گزارش ربع دوم سال مالی  1400هـ ش ریاست حج فرضی
 -1ترتیب وتنظیم پالن مبارزه علیه فساد اداری.
 -2تهیه پیشنهاد واعزام هیئت به زون ها جهت تثبیت نیازمندیهای مجتمعات.
 -3معرفی کارمندان به برنامه های آموزشی قرآنکریم وزبان عربی.
 -4ارسااااک مکاتیاااب متعااادد پیراماااون معلوماااات بر ااازاری یاااا عااادم بر ااازاری پروساااه ااا باااه
عربستان سعودی.
 -5معرفی کارمندان طبقه اناث به برنامه های کمپیوتر.
 -6ترتیب وتنظیم پالن مبارزه علیه مواد مخدر.
 -7تمدید قرارداد با کارمندان محلی دایمی بعثه مکه مکرمه ومدینه منوره.
 -8ارساک مکاتیب جهت قرارداد تعمیر بعثه مکه مکرمه ومدینه منوره.
 -9طرح وارساک قانون تنظیم امور تروریزم.
-10چااا اسااناد جااا ساااک  1399جهاات تثبیاات آویزهااای بااانکیح تعااداد جااا باات شااده
و جاااا انتقااااهی سااااههای قبااام جهااات ارایاااه معلوماااات باااه هیئااات مو ااا اداره کنتاااروک
وتفتیش.
-11تطبیااا اسااناد جااا باات نااام شااده ساااک  1398بااه اا ساااک  1399بااا دفتاار ا هااا یه
ورفع نواقهات آن بمنظور اجراات الزمه.
 -12بااات شاااهرت تعاااداد  )1950نفااار جاااا سااااک  1399هاااا و ناااوا ی هااا ده اناااه
شهرکابم درسیستم اهکترونیکی

دیتابیس)

-13ارایاااه اساااناد واورام معلومااااتی ورایاااه پاساااال اساااتعالمیه هاااای مواتااالتی هیئااات محتااارم
اداره عاهی تفتیش وتهحیح آنها برویت اسناد موجوده مدیریت ا ها یه.
-14ترتیاااب وتنظااایم مانفوسااات هاااای پاااروازی سااااههای 1397و 1398وتطبیاااا آن باااا جاااداوک
پااروازی واسااکیجوک هااای شاارکت هااوا ی کااام ایاار جهاات ارایااه معلومااات ازچ ااون ی رفاات
وبر شت جا به هیئت مؤ

اداره عاهی تفتیش.

-15ترتیاااب مکاتیاااب تفتااایش واجااارای تعاااداد  )21اساااناد اساااترادادپوک قسااا اوک جاااا
معذرتی.
 -16ترتیب وتنظیم کتاب های ا ها یه جا ساک .1400

 -17بااات نماااودن شاااهرت جاااا والیااات هاااای زاااورح وساااتح پکتیاااا وزابااام زااار
دیتابیس

ایجااااد

.

-18تطبیا جدوک تعداد  )750تن جا اعزام شده ساک  1397با جدوک جنوب آسیا.
-19اشاااترار پرساااونم تاااحی اینریاسااات درجلساااات تهیاااه وتااادارر دوناااو واکساااین ماااورد
ضرورت جا در اداره تدارکات ملی و وزارت تحت عامه .
-20در واست ماسا از وزارت تحت عامه وتوزیع آن به ریاست های مرکز.
-21ترتیب ونهب پیام های تبلیغاتی برای جلو یری از ویروس کرونا .
-22توزیع ماساح مایع ضد عفونی وزیره مواد تحی جهت جلو یری از ویروس کرونا.

