گزارش اهم اقدامات انجام شده در دي ماه 2931
شركت در جلسات صحن علني؛
شركت در جلسات كميسيونهاي امنيت ملي و كميسيون اصل نودم قانون اساسي؛
شركت در جلسات مربوط به فراكسيونها؛
انجام مصاحبه هاي متعدد با صدا و سيما و رسانهها؛
شركت در نشست با وزير ورزش و جوانان به همراه فراكسيون ورزش؛
شركت فعال در مباحث بودجهاي سال  3131در كميسيون؛
شركت در جلسات هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان؛
ديدار با رئيس هيئت مديره بانك تجارت براي حل مشكالت موكلين؛
سفر به استان هرمزگان و شركت در نشست سوم رزمندگان بهداري هرمزگاني در دفاع مقدس؛
بازديد از جزيره هرمز و تهيه گزارش مورد نياز كميسيون؛
ديدار با دكتر رضايي رئيس دانشگاه فني و حرفه اي به همراه آقاي مهندس جاوري رئيس آموزشكده خوارزمي
شهرضا براي پيگيري مسايل آموزشكده؛
شركت در مراسم ختم مرحوم استاد پرورش به نمايندگي از سوي مجلس و نمايندگان ادوار؛
نشست با آقاي دكتر اصغري (رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) با معاونين به همراه آقاي دكتر تنهايي رئيس
شبكه شهرضا براي حل مشكالت شبكه؛
پيگيري واگذاري زايشگاه سميه به دانشگاه دولتي؛
نشست با تعدادي از صاحبان صنايع منطقه رازي شهرضا؛
پيگيري مسئله واگذاري ساختمان قديم كميته امداد امام شهرضا به آموزش و پرورش تا خرداد ماه 3131؛
شركت در مراسم عزاداريهاي پايان ماه صفر در شهرضا؛
شركت در نشست شب ّاول ماه ربيع االول با حضور ناظران انتخابات شوراها و ورزشكاران؛
ديدار با آقاي دكتر سقائيان نژاد شهردار اصفهان؛
برگزاري دو نشست با فعالين سياسي شهرستان؛
شركت در ديدارهاي گروه پارلماني ايتاليا با اعضاي كميسيون امنيت ملي؛
پيگيري برخي كارهاي حوزه انتخابيه در وزارت ورزش؛
شركت در جلسات كميسيون تلفيق بودجه سال 3131؛
پيگيري برخي كارهاي حوزه انتخابيه در وزارت بهداشت براي دريافت اعتبار براي شبكههاي شهرضا و
دهاقان؛
نشست با مسئولين وزارت صنعت ،معدن و تجارت و پيگيري كارهاي استان و حوزه انتخابيه؛
ديدار با آقاي دكتر اسماعيلي رئيس امور زندان هاي كشور براي پيگيري كارهاي في ما بين؛
نشست با اعضاي هيأت مديره اطاق تعاون استان اصفهان؛
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شركت در جلسه هيئت حل اختالف شوراها و شهرداريها در استانداري اصفهان و انتقال مسايل مربوط به
شوراهاي منطقه؛
نشست با جمعي از اهالي وشاره در محل مسجد وشاره؛
ديدار با آيت اله حاج شيخ عبدالرحيم ملكيان؛
شركت در همايش و بزرگداشت شهداي عشاير در دانشگاه صنعتي اصفهان؛
پيگيري مسايل براي ايجاد كارخانه دانيلي ايران در شهرضا؛
شركت در مراسم عزاداريهاي عسكريه در منطقه؛
ديدار با پرسنل و مسئولين كميته امداد حضرت امام (ره) شهرضا؛
ديدار با مسئولين زندان شهرضا؛
ديدار با مديران مدارس علميه امام حسين (ع) و اقدميه شهرضا؛
پيگيري كار شبكه هاي شهرضا و دهاقان در دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت؛
پيگيري كار اتحاديه هاي مرغداران و دامداران در استان و مركز؛
پيگيري كارهاي مربوط به وزارت نيرو در سطح وزارتخانه؛

ديدار با تعدادي از معاونين وزرا در وزارتخانه ها و پيگيري كارها؛
نشست با مسئولين اداري ،شورا و شهردار دهاقان و گلشن؛
نشست با مسئولين كميته امداد و بنياد شهيد دهاقان؛
ديدار با مسئولين سرپرستي بانك ملت در استان براي پيگيري كارهاي ارباب رجوع؛
انجام پيگيريها و هماهنگيهاي مربوط به گروه پارلماني مكزيك و شركت در جلسات متعدد با آنها؛
شركت در مراسم معارفه اقاي عقدايي فرماندار جديد شهرضا؛
پيگيري ايجاد دو كارخانه جديد در منطقه رازي؛
ديدار با خانواده شهيد معظم سردار محسن صفوي؛
شركت در مراسم جشنهاي  31ربيع 3311؛
شركت در نشست مشترك فرماندار ،امام جمعه و شهرداران دهاقان با معاون عمراني وزارت كشور؛
هماهنگي و شركت در نشست فرماندار ،امام جمعه و شهرداران دهاقان با وزير محترم دفاع؛
پيگيري كارهاي حوزه انتخابيه در استان و تهران؛
تعداد سفر به حوزه انتخابيه  1مورد؛
تعداد روزهاي حضور در حوزه انتخابيه  33روز؛
تعداد حضور در دفاتر حوزه انتخابيه 3؛
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تعداد نامههاي نوشته شده  321مورد؛
تعداد  SMSجواب داده شده 7391؛
تعداد تلفن جواب داده شده  773مورد؛
تعداد پيگيري كار ارباب رجوع  13مورد/ق
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