
  66/60/6930لغایت   4/60/6930گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 4/60/59 شنبه 1

 .و مكاتبه با دهياران در اين زمينه ها دهياري عمراني و خدماتي آالت ماشين براي بدنه و ثالت شخص بيمهپيگيري موضوع  -

 .66 سال بودجه قانون " 6 " تبصره " و " بند اعتبارات محل از روستايي هاي پروژه اهنگيهمپيگيري موضوع  -

 .ي عباس آبادروستا ورودي جهت تابلو ساخت پيگيري موضوع -

 .تهيه خبر نماز عبادي سياسي جمعه شهر قنوات و ارسال آن به فرمانداري -

 

 9/60/59 یک شنبه 2

 .ستاندار محترم به بخش مركزيتشكيل جلسه داخلي همكاران بخشداري مركزي باحضور كليه پرسنل و برنامه ريزي هاي الزم براي سفر ا -

 .پيگيري موضوع سم پاشي اماكن دامي روستاي عباس آباد از طريق شوراي اسالمي روستا -

 .پيگيري موضوع صورتجلسه هاي هيات رئيسه شوراهاي اسالمي روستاهاي بخش مركزي -

الف ملكي با انجمن ايتام استان و پيگيرري موضروع آنهرا و مكاتبره برا      و اهالي روستاي حصارشنه درخصوص اختنماينده تشكيل جلسه با  -

 .موسسه ايتام استان

 

 0/60/59 دو شنبه 3

 .شهر قنوات به همراه مسئولين بخش مركزي در محل دفتر ايشان به مناسبت هفته دولتبا امام جمعه محترم ديدار  -

 .امي، آتش نشاني، اورژانس و ديگر دستگاهها به منظور حضور استاندار محترم در بخش مركزيهماهنگي هاي الزم با نيروي انتظ -

افتترا  خانره بهداشرت    به مناسبت هفته دولت و سفر يكروزه استاندار محترم به بخش مركزي به همراه مديران ادارت شهرستان و استان  -

كارگراه   از ، بازديدكالسه در روستاي سراجه 3افتتا  مدرسه خير ساز ، افتتا  روكش آسفالت ورودي روستاي سراجه، روستايي مبارک آباد

و تصويب پرروژه  هراي    روستاي مبارک آباد و تشكيل جلسه شوراي اداري استان در شهر قنوات كارگاه چادر دوزيتوليد كفش و صندل و 

 .عمراني در سطح بخش

 

 7/60/59 سه شنبه 4

 .پروژه بخش كشاورزي در محل شهرک شكوهيه 66حضور در مراسم افتتا  همزمان  -

 .بازديد از اراضي شهرک شكوهيه و بررسي ساخت و سازهاي آن -

 1366 سرال  اول ماه وشش 1361 سال در شده اجراء وخدماتي عمراني هاي پروژه و ها طر  ليست و عملكرد گزارش اعالمپيگيري موضوع  -

 .ها دهياري توسط



 

 .روستاي قشالق البرز باتوجه به درخواست شوراي اسالمي روستا مزاحم هاي پل برداشت و سازي جادهپيگيري موضوع  -

 .هفته نيروي انتظامي در بخشبرگزاري برنامه هاي  هماهنگي جهت تشكيل جلسه با معاونت اجتماعي نيروي انتظامي به منظور -

 

 8/60/59 چهار شنبه 1

 .تشكيل جلسه با اعضاي شوراي اسالمي روستاي صفر آباد درخصوص بررسي مشكل تعيين هيات رئيسه شورا -

تشكيل جلسه با مسئولين آموزش و پرورش و اداره نوسازي مدارس درخصوص تعمير مدارس سطح بخش مركزي و برنامه ريرزي هراي الزم    -

 .در اين زمينه

 .تشكيل جلسه با اعضاي شوراي روستاي قوجه داغي و تعدادي از اهالي آنها به منظور بررسي مسائل و مشكالت روستا -

 

 5/60/59 پنج شنبه 6

 .حضور در جلسه شوراي اداري استان و انتخاب بخشدار مركزي به عنوان كارمند نمونه استانداري -

 .هماهنگي هاي الزم با مسئولين فرهنگي بخش و دهياران به منظور برگزاري دعاي پرفيض عرفه و نماز عيد قربان -

 .بخش مركزي و هماهنگي هاي الزم با دامپزشكيپيگيري موضوع بررسي وضعيت قرباني گوسفند در سطح  -

 .مكاتبه با فرمانداري درخصوص درخواست نيروي كار شركت ايثار فجر كاشان و هماهنگي هاي الزم با دهيار روستاي حسين آباد -

 

 06/69/59 جمعه 6
 .برگزاري نماز عيد سعيد قربان در مصلي نماز جمعه قنوات -

 (تعطيل.)عيد سعيد قربان -

 سایر موارد 8

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

... واحد ساخت و سازهاي روستايي و نحوه اين ساخت و سازها اعم از مسكوني، كارگاهي، دامداري و  3ارشناسان اين بخشداري از بازديد ك -

 .در بخش مركزي

 .نفر از اهالي ساكن روستاهاي بخش و رسيدگي به مشكالت و نيازهاي آنها 36ديدار و گفت و گو با  -


