
  33/80/3131لغایت   31/80/3131گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 31/80/69 شنبه 1

 باحضور دانش آموزان مقااع  متوسا و و   آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با در شهر قنوات 11راهپیمایی حضور در  -

 .مسئولین، بسیجیان و روحانیون

 .تشکیل جلسو با معاون امور فنی و عمرانی فرمانداري درخصوص پروژه هاي عمرانی س ح بخش مركزي و هماهنگی هاي الزم در این زمینو -

 .پیگیري موضوع الحاق بو عرح هادي قسمتی از روستاي جنت آباد از عریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی -

 .دي سیاسی جمعو شهر قنوات و ارسال آن بو فرمانداريتهیو خبر نماز عبا -

 

 31/80/69 یک شنبه 2

در محل  تهران-در جاده قدیم قمواق  و روستاهاي مجاور  شور چشمو روستاي بو آب انتقال هماهنگی و ، تخصیصبررسیحضور در جلسو  -

 .دفتر فرماندار محترم

 .عو شهر قنوات و اهداي بستو هاي فرهنگی بو دانش آموزانبازدید از مدارس متوس و شهر قنوات بو همراه امام جم -

 .تهران بو منظور تهیو بستو هاي فرهنگی براي دانش آموزان-پیگیري موضوع تعداد دانش آموزان مدارس روستاهاي جاده قدیم قم -

 .بو درخواست دهیاريمکاتبو با اداره پست استان درخصوص كاهش هزینو هاي نصب پالك و كد پستی در روستاي قمرود باتوجو  -

 قمرود دهستان در خیرآباد و داغی قوجو ، آباد فیض روستاهاي بو آبرسانی اعتبار برآورد -

 

 31/80/69 دو شنبه 1

تهران باحضور نماینده حقوقی شركت گااز و اعضااي شاوراهاي اساالمی     -تشکیل جلسو هماهنگی گازرسانی بو روستاهاي جاده قدیم قم -

 .مركزيروستاها در محل بخشداري 

 .و مکاتبو با بنیاد مسکن انقالب اسالمی باجی سل ان قلعو روستاي معابر آسفالتپیگیري موضوع  -

 .و مکاتبو با راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آباد شریف سمت روستاي بو باجی سل ان قلعو مسیر روستاي یپیگیري موضوع روشنای -

 .باتوجو بو درخواست دهیاري قمرود روستاي افزایش سهمیو آرد نانوائی سنگکیدرخصوص مکاتبو با شركت غلو و خدمات بازرگانی استان  -

 .و هماهنگی هاي الزم با اداره محیط زیست دپوي كود  در مسیر دسترسی بو ایستگاه محدیوپیگیري موضوع  -

 

 39/80/69 سه شنبه 4
 .تشکیل جلسو با دهیار روستاي ملك قلعو درخصوص پیگیري عرح آبرسانی بو منازل عرح مسکن رهبري در روستاي فوق -

 .كوه سفید درخصوص مسائل و مشکالت روستاروستاي  يدهیارسرپرست تشکیل جلسو با  -



 

 .پیگیري موضوع واگذاري سالن ورزشی روستاي قمرود از عریق اداره كل ورزش و جوانان استان -

 .استانداري و مکاتبو با فرمانداري در همین زمینو 99پیگیري موضوع تقسیط راي هاي كمیسیون ماده  -

پیگیري موضوع برداشت غیر مجاز شن و ماسو از رودخانو قلعو سل ان باجی و قشالق البرز از عریق شركت تعاونی دهیااران و مکاتباو باا     -

 .مناب  عبیعی و شركت آب من قو اي

جد روستاهاي حاجی آباد آقا ،سراجو ، اسالم آباد ، باقر آباد ، باغ نو و صید آباد بو منظور مرمات و تکمیال ایان مسااجد باا      بازدید از مسا -

 .هماهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه

 

 31/80/69 چهار شنبه 5

 .محترم  حضور در اولین جلسو كمیتو مجتم  هاي تولیدي كشاورزي شهرستان قم در محل دفتر فرماندار -

 .و مکاتبو با آموزش و پرورش ناحیو سو در همین زمینو باجی سل ان قلعوروستاي  ابتدائی مدرسو مشکالت رف پیگیري موضوع  -

 .پیگیري موضوع بیمو تامین اجتماعی دهیاران پاره وقت بخش مركزي و مکاتبو با اداره تامین اجتماعی -

 .احکام آنهاپیگیري موضوع گزینش دهیاران بخش مركزي و صدور  -

تهران بو منظور تعیین نماینده شوراي اسالمی بخش در روستاهاي -بازدید اعضاي شوراي اسالمی بخش مركزي از روستاهاي جاده قدیم قم -

 .فاقد شورا

 در شهر قنوات و روستاهاي بخش مركزي( ع)برگزاري مراسم هاي عزاداري اباعبداهلل الحسین -

 

 30/80/69 پنج شنبه 6
 .(تع یل)یاربعین حسین -

 در شهر قنوات و روستاهاي بخش مركزي( ع)برگزاري مراسم هاي عزاداري اباعبداهلل الحسین -

 سایر موارد 8

 .اخذ گزارش از كلیو پاسگاههاي انتظامی بخش درخصوص مسائل امنیتی و انتظامی بخش و ارسال آن بو فرمانداري -

... روستایی و نحوه این ساخت و سازها اعم از مسکونی، كارگاهی، داماداري و   واحد ساخت و سازهاي 6بازدید كارشناسان این بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .نفر از اهالی ساكن روستاهاي بخش و رسیدگی بو مشکالت و نیازهاي آنها 19دیدار و گفت و گو با  -


