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 :هدف  -1

واحدهای صنفی،  برخورد قانونی با تخلفات معابر شهر، و نظارت بر کنترلکردن رویه مشخص اجراییروشهدف از تدوین این 

 اشغال معابرو پیشگیری از  شهریهای تخلفپیگیری پرونده ،ها و خودروهای بارفروش درسطح معابر منطقهفروشدست

 درسطح شهرداری سازمانی شهرداری شیراز،ها و الزامات درونومقررات شهرداریقوانین، ملیمقررات وقوانینبا مطابق ،شهری

 .است منطقه

 :دامنه کاربرد  -2

را  منطقهرداری سطح معابر شهدر هافروشتخلفات خودروهای بارفروش، واحدهای صنفی و دستکلیه  فرآینددامنه این 

 .گیرددربرمی

 : تعاریف و اصطالحات -3

 .شودنامیده می« منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش :منطقه  -

 تمعاون»اختصار اجرایی بهشهری شهرداری شیراز که در این روشعاونت اجرایی و خدماتم : اجرایی معاونت -

 .شودنامیده می« اجرایی

اختصار  اجرایی بهکه دراین روش ،همنطقشهرداری (سدمعبر)شهری و رفع تخلفات کنترل واحد : سد معبرواحد  -

 .شودنامیده می« سد معبر واحد»

آوری و یک مامور مور جمعأمیک سراکیپ،  ی متشکل از یک راننده، یک کارشناساکیپ : سدمعبر گشتاکیپ  -

معابر  کنترلمنطقه،  عابر سطحزنی درم، وظیفه گشتیشهرتخلفات  فعراداره کنترل و از یعنوان بخشکه به ؛اجرائیات

، شناسایی ها و خودروهای بارفروششوفردست ،برای جلوگیری از اشغال غیرقانونی معابر توسط واحدهای صنفی

 .تخلفات را برعهده دارنداین و برخورد با  تخلفات احتمالی

د شو است و اصطالحاً به محلی اطالق میبه معنی محل عبور  ،طور که از نامش پیداستمعبر همان: معابر عمومی  -

 .گردد قانون شهرداری ایجاد می 101موضوع ماده  ،که از آن برای عبور و مرور استفاده شود و در اثر تفکیک اراضی
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متعلق به شهرداری  ،شود معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میها، قانون شهرداری 101طبق ماده 

قانون  66ماده  6در تبصره . به صاحب آن پرداخت نخواهد کرداست و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی 

، ، نهرهاها طورکلی معابر و مسیر رودخانهها و به روها و خیابانها، پیاده های عمومی، میدان نیز اراضی کوچه هاشهرداری

ده هر شهر که عمومی واقع در محدوهای معابر های عمومی و درخت ستانهای عمومی، گورمجاری فاضالب شهرها، باغ

 .ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ،مورداستفاده عموم است

که عبور و مرور از طوریبه گردد شود که باعث انسداد معابر عمومی می سد معبر به هر عملی اطالق می: سد معبر  -

 .شودطور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار ها بهآن

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 هشهرداری منطقسد معبر، زیرمجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری  واحدبرعهده  اجراییروشمسؤولیت اجرای این  -

 .است

منطقه شهرداری و خدمات شهری اجراییمنطقه، برعهده معاوندرسطح شهرداری اجراییروشبر اجرای این مسؤولیت نظارت -

 .است

 شهریو خدمات اجرایی درسطح شهرداری شیراز برعهده معاونت اجراییروشاجرای این عالیه بر مسؤولیت نظارت -

 .شیراز استشهرداری

 : مراجع -5

 .مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری -

 .هاقانون شهرداری 101ماده  -

 .هاقانون شهرداری 66ماده  6تبصره  -

 .هاقانون شهرداری 55تبصره یک ماده  -

 .نی کشورقانون مد 803ماده  -

 : شرح روش -6
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 :موارد زیر نام برد  توان از از مصادیق سد معبر می. سد معبر دارای اشکال گوناگونی است

 .فروشانسد معابر توسط دست -

 .های غیرمجاز نصب دکه -

 .تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری -

 .غیرمجاز و وسایل نقلیه جهت فروش کاال هایتوقف اتومبیل در مکان -

 کنند اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می -

 : شهریساماندهی معابر  -6-1

 (.D-__-8-8-02)« (شهریساماندهی معابر )شهر  اندازبر زیبایی چشمنظارتفلوچارت فرآیند » مطابق

 : توقیف ابزار تخلف -6-2

 (.D-__-8-8-02)« (توقیف و نگهداری ابزارتخلف)انداز شهر بر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت»مطابق 

 : ستنداتم -7

 :مدارک زیرمجموعه  -7-1

 (.D-__-8-8-02)« 05~01-(ساماندهی معابر شهری)انداز شهر بر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت» -

 (.D-__-8-8-02)« (توقیف و نگهداری ابزارتخلف)انداز شهر بر زیبایی چشمآیند نظارتفلوچارت فر» -

 :سوابق کیفیت  -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه سابقه/ مشخصات فرم 
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان (سال)

1 
 زنیهای گشتبرنامه هفتگی اکیپ

 شهریتخلفات واحد کنترل و رفع
F-__-3-3-

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال 1

-F-__-3-3 شهری زنی تخلفاتگشتاکیپ گزارش  2

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال 2
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-F-__-3-3 گزارش تصرف معابر عمومی 3

05 
 √ 

 دفتردار

 سد معبرواحد 
 سال 2 پرونده تخلف

-F-__-3-3 شهریپیگیری رفع تخلفات فرم  4

03 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

5 
 واحد تجاریبه اخطارکتبی فرم 

 (سد معبر)

F-__-3-3-

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 پرونده تخلف

6 
 ارجاع پرونده تخلف شهری

 اختالفبه شورای حل
F-__-3-3-

00 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 نده تخلفپرو

-F-__-3-3 نامه ارائه مدارکدعوت 7

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 1 واحد سدمعبر

-F-__-3-3 دنامه متخلفین معابر شهریهتع 8

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 پرونده تخلف

3 
زنی واحد های گشتمشخصات اکیپ

 یشهرورفع تخلفات کنترل
F-__-3-3-

05 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 دائمی پرونده تخلف

-F-__-3-3 بانك اطالعاتی متخلفین معابر شهری 10

05 
√  

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

-F-__-3-3 های رفع تخلفاعالم هزینه 11

55 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر

 پرونده تخلف

 پرونده نوسازی ملك

از سال پس1

 حسابتسویه

-F-__-3-3 تخلفاتواحد ال به انبار فرم تحویل کا 12

55 
 √ 

 انباردار واحد

 سد معبر

- پرونده تخلف

 واحد سدمعبرانبار 

 ازسال پستا یك

 کاال از انبارخروج

13 
 گذاری اقالم ورودیلیست شماره

 به انبار واحد تخلفات
F-__-3-3-

55 
 √ 

 انباردار واحد

 سد معبر
 سال 1 واحد سدمعبرانبار 

-F-__-3-3 کاال از انبار واحد تخلفات مجوز ترخیص 14

53 
 √ 

 انباردار واحد

 سد معبر
 واحد سدمعبرانبار 

 ازتا دوسال پس

 کاال از انبارخروج

-F-__-3-3 صورتجلسه خروج اقالم ضایعاتی از انبار 15

55 
 √ 

 انباردار واحد

 سد معبر
 سال 3 واحد سدمعبرانبار 

-F-__-3-3 شدهگزارش تخلفات شهری ثبت 16

50 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

-F-__-3-3 تعهدنامه کتبی متخلفین شهری 17

55 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

-F-__-3-3 اخطاریه رفع تصرف معابر عمومی 18

55 
 √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر
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 : مدارک مرتبط -7-3

 (.P-0-8-0-01)« های مردمیافت و پیگیری گزارشاجرایی دریروش» -

 (.P-__-8-4-02)« شهریخدمات ارائه مدیریتاجرایی روش» -

 (.P-__-2-2-01)« هادرآمدو عوارض اجرایی محاسبه روش» -

 (.P-__-2-2-02)« رآمدهاو کنترل داجرایی دریافت روش» -

 : تغییرات در سند -8

 صه تغییرخال علت تغییر/ مرجع  تاریخ تغییر

   

   

 


