
  9/51/6931لغایت   82/50/6931گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 82/50/50 شنبه 1

بازديد از روستاي حصارشنه به همراه كارشناسان استانداري و فرمانداري و بررسي مسائل و مشكالت روستتا و يگيگتري ويت گم كم كتي      -

 .ساخم و سازها زمگنها و

 .و ارسال آن به فرمانداري طرح هاي اولويم دار سرمايه گذاري در بخش مركزي كهگه  -

 .كشكگل ج سه شوراي اسالمي بخش مركزي باحضور اعضاء در محل بخشداري مركزي -

 و ارسال آن به ادارات صوركج سه هماهنيي اجراي يروژه هاي عمراني بخش مركزي كهگه -

 .سگاسي جم ه شهر قنوات و ارسال آن به فرمانداريكهگه خبر نماز عبادي  -

 

 85/50/50 یک شنبه 2

حضور در ج سه شوراي م اونگن فرمانداري و بخشداران بخشهاي كاب ه استان به رياسم فرماندار محترم و ارائه گزارش عم كترد بختش در    -

 .طول هفته گذشته و يگيگري، بحث و بررسي درخصوص مسائل و مشكالت بخش

 به نماز جم ه شهر قنوات در ي قماستاندار محترم امور اقتصادي و كوس ه منابع نجناب آقاي موسوي م او حضورهاي الزم جهم  يهماهني -

 .دولم هفته مناسبم

 .به اداره كل منابع طبگ ي استان م رفي دهگار و عضو شوراي نمونه در عرصه حفظ و نيهداري منابع طبگ ي -

 .محترم استاندار سفر هاي برنامه سگناندار محترم در بخش مركزي و ارسال هماهنيي هاي الزم جهم حضور است -

 

 05/50/50 دو شنبه 3

در محل ستالن ل ستات ستازمان متديريم و      (69سال)استان وعشايري روستايي كوس ه كخصصي  كارگروه ج سهج سه  دومگنحضور در  -

 .برنامه ريزي استان

 .و بررسي مسائل و مشكالت آنهاواقع در ارايي البرز  يرونده مربوط به ساخم و سازقاي كاشانگان در رابطه با كشكگل ج سه با آ -

 .ج سه كمگته برنامه ريزي شهرستان به رياسم فرماندار محترم حضور در  -

 .و مكاكبه با دهگاران در اين زمگنه بگمه آكش سوزي منازل روستايگان يگيگري مويوع  -

 .ه يسم در روستاي م ك ق  ه به منظور استفاده دهگارييگيگري مويوع ساختمام بال استفاده ادار -

 

 



 

 03/50/50 سه شنبه 4

 .در محل سالن ل سات سازمان مديريم و برنامه ريزي استان مقاومتي اقتصاد مدل كدوين كارگروهحضور در سومگن ج سه  -

 .ي ع ي آباد كورگلروستا مسجد  بهداشتي سرويس و حسگنگه ،شپزخانهآ ككمگليگيگري مويوع  -

 .كشكگل ج سه بررسي مسائل و مشكالت اب شگرين دهستان قمرود باحضور قرارگاه يگشرفم و آباداني سپاه و دهگاران دهستان قمرود -

 .و ارسال آن به فرمانداري لگسم يروژه هاي قابل افتتاح دهگاري هاي بخش براي هفته دولم كهگه  -

 

 3/50/50 چهار شنبه 5

 محتترم  باحضتور امتام جم ته     كح گف و شروع به كار منتخبگن ينجمگن دوره شوراهاي اسالمي روستاهاي بخش مركتزي  مراسم برگزاري -

 .شوراهاي اسالمي روستاهاي بخش مركزي در محل بخشداري مركزي  قنوات، اعضاي شوراي اداري بخش و

 .ي بخش مركزي روستا 31هگات رئگسه شوراي اسالمي  اتانتخاببرگزاري  -

 .مراسم كح گف و انتخاب هگات رئگسه منتخبگن ينجمگن دوره شوراي اسالمي شهر قنوات در محل بخشداري مركزي يبرگزار -

 8/50/50 پنج شنبه 9

 .حضور در ج سه هماهنيي سفر استاندار محترم به بخش مركزي و يروژه هاي عمراني بخش در محل فرمانداري -

از كوابتع بختش مركتزي از طريت       اده روستاهاي قاشتقابال  ، لشتمه ي نيتي ، با تك    مدارس بالاستف يگيگري مويوع ك مگر و بازسازي  -

 .فرمانداري

 .يگيگري مويوع افتتاح و ك نگ زني يروژه هاي عمراني سطح بخش مركزي در هفته دولم -

 0/50/50 جمعه 7

م ه شهر قنتوات و بحتث و بررستي يگرامتون     ديدار جناب آقاي موسوي م اون محترم امور اقتصادي و كوس ه منابع استانداري قم با امام ج -

 .مسائل و مشكالت شهر قنوات

جناب آقاي موسوي م اون محترم امور اقتصادي و كوس ه منابع استانداري قم در نماز جم ه شهر قنوات و سخنراني يگش از خطبه ها  حضور -

 .به مناسبم هفته دولم

 سایر موارد 8

 .ش درخصوص مسائل امنگتي و انتظامي بخش و ارسال آن به فرماندارياخذ گزارش از ك گه ياسياههاي انتظامي بخ -

... واحد ساخم و سازهاي روستايي و نحوه اين ساخم و سازها اعم از مسكوني، كارگاهي، دامداري و  7بازديد كارشناسان اين بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .گدگي به مشكالت و نگازهاي آنهانفر از اهالي ساكن روستاهاي بخش و رس 41ديدار و گفم و گو با  -


