گزارش اهم عملكرد آذرماه 2931

 شركت در جلسات كميسيون امنيت ملي و اصل نودم شركت در جلسات هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان شركت در جلسات علني مجلس شركت در جلسات مربوط به فراكسيونها انجام مصاحبه هاي متعدد با رسانه ها شركت در برنامه هاي تلويزيوني شبكه هاي مختلف صدا و سيما شركت در جلسات سازمان تامين اجتماعي براي حل مسائل و مشكالت مردم پيگيري جدي مسائل مربوط به كار هسته اي و توافق با 5+1 شركت در جلسه با حضور استاندار استان اصفهان با نمايندگان استان در تهران (مجلس) شركت در ماموريت كميسيون به لبنان و انجام سفر چهارروزه لبنان پيگيري كارهاي بعضي از شركت هاي منطقه در تهران برگزاري جلساتي با مدير كل گمرك كشور و مدير عامل بانك ملت براي حل مشكالت منطقه اي انتخاب شدن به عنوان عضو ايراني پارلمان آسيا پيگيري كارهاي مربوط به شهرك صنعتي رازي پيگيري مسائل مربوط به كارخانه دانيلي كه انشاءا ...داير شود. شركت در نشست با ياران انقالب در تهران شركت در نشست مسئولين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -شركت در نشست ششمين مجمع پارلماني آسيايي در سفر به پاكستان
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 انجام ماموريت پاكستان براي شركت در نشست پارلماني آسيا و تهيه گزارش سفر به پاكستان وششمين نشست مجمع پارلماني آسيا
 ديدار با وزير اقتصاد و دارايي براي پيگيري حل مشكالت صدور كاال و رفع مشكل گمرك شركت در جلسات مجمع نمايندگان استان اصفهان ديدار با سردار حاج حسين جاوري شركت در نشست مشترك با دوستان و فعالين سياسي منطقه در دو نوبت. شركت در نشست با مسئولين شركت شهركهاي صنعتي استان براي حل مسائل في مابين پيگيري فعاليت هاي مربوط به ايجاد شركت دانيلي ايران در استان و تهران برگزاري نشست با مدير كل راه و شهرسازي استان براي پيگيري مشكالت منطقه نشست صميمي با جمعي از اهالي روستاهاي پوده ،قهه ،قميوان ،الريچه در يك نهار كاري با شركتشهرداران و مديران منطقه.
 پيگيري جدي براي جلوگيري از ايجاد تاسيسات تغليظ قير در شهرك پوده. پيگيري كار ارباب رجوع در خصوص مشكالت با شركت گاز شهرستان پيگيري جدي مشكالت مربوط به صادر كننده هاي محصوالت توليدي منطقه در گمرك و وزارتاقتصاد و دارايي.
 انجام يك سفر كاري و تور صنعتي براي استان و منطقه رسيدگي به كار ارباب رجوع صبح هاي يكشنبه ،سه شنبه و چهار شنبه هر هفته  7تا  8صبح حضور در دفتر تهران برابر برنامه هفتگي تعداد سفر به حوزه انتخابيه  3مورد تعداد روزهاي حضور در حوزه انتخابيه  4مورد تعداد حضور در دفتر حوزه انتخابيه  3مورد2

 تعداد نامه هاي نوشته شده  77مورد تعداد  smsمطالعه و جواب داده شده  5337مورد تعداد تلفن جواب داده شده  417مورد -پيگيري كار ارباب رجوع حضوري و تلفني  26مورد/.ن
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