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فرآیند خدمات شهری
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روش اجرایی
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شماره ویرایش

10

تاریخ ویرایش
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تعداد صفحه

18

عنوان
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تایيد كننده

تصویب كننده

نام ونام خانوادگي
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علی یوسف زاده

سمت

رئیس اداره خدمات شهری

معاون اجرائی

شهردار منطقه

محل مهر
كنترل مدرک

دبيرخانه

تاریخ و امضا
فهرست تغييرات :
شماره ویرایش

تاریخ ویرایش

صفحات ویرایش شده

خالصه تغييرات داده شده

00

0930/01/10

-

تهیه و تدوین روش اجرائی و اصالح فلوچارت

کارشناس محترم کيفيت :
کلیه مدارک  ،مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل دبیرخانه سیستم مدیریت کیفیت شهرداری مشهد می باشد هرگونه تهیه  ،ویرایش وتوزیع

مدارک یا تغییر با هماهنگی این دبیرخانه صورت بگیرد.
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تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :

پیوست .......................................... :
صفحه 0 :

شماره ويرايش 00 :

تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی

 .0هدف :
ارائه رويه اي به منظ ور حصول اطمينان از انجام صحيح امور خدمات شهر شامل رفت و روب جمع آوري زباله و خاك و نخاله كنترل و جلوگيري از سد معبر
و مشاغل مزاحم( كميسيون بند  ، )01دفع آبهاي سطحي و فاضالب هاي خانگي  ،زيبا سازي و آذين بندي معابر ،ساماندهي اراضي رها شده ( كميسيون
ماده  – )001باز سازي بافت هاي فرسوده ،جمع آوري متکديان ،جمع آوري سگهاي ولگرد و ساماندهي پسماندهاي اصناف دسته اول و دوم مي باشد.
 .2دامنه كاربرد :
اين روش اجرايي درسطح منطقه سه و نواحي آن قابل كاربرد است
 .9مسئوليت ها :
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين رويه به عهده رئيس اداره خدمات شهري مي باشد
اجراي روش با كارشناسان مربوط در نواحي منطقه مي باشد
 .4تعاریف و اصطالحات :
كميسيون بند  01شامل  :شهردار منطقه – رئيس خدمات شهري – مسئول كميسيون بند  01ناحيه مربوطه
 .5مستندات مرتبط :
 PI-003-401شناسنامه نظارت بر پروژه های عمرانی  ،ترافیکی  ،خدمات شهری و فضای سبز

 FR-003-221دستور پلمپ

 FR-003-201صورتجلسه بازدید از عملکرد روزانه پیمانکاران

 FR-003-222رسید اموال شهروندان

 FR-003-202محاسبه جرای م

 FR-003-223صدور مجوز هئیت های مذهب ی

 FR-003-203صورت وضعیت موقت

 FR-003-224صورت جلسه بازدید از امکانات وتجهیزات پیمانکار رفع سدمعبر

 FR-003-204اجرای برنامه شستشو

 FR-003-225صورت جلسه بازدید از عملکرد روزانه پیمانکار رفع سد معبر

 FR-003-205صورت وضعیت تشخیص مبلغ دریافتی ماهانه پیمانکاران خدمات شهری

 FR-003-226صورتجلسه رفع پلمپ

 FR-003-206خالصه گزارش صورت وضعیت

 FR-003-227گزارش اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحی ه

 FR-003-207درخواست بازدید ازمحل

 FR-003-228گزارش ساخت و ساز

 FR-003-208گزارش بازدی د

 FR-003-230اخطار اولیه به واحد مزاحم و آالینده-فرم 0

 FR-003-209ابالغ انجام کار

 FR-003-231کارشناسی واحد مزاحم و آالینده-فرم 0

 FR-003-210اخطاریه دامداریها

 FR-003-232ابالغ نظریه شهرداری موضوع بند  01ماده  55قانون شهرداری-فرم 9

 FR-003-211اخطاریه پلمپ-رفع سد معبر

 FR-003-232اخطاریه اصناف

 FR-003-212اخطاریه امالک نیمه تمام

 FR-003-233اخطار مهر مبنی بر عدم اجرای رای کمیته بدوی-فرم5

 FR-003-213اخطاریه اولیه رفع سد معبر

 FR-003-234گزارش عملکرد کمیته بدوی بند 01

( FR-003-214اخطاریه ماده ( 888خدمات شهری

 FR-003-235ارسال پرونده به کمیسیون بند  01ماده 55

 FR-003-215اخطاریه جمع آوری خودروهای فرسوده

 FR-003-236صورتجلسه پلمپ اجرائیات

 FR-003-216اخطاریه رفع سد معبر

( FR-003-240اخطاریه پل ها(خدمات شهری

 FR-003-217اخطاریه موارد خطری

( FR-003-241اخطاریه کارگاههای ساختمانی(خدمات شهری

 FR-003-218اخطاریه موارد نازیبا

( FR-003-243اخطاریه موارد نازیبا و بد منظر(خدمات شهری

 FR-003-219اخطاریه پاکسازی تبلیغات غیرمجاز

 FR-003-244صورتمجلس تخلفات بهداشتی ماده  888قانون مجازات اسالمی

 FR-003-220اخطاریه کمیسیون بند 01

 FR-003-221دستور پلمپ

 .6روش اجرا:
مطابق فلوچارت زیر می باشد
الف) کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
ب) شناسایی هدایت و تخلیه غیر مجاز فاضالب های خانگی در معابر
ج) ساماندهی پسماندهای صنوف دسته اول ( کم زباله )
د) ساماندهی پسماندهای صنوف دسته دوم ( پرزباله )
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ذ) شناسایی و گزارش دهی اراضی رها شده (کمیسیون ماده )001

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 0 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری
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باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
شرو

ادار خدمات شهری من
دفتر ه پيمان

هيه و نظيم دفتر ه پيمان و انجام آناليز ريالي و
ارسال به معاونت خدمات شهري مركز جهت
بررسي و اييد
ادار خدمات شهری من
دريافت دفتر ه پيمان اييد شده و ارسال براي امور
مالي و اداري جهت انتخاب امين كننده

روش اجرايي ارزيابي و كنترل امين كنندگان

ادار خدمات شهری من
هيه صور جلسه حويل كارگاه با ح ور رئيس
ناحيه  ،نا ر مقيم و رئيس اداره خدمات شهري
منطقه
تامي

صور جلسه حويل كارگاه

کنند  /پيمان ار

شرو بکار مطاب دفتر ه پيمان و ارسال
مشخصات كليه پرسنل با ذكر سمت و ك ي قرارداد
و مدارك آنها

ليست پرسنل  ،مدارك و قرادادها

نا ر م ي نا ي

فرم شماره ي

بازديد و كنترل روزانه و کميل فرم شماره ي
نا ر م ي نا ي
بت مشاهدات و جرائم در فرم شماره ي
ام ا از نماينده امين كننده

گزارش بازديد

و اخ

نا ر م ي نا ي
بت كام يو ري فرم شماره ي در نرم افزار
خدمات شهري جهت نظيم فرم هاي دو و سه و
كسر اضافات
نا ر م ي نا ي
بازديد و كنترل اقدامات پيمانکار و ارائه موارد نق
به پيمانکار جهت رفع آنها

A

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :
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شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 9 :
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منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
A

فرم شماره هار و پن

نا ر م ي نا ي
آيا موارد نق
شده است

جمع بندي فرم هاي ابال و کميل فرم هار و
پن و بت در نرم افزار خدمات شهري در انتهاي
هر ماه

برطرف

خير
نا ر م ي نا ي
جمع بندي فرم هاي شماره ي و نظيم فرم
شماره دو و كسر و اضافه در انتهاي هر ماه

نا ر م ي نا ي
بت جرائم در فرم شماره ي روز جاري و اخد
ام اي نماينده امين كننده  -جريمه دو برابر

فرم شماره ي

نا ر م ي نا ي
كنترل مجدد موارد نق و بت در قسمت
بازديدفرم شماره ي

بلي

آياموارد نق
است

رفع شده

خير
نا ر م ي نا ي
لحا گزارش اقدام نشده در فرم شماره ي
اخطار جهت رفع موارد – جريمه هار برابر

بلي

و

فرم شماره ي

آيا موارد در بازديد سوم
رفع شده است

خير
نا ر م ي نا ي
هماهنگي جهت انجام موارد وس كار فرما و
لحا جريمه ش برابر و ارائه به امين كننده

نامه كتبي

B

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
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پیوست .......................................... :
صفحه 4 :

Web Site : Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

كد مدرك PR/003/005 :

تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

شماره ويرايش 00 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
B

نا ر م ي نا ي
هيه صورت وضعيت و کميل فرم ها جهت اييد
)فرم ي ا ش  ،ليست حقو و بيمه پرسنل
امين كننده(
ري

صورت وضعيت

ادار خدمات شهری /شهردار من

بررسي و اييد صورت وضعيت

معاو مالی و اداری
پرداخت صورت وضعيت

پيمان ار  /تامي کنند

صورت وضعيت قطعي

ا مام پيمان و هيه صورت وضعيت قطعي

شهردار من
ارسال جهت بررسي و اييد صورت وضعيت قطعي
وس كارشنا خدمات شهري/رئيس ناحيه/رئيس
خدمات شهري/شهردار منطقه  /معاون خدمات
شهري مركز و شکيل كميسيون ماده

کمي يو ماد

خير

آيا مورد اييد است
ارجا به منطقه جهت اصال
بلي
کمي يو ماد
اييد و ارجا صورت وضعيت به منطقه جهت
سويه حساب

صورت وضعيت قطعي اييد شده

پایا
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تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 5 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری
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باسمه تعالی
ب) شناسایی هدایت و تخلي غير مجاز فاضالب های خانگی در معابر (ماد )666

شرو

کارشناس خدمات شهری نا ي
س ا م ان ه

بازديد روزانه از سطح منطقه جهت شناسايي خليه
هاي غير مجاز فاضالب در معابر

کارشناس خدمات شهری نا ي
صدور اخطاريه خليه غير مجاز فاضالب هاي
خانگي در معابر

بلي
آيا مال اقدام نموده
است

خير
کارشناس خدمات شهری نا ي
کارشناس بهداشت محي مربو

 -صوير اخطاريه به همراه عکس از محل

معرفي متخل به مركز بهداشت جهت نظيم
صور جلسه مشترك

آيا مال نسبت به
رفع خل اقدام نموده
است

بلي

خير
کارشناس خدمات شهری نا ي
کارشناس بهداشت محي مربو

 -صوير اخطاريه به همراه عکس از محل

ارسال صور جلسه مشترك به شوراي حل اختالف
جهت صدور راي

پایا

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :
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شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 8 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

Web Site : Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
ج) ساماندهی پ ماندهای صنوف دست اول ( ک زبال )
شرو

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
بازديداز سطح منطقه جهت شناسايي اصناف دسته
اول ،شکيل پرونده و صدور اطالعيه به صاح
صن

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری

بلي

هيه و ارائه گزارش مکتوب براي مديريت پسماند
و معاونت خدمات شهري ستاد مركزي

-

فرم اطالعيه  -فرم شماره

آيا اقدام وس
متصدي صورت گرفته
است

خير
کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
فرم شماره

صدور اخطاريه با ام اي رئيس ناحيه و ابال آن به
متصدي صن

آيا اقدام وس
متصدي صورت گرفته
است

بلي

خير
کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
هيه نامه صورت وضعيت خل و ابال آن به
متخل و پيگيري انجام اقدامات مندر در اخطاريه

بلي

مصوبه شماره

/ش شوراي شهر

آيا اقدام وس
متصدي صورت گرفته
است
خير

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
معرفي متخل به كارشنا بند
گزارش نتيجه از كميسيون بند

و دريافت

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری

فرم شماره

معرفي به مراجع ق ايي
)شوراي حل اختالف وي ه دعاوي شهرداري(

پایا
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تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :

پیوست .......................................... :
صفحه 7 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

شماره ويرايش 00 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
د) ساماندهی پ ماندهای صنوف دست دوم ( پرزبال )

شرو

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
بازديداز سطح منطقه جهت شناسايي اصناف دسته
دوم  ،شکيل پرونده و صدور اطالعيه به صاح
صن

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری

بلي

بررسي ميزان زباله وليدي و كنترل عقد قرارداد
صاح صن با پيمانکار منتخ منطقه

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
هيه نامه قرارداد و ارائه به واحد درآمد جهت ح ف
بهاي حمل پيمانه از في عوار نوسازي

-

شکيل پرونده  -فرم اطالعيه  -فرم شماره

آيا اقدام وس
متصدي صورت گرفته
است
خير

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
صدور اخطاريه با ام اي رئيس ناحيه و ابال آن به
متصدي صن

بلي

فرم شماره

آيا اقدام وس
متصدي صورت گرفته
است
خير

کارشناس اصناف ادار خدمات شهری
هيه گزارش و ارائه به مقام ق ايي  -هيه نامه
صورت وضعيت خل و ارائه به واحد درآمد جهت
دو برابر شدن بهاي حمل پيمانه در في عوار
نوسازي

فرم شماره

پایا
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تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

کنترل و نظارت بر امورخدمات شهری
كد مدرك PR/003/005 :

پیوست .......................................... :
صفحه 8 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

شماره ويرايش 00 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی

ذ ) شناسایی و گزارش دهی اراضی رها شد (کمي يو ماد )000
(

)

شرو

کارشناس خدمات شهری نا ي
انجام بازديد روزانه از سطح منطقه و دريافت
گزارشهاي مردمي جهت شناسايي موارد ماده

س ا م ان ه

کارشناس خدمات شهری نا ي
ح ور در محل جهت شناسايي مال
کارشناس خدمات شهری نا ي

خير

نص پرده در محل جهت آگاهي رساني به مال
آيا مال شناسايي
شده است

آيا مال مراجعه
نموده است

بلي

بلي

کارشناس خدمات شهری نا ي
خير

صدور اخطار كتبي و عيين مهلت جهت ديوار كشي
و پاكسازي

کارشناس خدمات شهری نا ي
اقدام بر اسا

قانون ماده
بلي

آيا اقدامي وس
مال در مهلت مقرر
انجام شده است
خير

کارشناس خدمات شهری نا ي
ارسال به رئيس ناحيه جهت دستور به كارشنا
فني و عمران

ا وماسيون اداري

کارشناس خدمات شهری نا ي
دريافت ي

رونوشت از گزارش اقدام حصاركشي از
رئيس ناحيه
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