شرح يظبيف مسئًليه امًر فىي دهيبريهبي كشًر
 -1ضىبسبيي كمجًدَب ،ويبزَب ي مطكالت ػمراوي ،فىي ي اجرايي ريستب ي ارائٍ گسارش ثٍ دَيبري
 -2وظبرت ثر اجرا ي رػبيت كليٍ دستًرالؼملَب ي ضيًٌوبمٍَبي فىي اثالؽضذٌ از سًي سبزمبن ضُرداريَب ي دَيبريَبي كطًر
 -3وظبرت فىي ثر اجراي عرحَبي ػمراوي ريستبيي اجراضذٌ تًسظ دَيبري
 -4تُيٍ گسارش پيطرفت فيسيكي پريشٌَبي ػمراوي در دست اجرا ي ارائٍ پيطنىُبدَبي زز ثنٍ دَينبري در صونًظ رفنغ مًاونغ ي اػنال
راَكبرَبي فىي مىبست
 -5ثررسي يضؼيت اجراي پريشٌَبي ػمراوي سبير دستگبٌَب در ريستب ي اػال گسارش ثٍ دَيبري ثٍػىًان مذير ارضذ ريستب
 -6تكميل پريوذٌ ي اوجب امًر فىي مرثًط ثٍ فرآيىذ اداري صذير پرياوٍ سبصتمبوي ،تغيير كبرثري ي تفكيك اراضي در داصل محذيدٌ ريستب
 -7اوجب ثبزديذَبي ديرٌاي از سبصتيسبزَبي ريستبيي ي اػال گسارش ثٍ دَيبري در صوًظ سبصتيسنبزَبي ثنذين پرياونٍ سنبصتمبن ي
داراي تخلف از ضًاثظ مىذرج در پرياوٍ سبصتمبن
 -8وظبرت ثر اجراي ضًاثظ ي دستًرالؼملَب در صوًظ امًر مرثًط ثٍ سبصتيسبز ريستب
 -9پبيص ػملكرد وبظريه ػضً وظب فىي ريستبيي مىذرج در پرياوٍَبي سبصتمبوي صبدرٌ ي ارائٍ گسارش تخلفبت وبظريه ثٍ وظنب مُىذسني ي
وظب فىي ريستبيي ي سبير مراجغ از عريك دَيبري
َ -11مكبري ثب دَيبري در ػمذ لراردادَبي ػمراوي ي وظبرت ثر اجراي مفبد لرارداد
 -11اػال وظرات فىي در فرآيىذ تُيٍ عرح َبدي ثٍ دَيبري ي ضًراي اسالمي ريستب (در مرحلٍ تُيٍ ي ثبزوگري عنرح َنبدي ،ارائنٍ پيطنىُبد
اصالحبت زز ثراي تحمك عرح َبدي موًة ي رػبيت حمًق ضُريوذي)
 -12ارائٍ مطًرت ثٍ دَيبري در مًضًعَبي فىي ي ػمراوي مرتجظ ثب كميسيًن مؼبمالت ي كميسيًن ػبلي مؼبمالت ثنب وظنر ضنًراي اسنالمي
ريستب
َ -13مبَىگي ي َمكبري ثب دَيبري ي مراجغ مرثًعٍ در تُيٍ ي اجراي مجلمبن ريستبيي ثب تأكيذ ثر حفظ ًَيت ريستب
َ -14مبَىگي ي َمكبري ثب دَيبري ي مراجغ مرثًعٍ در مىبستسبزي فضبَبي ػمًمي ريستب ثراي افراد تًاويبة (مؼلًل) ي كمتًان
َ -15مبَىگي ي َمكبري ثب دَيبري ثراي احذاث ي سبمبندَي غسبلخبوٍ ي آرامستبن ريستب
َ -16مبَىگي ي َمكبري ثب دَيبري جُت مغبلؼٍ ي اجراي پريشٌَبي ايمهسبزي در ريستب
َ -17مبَىگي ثب دَيبري ثراي حفظ ثىبَب ي آثبر ثبستبوي ريستب ثب َمكبري دستگبٌَبي ريرثظ
َ -18مبَىگي ي َمكبري ثب دستگبٌَبي متًلي ثراي تذييه اسىبد تًسؼٍ ريستبيي در لبلت ياحذ فىي دَيبري
 -19وظبرت ثر اجراي ثروبمٍَبي زيجبسبزي محيظ ريستب در چبرچًة عرحَبي موًة
 -21وظبرت ي اَتمب ثر رػبيت اصًل حفبظت از محيظزيست ي مىبثغ عجيؼي در اجراي پريشٌَبي ػمراوي ي صذمبتي دَيبري
 -21تُيٍ گسارشَبي ديرٌاي از يضؼيت اجراي پريشٌَبي ػمراوي ي سبصتيسبز در ريستب ثراي ارائٍ ثٍ دَيبري ي سبير مراجغ مرثًعٍ
 -22ضركت در كليٍ ديرٌَبي آمًزضي تؼييهضذٌ از سًي مراجغ مرثًعٍ
 -23ثرآيرد پريشٌَبي ػمراوي دَيبري ثر اسبس فُرستثُبي اثىيٍ ي َمكبري ثب مسئًل امًر مبلي ثراي تُيٍ اسىبد مىبلوٍ
 -24اوجب سبير امًر فىي ارجبع ضذٌ از سًي دَيبري
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