شرح وظایف معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه


































نظارت براحداث جوي و جدول گذاري و خاك برداري و زيرسازي و آسفالت خيابانها و معابر
ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
نظارت بر اقدام به تعمير و نگهداري ابنيه فني و عمراني همچنين تعمير ساختمانها و اماكن عام المنفعه واقع در محدوده منطقه
اقدام و پيگيري جهت اجراي پروژه ها عمراني پيش بيني شده در بودجه مصوب از طريق واگذاري كار به پيمانكار پس از طي تشريفات مناقصه برابر آئين نامه هاي شهرداري ها
انتخاب پيمانكاران در سطح اختيارات منطقه
بررسي صورت وضعيتهاي پيماني جهت تاييد
بررسي مشكالت عمراني موجود در سطح منطقه و چاره انديشي جهت رفع آن
بررسي و تائيد مراحل انجام كار توسط پيمانكار و صدور مجوز هاي مورد نياز جهت پرداخت وجه صورت وضعيت پيمانكاران
پيگيري تهيه طرحها  ،نقشه و برآورد و مراحل تصويب فازهاي  1و 2
پيگيري و برگزاري كميسيون معامالت و مناقصات عمليات عمراني منطقه
پيگيري جهت حل مشكالت عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني
پيگيري و اجراي پروژه هاي شهرداري منطقه از لحاظ تامين اعتبار و انجام مناقصات
همكاري در تدوين بودجه عمراني منطقه و هماهنگي جهت حضور در جلسات بودجه تا مرحله تصويب
نظارت برتعمير و مرمت پلها ،جداول ،رفوژها ،ساختمانها و مستحدثات در حيطه وظايف
كنترل و نظارت بر ديوار كشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري
كنترل پروژه هاي عمراني فعال در منطقه
كنترل و نظارت بر كار پيمانكاران و نظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار
نظارت بر اجراي بند  11ماده  55قانون شهر داري ها ،اجراي ماده  111قانون شهر داري ها جهت رفع خط و ديواركشي درسطح منطقه
نظارت بر پياده روسازي  ،تعمير و مرمت پياده روهاي معابر تحت نظارت محدوده قانوني منطقه
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
نظارت بر صدور مجوز حفاري جهت شركتهاي تاسيساتي در سطح منطقه
نظارت بر كليه سيكلهاي انجام استعالم و انتخاب پيمانكار مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي كوچك
نظارت بر نحوه انجام و اجراي كليه پروژه هاي عمراني سطح منطقه كه در قالب بودجه عمراني ساليانه باشد
نظارت كلي بر نحوه انجام و اجراي كليه پروژه هاي عمراني سطح منطقه كه در قالب بودجه عمراني ساليانه باشد
هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص و زيربنايي
همكاري در تنظيم و پيشنهاد بودجه ساالنه منطقه در حوزه تحت سرپرستي و پيش بيني اعتبارات و ملزومات مورد نياز
اجراي سياستهاي حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري
ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
انجام هماهنگي هاي الزم با راهور  ،جهت اجراي طرحهاي ترافيكي و انجام امور ترافيكي
برآورد ميزان تجهيزات و عالئم ترافيكي مورد نياز و بودجه الزم جهت تهيه آنها
بررسي تجهيزات  ،چراغهاي راهنمايي و تابلوهاي سطح منطقه و نظارت بر عملكرد صحيح آنها
بررسي و پاسخ درخواستهاي مردمي مربوط به امور حمل و نقل و ترافيك
پيگيري رفع نقاط حادثه خيز در منطقه




















پيگيري و مديريت اجراي طرحهاي ايمني و هندسي
پيگيري و هماهنگي جهت احداث و بهينه سازي ايستگاه هاي اتوبوس و تاكسي
پيگيري و هماهنگي جهت برآورد ميزان خسارت وارد شده به تجهيزات ترافيكي و انجام اقدامات مورد لزوم در راستاي اخذ خسارت وارد شده
پيگيري و هماهنگي جهت نقشه برداري طرحهاي ترافيكي منطقه
پيگيري و هماهنگي الزم در جهت اجرا و اصالح هندسي و ايمني سازي شبكه معابر منطقه
تشخيص و شناسايي نقاط حادثه خيز و ايمن سازي آنها
تالش در جهت افزايش فرهنگ عمومي ترافيكي در سطح منطقه
تهيه پيش طرح و برداشت محيطي به منظور تعيين طرح ايمني يا هندسي
تهيه شناسنامه هاي اطالعات آماري مربوط به شبكه معابر  ،تجهيزات و عالئم ترافيكي  ،سيستم هاي حمل و نقل همگاني...
مكانيابي جهت احداث پاركينگ بر مبناي طرحهاي مطالعاتي و نيازهاي ترافيكي در سطح منطقه
نظارت بر اجراي امور ترافيكي در سطح منطقه مانند نصب عالئم و تابلوهاي ترافيكي  ،خط كشي معابر...
نظارت بر اجراي طرحهاي ترافيكي و ايمني كارگاهي مربوط به حفاري ها و پروژه هاي عمراني سطح منطقه
نظارت بر عملكرد سيستم هاي هوشمند و غيرهوشمند كنترل ترافيك
هماهنگي با معاونت حمل و نقل و ترافيك در راستاي اخذ طرحهاي ايمني و هندسي
همكاري در اجرا و نظارت ترافيكي پروژه هاي ترافيكي منطقه
همكاري در تنظيم و پيشنهاد بودجه ساالنه منطقه در حوزه تحت سرپرستي و پيش بيني اعتبارات و ملزومات مورد نياز
نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

