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 32/11/59 شنبه 1

ساالن   محل دربخش و دهياران  اسالمي يها،شورا بخش مركزي مسئولينبا حضور  بخش مركزي هماهنگي طرح درختكاريجلسه تشكيل  -

 .مركزي و بحث و بررسي پيرامون كاشت نهال در روستاها و شهر قنواتبخشداري جلسات 

در محال   بخش و دهياران و مسئولين اسالمي يهاشورا حضور كليه باپيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز  در بخش مركزي  جلسهتشكيل  -

 .بخشداري مركزي

 .جنت آبادروستاي اسالمي كرماني از اعضاي شوراي رحمان آقاي  و خاكسپاري شركت در مراسم تشييع -

 .اخذ خبر نماز جمعه شهر قنوات و تهيه و تنظيم و ارسال آن به فرمانداري قم -

-  

 32/11/59 یک شنبه 2

 .سالن جلسات استانداري محل در 69سال  در رابطه با انتخاباتفرمانداري سياسي و امنيتي  ت محترمجلسه با معاون حضور در -

و پيگيري موضوع با حضور  شاركت   سه گازرساني  قمرود جهت حل اختالف و توافق مالكين اراضي قمرودبراي شركت در جلاعزام نماينده  -

 .بازديد از محل هاي مورد نظر و مورد اختالف با مالكين روستاي قمرودو  در جلسه گاز استان قم و اعضاي شوراهاي اسالمي دهستان قمرود

 .جشنهاي انقالب اسالمي در دهه فجر اران به منظور شركت و برگزاريبخش مركزي و دهيادارات  تقدير و تشكر از كليه -

 حوادث احتمالي در خصوص شرايط نامناسب جوي  هماهنگي الزم با دهياران به منظور آماده باش الزم براي  -

 39/11/59 دو شنبه 3

 .وگيري از بروز حادثهشرق در مورد خروج كابلهاي برق در مومن آباد جهت ترميم و جل منطقه تماس با اداره برق -

 . ديزلي خودرويبا  شهري نقل و حمل عرصه در فعال افراد نام ثبت رساني اطالعتاكسيراني مبني بر مكاتبه با  -

 .نتيجه اعالم و اقدام و برق حوزه در كورگل آباد علي مشكالتاستان مبني بر مكاتبه با شركت توزيع برق  -

 . و ارسال آن به ادارات مختلف مركزي بخش سطح در درختكاري طرح اجراي هماهنگي صورتجلسهتهيه و تنظيم  -

 . آباد مبارك دهياري تفكيك حق خصوص در استانداري فني دفتر مديركلمكاتبه با  -

 آباد رحمت و خليل حاج جاده نواقص مكاتبه با مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مبني بر رفع -

 روستا آن دهياري به آباد اسالم نزديك بالاستفاده مدرسه تحويل درخواسته آموزش پرورش ناحيه قم مبني بر مكاتبه با رئيس محترم ادار -

 بخش مركزي.دهياران  از طريقپيگيري موضوع بهداشت و درمان بخش مركزي  -

 32/11/59 سه شنبه 4

 .بيد خام كارخانه پوشال نامه به دهياري مبارك آباد جهت اخطار به و تنظيم  تهيه -

 در روستاي حاجي آباد آقا مبني بر درخواست احداث سالن ورزشيرئيس محترم شوراي اسالمي روستاي حاجي آباد آقا مكاتبه با  -

مخاطرات جوي براي افزايش و گسترش آگاهي  فرمانداري براي معرفي پرسنل جهت  شركت در كالسهاي آموزشي  پاسخ نامه وتنظيمتهيه  -



 

 اده سازي مسئوالن.و فرهنگ ايمني و آم

 دهستان قمرود و ارسال آن به فرمانداري و شركت گاز تنظيم صورتجلسه رفع اختالف گازرسانيتهيه و -

 و زباله  پيگيري و جمع آوري نخالهاز اراضي جاده جعفريه و قنوات جهت و عكس برداري  بازديد  -

 يدر محل بخشداري مركز مركزي شوراي اسالمي بخش با اعضاي جلسهتشكيل  -

   .در جلسه تعاوني مسكن فرمانداري و بخشداري ها حضور -

-  

 32/11/59 چهار شنبه 5

 قم   استانداري محل جلسه برنامه ريزي و تصميم گيري تفاهم بين پست بانك و معاونت روستايي در حضور در -

ث و بررساي پيراماون مساائل    تشكيل جلسه و هم انديشي با روحانيون بخش مركزي در محل دفتر امام جمعه محترم شاهر قناوات وبحا    -

 مركزي فرهنگي بخش

با توجه به نزديك شدن ايام ثبت نام از داوطلبين شوراي اساالمي   65 سال سرشماري آمار درخواستمكاتبه با فرماندار محترم قم مبني بر  -

 شهر و روستا

 پرونده 22نظام وظيفه عمومي و رسيدگي به تعداد  كميسيون كفالت جلسه نماينده جهت شركت دراعزام  -

 انحراف تيرهاي برق در مسير قم به قنوات   مكاتبه با اداره راه و شهرسازي درخصوص -

  2شهرداري منطقه  از  طريقمسير جاده كوه سفيد  خرابي پيگيري موضوع -

 32/11/59 پنج شنبه 9

 امور عمراني استانداري   محترم هماهنگيحضور در جلسه كارگروه امور زير بنايي و شهر سازي استان در محل دفتر معاونت  -

 .از طريق اداره راه و شهرسازي قم به قنواتمسير جاده روشنائي  پيگيري موضوع -

 مكاتبه با مسئول محترم بنياد مسكن انقالب اسالمي بخش مركزي در خصوص واگذاري زمين جهت آرامستان روستاي كوه سفيد. -

 . اهداري و حمل و نقل جاده اي استاناز طريق اداره ر رفع نواقص جاده كوه سفيدپيگيري موضوع  -

-  

 سایر موارد 8

 اخذ گزارش از كليه پاسگاههاي انتظامي بخش درخصوص مسائل امنيتي و انتظامي بخش و ارسال آن به فرمانداري. -

، دامداري و ... واحد ساخت و سازهاي روستايي و نحوه اين ساخت و سازها اعم از مسكوني، كارگاهي 8بازديد كارشناسان اين بخشداري از  -

 در بخش مركزي.

 نفر از اهالي ساكن روستاهاي بخش و رسيدگي به مشكالت و نيازهاي آنها. 42ديدار و گفت و گو با  -


