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همكاري الزم با معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل زيرمجموعه آن؛
انجام مطالعات تكمیلی در هر يک از زيرر بشر هراي حمرلونقرل در اسراانهرا تترت نررارت معاونرت حمرل و نقرل
وزارت راه و شهرسازي؛
پاي شبكه حملونقل اساان و شناخت كاسای هاي موجود و اعالم به معاونت حمل ونقل؛
برگزاري جلسات مشارك با ساير سازمانها و ادارات اساانی؛
برقراري ارتباط با تمامی واحدهاي حمل ونقلی اساان به منرور شناخت نواقص و كمبودها؛
پاي وضعیت حملونقل عمومی و ناوگان حملونقل در اساان؛
بررسی میزان تتقق سیاستهاي ابالغی بش حملونقل از سوي وزارت مابوع؛
تعامل برا نرنوح حمرلونقرل اسراانی بره منررور شناسرايی موانركا كاسرایهرا و نیازمنرديهراا ترالب برراي ارتقراي
خدمات قابل ارائه و اسافاده حداكثري از ظرفیتهاي مرتبط اساانی؛
اسافاده از قوانین مرتبط براي هر اساان با توجه به پاانسیل هاي هر اساان؛
جمك آوري كلیه آمارهاي اساانی مرتبط با حمل ونقل؛
تهیه نقشه هاي شهرساانی مرتبط با مبتث حمل ونقل؛
بهروز رسانی مسامر بانکهاي اطالعاتی مرتبط با حمل و نقل در اساان با همكاري سازمانهاي ذيربط؛
نرارت بر توسعه حملونقل چندوجهی كاال (داخلی و بینالمللی) در هر اساان؛
برنامهريزي آموزب عمومی و تشصصی مديران و كارشناسان در تمامی حوزه هاي حمل ونقل؛
حضور در جلسات شوراي ترافیک اساان و پیگیري مباحث مرتبط با حمل ونقل؛
حضور در جلسات ارزيابی طرح ها (معاونت برنامه ريزي و مديريت منابك)؛
تهیه اطالعات جامك حملونقلی اساان در طول سال و تدوين مباحث در قالب يک سالنامه آماري؛
تهیرره اطالعررات جررامك ازشررهر هرراي برراالي  011هررزار نفررر شررامل( نقشرره هرراي راه هرراا راه آهررنا و ا اطالعررات
مربوط به فرودگاه هاا ترمینال هاا خطوط اتوبوسرانی و ا اطالعات مربوط به طرح هاي جامك شهري و )
همكاري با واحد حقوقی در خصوص تهیه اسناد مناقصات مرتبط با وظايف اداره هماهنگی حمل و نقل؛
حضور در ماموريتهاي مرتبط با بررسی وضعیت حمل و نقلی اساان؛

 پیگیررري يكپررارچگی حمررلو نقررل و شهرسررازي و توجرره برره رويكرررد  (TODتوسررعه مبانرری بررر حمررل ونقررل
همگانی) در سطح اساان؛
 حضور در جلسات كمیاه فنی شوراي عالی شهرسازي ومعماري؛
 حضور فعال در كمیاه فنری شروراي برنامره ريرزي اسراان در خصروص تصرمی گیرري طررح هراي جرامك و تفصریلی
شررهري و اطررالع از طرررح هرراي جررامك حمررلو نقررل شررهري و حصررول اطمینرران از اعمررال سیاسررت هرراي  TODدر
جهت مقابله با خودرو متوري و پیاده سازي ساير سیاست هايی كه در جلسات مطرح می گردد؛
حضور در جلسات كمیاه مكانیابی ايساگاه هاي راه آهن و پیگیري موضوعات مربوطه؛
نرارت بر ارتقاء سطح خدمات به مشاريان در كلیه مدهاي حمل و نقل(در قالب تشكیل كمیاه مشاري مداري)؛
تتلیل ارتباط حمل ونقل و اقاصاد اساان؛
تهیه نقشه هاي شهري مبانی بر شبكه حمل ونقل و پايانه ها؛
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 پیگیررري و نرررارت بررر جمرركآوري مسررامر و دورهاي آمررار و اطالعررات موردنیرراز طرررح جررامك حمررلونقررل كشررور و
اساانی تتت هدايت و راهبري دفار طرح جامك و مدلهاي حمل و نقل؛
 پاي وضعیت توسرعه و انرالح شربكههراي حمرل ونقرل برر اسراس ناراي و خروجریهراي طررح جرامك حمرل ونقرل
كشور در هر اساان و ارائه گزارب منر ش ماهه در خصوص روند پیشرفت اجراي نااي طرح؛
 انجام مطالعات طرح جامك حمل و نقرل اسراانی تترت هردايت و راهبرري دفارر طررح جرامك و مردلهراي حمرلونقرل
از طريق طی نمودن روند زیر:
 دريافت شرح خدمات همسان ابالغی كه توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي تهیه گرديده است؛
 برگزاري مناقصه و تعیین مشاور ذيصالح به منرور انجام مطالعات تتت نرارت معاونت حمل و نقل؛
 نرارت بر انجام مطالعات فوق توسط مشاور با هماهنگی و تايید معاونت حمل و نقل؛
 تايید مراحل پیشرفت انجام مطالعات تتت نرارت معاونت حمل و نقل؛
 تصويب مطالعات در مراجك ذيصالح اساانی با حضور نماينده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي؛
 برگررزاري نشسررتهرراي اسرراانی و ملرری درخصرروص ارائرره نارراي طرررح جررامك حمررل و نقررل اسرراانی و برره طررور كلرری
فعالیتهاي اداره هماهنگی حمل و نقل؛
 پاسخ به اساعالمهاي ساير سازمانها در ارتباط با نااي طرح جامك حملونقل اساانی؛
 هماهنگی و همكراري برا نهادهراي ذيرربط درگیرر در زمینره تردقیق جانمرايی بنرادر خشرک و هرا هراي لجسرایكی
براساس سند آماي مراكز لجسایک كشور به منرور حصول نایجه بهینه؛
 نرارت بر اجراي سند آمراي مراكرز لجسرایک كشرور و پراي وضرعیت پیشررفت آن و ارائره گرزارب مرنر شر
ماهه در خصوص وضعیت پیشرفت كار در هر اساان؛
 همرراهنگی بررا معاونررت حمررل و نقررل در خصرروص دريافررت و بررسرری طرررحهرراي توسررعهاي متلرری سررازمانهررا و
شركتهاي تابعه و وابساه و تصويب و ابالغ آنها بر اساس نااي طرح جامك حمل ونقل؛
 تجزيه و تتلیل عملكرد فعالیرتهراي حمرلونقرل(جرادهايا ريلریا دريرايی و هروايی) در برازههراي زمرانی سره ماهره
بر حسب وجود زيرساختهاي موجود در اساان؛
 نرارت بر مطالعاتا بررسی و تصويب طرحهاي توسعه راهها (طرح هاي حمل ونقلی اساانی و شهرساانی)؛
 برنامهريزي بازرسی ايمنی پروژههاي در دست ساخت و بهسازي شبكه راه ها؛
 كمک و همراهی در تهیه گزارب حوادث حملونقل در شیوههاي 4گانه؛
 مشرراركت در تهیرره طرررح جررامك و تفصرریلی شررهرها برره وي ر ه در مررورد حررري راه و تررامین ايمنرری نررواحی تررداخلی
بوي ه در كمربنديها وكنارگذرها؛
 پیگیري اجراي مصوبات كمیسریون ايمنری راه هراي كشرورا شرورايعالی فنری امرور زيربنرايی حمرل ونقرلا شرورايعالی
هماهنگی ترابري كشور و شوراي ساماندهی مبادي ورودي و خروجی مجاز زمینی كشور؛
 همرراهنگی در مررديريت يكپارچرره حومرره و ورودي شررهرهاا متورهرراي عبرروري از نررواحی شررهري بررا هرردح روانرری و
ايمنی جريان تردد در تعامل با شوراي ترافیک اساان؛
 همكاري در فراه نمودن و تسهیل زمینه هاي جذ سرمايه هاي داخلی و خرارجیا تجراري سرازي پرروژه هراي حمرل
ونقلا بهره گیري از فرنت توسعه در اساانا هماهنگی حداكثري برا شرركاهاي دانر بنیرانا جلرب مشراركت مرردم و
افزاي سه بیشار اساان از بازار حمل و نقل در سطح كشوريا منطقه اي و بین المللی و پراي مسرامر ناراي بدسرت
آمده؛
 همكاري در تدقیق درآمدهاي ترانزيای اساان؛
 همكاري در برگزاري نشست ها و اجالس كريدورهاي حمل ونقل بین المللی نریر كريدور شمال -جنو ؛
 شناسررايی و انعكرراس فرروري مشرركالت حمررل و نقلرری اسرراان از طريررق كانالهرراي ارتبرراطی برره معاونررت حمررل ونقررل
وهمكاري در رفك آنها
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 همكاري رسانه اي اساان ها با حوزه رسانه معاونت حمل ونقل؛
 هماهنگی جهت درج اخبار مه معاونت و اساان در سطح كشوري؛
 ارسال اخبار و فعالیت هراي مهر حمرل ونقلری نرورت گرفاره جهرت نشرر و اطرالع رسرانی وسریك از طريرق سرايت
و پايگاه خبري وزارت مابوع؛
شرح وظایف تکمیلی استان های ساحلی ومرزی؛
وظایف تکمیلی استان های مرزی و استان هاای اااای ندا ا وا ور نار واری وظاایف لای نیاان وا ر
وامل:






بررسرری و احصرراء مشرركالت و موانررك فعالیررت روان پايانررههرراي مرررزيا جررادهايا ريلرری و بنررادر كشررور بررا اسررافاده از
پاانسیل هاي اساانی؛
همكاري اساان هاي بندري در پیشبرد برنامه هاي افزاي حمل بار بنادر از طريق ريل؛
كسب آشنايی با مفاهی مربوط به لجسایک و توسعه ننايك در بنادر در راسرااي فعرال سرازي و شركل گیرري مراكرز
لجسایک بین المللی در بنادر؛
پرراي و كنارررل وضررعیت روابررط بررا كشررورهاي همسررايه و ارائرره مسررامر گررزارب اقرردامات و اطالعررات برره معاونررت
حمل ونقل؛
همكاري با معاونت حمل ونقرل و سراير بششرها و دسراگاه هراي ذيرربط ملری و اسراانی در امرر نررارت برر توسرعه و
رفك موانك بهره برداري از پايانه هاي مرزي؛
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