
  61/80/6936لغایت   6/80/6936گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 6/80/66 شنبه 1

تهران از طريق مركز بهداشت شهرستان و هماهنگي هاي الزم با شوراي اسالممي  -پيگيري موضوع خانه بهداشت روستاهاي جاده قديم قم -

 .قاشقابمغ، چشمه پلنگي و شاهجردروستاهاي 

 .تهران-پيگيري موضوع پروژه آسفالت راه روستايي روستاي قاشقابمغ واقع در جاده قديم قم -

 .حضور در جلسه بررسي پروژه هاي عمراني در محل معاونت امور فني و عمراني فرمانداري قم و بررسي پروژه هاي عمراني بخش مركزي -

 .اله و پسماندهاي بين راهي روستايي و اطراف جاده ها از طريق پيمانكار مربوطهپيگيري موضوع جمع آوري زب -

 .تشكيل جلسه با معلمان مدارس روستاهاي ايليخ بمغي و نعمت آباد و بررسي مسائل و مشكمت اين مدارس -

 .پيگيري موضوع انشعابات مسكن هاي طرح رهبري در روستاي ملك قلعه -

 .معه شهر قنوات و ارسال آن به فرمانداريتهيه خبر نماز عبادي سياسي ج -

 

 7/80/66 یک شنبه 2

 .تشكيل جلسه با موسسه ايتام درخصوص اختمف زمين هاي روستاي حصارشنه مالكين با موسسه ايتام -

و  حضور در جلسه مشترك با فرمانده پادگان قيام و اعضاي شوراي اسممي روستاي چشمه شور در خصوص مشكل آب روستاي چشمه شور -

 .هماهنگي هاي الزم در اين زمينه

 .تهران و بررسي مسائل و مشكمت اين روستاها-بازديد از روستاهاي عباس آباد، ايليخ بمغي، نعمت آباد و انجيرلي واقع در جاده قديم قم -

ان در شالهر قنالوات و   آبال  11حضور در جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش مركزي و هماهنگي هاي الزم به منظور برگزاري راهپيمالايي روز   -

 .مسائل و مشكمت فرهنگي بخش

 

 0/80/66 دو شنبه 1

حضور در جلسه شوراي معاونين فرمانداري و بخشداران بخشهاي تابعه استان به رياست فرماندار محترم و ارائه گزارش عملكالرد بخالش در    -

 .طول هفته گذشته و پيگيري، بحث و بررسي درخصوص مسائل و مشكمت بخش

 .جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان به رياست فرماندار محترم در محل سالن جلسات فرمانداريحضور در  -

 .پيگيري موضوع طرح المان يادواره شهداي گمنام در شهر قنوات و هماهنگي هاي الزم با شهردار قنوات -

 .ررسي مشكمت تعدادي از اهاليپيگيري موضوع الحاق به طرح هادي قسمتي از روستاي صفر آباد و ب -

 



 

 6/80/66 سه شنبه 4

 تشكيل جلسه با معاون فني و عمراني فرمانداري درخصوص پروژه هاي عمراني بخش مركزي -

 .تشكيل جلسه كميته انظباق مصوبات شوراهاي اسممي روستاهاي بخش مركزي در محل بخشداري مركزي -

 آبان براي دانش آموزان 11يمايي روز پيگيري موضوع تهيه بسته هاي فرهنگي براي راهپ -

 .آبان شهر قنوات و ارسال آن به ادارات 11ارسال صورتجلسه هماهنگي راهپيمايي روز  -

 .تماس با آقاي دكتر اسفيجاني مدير دامپزشكي شهرستان درخصوص امحاء مرغ خانگي در روستاي مبارك آباد -

 

 08/80/66 چهار شنبه 5

دمان و المان شهداي گمنام در شهر قنوات باحضور مديركل حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقالدس اسالتان،   تشكيل جلسه هماهنگي احداث يا -

 .بسيج و ديگر اعضاء در محل بخشداري مركزي

 .تشكيل جلسه با نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان درخصوص مستند سازي تجربيات مديران استان -

 .اقتصاد مقاومتي استان در محل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كارگروه تدوين مدلحضور در جلسه  -

 .پرونده مربوطه 25اعزام نماينده جهت شركت در جلسه كميسيون كفالت نظام وظيفه و بررسي  -

 .آبان در شهر قنوات 11پيگيري موضوع راهپيمايي روز  -

 

 00/80/66 پنج شنبه 6

در محالل بخشالداري   سپاه درخصوص اجراي پروژه هاي عمراني در روستاهاي دهستان قمرود تشكيل جلسه با قرارگاه پيشرفت و آباداني  -

 .و هماهنگي هاي الزم با معاون فني و عمراني فرمانداريمركزي 

 .تشكيل جلسه كارگروه مديريت پسماند بخش مركزي باحضور مديران مجتمع هاي بين راهي و ديگر اعضاء در محل بخشداري مركزي -

 .آبان در شهر قنوات 11بسته هاي فرهنگي براي دانش آموزان بخش مركزي براي راهپيمايي روز  عدد 555تهيه  -

 

 سایر موارد 8

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

... ايي و نحوه اين ساخت و سازها اعم از مسكوني، كارگاهي، دامداري و واحد ساخت و سازهاي روست 7بازديد كارشناسان اين بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .نفر از اهالي ساكن روستاهاي بخش و رسيدگي به مشكمت و نيازهاي آنها 18ديدار و گفت و گو با  -


