
  5/70/6921لغایت   92/70/6921گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 92/70/29 شنبه 1

در محدل بخشدداري   بخش مركزي باحضور مديريت بيمه بركت استان و مديريت بنياد تعاون زنددانيان اسدتان    دهياران گردهماييتشكيل  -

 .مركزي

در محدل   تشكيل جلسه هماهنگي اجراي طرح ترسيب كربن باحضور نماينده منابع طبيعي و دهياران و ارائه توضيحات الزم در اين زمينده  -

 .ي مركزيبخشدار

تشكيل جلسه هماهنگي طرح روستا تعاون و وام مشاغل خانگي با حضور نماينده اداره كار،تعداون و راداه اجتمداوي و دهيداران در محدل       -

 .بخشداري مركزي

دهياران، روساي مراكز بهداشتي درماني قنوات و قمرود، بهدورزان و ديگدر   باحضور  و سالمت بخش مركزيتشكيل جلسه شوراي بهداشت  -

 .بخشداري مركزي محل اوضاء در

 .تهيه خبر نماز وبادي سياسي جمعه شهر قنوات و ارسال آن به ارمانداري -

 

 07/70/29 یک شنبه 2

پروژه هاي ومراندي در  به همراه آقاي رحماني از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان درخصوص تهران -بازديد از روستاهاي جاده قديم قم -

 .اين روستاها

حضور نمايندگان ادارات آگاهي و دادگستري درخصوص حفاظت شترها در برابر تشكيل همايش آموزشي توجيهي شترداران بخش مركزي با -

 .سرقت دام

 .و بررسي مسائل و مشكالت و پيگيري پروژه هاي ومراني سطح بخشتشكيل جلسه با اوضاي شركت تعاوني دهياران بخش مركزي  -

 .پيگيري جمع آوري زباله هاي اطراف جاده هاي روستايي از طريق پيمانكار مربوطه -

 

 1/70/29 دو شنبه 3

 .درخصوص اجراي پيمانكار مربوطه در روستا تماس با رئيس شوراي اسالمي روستاي حسين آباد ميش مست -

 .روستاي بخش مركزي 5درخواست اختصاص دهياري به مكاتبه با ارمانداري و  -

 .و ارسال آن به ارمانداري ليست پروژه هاي ومراني بخش مركزي از محل جرايم راهنمايي و رانندگيتهيه  -

 .در روستاي ملك آباد ستفاده اهالي و كشاورزاندرخواست حفر چاه جهت امكاتبه با شركت آب منطقه اي درخصوص  -

 



 

 9/70/29 سه شنبه 4

تشكيل جلسه با رئيس و اوضاي شوراي اسالمي روستاي و دهيار اسالم آباد در محل بخشداري مركزي درخصوص مسائل و مشكالت روستا  -

 .و هماهنگي هاي الزم در اين زمينه

 .با ونوان ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي در محل ارهنگسراي جوان اختصاصي شغليحضور در دوره آموزشي  -

تشكيل جلسه هماهنگي و تصويب وامهاي صندوق توسعه ملي باحضور رئيس جهاد كشاورزي قمرود، نماينده ارمانداري و نمايندده پسدت    -

 .بانك در محل بخشداري مركزي

 .بخش مركزي و ارسال ان به ارمانداري شش ماهه تهيه گزارش وملكرد -

 

 0/70/29 چهار شنبه 5

 .ه اوضاء در محل بخشداري مركزيراي اسالمي بخش مركزي باحضور كليتشكيل جلسه شو -

حضور در جلسه هماهنگي درخصوص نصب المان مقبره شهداي گمنام در شهر قنوات در محل سالن جلسات شهرداري قنوات باحضور كليه  -

 .دستگاهها

يزي استان به همراه نماينده بنياد مسكن انقالب اسالمي درخصوص پروژه هاي ومراني مشداركتي  و برنامه ر يتمحل سازمان مديرحضوردر  -

 .در روستاها

 .اختصاص تسهيالتروستاها و هماهنگي هاي الزم جهت ه بانوان بخش مركزي درخصوص ايجاد اشتغال بانوان در تشكيل جلس -

 

 4/70/29 پنج شنبه 6

 .بازديد از پروژه هاي ومراني بخش مركزي به همراه آقاي طالبي معاون محترم امور انيو ومراني ارمانداري قم -

 .با ونوان ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي در محل ارهنگسراي جوان اختصاصي شغليحضور در دوره آموزشي  -

 .استانداري 99تشكيل دو پرونده ساخت و ساز غير مجاز در بخش مركزي و ارسال آن به كميسيون ماده  -

 .از اتوبان قم تهران جهت مشخص نمودن محل هاي نصب سطل هاي زباله  اينده جهت بازديداوزام نم -

 .برآورد جدول كشي روستا و از روستاي وباس آباد از  اينده جهت بازديداوزام نم -

 

 سایر موارد 8

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

... واحد ساخت و سازهاي روستايي و نحوه اين ساخت و سازها اوم از مسكوني، كارگاهي، دامداري و  5بازديد كارشناسان اين بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .اي بخش و رسيدگي به مشكالت و نيازهاي آنهانفر از اهالي ساكن روستاه 33ديدار و گفت و گو با  -


