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شرح وظا ف ون سالمت ،یط ز ت و خدمات شهری
شورای اسالمی شهر تهران ،ری و جتر یش

 -1فعالیت در خصوص امور مربوط به حوزه تخصصی کمیسیون؛ مشتمل بر موضوعات سالمت ،بهداشت،
محیط زیست ،خدمات شهری ،ایمنی و مدیریت بحران
 -2بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارساییهای مدیریت شهری و پیشنهاد راهبردهای عملیاتی و کاربردی
از طریق تهیه طرح در چارچوب فعالیتهای تخصصی کمیسیون
 -3کارشناسی و اعالم نظر تخصصی درباره طرحها ،لوایح ،برنامهها ،گزارشها و امور ارجاعی از سوی رییس
شورا در چارچوب فعالیتهای کمیسیون
 -4نظارت موضوعی و موضعی و تخصصی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت شهری از جمله
مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در چارچوب حوزه فعالیت کمیسیون و ارائه گزارش به شورا
 -5نظارت تخصصی بر برنامهها ،اهداف ،وظایف ،درآمد و هزینه و عملکرد شهرداری تهران (ستاد و مناطق) و
سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه متناظر با کمیسیون و بررسی لوایح بودجه سنواتی ،تفریغ ،اصالحیه و
متمم بودجه آنها در موضوعات مرتبط با فعالیت تخصصی کمیسیون
 -6سیاستگذاری و تبیین خط مشیهای مدیریت شهری در راستای ارتقاء سطح ایمنی ،بهبود نظام پیشگیری و
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،کاهش خطر پذیری فعالیتهای شهروندان و پایش ارزیابی نا ایمنیها در سطح
شهر در جهت رسیدن به شهری پایدار ،ایمن و تابآور در مقابله با سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساز
 -7سیاستگذاری و تبیین راهبردها در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شهر تهران و کاهش انواع
آلودگیهای ناشی از عوامل انسانی و طبیعی و اجرای سیاستهای بازدارنده در این خصوص همچنین کمک به
بهبود کیفیت ارائه خدمات شهری و ساماندهی سیما و منظر شهری و صنایع و صنوف آالینده
 -8احصا و شناخت کمبودها ،نیازها و نارساییهای حوزه سالمت و بهداشت شهروندان و نظارت و سیاستگذاری
و تبیین راهبردهای کارآمد در جهت پیشگیری از عوامل و آسیبهای موثر بر سالمت شهروندان جهت تبدیل
تهران به شهری سالم
 -9پیشنهاد یا معرفی نماینده کمیسیون و یا شورای شهر در کمیسیونهای مربوط و همچنین سازمانها و مؤسسات
وابسته به شرکتهای تابعه شهرداری تهران و سایر مراجع قانونی در ارتباط با وظایف کمیسیون
 -10بازدید میدانی و اعزام کارشناس یا گروه کارشناسی به منظور نظارت بر عملکرد شهرداری تهران و سازمانها
و مؤسسات وابسته به شرکتهای تابعه آن و همچنین دستگاههای اجرائی در حوزه تخصصی کمیسیون

 -11جلب مشارکت شهروندان به منظور شناسایی و اعالم ظرفیتها ،نیازها ،کمبودها و مشکالت شهر و مدیریت
شهری و رسیدگی به گزارشهای رسیده در حوزه تخصصی کمیسیون
 -12ارتباط و تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای قانونی و مراجع و مراکز علمی و دانشگاهی
در چارچوب فعالیتهای تخصصی کمیسیون
 -13کمک به فرآیند تحقق وظایف شورا مندرج در قوانین و مقررات موضوعه متناسب با حوزه فعالیت کمیسیون
 -14بررسی اعتراض ذینفعان به تصمیمات و آراء صادره در پروندههای مربوط به تشخیص باغات.
 -15اعمال نظارت درخصوص فعالیت کمیسیون بند  20ذیل ماده  55قانون شهرداری.
 -16اعمال نظارت بر سیاستگذاری و عملکرد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران ،شرکت شهر سالم ،شرکت
ارتباط مشترک شهر ،اداره کل سالمت ،ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران و سازمان ورزش و همچنین
سازمانها و شرکتهای تخصصی متناظر با کمیسیون در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری

