اهم اقدامات انجام شده در بهمن ماه 2931



شركت در جلسات صحن علني؛



شركت در جلسات كميسيون اصل نود و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي؛



شركت در جلسات هيئت نظارت؛



انجام مصاحبه هاي متعدد مطبوعاتي ،رسانه اي و با شبكه هاي صدا و سيما؛



شركت در جلسات مربوط به توافقات هستهاي؛



شركت در نشست با معاون برنامه ريزي وزارت دفاع در راستاي ماموريت محوله؛



ادامه همراهي تا مشايعت گروه پارلماني مكزيكي ميهمان مجلس؛



ادامه شركت در جلسات مربوط به بودجه سال  3131در كميسيون تلفيق؛



پيگيري كارهاي مربوط به صنعت استان و حوزه انتخابيه در جلسه با مهندس صالح نيا؛



معاون امور صنفي وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛



انجام مأموريت در خليج فارس ،منطقه پارس جنوبي و جزاير براي بررسي نارسايي هاي موجود در اين حوزه؛



پيگيري موضوعات متعدد سرمايه گذاري و اشتغال در استان و حوزه انتخابيه؛



شركت در نشست صنعتگران استان اصفهان با رئيس كميسيون صنايع و معادن در مجلس؛



شركت در جلسه شوراي اداري شهرستان شهرضا؛



شركت در نشست مشترك با شوراي شهردار ،فرماندار و امام جمعه و نماينده شهرضا؛



شركت در نشست مشترك با شورا ،شهردار ،فرماندار و امام جمعه و نماينده دهاقان؛



پيگيري كارهاي مربوط به صادرات توليد كنندگان منطقه در گمرك كل كشور؛



شركت فعال در جلسات مربوط به بودجه در صحن علني مجلس.



شركت در نشست نحوه برگزاري مراسم هاي دهه فجر شهرضا



شركت در چهارمين يادوازه بزرگداشت شهداي شهرضا (سرداران)



شركت در جلسات و برنامه هاي صنعتي منطقه و پيگيري كارهاي مربوطه



پيگيري كارهاي مربوط به منطقه ويژه نفت ،گاز و پتروشيمي در جلسات متعدد تهران و منطقه



نشست با فرماندهي كل نيروي انتظامي براي پيگيري مسائل مربوط



ديدار با وزير كشور براي همفكري كارهاي استان اصفهان



شركت در راهپيمايي  22بهمن شهر گلشن



شركت در راهپيمايي و سخنراني  22بهمن شهرضا



پيگيري كار بيماران مراجعه كننده خاص
1



پيگيري كار گازكشي مناطق مهيار ،چغاد ،اسفرجان و صحراي عطا آباد به همراهي آقاي عقدايي



شركت در مراسم هاي نهمين كنفرانس اتحاديه مجالس كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي.



پيگيري مسايل مربوط به صنايع شهرضا در سازمان ايميدرو



پيگيري مسايل صنايع شهرضا در گمرك و وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛

-

تعداد جلسات حضور در دفاتر حوزه انتخابيه 2

-

تعداد مسافرت به حوزه انتخابيه 4

-

تعداد روزهاي حضور در حوزه انتخابيه 5

-

تعداد نامه هاي نوشته شده 93

-

تعداد  SMSهاي مطالعه و جواب داده شده 1933

-

پيگيري كار ارباب رجوع  45مورد

-

پيگيري ميداني و حضوري كار ارباب رجوع  21مورد

-

تعداد تلفن جواب داده شده 716

2

