بسمه تعالی

شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک
 -1مدیریت و نظارت یکپارچه امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده و حریم شهر.
 -2یکپارچه سازی ،ایجاد مطلوبیت و افزایش سهم استفاده از انواع سیستمهای حمل و نقل همگانی.
 -3ارتقا سطح ایمنی و امنیت سیستمهای حمل و نقل و ترافیک در معابر شهری و پایش میزان اثربخشی آن.
 -4انجام اقدامات ترافیکی به منظور توجه به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در حمل و نقل و ترافیک.
 -5مدیریت یکپارچه بر مناسب سازی سیستمهای حمل و نقل و ترافیک به منظور تردد ایمن و آسان افراد کم توان حرکتی و کودکان.
 -6مدیریت توسعه و نگهداشت سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک و بهره برداری از فن آوریهای نوین.
 -7ارتقاء سازگاری سیستمها و تسهیالت حمل و نقل با محیط زیست در جهت توسعه پایدار.
 -8مدیریت بررسی امکان سنجی و عارضه سنجی ترافیکی برای کاربری های جاذب سفر.
 -9مدیریت پارکینگ حاشیه ای و مدیریت ساخت ،توسعه و بهره برداری از پارکینگهای عمومی و صدور مجوزهای الزم.
 -10مدیریت یکپارچه در ساخت ،توسعه ،بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافری و باری.
 -11ایجاد هماهنگی میان کاربری زمین و حمل و نقل و توجه به توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (.)TOD
 -12مدیریت و برنامه ریزی تقاضای سفر به منظور کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و به تبع آن کاهش سفرهای درون شهری و
اصالح الگوی سفرها.
 -13برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگی ،حقوق و تکالیف شهروندان در زمینه امور حمل و نقل و عبور و مرور از طریق ارائه
برنامههای آموزشی با تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی با استفاده از رسانه های جمعی ،تبلیغات محیطی و
نهادهای مدنی.
 -14تهیه و به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و نظارت بر تحقق و اجرای آن.
 -15اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش آالینده های هوا و صوت ناشی از حمل و نقل و ترافیک.
 -16مدیریت یکپارچه در راستای اجرا و تکمیل زیر ساختهای حمل و نقل و ترافیک به منظور تسهیل در تردد وسایل نقلیه و عابرین
پیاده.
 -17همکاری و هماهنگی با کلیه مراجع ذیربط در خصوص مدیریت کنترل کیفیت و کاهش آلودگی هوا از طریق اندازه گیری و تهیه
بانک اطالعاتی و اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم و جلب مشارکت عمومی شهروندان.
 -18برنامه ریزی و نظارت بر توسعه کمی و کیفی صدور و ابطال مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو که توسط بخش خصوصی
ایجاد میشود.
 -19بستر سازی و ترویج سفرهای غیر موتوری ،شامل توسعه مسیرهای دوچرخه سواری و احداث پیاده راهها به منظور تقویت زندگی
شهری در راستای توسعه حمل و نقل پاک.
 -20صدور مجوز تاسیس موسسات و شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و نظارت بر عملکرد آنها.

