
 

قلعمران و حمل و ن شرح وظایف کمیسیون    
یش  شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجر  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 الف: حوزه عمران: 

 شامل: تهران شهرداري در ارکان بررسی استقرار نظام فنی و اجرايی  -1

ها،  در سطوح معاونت  مرتبط با امور فنی و عمرانی یسازمان ساختار ها وبررسی کليه اسناد، فرآيندها، سامانه  -

 ها ها و شرکت مناطق، سازمان

 ها پذيری و نحوه اولويت بندی پروژه بررسی توجيه -

 ها انتخاب مشاوران و نحوه انجام مناقصات واگذاری بررسی نحوه -

 ها نظارت بر مديريت، کيفيت، زمان و هزينه پروژه  -

 مرتبط ارجاعی به کمیسیون  ها و لوايحطرح  بررسی  -2

، طراحی، اجرا تا نگهداشت ابنیه فنی   هاي عمرانی.ها و پروژهچرخه حیات طرح  بررسی نظام پديدآوري  -3

 :و مستحدثات شهري شامل

 ...( ها، زيرگذرها، معابر، ها، تونلهای شبکه حمل ونقل )اعم از پلزيرساخت  -

 .ها، ...( ها، مسيلهای سطحی )کانال آوری آبهای شبکه جمع زيرساخت  -

 ياده های عابر پها، روسازی معابر و پلپياده روسازی -

 :ها و بررسی لوايح در خصوص ساماندهی ساخت وسازهاي شهري شاملارائه طرح  -4

 هاساختمان  بردارینظام کنترل مراحل طراحی، اجرا و بهره -

 های کاهش تخلفات ساختمانی بررسی روش -

 بازيابی استفاده از نيروی کار ماهر در فرآيند ساخت و ساز -

 مديريت ساخت در ساخت و سازهای شهری.ارتقاء فناوری ساخت و ارتقاء  -

هاي  ها، سوله سازي ها، بلندمرتبه هاي خاص مانند برجها و بررسی لوايح در خصوص سازهارائه طرح  -5

 هاي سوخت،.... هبحران، مخازن آب و سوخت، ايستگا

 شامل: ها و بررسی لوايح در خصوص ايمن سازي شهر تهران  ارائه طرح  -6

 لغزش، رانش و سيالب( ، فرونشست، زمينايمن سازی در برابر خطرات طبيعی )زلزله -

 سيستم پدافندغيرعامل شهر تهران  ارتقاءايمن سازی در برابر خطرات غيرطبيعی )انفجار، ...(و  -

 شهر تهران  ارتقاء سيستم مديريت بحران -

 هاي فرسوده بافت  و بازسازي  نوسازي ، بهسازي،احیاءها و بررسی لوايح ارائه طرح  -7

 شامل:  ها و بررسی لوايح در خصوص تقويت سیستم مديريت يکپارچه شهريارائه طرح  -8

گاز،    های خدماتی شهر تهران )شبکه آب، فاضالب، برق،تعامل و همکاری با سازمانهای ارائه دهنده زيرساخت   -

 حفظ عملکرد در زمان عادی و بحران  و خطوط انتقال سوخت، ...( با هدف افزايش ايمنی

 های شهریساماندهی حفاری -



 ها و قنواتها، نگهداشت مسيلساماندهی حريم رودخانه -

 هاي مرتبط با امور فنی و عمرانی شهرداري تهرانوعهمکلیه زيرمجبرنامه عملیاتی  بررسی -9

   رياست محترم شورادر مورد ساير موارد ارجاعی از طرف و اظهار نظر بررسی  -10

 

 ب: حوزه حمل و نقل 

 بررسی طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران شامل :   -1

 بررسی شاخص های طرح جامع و پايش مستمر دستيابی به اهداف آن   -

 امع  ساله و بودجه های ساالنه با اهداف طرح ج  5تطبيق برنامه های  -

 بررسی پيشنهادات اصالحی طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران   -

 ارائه پيشنهادات الزم به منظور کنترل و مديريت تقاضای سفر و جابجايی  -

 اتوبوس و ...(، ) قطار شهريونقل عمومی شهر تهران ها و بررسی لوايح در مورد توسعه کمی و کیفی حملارائه طرح  -2

 بررسی لوايح در مورد حمل و نقل نیمه عمومی ) تاکسی , مینی بوس( ارائه طرح ها و   -3

 رائه طرح ها و بررسی لوايح در مورد نرخ کرايه ناوگان حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی  ا -4

 مورد کنترل مکانیزه ترافیک تهران و سامانه هاي پايش ترافیک  ارائه طرح ها و بررسی لوايح در -5

 هاي عمومی شهر تهران ارائه طرح ها و بررسی لوايح در مورد وضعیت پارکینگ ها و توقفگاه  -6

 ارائه طرح ها و لوايح در مورد اعمال مشوقهاي الزم به منظور دستیابی به حمل و نقل پاک  -7

ها  ساله معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران و شرکت   5  مهو برنا  سالیانهبرنامه عملیاتی  بررسی    -8

 گانه  22و واحدهاي تابعه در ستاد شهرداري ومناطق 

 در شهرداري تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسالمی شهر    -9

 حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهراند مرتبط با معاونت  و مطالعه طرح ها و لوايح و سايرمواربررسی    -10

   رياست محترم شورادر مورد ساير موارد ارجاعی از طرف و اظهار نظر بررسی  -11

 
 


