید بھ سطلھا یا کیوسک: تمام چرخ دستیزبالھ .1
در آنھا ریختھ شود و متصدی چرخ دستی یا ھا ھا یا کیوسکباشند تا تمام پسماندھای حاصل از عملکرد این نوع چرخ دستی

متری  50کیوسک فروش مواد غذایی باید قبل از جابجایی چرخ، کلیھ پسماندھای تولید شده توسط فعالیت خود را در شعاع 
لس ھا جدا شوند و بھ شیوه متناسب با سیاست بازیافت فعلی شھر آوری کند. تمام مواد قابل بازیافت باید از سایر زبالھجمع

 آنجلس (شھر) دور ریختھ شوند.
 

 LAMC، فصل نوزده 3ھای پالستیکی یکبار مصرف: فروشندگان و مسئوالن بازار کشاورزی باید مفاد ماده نی .2
 را رعایت نمایند.

 
زدگی بھ داخل  ھیچ شخصی نباید اقدام بھ نصب استفاده یا نگھداری از چرخ دستی یا کیوسکی کند کھ موجب بیرون استقرار: .3

ھا را بھ خطر طوری کھ نصب، استفاده یا نگھداری مذکور امنیت افراد یا داراییرو یا پارکینگ شود بھدر باالی پیاده  یا
بیندازد، یا در ھنگامی کھ از چنین محل یا مکانی برای کاربردھای خدمات عمومی، حمل و نقل عمومی یا سایر کاربردھای 

چرخ دستی یا کیوسک بھ شکلی غیرمنطقی در تردد عابران پیاده یا وسایل نقلیھ  شود، یا در مواقعی کھ دولتی استفاده می 
ھا، اختالل ایجاد کرده یا مانع از ورود و خروج بھ محل سکونت، محل کسب کار یا استفاده از تیرھای چراغ برق، پست

ھای پستی یا سایر اشیاء مجاز در نشانی، صندوقمسیرھای رانندگی، عالئم یا تابلوھای راھنمایی و رانندگی، شیرھای آتش
ای باشد کھ فضای ھای فروش نباید بھ گونھھای دستی یا کیوسک یک از چرخھای گفتھ شده یا نزدیک بھ آن شود. ھیچمکان

یک از فروشندگان سیار یا دستفروشان خیابانی نباید در  رو را بھ کمتر از پنج فوت کاھش دھد. ھیچآزاد عبور عابران در پیاده 
اثر پدید آوردن تجمع افراد در محل یا در مجاورت مکانی کھ ھر نوع کاال، ابزار، مواد غذایی، یا محصول فروختھ شده یا  

رو، خیابان، بلوار، کوچھ یا ھر مکان عمومی دیگری شود، مانع از عبور و مرور در ھرگونھ پیادهبرای فروش عرضھ می
 شود.

 
a( ) فاصلھ از تأسیسات روزمینیabove ground facilities, AGF:زیر نباید کمتر از سھ فوت باشد ( 

 ھای خیابانچراغ )1(
 ھای گود درختانلبھ  )2(
 پارکومترھا )3(
 ھای روزمینی خدمات شھریسازه )4(

b( نشانی نباید کمتر از پنج فوت باشد. فاصلھ از شیرھای آتش 
c( ید کمتر از دو فوت باشد.ھا نبافاصلھ از تجھیزات زیرسطحی موجود خدمات شھری نظیر شیرھا و دریچھ 
d(  بھ نمودار  18فاصلھ از جدول و لبھ مسیرھای موجود نباید کمتر از) مراجعھ کنید).  1اینچ باشد 
e(  بھ نمودار  3فاصلھ آزاد بین فروشندگان باید) مراجعھ کنید). 2فوت باشد 
f( ھایی کھ امکانات روزمینی از قبیل مبلمان خیابانی  ھای اتوبوس یا در مکانھای فروش در ایستگاهایجاد مکان

ھای قرمز رنگ وجود دارد، مجاز نخواھد بود (بھ فروشی و جدولھای روزنامھ(نیمکت، میلھ دوچرخھ)، دکھ
 مراجعھ کنید).  3نمودار 

g( مسیرھای دوچرخھ  وار، محوطھ توقف عابر پیاده پشت چراغ راھنمایی وھا، وسط بلھای فروش در جادهایجاد مکان
 مجاز نیست.

h( ھای فروش ثابت باید در ھای فروش ثابت نباید مستقیماً در جلوی ھیچ ساختمانی قرار داده شوند. تمام مکانمکان
 اینچی از جدول قرار بگیرند. 18فاصلھ 

i( اما نھ فاصلھ از فعالیت) محدود بھ) بستن خیابان یا الین بھ منظور ساخت و ساز، رویدادھای ھای مجاز از جملھ
فوت با خط محدوده فعالیت مجاز  500ویژه، تعویض اقالم دست دوم، فیلمبرداری، و بازارھای کشاورزی نباید از 

 کمتر باشد.
j( 20ی باید حداقل فاصلھ از راه ورودی بھ ھر ساختمان، فروشگاه، تئاتر، سینما، عبادتگاه یا محل اجتماع عموم  

 فوت باشد.
k(  42.13فاصلھ از ھر مکان دارای محدودیت فروش محدود چنانکھ در قانون شھرداری لس آنجلس، بخش)c  (

 فوت تا خط مالکیت مکان دارای محدودیت باشد.  500تعریف شده است، نباید کمتر از 
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 ھای فروش غیرمجاز:مکان .4

 
a(  وع است:ھای زیر ممنفوتی مکان 500فروش در فاصلھ 

روی مشاھیر ھالیوود، یونیورسال استودیوز، بنای تاریخی ال پابلو دی لس آنجلس، مرکز پیاده  )1(
  The Hollywood Walk of Fame, Universal Studios and theاستاپلز/الیو لس آنجلس (

El Pueblo de Los Angeles Historical Monument, Staples Center/LA Live چنانکھ در) (
 قانون شھرداری لس آنجلس توضیح داده شده است)؛ 22، بخش 25فصل 
 تئاتر ھالیوود باول، و کولسئوم لس آنجلس/استادیوم بنک آف کالیفرنیا استادیوم داجر؛ آمفی )2(

)Dodger Stadium, the Hollywood Bowl, and the LA Coliseum/Banc of California 
Stadiumدر روزھای برگزاری مراسم؛( 

 ؛ و (Los Angeles International Airport)المللی لس آنجلس فرودگاه بین )3(
 شود.ھر مکان دیگری کھ توسط ھیئت کارھای عمومی تعیین می )4(

b( ھای آزادی بیان محافظت شده توسط متمم اول قانون اساسی است.فروش در ساحل ونیز محدود بھ فعالیت 
c( کنند یا مھد کودک، آموزان متوسطھ در آنھا شرکت میمدارس یا ھر مرکز آموزشی پس از متوسطھ کھ دانش

 مدرسھ ابتدایی یا دبیرستان خصوصی.
 

ھا عالئم مناسب مربوط بھ "منطقھ فروش دھد. در این مکاننقشھ مربوط بھ ھر مکان، مرزھای آن را نشان می 
 ممنوع" نصب خواھد شد.

 
 California Department of Foodزی کالیفرنیا (تمام تولیدات تحت نظارت وزارت غذا و کشاور فروش تولیدات: .5

and Agriculture, CDFA باید مطابق با تمام مقررات (CDFA  کھ در حال حاضر وجود دارند و ممکن است ھر از
 گاھی اصالح شوند جابجا شده، حمل و نقل گردیده، نمایش داده شده یا دور ریختھ شوند، از جملھ (اما نھ محدود بھ):

 
a(  تولیدات یا کاالھای تحت قرنطینھ توسط تمامCDFA بندی یا غربالگری و بھ شیوه تأیید شده جھت  از طریق بستھ

 شوند؛ نمایش دادن آنھا بھ صورت باز ممنوع است.جلوگیری از آلودگی محافظت می
b(  ھای پالستیکی  یسھھای آنھا باید قبل از دور ریختن در کھا، مغزھا، رویھ یا ھستھھمھ محصوالت، کاالھا یا پوستھ

 قرار داده شوند.
c( کننده منشأ کلیھ ھر فروشنده مواد غذایی باید رسید، فاکتور، بارنامھ یا سایر مدارک قابل قبول دیگر اثبات

 محصوالت یا کاالھای تحت قرنطینھ را در اختیار داشتھ باشد. 
d(  شوند یا در منطقھ قرنطینھ حمل عرضھ میکلیھ تولیدات یا کاالھای تحت قرنطینھ کھ فروختھ شده برای فروش

 شوند، باید دارای منشأ تجاری باشند.می
e( .ھرگونھ تخلف از مفاد این بخش ممکن است منجر بھ توقیف تولید یا کاالھا شود 




	2. نیهای پلاستیکی یکبار مصرف: فروشندگان و مسئولان بازار کشاورزی باید مفاد ماده 3، فصل نوزده LAMC را رعایت نمایند.
	(3) فرودگاه بینالمللی لس آنجلس(Los Angeles International Airport) ؛ و



