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بیاناتمقاممعظمرهربی(مدظله) دراولنیسالگردآغازبهاکرمجلسیازدمه:

بحمداهلل مجلس در یک سالی که گذشت نشان داد که هم پُرتالش است ،هم
دارای ه ّمت بلند است ،هم کارآمد است .مواردی که رئیس محترم مجلس در این
نطق گویا و پُرمطلب بیان کردند ،حقیقتاً انسان را خرسند میکند.
سوابق تقنینی
بحمداهلل حضور نیروهای جوان و پُرتوان در کنار نیروهایی که یا
ِ
دارند یا سوابق اجرائی دارند ،موجب شده است که این مجلس بحمداهلل توفیقات
خوبی را به دست بیاورد؛ هم در زمینهی تصویب تعداد معتنابهی از لوایح و طرحها
در موضوعات مهم.
عزیزان من! حضور در کنار مردم را ترک نکنید .یکی از مو ّفقیّتهای بزرگ این
است که بتوانید در کنار مردم باشید و در کنار مردم بمانید.
بحمداهلل ویژگیهای خوبی دارید :انقالبی هستید ،پُرتالش هستید ،پُرتوان
هستید ،دنبال کار هستید؛ این ویژگیها را حفظ کنید ،این ویژگیها را تا آخر دوره
نگه دارید.
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سخنیبا مردم

مجلــس یازدهــم در حالی کار خود را آغاز نمود که کشور با سه بحران بزرگ تحریمها  ،هجوم بیماری کرونا
و ناکارآمدی دولت مواجه شده بود  .همین امر سبب شد انتظارات مردم از مجلسی که با پشتوانه نیروهای
انقالبی سرکار آمده بسیار زیاد باشد .
بر همین اساس نمایندگان مجلس از طریق حوزههای نظارت و قانونگذاری به بازنگری و رفع موانع پرداخته
و از سوی دیگر مجبور به حرکت دادن بدنه بزرگ و سنگین دولت دوازدهم شدند  .گامهای مهمــی در این
خصوص برداشته شد و ریلگذاری صحیح بــرای اداره کشور فراهم آمد و نتیجه این شد که اقدامات مجلس
در این یک سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.
ً
ورود جــدی مجلــس یازدهــم بــه حــوزه « نظــارت میدانــی» و خصوصا کمیسیونهای تخصصــی و
انجــام دهها نظــارت میدانــی توســط موکالن مــردم در خانــه ملــت ،ازجمله مهمترین وجــوه تمایز این
مجلـس بـا سـایر مجالـس گذشـته اسـت.
از سوی دیگر شاهد هستیم که در حوزههای مختلـف ،قوانین خـوب و جامـع و کاملـی هم وجـود دارد امـا
متأسفانه یا اجـرا نمیشود یا ناقـص اجـرا میشود و یا آنقدر بـد اجـرا میشود کـه نتایج معکـوس میدهد! لذا
مجلـس یازدهـم این اهتمـام را هم دارد کـه از طریق نظارت و بـا حضـور میدانـی در بخشهای مختلـف
نسـبت بـه اجـرای صحیح قوانین نظـارت داشـته باشـد.
در حـوزه قانونگذاری نیز مجلـس یازدهـم تمرکـز اصلـی خـود را بـر حـوزه اقتصـاد و بـاز کـردن گـره از
معیشـت مـردم قـرار داده اسـت .در این زمینـه تصویب قوانین مهمـی همچـون « پرداخـت یارانـه کاالهـای
اساسـی» « ،اخــذ مالیات از خانههای خالــی» « ،افزایش ســرمایه شرکتهای بهابازار از طریق صـرف سـهام
بـا سـلب حـق تقـدم» « ،اصالح قانـون تضمین خرید محصوالت اساسـی کشـاورزی» در کنـار چندین قانـون
دیگـر ازجمله مهمترین اقدامـات مجلـس در این حـوزه اسـت کـه اگـر بـا اجـرای دقیق از سـوی دولـت
همـراه شـود ،ثمـرات شـیرین آن در زندگـی مـردم دیده خواهـد شـد.
در حـوزه قانونگذاری مجلـس یازدهـم البتـه گام مهـم دیگـری بـرای تولید قـدرت برداشـت و آن قانـون
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«اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریمها» بـود کـه بـه مسـیر یکطرفه اجـرای تعهـدات برجامـی از سـوی ایران
پایان داد و طرفهای مقابـل بهخصوص آمریکاییها را وادار کـرد پـای میز مذاکـره بنشیند و این را درک کننـد
کـه دیگـر قـرار نیسـت ایران تنهـا مجـری تعهـدات برجامـی باشـد.
همچنین در قانـون بودجـه  1400نیز گرچـه درنهایت بـه دلیل ناتوانیهای محـرز دولـت ،مجلـس نتوانسـت
تغییرات اساسـی کـه بـه نفـع مـردم الزم بـود را در بودجـه اعمـال کنـد امـا بـا پنج رویکـرد «کاهـش تبعیض»
« ،حمایت از معیشـت و رفـع محرومیت»« ،حمایت از تولید» « ،شــفافیت و انضبــاط مالــی» و «حمایت از
ســالمت و خانــواده» گامهای مهمــی در بودجــه برداشــت کــه تاکنون مجالـس گذشـته بـه آن ورود نکـرده
بودند .مسـیری کـه البتـه امسـال نیز ادامـه خواهـد یافـت.
در حوزه شهرستان نیز از همان ابتدای کار چالشهای فراوانی در پیش رو قرار داشت  .مشکل اشتغال و معیشت
و انتظار مردم از نماینده جدید ،سبب مراجعه بخش قابل توجهی از جوانان جویای کار و افرادی که دچار تنگی
معیشتی بودند به سمت دفتر نماینده شد که ساماندهی این موضوع و انتقال آن به ارگانهای مربوطه زمان
زیادی را به خود اختصاص داد .
از سوی دیگر همزمانی کار این دوره با هجوم ویروس کرونا سبب شد اکثر نمایندگان مجلس بخش ویژهای از
زمان خود را از همان ابتدای کار به حل این مسئله در حوزه انتخابیه خود قرار دهند که شهرستان مبارکه نیز از
این مسئله مستثنی نبود .
آشنایی با شرایط بخش اجرایی کشور و قواعد خاص وزارتخانهها در ابتدای کار هر نمایندهای چالشی است که
رفع و مقابله با آن نیز زمان خاص خود را میطلبد  .بهخصوص قرار داشتن دولت در اواخر کار خود سبب کندی
و بیانگیزگی در بخش اجرایی است که کار نمایندگان را چند برابر میکند.
در خصوص آشنایی با مشکالت  ،موانع و ظرفیتهای شهرستان مشاورههای زیادی با افراد دلسوز انجام شد
و پیشنهادهای مختلف از طیفهای گوناگون نیز بررسی شد  .در این خصوص مطالبات مردم از صنایع بزرگ
شهرستان جزو بیشترین خواستهها بود لذا تعامل و تعادل به نفع شهرستان در برخورد با صنایع در دستور کار بود .
در این خصوص تعیین ،تقویت و معرفی ظرفیتهای شهرستان برای همکاری متقابل با صنایع درزمینه تولید ،
اشتغال و تأمین نیازهای آنها در اولویت کاری قرار دارد که گامهای مؤثری در این خصوص برداشتهشده است.
با اینوجود نیاز به همراهی و همکاری نخبگان و صاحبان اندیشه در بخشهای مختلف همواره مورد نیاز یک
نماینده است و باید بدانیم تخریب  ،حاشیهسازی  ،نقد غیرمنصفانه و حتی سکوت نتیجهای جز فرصت سوزی
برای شهرستان به بار نخواهد داشت .
از خدای متعال سربلندی و سرافرازی در این مسیر سخت را طلب مینمایم .

پروین صالحی
خردادماه 1400
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فصل اول :

حوزه قاونن گذاری
مهمتريــن و اصلي تريــن وظيفه مجلس شــوراي اســامي ،وظيفه
قانونگذاري است .مجلس در هر زمينهاي كه الزم ببيند ،ميتواند قانون
وضع كند .در اصل  71قانون اساسی آمده است :
«مجلس شــوراي اســامي در عموم مســائل در حدود مقرر در قانون
اساسي مي تواند قانون وضع كند».
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اقدامات شاخص مجلس یازدهم در سال اول
افزایش وام ازدواج
افزایش چند برابری حقوق سربازان
تصویب کلیات طرح بانک مرکزی
تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده
تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی
تصویب طرح جهش تولید و تأمین مسکن
تصویب کلیات قانون جهش تولید دانشبنیان
تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب الیحه اصالح مالیات بر ارزش افزوده
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
تأمین پوشش بیمهای برای هزینه درمان ناباروری
توجه ویژه به حوزه کشاورزی در قانون بودجه 1400
تصویب تسهیالت بانکی برای خانوادههای با فرزندان بیشتر
قانون اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی
پای کار آوردن نهاد مجلس برای حل مشکالت حوزههای انتخابیه
تصویب کلیات طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
نظارت بر قوانین مالیاتی مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی
به حرکت واداشتن مسئوالن دولت با هماهنگیها و توافقات صورت گرفته درباره مسائل مناطق مختلف
اصالح نظام مالیاتی به نفع تولید و عامه مردم با طرح «مالیات برای سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه»
اختصاص حدود  20هزار میلیارد تومان در جهت محرومیتزدایی با تعیین سازوکار دقیق و معطوف به هدف
نظارت بر اجرای  4قانون مهم حوزه تولید اجرای دقیق قانون (اجرای سیاستهای اصل ، 44قانون بهبود مستمر فضای
کسبوکار ،قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و قانون حداکثر استفاده از توان تولید)
کاهش کسری تراز عملیاتی تأمین منابع مالی پایدار ،تأمین منابع برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کاهش تبعیض
مالیات میان ثروتمندان و کارمندان و همچنین سلبریتیها و مافیای کنکور اختصاص حدود  100هزار میلیارد تومان به بخش
تولید کاهش مالیات واحدهای تولیدی شفاف و یکپارچه شدن بودجههای مخفی ذیل تبصرهها
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان
عضو فراکسیون زنان مجلس
دبیر کمیسیون جوانی جمعیت

ناظر بر شورای ملی ایمنی زیستی
نماینده کمیسیون بهداشت
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عضو ناظر کمیته هماهنگی اشتغال
در استان اصفهان
عضو گروه دوستی پارلمانی
ایران و ازبکستان
عضو گروه دوستی پارلمانی جمهوری
اسالمی و قزاقستان
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خالصه ای از فعالیتهای دکتر صالحی در مجلس شورای اسالمی
طی خرداد  1399تا اردیبهشت 1400

 944طرح

در رأیگیری صحن علنی مجلس

 14تذکر

مشارکت در

 17طرح
 27سؤال
7مورد ماده 234

ضعف عملکرد در حوزه جوانان
عدم اجرای قانون ساماندهی تهران و تمرکززدایی از تهران
موارد اعالمی نقض قانون اصل  121قانون اساسی و عدم رعایت شئونات
بررسی موارد اعالمی نقض قانون توسط رئیسجمهور آقای حسن روحانی

ماده
234

استنکاف از وزیر صمت برای عدم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
ترک فعل مسئولین دستگاههای اجرایی در قصور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی در اجرای « قانون هوای پاک»

10

گزارش عملکرد یک ساله نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی

مشارکت نماینده مبارکه درارائه طرحهای مختلف

طرح شفافیت آرای نمایندگان
طرح جمعیت و تعالی خانواده
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
		
طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز
طرح اداره صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
طرح قانون یکپارچهسازی دادهها و اطالعات ملی
استفساریه تبصره ( )1ماده ( )103قانون مدیریت خدمات کشوری
اصالح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار
تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایههای داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسـانههای آمریکایی و انگلیسی حـامی تحریم به کشور ایران
طرح حمایت از توسعه و رقابتپذیری پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات
طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات و الحاقات
بعدی آن
طرح اصالح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای مصوب  1379/3/31و اصالحیه بعدی
آن مصوب 1385/8/1
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
(اصالح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
دیدار اعضای کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با عضو شورای نگهبان و رئیس حوزههای علمیه کشور و
ارائه گزارش دکترصالحی ( دبیر کمیسیون) از روند فعالیتها که مورد استقبال آیتاهلل اعرافی قرار گرفت.
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مشارکت نماینده مبارکه در تهیه سواالت از مسئوالن

27
سئوال

سؤال از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؟ علت برداشت غیـــرقانونی
 5درصد از کارکرد نفتکشها توسط سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
سؤال از وزارت دفاع ؟ با توجه به اینکه شهید فخری زاده عزیز دانشمند
هستهای و دفاعی و معاون وزیر بوده چرا در حفاظت از ایشان کوتاهی
نمودید؟
سؤال از وزارت راه و شهرسازی ؟ چرا علیرغم تأکید صریح اصل  ۳۱قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت در تأمین
مسکن کارگران و اعالم آمادگی خیرین و صاحبان صنایع در شهرستان میبد جهت ساخت منازل کارگری ،از
مسئولین استانی جهت واگذاری زمین ،هیچ اقدام قابلذکری در این خصوص انجام نگرفته است؟
سؤال از وزارت آموزشوپرورش ؟ با توجه به تعطیلی مدارس و عدم دسترسی همه دانش آموزان به اینترنت و
فناوری روز،کاهش کیفیت آموزشی و همچنین تعطیلی فعالیتهای تربیتی که هرکدام میتواند آثار مخربی
بر نظام تعلیم و تربیت داشته باشند،چه تدابیری اندیشیدهاید؟
سؤال از وزارت ارتباطات  :علیرغم فرمانها و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری چرا در ایجاد شبکه ملی
اطالعات اینقدر کوتاهی میکنید؟!
سؤال از وزارت آموزشوپرورش ؟ چرا در بودجه تقدیمی دولت به مجلس ،عنوان «مشارکت در اجرای برنامهها و
تعهدات جهانی بهویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش  »2030آمده است؟ چرا هنوز اصرار به اجرای این سند
ننگیندارید؟
سؤال از وزارت راه و شهرسازی ؟ علت کارشکنی و عدم استقرار سامانه الکترونیکی «سمیح» که حاصل تالش
نخبگان جوان است و باعث ارتقاء نظارت بر فرایند حملونقل کاالهای برونشهری میشود چیست؟
سؤال از وزارت میراث فرهنگی و صنایعدستی؟ میزان سهم گردشگری از اقتصاد کشور چقدر است و در جهت
افزایش این سهم چه اقدامی شده است؟
سؤال از وزارت راه و شهرسازی ؟ علت بالتکلیفی منازل مردم در روستاها به دلیل عدم اقدام بنیاد مسکن پس از
انقضای افق  ۱۰ساله طرحهای هادی روستایی چیست؟
سؤال از وزارت صمت ؟ علت گرانی افسارگسیخته اجناس و علت عدم نظارت شما بر بازار چیست؟
سؤال از وزارت نیرو ؟ در خصوص آب شرب ،صنعت و کشاورزی استان اصفهان
سؤال از وزارت علوم ؟ چرا وزارت علوم بعد از گذشت چند سال هنوز مشکل تعداد قابلتوجهی از بورسیهها را
حل نکرده است؟
سؤال از وزارت علوم ؟علت مسدود کردن دسترسی جامعه علمی کشور به متون پایاننامهها و رسالهها در پایگاه
علمی ایران(گنج) که مغایر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است چیست؟
سؤال از وزارت صمت ؟ علیرغم تالشهای فراوان برای گرم شدن بازار ساختوساز مسکن علت افزایش
بیرویه قیمت میلگرد و مصالح ساختمانی چیست؟
سؤال از وزارت کار؟ توجه به بیمه کارگران ساختمانی و اقدام برای بیمه قالیبافان روستایی و نظارت برای بیمه
نمودن این عزیزان زحمتکش .
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سؤال از وزارت بهداشت ؟ با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در بررسی سالمت و
ارزیابی مخاطرات محصوالت تراریخته جهت صدور مجوز کشت و مصرف این محصوالت  ،چهکارهایی
در این وزارتخانه و یا مراکز و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه آن تاکنون صورت گرفته است؟
سؤال از وزارت نفت ؟ با وجود گذشت  ۳سال از تصویب قانون هوای پاک و تکلیف این وزارت خانه مبنی
بر عرضه سوخت کشور مطابق با استاندارد ملی چرا هنوز سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور از حداقل
استانداردها هم برخوردار نمیباشد؟.
سؤال از وزارت فرهنگ و ارشاد ؟ دلیل تسامح و بیتوجهی نسبت به بداخالقیهای فضای مجازی چیست ؟
سؤال از وزارت اطالعات ؟ علت مواضع خالف دیدگاه نظام چیست؟
سؤال از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ؟ علت عدم پیشرفت مناسب در اجرای شبکه ملی اطالعات چیست؟
سؤال از وزارت جهاد کشاورزی ؟ علت افزایش بیرویه قیمت برخی اقالم کشاورزی ضروری مردم در روزهای
اخیر چیست ؟
سؤال از وزارت جهاد کشاورزی ؟علت افزایش قیمت کود شیمیایی کشاورزی چیست؟ علت عدم تأمین سهمیه
نیاز کشاورزان به کود چیست؟ علت انباشت کود در بازار آزاد و باقیمت سرسامآور چیست درصورتیکه
سهمیه کشاورزان تأمین نشده است آیا این امر مبین فساد در شبکه توزیع نیست؟
سؤال از وزارت راه و شهرسازی ؟ علت عدم تکمیل پروژههای راه
سؤال از وزارت اقتصاد ؟ با توجه به تثبیت نرخ ارز و ارزندگی سهمها چه توجیهی برای عدم بازگشت بازار
سرمایه به روند طبیعی خود جهت جلوگیری از خسارت به سهامداران خرد وجود دارد؟
سؤال از وزارت امور خارجه؟ علت استفاده آقای جواد ظریف وزیر خارجه از افراد فاقد سواد و دانش در حوزه
بیمه و نفت و بانک در مذاکرات برجام برای رفع تحریمهای ایران که منجر به خسارات سنگین چند صد
میلیارد دالری برای کشور و مردم بهواسطه فقدان سواد تیم وزارت خارجه در این حوزه و ناتوانی در درک
مفاهیم و پیچیدگیهای دانش بانکی ،بیمه و نفت ،شده است ،چیست؟
سؤال از وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات ؟ باوجود گذشت تقریب ًا  ۱۵ماه از شیوع بیماری کرونا و نیاز روزافزون
مردم ،چرا زیرساختهای  ، ITآنتن موبایل همراه اول و اینترنت در شهرها و روستاهای کشور تغییری
نداشته و وعدههای آقای وزیر جامه عمل نپوشید؟
سؤال از وزارت کشور ؟ به چه دلیل ستاد کنترل جمعیت حیوانات ناقل
بیماری به انسان به وظایف خود عمل نمیکند؟
تا چه زمانی مردم باید خبرهای ناگوار کشته و زخمی شدن
هموطنان عزیز را براثر حمله سگهای ولگرد و بالصاحب بشنوند؟
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مشارکت نماینده مبارکه در تذکر به مسئوالن

تذکر دکتر صالحی به وزیر نیرو؛ لزوم رسیدگی به وضعیت
دریافت حق النظاره چاههای دامداری در شرایط تورم شدید
تذکر دکتــر صالحی مبارکه به وزیر نفــت؛ پیرامون لزوم
رسیدگی به کاهش سهمیه بنزین ،وانت بارها و اختالل ایجاد
شده در حمل ونقل کاال و محصوالت کشاورزی.
تذکر به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای توجه به حقوق بسیار کم بازنشستگان تأمین اجتماعی و اقدام
برای هم سازی حقوق بازنشستگان.
تذکر به وزارت ارتباطات و فناوری برای اطالعات همسانسازی حقوق کارگزاران مخابرات روستایی.
تذکر به وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت موز به خاطر واردات انحصاری.
تذکر به وزارت نفت تصمیم خطرناک وزرای نفت و نیرو برای فک پلمپ مشعلهای مازوت و تغییر نوع سوخت
نیروگاه شهید منتظری از «گاز »به «مازوت ».
تذکر به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای اینکه چرا آزمون قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان
تجربی مصوب سال  ۱۳۶۴بهصورت ساالنه برگزار نمیشود؟
تذکر به وزارت راه و شهرسازی برای علت عدم نظارت و افزایش بی مبنای عوارض آزادراهی.
تذکر به رئیسجمهور برای اجراي کامل و دقيق متناسبسازی حقوق بازنشستگاني که صندوق بیمهای آنها
تأمين اجتماعي است ولي شاغل در دستگاههای دولتي يا وابسته به دولت هستند و رفع تبعيض بين بازنشستگان
کشوري و لشکري با بازنشستگان تأمين اجتماعي.
تذکر به رئیسجمهور ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،وزارت ورزش و جوانان ،وزارت کشور برای حمايت از اقشار آسیبپذیر (بهزيستي ،معلوالن ،كودكان
بیسرپرست ،زنان سرپرست خانوار و )...
تذکر به رئیسجمهور ،وزارت امور خارجه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای استفاده از ظرفیت
اقتصادی کشور سوریه.
تذکر به وزارت آموزشوپرورش برای ضرورت افزایش حقوق فرهنگیان ماده  28پیمانی وزارت آموزشوپرورش
که هماکنون با دریافتی  2/5میلیون تومان مشغول خدمت هستند.
تذکر به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای ضرورت نظارت بر پرداخت بهموقع و کامل عیدی کارگران.
تذکر به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای عدم کنترل و نظارت بر بازار شب عيد.
تذکــر به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای حمایت همهجانبه از لوازمخانگی تولید داخلی و جلوگیری از
واردات کاالهای خارجی مشابه.
تذکر به رئیسجمهور در خصوص اینکه در مذاکرات جدید خسارت دیگری در حال شکلگیری است .
14

گزارش عملکرد یک ساله نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی

اقدامات فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
تصویب یک فوریت الیحه کرامت
و حمایت از زنان در برابر خشونت
نامه به آیت اهلل رئیسی ،رییس دستگاه قضا
در خصوص عفو زندانیان زنان در
مناسبت های مختلف
تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده بهعنوان
راهکار جهت رفع دغدغههای موجود درخصوص عدم
رغبت برای تشکیل خانواده و کاهش نرخ جمعیت
تشکیل فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با
امضای بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس
برگزاری جلسات فراکسیون با حضور دستگاههای
مربوطه برای بررسی چالشها ،موانع و راهبردها در
خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار
تالش برای افزایش حمایتها از زنان
سرپرست خانوار در برنامه هفتم توسعه
و بودجه ۱۴۰۰

برگزارینشستیبانمایندگانپارلمانافغانستان
جهت بررسی وضعیت زندگی زنان
در شرایط کرونا و پساکرونا

اصالح ماده  ۲۲قانون حمایت خانواده
پیرامون موضوع مهریه
پیگیری و مطرح کردن دغدغه های
بانوان ورزشکار از طریق وزیر ورزش
ایجاد چارچوب تقنینی برای مشارکت بیشتر
بانوان تا تالش برای رفع خشونت علیه زنان
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اقدامات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

رخ
ی

بررسی الیحه اصالح قانون تجارت الکترونیکی

از

بررسی الیحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی

لو ا

بررسی الیحه حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت شدید روانی

یح

 28طرح
و الیحـه

ب

بررسی طرح حمایت از خیرین سالمت

بررسی طرح اصالح تبصره یک ماده  76قانون تامین اجتماعی در مورد شرایط بازنشستگی

از

اعزام اعضای کمیسیون به مراکز برگزاری آزمون سراسری کنکور جهت نظارت بر
رعایت پروتکلهای بهداشتی

 5مورد
تحقیق
و تفحص

رد

موا

بازدید از موسسه برکت برای بررسی آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا

ی

رخ
ب

بازدید از انستیتو پاستور و موسسه واکسن سازی رازی

 9مورد
نظارت
میدانی

بررسی تحقیق و تفحص از جمعیت هالل احمر
عملکرد هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
تحقیق و تفحص از دانشگاه علوم پزشکی گلستان
نحوه همکاری وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی
عملکرد مالی و بودجه ای و هزینه کرد وزارت بهداشت در دوران کرونا
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ا

بررسی آخرین وضعیت تامین ،تدارک و تخصیص ارز به واکسن
بررسی نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس
بررسی راهکارهای اجرائی تسریع در ساخت و تولید واکسن کرونا
بررسی مشکالت تخصیص ارز به دارو
بررسی مسائل کادر درمانی در مقابله با کرونا با حضور رییس مجلس
جلسات مشترک با وزیر بهداشت در خصوص وضعیت کرونا در کشور

هم
لس
ج
ات

 71مورد
جلسه با وزرا
و مسئوالن

ئوا

17

الت

 111سوال
از وزرا

مس

اه

دو مورد بررسی اعمال ماده  ۲۳۴در کمیسیون
درخواست بررسی موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی
بیمه از سازمان بیمه سالمت کشور و سازمان تامین اجتماعی
انتقاد کمیسیون بهداشت از سیاستهای انفعالی دولت در مبارزه با
کرونا و تأکید بر واکسیناسیون همگانی مردم در زمان اعالم شده
و تشدید نظارت ها بر زنجیره توزیع دارویی
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فصل دوم :

حوزه نظارت
اطالق عنوان قوهمققنه بر قوهای کــه خانه ملت در راس آن قرار دارد،
این تصور را به ذهن متبادر میسازد که تنها وظیفه مقرر برای این قوه،
وظیفه قانونگذاری است .اما در کنار این وظیفه میتوان از حق و تکلیف
نظارت بر تمامی دســتگاههای حکومتی ،برای مجلس شورای اسالمی
نام برد.
نمایندگان منتخب ملت ،مکلف هســتند که به عنوان نهاد ناظر با کنترل
قوای حاکم ،ســعی در حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی افراد
جامعه داشته باشند و از تعدی سایر قوا نسبت به حقوق مردم جلوگیری
به عمل آورند.
نماینده شهرســتان مبارکــه نیز از طریق حضور میدانــی  ،مراجعه به
وزارتخانه ها و ســازمان ها  ،حضور در ادارات شهرســتان ،بازدید از
صنایع و شرکت های مستقر در شهرستان  ،دیدارهای مردمی و حضور
در شــهرها و روستاها و در نهایت با مکاتبات متعدد در حوزه فعالیتهای
قابل توجهی داشته است .
بخش اعظم حضور یک نماینده در تهران و محل مجلس شورای اسالمی
اســت و اکثرا ً نمایندگان آخر هر هفته به حوزه انتخابیه خود می روند و
به طور معمول این زمان را به برگزاری جلســات با مسئوالن شهرستان
و استان  ،بازدیدهایی میدانی و دیدارهای مردمی اختصاص می دهند.
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 - 1دیدارهای مردمی
دیدار چهره به چهره با نماینده از مطالبات عمده مراجعه کنندگان به دفتر نماینده است که با توجه به کثرت درخواست ها و
امکان پذیر نبودن برای تمام مراجعه کنندگان ،بخش عمده مراجعات توسط کارکنان دفتر پیگیری می شود و موارد ضروری به
صورت دیدار با خود نماینده انجام می پذیرد .
آماردیدارهایمردمی
و مراجعات به دفتر

جمع  2108 :نفر

راههای ارتباطی شهروندان با نماینده شهرستان :
حضور در دفترارتباطات مردمی نماینده با قرار قبلی
حضور در ساختمان مجلس و دیدار با نماینده
مکاتبه با دفتر یا ارسال ایمیل به آدرس پست الکترونیکی
تماس تلفنی ( در زمان هایی که امکان پاسخگویی باشد ).
ارتباط از طریق پیامرسانهای مختلف به نماینده یا مسئول دفتر
تماس از طریق درگاه ارتباط مردمی در سایت رسمی به آدرس

http://parvinsalehi.ir

پایگاه های رسمی اطالع رسانی نماینده شهرستان مبارکه در فضای مجازی :
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 - 2بازدیدهای میدانی
در حوزه نظارت  ،بازدیدهای میدانی بهترین روش برای پیگیری پروژه های شاخص شهرستان و همچنین آشنا شدن با مسائل
و مشکالت شهرها  ،روستاها و محالت شهرستان است  .بر همین اساس عالوه بر دیدارهای مردمی ،بازدید از سطح شهرستان
 ،ادارات  ،ارگانها  ،صنوف و ...همواره از برنامه های اصلی نماینده مبارکه در زمان حضور در شهرستان بوده است.

آماربازدیدهایمیدانی

جمع  91 :مورد

طی  134روز حضور درشهرستان

« اهم بازدیدها به روایت تصویر »

بازدید از خانه کارگر اصفهان

بازدید از سایت ملی بذر شهر مجلسی

بازدیدهای مکرر از روند پروژه مبارکه  -بروجن

بازدید از کارگاه های دانشگاه آزاد در شهر مجلسی
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بازدید از ورزشگاه صفائیه

جلسه با صنوف در اتاق اصناف

بازدید از یک مرکز چاپ در شهر مبارکه

بازدید از کارگاه صنایع دستی بانوان

بازدید سرزده از تأمین اجتماعی مبارکه

بازدید سرزده از درمانگاه تأمین اجتماعی

جلسه با معتمدین شهر طالخونچه

جلسه با معتمدین و رسانه های زیباشهر

بازدید از محالت وینیچه و قلعه میرزمان

بازدید از محله درچه
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حضور در افتتاح پروژه های شهر کرکوند

بازدید از محله نهچیر

بازدید از روستای الو

بازدید از روستای قلعه سفید

بازدید از روستای فخرآباد

بازدید از روستای دستگرد

بازدید از روستای جوشان

بازدید از محله سرارود

بازدید از روستای هراتمه

بازدید از روند اجرای هتل کوهستان
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 -3جلسات با مسئوالن کشوری  ،استانی و شهرستان
در حوزه نظارت  ،برای به ثمر رسیدن طرح ها و برنامه ها و حل شدن مسائل مختلف شهرستان دیدار با وزرا  ،معاونان آنها ،
رؤسای ادارات و سازمان های مختلف و برای هماهنگی مسائل شهرستان دیدار با مسئوالن محلی جزو الینفک برنامه های
یک نماینده است و بخش زیادی از زمان کاری یک نماینده به این جلسات و دیدارها اختصاص می یابد.
جلسات با مسئوالن

جمع  412 :مورد

« اهم جلسات به روایت تصویر »

دیدار با وزیر صمت

دیدار با معاون عمرانی وزیر کشور
و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

جلسات متعدد با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

جلسات با مجری طرحهای زیربنایی استان اصفهان
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جلسه با معاون وزیر راه

دو بار بازدید و جلسه با مسئولین فنی و حرفه ای استان

جلسات با فوالد مبارکه در خصوص اشتغال نیروهای بومی

دیدار با اعضای خانه کارگر اصفهان جهت بررسی راه اندازی
این مجموعه در شهرستان مبارکه

جلسه با مدیرکل ارشاد اسالمی استان اصفهان

جلسه با دکتر چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

دیدار با نمایندگان کشاورزان غرب اصفهان

دیدار با پیشکسوتان ورزشی استان اصفهان

بازدید از اداره میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان

بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
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میزان مکاتبات انجام شده طی خرداد  1399تا اردیبهشت 1400

جمع  4908 :نامه
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برخی از مکاتبات و مذاکرات در خصوص مسائل شهرهای شهرستان
مکاتبه با شهردار مبارکه در خصوص منطقه کارگاهی خیام
مکاتبه با شهردار مبارکه در خصوص آسفالت خیابان گلستان شهدای درچه و نصب تمثال شهدا
مکاتبه با آب منطقه ای اصفهان برای درخواست تغییر بستر رودخانه
مکاتبه با مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص مسائل شهرهای طالخونچه و مجلسی
پیگیری برای آسفالت محور مبارکه ـ طالخونچه
مکاتبه و پیگیری از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پروژه فاضالب شهری طالخونچه ،مسائل مالی پروژه کنارگذر
غرب و احیا و مرمت آثار تاریخی ،تجهیز مرکز جامع سالمت ،شهرک صنعتی طالخونچه
مکاتبه با وزیر کشور برای مساعدت مالی شهرداری دهسرخ
مکاتبه با اداره برق شهرستان برای شعبه نمایندگی برق مجلسی
مکاتبه با بانک ملی اصفهان برای عدم تعطیلی شعبه شهر مجلسی
مکاتبه با اداره کل راه آهن کشور برای عدم اجرای دسترسی محلی برای پل بر روی راه آهن در محله نکوآباد و
حسن آباد و وینیچه
مکاتبه با وزارت میراث فرهنگی برای در معرض خطر گرفتن آثار تاریخی شهر طالخونچه
مکاتبه با وزیر نیرو برای تخصیص اعتبار ملی پروژه فاضالب شهری طالخونچه
مکاتبه با جهاد کشاورزی شهرستان برای درخواست مالکین زمین های خیابان فتح المبیین مبارکه در خصوص تغییر
کاربری زمین
مکاتبه با فوالد مبارکه برای تقاطع غیرهمسطح قهنویه
مکاتبه با شهردار مبارکه در خصوص درخواست اهالی محله دهنو برای احداث زمین چمن مصنوعی
مکاتبه با جهادکشاروزی مبارکه در خصوص اعتبار کانال سازی اراضی زراعی درچه
مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمین های تصرفی کشاورزی و باغی ،کارگاهی ،خدماتی و مسکونی در
محالت دهنو ،بداغ آباد ،نکوآباد ،وینیچه و شهرداریهای زیباشهر ،دیزیچه و طالخونچه
مکاتبات و پیگیری در خصوص درخواست محله نکوآباد ،برای تخریب بافت قدیمی
مکاتبه با امور آب و فاضالب شهرستان در خصوص درخواست هیئت امنای امامزاده سید محمد(ع) نکوآباد مبنی بر
تعویض لوله های آب فرسوده این محل.
مکاتبه با آب منطقه ای استان برای اجرای پروژه جاده ساحلی
درخواست از فوالد مبارکه برای مساعدت به امامزاده نصرالدین محمد(ع) دیزیچه برای کفسازی و امکانات سرمایشی و
گرمایشی
مکاتبه با شهرداری دیزیچه در خصوص درخواست مردمی محله قلعه میرزمان برای آسفالت خیابان منتهی به مدرسه
شهید عطایی
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مکاتبه با آبفا شهرستان در خصوص نیمه کار ماندن پروژه فاضالب شهری محله قلعه میرزمان
مکاتبه با اوقاف در خصوص درخواست هیئت امنای حمام اولیا محله لنج ،جهت تعمیر این مکان
مکاتبه با بنیاد برکت برای تسریع در عملیاتی نمودن ساخت مدرسه شش کالسه شهر دهسرخ
مکاتبه با اداره برق شهرستان در خصوص نصب سریع پایه برق حدفاصل کارخانه قند تا پل راه آهن
مکاتبه با استاندار اصفهان در خصوص اجرای شبکه فاضالب شهر دیزیچه و اعتراض کشاورزان در خصوص اتصال
به تصفیه خانه
مکاتبه با مدیرعامل شرکت برق استان در خصوص جا به جایی پایه های تیر برق شهرستان
مکاتبه با اداره گاز شهرستان درخصوص احداث پایگاه خدمات رسانی در شهر دهسرخ
مکاتبه با اداره کار و تعاون در خصوص درخواست جمعی از ساکنان مسکن مهر شهر مجلسی
مکاتبه با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری های جهت اختصاص قیر برای شهر دهسرخ
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اهم مکاتبات در خصوص مسائل روستاهای شهرستان
مکاتبه با اداره محیط زیست شهرستان برای درخواست دهیار بداغ آباد برای رها شدن فاضالب ذوب آهن در روخانه و نهر
کشاورزی این روستا
مکاتبه با دادستان شهرستان در خصوص درخواست دهیار بداغ آباد برای ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر حاشیه زاینده رود
مکاتبه با فوالد مبارکه برای اصالح حریم رود خانه در حوزه روستای بداغ آباد
مکاتبه و پیگیری از شرکت راه آهن در خصوص مشکالت ایجاد شده در حین اجرای علمیات خط دوم ریلی در روستای
بداغ آباد و رفع نواقص
مکاتبه با آب منطقه ای اصفهان در خصوص درخواست کشاورزان خیرآباد و سیاهبوم برای استفاده از چاه های آب مقطعی
مکاتبه با شرکت فوالد سنگ در خصوص دیوارکشی آرامستان روستای حوض ماهی
مکاتبه با اداره صمت شهرستان در خصوص بررسی اعتراض مردم به راه اندازی معدن در نزدیکی روستای الو
مکاتبه و پیگیری مشکالت کشاورزان روستای قلعه سفید در رابطه با باند دوم محور مبارکه  -بروجن
مکاتبه با مخابرات در خصوص درخواست دهیاری الو ،حوض ،و قلعه سفید برای تغییر خطوط تلفن قدیمی و اینترنت
مکاتبه با فرماندار شهرستان برای درخواست دهیار اراضی برای تجدید نظر در اختصاص مبلغ تخصیص یافته به روستای
اراضی برای ساختن سالن ورشی
مکاتبه با وزارت کشور در خصوص درخواست تجهیزات شرکت تعاونی خدماتی دهیاری های شهرستان مبارکه
مکاتبه با سازمان بنیاد مسکن در خصوص درخواست دهیار باغ ملک برای تآمین قیر یارانه ای
مکاتبه با سازمان بنیاد مسکن در خصوص درخواست دهیار دستگرد برای تامین اعتبار برای اجرای پروژه راه دسترسی به
بلوار اصلی شهر زیباشهر
مکاتبه با بنیاد مسکن شهرستان در خصوص درخواست دهیار باغملک برای تقاضای سمهیه قیر یارانه ای
مکاتبه با فرماندار شهرستان در خصوص درخواست شورای روستای احمدآباد برای احداث سالن ورزشی با توجه به قول
مساعدت فوالد مبارکه و خیرین روستا
مکاتبه با فرماندار مبارکه برای درخواست شورای هراتمه برای اصالح خط مرزی روستای هراتمه و زودان با شهرستان
فالورجان
مکاتبه با مدیرکل نوسازی مدارس استان برای درخواست شورای روستای هراتمه برای ساخت مدرسه جدید در محل دبستان
دخترانه صدیقه کبری
پیگیری و نامه به فوالد مبارکه برای تخصیص اعتبار سالن ورشی در روستای اراضی و احمدآباد
پیگیری خانه ورزش روستای جوشان و نامه به سازمان بنیاد مسکن در خصوص درخواست دهیار هراتمه برای تأمین اعتبار
روکش آسفات و سنگفرش و جداول معابر روستا
مکاتبه با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها در خصوص درخواست دهیار بارچان برای مساعدت مالی تکمیل مجموعه
فرهنگی ،تفریحی و گردشگری
مکاتبه با سازمان آب منطقه ای استان برای درخواست شورای هراتمه برای عدم مجوز به  10حلقه چاه برای چاه عمومی
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اهم مکاتبات و مذاکرات درخصوص مطالبات کشاورزی شهرستان
مکاتبه با شرکت آب منطقه استان و استاندار برای اعتراض به حذف بستر رودخانه در حدفاصل سد چم آسمان تا سد نکوآباد
و احداث کانال برای انتقال آب رودخانه
دریافت خسارت عدم کشت کشاورزان به مبلغ  10ملیارد تومان
مکاتبه با وزارت نیرو و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای نحوه دریافت حق النظاره چاه های دامداری و کشاورزی شهرستان
مکاتبه با معاون امور مجلس رئیس جمهور برای تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی و سوابق آن در برنامه ششم توسعه
پیگیری از مجمع نمایندگان برای تعطیلی شرکت تعاونی دامداران در پی سیاست های جدید وزارت کشاورزی در توزیع
نهاده های دامی
مکاتبه با وزیر نیرو برای تأمین آب طرح بذرملی خودکفایی در دانشگاه شهر مجلسی
مکاتبه با شرکت خدماتی و حمایتی کشاورزی استان برای توزیع کود شیمیایی یارانه دار
مکاتبه با جهاد کشاورزی استان برای تأمین خوارک دام شهرستان
مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نهاده های دامی واحدهای دامداری سنتی شهرستان
مکاتبه با وزارت کشاورزی برای بیمه کشاورزی شهرستان
مکاتبه با رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص درخواست اعتبار اداره امور اراضی شهرستان
پیگیری از شرکت آب منطقه ای استان برای ایمن سازی و الیروبی کانال ها و زهکش های شبکه آبیاری نکو آباد
پیگیری و تأکید بر یکپارچه سازی و کانال کشی اراضی مزروعی محله درچه
مکاتبه با رئیس سازمان امور اراضی کشور برای درخواست مساعدت مدیرجهاد کشاورزی مبارکه
مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اختصاص آب کشاورزی به طالخونچه
مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازیی قنوات شهرستان
پیگیری جهت آب تابستانه برای بلوکات غرب و شمال استان
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اهم مکاتبات و مذاکرات با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
الف  :مکاتباتی که به نتیجه رسیده است :

مکاتبه و مذاکره درخصوص کمک به گلزار شهدای قهنویه
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت تعمیر ساختمان پست
مکاتبه و مذاکره درخصوص تقاطع غیر همسطح وحدت قهنویه
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت مجموعه ورزشی هفتم تیر
مکاتبه و مذاکره درخصوص روشنایی سالن اجتماعات روستای فخرآباد
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت مسجد سیدالشهدا محله سجادیه
مکاتبه و مذاکره درخصوص تکمیل و اجرای اسکلت بتنی حسینیه مبارکه
مکاتبه و مذاکره درخصوص تعریض و زیر سازی جاده حسن آباد تنگ بیدکان
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه
مکاتبه و مذاکره درخصوص اجرای پروژه روشنایی جاده روستای دستگرد مهرآوران به اکبرآباد
مکاتبه و مذاکره درخصوص تامین ودیعه صندوق قرض الحسنه مردمیار مسجد محور شهرستان
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت تهیه لوازم التحریر و تلفن همراه جهت دانش آموزان نیازمند

ب  :مکاتباتی که در حال پیگیری است :

مکاتبه درخصوص مساعدت سالن ورزشي دهنو
مکاتبه و مذاکره درخصوص کمک به تکميل هنرستان تالش
مکاتبه و مذاکره درخصوص بومي گزيني استخدام هاي اين صنعت
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت استخر ذخيره آب شهر مجلسي
مکاتبه و مذاکره درخصوص احداث ديوار صوتي حسن آباد تنگ بيدگان
مکاتبه و مذاکره درخصوص ارسال ليست پذيرفته شدگان آزمون استخدامي
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت براي تجهيز هـنرستان هاي شهرسـتان
مکاتبه و مذاکره درخصوص اصالح و ايمن سازي ورودي حسن آباد تنگ بيدکان
مکاتبه و مذاکره درخصوص تکمیل ساختمان  115گرکن و تعمیر دو دستگاه آمبوالنس
مکاتبه و مذاکره درخصوص اعتراض به آدرس شرکت فوالد مبارکه در سربرگ این شرکت
مکاتبه و مذاکره درخصوص کف پوش سالن چند منظوره و مسقف شدن محل برگزاري نماز اموات
مکاتبه و مذاکره درخصوص استفاده از ظرفيت شهرستان در خصوص تهيه ساالد مصرفي شرکت فوالد
مکاتبه و مذاکره درخصوص کمک به چاپ کتاب هاي نوشته شده توسط اهالي فرهنگ شهرستان مبارکه
مکاتبه و مذاکره درخصوص مساعدت مالي و اقالم به موسسه ورزشي صفاهان مبارکه نقش جهان براي ورود به ليگ دسته
دو مردان
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اهم مکاتبات و مذاکرات درخصوص صنایع شهرستان
مکاتبه و مذاکره با وزات صمت و بانک مرکزی برای حمایت از شرکت های فعال شهرستان

مکاتبه و مذاکره برای طرح های توسعه ای شرکت نسوز

مکاتبات و جلسات متعدد برای رفع مسائل شرکت پلی اکریل

مکاتبه و پیگیری برای رفع مشکل تهیه مواد اولیه و مسائل آب شرکت فوالد مبارکه

مکاتبات و پیگیری برای رفع مشکل برق و گاز شرکت سیمان سپاهان

مکاتبه و مذاکره با وزارت صمت برای جلوگیری از تعطیلی برخی شرکت های شهرستان
مکاتبه و مذاکره با وزارت صمت برای سهمیه مواد اولیه شرکت های فعال شهرستان

مکاتبه و مذاکره با وزارت صمت برای تخصیص ارز برای واردت دانش فنی و مهندسی

مکاتبات بین شرکت های شهرستان درخصوص همکاری با یکدیگر و خرید محصوالت تولیدی

مکاتبه با شرکت ملی گاز برای رفع مشکالت شرکت هایی که تولیدشان به مصرف گاز نیازمند است
مکاتبه با وزیر نیرو برای برطرف کردن مشکل برق شرکت ها و صنایع شهرستان

مکاتبه و مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکالت زمین شرکت هایی که درخواست توسعه دارند

نامه به سازمان صمت اصفهان برای تسهیالت سرمایه در گردش شرکتها

مکاتبه و مذاکره با وزارت صمت برای مشکل صادرات محصوالت شرکتهای فعال شهرستان
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اهم مکاتبات درخصوص آموزش و پرورش شهرستان
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش در خصوص مشکالت فرهنگیان دانشسراهای تربیت معلم
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آموزش دهندگان نهضت سودآموزی
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت پیش دبستانی
مکاتبه با کمیسیون آموزش مجلس در خصوص تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
مکاتبه با مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص اعتراض شرکت کنندگان مبارکه ای در آزمون استخدامی 99
مکاتبه با مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص نیاز شهرستان به رشته های مختلف و آزمون استخدامی
مکاتبه با مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص خرید خدمات

اهم مکاتبات در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و ورزش شهرستان
جذب اعتبار  800میلیون تومانی ورزشگاه  7تیر شهر طالخونچه
جذب اعتبار مجموعه ورزشی محله دهنو
جذب اعتبار خانه ورزش روستایی جوشان
جذب اعتبار سالن ورزشی هراتمه
درخواست اعتبار جهت مجموعه رفاهی ورزشی کارگران
مکاتبه با وزارت ورزش برای تجهیزات ورزشی شهرستان
مکاتبه جهت ارتقاء نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان مبارکه به اداره
مکاتبه با وزارت ارشاد برای اختصاص کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان
مکاتبه با وزارت ارشاد درخصوص درخواست های هنرمندان شهرستان
مکاتبه با رئیس سازمان بهزیستی کشور برای خانواده های سه قلو و دو قلو برای مساعدت
مکاتبه با وزارت ورزش برای کمک اعتباری برای ورودی لیگ فوتسال نونهال کشور صفاهان مبارکه نقش جهان
مکاتبه با کمیسیون اجتماعی مجلس برای بیمه حمایتی دولت از مؤسسین و مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

اهم مکاتبات و مذاکرات درخصوص بهداشت و درمان شهرستان
اخذ بیش از  6میلیارد تومان اعتبار از صنایع جهت بخش بهداشت و درمان شهرستان برای مبارزه با بیماری کرونا
اخذ مجوز درمانگاه شبانه روزی مجلسی
جذب اعتبار جهت احداث درمانگاه شبانه روزی زیباشهر
مکاتبه باسازمان انتقال خون کشور درخصوص فعالیت مرکز اهدای خون در مبارکه
مکاتبه بارئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در شهر کرکوند
مکاتبه باوزیر بهداشت در خصوص درخواست پرسنل بیمارستان محمدرسول اهلل(ص) مبارکه برای در اولویت قرار دادن پرستاران
حاضر در مقابله با کرونا در تبدیل وضعیت
مکاتبه با وزارت بهداشت برای نحوه ادامه خدمت نیروی انسانی ماما  -پرستار
مکاتبه باوزارت بهداشت درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ها وزارت بهداشت
مکاتبه با وزارت بهداشت درخصوص استخدام کمک پرستاران
مکاتبه با وزارت بهداشت درخصوص چندگانگی پرداخت حقوق ها
مکاتبه با وزارت بهداشت درخصوص مجوز درمانگاه شبانه روزی کرکوند
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فصل سوم :

پروژه ها و برنامه های ویژه
وتسعه شهرستان
نماینده شهرســتان عالوه بر نظارت بر مسائل شهرستان مبارکه میتواند
نقش بســیار تاثیرگذاری بر پروژه ها و برنامه های ویژه شهرستان داشته
باشد  .پیگیری و به ثمر رساندن این پروژه ها که به نحوی آینده شهرستان
را تأمین می کنند از اولویت های مهم نماینده شهرستان مبارکه است که
در بخشهای مختلف راه سازی  ،کشاورزی  ،حمل و نقل و فرهنگی در حال
پیگیری است.
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پروژه شاخص و مهم پارک لجستیک شهرستان مبارکه
پارکهای لجستیکی شامل فضای انبار و خدمات ،حملونقل و خدمات توزیع کارآمد است .پارکهای لجستیکی در
مقیاس وسیعی توسط سازمانها راهاندازی میشوند که به نوبه خود شامل انبارهایی هستند که توسط چندین اپراتور اداره
میشوند و خدمات متنوعی را به هزاران مشتری ارائه میدهند.
توجه به این نکته ضروری است که برای یافتن مکانهای مناسب برای راهاندازی پارکهای لجستیک ،ارتباط و دسترسی
مکانهای کاندید برای احداث با راهآهن و جادهها باید مورد بررسی قرار گیرد .با بررسی و مطالعات بسیار مجوز احداث
اولین پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در شهرستان مبارکه توسط هیئت دولت صادر شد و مکان آن نزدیک به
شهر مجلسی خواهد بود .
وجود صنایع مختلف  ،دسترسی به آزادراه ها و خطوط ریلی از دالیل اصلی انتخاب شهرستان مبارکه است .این مجموعه
ت كه به انواع مختلف گروههاي كااليي  ،خدمات
داراي حيطه فعاليت و گستره كشوري و داراي پايانه چندوجهي اس 
لجستيك ارائه می دهد که شامل ترکیب ،توزیع ،تخلیه ،بارگیری ،نگهداری ،بازرسیهای قانوني مربوط به جابجایی کاال
و خدمات ارزش افزوده است.
در طرح آمايش مراكز لجستيك کشور مجموع ًا  ۵۸مركز لجستيك شامل چهار شهر لجستيك ۱۴ ،دهكده لجستيك،
 ۱۲پارك لجستيك عمومي ۱۸ ،پارك لجستيك كشاورزي ،و نهايتا  ۱۰مركز لجستيك مرزي مشخص شده است که
شهرستان مبارکه جزو پارک های عمومی لجستیک کشور است .
دکتر صالحی نماینده شهرستان مبارکه احداث این پارک را جزو یکی از اولویت های اصلی خود اعالم نموده و با تاکید
بر اهمیت جایگاههای پشتیبانی در صنعت حمل و نقل کشور  ،احداث این مجموعه را عامل مهم ایجاد تحول در حمل و
نقل  ،اشتغال و توسعه راه های شهرستان مبارکه می داند.
الزم به ذکر است در حال حاضر روند آغاز اجرای این پروژه از طریق دفتر نماینده شهرستان در حال پیگیری است و امید
است به زودی شاهد کلنگ زنی آن باشیم.

34

گزارش عملکرد یک ساله نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی

احداث سایت بذر ملی در شهر مجلسی
در پی تأکیدات رهبر انقالب به تولید داخل و خودکفایی در زمینه تولید بذر و نهاده های دامی پس از بررسی های انجام شده
شهرستان مبارکه در شهر عالمه مجلسی با محوریت دانشگاه آزاد ،میزبان سایت بذر ملی شد .
اهمیت تحقق این هدف مهم و ارزشمند به حدی است که پیگیری به ثمر نشستن آن در دستور کار ویژه نماینده شهرستان
مبارکه قرار گرفته است  .برگزاری جلسات متعدد  ،مکاتبات مختلف  ،بازدیدهای میدانی و رفع مشکالت اجرایی آن در خصوص
احداث  ،آب و تسهیالت از جمله مسائلی است که در یک سال گذشته همواره از سوی نماینده شهرستان پیگیری شده است
و ادامه دار خواهد بود.
الزم به ذکر است طبق پیشبینی اگر این مجموعه که در  ۲۴هکتار برنامهریزی شده ،مشغول به فعالیت شود فرصت یک هزار
شغل برای شهرستان ایجاد خواهد نمود .
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احداث ادامه بلوار چهار بانده امام رضا (ع)
رفع مشکالت راه ها و احداث جاده های جدید از ابتدای شروع به کار نماینده شهرستان همواره مورد توجه و تأکید وی بوده
است  .دکتر صالحی همواره در جلسات متعدد عنوان نموده که شهرستان مبارکه یک شهرستان صنعتی است و وضعیت فعلی
شریانهای اصلی و راه مواصالتی در شأن مبارکه نیست .
همچنین احداث جاده های متناسب با یک شهرستان صنعتی باید جزو اولویت های مسئوالن باشد و الزم است که جزو
مطالبات مردم به خصوص نخبگان شهرستان نیز قرار گیرد .بر همین اساس یکی از پروژه هایی مهم که می تواند تأثیر بسزایی
در آینده شهرستان داشته باشد و بخش زیادی از مشکل تردد کامیون های سنگین در داخل محالت را رفع کند احداث ادامه بلوار
چهار بانده امام رضا (ع) است که هم اکنون در اولویت کارهای نماینده شهرستان برای جذب اعتبار و آغاز اجرای آن قرار دارد .
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ایجاد ایستگاه مسافربری ریلی در شهرستان مبارکه
ایستگاههای راهآهن در شبکه حملونقل همگانی ،بهعنوان
یکی از زیرساختهای مهم توسعه شهرها شناخته میشود
و زیرساختی که وظیفه انتقال و توزیع مسافران را در
باالترین سطح از راحتی ،امنیت و آسایش بر عهده دارد.
قبل از شیوع ویروس کرونا با توجه به وجود مناطق گردشگری
و مذهبی مختلف و متعدد در کشور و استقبال مردم،
مسافرتها افزایش چشمگیری یافته بود که امید است با
پایان شیوع این ویروس مجدداً شرایط به وضعیت قبل
بازگردد .از سوی دیگر روند افزایش چشمگیر قیمت هواپیما
و سختیهای مسافرت با اتوبوس ،سبب شده شهروندان
مسافرت با قطار را ترجیحدهند.
ازجمله مزیتهای دیگر ایجاد راهاندازی ایستگاه مسافربری
میتواند موجب ایجاد اشتغالزایی در زمینههای بازارچه ها
و تاکسیها ،توسعه عمرانی و گردشگری در منطقه شود.
با توجه به وجود یک ایستگاه راهن آهن مسافربری در استان
اصفهان و وجود زیرساختهای الزم ریلی ،با ایجاد ایستگاه مسافربری در شهرستان مبارکه ،شهروندان شهرستانهای جنوب و
جنوب غرب استان برای مسافرتها به مبارکه رو خواهند آورد .
برهمین اساس نماینده مردم شهرستان مبارکه با توجه به وجود زیرساخت های ریلی مناسب در شهرستان ،طی مکاتبه با وزیر
راه و شهرسازی پیگیر ایجاد ایستگاه راهآهن مسافربری در شهرستان مبارکه است .که قطع ًا گامی بلند در مسیر توسعه منطقهای
خواهد بود و این موضوع از سوی نماینده شهرستان تا حصول به نتیجه مناسب در حال پیگیری است.
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احداث خانه کارگر شهرستان مبارکه
وجود حدود  ۴۳هزار کارگر صنعتی و حدود  ۹هزار کارگر آزاد در شهرستان مبارکه به قدر کافی قابل توجه است که نیاز شهرستان
مبارکه برای احداث خانه کارگر را توجیه کند  .در خانههای کارگر خدمات رایگان و دارای تخفیف در زمینه های فرهنگی،
اجتماعی ،درمانی ،تفریحی و آموزشی به افراد شاغل و خانوادههای تحت پوشش آنها ارائه میشود.
نماینده شهرستان مبارکه در گام اول پیشنهاد احداث خانه کارگری در شهرستان را به وزارت کار داد و خواستار مساعدت و همراهی
این وزارتخانه برای سرعت دادن به تشکیل آن شد .سپس در دومین گام با حضور در خانه کارگر اصفهان ضمن بازدید از این
مجموعه با اعضای آن جهت راه اندازی این مجموعه در شهرستان مبارکه گفتگو و تبادل نظر کرد .
در حال حاضر محل خانه کارگر در شهرستان تعیین شده و امید است به زودی شاهد راه اندازی این مجموعه باشیم .
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ادامه فازهای پروژه احداث جاده مبارکه  -بروجن
جاده مبارکه  -بروجن که در عرف مردم به جاده مرگ معروف شده  ،به مطالبه ای  30ساله از سوی مردم شهرستان مبارکه
تبدیل شده همواره جزو دغدغه های مسئوالن و نمایندگان شهرستان مبارکه بدل شده بود  .نماینده فعلی شهرستان نیز از آغاز
کار خود ،بخش عمده ای از مکاتبات  ،جلسات کشوری و استانی و بازدیدهای میدانی خود را به این موضوع مهم اختصاص داد .
همدلی بوجود آمده در بین مسئوالن شهرستان که از سالهای گذشته تا کنون ادامه داشت سبب شد سرانجام فاز اول این پروژه
به ثمر بنشیند و فاز دوم نیز هم اکنون در حال اجرا است.
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پروژه های مهم جاده ای شهرستان
با احداث کنارگذر غرب اصفهان و پایان یافتن این جاده ترانزیتی در شهر کرکوند
احداث ادامه
شهرستان مبارکه با انبوه کامیون ها و کشنده های متعدد حمل بار مواجه شد که عالوه
کنارگذر غرب
بر ایجاد ترافیک سنگین  ،سبب تخریب زیرساختهای جاده ای شهرستان مبارکه گردید
براساس مطالبه به حق شهرستان این موضوع در دستور کار نماینده شهرستان قرار گرفت
و طرح مطالعاتی ادامه این کنارگذر آغاز شد و سرانجام اتصال این کنارگذر به جاده مبارکه  -شهرضا و از کنار شهر
طالخونچه تأیید شد و امید است بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم .

مسیر جاده مبارکه به مجلسی از سمت جنوب شهر مبارکه معروف به جاده قلعه
تقاطع جاده
حکیم مدت زیادی است که مورد استفاده شهروندان قرار دارد و تقاطع انتهایی این
قلعهحکیم
جاده در محل اتصال به جاده فوالد و روستای الو نیاز به اصالح اساسی دارد که پیگیری
و به ثمر نشستن این موضوع در دستور کار نماینده شهرستان قرار دارد  .همچنین موضوع
تعریض این جاده جزو برنامه های آتی و مهم شهرستان خواهد بود.
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ساخت زیرگذر
شهرک صنعتی مبارکه در حال حاضر میزبان بیش از سیصد شرکت مختلف در
مقابلشهرک
زمینههای کاری متنوع است  .لذا عبور و مرور به این شهرک بسیار باال بوده و عالوه
بر نگهداری زیرساختهای معابر و خیابانهای آن لزوم احداث یک زیرگذر در مقابل آن
صنعتیمبارکه
برای خودروهایی که از آن به سمت اصفهان خارج می شوند کامال مشهود است .
برهمین اساس نماینده شهرستان مبارکه از ابتدای آغاز کار خود با مکاتبات و مذاکرات متعدد ،این موضوع را در دستور
کار خود قرار داد و درحال حاضر با همکاری بخش های مختلف احداث این زیرگذر آغاز شده است.

جاده دیزیچه به محله نکوآباد معروف به جاده ساحلی ،در حال حاضر تنها مسیر
تعریض و اصالح
اتصال شمال شهر مبارکه به بلوار امام رضا (ع) و یکی از جاده های ترافیکی شهرستان
جاده ساحلی
است ،از دیرباز اصالح  ،ترمیم و تعریض آن جزو مطالبات و نیازهای شهرستان مبارکه
بوده است  .با پیگیری های متعدد نماینده شهرستان از ابتدای شروع به کار خود سرانجام
اجرای این طرح آغاز شد که در حال حاضر در مرحله آزادسازی زمین های واقع در این مسیر قرار دارد .
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تشکیل کارگروه مهارت و اشتغال

« هر فرد یک مهارت »
با توجه به مراجعات مختلف افراد جویای کار به دفتر نماینده شهرستان و تحقیق از این افراد ،همچنین اعالم و اعتراض صنایع و
شرکتها و دریافت گزارشهای برخی از دستگاه ها ،جمع بندی کلی این است که شهرستان مبارکه با کمبود نیروی کار ماهر مواجه
است و توان پاسخگویی نیاز صنایع و شرکت های موجود در شهرستان را ندارد.
از طرف دیگر با وجود صنایع مختلف و ظرفیت کشاورزی  ،میزان بیکاری شهرستان باالتر از حد نرمال کشوری است که لزوم
مهارت آموزی نیروهای جویای کار شهرستان به شدت احساس می شود و باید هرچه سریعتر راه کاری برای آن اندیشیده شود.
با بررسی انجام شده ،شهرستان مبارکه ظرفیت مهارت آموزی در چهار بخش صنعت  ،کشاورزی  ،هـنر و مشاغل خانگی ( شهری
و روستایی ) را دارد.
بر همین اساس پس از بررسی های مختلف کارگروه اشتغال و مهارت آموزی شهرستان با مشارکت ادارات مختلف و مرتبط دولتی
و کارآفرینان و صاحبان اندیشه شهرستان در بخش خصوصی تشکیل شد که اهداف زیر را دنبال می کند :
الف  :شناسایی جامعه هدف :
 - 1جوانان و افراد جویای کار ( در اولویت )
 - 2مشاغل خانگی ( جهت افزایش کیفیت تولیدات و بسته بندی)
 - 3کودکان و نوجوانان ( از طریق مدارس و  ...جهت استعدادیابی و آینده نگری )
 - 4نیروهای اداری ( جهت کادرسازی و شناسایی افراد مستعد برای مدیریت )
ب  -شناسایی نیازهای اولیه :
 - 1شناسایی مهارت های مورد نیاز صنایع و شرکت های مستقر در شهرستان در شرایط فعلی
 - 2شناسایی ظرفیت های موجود در شهرستان برای ورود به تولید محصوالت جدید و پیش بینی آموزش افراد
 - 3ایجاد کارگروه برای شناسایی روشهای فروش محصوالت تولیدی در استان  ،کشور و در صورت امکان صادرات خارجی
 - 4ایجاد کارگروه برای نظارت بر محصوالت تولید شده در مشاغل خانگی از لحاظ مسائل بهداشتی  ،بسته بندی و ...
 - 5شناسایی بازارهای هدف برای فروش محصوالت خانگی در استان  ،کشور و صادرات خارجی
بر اساس موارد فوق تاکنون بخشهای جدیدی از ظرفیت شهرستان که تاکنون مورد توجه نبوده ،شناسایی شده و جلسات تخصصی
متعدد با افراد ماهر  ،کارگاه ها و بخش خصوصی شهرستان تشکیل گردیده که در برخی موارد منجر به شروع کار و در برخی
دیگر در حال به ثمر رسیدن است .
الزم به ذکر است دفتر نماینده شهرستان مبارکه آماده دریافت نظرات و ایده های کارآفرینان محترم شهرستان درخصوص مهارت
آموزی و اشتغال شهرستان است و پشتیبانی و حمایت از طرح های کارآفرینی و توسعه شهرستان را برعهده خواهد گرفت.
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فصل چهام :

ارتباط با رسانه ها
امروز اهالی رسانه چشــم و گوش مردم بوده و بهترین قشر برای انعکاس
مطالبات عمومی به مسئوالن هستند و از سوی دیگر بهترین رابط برای انتقال
فعالیتها در قوای سه گانه به مردم هستند .
بر همین اســاس نماینده شهرســتان مبارکه با برپایی  3نشست خبری
اختصاصی در مرداد  ،مهر و اســفند  1399در کنار دهها مصاحبه با روزنامهها
 ،خبرگزاریها و صداو ســیمای استان اصفهان و تولید بیش از  250خبر در
سایت و صفحات رسمی خود طی خرداد  1399تا اردیبشهت  ، 1400به یکی
از پرکارترین نمایندگان کشور در حوزه رسانه تبدیل شده است .
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نشست های خبری ،مصاحبه و گفت و گو با رسانه ها

مروری کوتاه بر برخی اخبار در رسانه های مختلف :
 Áاصالح قوانین حوزه تولید به تحقق شعار سال منجر میشود ..

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزه سرمایهگذاری
و ارائه تسهیالت بانکی مناسب به کارآفرینان در ایجاد بنگاههای اقتصادی تولیدی به تحقق شعار سال  ۱۴۰۰منجر
میشود.
گفت و گو با خبرگزاری ایرنا

 Áمطرح کردن درخواست پرستاران اصفهانی در اولین نشست کمیسیون بهداشت مجلس .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :بحث درخواست پرستاران و کادر درمانی اصفهان
را در اولین جلسه کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت مطرح کردیم.
گفت و گو با صاحب نیوز

 Áمحدودیتها تا ریشهکنی کرونا باید ادامه یابد ..

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت :قرنطینه و محدودیتها تا ریشه کن شدن کرونا باید در کشور
اعمال شود و سادهانگاری در این باره بسیار خطرناک است و مردم باید همچنان پروتکلها را مانند گذشته رعایت
کنند .
در گفت و گو با ایسنا
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 Áشاخص های بهداشت و سالمت در ایران باالتر از میانگین منطقهای است /تفکر انقالبی و روحیه
جهادی راه پیشرفت کشور در عرصههای مختلف است

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســامی گفت :ایران پس از انقالب اسالمی در بخش بهداشت
پیشرفتهای متعددی را داشت و شاخص های بهداشت و سالمت در ایران باالتر از میانگین منطقهای است.
در گفت و گو با صاحب نیوز

 Áتکرار حماسه دهه فجر ،امروز هم می تواند معجزه ساز باشد

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت :رقم خوردن دهه فجردر میانه مشکالت کشور اتفاقی معجزه آسا بود که میتواند
امروز نیز حماسه ای جدید در مسیر حل مشکالت کشور باشد.
گفت و گو با خبرفوری و ایمنا

 Áتوضیحات عضو کمیسیون بهداشت مجلس پیرامون بازگشایی مدارس

عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی گفت :برای بازگشــایی مدارس حتم ًا باید پروتکلهای
بهداشتی و به ویژه فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود .در همین راستا بسیاری از مدارس کشور با کمبود فضا رو به رو
هستند و قطع ًا در صورت بازگشایی نمیتوانند این نکات بهداشتی را به صورت مطلوب رعایت کنند.
گفت و گو با ایمنا

 Áمسئوالن هم مانند مردم باید در صحنه باشند

نماینده مبارکه گفت  :مردم ایران با وجود سختیها ،مشکالت و اوج بیماری کرونا در کشور ،باز هم صحنههای اجتماعی
را خالی نمیکنند؛ مردم در  ۲۲بهمن امســال به وظیفه خود عمل کردند و مســووالن هم باید حواسشان جمع باشد و
همیشه در انجام کار و مسوولیت خود ،حقوق مردم را رعایت کنند.
گفت و گو با ایرنا
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 Áاشتغال و بیمه دو اولویت مجلس برای زنان سرپرست خانوار

عضو فراکســیون زنان مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار ،اظهار کرد :برنامه ها و قوانینی برای
خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار انجام شده ولی به مرحله اجرایی در نیامده است و باید قوانین خوبی در این
بخش داشته باشیم که پاسخگوی زندگی آنها از جهت ایجاد اشتغال و بیمه باشد.
گفتوگو با شفقنا

 Áکادر درمان  15ماه است که بهصورت شبانهروزی تالش میکنند و خسته هستند /وضعیت شهرهای
زرد و نارنجی در صورت سفرهای نوروزی به قرمز تبدیل میشود

عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اســامی گفت :کادر درمان  15ماه است که بهصورت شبانهروزی
تالش میکنند و خسته هستند و از مردم میخواهیم مانند سال گذشته یار و یاور آنها باشند؛ وضعیت شهرهای زرد و
نارنجی در صورت سفرهای نوروزی به قرمز تبدیل میشود.
گفتوگو با سیمای استان

 Áکوتاه کردن دست دالالن از بازارهای کشور ضروری است

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :نگاه به تواناییها و ظرفیتهای داخلی کشور و حمایت
از این ظرفیتها بهترین راهکار برای تحقق شــعار سال جدید است و همچنین کوتاه کردن دست دالالن از بازارهای
کشور ضروری است که چرخه بین تولید کننده و مصرف کننده چرخهای سالم نیست.
در گفتوگو با ایسنا

 Áپرداخت یک ســوم بودجه ای که قرار بوده از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت اختصاص
داده شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :حدود یک سوم بودجه از بودجه ای که قرار بوده از صندوق
توسعه ملی برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شود ،پرداخت شده است.
گفت و گو با صاحب نیوز
 Áهرگونه قطعی برق خسارات جبرانناپذیری به بیماران میزند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :هرگونه قطعی برق خسارات جبرانناپذیری به بیماران میزند و باعث
ایجاد مشکالتی در روند واکسیناسیون شده است.
گفت و گو با خبرگزاری فارس
 Áوزارت بهداشت ضمن واردات واکسن از کشورهای مطمئن ،باید از واکسن داخلی حمایت کند /محدودیت سفرها بین
کشورها باید بهطور جدی رعایت شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :وزارت بهداشت باید ضمن واردات واکسن از کشورهای مطمئن ،از شرکتهای
تولید واکسن در داخل کشور هم حمایت همهجانبه کند؛ مسائل قرنطینه و محدودیت سفرها بین کشورها باید بهطور جدی
رعایت شود.
گفتوگو با ایسنا
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 Áمجلس به ماجرای شکستن دست خبرنگار ورود کرد /حمایت عضو کمیسیون بهداشت و درمان از قشر رسانه
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در خصوص شکسته شدن دست خبرنگار توسط حراست دانشگاه
شهید بهشتی ،گفت :این اتفاق باعث تأسف است؛ نهتنها اینگونه اقدامات از نظر مردم ،قانون و شرع ما پسندیده نیست و باید به
آن اینگونه برخورد شود که با توجه به سختی فعالیتهای خبرنگاران باید حمایتهایی هم از این قشر مهم صورت بگیرد.
گفت و گو با صاحب نیوز
 Áنقطهضعف کشور مشکالت اقتصادی و بهخصوص بورس بود که متأسفانه برنامه منسجم اقتصادی نداشتیم
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی در خصوص مهمترین نقاط ضعف و قوت کشور در سال  ،1399اظهار کرد:
معتقد هستم نقطهضعف اصلی کشور مشکالت اقتصادی بود که متأسفانه برنامه منسجم اقتصادی نداشتیم اما مهمترین نقطه
قوت کشور کارآفرینی و مبارزه مثالزدنی کادر درمان برای مقابله با ویروس کرونا بود.
گفتوگو با ایسنا

* Áاثر گذاری تحریمها بر وضعیت اقتصادی تنها  30درصد بوده

و این درحالی است که سوء مدیریتها و همچنین مشکالت ناشی از ویروس کرونا به عنوان موانعی در مراحل بعد تاثیرگذار بوده
است.
خبرگزاری تسنیم

 Áبخشی از بودج ه جاده مبارکه  -بروجن از بخش بحران وزارت راه اختصاص پیدا کرد

صالحی با اشاره به فرایند تکمیل جاده مبارکه -بروجن ،خاطرنشان کرد :جاده مبارکه  -بروجن در زمانهای قدیم هم دارای این
مشکل بوده است و دوسال پیش یک کلنگی در این جاده زده شده ولی تا چند ماه پیش فعالیتی در این جاده رخ نداده بود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :تقریبا از سه ماه پیش با محوریت شهرداری طالخونچه و پیمانکاران
برادران حاجی امینی و تامین قسمتی از بودجه توانستیم کار قسمتی از این جاده که از سه راهی مجلسی تا طالخونچه است را
شروع کنیم و بودجههای نخستین آن از بخش بحران وزارت راه و شرکت ساخت مد نظر قرار گرفته و حدود  ۹۰میلیارد ریال به
آن اختصاص یافته است.
خبرگزاری فارس

47

گزارش عملکرد یک ساله نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی

 Áآمار بیکاری در مبارکه 51.6درصد است

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :آمار بیکاری در این شهرستان ۱۵.۶درصد است که با توجه به وجود صنایع
متعدد پسندیده نیست و باید برای رفع این معضل تدابیری اندیشید.
خبرگزاری ایرنا

 Áصنایع تبدیلی یکی از نیازهای اساسی شهرستان مبارکه است؛ مسئله آب مخصوص اصفهان نیست

نماینده مبارکه در مجلس در مسئله آب مخصوص اصفهان نیست و بحث آب در حوزه فالت مرکزی ایران است؛ بنابر اعتراف
کارشناسان آب کشور ،کشور ما مشکل کمبود آب ندارد و مشکل کشور ما مسئله توزیع آب است؛ صنایع تبدیلی یکی از نیازهای
اساسی شهرستان مبارکه است
صاحب نیوز

 Áوزرات ارتباطات درباره شبکه ملی اطالعات کوتاهی کرده است

نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه گزارشهای ارسالی از سوی وزارتخانهها حاکی از آن است که بازار با
کمبود مواجه نیست ،گفت :مشکل اصلی بازار ،مشکل توزیع اقالم و کاالهای اساسی است که وزارتخانهها قول پیگیری دادهاند.
خبرگزاری فارس

 Áبا وجود گزارش ها از فراوانی اجناس در نحوه توزیع ضعف وجود دارد

نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس در بحث وضعیت بازار با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
جهاد کشاورزی نشست های اضطراری تشکیل داده و گزارشها به مجلس حاکی از فراوانی کاال در کشور است اما متأسفانه در
نحوه توزیع ضعف وجود دارد که با قول وزرا این مشکل توزیع هم حل می شود.
صاحب نیوز

 Áنحوه توزیع کاالها باید تغییر کند

مجلس در بحث وضعیت بازار با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی نشســت های اضطراری تشکیل داده و
گزارشها به مجلس حاکی از فراوانی کاال در کشور است اما متأسفانه در نحوه توزیع ضعف وجود دارد که با قول وزرا این مشکل
توزیع هم حل می شود.
سیمای استان

 Áحمایت از تولید داخل راه برون رفت از مشکالت کشور است

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و بها دادن به تولید داخل ،مهمترین راه
کار برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور است.
خبرگزاری ایرنا

 Áهشدار دکتر صالحی به وزیر صمت ،برای واگذاری مدیریت پلیاکریل عجله نکنید

دکتر صالحی به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان استان اصفهان در نامهای خطاب به وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،نسبت به
لزوم جلوگیری از توقف تولید در مجموعههای پلی اکریل و دی ام تی و لزوم ثبات در مدیریت این شرکت در شرایط فعلی
کشور هشدار دادند.
خبرگزاری فارس
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 Áکنترل فضای مجازی باید به دست مدیران داخلی کشور انجام شود

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در خصوص وضعیت اینترنت ملی ،گفت:وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات کوتاهی هایی در این زمینه کرده است،از داخل مجلس فریاد نماینده ها نیز بلند است وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،راه اندازی شبکه ملی اطالعات وایجاد بستری برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است.
پایگاه خبری مبارکه نا

 Áتخصصی شدن خیریهها سبب افزایش حمایتها و کاهش نیازمندان میشود

حضور متعدد خیریهها ،پراکندگی فعالیتها و عدم تمرکز در کار اســت که سبب میشود نتیجه الزم از کارهای انجام شده را
نگیریم؛ اکنون خیریههایی در سطح شهرستان داریم که همه کار را باهم انجام میدهند؛ به خانواده بیبضاعت ،به بیماران درمانده،
دانشجویان و دانشآموزان نیازمند ،در تهیه جهیزیه ،اقالم معیشتی و پیدا کردن اشتغال کمک میکنند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :این فعالیتها باهم انجام میشود اما زمانی که میخواهند بازدهی
کمکها را بسنجند میبینیم که همه کار شده است اما بازدهی الزم در سطح شهرستان نمیبینیم.
خبرگزاری تسنیم

 Áنحوه کمکها باید بهگونهای باشد که از نیازمندی خانوادهها کاسته شود

هر فعالیت حمایتی که میشود باید در سامانه و سیستمی ثبت شود که برخی از خانواده چند بار مشمول لطف نشوند و برخی از
خانواده هم هیچ کمکی به آنها نشود و نحوه کمکها باید بهگونهای باشد که از نیازمندی خانوادهها کاسته شود؛ امروز بهگونهای
کمک میکنیم که نیاز امروز خانوادههای نیازمند را برطرف میکنیم اما فردا دومرتبه این خانواده نیازمند است.
* خیریهها باید از این وضع کنونی خارج و حوزههای تخصصی را دنبال کنند
با توجه به ظرفیتهای شهرستان وضعیت عمومی نباید اینگونه باشد؛ راهکارهایی که با کمیته امداد ،بهزیستی ،مؤسسات خیریه
مطرحشده به این جمعبندی رسیدیم که مؤسسات و خیریهها از این وضع کنونی همه کار عمومی میکنند ،خارج شوند و حوزههای
تخصصی را دنبال کنند.
خوشــبختانه مردم خیر شهرستان مبارکه زیاد هستند و همچنین مؤسسات خیریهای متعددی در شهرستان داریم که باید در
زمینههای در حوزههای کمک به بیماران نیازمند ،کمک به تحصیل دانشآموز و دانشجو بیبضاعت ،ایجاد اشتغال ،تهیه جهیزیه
و … بهصورت تخصصی فعالیت کنند و پس از یک مدت مشخص فعالیتهای خود را گزارش دهند تا ببینیم که در حیطه کاری
مشخص شده چقدر توانستند مؤثر باشند و یک نظارتی بر روی فعالیتها باشد.
صاحب نیوز
 Áهمه وظیفه داریم پاسخگوی مطالبات كارگران باشیم

پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی همزمان با روز کار و کارگر و در جلسه شورای تأمین
شهرستان مبارکه گفت :همه ما وظیفه داریم تا در جهت پاسخگویی به مطالبات کارگران تا جایی که از دستمان برمیآید گام برداریم.
صاحب نیوز

 Áباید از کارتکراری و عدم کمک رسانی در برخی مناطق جلوگیری شود

دکتر صالحی با بیان اینکه باید از کارتکراری و عدم کمک رسانی در برخی مناطق جلوگیری شود گفت :با توجه به ظرفیت سپاه
و بسیج ،این نهاد متولی فعالیتها شده است  ،به هر خانوادهای کمک شد که در سامانه ثبت شود که این کار یکقدم شهرستان
را جلو برد و برای اولین بار یک کار متمرکزی در شهرستان شکل گرفت و کمکهای تکراری حذف شد و دامنه و گسترش
کمکها افزایش پیدا کرد.
خبرگزاری فارس
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 Áمهمترین موضوع امروز کشور اشتغال است

نماینده مبارکه گفت :مهمترین موضوع امروز کشور اشتغال است و بهعنوان مثال چند خیریه در زمینه آموزش و بازار کار اشتغال
خانگی کار کنند و در این زمینه متمرکز شــوند و بهجای حمایتهای مقطعی زودگذر ،با آموزش و ایجاد بازار کار آنها را از
حمایتهایخیریههابینیازکنیم.
نهادهای کمکرسان از این طرح تخصصی شدن حمایت و اعالم کردند که اگر این حرکت در شهرستان ایجاد شود حمایت
مالی میکنیم که این مهارتها آموزش داده شود و افرادی کمکم مشغول به کار میشوند و در خانه درآمدی را کسب کند و بهتر
از کمکهای مقطعی است که هیچ تغییری را ایجاد نمیکند.
پایگاه خبری مبارکه نا

 Áمعطل کردن کشور با الفاظی مانند اصولگرا و اصالح طلب باعث بازی در زمین دشمن است

نمایند مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :برخی مسیر مسئولیت ها را با الفاظی مانند اصول گرا،
اصالح طلب ،تندرو و میانه رو ما معطل کردند و باعث شده که برخی از ما در زمین دشمن بدویم و بازی کنیم.
صاحب نیوز

 Áکاهش نیازمندان با تخصصی شدن خیریهها

جلسه هماندیشی مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری شهرستان مبارکه برگزار شد و نماینده مبارکه گفت :تخصصی شدن
خیریهها و مراکز نیکوکاری موجب افزایش حمایتها و کاهش نیازمندان میشود
پایگاه خبری سیمای استان
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