
استان وفق تفاهم  یروستاها یاسالم یو شوراها ارانیکم بهره به ده التیتسه یاعطا •

 یشتیمع تیمنعقده با بانک صادرات و پست بانک استان در جهت بهبود وضع ینامه ها

 روستاها یاسالم یو اعضا شورا ارانیده

و  حیاستعالمات و نظارت بر عزل و نصب صح اران،یده ینیامور مربوط به کارگز انجام •

 ارانیده یقانون

ارتباط  111 یکیسامانه الکترون قیاستان از طر ییاجرا یمکاتبات الزم با دستگاه ها انجام •

 مردم و دولت

 شی برای دهیاران و شوراهای استانبرگزاری دوره های آموز •

استان در سامانه بودجه سازمان  یاریده 1973بودجه  غیبودجه مصوب و تفر یبررس •

 بازدیدهای دوره ای از وضعیت ثبت اسناد مالی دهیاریهاکشور و  یهایاریو ده هایشهردار

 هایبا فرماندار یو هماهنگ هایاریده یعوارض محل یشنهادیپ یتعرفه ها یبررس •

به امورات  یدگیقانون شوراها، رس 90مربوط به ماده  یو ابالغ دستورالعمل ها یبررس •

 آن یمربوطه و نظارت بر حسن اجرا

 وزارت کشور یتیریاطالعات در سامانه داشبورد مد لیو تکم یبروزرسان •

از  تیبه شکا یدگیها و رس یاریکارکنان ده انظباطیتهیکم لیو اقدام به تشک یریگیپ •

 موارد مربوطه یقانون یریگیو پ ارانیشوراها و ده

 یدستگاهها یدر دست اجرا یعمران یاز پروژه ها یگزارشات نظارت هیو ته یریگیپ •

 یدر بازه ها ییاستان و ارسال آن به معاونت توسعه روستا یدر سطح روستاها ییاجرا

 سه ماهه یزمان

 یدر دست اجرا یعمران یبر پروژه ها هیگزارش و نظارت عال هیته ،یحلقه نظارت لیتشک •

و  ییل آن به معاونت توسعه روستااستان و ارسا یدر سطح روستاها ییاجرا یدستگاهها

 مناطق محروم کشور

 تحویل ماشین آالت عمرانی و خدماتی به دهیاریهای سطح استان •

و مکاتبه با سازمان  یریگیپ زیپسماند استان و ن تیریو ارائه گزارش در کارگروه مد هیته •

مشترک  یطرحها یاستان بمنظور اختصاص اعتبار جهت اجرا یزیو برنامه ر تیریمد

 ییو روستا یپسماند شهر تیریمد



پروژه  میمق نینظارت ناظر نیمناقصات و همچن یاصالح روند برگزار یریگیو پ مکاتبه •

 یشگاهیآزما یها تیش یاخذ و بررس زیها و ن یاریده یعمران یها

بخش استان  45مصوبات بخش و روستا در  قیتطب یها اتیجلسات ه یبر برگزار نظارت •

کشور و انتخاب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 90وفق ماده 

 قانون فوق یینامه اجرا نیشهرداران و آئ

 یقانون، مصوبات و بخشنامه ها یدر اجرا ربطیذ یبا دستگاهها یو هماهنگ یهمکار •

 هایاریو ده هایدر سطح روستاها توسط بخشدار یو استان یکشور

امور مربوط  یریگیپو استان  یشهرستانها ییروستا ییکارگشا التیبه امور تسه یدگیرس •

 ییاشتغال روستا یبه وام ها

در  یعمران ینظارت بر پروژه هاروستاهای فاقد دهیاری و و اعتبار به دهیاریها  صیتخص •

 روستاها


