
 2/28/21/8به استناد قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب مورخ 

قانون مذکور،به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط  82/2/2122مورخ  واصالحیه

مشی الزم وبهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی،برنامه 

هماهنگی ترافیک استان به  ریزی،سازماندهی،هماهنگی،هدایت،نظارت وانتظامات ترافیکی شهرها شورای

 ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارت خانه ها وسازمانهای عضو شورای عالی مستقر

ظت محیط زیست ، رئیس در استان ) مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار،رئیس شورای شهر، مدیر کل حفا

 .وفرمانده ناحیه انتظامی (تشکیل گردیده است  نمایندگی شرکت ارتباطات و زیر ساخت

 چارت سازمانی شورای ترافیک استان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک در سطح استان .الف ـ برنامه   

اهداف و ب ـ تدوین خط مشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس 

ترافیک. ی و مصوبات شورای عالیا، منطقهسیاستهای ملی  

ج ـ بررسی و تایید طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری ـ که شرح خدمات آنها به تصویب شورای 

شهرهای استان به منظور بررسی و رسد ـ و سایر مطالعات حمل و نقل و ترافیک الزم برای عالی ترافیک می

.تصویب شورای عالی  

عالی و شرایط امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای  د ـ هماهنگی کلیه

وری فعالیتها.ای و محلی به منظور افزایش بهره منطقه  

شهری استان بر اساس ه ـ هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون

.ایمنطقه مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و  

 

 مالحظات سمت عنوان ردیف

 دارای حق رای رئیس استاندار یا معاون امور عمرانی 2

 - عضو فرماندار 8

 - عضو مدیر کل دفتر فنی 1

 - عضو مدیر کل امورشهری و شورا ها 4

 - دبیر رئیس گروه حمل ونقل وترافیک 5

 دارای حق رای عضو مدیر کل راه و شهرسازی 6

 دارای حق رای عضو مدیر کل حفاظت ومحیط زیست /

 دارای حق رای عضو شهردار 2

 دارای حق رای عضو رئیس شورای شهر 2

 دارای حق رای عضو ساخت استانرئیس نمایندگی شرکت ارتباطات وزیر  21

 دارای حق رای عضو فرمانده نیروی انتظامی 22

 بدون حق رای عضو مدیر کل آموزش و پرورش 28

 بدون حق رای عضو رئیس سازمان حمل ونقل وپایانه ها 21

 بدون حق رای عضو رئیس صدا وسیمای مرکز 24

 بدون حق رای عضو رئیس اتوبوسرانی 25

 بدون حق رای عضو تاکسیرانیرئیس  26

 بدون حق رای عضو مشاورین و کارشناسان مرتبط /2



.ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسالتالف ـ وظایف عمومی دبیرخانه   
م اعضا، تنظیب ـ امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعالم زمان تشکیل و لغو جلسه به

.، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسهدستور جلسه  
.ابالغ مصوبات شورای هماهنگی ، نگهداری وپ ـ ثبت  

.شهرهای استانو ترافیک و نقل حمل  مربوط بهاطالعاتی  ت ـ گردآوری آمار و ایجاد بانک  
 ث ـ نظارت بر تهیه طرحهای جامع حمل و نقل شهرها.

.های مطرح شدهج ـ بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه  
.چ ـ ارایه گزارش به شورای هماهنگی  

.ونقل شهریجام پژوهش و تحقیقات در امر حملح ـ ان  
.خ ـ همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارایه شاخصها و معیارهای الزم  
شهری برای د ـ انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامع و هماهنگ حمل و نقل درون

.شهرهای استان بر اساس اهداف مصوب  
و نقل و ترافیک شهری درسطح  نارها و تشکیل نمایشگاههای الزم در زمینه حملذ ـ برگزاری سمی

.استان با تصویب شورای هماهنگی  

 


