
  به نام خدا
  شوراي اسالمي روستاي ناريان

  1388 الي  1386سالگزارش عملكرد از 

  جاده:  پنجمبخش 

  جاده – 5
  .هزارتومان براي جاده ازطريق شورا هزينه شده است266نيز 87هزارتومان ودرسال575مبلغ86درسال -1
 .سيدگي به وضعيت جاده براي وزارت راه وترابري ارسال نامه درخواست ر - 2
 .اداره راه استان       "        "            "                "              "           "      -3
 .اداره راه شهرستان        "        "            "                "              "           "      -4
  .فرمانداري محترم        "        "            "                "                "           "    -5
  .بخشداري        "        "            "                "              "           "      - 6
  .سالمي  بخش شوراي ا       "        "            "                "              "           "      -7
  .نماينده ساوجبالغ وطالقان درمجلس شوراي اسالمي        "        "            "                "              "           "      -8
نامه اي براي رياست محترم جمهوري تنظيم وارسال گرديدو ايشان   86يادواره شهداي سالمراسم حاشيه در - 9

 .ع دادند وايشان نيز به فرماندار نامه را به استاندار ارجا
پيگيري هاي مكرر انجام شده منجر به اعزام كارشناس ازاداره راه شهرستان گرديد كه ايشان نظرشان انجام  - 10

و دراولويت بندي . تغيير مسيربخشهايي از جاده بوده و نياز به زيرسازي و روكش آسفالت را نيز تاييد نمودند
ت اول  انجام در اداره راه وترابري شهرستان قرارگرفت و بودجه مربوط نيز اخيرا انجام شده اين پروژه دراولوي

 .به تصويب رسيد
 :برخي از تاريخهاي اقدامات ،  مكاتبات ومذاكرات

 ارسال نامه به فرمانداري ، بخشداري و اداره راه و ترابري:  20/10/85مورخ  

 و ترابري شهرستان ساوجبالغ ارسال نامه به بخشداري و اداره راه:  24/02/86مورخ  

بندي و  گابيونارسال نامه به فرمانداري و جلسه حضوري در مورد جاده ، :  01/03/86مورخ  
 سنگفرش كنار رودخانه

ارسال نامه به نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي در مورد امور جاده و : 01/03/86مورخ  
 .مشكالت مردم روستا كردنمطرح 

حويل نامه در مراسم شهدا به آقاي احمد احمدي نژاد در مورد جاده روستا به ت:  22/04/86مورخ  
به  وابالغ از رياست جمهوريتوسط ايشان دستور اقدام الزم اخذرياست محترم جمهوري اسالمي و 

 .استاندار محترم كه ايشان هم به فرمانداري شهرستان ارجاع نمودند



 .مشكل جاده وسايرمشكالتپيگيري  مراجعه به فرمانداري جهت:  12/08/86مورخ  

  مراجعه به بخشداري در خصوص پيگيري نامه هاي ارسال شده:  11/12/86مورخ  

 .مراجعه به اداره راه و ترابري شهرستان و مذاكره با مسئولين در مورد امور جاده:  21/02/87 

ي رانش زمين و سط اداره راه و ترابري بخش جهت ترميم خرابارسال ماشين آالت تو:  02/87/؟؟ 
 .پاكسازي جاده

 بازديد مسئول محترم اداره راه و ترابري شهرستان و كارشناس محترم از جاده روستا:  07/02/87 

 .بندي ، سنگفرش و دهياري گابيونمراجعه به فرمانداري جهت پيگيري نامه هاي جاده ، :  16/04/87 

 .و دهياريمراجعه به استانداري جهت پيگيري امور جاده :  17/04/87 

 .مراجعه به اداره راه و ترابري شهرستان براي پيگيري جاده:  07/05/87 

 .و جاده  عمرانيو مراجعه به بخشداري در خصوص هماهنگي كارهاي :  29/07/87 

بندي و سالن  گابيونتحويل تصوير نامه هاي رياست محترم جمهور در خصوص جاده ، :  30/07/87 
ت و همچنين يك نامه به پيوست زده شده كه هيچ گونه كار عملي ورزشي به استاندار محترم وق

 .نسبت به تقاضاي فوق صورت نگرفته است

 .مراجعه به فرمانداري در مورد نامه هاي ارسال شده:  04/08/87 

 .بندي و سنگفرش به فرماندار محترم گابيونتحويل حضوري نامه در خصوص جاده ، :  05/08/87 

بندي و سنگفرش به نماينده محترم  گابيوني نامه در خصوص جاده ، تحويل حضور:  05/08/87 
 .مجلس شوراي اسالمي كه مشكالت روستا براي ايشان عنوان شده

نامه اي در خصوص مشكالت جاده روستاي ناريان توسط يكي از همشهريان تنظيم و به :  14/08/87 
 .استانداري ارسال شد

بندي و سنگفرش به نماينده محترم  گابيونجاده ،  تحويل حضوري نامه در خصوص:  19/09/87 
 .مجلس شوراي اسالمي

و مدير كل اداره راه و ترابري )  مهندس تمدن(استفاده از حضور استاندار محترم :  22/09/87 
 :استان تهران در شهرك طالقان و تنظيم دو نامه و ترتيب دو جلسه حضوري بشرح ذيل 

ترم در حضور فرماندار محترم وقت كه در اين جلسه مشكالت جاده جلسه اول با استاندار مح) الف   
روستا تشريح گرديد و نامه اي در اين خصوص به همراه تصوير نامه هاي ارسالي از دفتر رياست 
محترم جمهوري ارائه گرديد و مقرر گرديد نامه ها و مشكالت فوق در جلسه شوراي اداري 

  . شهرستان مطرح و تصميم گيري شود



و رئيس اداره ) مهندس صديق(جلسه دوم با مدير كل محترم اداره راه و ترابري استان تهران) ب  
برگزار گرديد كه در اين جلسه ضمن تشريح مشكالت ) مهندس بساطي(راه و ترابري شهرستان 

جاده نامه شوراي روستاي ناريان به همراه تصوير نامه هاي ارسالي از دفتررياست جمهوري و 
در پايان مقرر شد اقدامات الزم در خصوص . حترم مجلس شوراي اسالمي ارائه گرديد نماينده م

  .جاده روستا با پيگيري رئيس اداره راه و ترابري شهرستان صورت پذيرد 

كه هنوز جوابي واصل نگرديده مراجعه به فرمانداري جهت پيگيري نامه هاي گذشته :  26/09/87 
 .بود

راه و ترابري شهرستان و در اولويت قرار گرفتن جاده روستاي ناريان  مراجعه به اداره:  11/12/87 
 .در امور عمراني شهرستان

تنظيم و ارسال نامه جهت فرمانداري ، اداره راه و ترابري شهرستان و بخشداري در :  22/01/88 
 .خصوص جاده

 .شدار محترمگفتگو با فرماندار محترم در خصوص جاده روستا در جلسه معارفه بخ:  24/01/88 

مراجعه به فرمانداري و پيگيري امور جاده كه در نهايت مشخص گرديد بودجه مربوط :  06/02/88 
 .به جاده تعيين و به استانداري ارسال گرديده است 

همزمان با حضور رياست محترم جمهور در شهرستان كرج ، نامه اي در رابطه با عدم :  06/02/88 
تنظيم و به همراه تصويري از نامه هاي  گابيونوستا وسالن ورزشي وانجام امور مربوط به جاده ر

 .قبلي ارائه گرديد 

مراجعه به اداره راه و ترابري شهرستان و پيگير بودن رئيس محترم اداره راه و ترابري :  09/02/88 
 .شهرستان در مورد جاده

 .اده روستامراجعه به بخشداري و شوراي اسالمي بخش و صحبت در خصوص ج: 27/02/88 

تماس تلفني با دفتر وزير محترم راه و ترابري و اعالم اينكه نامه مربوط به جاده :  28/02/88 
 .موجود و در دست پيگيري مي باشد

حضور نماينده مدير كل اداره راه و ترابري استان باتفاق رئيس اداره راه و ترابري :  03/03/88 
 .ده و مشكالت مربوط به آنشهرستان در روستاي ناريان و بازديد از جا

نامه اي در خصوص مشكالت  جاده روستاي ناريان تنظيم و توسط يكي از عزيزان به :  15/03/88 
 .آقاي بشارتي رئيس مناطق محروم تحويل داده شد



.لودر جهت پاكسازي و ريزش برداري جاده با پيگيري بخشدار محترميك دستگاه شروع بكار:  21/03/88 

 

ي نامه هاي رياست محترم جمهوري اسالمي ايران در خصوص جاده و سالن ورزشي كپ:  30/03/88 
 .و همچنين يك نامه به پيوست كه توسط يكي از عزيزان ارسال شد  گابيونو 

 .تماس تلفني با مشاور محترم اداره راه و ترابري:  31/03/88 

مطرح ساختن مشكالت  برگزاري جلسه اي در دفتر شورا با حضور بخشدار محترم و:  04/04/88 
 .مربوط به جاده و روستا وغيره

 .تماس تلفني با اداره راه و ترابري شهرستان:  10/04/88 

 .پيگيري امور مربوط به جاده  مراجعه به فرمانداري باتفاق دهيار محترم در خصوص:  11/04/88 

 .امراجعه به بخشداري و جلسه در خصوص مشكالت جاده و مشكالت روست:  14/04/88 

تنظيم نامه اي در خصوص مشكالت جاده روستا و ارائه به آقاي علي مطهري نماينده :  19/04/88 
 .مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي و سخنران مراسم يادواره شهداي روستا

ارسال نامه از طريق دفتر رياست محترم جمهوري جهت بخشداري در مورد ارائه :  19/04/88 
مات انجام شده در خصوص روستاي ناريان ، كه در اين مورد جوابيه با گزارشي مكتوب از اقدا

 .از طرف بخشداري ناريان ارسال گرديد  نجام اقدامات الزم در خصوص روستامضمون عدم ا

تنظيم نامه براي معاونت محترم ساخت و نگهداري راه هاي روستا كه توسط يكي از :  01/05/88 
 .عزيزان همشهري ارسال گرديده



 .مراجعه به بخشداري و جلسه با بخشدار محترم در خصوص جاده و مشكالت روستا:  11/06/88 

حضور امام جمعه ، بخشدار و مسئولين محترم جهت حضور در جمع مردم روزه دار :  21/06/88 
ماه مبارك رمضان كه در اين جلسه گزارشي از طرف شوراي روستا در  23روستاي ناريان در شب 

ردم محترم قرائت گرديد و بخشدار محترم در جمع مردم شهيد پرور قول خصوص مشكالت م
 .مساعد در مورد رفع مشكالت روستا اعم از مشكل جاده داده اند 

مراجعه به استانداري با تفاق دهيار محترم و ديدار با مدير كل محترم امور روستا و :  12/07/88 
 .صحبت در خصوص مشكالت روستا و جاده

 . روز از سوي استانداري انجام گرفت 6انجام عمليات نقشه كشي جاده كه ظرف مدت :  14/08/88 

شوراي اسالمي روستا و دهياري محترم توسط وارد فوق الذكر خالصه اي از اقدامات انجام گرفته م
و عزيزان همشهري در خصوص رفع مشكالت مربوط به جاده روستا و پيگيري از مسئولين ذيربط 

در پايان از برادران .ن پيگيري ها باشدت بيشترتاحصول نتيجه ادامه خواهد داشتكه اي.مي باشد 
همشهري دست اندكار كه در خصوص مشكالت جاده زحمات زيادي متقبل شده و پيگيريهاي 

  .مربوطه را انجام داده اند تشكر و قدرداني مي گردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


