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سازمان هاي وابسته

شهـردار

-1سازمان ساماندهي مشاغل شهري و

مدیریت سرمایه گذاري و

مدیریت حقوقي و امالک

مشارکت هاي مردمي

فرآوردههاي كشاورزي
-2سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري
-3سازمان سیما  ،منظر و فضاي سبز شهري
 -4سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

مدیریت ارتباطات

 -5سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 -6سازمان فرهنگي  ،اجتماعي و ورزشي

مدیریت حراست

مدیریت بازرسي و حسابرسي
داخلي

 -7سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر
 -8سازمان مديريت آرامستانها
 -9سازمان مديريت پسماند

معاونت توسعه مدیریت و
منابع

مدیریت امور مالي

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت خدمات شهري

معاونت زیربنایي و حمل و نقل

مدیریت سرمایه

مدیریت شهرسازي و

مدیریت هماهنگي و

مدیریت حمل و نقل و

انساني

معماري

نظارت برخدمات

ترافيک

شهري
مدیریت درآمد

مدیریت برنامه و

مدیریت طرح هاي

مدیریت پيشگيري و

مدیریت فني و

بودجه

توسعه شهري

رفع تخلفات شهري

نظارت بر پروژه هاي
عمراني

مناطق
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شرح وظایف شهرداري شهرکرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت  ،بهره وری و سرمایه انسانی و منابع شهرداری نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی ،آیین نامه ها و مقررات استخدامی نظارت بر وصول درآمد نظارت بر کلیه هزینه ها و معامالت شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها نظارت برتامین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری تبیین راهبردها ،برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری -برنامه ریزی به منظور جذب ،نگهداری ،بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری

1396

5

ساختار سازمانی شهرداری شهرکرد

شرح وظایف شهرداري شهرکرد

معاونت زیربنایي و حمل و نقل

 بررسی و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها تعیین خط مشی و برنامه های کلی بمنظور تهیه طرحهای عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری باتوجه به احتیاجات فعلی واتی شهر. نظارت کلی وایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای عمرانی مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی وایمنی وسایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات کمیسیونهای مذکور نظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم ازکوتاه مدت ،میان مدت ودرازمدت. -کنترل ونظارت بر کار پیمانکاران ونظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار
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معاونت شهرسازي و معماري
 بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت وسازهای شهری رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت وسازهای شهری بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصالح طرحهای اجرائی و تفصیلی نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر برنامه ریزی ونظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهتشرکت در جلسات  ,ابالغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط
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معاونت خدمات شهري
 سیاستگذاری،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برتامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،نظارت بر رفع تخلفات شهری -برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم بمنظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

1396

