شرح وظايف اداره (به تفكيك واحدها و بخش ها  ،رسالت و وظايف سازماني)
در نگاه توسعه پایدار ،محیط زیست به عنوان یک رکن محسوب می شود که بر همه بخش ها تأثیر میگذارد و
به صورت متقابل از همه بخشها تأثیر میپذیرد .از این روست که محیط زیست به عنوان یک فرابخش در نظر
گرفته می شود .بنابراین تنظیم سیاست های کالن هر کشور در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
می تواند دارای اثرات و پیامد های مستقیم یا غیر مستقیم بر فرابخش محیط زیست بوده و خود نیز از شرایط زیست
محیطی موجود در کشور تأثیر میگیرند .در بسیاری از کشور های درحال توسعه و از جمله ایران ،نظام های رایج
تصمیم گیری ،عوامل اقتصادی و اجتماعی را از عوامل زیست محیطی در سطوح سیاست گذاری ،برنامه ریزی و
مدیریت از همدیگر جدا میکنند .این وضع بر اقدامات همه گروههای اجتماعی از جمله دولت ،صنایع و افراد تأثیر
گذاشته و اثرات مهمی را بر کارایی و پایداری توسعه میگذارد.
خط مشی زیست محیطی بر روی مشکالت ناشی از تأثیر انسان بر محیط زیست تمرکز دارد .سیاستهای
زیست محیطی به طور معمول مسایلی چون آلودگی هوا و آب ،مدیریت زباله ،مدیریت زیست محیطی ،حفاظت از
تنوع زیستی ،و حفاظت از منابع طبیعی ،حیات وحش و گونه های در معرض خطر را مورد توجه قرارمی دهند.
شهرداری تهران به لحاظ جایگاه ،نوع و تنوع خدماتی که به شهروندان ارائه میدهد یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار بر
زندگی شهروندان محسوب می گردد در این میان حوزه معاونت خدمات شهری با ماموریت های وسیع و فراگیر
مسئولیت اجراء بخش مهم و قابل توجهی از وظایف شهرداری را عهده دار می باشد .لذا ایجاد انسجام و هماهنگی
در این حوزه امری الزم و ضروری است .با توجه به اینکه مدیریت کالن شهرداری تهران در چند سال اخیر مبتنی بر
شهروندمداری و ناحیه محوری بوده و این رویکرد حوزه خدمات شهری را برآن داشته تا در راستای تحقق تمرکز
زدایی و واگذاری اختیارات و امکانات به نواحی گام بردارد .بنابراین در شرایط موجود هماهنگی در عملکرد ادارات
تابعه حوزه معاونت امور شهری و محیط زیست مناطق و نواحی می بایست به بهترین وجه صورت گیرد .به عبارت
دیگر الزم است در هر ناحیه اقدامات مرتبط با محیط زیست به نحو موثر و کاربردی سازماندهی گردد تا بتوان در
هر ناحیه در زمینه های مختلـف خـدمات شهـری همسو با سایر بخش ها عملکرد مطلوبی را شاهد بود .این
دستورالعمل در نظر دارد ماموریت های ناحیه در خصوص موضوعات مختص به خدمات شهری را با توجه به
سیاستهای کالن نظام جمهوری اسالمی در فرابخش محیط زیست و همچنین قوانین محیط زیست شهری و
مصوبات ابالغی از طرف شورای اسالمی شهر تهران ،را تعریف و تبیین نماید.

شرح وظايف:
رئيس اداره محيط زيست :زیر نظر مستقیم معاون امور شهری و فضای سبز منطقه با هماهنگی ستاد
محیط زیست و توسعه پایدار ،اقدام به مدیریت اجرایی کلیه امور مرتبط با محیط زیست منطقه می نماید .از
جمله وظایف رئیس اداره محیط زیست می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 بررسی مسائل زیست محیطی و یا نامه های ارجایی مرتبط و در صورت صالحدید ارجاع به کارشناسمرتبط.
 جمع بندی گزارشات و مکاتبات ارسالی از سوی اداره محیط زیست -مدیریت و نظارت بر انجام امور محوله به کارشناسان اداره

 کارشناس ارزيابي و استانداردهای محيط زيست ) : ) ISO 14001

تحقیق و پژوهش در رابطه با سیستمها ،استانداردها و ابزارهای مدیریت محیط زیست شهری و توسعه آن
 -1نظارت بر انجام مطالعات و اجرای مالحظات توجیه محیط زیستی طرح ها و پروژه های عمرانی
شهری
 جمع آوری و بررسی کلیه قوانین و مصوبات مرتبط با محیط زیست شهری -2ارائه نظرات و پیشنهاداتی در زمینه لحاظ نمودن اقتصاد محیط زیست در طرح ها و پروژه های
شهری
 ارائه نظرات حقوقی و کارشناسی در رابطه با طرح ها و پروژه های شهری -3بررسی عملکرد زیست محیطی پیمانکاران
 بررسی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های شهری و ارائه راهکارهای اصالحی در جهتکاهش اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی شهری
 بررسی فعالیت ادارات مختلف و شناسایی و بروز نمودن جنبه های بارز زیست محیطی-

پیشنهاد اهداف و برنامه ها بر اساس جنبه های بارز زیست محیطی شناسایی شده و پایش اهداف
مصوب

 کارشناس پايش ،مديريت منابع و شاخصهای زيست محيطي  ،تنوع زيستي و فضای سبز و منظر شهری:

-

داشتن شناخت کامل از وضعیت منطقه

-

شناسایی تمامی مراکز آالینده منابع آب ،خاک ،هوا و صوت ،ارائه اخطار  ،برخورد با این مراکز و نهایتاً انجام
اقدام کنترلی جهت رفع آلودگی ها

-

همچنین پایش شاخص های م حیط زیستی کلیه آالینده ها و ارائه نتایج مربوطه و استفاده از آنها در جهت
رفع آالینده های منابع

-

ارتقاء وضعیت تنوع زیستی منطقه

 کارشناس آموزش و توانمندسازی و مشارکت های شهروندی :

-

تشکیل و فعالیت خانه های محیط زیست در نهادهای موثر علمی ،فرهنگی و اجتماعی بویژه دانشگاهها،
مدارس ،مساجد

-

اجرای دقیق دستورالعمل کانونهای محیط زیست محالت

-

برگزاری نشستها و اجرای برنامه های آموزش محور و مشارکتی بویژه در مناسبتهای محیط زیست

-

ارسال گزارشات مستمر و مورد نیاز ستاد

 کارشناس مديريت انرژی:

-

بررسی و شناسایی نقاط دارای پتانسیل کاهش مصرف انرژی و منابع و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر

-

برنامه ریزی ،تدوین اهداف و اجرای روش های کاهش مصرف انرژی و منابع در سطح منطقه

-

برنامه ریزی ،تدوین اهداف و اجرا در راستای گسترش و توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در سطح منطقه

-

ارسال گزارشات مستمر و مورد نیاز ستاد در حوزه مدیریت انرژی

-

مطالعه و اجرای روش های نوآورانه بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژی های نو

معرفي برنامه ها و پروژه های آينده :
خط مشي محيط زيستي منطقه :

منطقه  5شهرداری در محدوده شمال غربی تهران « دامنه جنوبی رشته کوه های البرز مرکزی» با
توجه به ویژگی های طبیعی و موقعیـت آب و هوایی از قابلیت های زیست محیطی ،فرهنگی و
اجتماعی باالیی برخوردار است .در راستای دستیابی به سیاستها و اهداف کالن محیط زیست
شهرداری تهران مبنی بر ارتقاءِ سطح کیفیت زندگی شهری «آسمان آبی -زمین پاک» و بهره
برداری بهینه از منابع طبیعی با حفظ و حمایت از منافع نسل های آینده ،مطابق اصل پنجاهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ملّی می داند ،شهرداری
منطقه 5با توکّل به خداوند متعال و با الزام به رعایت تمامی قوانین ملّی و بین المللی قابل کاربرد و

بر اساس استاندارد ،ISO 14001حفاظت از محیط زیست را به عنوان برترین هدف برگزیده است
و با استفاده از نیروهای کارآمد و مجرّب ،خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف ذیل می نماید:
 پیشگیـری  ،کاهـش و کنتـرل آلـودگـی هـای محیـط زیسـت ناشی از فعالیـت ها وخدمات شهـرداری
 ارتقـاءِ سطح آگاهی و دانش کارکنان و پیمانکاران از طریق آموزش و ترویج فرهنـگِحفاظت از محیط زیست
استفاده از فن آوری های نوین در راستای کـاهـش مصرف و بهره برداری بهینـه و صحیـحاز منابع و انرژی
 مدیریت بهینـه پسماند (خشک و تَـر) توسعـه و نگهـداری از فضـای سبـزشهردار منطقه ضمن بازنگری ساالنه این خط مشی ،تعهد خود را در برقراری -نگهداری و بهبود
مستمر اثربخشی سیستم مدیریت محیط زیست اعالم نموده و از طریق برگزاری جلساتِ بازنگری
مدیریت نیـز بر آن نظارت دارد .این خط مشی به نحوی شایسته در اختیار عموم قرار می گیرد و
امید است که تمامی همکاران ،پیمانکاران و شهروندان نسبت به درک و برقراری مفاد آن کوشش
نموده و جهت بهبود آن مشارکت نمایند.
چشم انداز  20ساله کشور :بهره مند از محیط زیست مطلوب
در افق  1404وضعیت محیط زیست ایران ارتقا یافته ،به نحوی که وضعیت طبیعی سیمای مناظر،
زیستبوم ها ،زیستمندان و ذخایر ژنتیکی ،منابع و عناصر حیاتی هوا ،آب ،خاک و سرزمین در آن حفظ شده
و انسانها در پناه چنین محیطی از بهداشت و سالمت جسمی و روانی ،آرامش و امنیت اجتماعی و
اقتصادی پایدار و عدالت زیست محیطی برخوردار باشند.

شماره تلفن های تماس با اداره محیط زیست 96011683 – 96011953 :

