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00
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 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخصکردن رویه کنترل و نظارت بر معابر شهر ،برخورد قانونی با تخلفات واحدهای صنفی،
دستفروشها و خودروهای بارفروش درسطح معابر منطقه ،پیگیری پروندههای تخلفشهری و پیشگیری از اشغال معابر
شهری ،مطابقبا قوانینومقررات ملی ،قوانینومقررات شهرداریها و الزامات درونسازمانی شهرداری شیراز ،درسطح شهرداری
منطقه است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این فرآیند کلیه تخلفات خودروهای بارفروش ،واحدهای صنفی و دستفروشها درسطح معابر شهرداری منطقه را
دربرمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشود. معاونت اجرایی  :معاونت اجرایی و خدماتشهری شهرداری شیراز که در این روشاجرایی بهاختصار «معاونتاجرایی» نامیده میشود.
 واحد سد معبر  :واحد کنترل و رفع تخلفاتشهری (سدمعبر) شهرداریمنطقه ،که دراین روشاجرایی به اختصار«واحد سد معبر» نامیده میشود.
 اکیپ گشت سدمعبر  :اکیپی متشکل از یک راننده ،یک کارشناس سراکیپ ،یک مأمور جمعآوری و یک ماموراجرائیات؛ که بهعنوان بخشیاز اداره کنترل و رفع تخلفات شهری ،وظیفه گشتزنی درمعابر سطح منطقه ،کنترل معابر
برای جلوگیری از اشغال غیرقانونی معابر توسط واحدهای صنفی ،دستفروشها و خودروهای بارفروش ،شناسایی
تخلفات احتمالی و برخورد با این تخلفات را برعهده دارند.
 معابر عمومی  :معبر همانطور که از نامش پیداست ،به معنی محل عبور است و اصطالحاً به محلی اطالق میشودکه از آن برای عبور و مرور استفاده شود و در اثر تفکیک اراضی ،موضوع ماده  101قانون شهرداری ایجاد میگردد.
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طبق ماده  101قانون شهرداریها ،معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود ،متعلق به شهرداری
است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد .در تبصره  6ماده  66قانون
شهرداریها نیز اراضی کوچههای عمومی ،میدانها ،پیادهروها و خیابانها و بهطورکلی معابر و مسیر رودخانهها ،نهرها،
مجاری فاضالب شهرها ،باغهای عمومی ،گورستانهای عمومی و درختهای معابرعمومی واقع در محدوده هر شهر که
مورداستفاده عموم است ،ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
 سد معبر  :سد معبر به هر عملی اطالق میشود که باعث انسداد معابر عمومی میگردد بهطوریکه عبور و مرور ازآنها بهطور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی برعهده واحد سد معبر ،زیرمجموعه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقهاست.
 مسؤولیت نظارتبر اجرای این روشاجرایی درسطح شهرداریمنطقه ،برعهده معاوناجرایی و خدمات شهری شهرداریمنطقهاست.
 مسؤولیت نظارتعالیه بر اجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز برعهده معاونت اجرایی و خدماتشهریشهرداریشیراز است.

 -5مراجع :
 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. ماده  101قانون شهرداریها. تبصره  6ماده  66قانون شهرداریها. تبصره یک ماده  55قانون شهرداریها. -ماده  803قانون مدنی کشور.
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سد معبر دارای اشکال گوناگونی است .از مصادیق سد معبر میتوان از موارد زیر نام برد :
 سد معابر توسط دستفروشان. نصب دکههای غیرمجاز. تخلیه نخاله ،ریختن مصالح ،آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری. توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز و وسایل نقلیه جهت فروش کاال. -اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده میکنند

 -1-6ساماندهی معابر شهری :
مطابق «فلوچارت فرآیند نظارتبر زیبایی چشمانداز شهر (ساماندهی معابر شهری)» (.)D-__-8-8-02

 -2-6توقیف ابزار تخلف :
مطابق «فلوچارت فرآیند نظارتبر زیبایی چشمانداز شهر (توقیف و نگهداری ابزارتخلف)» (.)D-__-8-8-02

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
 «فلوچارت فرآیند نظارتبر زیبایی چشمانداز شهر (ساماندهی معابر شهری).)D-__-8-8-02( »05~01-« -فلوچارت فرآیند نظارتبر زیبایی چشمانداز شهر (توقیف و نگهداری ابزارتخلف)» (.)D-__-8-8-02

 -2-7سوابق کیفیت :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف
1

2

نوع سابقه

عنوان

کد

برنامه هفتگی اکیپهای گشتزنی

F-__-3-305

√

F-__-3-305

√

واحد کنترل و رفع تخلفاتشهری
گزارش اکیپ گشتزنی تخلفات شهری
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الکترونیکی کاغذی

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

دفتردار

بایگانی

واحد تخلفات

واحد تخلفات

دفتردار

بایگانی

واحد تخلفات

واحد تخلفات
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مدت بایگانی
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 1سال

 2سال
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3

گزارش تصرف معابر عمومی

F-__-3-305

√

4

فرم پیگیری رفع تخلفات شهری

F-__-3-303

√

فرم اخطارکتبی به واحد تجاری

F-__-3-305

√

ارجاع پرونده تخلف شهری

F-__-3-300

√

7

دعوتنامه ارائه مدارک

F-__-3-305

√

8

تعهدنامه متخلفین معابر شهری

F-__-3-305

√

F-__-3-305

√

5

6

3

(سد معبر)

به شورای حلاختالف

مشخصات اکیپهای گشتزنی واحد
کنترلورفع تخلفات شهری

10

بانك اطالعاتی متخلفین معابر شهری

11

اعالم هزینههای رفع تخلف

F-__-3-355

√

12

فرم تحویل کاال به انبار واحد تخلفات

F-__-3-355

√

F-__-3-355

√

14

مجوز ترخیص کاال از انبار واحد تخلفات

F-__-3-353

√

15

صورتجلسه خروج اقالم ضایعاتی از انبار

F-__-3-355

√

16

گزارش تخلفات شهری ثبتشده

F-__-3-350

√

17

تعهدنامه کتبی متخلفین شهری

F-__-3-355

√

18

اخطاریه رفع تصرف معابر عمومی

F-__-3-355

√

13

به انبار واحد تخلفات
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پرونده تخلف

 2سال

واحد سدمعبر

 2سال

پرونده تخلف

 2سال

پرونده تخلف

 2سال

واحد سدمعبر

 1سال

پرونده تخلف

 2سال

پرونده تخلف

دائمی

واحد سدمعبر

 2سال

دفتردار

پرونده تخلف

1سال پساز

واحد سد معبر

پرونده نوسازی ملك

تسویهحساب

انباردار واحد

پرونده تخلف-

تا یكسال پساز

سد معبر

انبار واحد سدمعبر

خروجکاال از انبار

انبار واحد سدمعبر

 1سال

واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار

F-__-3-305

لیست شمارهگذاری اقالم ورودی

دفتردار

کد مدرک:

P-__-3-3-02

واحد سد معبر

انباردار واحد
سد معبر
انباردار واحد
سد معبر
انباردار واحد
سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر
دفتردار
واحد سد معبر

انبار واحد سدمعبر

تا دوسال پساز
خروجکاال از انبار

انبار واحد سدمعبر

 3سال

واحد سدمعبر

 2سال

واحد سدمعبر

 2سال

واحد سدمعبر

 2سال
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 -3-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی» (.)P-0-8-0-01 «روشاجرایی مدیریت ارائه خدماتشهری» (.)P-__-8-4-02 «روشاجرایی محاسبه عوارض و درآمدها» (.)P-__-2-2-01« -روشاجرایی دریافت و کنترل درآمدها» (.)P-__-2-2-02

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1332/04/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

