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 : هدف -1

انداز شهر و حفظ و ارتقای منظر منظور ساماندهی چشمهای کنترلی و نظارتی بهکردن رویهمشخصاجرایی روشهدف از تدوین این 

 سازمانی شهرداری شیراز درسطح شهرداری منطقه است.با قوانین و مقررات ملی و الزامات درونشهر مطابق

 دامنه کاربرد : -2

نویسی، نصب استند، پالکارد، تابلو تبلیغاتی واحدهای صنفی، بنرها و پوسترها دامنه این فرآیند کلیه تبلیغات شهری ازجمله، دیوار

های ساختمانی و خوردوهای از داربستهای اجرایی و استفادهتوسط کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای صنفی و دستگاه

 گیرد.می نامه ساماندهی تبلیغات شهری، درسطح شهرداری منطقه را دربرفرسوده، مطابق با آیین

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شوند.نامیده می« منطقه»اختصار اجرایی بهشهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

 شوند.نامیده می« واحد»اختصار اجرایی بهواحد امورشهر شهرداری منطقه که در این روش : واحد -

شهری شهرداری شیراز، که در ه معاونت اجرایی و خدماتمدیریت زیباسازی و تأسیسات زیرمجموع مدیریت زیباسازی : -

 شود.نامیده می« مدیریت زیباسازی»اختصار اجرایی بهاین روش

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

 شود.نامیده می

 اند از :ف عبارتموارد تخل تخلف تبلیغاتی : -

 اند.ازچارچوب بر سردر ورودی واحدهای صنفی و حقوقی نصب شدهصورت غیرقانونی و خارجتابلوهایی که به -

بام واحدهای تجاری ویا درسطح محدوده صورت غیرقانونی و بدون مجوز، برروی پشتتابلوهایی که ازقبل و به -

 اند.منطقه نصب شده

ی غیرمجاز که برروی تیرهای برق، بدنه درختان، محوطه جلوی واحدهای صنفی یا برروی کلیه بنرها و پالکاردها -

 اند.دیوارهای واحدهای تجاری )ولو درارتفاع باال( درسطح محدوده منطقه نصب شده

 اند.های فرعی محدوده منطقه رها شدههای اصلی یا کوچهکلیه خودروهای فرسوده که به نوعی در خیابان -
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 اند.های اصلی نصب شدهرو ویا خیابانصورت غیرمجاز در حریم پیادههایی که بهاربستکلیه د -

 های غیرمجاز برروی سطوح مشرف بر معبر و خیابان اصلی.کلیه دیوارنویسی -

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

منطقه و بسته به موضوع با  اجرایی در سطح شهرداری منطقه، برعهده واحد امورشهر شهرداریمسؤولیت اجرای این روش -

 شهری )سدمعبر(، سازمان خدمات موتوری ویا سازمان مدیریت پسماند است.همکاری مدیریت زیباسازی، واحد تخلفات

انداز و منظر شهری در سطح شهرداری شیراز برعهده مدیریت زیباسازی و تأسیسات زیرمجموعه معاونت مسؤولیت زیباسازی چشم -

اندازهای شهری درسطح شهرداری هریک از مناطق بر چشمراز است، و مسؤولیت کنترل زیباسازی و نظارتاجرایی شهرداری شی

 برعهده واحد امورشهر منطقه است.

 منطقه است. یشهرداراجرایی معاونبرعهده  اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -

 شیراز است.شهرداری شیراز برعهده معاونت اجرایی شهرداری اجرایی درسطحاجرای این روشعالیه بر مسؤولیت نظارت -

 : مراجع -5

 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. -

 نامه ساماندهی تبلیغات شهری.آیین -

 : شرح روش -6

 کنترل تبلیغات شهری : -6-1

 (.D-__-3-4-01« )شهری(انداز شهر )صدور مجوز تبلیغاتبر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت»مطابق 

 نظارت بر تبلیغات شهری : -6-2

 (.D-__-3-4-01« )شهری(بر تبلیغاتانداز شهر )نظارتبر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت»مطابق 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1
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 (.D-__-3-4-01« )02~01-شهری(انداز شهر )صدور مجوز تبلیغاتبر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت» -

 (.D-__-3-4-01« )02~01-شهری(بر تبلیغاتانداز شهر )نظارتبر زیبایی چشمفلوچارت فرآیند نظارت» -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

  √ F-Z-4-1-01 ای تبلیغاتی سطح منطقهلیست بیلبورده 1
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 دائمی واحد امورشهر

 √  F-Z-4-1-02 اخطار برچیدن تبلیغات غیرمجاز 2
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

 √  F-Z-4-1-03 اخطار کتبی به تابلوهای غیرایمن 3
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 احد امورشهرو

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

 √  F-Z-4-1-04 اخطار کتبی به تابلوهای تبلیغاتی 4
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

 √  F-Z-4-1-05 باماخطار کتبی به تابلوهای تبلیغاتی پشت 5
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

 √  F-Z-4-1-06 اخطارآیتم های نازیبایی شهری 6
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

7 
 موارد نازیبای شهری پیگیری رفع

 مالکینازسوی 
F-Z-4-1-07  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس 1

 رفع تخلف

8 
 یغاتیتبل تیدرخواست مجوز فعال

 ح منطقهدرسط
F-Z-4-1-08  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 واحد امورشهر

 ازسال پس1

 پایان مجوز

9 
ستورکار اعالم نصب تابلو/پالک د

 هشداردهنده
F-Z-4-1-09  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 1 واحد امورشهر

10 
پشت  یغاتیدرخواست مجوز نصب تابلو تبل

 بام
F-Z-4-1-10  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 1 واحد امورشهر

 √  F-Z-4-1-11 اعالم موارد نازیبای شهری به مالکین 11
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 1 واحد امورشهر

12 
 یباسازیز یفرم نظرسنج

 درسطح منطقه یمنظرشهر
F-Z-4-1-12  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 1 واحد امورشهر

13 
تر از سازی برچسب و پوسگزارش پاک

 نماهای شهری درسطح منطقه
F-Z-4-1-13  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 1 واحد امورشهر

14 
 یتابلوها یاخطارها ستیل

 سطح منطقه یغاتیتبل
F-Z-4-1-14 √  

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 3 واحد امورشهر

  √ F-Z-4-1-15 لیست برداشت تابلوهای سطح منطقه 15
 کارشناس تبلیغات

 مورشهرا
 سال 3 واحد امورشهر
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  √ F-Z-4-1-16 ی صادرهغاتیتبلمشخصات مجوزهای  16
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 دائمی واحد امورشهر

 √  F-Z-4-1-17 فرم کارشناسی تابلو تبلیغاتی 17
 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 5 واحد امورشهر

18 
شهری تعهدنامه رفع تبلیغات

 غیرمجاز/نازیبا
F-Z-4-1-18  √ 

 کارشناس تبلیغات

 امورشهر
 سال 3 واحد امورشهر

 

 مدارک مرتبط : -7-3

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

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

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

 : دتغییرات در سن -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

  


