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 هدف : -1

کردن رویه کنترل و نظارت بر معابر شهر، برخورد قانونی با تخلفات واحدهای صنفی، مشخصاجرایی روشهدف از تدوین این 

 شهری و پیشگیری از اشغال معابر شهری،های تخلفها و خودروهای بارفروش درسطح معابر منطقه، پیگیری پروندهفروشدست

 سازمانی شهرداری شیراز، درسطح شهرداری منطقه است.لزامات درونها و اومقررات شهرداریومقررات ملی، قوانینبا قوانینمطابق

 دامنه کاربرد : -2

-ها درسطح معابر شهرداری منطقه را دربرمیفروشدامنه این فرآیند کلیه تخلفات خودروهای بارفروش، واحدهای صنفی و دست

 گیرد.

 : تعاریف و اصطالحات -3

 شود.نامیده می« منطقه»جرایی به اختصار اشهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

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

 شود.نامیده می

واحد »صار اجرایی به اختمنطقه، که دراین روششهرداری شهری )سدمعبر(و رفع تخلفات کنترلواحد  : واحد سد معبر -

 شود.نامیده می« سد معبر

 آوری و یک مامور اجرائیات؛مأمور جمعیک سراکیپ،  ی متشکل از یک راننده، یک کارشناساکیپ : سدمعبر اکیپ گشت -

معابر برای جلوگیری  کنترلمنطقه،  عابر سطحزنی درم، وظیفه گشتتخلفات شهری فعراداره کنترل و از یعنوان بخشکه به

و برخورد  ها و خودروهای بارفروش، شناسایی تخلفات احتمالیفروشغیرقانونی معابر توسط واحدهای صنفی، دستاز اشغال 

 تخلفات را برعهده دارند.این با 

د که از شواست و اصطالحًا به محلی اطالق میبه معنی محل عبور  ،طور که از نامش پیداستمعبر همانمعابر عمومی :  -

 101طبق ماده  گردد.قانون شهرداری ایجاد می 101موضوع ماده  ،ر استفاده شود و در اثر تفکیک اراضیآن برای عبور و مرو

متعلق به شهرداری است و شهرداری در  ،شودمعابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میها، قانون شهرداری

نیز اراضی  هاقانون شهرداری 96ماده  6در تبصره  .قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد
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-، مجاری فاضالب شهرها، باغ، نهرهاهاطورکلی معابر و مسیر رودخانهها و بهروها و خیابانها، پیادههای عمومی، میدانکوچه

ملک  ،است عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورداستفاده عمومهای معابرهای عمومی و درختستانهای عمومی، گور

 .عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است

ها که عبور و مرور از آنطوریبه گرددشود که باعث انسداد معابر عمومی میسد معبر به هر عملی اطالق میسد معبر :  -

 شود.طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار به

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 ی برعهده واحد سد معبر، زیرمجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه است.اجرایمسؤولیت اجرای این روش -

 منطقه است.اجرایی و خدمات شهری شهرداریمنطقه، برعهده معاوناجرایی درسطح شهرداریبر اجرای این روشمسؤولیت نظارت -

شیراز شهرداری شهریو خدمات ز برعهده معاونت اجراییاجرایی درسطح شهرداری شیرااجرای این روشعالیه بر مسؤولیت نظارت -

 است.

 : مراجع -5

 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. -

 ها.قانون شهرداری 101ماده  -

 ها.قانون شهرداری 96ماده  6تبصره  -

 ها.قانون شهرداری 55تبصره یک ماده  -

 قانون مدنی کشور. 308ماده  -

 : شرح روش -6

 موارد زیر نام برد : توان ازدارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می سد معبر

 فروشان.سد معابر توسط دست -

 های غیرمجاز.نصب دکه -

 تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری. -
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 های غیرمجاز و وسایل نقلیه جهت فروش کاال.توقف اتومبیل در مکان -

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

 ساماندهی معابر شهری : -6-1

 (.D-__-3-3-02« )انداز شهر )ساماندهی معابر شهری(بر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت»مطابق 

 بزار تخلف :توقیف ا -6-2

 (.D-__-3-3-02« )انداز شهر )توقیف و نگهداری ابزارتخلف(بر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت»مطابق 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-3-3-02« )05~01-انداز شهر )ساماندهی معابر شهری(بر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت» -

 (.D-__-3-3-02« )انداز شهر )توقیف و نگهداری ابزارتخلف(بر زیبایی چشمارتفلوچارت فرآیند نظ» -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

1 
 زنیهای گشتبرنامه هفتگی اکیپ

 شهریواحد کنترل و رفع تخلفات
F-Z-4-1-50  √ 

 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال 1

2 
 زنی تخلفاتگشتاکیپ گزارش 

 شهری
F-Z-4-1-51  √ 

 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال 2

 √  F-Z-4-1-52 گزارش تصرف معابر عمومی 3
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 پرونده تخلف

 √  F-Z-4-1-53 شهریتخلفات  فرم پیگیری رفع 4
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

5 
 واحد تجاریبه اخطارکتبی فرم 

 )سد معبر(
F-Z-4-1-54  √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 پرونده تخلف

6 
 ارجاع پرونده تخلف شهری

 اختالفبه شورای حل
F-Z-4-1-55  √ 

 دفتردار

 واحد سد معبر
 لسا 2 پرونده تخلف
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 √  F-Z-4-1-56 نامه ارائه مدارکدعوت 7
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 1 واحد سدمعبر

 √  F-Z-4-1-57 دنامه متخلفین معابر شهریهتع 8
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 پرونده تخلف

9 
زنی واحد های گشتمشخصات اکیپ

 √  F-Z-4-1-58 یشهرورفع تخلفات کنترل
 دفتردار

 واحد سد معبر
 دائمی ونده تخلفپر

 √  F-Z-4-1-61 تخلفاتواحد فرم تحویل کاال به انبار  10
 انباردار واحد

 سد معبر

 -پرونده تخلف

 انبار واحد سدمعبر

 ازسال پستا یك

 کاال از انبارخروج

11 
مجوز ترخیص کاال از انبار واحد 

 تخلفات
F-Z-4-1-63  √ 

 انباردار واحد

 سد معبر
 انبار واحد سدمعبر

 ازدوسال پستا 

 کاال از انبارخروج

 √  F-Z-4-1-65 شدهگزارش تخلفات شهری ثبت 12
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

 √  F-Z-4-1-66 تعهدنامه کتبی متخلفین شهری 13
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

 √  F-Z-4-1-67 اخطاریه رفع تصرف معابر عمومی 14
 دفتردار

 د سد معبرواح
 سال 2 واحد سدمعبر

 √  F-Z-4-1-68 اخطار 15
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

 √  F-Z-4-1-69  هیاخطار 16
 دفتردار

 واحد سد معبر
 سال 2 واحد سدمعبر

 

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-0-3-0-01« )های مردمیاجرایی دریافت و پیگیری گزارشروش» -

 (.P-__-3-4-02« )شهریریت ارائه خدماتاجرایی مدیروش» -

 (.P-__-2-2-01« )اجرایی محاسبه عوارض و درآمدهاروش» -

 (.P-__-2-2-02« )اجرایی دریافت و کنترل درآمدهاروش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر
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