اهذف كلی اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري:
وظایف اساسی:
 ًگْذاری راّْبی ارتببعی حَزُ استحفبظی استبى کِ بر اسبس هَافقتٌبوِّب بِ ٍزارت راُ ٍ شْرسبزیتحَیل ٍ در هحذٍدُ استبى قرار گرفتِ است0
برًبوِریسی ،هغبلعِ ،احذاث ،ارتقب ٍ تَسعِ راّْبی اصلی ،فرعی ٍ رٍستبیی عبق استبًذاردّبی ٍزارت راٍُ شْرسبزی بر اسبس هَافقتٌبوِّبی هببدلِ شذُ در استبى
بْسبزی ٍ اًجبم رٍکشْبی آسفبلتی ٍ تعریض بعضی از راّْبی اصلی ٍ فرعی بب ّوبٌّگی ٍ تأییذ ٍاحذّبیستبدی ٍزارت راُ ٍ شْرسبزی
بْرُبرداری ٍ ًگِداری هب شیيآالت راّسبزی ٍ راّذاری هتعلق بِ ٍزارت راُ ٍ شْرسبزیهغبلعِ ٍ تْیِ عرح ٍ اجرای راّْبی فرعی ٍ رٍستبیی استبى بِ صَرت اهبًی یب پیوبًیاًجبم اهَر هربَط بِ ایويسبزی جبدُّبی تحت سرپرستی بِ هٌظَر برقراری عبَرٍهرٍر هغوئي ٍسبئظ ًقلیِ بِصَرت هذاٍم ٍ اجرای آییيًبهِ عالئن راّْبی ایراى
ّوکبری بب ﭙلیﺲراُ در اجرای ٍظبئف هربَطتْیِ عرح ٍ اجرای سبختوبى تعویرگبُ ،راّذارخبٌِّب بب ّوکبری ٍاحذّبی ستبدی ٍزارتخبًِحفظ حرین قبًًَی راّْب ٍ خلع یذ هتجبٍزیي بب ّوکبری ﭙلیﺲراُ ٍ هقبهبت قضبیی براسبس هقررات هربَطُبررسی هسبئل ٍ رٍشْبی هَجَد حول ٍ ًقل در استبى ٍ ّوکبری بِ هٌظَر بْبَد ٍ رفع هشکالت ٍ ّوبٌّگیبب سبیر هؤسسبت ریربظ هبًٌذ راُآّي ،بٌبدر ٍ کشتیراًی ٍ گورکبت ٍ غیرُ در ایي زهیٌِ
ﭙیﺶبیٌی ٍ تْیِ ٍ تٌظین بَدجِ ّر سبل ٍ برىاهِ ریسی فعبلیتْبی یکسبلِ ٍ چٌذسبلِ در زهیٌِ ٍظبئف هربَط بب
ّوکبری ٍاحذّبی ستبدی هربَط ٍ در چبرچَة سیبستْب ٍ خظ هشی ٍزارتخبًِ ٍ اًجبم ّوبٌّگیْبی الزم بب
سبیر برًبوِّبی اقتصبدی ٍ سیبسی استبى در ایي زهیٌِ
شرکت در کویسیًَْبی تحَیل هَقت ٍ قغعی راّْبی سبختِ شذُ هربَط بِ عرحْبی عولیاجرای مقررات ٍ قَاًیي هبلی جبری ٍ تْیِ ٍ تٌظین دفبتر هبلی جْت بَد جِّبی جبری ٍ عوراًی سبلیبًِ ٍارتببط ٍ ّوبٌّگی بب ادارُ کل اهَر اقتصبدی ٍ دارایی استبى بِ هٌظَر ٍاریس اسٌبد ٍ تسَیِحسببْبی هبلی
ﭙیﺶبیٌی ٍ تذارک قغعبت یذکی ٍ لَازم هصرفی ٍ هصبلح ٍ ًگْذاری آًْب در اًببرّبی هغوئي بب تَجِ بِرٍشْبی ًَیي اًببرداری
 سبختوبى پلْب ٍ ابٌیِ فٌی حفبظتی الزم در راّْبی ارتببعی ٍ ببزدیذ ٍ تعویر ٍ ًگْذاری کلیِ ابٌیِ فٌی هَجَددر راّْب بغَر هستور
-بْرُبرداری از سیستوْبی هخببراتی بیسین ٍ ًگْذاری ٍسبئل ٍ ادٍات هربَعِ

اًجبم کلیِ اهَر هربَط بِ تْیِ ًقشِ راّْبی استبى ٍ تأسیسبت خذهبتی ٍ جبًبی آًْب ٍ اًجبم ّوبٌّگیْبی الزمدر ایي زهیٌِ بب سبیر استبًْب
راّبری ًٍظبرت براجرای ضَابظ ٍهقررات شْرسبزی ٍهعوبری( هصَببت شَرایعبلی )  ،قَاًیي هربَعِ
ٍعرحْبی شْرسبزی ٍهعوبری  ،عوراى شْری ٍعرحْبی شْری
راّبری ًٍظبرت برتْیِ ٍاجرای عرحْبی تَسعِ ٍعوراى ( جبهع ٍجبهع تفصلی شْرّب) ٍ ًبحیِ
راّبری ًٍظبرت براجرای آییي ًبهِ ّبی هربَط
شرکت در کویسیَى ّبی تخصصی هسکي ٍشْرسبزی ٍکویسیَى هبدُ  5در استبى
ًظبرت بر تٌظین قرارداد بب هٌْذسبى هشبٍر بوٌظَر تْیِ عرحْب
ترٍیج  ،تقَیت ٍارتقبء اصَل ٍارزشْبی هعوبری ٍشْرسبزی اسالهی – ایراًی ( بَهی )
تلفي هستقین رٍابظ عوَهی 03833335767 :
رٍز ٍ سبعت هالقبت بب هذیرکل  8-12 :پٌجشٌبِ ّر ّفتِ
تلفي هستقین هذیرکل 03833332874 :
آدرس سبیت ادارُ کل www.chb.mrud.ir :

