وظایف شورایاری های محالت
 -1ضٌبسبیی هطکالت  ،اسائِ عشح ٍ پیطٌْبد ٍ تالش دس جْت ایجبد هحیغی سبلن اص ًظش صیست هحیغی ثب اّذاف هجبسصُ ثب
آلَدگی ّبی خبن  ،آة ،آلَدگی ّبی صَتی ٍ صشفِ جَیی اًشطی دس اهبکي
 -2ضٌبسبیی هطکالت ٍ اسائِ عشح ٍ پیطٌْبد ثْجَد ٍضؼیت سفشّبی دسٍى ضْشی ثب ّذف ثْیٌِ سبصی حول ٍ ًمل
 -3تْیِ عشح ٍ پیطٌْبد دس صهیٌِ ایجبد ًطبًِ ّب ٍ یبدهبًْبی ضْشی ٍ پیطٌْبد ًبهگزاسی هؼبثش ،هیبدیي ،خیبثبًْب ٍ کَچِّب
 -4اسائِ عشح ٍ پیطٌْبد دس جْت فشاّن آٍسدى اهکبًبت ،گزساى اٍلبت فشاغت جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ٍ گستشش هشاکض تفشیحی،
ٍسصضی ٍ ٌّشی ثب ّوبٌّگی ستبد اجشایی
ّ -5وکبسی ثب ضَسایاسالهی ضْش تْشاى ثشای ثشلشاسی آساهص ٍ اهٌیت ضْشی ٍ هجبسصُ ثب آسیتّبی اجتوبػی ٍ صهیٌِّبی جشم
خیض
ّ -6وکبسی ثب ضَسای اسالهی ضْش ثشای هؼشفی ٍ آهَصش حمَق ٍ ٍظبیف ضْشًٍذی ٍ هطبسکتْبی هشدهی ٍ آگبُسبصی ّوگبًی
 -7اسائِ عشح ٍ پیطٌْبد ثشای خَدگشاداًی اهبکي ػوَهی ،توْیذ ٍ تذاسن صیجبسبصی ٍ ثْیٌِ سبصی فضبی صیست ضْشی
ّ -8وکبسی دس ایجبد ٍ گستشش فضبی سجض ٍ اداسُ خَدگشداى ثَستبًْبی ضْشی
ّ -9وکبسی ثب ضَسای اسالهی ضْش تْشاى دس جْت تَسؼِ هَسسبت ػبم الوٌفؼِ ٍ فؼبلیت ّبی داٍعلجبًِ
 -11ثشسسی ٍ ضٌبخت کوجَدّبً ،یبصّب ٍ ًبسسبئیْبی اجتوبػی ،فشٌّگی ،آهَصضی ،ثْذاضتی ،التصبدی ،سفبّی ٍ ػوشاًی هحلِ
 -11تْیِ عشح ٍ پیطٌْبد صهیٌِ ّبی هختلف صًذگی ضْشی
ّ -12وکبسی ثب ضَسای اسالهی ضْ ش تْشاى دس جْت تأسیس اًَاع اًجوٌْبی داٍعلجبًِ دس صهیٌِ ّبی اهذادی ،اجتوبػی اسضبدی
ٍتطکیل تؼبًٍی ّبی تَلیذ ،تَصیغ ٍ هصشف اسصاق ػوَهی
ّ -13وکبسی ثب ضَسای اسالهی ضْش تْشاى دس جْت کٌتشل لیوتْب ٍ ًشخ کشایِ دسٍى ضْشی
 -14اسائِ عشحْبی ٍ پیطٌْبدات جْت آهَصش ثشًبهِ ّبی دفبع غیش ًظبهی ثِ ضْشًٍذاى ٍ ّوکبسی ثب ضَسا جْت همبثلِ ٍ
پیطگیشی اص حَادث غیش هتشلجِ
ّ -15وکبسی دس جْت اداسُ فضبّبی ػوَهی اص لجیل داسلتحفیظ ،فضبّبی ٍسصضیً ،گبسخبًِ ّب ٍ  ...ثب ّوبٌّگی ستبد اجشایی
ضَسایبسی
ّ -16وکبسی ٍ ّویبسی دس اداسُ اهبکي هزّجی ٍ فشٌّگی ثٌب ثِ دسخَاست دستگبّْبی ریشثظ
 -17هطبسکت دس ثشگضاسی اًتخبة هجلس ،سیبست جوَْسی ،خجشگبى اص عشیك ّوکبسی ثب هسئَلیي ٍ دس صَست دسخَاست هشاجغ
لبًًَی ریشثظ
ّ -18وکبسی دس جْت سبهبًذّی حول ٍ ًمل ضْشی
تجصشُ  :1کلیِ ٍظبیف هشثَط فَق الزکش اػن اص اسائِ عشح ّب ٍ ّوکبسیْبی کِ ًیبص ثِ تؼبهل ثب دستگبّْبی اجشایی داسد اص عشیك
ّوبٌّگی ثب ستبد اجشایی ضَسایبسی اًجبم خَاّذ ضذ.
تجصشُ :2هبّیت ٍظبیف ضَسایبسی صشفبً جٌجِ ضٌبسبییً ،ظبستی ،هطَستی ٍ ّوکبسی داسد.
هبدُ  -12ضَسایبسی هحالت ثِ هٌظَس حسي اًجبم ٍظبیف ٍ اهَس هحَلِ الذام ثِ تطکیل گشٍّْبی کبسی داٍعلجبًِ ثب حضَس
هتخصصبى خَاٌّذ ًوَد.
هبدُ  -13آئیي ًبهِ ّبی اجشای ،اًضجبعی ٍ اًتخبثبت ،عشح تفضیلی ٍ سبختبس سبصهبًی ضَسایبسی ّب ٍ اصالحبت آى تَسظ ستبد
ّوبٌّگی تْیِ ٍ پس اص تصَیت ایي ستبد الصم االجشا است.

