شرح وظایف اداره طرح های جامع و حریم شهر



نظارت بر بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي ساليانه شهرداري در محدوده حريم شهر



نظارت بر بررسی و بکارگيري رويکردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعاليت ها و عملکردها



نظارت بر تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط الزم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمرانی در محدوده حريم شهر از سوي اداره تدوين ضوابط و مقررات



نظارت بر مستندسازي تجربيات فنی و اجرائی به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه



نظارت بر مطالعه و بررسی وضع موجود محدوده حريم شهري از نظر امکانات و تسهيالت رفاهی  ،ورزشی ،ترافيکی به منظور شناخت نيازها و اولويت بندي آنها و پيگيري اعتبارات مربوط

نظارت بر ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده

از منابع مختلف



نظارت كلی بر طرح هاي عمرانی و فنی در محدوده حريم و نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات حريم شهر



نظارت و پيشگيري به منظور جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز و حاشيه نشينی در حريم شهر



نظارت بر حسن اجراي قوانين مرتبط با حريم شهر من جمله قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد كاربري مسکونی براي امر مسکن به شركت هاي تعاونی و ساير اشخاص حقيقی و
حقوقی و ...و اجراي ماده  99قانون شهرداريها و قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها مصوب  4831در ارتباط با تدقيق محدوده و حريم شهرها



نظارت بر حسن اجراي آيين نامه مربوط به نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی و حريم شهر



نظارت ،پيگيري و بررسی پرونده ها و پيشنهادات در خصوص كاربريهاي واقع در حريم شهر در راستاي طرح هاي مصوب



نظارت بر اخذ پاسخ استعالمات از ادارات استانی و شهرستانی جهت طرح پرونده ها در شوراي اسالمی شهر و كارگروه امور زيربنايی و شهرسازي



نظارت بر روند پاسخ استعالم ها در طول تهيه طرحهاي مرتبط در حريم شهر و نظارت بر همکاري مداوم با مناطق جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم مناطق



نظارت بر صدور بخشنامه جهت ايجاد وحدت رويه تدوين ساختاري كاربردي و عملياتی جهت پرسنل مستقر در حريم مناطق



نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه هاي زير بنايی و شهرسازي استانی و دفاع از پرونده ها در جلسات كارشناسی



هماهنگی با دبيرخانه كميسيون ماده  411مرتبط با تخلفات ساختمانی در حريم شهر



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي 



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها 

