شرح وظایف مدیریت نظارت و توسعه حریم شهری



























نظارت بر ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيونها ،جلسات و سمينارها براي اطالع مقام مربوط



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك 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 

نظارت بر پاسخ گويي به استعالمات شهرداريهاي مناطق در خصوص ضوابط و مقررات شهر سازي
نظارت به كارگيري ابزار و روشهاي مهارتي براي انجام كارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملكردها
نظارت بر پيشنهادات ارائه شده جهت افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
نظارت بر ارزيابي و رسيدگي به شكايات شهرسازي و بررسي پرونده هاي خاص و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلب رضايت شاكيان بر طبق ضوابط
نظارت بر بازنگري ضوابط و مقررات شهرسازي و ارائه اصالحات پيشنهادي جهت تصويب و ابالغ به مناطق
نظارت بر برگزاري جلسات هماهنگي با معاونين شهرسازي و مسئولين شهرسازي و مامورين بازديد شهرداريهاي مناطق در خصوص ايجاد وحدت رويه در امور مربوط بر حريم شهر
نظارت بر تشكيل شوراي ويژه شهر سازي در مواقع لزوم
نظارت بر تطبيق نقشه ها با طرحهاي هندسي و تعيين مشخصات محور خط و مسيريابي
نظارت بر رسيدگي به صورت جلسات و صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با نقشه ها
نظارت بربرنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي تهيه نقشه از حريم مناطق در مواقع لزوم
نظارت بر مطا لعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها
نظارت بر حسن انجام كار واحد هاي شهرسازي مناطق
نظارت در صدور تاييديه الزم مبني بر مطابقت ساختمانهاي احداث شده در پروژه ها با نقشه هاي مصوب
نظارت بر هماهنگي با سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت ايجاد زمينه همكاري في مابين در راستاي بهبود كيفيت ساخت و ساز در حريم شهر
نظارت بر ارائه پيشنهاد اولويت بندي اجراي طرحها در حريم
نظارت بر ارائه پيشنهاد بودجه مورد نياز جهت اجراي فعاليتهاي مورد نظر در حريم
نظارت بر ارائه پيشنهاد در زمينه كاربريهاي مناسب با حريم شهر و يا تغيير كاربريها در حريم
نظارت بر ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي جهت ارائه خدمات شهرداري در اراضي حريم
نظارت بر ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
نظارت بر پيشگيري از ساخت و ساز هاي خالف و حاشيه نشيني در حريم شهر
نظارت بر پيشنهاد و بررسي طرحهاي عمراني مورد نياز جهت اجرا در حريم
نظارت بر مديريت و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه كمربند سبز در حريم و تامين كليه امكانات الزم در اين زمينه
نظارت بر امور خدمات شهري اراضي واقع شده در حريم شهر
نظارت بر برآورد و تخمين تملك امالك و اراضي در مسير در محدوده حريم شهر
همكاري در تهيه طرح تفصيلي اراضي واقع شده در حريم شهر و نظارت بر اجراي آن و نظارت بر رعايت و اجراي ضوابط حريم شهر

