اداره فنی وترافیک ناحیه  7منطقه 5

 - 1انجام لکه گیری آسفالت ومرمت کلیه معابر سواره رو وپیاده رو
 - 2انجام مرمت وهمسطح سازی دریچه های کانال های متعلق به شهرداری وسازمان های خدماتی
 - 3نظارت بر انجام حفاری ها در سطح نواحی ومرمت نوارهای حفاری طولی وعرضی
 - 4احداث وترمیم پیاده روهای محلی با رعایت ضوابط فنی وهمسطح سازی ومناسب سازی معابر برای معلولین
 - 5ایمن سازی ورفع خطر معابر بر اساس ضوابط قانونی ومشخصات فنی مربوطه
 - 6احداث –نگهداری ومناسب سازی معابر جهت تردد معلولین وجانبازان بر اساس مشخصات فنی مربوطه
 - 7اجراء ونظارت کلیه عملیات ترافیکی سطح محدوده ناحیه ونصب –تعمیر ونگهداری کلیه المانها وتجهیزات در
معابر سطح ناحیه
 - 8جانمایی وامکان سنجی ونصب پل عابر پیاده –ایستگاه های اتوبوس –چراغ راهنمایی ورانندگی ودیگر تجهیزات
ترافیکی مطابق تاییدیه معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه
 - 9اجرا و نظارت بر احداث ونگهداری ومرمت معابر
- 11انجام روکش دستی ومکانیزه آسفالت در سطح محدوده ناحیه
- 11اجرا ونظارت بر احداث ومرمت ونگهداری ابنیه
- 12احداث ومرمت شبکه جمع آوری آبهای سطحی
- 13مرمت شبکه جمع آوری آبهای سطحی
- 14مرمت واحداث نصب هرگونه جدول
- 15حفر چاه جذبی واجرای انباری مربوطه
- 16نصب ومرمت دریچه ها وپل های فلزی روی انهار
- 17اجرا ونظارت مربوط به پیامهای عمرانی وترافیکی  137و 1888
- 18رفع خطر از کلیه سطوح ناحیه
- 19رفع خطر از معابر عمومی
- 21اقدامات فوری موضوع پیامهای بیسیم مرکز ومنطقه
- 21بررسی وصدور کلیه مجوز های حفاری اعم از خانگی-تجاری–-طولی وعرضی
- 22احداث ومرمت لچکی ها ورفیوژ های سطح ناحیه
- 23نظارت مستقیم در کلیه پروژه هایی که مجری آن شهرداری ناحیه می باشد.
- 24نظارت مستقیم برکلیه عملیات حفاری در سطح منطقه
- 25نظارت ومدیریت بر اجرای حفاریهای سازمانهای خدماتی که مجوز آن از سوی منطقه ویا مرکز صادر شده باشد.
- 26نظارت بر عملکرد پیمانکاران در رعایت ضوابط ایمنی کارگاههای ساختمانی وحفاری ها ونصب تابلو مشخصات
پروژه.
- 27نظارت بر اجرای کلیه عملیات ترافیکی که مجری آن معاونت حمل ونقل وترافیکی منطقه می باشد.
- 28انجام بازدید های مستمر روزانه سطح ناحیه به منظور گزارش نواقص ومشکالت سطوح آسفالت معابر –سنگ دال
ها ودریچه های روی آنها

