
  01/20/6931لغایت   02/20/6931گزارش هفتگی بخش مرکزی از مورخ 

 شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تاریخ ایام هفته ردیف

 02/20/69 شنبه 1

مهندس صالحي   و فرمانداري مسجد روستا به همراه مهندس تكيه از از روستاي چشمه شور در خصوص تكميل اعزام نماينده جهت بازديد  -

 ارگاه سازندگي سپاه از قر

 .استانداري 99 ماده كميسيون به ارجاع جهتتكميل پرونده هاي ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاهاي بخش  -

 .پيگيري موضوع بيمه دهياري هاي بخش مركزي از طريق اداره تامين اجتماعي -

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

-  

 02/20/69 شنبه یک 2

تهران جهت جانمايي سطل هاي زباله به همراه كارشناساني از اداره راهداري و حمل  -اعزام نماينده اين بخشداري جهت بازديد از اتوبان قم -

 .و نقل جاده اي استان

 .كزيو شوراي اسالمي بخش مرپيگيري موضوع واگذاري سالن ورزشي روستاي قمرود از طريق اداره ورزش و جوانان  -

 .قنوات محدوده اراضي در واقع خورشيدي نيروگاه احداث جهتمكاتبه با امور اراضي استان  -

 .99بازديد از مجتمع بين راهي مهتاب و تشكيل پرونده جهت ارجاع به كميسيون ماده  -

-  

 00/20/69 دو شنبه 3

روستاهاي اطررا  و تمراس برا مرديرعامل      شور وتشكيل جلسه با نيروي هوايي ارتش پادگان قيام درخصوص آبرساني به روستاي چشمه  -

 .آب و فاضالب روستايي در همين زمينه شركت

 .پيگيري موضوع خرابي حمام و آثار تاريخي روستاي زنبورك و مذاكره با شوراي اسالمي بخش مركزي و شركت تعاوني دهياران -

 .تهران-قمتماس با اداره نوسازي مدارس درخصوص نوسازي مدارس روستاهاي جاده قديم  -

 .تهران قم اتوبان در زباله سطل نصب خصوص در استان اي جاده نقل و حمل و راهداري محترم كل مديرمكاتبه با  -

 .بازديد كارشناسان واحد ساختو ساز اين بخشداري  از زمين موجود در روستاي خير آْباد جهت ساخت و احداث مسجد -

-  

 02/20/69 سه شنبه 4

اري سالن ورزشي روستاي قمرود به افراد متقاضي باحضور اعضاي شوراي اسالمي بخرش مركرزي و نماينرده    تشكيل جلسه هماهنگي واگذ -

 .اداره ورزش و جوانان

 .تشكيل جلسه شوراي اسالمي بخش مركزي باحضور كليه اعضاء در محل بخشداري مركزي -



 

 .تشكيل جلسه داخلي همكاران بخشداري مركزي و ارائه گزارش هريك از همكاران و بررسي مسائل و مشكالت بخش -

پيگيري موضوع سرويس دانش آموزان مدارس راهنمايي روستاهاي دشت مسيله و هماهنگي هاي الزم با دهيرار روسرتاي مشرك آبراد و      -

 .راننده اتوبوس

 .تهران-روستاي خير آباد واقع در جاده قم پيگيري موضوع احداث و ساخت مسجد در -

-  

 02/20/69 چهار شنبه 5

 .در محل اداره كل پست استان قم جهت شركت در جلسه هماهنگي سيماك  اعزام كارشناسان اين بخشداري -

 .تهران از طريق سپاه-پيگيري موضوع توزيع بسته هاي فرهنگي بين دانش آموزان مدارس روستاهاي جاده قديم قم -

 .تهران از طريق پيمانكار-ري موضوع جمع آوري پسماندهاي بين راهي جاده قمپيگي -

 .در محل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قم استان بحران مديريت مسكن تأمين تخصصي كارگروهاعزام نماينده جهت شركت در جلسه  -

-  

 02/20/69 پنج شنبه 6

اران و اعضاي شوراي اسالمي بخش مركزي درخصوص جمع آوري پسرماندهاي  تشكيل گردهمايي دهياران بخش مركزي باحضور كليه دهي -

 .روستايي و بين راهي

بازديد از روستاي خير آباد و تشكيل جلسه با اهالي روستا و بررسي مسائل و مشكالت آنها و هماهنگي هاي الزم جهت احداث مسرجد در   -

 .اين روستا

 .مي بخش مركزي به منوور كمك رساني به زلزله زدگان و ارسال كمك هاي غير نقدي هماهنگي هاي الزم بادهياران و اعضاي شوراي اسال -

 .پيگيري موضوع پرونده ساخت و ساز شركت دشت ابرار از طريق واحد ساخت و ساز اين بخشداري -

-  

 09/0/69 جمعه 7
 .لزله زدگان و ارسال كمك هاي غير نقدي هماهنگي هاي الزم بادهياران و اعضاي شوراي اسالمي بخش مركزي به منوور كمك رساني به ز -

 .ارسال كمك هاي غير نقدي از بخش مركزي به منطقه زلزله زده كرمانشاه -

 سایر موارد 8

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

... اخت و سازهاي روستايي و نحوه اين ساخت و سازها اعم از مسكوني، كارگاهي، دامرداري و  واحد س 6بازديد كارشناسان اين بخشداري از  -

 .در بخش مركزي

 .نفر از اهالي ساكن روستاهاي بخش و رسيدگي به مشكالت و نيازهاي آنها 35ديدار و گفت و گو با  -


