شرح وظایف رئیس سازمان سیما  ،منظر و فضاهای شهری


نظارت بر انجام اقدامات الزم در جهت زيبا سازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت نيل به بافت مطلوب شهري



نظارت بر انجام اقدامات الزم در جهت ارائه طرحهاي الزم در زمينه فضاسازي مناسب جهت معابر و پاركها و وسائط نقليه و اماكن عمومي متعلق به شهرداري و شيوه هاي جديد و متنوع
تبليغات عمومي



نظارت بر صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و كنار شهر و سردرب اماكن عمومي و تجاري با توجه به آيين نامه هاي مربوطه وتدوين ضوابط و دستورالعملهاي خاص در اين زمينه



نظارت بر انجام اقدامات الزم در جهت تهيه طرحهاي آذين بندي و چراغاني در ارتباط با برگزاري اعياد و جشن هاي مذهبي وميهماني و نظارت در حسن اجراي آنها توسط مناطق و
واحدهاي اجرائي مربوطه



نظارت بر اجراي مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه در زمينه مبلمان شهري اعم از حاشيه خيابانها ،پاركها و محل هاي تجمع عمومي و...



نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه



نظارت بر همکاري در تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه و پيگيري تصويب و اجراي آن پس از تصويب با رعايت قوانين و مقررات



نظارت بر انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان با رعايت آيين نامه معامالت و سايرمقررات سازمان



نظارت بر تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستور العملهاي الزم براي پيشبرد امور سازمان تسليم آن به شوراي سازمان براي تصويب



نظارت بر تقسيم كار صحيح بين كاركنان وايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات درباره كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه



نمايندگي سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتي و خصوصي



امضاء كليه اسناد واوراق مالي و تعهد آور  ،قبول تعهد ،ظهر نويسي ،پرداخت و واخواست اوراق تجاري يا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاري ،وصول مطالبات ،فسخ قراردادها
،پرداخت ديون ،تضمين ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد و فروش يا ،رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان ،اجراي اسناد الزم االجرا حسب مقررات مربوطه



نظارت بر ايجاد ساختار و تشکيالت كارآمد و كارا و شناسايي واحدهاي سازماني الزم و بروز نگه داشتن آن براي انجام ماموريت ها و برنامه هاي سازمان



انجام ساير اموري كه طبق آيين نامه هاي مصوب و يا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئيس سازمان ميباشد



نظارت بر نصب و عزل كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارند.



نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک 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.

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع


اجراي دقيق آيين نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه



نظارت بر كليه امور اداري ،توسعه سرمايه انساني و مالي با توجه به ضوابط تعيين شده.



تهيه و تنظيم بودجه ،متمم بودجه ،اصالح و تفريغ بودجه و نظارت بر حسن اجراي آن



نظارت بر تشکيالت اداري ،شرح وظايف واحدهاي سازماني و شرح وظايف كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل و ابالغ به واحدهاي مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن



نظارت بر تطبيق وضعيت نيروي انساني با ساختار و تشکيالت سازماني مصوب و بکارگيري نيروهاي جديد از طريق اداره كل سرمايه انساني شهرداري.



نظارت الزم در خصوص انجام مراحل ترفيع ،ارتقا و انتصاب كاركنان طبق مقررات ،ضوابط و اختيارات تفويضي .



نيازسنجي و تالش در جهت توسعه ،تعالي و توانمند سازي سرمايه انساني .



كنترل و بررسي صورت وضعيت ها و اسناد مالي .



نظارت بر انجام معامله ها و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .



تهيه و كنترل اعتبارهاي مصوب و پيش بيني اعتبارهاي آينده و كنترل جذب بودجه سال جاري .



نظارت بر تنظيم كليه اسناد معامله و قراردادها .



نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و مالي .



نظارت و مديريت بر حفظ و نگهداري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول .



نظارت بر انجام امور سيستم هاي مکانيزه در سازمان و نظارت بر قراردادهاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان



انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.



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



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.





صدور دستورات الزم به منظور تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري صدور دستورالعمل هاي مالي برابر مقررات مصوب جهت بکار گيري در شهرداري در سازمان
نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي در سازمان



نظارت و بررسي بيالن عملکرد مالي و صورتحسابهاي سازمان








نظارت بر تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري در سازمان

نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجراي مفاد آنها در سازمان
نظارت بر وصول درآمدها و سعي در ازدياد درآمدها در سازمان
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت شهرداري و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده در سازمان
نظارت بر عملکرد واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه راه حل هاي مناسب به منظور پيشبرد اهداف سازمان
حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازمان ،اجراي صحيح عمليات مالي و بودجه مطابق با موازين قانوني
هدايت مسئولين و راهنمايي آنان در جهت تدوين يا اصالح مقررات ،آيين نامه ها و رفع نارسائيهاي موجود

















اقدام در كنترل و تطبيق كاالهاي خريداري شده با صورت وضعيت قبوض و حواله جات انبارها



ساده سازي و يکسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



بررسي ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدي و همچنين بررسي سيستمي دفاتر روزانه كل ،معين و روزنامه



بررسي و ثبت درآمدها در كدهاي مربوطه



بررسي ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حساب جهت اصالح



بررسي و بکارگيري رويکردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعاليت ها و عملکردها



پيگيري و همکاري به منظور طراحي  ،اجرا و به هنگام سازي سيستم هاي مکانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



پيگيري وصول عوارض سازمان هاي دولتي



پيگيري و همکاري به منظور طراحي و تشکيل بانك هاي اطالعاتي درآمدي مورد نياز



تهيه فهرست هاي الزم در مورد پرداخت هاي مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق



دريافت و تفکيك حساب هاي درآمدي جهت مميزي



كمك در تهيه صورت هاي مغايرت هاي بانکي



همکاري به منظور مطالعه ،بررسي و شناخت منابع پايدار درآمدي و بازنگري در منابع درآمدي و تهيه و تدوين روش هاي وصولي آن و كنترل و نظارت بر آنها و شناسايي نقاط ضعف

كنترل بودجه و اعتبارات و موجودي نقدي و تامين پرداخت هاي قانوني و قراردادي و حقوق و مزايا و دستمزد مستند بر احکام صادره و رئيس سازمان و اجراي ساير مقررات مالي سازمان
كنترل كليه درآمدها ،هزينه ها ،دارايي ها و هرگونه عمليات مالي سازمان
نظارت بر حسابهاي نهايي ،ترازنامه و سود وزيان و بستن حسابها در پاياتن سال طبق مقررات و موازين قانوني
تسليم حساب عملکرد ساليانه و حساب سود و زيان و بيالن مالي آخر سال جهت طرح در شوراي سازمان
كنترل و ارزيابي عملکرد فعاليت پيمانکاران خدماتي ،بهداشتي ،ترابري وحمل ونقل و اتخاذ تصميمهاي مناسب
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت سازمان و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات هزينه شده قسمتها
نظارت بر انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلي طبق مقررات مالي سازمان
تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف در برنامه مذكور
تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان و بررسي و تاييد آنها
اقدامات الزم به منظور نگهداري حسابها و هزينه و نظارت در مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه
بررسي عملکرد مالي سازمان ومراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارييها ي سازمان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
همکاري در تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصالح بودجه ،با توجه به آئين مالي سازمان و دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط
اقدام در انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه جاري مصوبات طبق مقررات وآيين نامه ها و دستورالعملهاي مالي

عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري و ارائه راهکار براي رفع آن



همکاري در اتخاذ تدابير الزم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق سازمان و به حيطه وصول در آوردن بدهي معوقه مؤديان



همکاري در تهيه وتدوين بودجه و درآمد پيشنهادي جهت تصويب در شوراي شهر ( بودجه مصوب و متمم )



همکاري در نظارت بر كليه امور واحد تحت سرپرستي و صدور دستورات و تصميمات الزم و كوشش در رفع نواقص



تالش در جهت به هنگام سازي سيستم هاي مکانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



نظارت بر وصول درآمدهاي سازمان و اتخاذ تدابير الزم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها



برنامه ريزي براي ساده سازي و يکسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



همکاري در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غير منقول و حاصل از فروش اموال و امالک سازمان با توجه به دستورالعمل هاي صادره



تهيه وتنظيم لوايح دفاعي درمورد آراء صادره از سوي ديوان عدالت درخصوص اعتراض موديان نسبت به عوارض



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



پيشنهاد  ،تدوين و بر وز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

شرح وظایف معاونت فضای سبز


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



نظارت بر روند طرحهاي اجرائي سازمان



نظارت بر كليه امورمربوط به آب و خاک ،آفات و بيماريها،حفظ نباتات سبز



نظارت كامل بر روند اجراي طرحهاي آبرساني



نظارت كامل بر روند اجرائي پروژه هاي فضاي سبز سازمان



نظارت كامل بر نحوه صحيح تهيه گياهان مورد نياز دو دستور رئيس سازمان



ابالغ اهداف سازمان به مديريت هاي تابعه حسب نياز و دستور مدير عامل



انجام كليه اموريکه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود و ساير وظايف مربوط به شغل




نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک 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

شرح وظایف اداره فنی و طراحی پارکها





















ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
پيگيري مستمر جهت تامين گل و گياه مورد نياز سازمان
پيگيري مستمر جهت ارائه طرحهاي آب و خاک سازمان در جهت افزايش كيفيت فضاي سبز شهر
پيگيري الزم و مستمر جهت شناخت و تشخيص آفات و بيماريهاي گياهان و فضاي سبز جهت رفع كلي آنها
تعيين رنج نرمال عناصر مورد نياز خاک فضاي سبز در مصارف مختلف توليد و نگهداري
جمع آوري گزارشات روزانه ناظران عالي و مقيم و تجزيه و تحليل آنها
تهيه و عرضه گلها و گياهان جديد و يا خارج فصل جهت افزايش زيبايي منظر و نوآوري در طراحي كاشت
انجام كليه اموريکه در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع ميشود و ساير وظائف مربوط به شغل
تهيه نقشه و مشخصات فني پروژه هاي تاسيساتي ( برقي  ،مکانيکي ) و عمراني
بررسي فني طرح هاي پيشنهادي
محاسبه ريزمتره و برآورد
ايجاد بانك اطالعاتي در خصوص پيمانکاران ذيصالح
ارتباط مستمر با كانونها و نظام مهندسي
نظارت بر پروژه هاي فني و تاييد پروژه ها ممهور به مهر مورد تاييد سازمان نظام مهندسي
نظارت بر پروژه هاي نورپردازي
نظارت بر پروژه هاي عمراني و تاسيساتي از قبيل احداث آبنما  ،احداث سرويس بهداشتي و ...
نظارت بر صحت اجراي فعاليت هاي عمراني تمامي پروژه هاي زيباسازي
نظارت بر پروژه حفظ و نگهداري آبنماهاي سطح شهر
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره نظارت بر توسعه فضای سبز و پارکها



















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

نظارت  ،كنترل و ارزيابي عملکرد سازمان پاركها وفضاي سبز.
تصويب برنامه ها  ،استراتژي ها و طرحهاي پيشنهادي سازمان پاركها وفضاي سبز.
بررسي و تاييد صورت وضعيت هاي سازمان پاركها و فضاي سبز ( نظارت بر پيمانهاي سازمان پاركها وفضاي سبز).
تاييد سرفصلها و سيالبهاي آموزشي پيشنهادي سازمان پاركها وفضاي سبز.
تصويب اولويتهاي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي پيشنهادي سازمان پاركها وفضاي سبز.
تصويب استانداردهاي فضاي سبز ( در بخش مبلمان  ،مصالح و...).
بررسي و ارسال لوايح تخصصي مرتبط با فضاي سبز.
تصويب پروژه هاي اقتصادي  ،رفاهي و اجتماعي پيشنهادي جهت اجرا در سطح پاركها و فضاي سبز.
ايجاد هماهنگي بين حوزه  ،سازمان و مناطق.
تصويب و تاييد بودجه مناطق و اصالح آن در زمينه پروژه هاي عمراني مرتبط با فضاي سبز.
ارائه مشاور به معاونت خدمات شهري در امور مرتبط با فضاي سبز.
شركت در كميسيون تصويب طرحهاي پاركها  ،فضاي سبز و طرحهاي آبي به عنوان عضو ثابت.
حضور نماينده در جلسات تشخيص صالحيت فني ناظرين مقيم و عالي و كارشناسان فضاي سبز مستقر در نواحي و مناطق شهرداري مشهد.
حضور نماينده در جلسات تهيه و تدوين فهرست بها آحاد فضاي سبز.
حضور نماينده در جلسات بررسي و تاييد اسناد و دفترچه هاي پيمان فضاي سبز مناطق در دو بخش حفظ و توسعه بر مبناي بودجه ابالغ شده.
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره نظارت بر نگهداری فضای سبز










ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
نظارت عاليه بر كيفيت نگهداري فضاي سبز
تحويل گرفتن پروژه هاي اجرا شده از مديريت توسعه جهت نگهداري
پيگيري جهت تامين نيرو و امکانات جهت نگهداري پروژه هاي جديد از طريق اماني يا بخش خصوصي
نظارت مستقيم بر عملکرد ناظران و حسن انجام دستورالعملها و بخشنامه ها جهت باال بردن و بهبود وضعيت كيفي فضاي سبز
ارائه گزارشات حوزه هاي مديريتي خود به معاونت فني و اجرايي
انجام كليه اموريکه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود و ساير وظايف مربوط به شغل
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف معاونت زیبا سازی


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



نظارت برحسن اجراي كليه امور تحت سرپرستي



صدور دستورات الزم به منظور ايجاد هماهنگي در واحدهاي تحت سرپرستي



سازماندهي فعاليت هاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي



تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن



بهينه سازي طرح هاي مطالعاتي درخصوص سيما و منظرشهر



اجرا ونظارت بر طرح ساماندهي تبليغات صنوف و تجاري



آموزش و اطالع رساني شهروندي در راستاي آشنايي شهروندان با قوانين و دستورالعمل ها



مديريت  ،هماهنگي  ،نظارت برمناطق و مسئولين زيباسازي مناطق



طراحي و مطالعه پروژه هاي شهر اعم از آثارحجمي  ،مبلمان شهري  ،بررسي نور و معماري شهر



صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه



شركت در كميسيون ها  ،سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات الزم جهت استحضار مقام مافوق



انجام ساير امور مربوطه كه از طرف مديرعامل سازمان ارجاع مي شود




نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک 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

شرح وظایف اداره تبلیغات


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



انجام فعاليت هاي كارشناسي الزم برروي درخواست هاي مختلف تبليغات محيطي



صدور مجوزهاي مختلف تبليغات محيطي پس از انجام مراحل قانوني با رعايت آيين نامه مالي



تهيه برنامه هاي ساالنه و كوتاه مدت واحد تحت سرپرستي طبق ضوابط و ارائه آن به مافوق جهت تصويب



انجام پژوهش هاي بازار و نوآوري در زمينه منابع درآمدي سازمان و برنامه ريزي از اين حيث



تدوين دستورالعمل ها  ،ضوابط و سياست هاي داخلي حوزه  ،هماهنگ با برنامه استراتژيك و مقررات سازمان



مشاوره كارشناسي در امور تبليغات محيطي



نظارت بر قرار دادهاي تبليغاتي كليه شركت هاي تبليغاتي



نظارت بر حفظ و نگهداري پل هاي عابر پياده



نظارت بر صحت اجراي آيين نامه تبليغات تجاري در سطح شهر



شناسايي پتانسيل هاي تبليغاتي سطح شهردر راستاي افزايش ميزان در آمد سازمان



نظارت بر كليه اكران هاي فرهنگي سازه هاي فرهنگي سطح شهر



اكران به موقع درخصوص مناسبت ها  ،اعياد  ،جشن ها و ايام سوگواري و جمع آوري به موقع آنها



برقراري ارتباط موثر و مستمر با نهادهاي فرهنگي شهر نظير  ،بنياد شهيد  ،سازمان تبليغاتي اسالمي،هئيت هاي مذهبي  ،سازمان فرهنگي شهرداري و معاونت فرهنگي و اجتماعي
شهرداري در راستاي انجام صحيح ومناسب فعاليت هاي فرهنگي در سطح شهر




استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره هنرهای شهری






ارائه آثار بديع تجسمي در فضاهاي شهري مانند نقاشي ديواري ،گرافيك و آثار حجمي
تعامل با هنرمندان و برگزاري نشست ها و نمايشگاه هاي تخصصي با موضوعات زيباسازي
مرمت  ،حفظ و نگهداري از عناصر و فضاهاي ارزشمند و تاريخي كه بر عهده شهرداري گذارده شده است
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره طراحی شهری و مبلمان





ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
شركت در جلسات شوراي سياستگذاري سيما و منظر شهري
شناسايي و تعريف پروژه هاي مبلمان شهري
نظارت بر پروژه هاي سيما ومنظر شهر از قبيل نقاشي هاي ديواري  ،رنگ آميزي و بهسازي جدار ه هاي شهري ،طراحي و احداث المان ها و آثار حجمي  ،تابلوهاي معرفي معابر ،
احداث زمين هاي فوتبال با چمن مصنوعي ،احداث فضاهاي مکث و ...








بررسي طرحهاي پيشنهادي در كميته فني زيباسازي از طريق تشکيل جلسه و جمع بندي و ارجاع موضوعات به كميسيون زيباسازي
پيگيري تشکيل كميسيون زيباسازي ،تنظيم صورتجلسات و ابالغ به مناطق ونظارت بر صحت اجرا
پيگيري درخصوص اجراي آيين نامه هاي تخصصي رنگ  ،مبلمان شهري  ،نور و المان هاي شهري توسط مناطق  21گانه
برقراري ارتباط موثر و مستمر با حوزه معاونت معماري و شهرسازي بعنوان نماينده سازمان در راستاي تدوين سياستهاي كلي سيما ومنظر شهري در شوراي عالي شهرسازي
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره اصناف امور مناطق


















ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
انجام كارشناسي هاي الزم درمورد صدور مجوزهاي تابلوهاي معرف كاربري اصناف
انجام كارشناسي هاي الزم درمورد صدور مجوزهاي تابلوهاي پزشکان
انجام كارشناسي هاي الزم درمورد صدور مجوزهاي تابلوهاي برنده هاي داخلي و خارجي
پاسخگويي به ارباب رجوع در مورد شکايات مربوط به فعاليت هاي واحد تحت سرپرستي و راهنمايي آنان درصورت لزوم
مشاركت در زمينه تدوين استانداردهاي تابلوهاي اصناف
شركت درجلسات مشورتي و تصميم گيري و ارائه نظرات كارشناسي به نمايندگي از واحد تحت سرپرستي
محاسبه عوارض قابل پرداخت معرف كاربري  ،برنده هاي داخلي و خارجي و تابلوهاي پزشکان
برنامه ريزي در مورد نحوه نظارت و مميزي فعاليت هاي مناطق در حوزه زيباسازي و واگذاري فعاليت به پيمانکاران
نظارت وپيگيري مستمر بر نگهداري جداره هاي شهر و معابر شهري در راستاي جلوگيري از نصب هر گونه تابلو غير مجازاعم از معرف كاربري  ،استند و بيلبورد داربست و تابلوهاي
متحرک معابر و همچنين پوستر ،تراكت  ،ديوارنويسي و جمع آوري و امحاء موارد فوق
نظارت و پيگيري مستمر و برنامه ريزي در جهت شستشوي المان هاي شهري  ،جداول  ،تابلوهاي ترافيکي  ،نرده هاي جداكننده  ،جداره زير گذرها با هماهنگي مناطق  21گانه
نظارت و پيگيري مستمر بر حفظ و نگهداري سيستم هاي روشنايي مربوط به پايه چراغها و پروژكتورها ي زيباسازي مناطق و برطرف نمودن موارد نقص و خاموشي از طريق مناطق 21
گانه
نظارت و پيگيري مستمر بررنگ آميزي نرده ها ،پايه چراغها و ديوارهاي كوتاه با ارتفاع كمتر از  3متر از طريق مناطق  21گانه
نظارت بر پاكسازي معابر اصلي شهر از زاوئد بصري و موارد ممنوعه مصوب در آيين نامه تبليغات محيطي از طريق مناطق  21گانه
اطالع رساني درخصوص معايب و نقايص كليه فعاليت هاي زيباسازي نظير وضعيت آبنماها  ،تبليغات غير مجاز  ،شعارنويسي وضعيت پلهاي عابر پياده به ادارات سازمان
نظارت بر تعويض و اكران به موقع پرچم هاي الوان در سطح شهر از طريق مناطق  21گانه
استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي

پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

