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وهمچنين تشكيالت مشابه آن درسالهاي قبل  ي اسالمي روستاي ناريانشورا ازعمر سال28حدودگذشت  باتوجه به -1
از آن  ؛ امورعمومي روستا هيچگاه درمكاني مشخص ورسمي انجام نمي شده ؛ بلكه اين امور درسرگذرها وكوچه ها 

عملي براي نظام مند كردن ن اقدام اولي. ودربهترين شرايط در منازل مسئولين وقت به انجام مي رسيده 
فرهنگي  كانوندرانجام گرديده وموقتادرهمان روزهاي آغازين ر شورا بوده كه تعيين وتخصيص دفتكارشوراو

 .تا نسبت به احداث ساختماني مستقل اقدام گرددمستقرگرديدمسجدروستا
؛ دفاترانديكاتور وارسال )  فاكس؛ چاپگر؛ اسكنروكپي(خريدتجهيزات اداري نظير گاوصندوق؛ دستگاه چهاركاره  - 2

وساير لوازم مورد . ختلف براي دريافت كمكهاي مردمي براي عمران و آباديوچاپ قبوض م... مراسالت و
 .وهمچنين اختصاص يك خط تلفن ثابت به دفتر شورانياز

 

  



  

 .تعيين ساعت كار براي شورا واعالم عمومي آن به مردم  -3

 
بدينصورت كه  افتتاح حساب سيبا در بانك ملي شهرك ؛ جهت ساماندهي  و شفاف نمودن  اموردريافت وپرداخت؛ -4

 .كليه وجوه دريافتي به حساب بانكي واريز و پرداختها با صدور چك از اين حساب انجام مي گيرد
اخذ يك دستگاه كامپيوتر به صورت اماني از كانون ونصب وراه اندازي سيستم حسابداري برروي آن واخذ  -5

 .ر وبيشتر برانجام امور گزارشات متعدد ومتنوع از اين سيستم به منظور شفاف سازي و نظارت بهت

  



ارائه گردش حساب مالي وپرداختيهايي كه توسط كليه خانوارها بابت عمران روستايي صورت گرفته درپايان  - 6
 .هرسال به صورت مكتوب وچاپ شده جهت آگاهي خانوارها ازپرداختيها،بدهكاريها،ومانده حسابها

  
  )ازدفترتفصيلي اشخاص(فرم نمونه 

  
  
  
عملكرد مالي شورا درهرسال بصورت بيالن كاري وارائه آن مردم درماه مبارك رمضان هرسال گزارش كامل از  -7

 .جهت آگاهي از نحوه عملكرد شورادرآن سال
 

جهت مستند سازي مكاتبات براي كليه جلسات شورا ؛ صورتجلسه اي درسه برگ تنظيم ويك نسخه آن به  -8
الزم به ذكراست كه .ردفترشورا نگهداري مي شودبخشداري ويك نسخه به شوراي بخش ارسال ونسخه ديگرد

 .صورتجلسه تهيه گرديده است28طي اين دوسال 
براي استفاده هرچه بيشتر از نقطه نظرات و دانش وتجربيات همشهريان عزيز ومشاركت همگان درتصميم سازي  - 9

معتمدين محل؛ وتصميم گيري ها ؛ تعداد هشت جلسه مستقل وبسيار مفيد با روحانيون محترم؛ بزرگان و
 .دردفتر شورا برگزارگرديد ... كارشناسان وافراد خوش فكر و

 .در همايش شوراهاي اسالمي در مصالي هشتگرد شركت كرديم 30/07/87درتاريخ - 10

جهت ساماندهي توزيع آرد؛ آمار خانوارها با افراد تحت تكفل استخراج گشته و توزيع براساس اين آمار صورت مي  -11
 .گيرد

نامه   90 نامه براي مسئولين محترم منطقه درخصوص مشكالت روستا ارسال گرديدو تعداد 220ادطي دوسال تعد -12
 .وبخشنامه نيز از طرف مسئولين محترم به شورا واصل گرديد

پنج جلسه درخصوص  مشكالت مشترك و همچنين استفاده از توانمنديها وتجربيات ساير اعضا شورا در باال طالقان  -13
 .داشتيم

 .درتمامي جلسات مشترك و مربوط در شوراي اسالمي بخش و بخشداري شركت فعال داشتيمتقريبا   -14

  


