
  89/83/6931لغایت   72/80/6931گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 72/80/69 شنبه 1

 .از طريق دهياري و شوراي اسالمي روستاي قمرود بادآ ملك جاده ورودي رمپ و پل وضعيتپيگيري موضوع  -

 .و جوانان بخش مركزي به منظور تقدير از هيات هاي ورزشي فعال در شهر قنوات و بخش مركزيهماهنگي هاي الزم با اداره ورزش  -

تهران و پيگيري موضوع تسهيل اراضي براي لوله گذاري و اخذذ رضذايت مذال ي  و    -پيگيري موضوع آبرساني به روستاهاي جاده قديم قم -

 .هماهنگي هاي الزم با منابع طبيعي

 .ي جمعه شهر قنوات و ارسال آن به فرمانداريتهيه خبر نماز عبادي سياس -

 

 70/80/69 یک شنبه 2

 .برگزاري برنامه هاي عزاداري و دسته هاي سينه زني در شهر قنوات و روستاهاي بخش -

 (.تعطيل(. )ع)حضرت امام رضاشهادت  -

 

 76/80/69 دو شنبه 3

جوانان و تش يل جلسه با مسئول اداره ورزش و جوانان بخذش  پيگيري موضوع واگذاري سال  ورزشي روستاي قمرود توسط اداره ورزش و  -

 .مركزي در همي  زمينه

 .در بخش مركزي و ارسال آن به فرمانداري ( ع)تهيه گزارش اربعي  حسيني  -

 .پيگيري موضوع احداث و ساخت مسجد روستاي خير آباد و هماهنگي هاي الزم با بنياد مس   انقالب اسالمي -

فرمانده بسيج بخش مركزي به منظور گراميداشت برنامه هاي هفته بسيج بخش و همچني  ارسال كمك هاي مردمذي  هماهنگي هاي الزم با  -

 .به زلزله زدگان استان كرمانشاه

 

 08/80/69 سه شنبه 4

 .حضور در جلسه ستاد فرماندهي نيروي انتظامي استان به همراه رئيس كالنتري شهر قنوات  -

 هفتذه  هذاي  برنامذه  برگذزاري  هماهنگي هدف با دهياران و مركزي بخش ادارات روساي باحضورمركزي تش يل جلسه شوراي اداري بخش  -

 .مركزي بخشداري محل در سرما فصل براي بخش سطح اجرايي دستگاههاي آمادگي و بسيج

 .پيگيري موضوع روشنايي جاده روستاي خيرآباد از طريق اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي استان -

 .استانداري و ارسال انها به استانداري 99عدد پرونده ساخت و سازهاي كميسيون ماده  4ت ميل  -

 



 

 1/86/69 چهار شنبه 5

 .حضور در جلسه كميسيون كفالت نظام وظيفه و بررسي پرونده هاي مربوطه -

 .انشعاباتپيگيري موضوع مش الت اهالي روستاي مبارك آباد درخصوص ساخت و سازهاي غيرمجاز و درخواست  -

 .پيگيري موضوع برداشت ش  و ماسه از رودخانه براي كشاورزان از طريق شركت تعاوني دهياران بخش مركزي -

 .استانداري و بررسي پرونده هاي ساخت و سازهاي غيرمجاز بخش 99اعزام نماينده جهت شركت در جلسه كميسيون ماده  -

 .و فرمانده بسيج بخش مركزي قنوات و هماهنگي هاي الزم پيمان ار مربوطه پيگيري موضوع طرح المان يادواره شهداي گمنام در شهر -

 

 7/86/69 پنج شنبه 6

اتخاذ تمهيدات الزم و آمذادگي در برابذر بذاد و طوفذان و     هماهنگي هاي الزم بادهياران و اعضاي شوراهاي اسالمي بخش مركزي به منظور  -

 .بارندگي در ايام هفته

 .و ارسال آن به فرمانداري و استانداري كرمانشاه استان زده زلزله مناطق به بخش مركزي ارسالي كم هايتهيه گزارش  -

 .بيمه دهياران بخش مركزي از اداره تامي  اجتماعيپيگيري موضوع  -

 .پيگيري موضوع بهداشت دانش آموزان مدارس روستاهاي بخش مركزي از مركز بهداشت قمرود و قنوات -

 

 سایر موارد 8

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

... واحد ساخت و سازهاي روستايي و نحوه اي  ساخت و سازها اعم از مس وني، كارگاهي، دامداري و  7بازديد كارشناسان اي  بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .لي ساك  روستاهاي بخش و رسيدگي به مش الت و نيازهاي آنهانفر از اها 34ديدار و گفت و گو با  -


