
گزارش عملکرد نماینده  مردم شریف شهرستان مبارکه
 در مجلس شورای اسالمی - خرداد  تا  شهریور  1400

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، دکتر صالحی در نشست 
خبری که در مرداد ماه برگزار شد با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در شرایط امروز 
جامعه گفت: این روزها مشکالت اقتصادی ازیک طرف و شیوع کرونا از طرف دیگر 
جامعه را تحت فشار بیشتر قرار داده است و خبرنگاران به عنوان افرادی که می توانند 

امید شادی را در این شرایط کشور تزریق کنند، نقش مهمی دارند.
	ÁÁاجراÁمجریهÁقوهÁدرÁاماÁشــودÁتصویبÁهمÁقوانینÁبهترینÁاگر

نشود،ÁمردمÁاینÁقوانینÁراÁدرÁزندگیÁخودÁاحساسÁنمیÁکنند
دکتر صالحی تصریح کرد: حتی اگر بهترین قوانین هم تصویب شود اما در قوه مجریه 
اجرا نشود مردم این قوانین را در زندگی خود احساس نمی کنند؛ امید داریم با روی کار 

آمدن دولت کار و مردمی، قوانین مجلس اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: همت جهادی در دولت سیزدهم دیده می شود و این مسئله حائز 
اهمیت است که روز اول بررسی وزرای پیشنهادی، آیت اله رئیسی در مجلس حضور پیدا 

کرد و شخصاً دغدغه های نمایندگان را شنید.
نماینده مبارکه در مجلس با توضیح اینکه در این مدت حدود یک سال و نیم تنها یک بار 
رئیس جمهور سابق آن هم برای تحلیف مجلس یازدهم به مجلس آمد، گفت: علی رغم 
دعوت رسمی و اینکه طبق قانون باید برای رأی اعتماد وزیر، شخص رئیس جمهور 
حضور پیدا کند اما به بهانه های مختلف و ترس از کرونا وی در بین نمایندگان مردم 

حضور پیدا نکرد.
	ÁشودÁانجامÁبیشترÁتقویتÁباÁبایدÁبازارÁدرÁبازرسی

وی اضافه کرد: بازرسی در بازار باید با تقویت بیشتر انجام شود و بازرسی صمت، 
تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و ... باید با قدرت وارد بازار شوند و جلوی افزایش 

قیمت ها را بگیرند.

	ÁÁخصوصÁدرÁمبارکهÁنمایندهÁبهÁصمتÁسابقÁوزیرÁپاسخÁماجرای
مبارزهÁباÁرانت

نماینده مبارکه تصریح کرد: در دولت قبل از رزم حسینی پیش از رأی اعتماد سوال 
پرسیدم که شما برای برخورد با دالالنی که نبض بازار را در دست گرفتند و با استفاده از 

رانت هایی که ایجاد شده به سفره مردم ضرر می رسانن د چه برنامه ای دارید؟
وی با اشاره به پاسخ وزیر سابق صمت تصریح کرد: رزم حسینی گفت که »بنا است 
حدود ۱۱ ماه مسئولیت وزارت صمت را بر عهده داشته باشم و در این مدت تالش 
می کنم تا ثبات قیمت ها را در بازار انجام دهم و به همین دلیل زمانی برای برخورد با 
رانت نمی توانم بگذارم« و متأسفانه مشاهده کردیم در این مدت ۱۱ ماهه وضعیت بازار 

روزبه روز بدتر شد.
	ÁÁترینÁاصلیÁدالالنÁوÁسوداگرانÁدستÁدرÁبازارÁنبضÁگرفتنÁقرار

مشکلÁبازارÁفعلی
دکتر صالحی تأکید کرد: اصلی ترین مشکل بازار فعلی قرار گرفتن نبض بازار در دست 
سوداگران و دالالن است و اگر کسی با این بخش مقابله نکند مشکالت عدم ثبات 

بازار حل شدنی نیست.
وی ادامه داد: ثبات بخشیدن به بازار یکی از اهداف اصلی مجلس، وزارت صمت و تیم 
اقتصادی دولت است و وزیر صمت دولت سیزدهم در این زمینه اعالم کرد که یکی از 

برنامه های اصلی ما، مبارزه با رانت ها و سالطین ایجاد شده است.
	ÁاستÁخارجÁوزارتخانهÁیکÁوÁنفرÁیکÁعهدهÁازÁکروناÁکنترل

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره کرونا و مشکالت این 
بیماری در جامعه بیان کرد: کرونا در کنار وجود مشکالت اقتصادی، بار سنگین اقتصادی 
را به کشور تحمیل کرده است؛ کنترل کرونا از عهده یک نفر و یک وزارتخانه خارج 
است و دولت، وزارتخانه های مختلف، مجلس و قوه قضاییه باید حمایت الزم را انجام 

دهند و ضمانت های اجرایی را تهیه کنند.
	ÁاستÁاجراÁحالÁدرÁبروجنÁ-ÁمبارکهÁجادهÁپروژه

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه جاده مبارکه - بروجن گفت: با تکمیل فاز اول 
آن طبق آخرین صحبتی که روز گذشته با پیمانکار این پروژه انجام شد در فاز دوم تنها 
سقف پل ها باقی مانده است که باوجود کمبود بودجه مواجه تاکنون کار تعطیل نشده 
ولی کند شده است که پیگیری های الزم برای تأمین اعتبار موردنیاز در حال انجام است.

دکتر صالحی ادامه داد: متأسفانه اخیراً حوادثی در این محور داشتیم که باعث فوت 
چندین نفر از جوانان شهرستان شد و مجدانه پیگیر این محور هستیم.

	ÁÁمدیرانÁمعارفهÁوÁتودیعÁوÁرویدادهاÁخصوصÁدرÁرسانیÁاطالع

شهرستانÁبایدÁانجامÁشود
وی با اشاره به انتقاد خبرنگاران شهرستان در خصوص عدم اطالع رسانی برخی از 
برنامه های شهرستان مانند تودیع و معارفه و روسای ادارات اظهار کرد: اطالع رسانی در 
خصوص رویدادها و تودیع و معارفه مدیران شهرستان باید انجام شود و در این خصوص 
با فرماندار و مسئوالن شهرستان صبحت می کنم؛ گله مندی خبرنگاران در این زمینه 

کاماًل درست است.
	ÁدهندÁانجامÁراÁخودÁفعالیتÁفردیÁآزادیÁکمالÁدرÁبایدÁشوراها

نماینده مبارکه در خصوص حواشی انتخاب شهردار توسط شوراها افزود: آزادی شورا 
را نمی توان سلب کرد و باید مسئله انتخاب شهردار یا دیگر امور شوراها روند قانونی 

خود را طی کند .
	ÁشهرستانÁبرایÁموفقÁوÁجوانÁبومیÁادارهÁرئیسÁپنجÁانتخاب

نماینده مبارکه تأکید کرد: من به عنوان یک فرد عادی در جامعه عالقه دارم که مدیران 
شهر و شهرستان بومی باشند اما شاخصه های مهم دیگر مانند شایسته ساالری و سابقه 
اجرایی نیز در نظر گرفته شود . روسای پنج اداره کار، ورزش، آموزش وپرورش، بهزیستی 

و کمیته امداد را از جوانان و مدیران موفق شهرستان انتخاب شدند.
	ÁشهرستانÁهایÁخیریهÁساماندهیÁبرایÁماههÁچندینÁپیگیری

دکتر صالحی عنوان کرد: چندین ماه است که در حال پیگیری ساماندهی خیریه ها 
هستیم و کمیته امداد شهرستان متولی این کار شد؛ اکثر خیریه های شهرستان عرصه 
تخصصی خود را انتخاب کردند و این مسئله بسیار خوب است که سیستم تخصصی 

و نظارت انجام شود. 
نماینده مبارکه اضافه کرد: این کار را از دفتر خود شروع کردم و کمک ها را از طریق 

کمیته امداد ساماندهی کردیم و نظم خوبی ایجاد شد.

باید در انتخاب مدیران  شایسته ساالری و سابقه اجرایی نیز در نظر گرفته شود
:ÁکردÁاعالمÁمبارکهÁشهرستانÁرسانهÁاصحابÁباÁخودÁخبریÁنشستÁسومینÁدرÁصالحیÁدکتر

ÁبیکاریÁآمارÁگذشتهÁسالÁیکÁطیÁبیکاریÁآمارÁگذشتهÁسالÁیکÁطی
درÁمبارکهÁکاهشÁپیداÁکردهÁاستدرÁمبارکهÁکاهشÁپیداÁکردهÁاست

ÁشهرستانÁپرورشÁوÁآموزشÁتوسعهÁشهرستانÁپرورشÁوÁآموزشÁتوسعه
درÁابعادÁمختلفÁآموزشی،ÁتربیتیÁوÁعمرانیدرÁابعادÁمختلفÁآموزشی،ÁتربیتیÁوÁعمرانی

ÁمبارکهÁشهرستانÁباالیÁرتبهÁمبارکهÁشهرستانÁباالیÁرتبه
درÁتوسعهÁبخشÁکشاورزیدرÁتوسعهÁبخشÁکشاورزی

ÁنیروهایÁحضورÁÁ/ÁÁاستÁکارآمدÁهمÁ،استÁبلندÁهّمتÁدارایÁهمÁ،استÁپُرتالشÁهمÁکهÁدادÁنشانÁگذشتÁکهÁسالیÁیکÁدرÁمجلس
ÁتوفیقاتÁمجلسÁاینÁکهÁاستÁشدهÁموجبÁ،دارندÁاجرائیÁسوابقÁیاÁدارندÁتقنینیÁسوابِقÁیاÁکهÁنیروهاییÁکنارÁدرÁپُرتوانÁوÁجوان
ÁازÁمنفیÁتصویرÁیکÁکهÁدادندÁقرارÁاینÁراÁخودشانÁیÁبرنامهÁایÁعّدهÁیکÁمجلسÁاینÁکارÁشروعÁآغازÁازÁÁ/ÁÁبیاوردÁدستÁبهÁراÁخوبی
ÁخاصÁنظراتÁیاÁاحساساتÁاساسÁبرÁ،نهÁوقتÁیکÁتکمیل؛ÁوÁاصالحÁقصدÁبهÁمیکندÁانتقادÁکسیÁوقتÁیکÁÁÁ/ÁÁÁبدهندÁنشانÁمجلس
ÁمیخواهمÁمنÁندارد؛ÁوجودÁاخالصÁهایÁنشانهÁدشمنانهÁحرکاتÁاینÁدرÁکهÁمیکندÁاحساسÁانسانÁ.]میکندÁانتقاد[ÁدلسوزیÁبدونÁو
ÁوÁشدÁخواهدÁافشاÁزودÁیاÁدیرÁًغالباÁخیرÁنّیتÁبدونÁتبلیغاتÁنکنید؛ÁمشغولÁراÁخودتانÁوÁنکنیدÁاعتناÁشماÁکهÁبکنمÁعرضÁشماÁبه
Á...ÁباشدÁداشتهÁوجودÁالزمÁعقالنیÁآرامشÁوÁالزمÁیÁسکینهÁحالتÁآنÁ،مجلسÁدرÁبایدÁÁÁ/ÁÁشودÁمیÁروشنÁآنهاÁبودنÁواقعÁخالف

کارهایÁهیجانی،Áاحساسی،ÁتصمیمÁگیریÁهایÁدفعی،ÁاینهاÁنبایستیÁوجودÁداشتهÁباشد.
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دکتر صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی به همراه روسای ادارات صمت و آموزش 
فنی و حرفه ای خواهران و برادران مبارکه با حضور در اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن بازدید 
از مجموعه های مهارت آموزی این اداره با مدیرکل آن در 

خصوص مسائل شهرستان مبارکه گفت وگو کرد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
در این بازدید گفت: به مناسبت روز ترویج آموزش های فنی 
و حرفه ای و توسعه مهارت آموزی در شهرستان مبارکه از 

کارگاه های مهارت آموزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بازدید نمودم و با طرح دوگانه 
آموزشی که با همکاری صنوف در استان راه اندازی شده است، آشنا شدم.

دکتر صالحی اظهار کرد: این مدل مهارت آموزی بر اساس نیازسنجی انجام می شود و با توجه به 
اینکه فارغ التحصیالن و افرادی که این مهارت ها را می گذرانند، بیکار نمی ماند؛ با توسعه این مدل 
آموزش و ازیک طرف نیاز اصناف و صنایع به نیروی کار ماهر و نیروی انسانی موجود رفع می شود 

و از سوی دیگر آینده خوشی در بخش اشتغال و مهارت دیده می شود.
وی افزود: این طرح می تواند در شهرستان و استان به صورت موفق اجرا شود تا به عنوان یک برند 

در شهرستان ها و استان های دیگر از آن استفاده شود.
مبارکه خاطرنشان کرد: شهرستان  به ظرفیت صنعتی  اشاره  با  مبارکه در مجلس  نماینده 
مبارکه با دارا بودن بیش از ۴۵۰ صنعت، قطب صنعتی کشور است اما آمار بیکاری در این 

شهرستان نسبت به صنایعی که دارد باال است؛ بخشی از 
این بیکاری ها مربوط به عدم مهارت است و با توجه به 
این امر، کارگروه مهارت آموزی و اشتغال زایی را از ابتدای 

سال ۱۴۰۰ برگزار کردیم.
اشتغال زایی  و  مهارت آموزی  کارگروه  کرد:  اضافه  وی 
در شهرستان  مختلف  ظرفیت های  به  توجه  با  مبارکه 
برنامه های گوناگونی را اجرا کرده است و همچنین برای 
مهارت آموزی  مدل  این  از  در شهرستان  اشتغال  ایجاد 
استفاده می کنیم تا در کوتاه مدت شاهد کاهش آمار بیکاری 

در شهرستان باشیم.
وی در خصوص حمایت مجلس یازدهم از فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: مجلس شورای 
اسالمی به دلیل اهمیت سازمان فنی و حرفه ای با طرح مجاز دانستن دریافت هدایای اشخاص 
حقیقی و حقوقی توسط این سازمان موافقت کرد که سبب تسهیل خرید تجهیزات الزم با 
کمک های مردمی شد و نتیجه این می شود که در فرصت سریع ۲ یا ۳ ماهه جوانان می توانند با 

مهارت آموزی برای ورود به بازار کار آماده شوند.
اخوان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بیان کرد: نماینده مبارکه همیشه یاری گر 
ما و پشتیبان مهارت آموزی در استان است و امیدوار هستیم که بتوانیم این مدل آموزش را در 
شهرستان مبارکه توسعه دهیم تا شاهد یک تحول در مقوله مهارت آموزی و تأمین نیروهای 

متخصص و ماهر باشیم.

دکتر صالحی در نشست شورای اداری استان اصفهان به کمبود آب شهرستان مبارکه اشاره و 
اظهار کرد:  با اینکه می توان نیاز آب را از ظرفیت قنات های موجود، تأمین کرد چرا بودجه ای برای 

رفع این مشکل در اختیار شهرستان نیست ؟ 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: ۷۴ رشته قنات موجود در 
نیاز آب  پاسخگوی  لوله گذاری،  شهرستان مبارکه در صورت ساماندهی، الیروبی و سپس 

شهرستان است.
وی افزود: مشکالت صنایع پتروشیمی در کشور شامل گران بودن مواد اولیه، حمایت نکردن از 
کارآفرین های داخلی، سخت گیرهای تسهیالت بانکی و سود کالن نامتعارف است و کارخانه داران 
معتقد هستند باوجود چنین شرایط و بی ثبات قیمت مواد اولیه در بازار نمی توانند برنامه ریزی 

مناسبی داشته باشند.
دکتر صالحی در بخشی دیگر از صحبت های خود به سهمیه دامداران برای تأمین نهاده دام سبک 
پرداخت و گفت: مشکل نهاده ها و خوراک دامی؛ از سهم کل استان ۹ کیلوگرم روزانه است که با 

این تخصیص، مشکالت این بخش به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به کمبود زمین برای برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان مبارکه، 

تصریح کرد: برخی از واحدهای بدون استفاده هستند و از رییس شهرک های صنعتی درخواست 
شد وضعیت نهایی واحدهای صنعتی تعطیل و بالاستفاده چندساله را مشخص کند.

نماینده مبارکه در مجلس در پایان ضمن تشکر از کادر علوم پزشکی اصفهان و همکاری 
شهرستان ها در کنترل ویروس کرونا بیان کرد: ضمانت اجرایی پروتکل ها از عهده وزارت بهداشت 

خارج است و کنترل کرونا با همراهی همه سازمان ها محقق می شود.

جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه کنارگذر غرب اصفهان با درخواست دکتر 
صالحی و با حضور مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان، مدیرکل دفتر 
فنی استانداری اصفهان و فرماندار شهرستان مبارکه و دیگر مسئوالن شهرستان 

برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت: 
کنارگذر به صورت ناقص افتتاح شد و تکمیل این پروژه با تأخیر چندساله مواجه شده 
است و موجب نگرانی مردم شهرستان و بروز مشکالتی ازجمله ورود کامیون ها به 

شهرهای شهرستان و آسیب رسیدن به زیرساخت ها و جاده ها شده است.
دکتر صالحی تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه با وزیر راه و شهرسازی 
مکاتبه کردیم و وزیر از تکمیل این پروژه استقبال کرد و الزم است مسئوالن 

استان و دستگاه های شهرستان برای تکمیل این پروژه کمر همت ببندند.

با پیگیری دکتر صالحی، جلسه مشترک کسبه و اصناف با اداره مالیات شهرستان برای رفع ابهامات و با حضور 
نماینده مردم مبارکه، فرماندار و رؤسای چند اتحادیه به نمایندگی از کسبه شهرستان، رؤسای ادارات مالیات و 

صمت برگزار شد.
نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت: یکی از عواملی که کسبه 
و مردم را در تنگنایی افزایش قیمت قرار داده و گله مندی مردم از این وضعیت را به دنبال دارد، دالالن و 
سوداگرانی است که وضعیت بازار را متالطم می کنند و از طرف دیگر هم برخی از کسبه شهرستان ابهامات و 

مسائلی مانند گالیه از وضعیت پرداخت مالیات را دارند.
دکتر صالحی اضافه کرد: ما در شهرستان مبارکه تا حدی که دسترسی داریم و می توانیم باید از تالطم بازار 
جلوگیری کنیم؛ برخی کسبه اعالم می کنند که مالیاتی که پرداخت می کنیم بیشتر از کسبه  شهرستان های 
همجوار است که اداره مالیات شهرستان چنین حرفی را تکذیب می کند و این جلسه برای رفع ابهامات مطرح 

شده و جلوگیری از تالطم بیشتر بازار برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس تأکید کرد: با ایجاد یک میدان میوه و تره بار زمینه برای فروش میوه ها 
و محصوالت کشاورزی شهرستان مهیا می شود و صنایع موجود در شهرستان هم می تواننداز طریق این بازار 
از محصوالت تولیدی شهرستان استفاده کنند که تحقق این امر نیازمند عزم جدی مسئوالن شهرستان است.

همچنین کتانی، رئیس اداره دارایی شهرستان مبارکه در این جلسه اخذ بیشتر مالیات از کسبه شهرستان نسبت 
به شهرستان های همجوار را تکذیب کرد و گفت: ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شیوع کرونا تا جایی 

که قانون دست ما را باز گذاشته است به کسبه کمک می کنیم.
وی افزود: یکی از مهم ترین مسائلی که ما می توانیم کمک کنیم، خوداظهاری های مالیاتی است که کسبه و 
شهروندان عزیز انجام می دهند که با پرداخت به  موقع مالیات انجام می شود و اگر جریمه ای در نظر گرفته 
شده باشد، طبق قانون با اظهارنامه صحیح و تحویل به موقع می توانند شامل بخشودگی مالیاتی شوند. اما اگر 

خوداظهاری ها انجام نشود طبق قانون نمی توانیم در تعیین مالیات و جریمه آن، به کسبه محترم کمک کنیم.

مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده  صالحی،  دکتر 
شورای اسالمی به همراه دیگر نمایندگان استان های اصفهان، 
خوزستان و بوشهر طی نامه به رئیس جمهور  وقت اعتراض 
خود را به صدور مجوز محیط زیست برای پروژه انتقال آب 
ونک- سولگان به دشت های رفسنجان در روزهای پایانی 
دولت دوازدهم اعالم کردند و خواستار جلوگیری مجوز این 

پروژه شدند.

دکتر صالحی، عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی از برخی داروخانه های سطح مبارکه 
بازدید و برای بررسی گالیه ها و مشکالت آن ها در کمیسیون 

بهداشت و درمان با مسئوالن داروخانه ها گفت وگو کرد.
دکتر صالحی در حاشیه بازدید از داروخانه های شهرستان مبارکه 
گفت: کمبود دارو یکی از معضالتی است که اخیراً به خصوص در 
زمان شیوع کرونا در کشور بیشتر احساس می شود و متأسفانه 
رانت ها و مافیاهایی در کشور ایجادشده است که به دلیل گران 
بودن دارو در کشورهای همسایه نسبت به ایران با قاچاق یک 

سری از داروها مواجهه هستیم.
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی با توضیح اینکه مرزها 
کنترل می شود که داروی موردنیاز داخل کشور خارج نشود، بیان 
کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ مواد اولیه با تأخیر انجام می شود که 
یکی از مشکالت اصلی حوزه دارو است و از طرف دیگر با تقویت 
سیستم تی تک که از قاچاق و احتکار جلوگیری می شود که این 

موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد.

نماینده مبارکه در مجلس تصریح کرد : مردم به تعطیلی و یا باز 
بودن صرفا یک داروخانه در ایام تعطیل اعتراض داشتند که باعث 
تجمع و ایجاد صف درب داروخانه  شده که با پیگیری های انجام 
شده، دو داروخانه موظف شدند تا در پیک مراجعات مردم در 
روزهای تعطیل باز باشند و به مردم شهرستان خدمات ارائه کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص این بازدید 
اظهار کرد: امروز به مناسبت روز داروساز در داروخانه های مبارکه 
حضور پیدا کردیم تا در این شرایط کرونایی ضمن تبریک این 
روز و تشکر، با گالیه ها و مشکالت داروسازان و داروخانه های 
شهرستان آشنا شویم و این موارد را در کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس مطرح و پیگیری  کنیم.

در ادامه روند اطالع رسانی عمومی فعالیت های دکتر صالحی  
نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی که از 
طریق برگزاری نشستهای خبری فصلی با اصحاب رسانه 

شهرستان مبارکه برگزار می شود.

 پس از انتشار گزارش عملکرد یک ساله که به صورت مکتوب 
و فضای مجازی انتشار یافت، از این پس به صورت هر سه 
ماه یک بار  فعالیت های انجام شده به اطالع مردم شریف 

شهرستان مبارکه خواهد رسید.
همچنین شهروندان عزیز می توانند فایل گزارش یک ساله را 

از سایت یا پیج رسمی دفتر نماینده دانلود نمایند .

گزارشÁعملکردÁنمایندهÁمبارکهÁبهÁصورتÁÁÁ	 نماینده مبارکه همیشه یاری گر ما و پشتیبان مهارت آموزی در استان است
فصلیÁمنتشرÁخواهدÁشد

	ÁÁمحیطÁمجوزÁصدورÁبهÁصالحیÁدکترÁاعتراض
ÁبهÁسولگانÁ-ونکÁآبÁانتقالÁپروژهÁبرایÁزیست

دشتÁهایÁرفسنجان

	ÁÁدر Áشهرستان Áدارویی Áمشکالت Áپیگیری
کمیسیونÁبهداشت

نمایندهÁمردمÁمبارکهÁدرÁمجلس:ÁÁطرحÁدوگانهÁآموزشیÁبرÁاساسÁنیازسنجیÁانجامÁمیÁشودÁوÁÁنیازÁاصنافÁوÁصنایعÁبهÁنیرویÁکارÁماهرÁرفعÁمیÁشود.

:ÁگفتÁاصفهانÁاستانÁاداریÁشورایÁنشستÁدرÁÁمبارکهÁصنعتیÁشهرکÁوÁکشاورزیÁ،ÁصنایعÁ،ÁآبÁمسائلÁبررسیÁباÁصالحیÁدکتر

چرا بودجه ای در اختیار شهرستان مبارکه برای رفع مشکل کمبود آب نیست ؟

برگزاری جلسه مشترک کسبه و اصناف با اداره مالیات شهرستانپروژه کنارگذر غرب باید هر چه زودتر تکمیل شود



w w w . p a r v i n s a l e h i . i r
3 گزارش عملکرد نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی - خرداد  تا  شهریور  1400

دکتر صالحی با حضور در نماز جمعه زیباشهر اظهار کرد: 
طبق تأکید رهبر انقالب، این بازدیدها و شنیدن مشکالت 

مردم و رسیدگی به آن ها وظیفه ماست.
اسالمی  شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  نماینده 
گفت: بحث زیرگذر شهر زیباشهر و جاده دو بانده برای 
مجتمع کارگاهی ازجمله درخواست های مردمی این شهر 

بود که در حال پیگیری است.
از  از جاده سد یکی دیگر  استفاده  وی خاطرنشان کرد: 
درخواست مهم مردم این شهر بود که پروژه تعریض و 
بازگشایی جاده سد نکوآباد را در دستور پیگیری قراردادیم 

و نظر پلیس راهور در این زمینه را خواستیم که اعالم کردند به دلیل باریکی جاده و دوطرفه 
بودن و مشکالت فنی، این مسیر خطرساز است.

دکتر صالحی بیان کرد: همچنین با اداره کل آب منطقه ای استان و آموزش وپرورش مذاکره و 
بر اجراشدن این پروژه تأکید شد که دو اداره در همکاری قول مساعد دادند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: امید است این مسیر با همکاری مسئوالن در 
این  و  از مشکالت شهرستان  بخشی  تا  ترافیک می رود  بار  زیر  و  شهرستان ساماندهی 

شهر حل شود.

وی با توضیح اینکه درخواست بعدی مردم که برای ما هم 
مهم بود توسعه بخش مخابراتی و تلفن ثابت است، اظهار 
کرد: با مکاتباتی که با مدیرکل مخابرات استان انجام شد، 
منطقه  این  مخابراتی  مشکالت  تا  داد  مساعد  قول  وی 

حل شود.
دکتر صالحی تأکید کرد: هر شهری برای رسیدن به توسعه 
و پیشرفت نیازمند وحدت است، زیباشهر در نقشه استان 
اصفهان به عنوان شهر ثبت شده است و نباید درون این 

شهر مرزبندی وجود داشته باشد.
و  هم افزایی ها  سایه  در  باید  را  زیباشهر  کرد:  اضافه  وی 

همراهی ها در انتخابات، نماز جمعه و کلیه امورات اجتماعی و فرهنگی زیباتر کنید.
نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت آب و خشکسالی گفت: 
جلساتی برای کمبودی آب در سطح استان، کشور برگزار شده است و طبق اذعان کارشناسان ما 
در ساماندهی و توزیع آب دچار مشکل هستیم و باید پروژه هایی که از چندین سال قبل شروع 
شده به دلیل مشکالت تاکنون به نتیجه نرسیده است، حل شود. مسئله آب نباید منطقه ای و 
استانی شود، مسئله آب یک امر ملی و کشوری است و باید در سطح حاکمیت حل شود؛ پیگیری 

مسئله آب از طریق مجلس این مسئله مهم را سیاسی می کند و این به ضرر کشور است.

مشکالت  رفع  برای  مردمی  متعدد  درخواست های  از  پس 
این  حل  برای  جلسه ای  صالحی  دکتر  سد،  جاده  تعریض  و 
شهردار  و  آموزش وپرورش  اداره  رئیس  حضور  با  مشکالت 

زیباشهر برگزار نمود.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مردم برای بازگشایی، تعریض و استفاده از این مسیر درخواست 
های متعددی دارند که تشکیل این جلسه برای حل نهایی آن 

ضروری بود.
دکتر صالحی اظهار کرد: پس از پیگیری ها انجام شده و طبق 
اعالم پلیس راهور استفاده از این مسیر نیازمند اصالحاتی است 
که پس از انجام آن ها این مسیر مشکلی برای زیر بار ترافیک 
رفتن ندارد؛ یکی از مشکالتی اساسی این مسیر، مدرسه ساحلی 
و  شهرداری  بین  توافق  با  زودتر  هرچه  است  امید  که  است 

آموزش وپرورش شاهد بازگشایی این مسیر باشیم.
وی افزود: یکی از مسائلی که آموزش وپرورش به درستی به آن 
اشاره می کند، اجرای کامل توافقات قبلی است؛ زمانی که یک 
توافقی به امضای دو طرف می رسد باید هر دو طرف به آن پایبند 

باشند و عمل کنند.
نماینده مبارکه در مجلس خاطرنشان کرد: آموزش وپرورش یکی 
از دستگاه های مهم کشور و شهرستان است که با توافق بهتر 
مشکالت آموزش وپرورش در شهر زیباشهر رفع شود و از طرف 
دیگر هم درخواست های مردمی برای انجام این پروژه متعدد و 

زیاد است.
وی اضافه کرد: شهرداری زیباشهر در خصوص توافقات مدارس 
مؤمن زاده و هاجر عمل کند و با آموزش وپرورش شهرستان 
در خصوص مدرسه ساحلی به توافقی دست پیدا کند تا پروژه 

تعریض و بازگشایی جاده سد با سرعت انجام شود.

	ÁÁسدÁجادهÁتعریضÁپروژهÁبهÁبخشیدنÁسرعتÁبرای
ÁبهÁشهرستانÁوپرورشÁآموزشÁباÁزیباشهرÁشهرداری

توافقÁÁبرسد

	ÁÁ،امـینیÁپارسـاÁاز ÁمبارکهÁنمـایندهÁتقدیر
نوجوانÁ۱۱ÁسالهÁفعالÁدرÁامرÁمعروفÁکتابخوانی

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای اداری شهرستان 
گفت : کابینه دولت سیزدهم با اختصاص بیش از ۴۰۰ ساعت کاری مجلس در کمیسیون ها 
و فراکسیون ها تشکیل شد و تک تک وزرا در کمیسیون های سیزده گانه حضور پیدا کردند و 

نمایندگان مجلس مطالبات مردمی را به آن ها انتقال دادند.
وی تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات شوراها، هیئت رئیسه شوراها و برخی از شهرداران 
تعیین شدند اما برخی دیگر از شهرها هم هنوز درگرو مسائل فنی هستند؛ شهرداری ها به عنوان 

مهم ترین مرکز خدماتی شهرها باید انسجام و تسلط بیشتری در کار داشته باشند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس تأکید کرد: شهرستان در قسمت ساخت وسازها مشکل دارد.  از 
شهرداری ها می خواهم به این مسئله توجه کنند و کسی نباید بتواند با ساخت وساز غیرمجاز حقوق 
دیگران را زیر پا بگذارد، باید از سرچشمه جلوی مشکالت گرفته شود و این مطالبه مهم مردم 

شهرستان است.
دکتر صالحی ادامه داد: همچنین مردم شریف شهرستان اگر می خواهند زمینی را بخرند حتمًا 

استعالمات الزم را انجام دهند که مشکالتی برای آن ها ایجاد نشود.
وی با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام متعدد در شهرستان تصریح کرد:  از تکمیل پروژه های 
نیمه تمام حمایت می کنیم تا به ثمر برسد و نباید در این زمان پروژه های جدیدی کلنگ زنی شود.

نماینده مبارکه تأکید کرد: مسئله دیگر زمین ها و امالک مردم  است که طی سال های گذشته در 
طرح های شهرداری ها واقع شده اند و بالتکلیف مانده اند.

وی با اشاره به وضعیت راه های شهرستان، خاطرنشان کرد: وضعیت راه ها مسئله مهم شهرستان 
است و رئیس اداره راهداری و حمل ونقل که چندین ماه است در شهرستان حضور دارد، باید به 

مسیرها و معضالت راه و شهرسازی مسلط شده باشد.
دکتر صالحی اضافه کرد: یکی از راه های مهم شهرستان جاده حکیم آباد است و پس از جلسات 
مهم در این زمینه بنا شد که اصالح مسیر روستای الو به فوالد مبارکه انجام شود، ولی با وجود 

اینکه نقشه و بودجه آن فراهم شده است چندین ماه است که حرکتی در این زمینه ندیدم.

دکتر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا برای ورود 
مواد اولیه تولید واکسن کرونا به کشور و در پی آن مواجه با چالش تولید واکسن ملی اظهار داشت: 
تقریباً ۴۰ سال است که با تحریم زندگی می کنیم، اما در نهایت کشور راهش را برای پیشرفت  

پیدا می کند و درخصوص واکسن کرونا نیز دانشمندان ما موفق به یافتن راه تولید آن شدند.
	ÁقبلیÁتوافقاتÁمطابقÁکشورÁبهÁروسیهÁوÁهندÁازÁواکسنÁورودÁعدمÁعلت

وی پیرامون علت عدم ورود مابقی میزان دز واکسن توافق شده با هند، بیان کرد: دلیلشان آن بود 
که کشورشان هنوز به طور کامل واکسینه نشده و مشابه همین موضوع را با کشور روسیه داشتیم 
که چنین قولی را به کشور ما داده بودند اما به موجب عدم تکمیل واکسیناسیون در این کشور ورود 

واکسن به کشور ما به تعویق افتاد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی افزود: به هر حال می دانم که وزارت بهداشت 
تاکنون همه تالش خود را برای واردات واکسن از کشورهای خارجی و تقویت تولید واکسن های 
داخلی به منظور تأمین میزان دز مورد نیاز برای واکسیناسیون سنین واجد شرایط در کشورمان 

کرده است.
	ÁÁازÁغیرÁکشوریÁهرÁازÁواکسنÁوارداتÁبرایÁبهداشتÁوزارتÁتالش

انگلیسÁوÁآمریکا
وی پیرامون صحبت های مطرح شده در سطوح مختلف جامعه مبنی بر عدم واردات واکسن 
کرونا در پی خودخواهی برخی مسئوالن، گفت: از همان اوایل همه گیری ویروس کرونا عالوه 
بر آنکه میزان عوارض مطرح شده از سوی کشورهای مختلف نسبت به واکسن فایزر باال بود؛ 
در همین راستا حتی کشورهای فرانسه و ترکیه نیز حاضر به پیش خرید این واکسن نشدند. 
حاال وزارت بهداشت ایران نیز به علت عوارض این واکسن و بدعهدی هایی که از سوی آمریکا 
در گذشته صورت پذیرفته بود، از همان ابتدا برای تهیه و واردات واکسن به غیر از کشورهای 

انگلیس و آمریکا از طریق کشورهای دیگر در تالش بوده است.
	ÁÁ،آنفوالنزاÁواکســنÁبرایÁیوروÁمیلیونÁ۵۹ÁدریافتÁقبالÁدرÁآمریکا

هیچÁواکسنیÁبهÁایرانÁارسالÁنکرد
صالحی پیرامون بدعهدی های صورت گرفته از سوی آمریکا در گذشته گفت: در زمان همه گیری 

بیماری آنفلو انزا در کشور، ایران 
آنفلوانزا ۵۹  واکسن  برای خرید 
به آمریکا پرداخت  میلیون یورو 
کرد اما آنها نه تنها پول را بلوکه 
ایران  به  واکسنی  بلکه  کردن 

تحویل ندادند.
وی ادامه داد: با وجود تالش های 
برای  بهداشت  وزارت  متعدد 
سوی  از  واکسن  واردات 

کشورهایی که موفق به تولید معتبر واکسن کرونا شده اند، حتی ۱۶ میلیون ۸۰۰ هزار ُدز از طریق 
شرکت های کووکس، واکسن پیش خرید شد که هنوز این واکسن ها به کشور وارد نشده که 

علت این تأخیر دالیل فنی ویژه خود را دارد.
	ÁÁپیشگیریÁکروناÁویروسÁازÁکاملÁطورÁبهÁنتوانستهÁواکســنیÁهیچ

کند
نماینده مردم مبارکه با توجه به این موضوع که در مقطعی برخی از پزشکان نسبت به 
واکسن های تولید شرق آسیا همچون سینوفارم و اسپوتنیک موضع گیری کردند و همین 
امر موجب ایجاد خلل و تأخیر برای واردات واکسن از سوی کشورهای چین و روسیه شد، 
پیرامون سیاه نمایی های صورت گرفته علیه واکسن های شرقی بیان کرد: این حقیقت را 
بدانید که همه واکسن های تولید شده ایمنی صددرصدی ندارند و خود مردم نیز این موضوع 
را تاکنون متوجه شده اند. تمام واکسن ها از جمله ساخت کشورهای شرقی و حتی غربی هیچ 

کدام پیشگیری کاملی از ویروس کرونا ندارند.
صالحی خاطرنشان کرد: در تمام جهان همه در تالشند تا در مقابل این بیماری واکسینه شوند 
و همه همکاران پزشک من نیز در تالشند تا هرچه سریع تر هر نوع واکسن معتبری را برای 
واکسینه شدن مردم تهیه کنند چراکه با سرعت  گرفتن واکسیناسیون میزان مقاومت جامعه در 

برابر این بیماری باال می رود.

شهرداری ها تا زمان تعیین تکلیف پروژه های مانده ، کلنگ زنی جدیدی انجام ندهند

برخی کشورها برای واردات واکسن به ایران بدقولی کردند

با وحدت، هم افزایی و همراهی ، زیباشهر را زیباتر کنید
Á:گفتÁزیباشهرÁجمعهÁنمازÁدرÁصالحیÁدکتر

دکتر صالحی، نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی از پارسا امینی، نوجوان ۱۱ ساله که در امر معروف 

کتابخوانی فعال است تقدیر کرد.
نماینده شهرستان ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از خانواده 
نوجوانی در  افتخار می کنیم که چنین  نوجوان گفت:  این 
با توجه  شهرستان مبارکه زندگی می کند و در زمانی که 
به شیوع کرونا همه درگیر فضای مجازی هستند، عالقه به 

کتاب و کتابخوانی حرکت ویژه ای است.

به  عالقه مندی  روند  این  کرد:  بیان  صالحی  دکتر 
دیگر  برای  خوبی  الگوی  تا  دهید  ادامه  را  کتابخوانی 
نوجوانان شهرستان شوید و امیدوار هستیم که موفقیت 

شما را در رده های باالتر ببینیم. 
الزم به ذکر است این نوجوان عزیز در باشگاه کتابخوانی 
داروگ و با کسب تجربه تندخوانی طی دو ماه ۳۰ جلد 
امر  در  شهرستان  رتبه  ارتقاء  سبب  و  خوانده  را  کتاب 

کتابخوانی شده است.
باشگاه کتابخوانی داروگ، یک طرح همخوانی کتاب است 
و طبق اعالم مسئول این باشگاه بخش کودک و نوجوان 
نوجوانان  و  کودکان  طرح  این  در  که  است  اجرا  حال  در 
کتاب های خود و دیگر کتاب های تهیه شده را می خوانند و 
بین هم به اشتراک می گذارند و در گروهی که بین آن ها 

ایجاد شده، در مورد کتاب ها بحث و تحلیل می کنند.
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دکتر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به روز 
حمایت از صنایع کوچک عنوان کرد: تاکنون از واحدهای کوچک 
و متوسط که از مزیت های نسبی و ظرفیت های ویژه ای برخوردار 

هستند نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی افزود: حمایت 
از صنایع کوچک و متوسط ضامن تولید و اشتغال است، صنایع 
کوچک در مسیر تقویت اشتغال و تولید به ویژه برای حفظ بنیه 
اقتصادی کشور در این شرایط سخت اقتصادی نقش مهمی را 

ایفا می کند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ صنعت کوچک و متوسط در دو 
شهرک صنعتی شهرستان مبارکه قرار دارد، خاطرنشان کرد: ۳۰۰ 
واحد از این صنایع کوچک و متوسط فعال هستند و بیش از ۱۰ 
هزار نفر در آن ها مشغول فعالیت هستند که متأسفانه این صنایع 

با تمام ظرفیت تولیدی خود فعالیت نمی کنند.
دکتر صالحی در ادامه افزود: طبق نظر کارشناسان بهترین راه 
برای ایجاد تحرک و پویش اقتصادی در شرایط فعلی کشور 
تقویت بنیه  های صنعتی، راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط است که همین امر باعث تأکید رهبر معظم انقالب بر 

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی،گفت: یکی از 
اولویت های شهرستان مبارکه با توجه به تعداد این صنایع، حفظ 
اشتغال موجود و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و 

واحد های صنفی است.
وی افزود: از آنجایی که صنایع کوچک به عنوان بازوان اصلی 
تولید و رونق اقتصادی است، وظیفه اصلی ما حمایت از صنایع 
فعاالن  تا  است  شرایطی  کردن  فراهم  و  متوسط  و  کوچک 

اقتصادی بهتر و بیشتر بتوانند به تولید بپردازند.
به  توجه  با  کوچک  صنایع  کرد:  خاطرنشان  صالحی  دکتر 
سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارند، فشار مالی سنگینی به دولت 
وارد نمی کنند اما در مقابل ظرفیت اشتغال زایی باالیی دارند و 
حمایت از صنعتگران و کارآفرینان کوچک، اشتغال صنعتی پایدار 

و کاهش آمار بیکاری را به دنبال دارد.
به  اشاره  با  نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
بررسی مشکالت صنایع شهرستان مبارکه، تصریح کرد: در این 
بررسی ها مشخص شد که برخی، از این صنایع با دو مشکل 
تسهیالت و مواد اولیه روبه رو هستند و باوجود آمارهای ارائه شده 
از وزارتخانه و مسئوالن اداره صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در خصوص پرداخت تسهیالت، متأسفانه عماًل مشکلی 

از تولیدکنندگان حل نمی شود.
باالی سود، سقف کم  نرخ  اداری،  بروکراسی  بیان کرد:  وی 
تسهیالت و عدم تسهیالت ویژه در شرایط کنونی کشور از جمله 
انتقادات تولیدکنندگان در خصوص تسهیالتی است که در این 

زمینه ارائه می شود.

اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  با  جلسه  در  صالحی  دکتر 
شهرستان  اظهار کرد: فرهنگ آن قدر مهم است که خسارت 
بی توجهی به آن نسبت به اقتصاد چند برابر است؛ اهمیت و وضع 
کنونی مسائل فرهنگی و مذهبی به قدری زیاد است که همواره 
موجب نگرانی رهبر معظم انقالب بوده و ایشان در توصیه به 
مشکالت  رفع  بر  اقتصادی،  مشکالت  رفع  برای  مسئوالن 

فرهنگی هم تأکید می کنند.
وی  خاطرنشان کرد: شهرستان مبارکه دارای هیئت های مذهبی 
و فعاالن فرهنگی زیادی است که باید از این پتانسیل به خوبی 
استفاده نمود و در کنار آن در برنامه های فرهنگی شهرستان به 

موضوع وحدت و هم گرایی اهمیت زیادی داده شود.
نماینده شهرستان مبارکه افزود: مسائل فرهنگی مذهبی نقش 
مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد؛ اداره تبلیغات اسالمی 
می تواند متولی وحدت برای توسعه فعالیت های فرهنگی مذهبی 

شهرستان شود.

	ÁÁازÁحمایتÁ،اقتصادÁتحرکÁبرایÁراهÁبهترین
صنایعÁکوچکÁاست

	ÁÁتوجهیÁبیÁخسارتÁکهÁاستÁمهمÁآنقدرÁفرهنگ
بهÁآنÁنسبتÁبهÁاقتصادÁچندÁبرابرÁاست

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجلسی به دکتر صالحی دیدار و در خصوص مسائل و مشکالت 
این دانشگاه گفت وگو کرد.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: چرا باید وسایل یک دانشگاه به 
اصفهان منتقل شود؛ از کارگاه ها و دستگاه های این دانشگاه بازدید کردیم و باید از این دستگاه ها با 

توجه به ظرفیت شهرستان مبارکه استفاده شود.
دکتر صالحی بیان کرد: راهکار حل مشکالت دانشگاه مجلسی ، زیر نظر رفتن دانشگاه دیگر نیست، 
این دانشگاه با دو پتانسیل کارگاه های آموزشی و طرح ملی بذر باید بتواند مشکالت را حل کند و نیاز 

به انتقال تجهیزات به دانشگاه های دیگر نیست.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت کارگاهی دانشگاه مجلسی در شهرستان مبارکه و پیگیری اخذ 
تسهیالت بانکی طرح ملی بذر توسط دانشگاه را در دستور کار خود قرار دهید تا مشکالت این واحد 

حل شود؛ ما و دیگر مسئوالن شهرستان در این مسیر از شما حمایت می کنیم.

مخالفت شدید دکتر صالحی با انتقال تجهیزات دانشگاه آزاد مجلسی به اصفهان

دکتر صالحی در آیین بهسازی و نوسازی سالن ورزشی شهدای هفتم تیر شهر طالخونچه 
اظهار کرد: از روحیه جهادی مردم و مسئوالن شهر طالخونچه که در کمترین زمان این 
پروژه را به ثمر رساندند، تشکر می کنیم؛ این روحیه در برخی جاهای دیگر نبود و باعث شد 

بسیاری از کارها بر زمین بماند.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم طالخونچه با همدلی 
و پیگیری های دائم، کارها را به ثمر می رسانند که این حرکت جای بسی خشنودی است و 

باید این روحیه را همچنان حفظ کنید.
می گذارد،  اثر  افراد  بر سالمت  اینکه  بر  ورزش عالوه  زمینه  در  کردن  کار  افزود:  وی 
و  جوانان  فراغت  زمان  کردن  پر  و  است  فرهنگی  کارهای  انجام  برای  خوبی  فرصت 

نوجوانان است.
دکتر صالحی با اشاره به وضعیت فعلی جوانان به خصوص در شرایط کنونی بیان کرد: 
گاهی جوانان به ما مراجعه می کنند و متأسفانه می گویند که حال ما خوب نیست؛ توجه 

داشته باشیم که ورزش از مهم ترین 
حال  می تواند  که  است  ابزارهایی 
خودمان و دیگران را خوب کند پس 

این مسئله را جدی بگیرید.
نماینده مبارکه با اشاره به بازدیدهای 
خود از مجموعه های ورزشی شهرستان 
ورزشی  زیرساخت های  کرد:  تصریح 

شهرستان به کار زیادی نیاز دارد و باید ورزش شهرستان را در این خصوص ارتقاء داد تا شاهد 
اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به انتخابات اخیر و تغییر روند رویکرد دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: با توجه به 
فعالیت های زیاد دولت جدید در این مدت کوتاه، امید زیادی به رفع مشکالت کشور داریم 

و امید است بتوانیم بدنه بیمار اقتصاد کشور را به سمت بهبودی ببریم.

مردم طالخونچه با همدلی و پیگیری های دائم، کارها را به ثمر می رسانند

دکتر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، پیرامون مهم ترین مطالبات و خواسته های 
نمایندگان استان اصفهان از دولت اظهار کرد: خوشبختانه در همین ابتدای کار دولت، عزمی 
جدی برای حل مشکالت مردم در دولت احساس می کنیم و امیدواریم این عزم، مداوم باشد.

وی افزود: مهم ترین مطالبات مردم و نمایندگان اصفهان از دولت، تثبیت وضعیت بازار و بهبود 
وضعیت معیشت و اشتغال مردم است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در ارتباط با خواسته  نمایندگان از دولت 
در حوزه بهداشت تصریح کرد: نخستین و مهم ترین خواسته ما در حوزه بهداشت و از وزارت 
بهداشت نیز برنامه ریزی هرچه دقیق تر برای واکسیناسیون، نظارت بر انجام پروتکل ها و 
همکاری با مجلس برای اجرای برنامه هایی است که برای مقابله با بیماری کرونا در نظر 

گرفته شده است.
	ÁکشورÁاولویتÁنخستینÁکروناÁبیماری

وی با بیان اینکه بیماری کرونا نخستین اولویت کشور در حوزه بهداشت است، گفت: تجهیزات، 
لوازم و داروهای مربوط به این بیماری در کشور و به ویژه در استان اصفهان نخستین اولویت 
ما در حوزه بهداشت است و در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی استان، نمایندگان و مسئوالن 

برای تامین این تجهیزات و داروها تالش می کنند.
دکتر صالحی بیان کرد: متأسفانه در برخی نقاط نسبت به سایر مناطق اصفهان کمبود بیشتری 
احساس می شود که این کمبودها نیز باید برطرف شود اما به طور کلی استان اصفهان نسبت به 
سایر استان ها در این زمینه وضعیت بدی ندارد و امیدواریم که این وضعیت روز به روز بهتر شود.

وی پیرامون واکسیناسیون اضافه کرد: اخیرا ورود واکسن بسیار خوبی به کشور داشته ایم و طبق 
آمار، تاکنون حدود ۳۰ میلیون ُدز واکسن تزریق شده و ۲۰ میلیون ُدز نیز اخیرا به کشور وارد 

شده و پرسنل بهداشت و درمان با شتاب در حال فعالیت و تزریق واکسن هستند.
	ÁÁهایÁپایگاهÁنیزÁوÁواکســنÁمیزانÁزمینهÁدرÁمشــکلیÁخوشبختانه

واکسیناسیونÁدرÁشهرستانÁمبارکهÁنداریم

نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به پایگاه های تزریق واکسن بیان کرد: در زمینه میزان 
واکسن و نیز پایگاه های واکسیناسیون، در شهرستان مبارکه، خوشبختانه مشکلی نداریم و افراد 
و متقاضیان با نوبت قبلی و حتی بدون نوبت برای تزریق مراجعه کرده و واکسن تزریق کرده اند 

و موردی نداشته ایم که کسی به علت نبود واکسن از مراکز بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: در دیگر نقاط استان نیز با توجه به جمعیت و شرایط آن مناطق اگر در 
زمینه پایگاه های تزریق واکسن مشکالتی وجود دارد، باید حتما چاره ای اندیشیده شود اما از 
نظر میزان واکسن ورودی به کشور و نیز تولید واکسن داخلی، خوشبختانه اخیرا بهبود قابل 

توجهی داشته ایم.
دکتر صالحی پیرامون کمبود برخی از اقالم دارویی در اصفهان اظهار کرد: در زمینه دارو و 
کمبود اقالم دارویی، پیگیری های بسیاری از سوی کمیسیون بهداشت مجلس از سازمان غذا 

و دارو انجام شد تا کمبودها هرچه بیشتر و زودتر برطرف شود.
	ÁنکردÁحذفÁراÁداروÁتومانیÁ42۰۰ÁارزÁمجلس

وی ادامه داد: بحث حذف ارز ترجیحی دارو مطرح بود که مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را 
حذف نکرد ولی یک نظارت دقیق تری الزم است تا اقالمی که واقعا مورد نیاز است، وارد شود 
و از مرحله ورود تا مصرف نظارت دقیق وجود داشته باشد؛ از طرفی نیز جلوی پدیده شوم 
قاچاق دارو که با توجه به گران بودن دارو در برخی از کشورهای همسایه برخی از طمع کاران 

به آن تمایل نشان می دهند گرفته شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با در خواست از مردم، گفت: مردم هر صحبت و 
مطلبی را درباره کرونا مبنا قرار ندهند، معموال سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و در استان ها 
سخنگوی دانشگاه  علوم پزشکی هر استان مرجع رسمی اطالع رسانی ها و توصیه های مربوط 
به این بیماری است و در واقع اگر به جای چند صدایی، برای تصمیم گیری و اطالع رسانی 
تمرکزی وجود داشته باشد و مردم از یک کانال آنچه را که الزم است، بشنوند و به کار ببندند 

بیشتر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

خوشبختانه مشکلی در زمینه میزان واکسن و نیز پایگاه های واکسیناسیون در شهرستان مبارکه نداریم



محمدرضا شیخی مبارکه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مبارکه در گفتگو با روابط عمومی دفتر نماینده شهرستان مبارکه گزارشی از 
اقدامات خود از زمان شروع به کار در این اداره ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه 
این اداره را بیشتر با نام اداره کار می شناسند و کمتر کسی با وظایف دیگر آن آشنا 
است گفت: مسئولیت ما عالوه بر حوزه کار، شامل تعاون و بخش رفاه اجتماعی 

هم می شود که در این دو حوزه نیز فعالیت خود را با جدیت ادامه می دهیم.
	Á.هستیمÁکارجویانÁوÁشاغلÁافرادÁاطالعاتÁآوریÁجمعÁحالÁدر

شیخی گفت: با توضیح اینکه اداره ما در چند حوزه فعالیت میکند؛ مشاهده کردیم 
که در حوزه اشتغال اطالعات مناسبی از شاغلین و کارجویان وجود ندارد و در حال 
دسته بندی شاغالن شهرستان در حوزه های مختلف کاری شهرستان هستیم و افراد 
بومی و غیربومی را نیز تفکیک میکنیم تا بر اساس این اطالعات برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: در حوزه کارجویان، کاریابی های شهرستان به دلیل عدم توجه الزم به 
آنها منفعل شده بودند و از طرفی اطالعات کارجوهای شهرستان مشخص نیست 

لذا طرحی پیاده شد که بتوانیم مشخصات کارجویان را اصالح شده داشته باشیم.
	Á.کردیمÁتربیتÁصفرÁکارگرÁکهÁاستÁسالÁسالهای

از آن  نزدیک  آینده  اینکه سایتی طراحی شده است که در  با توضیح  شیخی 
بهره برداری می شود بیان کرد: سالهای سال است که کارگر صفر تربیت کردیم؛ 
کارگر بدون مهارت یکی از معضالت مهم شهرستان مبارکه است که متأسفانه 
است  این  بومی،  نیروی  از  استفاده  عدم  برای  بزرگ  شرکت های  اکثر  بهانه 
آینده نزدیک کارجویان  این سایت در  با راه اندازی  ندارد.  که متخصص وجود 
شهرستان می توانند با انتخاب یک کاریابی ثبت نام نموده و مهارت های خود را 

نیز اعالم نمایند.
وی اضافه کرد: در این زمینه با صنایع و شرکت های بزرگ صحبت کردیم که 
مهارت های موردنیاز ده سال آینده خود را بر اساس بازنشستگی ها و طرح های 
توسعه شان به ما اعالم کنند تا بر اساس آن بتوانیم با کمک آموزش وپرورش، 
را  مهارت آموزی  شهرستان  دانشگاه های  خوب  ظرفیت  و  حرفه ای  و  فنی 

هدفمند کنیم.
در  سرمایه های شهرستان  از  متأسفانه  کرد:  تصریح  مبارکه  کار  اداره  رئیس 
حوزه کارآفرینی و خالقیت و همچنین بزرگانی که در شهرستان توانایی الزم 
را دارند، استفاده نکردیم؛ بر همین اساس پیشنهاد تشکیل کمیته کارآفرینی و 

پژوهش های اشتغال را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: کمیته کارآفرینی و پژوهش های اشتغال که ذیل کارگروه اشتغال 
است، متشکل از ۵ نفر از کارآفرینان نمونه ای که در شهرستان مشغول فعالیت 
هستند خواهد بود عالوه بر آن ۲ نفر از فوالد مبارکه، ۵ نفر از نخبگان و افراد 
خالق داخل شهرستان، ۱ نفر نماینده کاریابی ها و ۴ نفر از رؤسای ادارات مرتبط 

نیز حضور خواهند داشت.
شیخی با توضیح اینکه باید مشکل فرهنگ کار در شهرستان را اصالح کنیم، 
گفت: بیش از ۷۰ درصد علت معضل بیکاری در شهرستان مربوط به فرهنگ 
اشتغال است که با برنامه ریزی های انجام شده درصدد رفع آن هستیم و قطعاً این 

مهم به همکاری جمعی نیاز دارد.
	ÁمتوسطÁوÁکوچکÁوکارهایÁکسبÁوÁبنگاههاÁتوانمندسازیÁلزوم

وی خاطرنشان کرد: با اخذ آمار متوجه شدیم بخش قابل توجهی از اشتغال شهرستان 
مربوط به کسب وکارهای کوچک و صنفی است و این ظرفیت را دارند که قسمت 

بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص دهند.
	ÁشدÁاصالحÁصنایعÁباÁشهرستانÁکارÁادارهÁروابطÁشکل

رئیس اداره کار شهرستان تأکید کرد: شکل روابط این اداره با صنایع شهرستان 
اصالح شده است؛ متأسفانه قبل از این، ارتباط اداره با صنایع دچار ایراد بود و اکنون 
این روابط به میزان قابل توجهی اصالح شده است و امروز حتی صنایع بزرگ نیز 

نظارت این اداره بر عملکرد خود را احساس می کنند.

امروز با هماهنگی اداره کار و نماینده محترم شهرستان، در حوزه جذب 
فوالد مبارکه اتفاقات خوبی رخ داده است؛ به طور مثال شرکت های 
برق آرا، دژپاد و طبخ فوالد مبارکه، بومی گزینی را در اولویت   خود 
شهرستان  نیروهای  به کارگیری  عدم  شایعات  و  اخبار  و  قراردادند 
صحیح نیست. لحظه به لحظه جذب فوالد مبارکه را پیگیری می کنیم؛ 
در آزمون اخیر طبخ، تاکنون بیش از 75 درصد از جذب شدگان بومی 

شهرستان مبارکه هستند که بر اساس کد ملی افراد آن را رصد کردیم.

	ÁمبارکهÁشهرستانÁبرایÁاجتماعیÁرفاهÁاطلسÁایجاد
رئیس اداره کار مبارکه با توضیح اینکه رفاه اجتماعی بخش مهمی از کار اداره ما 
است و متأسفانه دیده نشده، تصریح کرد: در حوزه رفاه و امور اجتماعی برنامه ریزی 
کردیم تا یک اطلس رفاه اجتماعی در شهرستان ایجاد شود. در این اطلس تعداد آمار 

جمعیتی، بیمه شدگان سالمت، نیروهای مسلح، اجباری و اختیاری تفکیک می شود.
وی ادامه داد: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مشخص میشوند به طور مثال 
کارگاه های ۵۰ تا ۵۰۰ نفر، خانه های بهداشت،  اماکن ورزشی و ... که در اختیار 

کارگران و مردم قرارداد به تفکیک مشخص می شوند.
شیخی با بیان اینکه افراد آسیب دیده شناسایی می شوند، عنوان کرد: ما اقداماتی در 
این زمینه شروع کردیم و جلساتی تشکیل دادیم و امروز حتی تعداد کودکان بازمانده 

از تحصیل شهرستان نیز احصا شده اند و دراین رابطه اقداماتی صورت گرفته است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت افراد توان خواه در شهرستان مبارکه گفت: با اداره 
بهزیستی هماهنگی کردیم تا اطالعات تمام افراد توان خواهی که می توانند کار کنند 

را ارائه دهند تا باتوجه به میزان توانایی در حوزه آموزش و مهارت آموزی وارد شویم.
	ÁکنیمÁمیÁساماندهیÁراÁکارگریÁهایÁتشّکل

وی با اشاره به حوزه روابط کار و تشکل های کارگری خاطرنشان کرد: ساماندهی 
تشّکل های کارگری شرکت ها را شروع کردیم. عمده شرکتهای بزرگ به جز 
فوالد مبارکه تشّکل کارگری داشتند، و در خصوص این صنعت نیز به جد پیگیر 
تشکیل تشّکل های کارگری آن هستیم و به زودی اتفاقات خوبی در آن شرکت 

شاهد خواهیم بود.
شیخی گفت: تمدید اعتبار چند تشّکل کارگری صنایع شهرستان را در برنامه 
داریم و با اخطار به شرکت هایی که تشّکل کارگری نداشتند، آنها را پیگیری 

کرده تا این تشّکل ها ایجاد شود.
	ÁدهیمÁمیÁانجامÁراÁمشاغلÁبندیÁطبقه

وی اضافه کرد: در حوزه طبقه بندی مشاغل وارد شدیم و با شرکت هایی که باالی ۵۰ 
نفر هستند مکاتبات و مذاکرات خوبی انجام شده است. طرح طبقه بندی مشاغل کارگران 

را رتبه بندی میکند و ۱۰۹ واحد صنعتی در شهرستان مشمول این طرح می شوند.
	ÁکاغذیÁهایÁتعاونیÁدورانÁپایان

رئیس اداره کار مبارکه با اشاره به اقدامات در زمینه تعاون گفت: تعاونی های کاغذی را 

حذف میکنیم و شرط 
شرکت های  ثبت 
طرح  ارائه  تعاونی 
خواهد  قوی  تجاری 
بود و از مرحله مشاوره 
تا ثبت بر آنها نظارت 

دقیقی داریم.
وی بیان کرد: 

عملکرد  خوشبختانه 
تعاونی های  صادرات 

مبارکه رو به صعود بوده است و بخش زیادی از عملکرد حوزه صادرات استان را 
شهرستان مبارکه پوشش میدهد.

	ÁگذشتهÁسالÁبهÁنسبتÁکارگرانÁشکایتÁبهÁرسیدگیÁشدنÁدوبرابر
شیخی با بیان اینکه سرعت رسیدگی به شکایت های حوزه روابط کار دوبرابر شده 
است، اظهار کرد: سال گذشته در شش ماه اول ۶۷۰ شکایت رسیدگی شد و امسال 
یک هزار و ۴۰۰ مورد تاکنون رسیدگی کردیم و نگذاشتیم فاصله بین شکایت تا 

صدور رأی از یک ماه بیشتر شود.
وی افزود: خوشبختانه هیئت ورزشی کارگران توانمند شده است و با یک برنامه ریزی 
خوب در این حوزه فقط در چهارماهه گذشته سه دوره مسابقه برگزارشده است و 

به زودی میزبان مسابقات آمادگی جسمانی کارگران کشور در مبارکه هستیم.
	ÁÁدرÁمبارکهÁکارگرانÁورزشیÁفرهنگیÁمجموعهÁازÁبرداریÁبهره

آیندهÁنزدیک
رئیس اداره کار شهرستان مبارکه با اشاره به خانه کارگر گفت: خانه کارگر یک تشکل 
کارگری است و اخذ مجوز یک شعبه آن در مبارکه در حال انجام است اما هدف 
اصلی ما تکمیل و راه اندازی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهرستان مبارکه 

است که هنوز بعد از دو دهه به ثمر نرسیده است.
وی تأکید کرد: خوشبختانه نماینده شهرستان مبارکه وارد این حوزه شدند و مسئوالن 
مجتمع فوالد مبارکه از این مجموعه بازدید و موافقت های اولیه برای راه اندازی و 
بهره برداری از این مجموعه انجام شده است؛ این مجموعه دارای تاالر و رستوران، 

زمین چمن و سالن بدنسازی است که امیدواریم در آینده نزدیک راه اندازی شود.
	ÁاستÁکاهشیÁمبارکهÁدرÁبیکاریÁآمار

شیخی تصریح کرد: شهرستان مبارکه دارای ۵۶ هزار نفر بیمه شده است که ۴۶ هزار 
نفر آن بیمه شدگان اجباری می باشند؛ آمار بیکاری در شهرستان مبارکه سال گذشته 
۱۵.۶ درصد بوده است اما در سه ماهه دوم امسال ۹.۱ درصد و امروز آمار بیکاری 

بازهم کاهش پیدا کرده است.
	ÁاستÁشدهÁتعیینÁضریبÁبومیÁافرادÁبرایÁفوالدÁهایÁآزمونÁدر

مبارکه گفت:  فوالد  پیمانکاری  و  استخدامی رسمی  آزمون های  اشاره  با  وی 
درگذشته و در آزمون استخدامی فوالد مبارکه ظرفیت شهرستان دیده نشده بود اما 
با پیگیری های این اداره و حمایت های نماینده شهرستان این شرایط تغییر کرده 
است. در آزمون هایی که در اختیار ما بود سهمیه بومی را مشخص کردیم و ضریبی 
برای بومی های شهرستان در آزمونهای بعدی فوالد مبارکه اعمال شد حتی در 
آزمون اخیر پیمانکاران فوالد مبارکه، تک تک سؤاالت و نمرات شرکت کنندگان 
را به صورت تصادفی چک کردیم و از صحت آزمون فرایند کاماًل مطمئن شدیم.

رئیس اداره کار مبارکه خاطرنشان کرد: بر اساس روالی که در شرکتهای دیگر 
پیگیری کردیم، ضریب بومی را پیگیری و اجازه نخواهیم داد، جذب نیروی بومی 

دچار مشکل گردد.
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طی یک سال گذشته آمار بیکاری در مبارکه کاهش پیدا کرده است

پایان امضاهای طالیی و انحصار در صدور مجوزها با طرح جدید مجلس
دکتر صالحی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب کلیات طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب  و کار در مجلس، اظهار داشت: مهم ترین مانع 
برای همه تولیدکنندگان و کسانی که به دنبال راه اندازی یک کسب  و کار 
هستند، بحث مجوزها و بروکراسی اداری است که حتی در صورت راه اندازی 

یک کارگاه کوچک، سنگ اندازی های بسیار جلوی پای آن ها ایجاد می شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کارآفرینان برای فعالیت 
باید به سراغ تک تک سازمان های مربوطه روند تا مجوزهای الزم را اخذ کنند و وجود 
این موانع باعث می شود که آن ها قبل از شروع کار، در یک بازه زمانی طوالنی درگیر 

مجوزهایی شوند که توجیه اقتصادی راه اندازی کسب  و کار را از بین می برد.
	ÁمجلسÁجدیدÁطرحÁباÁکارهاÁوÁÁکسبÁاندازیÁراهÁوکارÁسازÁساماندهی

وی با توضیح اینکه مجلس برای حل این مشکالت چندین ماه کار تخصصی 
انجام داد تا طرح موردنظر آماده شود، افزود: برای ساما ندهی ساز وکار راه اندازی 
کسب  و کارها و حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس 

طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب  و کار تهیه کرده اند.

	ÁمردمÁنمایندگانÁنظرÁدرÁاقتصادیÁمباحثÁویژهÁاهمیت
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توجه مجلس به 
وضعیت اقتصادی کشور، اضافه کرد: تعداد زیادی از طرح های اعالم وصول 
شده در مدتی که از شروع فعالیت های مجلس یازدهم می گذرد، اختصاص به 
بحث های اقتصادی داشته است که همین رویکرد نشان از اهمیت ویژه مباحث 

اقتصادی در نظر نمایندگان مردم دارد.
وی با بیان اینکه فرآیند فرسایشی صدور مجوز از جمله مشکلی بود که سال های 
گذشته فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و فارغ التحصیالن برخی رشته ها برای 
ورود به بازار کار از آن انتقاد می کردند، خاطرنشان کرد: با این طرح بروکراسی 

اداری تا حد زیادی حذف و فرآیند صدور مجوز الکترونیکی می شود.
انواع مجوزها،  پیگیری  برای  درگاهی  این طرح  داد:  ادامه  دکتر صالحی 
تعیین سقف زمان مشخص، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای 
رقابتی سالم را ایجاد می کند تا زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی 

و اشتغال زایی بسیاری از جوانان شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اطالعات یک واحد تولیدی 
بازه زمانی  در سامانه مربوطه درج می شود و ارگان ها موظف هستند که در یک 
مشخص، پاسخ منفی یا مثبت خود را نسبت به شروع فعالیت واحد تولیدی اعالم کنند.

	ÁمجوزهاÁصدورÁدرÁانحصارÁوÁطالییÁامضاهایÁپایان
وی با توضیح اینکه یکی از دالیل باال بودن سطح قیمت ها در خدمات حقوقی 
نیز انحصار است که اشتغال را پایین و قیمت ها را باال می برد، گفت: با این طرح 
می توان به انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طالیی پایان داد و به  تبع آن 
رقابت در بین واحدهای تولیدی مختلف ایجاد کرد؛ رقابت می تواند منجر به 
افزایش کیفیت کاالهای تولیدی شود که اگر چنین چیزی رقم نخورد، تمام 

واحدهای تولیدی کشور مانند حوزه خودرو، انحصاری خواهند شد.
دکتر صالحی اضافه کرد: همچنین ایجاد بازار سیاه خریدوفروش مجوزها هم 
از جمله تبعات انحصار است و اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب  و کار در 
برخی از بازارها موجب شده است که تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در 
این بازارها بهم  خورده و هزینه خرید خدمت به طور چشم گیری افزایش پیدا کند.

:ÁگفتÁمبارکهÁشهرستانÁاجتماعیÁرفاهÁوÁکارÁ،تعاونÁادارهÁرئیسÁشیخیÁمحمدرضا



w w w . p a r v i n s a l e h i . i r
6 گزارش عملکرد نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی - خرداد  تا  شهریور  1400

در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده  صالحی،  دکتر 
جلسه ای سه ساعته جهت هم اندیشی با هنرمندان از نزدیک با مشکالت این قشر 

در شهرستان آگاه شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با توضیح اینکه بیش 
از ۸۰۰ هنرمند در شهرستان مشغول به فعالیت هستند، گفت: شهرستان مبارکه 
دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی خاصی است اما متأسفانه در سال های اخیر به 
فرهنگ و هنر و زیرساخت های آن توجه نشده است و برای جبران این عقب ماندگی 
و رفع مشکالت با همکاری و همفکری هنرمندان و مسئوالن شهرستان کارگروه 

فرهنگ و هنر تشکیل می شود و آماده همکاری الزم در این زمینه هستیم.
زندگی  و  نگارش  در  به سزایی  نقش  هنرمندان  اینکه  بر  تأکید  با  دکتر صالحی 
اجتماعی مردم دارند، بیان کرد: در ادامه روند این جلسات کارگروه فرهنگ و هنر 
نمایندگان هنرمندان در رشته های مختلف و مسئوالن  با حضور  در شهرستان 
شهرستان و شوراهای شهر برای تبیین اهمیت هنر و رفع دغدغه های این قشر 
برگزار خواهد شد تا وظیفه مهم فرهنگ سازی و ایجاد شادی و امید توسط شما 

هنرمندان به کالبد این منطقه بیشتر شود.
وی افزود: قسمت زیادی از زندگی روزمره مردم در این روزها با مسائل فرهنگی 
آمیخته شده است و درصورتی که بتوانیم در این حوزه سرمایه گذاری درستی داشته 
حتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حوزه های  در  قابل توجهی  پیشرفت  و  رشد  باشیم، 

سیاسی دست پیدا می کنیم.
نماینده مبارکه در مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقالب درزمینه هنر اضافه کرد: 
رهبر معظم انقالب همواره به صورت مکرر در فرمایشات خود نسبت به مسائل 
فرهنگی حساس بوده و بارها بر توجه بیشتر همه مدیران و مسئوالن نسبت به این 

مهم تأکید داشتند.
ارتقای  و  است  توسعه  پیش نیاز  فرهنگ  کرد:  خاطرنشان  صالحی  دکتر 
زیرساخت های فرهنگی زمینه را برای توسعه متوازن و همه جانبه فراهم می کند؛ 
زمانی که یک فعالیت در هر بخشی پیوست فرهنگی نداشته باشد نتایج مناسبی به 

دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه با برخی از هنرمندان که صحبت می کنیم متوجه می شویم که در 

اولیه های زندگی مانند بیمه، تسهیالت و معیشت مشکل دارند، تصریح کرد: 
تا دغدغه ها را بشنویم و ما هم وظیفه داریم مطالبات  این جلسه تشکیل شد 
رفع  پیگیر  بتوانیم  که  جایی  تا  کنیم  رفع  و  پیگیری  را  شما  درخواست های  و 

مشکالت هستیم.
دکتر صالحی اظهار کرد: هنر زمانی که به منبع خود وصل شود و در خدمت خدا 
و اهل بیت )ع( قرار بگیرد، به اوج خود خواهد رسید و عزیزان هنرمند توجه داشته 

باشند که مرز بین هنر و ابتذال را برای خود مشخص کنند.
در این جلسه ۱۵ نفر از هنرمندان شهرستان از رشته های خوشنویسی، تئاتر، نقاشی، 
موسیقی، چاپخانه ها، مؤسسات فرهنگی، انجمن های ادبی و برخی فعاالن هنری 
و … با ذکر مسائلی همچون خانه نشینی در زمان کرونا و عدم حمایت های کرونایی، 
عدم برگزاری برنامه های فرهنگی و جشنواره ها و نمایشگاه ها، مشکالت گرفتن 
مجوز برای اجرا، بی توجهی مسئوالن شهرستان به هنرمندان، مسائل مربوط به 
بیمه و تسهیالت، از منتخب مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی خواستند 

در رفع این مسائل اهتمام ویژه ای به کار بندد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، سیدکسری بابایی، مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه در خصوص فعالیت های یک سال گذشته این اداره 

توضیحاتی ارائه کرد.
بابایی با توضیح اینکه شهرستان مبارکه با دارا بودن ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
معادل ۵.۳درصد از اراضی کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است اظهار 
کرد: این شهرستان استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد. مجموعه اراضی 
زراعی شهرستان حدود ۱۷ هزار هکتار است که در سال های نرمال آبی ۷۰ درصد 
آن به کشت محصوالت زراعی ازجمله انواع غالت، حبوبات، محصوالت علوفه ای و 

جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می یابد.
وی افزود: تولید ساالنه محصوالت زراعی شهرستان در شرایط عادی و نرمال به حدود 
۱۰۹ هزار تن بالغ می گردد مجموعه اراضی باغی شهرستان نیز ۱۲۰۰ هکتار است و 
عمدتًا شامل محصوالتی مانند انواع هلو ، شلیل، انار، به، انگور، گیالس ،گالبی ، زردآلو 

و محصوالت گلخانه ای است.
	ÁشهرستانÁکشاورزیÁبخشÁدرÁهزارنفریÁ۱3Áاشتغال

بابایی بیان کرد: مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای شهرستان در شرایط عادی و نرمال 
حدود ۶۴ هزار تن برآورد می شود. افراد شاغل در بخش کشاورزی شهرستان حدود ۱۳ 
هزار نفر هستند. از تولیدات شاخص محصوالت کشاورزی شهرستان مبارکه می توان به 
شیر ، مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، عسل، گوشت بوقلمون ، ماهیان زینتی ، محصوالت 

گلخانه ای و گیاهان دارویی اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹  با توجه به فرمایش رهبر انقالب که سال 
تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گرفته اهم فعالیت های مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان مبارکه شامل تولید محصوالت باغی در سطح ۱۰۶۵ هکتار با تولید ۱۴۱۳۱ تن 
و تولید محصوالت گلخانه ای در سطح ۵۱۸ هکتار با تولید ۸۷۵۰۰ تن بوده که از لحاظ 
سطح زیر کشت در استان، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است . از این میزان سطح 

کشت ۶۸ هکتار گلخانه های فلزی و ۴۵۰ هکتار گلخانه های چوبی را شامل می شود.
مدیر جهاد کشاورزی مبارکه تصریح کرد: کشت زیره در سطح ۳۰۰ هکتار با تولید ۱۵۰ 
تن و کشت زعفران در سطح یازده و نیم هکتار با تولید ۵۸ کیلوگرم از دیگر تولیدات 
شاخص شهرستان است، کشت انواع محصوالت زراعی در سطح ۷۶۹۰ هکتار که 
با توجه به خشکسالی و کم آبی شدید سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته کاهش 
داشته است و این کاهش بیشتر مربوط به کشت برنج است که از ۲۲۰۰ هکتار در سال 
۹۹- ۹۸ به ۷۹۰ هکتار در سال ۴۰۰-۹۹ تقلیل پیدا کرده است . در همین سال سطح 
زیر کشت گلرنگ به بیش از سه برابر افزایش و همچنین علوفه های کم آب بر ، بیش از 

۲۰ درصد افزایش کشت داشته است.
وی ادامه داد: از نکات بسیار شاخص و مهم محصوالت زراعی در شهرستان افزایش 
۷۸ درصدی بیمه محصوالت کشاورزی در سال ۴۰۰ - ۹۹ است و همچنین ۳۶ درصد 
افزایش توزیع کود شیمیایی از دیگر فعالیت های شاخص این مدیریت است؛ از طرح های 
شاخص اجراشده در شهرستان در سال زراعی ۴۰۰ - ۹۹ می توان به طرح پایلوت 
تغذیه کلزا و طرح مقایسه ارقام ذرت، طرح پایلوت تغذیه گلرنگ، طرح گسترش کشت 

علوفه های کم آب بر و اجرای کشت کتان روغنی اشاره کرد.
	ÁکشاورزیÁادواتÁدستگاهÁ۵4ÁتعدادÁتوزیع

ادوات  دستگاه   ۵۴ تعداد  توزیع   ۹۹-  ۴۰۰ زراعی  سال  در  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
کشاورزی و خرید یک دستگاه ریزدانه کار و همچنین خرید یک دستگاه بذرکار و کود 

کشت مستقیم از سایر فعالیت های انجام شده است . همچنین بیش از ۱۴ پالک مشمول 
رفع تداخالت اراضی در کارگروه رفع تداخالت شهرستان تعیین تکلیف و به کارگروه ویژه 
استان ارسال گردید و ۶ پالک صرفًا ملی یا مستثنایت نیز تعیین تکلیف و چهار پالک در 
کارگروه رفع تداخالت استان تصویب و به شهرستان ابالغ شد همچنین تعداد ۳۸ سند 
مطابق با تفاهم نامه ماده ۱۴۷ صادر و در اختیار کشاورزان قرار گرفت . در سال ۴۰۰ – ۹۹ 
تعداد ۲۴۷ پرونده توسط این مدیریت تشکیل و شکایت در خصوص تغییر کاربری اراضی 
در مراجع قضایی در دست پیگیری است. همچنین تعداد ۱۸۲ مجوز فنس کشی جهت 

باغات مثمر در جهت جلوگیری از تغییر کاربری برای متقاضیان صادر شد.
وی با اشاره به ظرفیت دام و طیور در مبارکه گفت: ۳۸ واحد مرغداری گوشتی با 
ظرفیت ۷۹۳ هزار و ۷۳۰ قطعه و یک واحد مرغداری تخم گذار با ظرفیت ۶۰ هزار 
قطعه، ۲ واحد بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۱۰ هزار و ۳۷۰ قطعه و دو واحد شترمرغ 

پرواری با ظرفیت ۲۰۰ قطعه از ظرفیت های این شهرستان است.
	ÁسبکÁوÁسنگینÁدامÁرأسÁهزارÁ۱۰6ÁگذاریÁهویت

مدیر جهاد کشاورزی مبارکه بیان کرد: هویت گذاری ۱۰۶ هزار رأس دام سنگین 
و سبک و تولید ۱۱۰ هزار تن شیر خام،  ۲۷۰۰ تن گوشت قرمز، ۵۲۴۰ تن گوشت 
 ، نیم تن عسل  و  یازده  بوقلمون، ۷۰ تن گوشت شترمرغ،  مرغ، ۲۳۴ تن گوشت 
۵۹۵ تن تخم مرغ و همچنین افزایش ۶۵۰ درصدی بیمه دام سبک و ۳۱۳ درصدی 

گوساله پرواری اشاره کرد.
مبارکه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  فعالیت های  دیگر  از  کرد:  اظهار  وی 
می توان به تعامل با دستگاه های اجرایی شهرستان و کشاورزان و تولیدکنندگان بخش 
کشاورزی همچنین معرفی جدی قابلیت های بخش کشاورزی شهرستان در استان 
کشور بازدیدهای میدانی توسط مدیر جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه از تمامی 

فعالیت های بخش نام برد.
	ÁÁعدمÁخسارتÁخصوصÁدرÁشهرستانÁنمایندهÁهایÁپیگیریÁبا

کشت،ÁرقمÁخوبیÁبهÁشهرستانÁاختصاصÁپیداÁکرد
بابایی با توضیح اینکه با پیگیری های نماینده شهرستان در خصوص خسارت عدم کشت، 
رقم خوبی به شهرستان اختصاص پیدا کرد، اظهار کرد: توزیع ۱۸ کیلومتر لوله آب رسانی 
بین کشاورزان و باغداران حوضه زاینده رود با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی 
در قالب اعتبارات نکشت و همچنین دو و نیم کیلومتر لوله آب رسانی بین کشاورزان و 
باغداران شهرستان خارج از حوزه زاینده رود، برگزاری بیش از ۵۷ مورد جلسه کالس های 

آموزشی و مالقات حضوری در جهت ترغیب کشاورزان به بیمه محصوالت است.
وی ادامه داد: هویت گذاری دام ، توسعه کشت گلخانه ای، کشت جایگزین و ۱۸۰ مورد 
بازدید با همکاری دبیر محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان برای توزیع 
لوله های آب رسانی و راستی آزمایی عملیات آب رسانی سیار همچنین اختصاص مبلغ ۶ 
هزار میلیون ریال بابت جابجایی ۶۶ هزار مترمکعب آب با ۲۲۰۰ تانکر ۳۰ مترمکعبی جهت 

۱۳۴ هکتار باغ برای ۱۱۸ نفر بهره بردار، ازجمله اقدامات جهاد کشاورزی مبارکه است.
بابایی با توضیح اینکه جایگزینی ارقام گندم و جو گواهی شده متحمل به شرایط تنش 
محیطی و سازگار با شوری و کم آبی و حذف تدریجی بذر خود مصرفی کشاورزان و ارقام 
کم بازده یکی دیگر از اقدامات جهاد کشاورزی در یک سال گذشته است، افزود: و 
اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی با جایگزینی و توسعه کشت گیاهان متحمل 
به خشکی و شوری نظیر گلرنگ، چغندر علوفه ای و انواع ارزن ها و تغییر تاریخ کشت در 
بعضی از محصوالت زراعی بهاره به پاییزه و همچنین استفاده از کشت های نشایی در 

محصوالت آب بر و جایگزینی و توسعه باغات متحمل به خشکی نظیر پسته، انار، بادام، 
انگور و گل محمدی از سیاست های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.

وی بیان کرد: قابلیت های قابل توجه شهرستان در جهت کشت محصوالت گلخانه ای 
کشت زیره و گیاهان دارویی پرورش دام سبک و سنگین و اجرای سیستم های آبیاری 
از مهم ترین مشکالت بخش کشاورزی  و  اشاره کرد  و کم فشار می توان  تحت فشار 
شهرستان خشکسالی و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی ، افزایش قیمت نهاده های 
به  اعتبارات تخصیصی  نهاده های دامی و کمبود  کشاورزی و کاهش شدید میزان 

شهرستان جهت فعالیت های زیربنایی اشاره کرد.
	ÁکردیمÁآشتیÁشهرستانÁکشاورزانÁباÁگذشتهÁسالÁیکÁدر

مدیر جهادی کشاورزی مبارکه بیان کرد: در یک سال گذشته با کشاورزان شهرستان 
آشتی کردیم و با توجه به اینکه بهترین گیالس، زردآلو، هلو و انگور استان برای شهرستان 
مبارکه است با کمک های نماینده محترم مجلس و فرماندار محترم ، شهرستان را 

معرفی کردیم و ۱۷ برنامه تلویزیونی در خصوص کشاورزی داشتیم.
وی افزود: کیفیت محصوالت باغی مبارکه کیفیت بسیار عالی است و با توسعه صنایع 

بسته بندی می توان این محصوالت را صادر کرد.
	ÁهستیمÁهاÁشهرستانÁبرترینÁجزÁتداخالتÁرفعÁدرزمینهÁاستانÁدر

بابایی بابیان اینکه یکی از کارهای بسیار مهم جهاد کشاورزی شهرستان، رفع تداخالت 
کشاورزان اراضی است، اضافه کرد: هیچ پرونده ای در شهرستان تا سال گذشته تعیین 
تکلیف نشده بود اما در یک سال گذشته ۱۴ پالک از اراضی کشاورزی شهرستان تعیین 

تکلیف شده است و شش پالک دیگر آماده ارسال به کمیته برای رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: شش پالک که صرفاً ملی و یا مستثنیات بود، تعیین تکلیف شده 
است و چهار پالک در کارگروه استان تصویب و به شهرستان برای صدور سند ارجاع 
داده شد؛ اتفاق نادری است و در استان در زمینه رفع تداخالت جزو برترین شهرستان ها 
و تالش  دلیل حمایت مسئوالن شهرستان  به  برتر شدن شهرستان  این  و  هستیم 

همکاران ما در جهاد کشاورزی بوده است.
	ÁÁشهرستانÁدرÁتخریبÁکمترینÁباÁکاربریÁحفظÁوÁتخریبÁدرزمینه

مبارکه،ÁرتبهÁاولÁوÁدومÁاستانÁراداریم
مدیر جهادی کشاورزی مبارکه بابیان اینکه درزمینه تخریب و حفظ کاربری با کمترین 
تخریب در شهرستان مبارکه، رتبه اول و دوم استان راداریم، تخریب را در دستور کار 
قرار ندادیم و با مردم صحبت کردیم و امسال ۱۸۲ مجوز فنس کشی دادیم ، همچنین 

دو هزار و ۶۹ هکتار محصوالت زراعی و ۲۵ هزار رأس دام سبک شهرستان بیمه شد.
وی تصریح کرد: خسارت نشست با کمک نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس، 
۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است؛ در گذشته هیچ اطالعاتی 
از کشاورزان نداشتیم، اطالعات پنج هزار نفر از کشاورزان را با کمک نظام صنفی 

جمع آوری کردیم  که به سه هزار نفر پرداخت شده و مابقی هم در حال پرداخت است.

جلسه سه ساعته  اهالی فرهنگ و هنر با نماینده شهرستان مبارکه

ÁکشاورزیÁبخشÁتوسعهÁدرÁمبارکهÁشهرستانÁباالیÁرتبه
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محمد شفیع زاده، مدیر آموزش وپرورش شهرستان مبارکه در خصوص عملکرد 
یکساله این اداره گفت: بیماری کرونا اصلی ترین مشکل این اداره در سال قبل بود 
. مشکالت برگزاری کالس های آنالین و نبودن تجربه قبلی آن، شرایط سخت و 
سنگینی هم برای آموزش و پرورش و هم خانواده های دانش آموزان ایجاد کرد. 
در این مدت حدود  ۴۰۰ تبلت و تلفن همراه در بین دانش آموزان نیازمند، ۲۰۰ 
فقره وام ۲۰ میلیون ریالی قرض الحسنه به اولیاء دانش آموزان و ۱۳۰ جفت کفش 

به دانش آموزان بی بضاعت با کمک خیرین توزیع شد.
محترم  نماینده  پیگیری  با  التحریر  لوازم  ۱۴۵۰بسته  همچنین   افزود:  وی 
شهرستان تهیه و توسط آموزش و پرورش بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد که 
۴۵۰ بسته آن، از طرف کمیته امداد امام خمینی )ره( به دانش آموزان تحت پوشش 

کمیته امداد اختصاص یافت.
 شفیع زاده افزود: برگزاری اردوی راهیان نور مجازی، شرکت در مرکز آموزشی 
امام علی )ع(، بهره برداری از خانه معلم شهرستان واقع در بلوار فتح المبین جنب 
با همت  پمپ گاز نصیرآباد و افتتاح ساختمان اداری مجمع خیرین مدرسه ساز 

اعضای محترم این مجمع از دیگر اقدامات است. 
به  فرماندار محترم، مجوز  و  نماینده شهرستان  پیگیری های  با  بیان کرد:  وی 
کارگیری ۸۰ نیروی بومی به صورت خرید خدمات در آموزش وپرورش شهرستان 

در مقاطع مختلف اخذ گردید.
مدیر آموزش وپرورش مبارکه خاطرنشان کرد: تکمیل و تجهیز پنج واحد آموزشی و 
سه نمازخانه در مدارس، جابه جایی شش واحد آموزشی، تأمین قسمتی از تجهیزات 
موردنیاز هنرستان ها و مدارس شهرستان از جمله میز و نیمکت، رایانه و دوربین 
مداربسته، تشکیل دو پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی 
و حدود ۸۰ درصد  فرهنگیان محترم  واکسیناسیون  نوآموز،  پوشش سه هزار  با 

از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال شهرستان و تشکیل پایگاه انتخاب رشته کنکور 
ازجمله اقدامات دیگر آموزش وپرورش بوده است.

وی ادامه داد: بازسازی سرایداری هنرستان علم و صنعت، رنگ آمیزی کامل سه 
واحد آموزشی، مساعدت به دو واحد آموزشی جهت بهسازی و بازسازی کالس 
استانداردهای  پیست دومیدانی ورزشگاه تختی طبق  اندازی  راه  و  ها، تکمیل 
ورزشی، مانیتورینگ هنرستان شهید سردار سلیمانی به عنوان اولین آموزشگاه 
شهرستان در اجرای طرح مانیتورینگ، خرید تجهیزات آبخوری و سرویسهای 
و  مواد شوینده  آسفالت،  و  ایزوگام  تأمین  دیزیچه،  آفرینش  بهداشتی هنرستان 
ضدعفونی برای استفاده تعدادی از مدارس، تأمین و نصب تابلو راهنمای طبقات 
ساختمان اداره آموزش وپرورش شهرستان، بازسازی کامل دیوار مدارس شهید 
کرمی درچه، فروغی قهنویه و مدرسه شریف واقفی با همکاری اعضای محترم 
شورای اسالمی و دهیار محترم روستای جوشان، همچنین تکمیل و ارسال به 
نائل  بازنشستگی  افتخار  به  که  شهرستان  فرهنگیان  از  نفر   ۱۷۰ پرونده  موقع 

آمدند، از دیگر اقدامات آموزش و پرورش شهرستان بوده است.
شفیع زاده اضافه کرد: بررسی اسناد مالی ۱۴۰ مدرسه، توزیع به موقع و کامل کتب 
درسی تمام مقاطع تحصیلی، برگزاری کالس و کارگاه توانمندسازی همکاران، 

مدیران و نیروهای جدید نیز از جمله اقدامات صورت گرفته می باشد.
وی بیان کرد: امسال حدود ۲۷ هزار دانش آموز در ۹۸۰ کالس و ۲۰۰ آموزشگاه 
انسانی  نیروی  با ساماندهی  معلم  کمبود  علیرغم  و  تحصیل هستند  به  مشغول 
آموزش وپرورش شهرستان، هیچ کالسی از ابتدای مهرماه بدون معلم نبوده است.
مدیر آموزش وپرورش مبارکه با بیان اینکه کلنگ زنی دو واحد آموزشی در شهرستان 
ابراز  انجام شده است،  استان  نوسازی  اداره کل  با مشارکت خیرین و همکاری 
امیدواری کرد با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان مدارس استاد 

شهریار مبارکه و میالد نور دهسرخ در سال تحصیلی جدید به بهره برداری برسد .
وی اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع جهت بهبود فضاهای آموزشی و تجهیز 
کامل بعضی از مدارس با راهکار درآمدزایی، در حال مذاکره با شهرداری ها برای 
شهرستان  آموزش وپرورش  امالک  از  تعدادی  ساماندهی  و  تجاری  مجوز  اخذ 

هستیم.
جزو  مدرسه  این  کرد:  عنوان  نیز  نکوآباد  ساحل  مدرسه  مورد  در  شفیع زاده 
به  باتوجه  باید  آن،  توافق درمورد  و هرگونه  امالک دولتی محسوب می شود 
آموزش  امالک  کمیته  مجوز  اخذ  مجری،  طرف  از  طرح  اجرای  مجوز  ارائه 
قرار  از ملک که در طرح  تعیین معوضه قسمتی  و  استان اصفهان  پرورش  و 
در  همچنین  باشد.  دادگستری(  رسمی  کارشناس  نظریه  به  )باتوجه  می گیرد 
اجرای  مجوز  ارسال  به  نسبت  زیباشهر  شهرداری  گردید  مقرر  جلسه  آخرین 

طرح و سایر مستندات به اداره آموزش و پرورش اقدام نماید.

بخشی از فعالیت های آموزش وپرورش شهرستان مبارکه در ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی و عمرانی

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در آیین تقدیر از گروه های جهادی 
بسیج شهرستان که با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان و فرماندار فرمانده 
مقدس جمهوری  نظام  در  را  زمین مانده ای  بر  کار  برگزار شد گفت: هرکسی  مبارکه  سپاه 

اسالمی که صاحب آن مشخص است، انجام دهد، کار جهادی کرده است.
دکتر صالحی با توضیح اینکه باید مانند شهید حاج قاسم سلیمانی شد تا وضعیت این کشور 
به نقطه مطلوب برسد، بیان کرد: بدنه سپاه، بسیار سالم، مقتدر و با بصیرت است که این 
صفات عالی باید حفظ شود؛ خصوصیت اصلی سپاه پاسداران از منظر رهبر انقالب این است 
که  این نهاد، نهالی است که برجستگی آن این است که بحث نظامی آن با بحث معنوی 

مخلوط شده است.
وی اضافه کرد: زمانی که این اتفاق رخ می دهد، دیگر اسم، ثبت نام و چنین مسائلی هیچ 

مفهومی نخواهد داشت.
نماینده مبارکه در مجلس با بیان اینکه امیدوار هستیم که در این مسیر قدم برداریم و 
اگر  انجام دهیم که  بر زمین مانده است،  این نظام مقدس کاری  هرجایی که دیدم در 
اینگونه شدیم رقابت ها، حرف وحدیث های ناصحیح کنار می رود، خاطرنشان کرد: سپاه تنها 
نهادی است که مولود انقالب است و حضرت امام به سپاه افتخار کرد و ما هم تاآخرین نفس 

افتخار خواهیم کرد.

هرکسی کار بر زمین مانده ای را در نظام مقدس جمهوری اسالمی انجام دهد، کار جهادی کرده است

تعدادی از باغداران و کشاورزان شهر دیزیچه با دکتر صالحی 
دیدار و در خصوص مشکالت خشک سالی و کمبودی آب 

گفت وگو کردند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در 
این دیدار اظهار کرد: مشکل آب فقط مربوط به استان اصفهان 
نیست و مشکل کشور است و حاکمیت الزم است در خصوص 
حل مسئله آب کشور ورود پیدا کند؛ متأسفانه سال های اخیر 
مسائل سیاسی و اجتماعی هم به این موضوع ورود پیدا کرده 
و مشکالت کمبود آب و خشک سالی را دوچندان کرده است.

دکتر صالحی تأکید کرد: واقف به مشکالت باغداران و خطر 
و در یک سال  خشک شدن درختان چندین ساله هستیم 
گذشته تعداد زیادی جلسات در استان برای رفع مشکالت 

کشاورزان و باغداران برگزار شده است.
وی افزود: ما در مجلس و کمیسیون کشاورزی مجلس طرحی 
هستیم  بررسی  حال  در  و  داریم  زاینده رود  احیای  به عنوان 
که با اجرای این طرح مشکالت آب رفع شود و به دغدغه 
کشاورزان، باغداران، مردم و دوست داران محیط زیست نیز 

پاسخ داده شود.
گفتنی است که کشاورزان دیزیچه در این جلسه به مدیریت و 
توزیع آب انتقاد کردند و خواستار یک برنامه ریزی اصولی برای 

توزیع آب شدند.
باغداران دیزیچه  و  نامه کشاورزان  همچنین دکتر صالحی 
در خصوص مشکالت مطرح شده را برای بررسی بیشتر به 

استاندار اصفهان ارسال کرد.

	ÁÁمسئلهÁحلÁخصوصÁدرÁاستÁالزمÁحاکمیت
آبÁکشورÁورودÁپیداÁکند

رئیس HSE و متخصصان طب کار فوالد مبارکه با دکتر صالحی دیدار و در خصوص فعالیت های 
این مجموعه گفت وگو کردند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت: می دانم 
که شما وظیفه ای دارید که باید انجام دهید اما این همه سختگیری برای جوانان بومی که 
هم جوار این صنایع هستند و شاید اندک آسیب هایی هم دیده باشند، الزم نیست؛ مجتمع 
فوالد مبارکه آ نقدر بزرگ هست و قسمت های مختلفی دارد که می توانید فردی که شاید 

اندک مشکالتی را هم دارد، در قسمت های کم خطر به کارگیری کنید.
دکتر صالحی با توضیح اینکه صنایع به خصوص مجتمع فوالد مبارکه برای شهرستان مشکالت 
و تبعاتی را ایجاد کرده است و مردم شهرستان مبارکه مطالبه دارند که در کنار تحمل مشکالت 
این صنعت، باید از فرصت های شغلی آن استفاده کنند، بیان کرد: این مطالبه، مطالبه به حقی 
است، جوانان شهرستان باید با نگاه خاص تر در مراحل کار شما دیده شوند؛ مسئولیت اجتماعی 
صنایع ایجاب می کند که در کنار مشکالت ایجادشده، خدمات خاصی را برای شهرستان ارائه کند.

وی افزود: شما پزشک هستید و در این جامعه زندگی می کنید، می دانید که تبعات بیکاری چیست 
و به خصوص زمانی که جوانان این شهرستان اتوبوس هایی را می بینند که از خارج از شهرستان به 

این صنعت می آید، چه شرایطی را در شهرستان مبارکه ایجاد می کند.
نماینده مبارکه در مجلس اضافه کرد: ما می شنویم که برخی که اسمشان شده نورچشمی ها، با 
ویژگی هایی پایین تر از جوانان شهرستان مبارکه به راحتی مراحل آزمون و طب کار مجتمع فوالد 

مبارکه را طی می کنند و به کارگیری می شوند.

وی بابیان اینکه قبول شدگان در آزمون اخیر فوالد گالیه های متعددی دارند که بخشی 
هفت خوان  مسیر  ما  که  می گویند  کرد:  تصریح  می شود،  شما  به  مربوط  گالیه  این  از 
رستم را طی کردیم و در آخرین مرحله که در آزمون و مصاحبه قبول شدیم، طب کار 

سختگیری های زیادی را انجام می دهد.
خاص  شرایط  به خصوص  و  کشور  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  کرد:  تأکید  صالحی  دکتر 
شهرستان مبارکه، در مراحل کار به جوانان شهرستان مبارکه با نگاه ویژه تری نگاه کنید که 
با ایجاد یک شغل، نشاط در جامعه ایجاد و از آسیب های و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی متعددی جلوگیری می شود.
همچنین دکتر صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی برخی از 

پرونده های قبول شدگان آزمون اخیر فوالد مبارکه را بررسی کرد.

مطالبه مردم برای تحمل مشکالت و استفاده از فرصت های شغلی فوالد مبارکه به حق است 
جوانان بومی باید با نگاه خاص تری دیده شوند



دیدار چهره به چهره با نماینده از مطالبات عمده مراجعه کنندگان 
به دفتر نماینده اســت که با توجه به کثرت درخواســت 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 .

در حوزه نظارت ، بازدیدهــای میدانی بهترین روش برای پیگیری 
پروژه های شــاخص شهرســتان و همچنین آشنا شــدن 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.

در حوزه نظارت ، برای به ثمر رســیدن طرح ها و برنامه ها و حل 
شــدن مسائل مختلف شهرستان دیدار با وزرا ، معاونان آنها ، رؤسای 
ادارات و ســازمان 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 جلســات و دیدارها 

اختصاص می یابد. 

آمار دیدارهای مردمی و جلسات

آمار بازدیدهای میدانی

آمار مکاتبات انجام شده

جمع : 1406

جمع : 60 مورد

جمع : 244 جلسه
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    راه های 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 پیام رسان های مختلف به نماینده یا مسئول دفتر

  تماس از طریق درگاه ارتباط مردمی در سایت رسمی به آدرس
پایگاه های رسمی اطالع رسانی نماینده شهرستان مبارکه در فضای مجازی :

بازدید میدانی از روستای احمدآباد بازدید میدانی از روستای اکبرآباد

بازدید میدانی از روستای بروزادبازدید میدانی از روستای زودانبازدید میدانی از روستای میرآباد

بازدید میدانی از صنایع بازدید میدانی از صنایع بازدید میدانی از صنایع
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