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بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عرض سللام وادب به سللاحت مقدس آقا امام زمان )عج( و درود وسللام به روح  بلند وملکوتی بنیانگذار انقاب اسللامی حضرت امام 
خمینی )ره(، درود وسللام به رهبر فرزانه انقاب اسللامی امام خامنه ای ،  گرامی می داریم یاد وخاطره شللهدای انقاب اسامی ، شهیدان 
هشللت سللال دفاع مقدس ،  سرداران وده هزار شهید استان مازندران به ویژه شللهیدان مدافع حرم ، درودوسام به مردم شریف وانقابی 
ایران اسللامی به ویژه خانواده های معظم شللهدا ، جانبازان عزیز ، آزادگان سللرافراز وشما مردم بزرگوار شهرها وروستاهای بهشهر ، نکا ، 

گلوگاه ، رستم کا، خلیل شهر ، هزارجریب ودهستان میانکاله .
7 اسفند 94  با رای شما مردم عزیزبه عنوان نماینده دوره دهم مجلس شورای اسامی انتخاب وفعالیت رسمی خودم را از هفتم خردادماه 

1395 آغاز کردم .
پس از شروع به کار با اعتماد نمایندگان محترم مجلس بعنوان رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی وعضو ناظر مجلس درشورای 

برنامه ریزی وتوسعه استان مازندران انتخاب شدم.
به شما قول داده بودم با مدیریت جهادی کارکنم وهمواره سرباز والیت باشم  وخدمتگزار ملت ، به شما قول داده بودم حداقل سالی یکبار 

گزارش عملکرد حوزه انتخابیه را ارائه نمایم.
امروز با توجه به اینکه حدود یکسللال از فعالیت بنده درمجلس دهم می گذرد برخود وظیفه دانسللتم برجسللته ترین عملکرد های عمرانی 

اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی  از تاریخ 1395/3/7 در حوزه انتخابیه را به اطاع  شما مردم شریف برسانم .
طی یکسال گذشته باهمکاری وتاش دستگاههای اجرایی وسازمانهای ملی ، استانی وشهرستانی شاهد افتتاح ، بهره برداری وهمچنین اخذ 

مجوزهاوآغاز عملیات اجرایی طرح های مهم عمرانی ، اقتصادی واجتماعی بودیم که مهمترین آنان عبارتند از: 
ل آبگیری سد گلورد با تامین اعتبارحدود 230 میلیارد تومان 

ل آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به 152 روستای هزار جریب 
ل افتتاح پل ورودی )تقاطع غیر همسطح( شهر نکا بعد از 10 سال 

ل افتتاح 21 مرکز جامعه سامت ، خانه  بهداشت وبخش های مختلف مراکز درمانی 
ل توسعه شهرک صنعتی شرق مازندران به مساحت 1053 هکتار

ل افتتاح فاز دوم منطقه ویژه امیرآباد با حضور رئیس محترم جمهور 
ل اخذ ردیف اعتباری تامین آب شرب شهرهای بهشهر ، نکا ، گلوگاه ، رستم کا، خلیل شهر و روستاهای مسیر از محل سد گلورد

ل اخذ مجوزهای الزم جهت اجرای شبکه فاضاب درشرق مازندران
ل آغاز عملیات اجرایی شبکه تکمیلی سد گلورد 

ل آسفالت حدود 50 کیلومتر راه بین شهری وروستایی 
ل زیر سازی 60 کیلومتر راه روستایی هزار جریب

ل اخذ مجوز توسعه فاز دوم بیمارستان ثامن االئمه )ع( گلوگاه 
ل اخذ مجوز توسعه فاز دوم بیمارستان  امام حسین )ع( نکا 

ل آغاز عملیات اجرایی تعریض جاده حسین آباد به طوسکا به طول 11 کیلومتر
ل آغاز عملیات احیاء ذخیره گاه زیستکره وتاالب بین المللی میانکاله 

ل مجوز واگذاری مدیریت 4 پارک جنگلی به شهرداری بهشهر ، نکا، گلوگاه وخلیل شهر به مساحت 59 هکتار
ل تامین حدود 50میلیاردتومان جهت اتمام بیمارستان 217 تخخوابی بیمارستان بهشهر تاپایان سال 1396

 بللی تردید عملکرد ها وموقعیت های بدسللت آمده حاصل کار مشللترک وهمکاری وهمدلی وتاش شللبانه روزی دسللتگاههای اجرایی ، 
وزراتخانه ها ، سازمان های دولتی ، بخش خصوصی و پشتیبانی دولت محترم و اقشار مختلف مردم بوده است. 

لذا الزم می دانم از تمامی وزارتخانه ها ، استانداری مازندران وفرمانداریهای بهشهر ، نکا وگلوگاه ، دستگاه های اجرایی استان وشهرستانهای 
حوزه انتخابیه ،نمایندگان ادوار حوزه انتخابیه شرق مازندران ،دستگاه های  امنیتی ،انتظامی ونظامی ، دستگاه قضایی ، ائمه محترم جمعه ، 
علمای عزیز ، رسانه ملی ، خبرگزاری ها واصحاب رسانه ،  بانک ها ، فعاالن بخش خصوصی ، تعاونی ها ، اقشارمختلف جامعه ، شهرداران ، 
دهیاران ، شورای اسامی شهر وروستا، مشاوران ، پیمانکاران ومجریان طرح ها وپروژه های عمرانی واقتصادی وسایر عزیزانی که درخدمت 

رسانی به مردم شریف شرق مازندران در کنار ما بودند تقدیر وتشکر نمایم . 

* علی محمد شاعری 
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45

آب آشامیدنی و کشاورزی 

با پیگیری های شبانه روزی طی یکسال 
گذش�ته، آرزوی چندین س�اله مردم منطقه 
برآورده ش�د و س�د گلورد بع�د از نیم قرن 
انتظار، با حضور وزیر نیرو و با هزینه ای بالغ 

بر 230 میلیارد تومان آبگیری شد.
با آغاز آبگیری این س�د که سومین سد 
مهم مازندران است، در فاز اول اجرای طرح 
25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از این آب 
بهره مند خواهند شد و 30 میلیون مترمکعب 
آب شرب 3 شهرستان بهشهر، نکا و گلوگاه 
و روستاهای پایین دست آن در اختیار مردم 

قرار می گیرد.

پایان نیم قرن انتظار؛

سد گلورد آبگیری شد
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آب آشامیدنی و کشاورزی 
 é افتت�اح کان�ال ه�ای اصلی واحد عمرانی 4و5 ش�بکه س�د گلورد در س�طح 10هزار هکتار ب�ا حضور معاون 

رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور 
é ش�روع عملیات اجرایی بخش های تکمیلی ش�بکه سد گلورد با حضور معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان 

برنامه وبودجه کشور
é دریافت ردیف اعتباری تامین آب ش�رب ش�هرهای بهش�هر، نکا، گلوگاه، رستمکال، خلیل شهر و روستاهای 

مسیر از محل سد گلورد )بدیهی است با تامین اعتبار عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.(

é پیگیری اخذ مجوز ایجاد تاسیسات فاضالب شهری بهشهر ، نکا وگلوگاه که امیدواریم هرچه سریعتر این پروژه مهم توسط شرکت آب وفاضالب 
شهری به مرحله اجرا برسد .

é شروع عملیات اجرایی ایجاد تاسیسات فاضالب شهرک امام خمینی )ره( مسکن مهر )پیلم کتی( بهشهر )امیداست با بهره برداری 
آن در سالجاری مهم ترین مشکل بهداشتی شهرک رفع گردد(

é تجهیز 2 حلقه چاه با آبدهی 25 لیتر بر ثانیه درشهرستان گلوگاه
é تسریع دراجرای پروژه آب شیرین کن گلوگاه )امید است با تالش شرکت آب وفاضالب شهری حداکثر تا پایان سالجاری 

به بهره برداری برسد(
é حفرو تجهیز 2حلقه چاه واستحصال آب بمیزان 135 لیتر برثانیه از سفره های زیر زمینی و احداث خط انتقال آب به 

طول 3/5 کیلومتر با قطر 400 میلیمتر دربهشهر ونکا
é شروع عملیات احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ به میزان )دبی(  42 لیتر برثانیه در خلیل شهر

é حفر چاه با پیش بینی آبدهی 20 لیتر بر ثانیه در رستم کال 
é تامین آب شرب20 روستای شهرستان های بهشهر،نکا وگلوگاه با اعتباری بالغ بر 8 میلیاردتومان شامل :
é مجتمع آبرسانی بیشه بنه ، فازاول مجتمع آبرسانی شهدای پی رجه ) یعقوب محله ،درویشخلک ودوآب(

é فازاول مجتمع آبرسانی شهدای والمده )والمده ،چمازده وآکرد(
 é بهره برداری از پروژه ایستگاه مرکزی مجتمع شهید اسفندیاری ) تجهیز ونوسازی یک واحد ایستگاه پمپاژ ،احداث مخزن

 زیر زمینی به حجم 500 مترمکعب (
éآبرسانی به روستاهای سنکیابسر، خورشید کال و قره تپه
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گاز رسانی
شروع عملیات گاز رسانی به 152 روستای هزار جریب شهرستان های 

بهشهر ، نکا وگلوگاه با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد تومان 
این پ�روژه ب�ا پیگی�ری دکتر ش�اعری 
نماینده مردم ش�ریف شرق مازندران وتالش  
شرکت گاز اس�تان با حضور نماینده محترم 
ول�ی فقیه درمازن�دران ، اس�تاندار محترم ، 
مدیران استانی وشهرستانی و همکاری مردم 
ش�ریف منطقه در7 م�رداد ماه س�ال 1395 
کلنگ زنی ش�د وتاکنون پیمانکار 100 روستا 
انتخاب و در بیش از 20روستا عملیات شبکه 
گ�ذاری داخلی گاز به اتمام رس�ید وبا توجه 
به مطالع�ات واقدام های به عمل آمده جهت 
انتخ�اب پیمانکار 52 روس�تای باق�ی مانده 
امید اس�ت تاپایان س�ال جاری پیمانکاران 
انتخ�اب و عملی�ات اجرای�ی نی�از   م�ورد 

 شروع شود.
é امیدواریم طبق برنامه های پیش بینی شده 
با تالش هر بیشترشرکت گاز استان ، تا پایان سال 
1398 عملیات اجرایی گاز رس��انی به 152 روستا 
هزار جریب شرق مازندران به اتمام برسد ومردم از 

نعمت گاز برخوردار شوند. 

é 20روستا عملیات شبکه گذاری داخلی گاز به 
اتمام رسیده که شامل:کنت، درویش خلک، دوآب، 
اوکرکا، سه کیله، کرداب،  درویشان،یعقوب محله، 
خ��رم چماز، بندبنی، پوروا،  س��فل میان، مالخیل 
پوروا، گرگتج، رمدان خیل، الکتراش، گلورد کوچک 

، گلورد بزرگ، کارکم و للرد می باشد.
انتخ�اب پیمانکار  و  تجهی�ز کارگاه 65 
روستای هزارجریب شهرستان های بهشهر و 
نکا جهت آغاز عملیات اجرایی شبکه داخلی 

و خط تغذیه شامل روستاهای:
لیمون��ده، کال،درمزار، بادابس��ر، لترگازس��فال،  
لترگاز علیا، حس��ین آباد ، تجرخیل، بندبن، زنگت 
س��فال، زنگت علیا، نوده، چناربن، زارم رود، س��ید 
خیل، آکرد، برم��ا، زروم، فریمک، والمده، والدیمه 
و  چم��ازده،  س��یکا، مرس ب��زرگ، مرس کوچک 
چرمی، س��وچلما، کفرات ، سنگر، اسماعیل محله، 
سفید کوه، کچب محله، ارم، رودبار محله، جیربند 
جوربند، س��ابق محله، کرد محله، ایدین، کفترکار 
بندسر، ونشر،فتکش،استارم، متکازین، شیلر، سنگ 

دره، بیشه بنه، کیاسر، گرنام، پارم، افتلت، شیرداری، 
ول��م رودب��ار، چالکده، غریب محل��ه، گالش محله، 
پرکال، پارچ ، سمچول،یارس��م، لوجنده، آهنگرکال، 
ولو، سورک. یخکش، نیاال ، اوارد ،رمدان، درزی کال، 
اریم، سارم، استخرپشت، پچت، حسین آباد، درم و 

ایویم.
برای روستاهای زیر تا پایان سال 96 پیمانکار 
 گازرسانی انتخاب و عملیات گازرسانی انجام

 خواهد شد:
ارض��ت، االرز، اندرات، چالو، زلت، س��رخگریوه 
سفیدچاه، کوا، کال، کلیا، گت چشمه، لمرد، پابند، 
پارس��ا، پجیم، پچت، پیته نو، شیخ محله، عبدالهی 
غالم��ی، لوجنده، لم��رد، لند، محمدآباد، یانه س��ر 
ابچین، تلم، زیارتکال، س��نگ روج، شیت، شیرکال 
کفکور، کالرودبار، س��وته خیل، سورک، الکتراشان  
الیی پاس��ند، الیی رودبار، محس��ن آباد، مالخیل 
الی��ی، ازرگ، اس��ماعیل آقامحله، واودی��ن، ورفام، 
آغوزدره، وزوار، ویوا، بارکال، لتکومه، مصیب محله، 

دهی، چین پارچ، کلکت و همچان و...

 é پیگی��ری جدی جه��ت اتمام  و
بهره برداری هرچه س��ریعترخط انتقال  

دامغان  ، ساری  به نکا 
é  گاز رسانی رایگان به واحد های 
مرغداری سراسر کش��ور از شبکه های 
تغذیه گاز تا ابتدای مزرعه مرغداری ها 

توسط شرکت گاز 
افزای��ش  جه��ت  پیگی��ری   é
نی��روگاه  مصرف��ی  گاز  س��همیه 
 ش��هید س��لیمی وح��ذف تدریج��ی 

سوخت مازوت 
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بهداشت ودرمان 
é پیگی��ری جدی جه��ت تکمیل، تجهیز وراه اندازی هر چه س��ریعتر 
بیمارس��تان 217 تختخوابی بهش��هر با اعتبار بالغ ب��ر 50 میلیارد تومان 

تایایان سال 1396 
é افتتاح بخش   ICU    16  تختخوابی بیمارستان امام خمینی )ره( 

بهشهر با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات
é افتتاح بخ��ش  دیالیز22  تختخوابی بیمارس��تان امام خمینی )ره( 

بهشهر با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات
é افتتاح بخش  س��ی تی اسکن بیمارستان امام خمینی )ره( بهشهر با 

حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات 
é افتتاح کلینیک تخصصی پزش��کی طوبی نکا با حضور دکتر هاشمی 

وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
é تحویل 5 دس��تگاه آمبوالنس پیش��رفته به مراکز بهداشت ودرمانی 

شهرستان های بهشهر ، نکا وگلوگاه به مبلغ 6 میلیارد تومان
é افتت��اح بخش اطفال 30 تختخوابی بیمارس��تان ام��ام خمینی )ره( 
بهش��هر با حضور دکتر نوبخت رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس 

شورای اسالمی 
é افتتاح مرکز جامع س��المت روستای کمیشان با حضور دکتر نوبخت 

رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی 
é افتتاح بخش کلینیک تخصصی بیمارس��تان امام حسین )ع( نکا  با 
حضور دکتر نوبخت رییس کمیس��یون بهداش��ت ودرمان مجلس شورای 

اسالمی 
é افتتاح  درمانگاه تاالس��می بیمارستان امام حسین )ع( نکا  با حضور 

دکتر نوبخت رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی
é افتتاح واحد اداری بیمارس��تان امام حس��ین )ع( نکا  با حضور دکتر 

نوبخت رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی
é ش��روع عملیات اجرایی 3 مرکز جامعه س��المت شهری شماره 2و3 

شهر نکاوروستای اطرب شهرستان نکا
é ش��روع عملیات اجرایی خانه های بهداشت 5 روستای استخرپشت ، 

سفید کوه ، کفرات ، خانه سر وبادابسر نکا 
é دریافت مجوز توسعه اورژانس بیمارستان امام حسین )ع( نکا

é دریافت مجوز یک دستگاه سی آرم بیمارستان امام حسین )ع( نکا
é افتتاح مرکز دیالیز بیمارستان ثامن االئمه )ع( گلوگاه

é افتتاح مرکز جامعه سالمت روستای نیاال گلوگاه 
é شروع عملیات اجرایی کلینیک تخصصی پزشکی طوبی گلوگاه 

é شروع عملیات اجرایی خانه های بهداشت 5 روستای ولمازو ، وزوار ، 
تیله نو ، خورشید کال ، مهدی رجه گلوگاه 

é  ش��روع عملیات اجرایی س��اختمان جدید 3000 مت��ری اورژانس 
بیمارستان امام خمینی )ره( بهشهر

é شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید اورژانس بیمارستان شهدای 
بهشهر

é شروع عملیات اجرایی پایگاه شماره 2 اورژانس 115 بهشهر 
é شروع عملیات اجرایی مرکز جامعه سالمت ومرکز پیام بهشهر 

é افتتاح 4 مرکز بهداشت درمانی )شماره 3و6 شهری  وروستای ارضت 
وغریب محله ( بهشهر 

é افتتاح مرکز بهداشت 6 روستای برما ، سرخگریوه ، آسیابسر ، پیته نو 
، شهید آباد وپاسند بهشهر 

é افتتاح مرکز جامعه س��المت خلیل شهر با حضور دکتر ایازی معاون 
وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 

é اخ��ذ مج��وز اختص��اص یکدس��تگاه MRI  در بهش��هرکه امی��د 
 اس��ت درآینده نزدیک با تالش دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران نصب و

راه اندازی شود.
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راه ، مسکن وطرح هادی روستایی
é افتتاح پل ورودی )تقاطع غیر همسطح( شهر نکا بعد از 10 سال با حضور معاون 

رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور
é تعریض وآسفالت  محور بهشهر به امیر آباد به طول 15 کیلومتر
é کلنگ زنی پل جهت دسترسی 60 روستای باالدست سد گلورد

é زیر سازی وآسفالت محور حسین آباد به امیر آباد به طول 8 کیلومتر
é زیر س��ازی وآس��فالت محور روس��تایی هزار جریب به طول 11 کیلومتر محور 
بهش��هربه پابند )س��مچول � پ��رکال به طول 6 کیلو متر(  � مح��ور مصیب محله به 

وزوارگلوگاه به طول 5 کیلومتر(
é زیر س��ازی وآماده آس��فالت راه های روس��تایی مناطق هزارجریب به طول 60 

کیلومتر )شامل :
é محور کفتر کار ، سه راهی غالمی � پابند/� محور متکازین ، سه راهی پارچ � ولو/

é محور ورفام به تجرخیل / روستای درم / � محورطوسکال ،شهاب الدین و...(
é زیر سازی وآسفالت محور نکا به نیروگاه به طول 5 کیلومتر 

é بهره برداری از روشنایی کمربندی نکا به طول 7 کیلومتر 
é زیر سازی وآسفالت محور روستایی قلعه پایان به طول 5 کیلومتر 

é تکمیل و بهره برداری روشنایی کمربندی بهشهر
é آغاز عملیات اجرایی تعریض محور طوسکال به حسین آباد به طول 11 کیلومتر
 é ش��روع عملی��ات اجرای��ی زی��ر گ��ذر ورودی ش��هر بهش��هر به مبل��غ حدود

 2 میلیارد تومان
é آغاز عملیات اجرایی زیرگذر گل خیل )دورآب ، ملیج گله واسکاردین (، پاسند 

وعلی تپه 
é افتتاح فاز اول طرح هادی  2روستای فریمک وزروم با رویکرد سنتی وگردشگری 

با حضور مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
é تصویب طرح هادی 100 روستا 
é اجرای طرح هادی در10 روستا

é آسفالت 12 کیلومتر شبکه معابر در 20 روستا
é پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای واحدهای مسکونی به تعداد 2500 فقره
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صنعت وبازرگانی 

1415
é اجرای شبکه فیبر نوری شهرک های صنعتی بهشهر ، نکا وگلوگاه

é اجرای شبکه ایستگاه های پمپاژ وتصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بهشهر 
é افزایش ظرفیت اسمی بندر امیرآباد بهشهر از 4/5 میلیون تن به 7/5 میلیون تن 

é افتتاح کارخانه تولید کاغذ
é ایجاددیوار ساحلی اراضی شرقی 

é راه اندازی تجهیزات عملیات تخلیه وبار گیری بندر امیرآباد بهشهر
é افتتاح 6 پست اسکله وحفاظت دیواره ای ، آبراهه والیروبی 

é پیگیری جهت اتصال هرچه سریعتر اسکله بندر به شبکه راه آهن سراسری 
é اختصا ص حدود 14 میلیارد تومان تسهیالت بانکی به 22 واحد تولیدی وصنعتی درشرق مازندران ب�ا پیگیری ه�ای به عمل آم�ده  مجوز 

واگذاری 1053 هکتار )753 هکتار جهت 
توسعه شهرک صنعتی بهشهر و300 هکتار 
گل�وگاه( اراض�ی جدید متعل�ق به بانک 
زمین اخذ وهمزمان با سفر ریاست محترم 
جمه�ور به اس�تان وب�ا حض�ور مهندس 
 نعمت زاده وزیر صنع�ت ، معدن وتجارت 

کلنگ زنی  شد. 
امیدواریم عملیات اجرایی آن توس�ط 
شرکت شهرک های صنعتی هرچه سریعتر 

آغاز گردد.
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کشــــاورزی

é استقرار سامانه های نوین آبیاری )تحت فشار ( در1045 هکتاراز مزارع و باغات شرق مازندران
é اجرای تجهیز ونوسازی مزارع کشاورزی به مساحت 747 هکتار 

é احداث باغ در 763 هکتار از اراضی شیبدار شرق مازندران
é جذب تسهیالت برای کشاورزان وصنایع وابسته 70 واحد به مبلغ حدود 13 میلیارد تومان در شرق استان 

é توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با ورود 364 دستگاه ادوات کشاورزی به مبلغ 15 میلیارد تومان در شرق استان
é پرداخت کمک 30 میلیارد تومانی بالعوض به باغداران مازندرانی )خسارت دیده دراثر سرما ( 

é پرداخت تسهیالت با سود 10درصد به باغداران مازندرانی )خسارت دیده دراثر سرما (       
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محیط زیست گردشگری 

1819

با پیگیری های ب�ه عمل آمده 
مجوز ه�ای الزم4 پارک جنگلی 
هکتار)س�االر   59 وس�عت  ب�ه 
 تپ�ه، قرمرض ، س�رخ ُا وتوس�کا 
چش�مه ( ب�رای گ�ذران اوق�ات 
فراغت شهروندان عزیز اخذ وبه 
شهر داریهای بهشهر ، نکا ، خلیل 
ش�هر وگلوگاه واگ�ذار و مراحل 
واگذاری واخذ مجوزپارک طبیعی 
مهروان رود رس�تمکال ، بوستان 
روس�تایی خربزه چشمه گلوگاه ، 
بوستان روس�تایی کوهسارکنده 
واستخرپش�ت ن�کا و مدیری�ت 
آباد  یکپارچ�ه مجموعه عب�اس 
بهشهر در حال پیگیری می باشد.

 é آغ�از عملیات احی�اء ذخیره گاه زیس�تکره وتاالب
 بین المللی میانکاله همزمان با سفر رئیس جمهور محترم 
وباحضور معاون رئیس جمهور ورئیس س�ازمان حفاظت 

محیط زیست کشور
é الیروب�ی کانال ونهرهای منتهی به تاالب بین المللی 

میانکاله به طول 40 کیلومتر
é ت�الش جدی به منظور جلوگی�ری از تخریب محیط 

زیست با تصویب واجرای طرح تنفس جنگل 
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فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

2021

é افزایش دریافتی مس��تمری بگیران تحت پوش��ش کمیت��ه امداد امام 
خمینی)ره( وبهزیستی به میزان 3 برابر به اضافه افزایش ساالنه 20 درصد

é افزایش پرداخت تس��هیالت کم بهره برای افراد تحت پوش��ش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( وبهزیستی

é افزایش پرداخت کمک های بال عوض نقدی وسبد کاال برای افراد تحت 
پوشش کمیته امداد وبهزیستی وافراد نیازمند

é افزایش پرداخت تس��هیالت کم بهره بلند مدت برای س��اخت وتعمیر 
مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( وبهزیستی 

é کمک به توانمند سازی افراد تحت پوشش
é کمک در تامین جهیزیه ، س��بد کاال و س��اماندهی س��ایر کمک های 

مردمی به افراد تحت پوشش ونیازمند
é ایجاد پایگاه های اورژانس اجتماعی وس��المت روان درمناطق نیازمند 

سه شهرستان
é پیگیری جهت تس��ریع در اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی  تاپایان 

سال مالی 1396
é تهیه امکانات ورزشی وتامین بخشی از هزینه های هیات های ورزشی 
 é کمک به برگزاری مس��ابقات فرهنگی ورزش��ی به ویژه جام کش��تی 

بین المللی شهید هاشمی نژاد در بهشهر 
é کمک به اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری وبین المللی 

é شروع عملیات احداث مسجد مسکن مهر نکا با مساحت400 مترمربع 
وبامبلغ 450میلیون تومان امیدواریم در آینده نزدیک افتتاح گردد.

é کمک به ساخت وتکمیل مساجد ، حسینیه واماکن فرهنگی ومذهبی 
حدود 1/5 میلیارد ریال

é کمک مبلغ 500میلیون ریال به خانه هنر روستای گرجی محله بهشهر
 é افتت��اح دومی��ن آزمایش��گاه پالس��ما هس��ته ای دان��ش آم��وزی 

خاورمیانه در نکا

ارزیابی دستگاههای اجرایی

طی یک سال گذشته هریک از دستگاههای اجرائی براساس عملکرد های شاخص و ویژه مورد ارزیابی قرارگرفت ونتیجه آن به ترتیب7 دستگاه برتر
ودستگاه های موفق بشرح ذیل به آگاهی شهروندان عزیز می رسد.

ضمن تقدیر وتشکر از دستگاه های اجرایی فوق الذکر، امیدواریم سایر دستگاه های اجرائی نیز بتوانند با برنامه ریزی ، پیگیری وتالش 
درجهت خدمت رسانی به مردم شریف منطقه اقدام الزم را بعمل آورند.

الزم به ذکراست ارزیابی صورت گرفته شامل دستگاه ها وسازمان های سیاسی ، اطالعاتی ،امنیتی، نظامی وانتظامی  وقضایی نمی گردد.

دستگاه های موفق
é معاونت امور عمرانی استانداری مازندران

é معاونت امور اقتصادی استانداری مازندران
é سازمان برنامه وبودجه مازندران

é شرکت آب فاضالب شهری مازندران
é شرکت آب فاضالب روستایی مازندران

é سازمان جهاد کشاورزی مازندران
é شرکت شهرک های صنعتی مازندران

é اداره کل منابع طبیعی مازندران � منطقه ساری 
é منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر

é شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور- مازندران
é سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران

دستگاه برتر
1� شرکت آب منطقه ای مازندران به دلیل تالش شبانه روزی در آبگیری سد گلورد ، افتتاح 
کانال های اصلی واحد عمرانی 4و5 ش��بکه و شروع عملیات اجرایی بخش های تکمیلی شبکه 
 س��د گلوردودریافت ردیف اعتباری تامین آب شرب شهرهای بهشهر ، نکا ، گلوگاه ، رستمکال ، 

خلیل شهر وروستا های مسیر از محل سد گلورد
 2� ش��رگت گاز مازن��دران ب��ه دلی��ل آغاز عملی��ات اجرایی گاز رس��انی به 152 روس��تای

 هزار جریب
3� دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران به دلیل آغاز عملیات اجرایی وافتتاح 41 مرکز جامعه 
سالمت ، خانه  بهداشت وبخش های مختلف مراکز درمانی وتامین5 دستگاه آمبوالنس پیشرفته 
4� اداره کل راه وشهرسازی مازندران به دلیل � افتتاح پل ورودی )تقاطع غیر همسطح( شهر 

نکا ، آسفالت حدود 50 کیلومتر راه های بین شهری وروستایی 
5� بسیج سازندگی مازندران به دلیل زیر سازی 60 کیلومتر راه روستایی هزار جریب

6� اداره کل بهزیستی مازندران به دلیل تکریم ویژه به ارباب رجوع وافراد تحت پوشش
 7� کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره(  مازندران ب��ه دلیل تکریم ویژه به ارب��اب رجوع وافراد

 تحت پوشش
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سایر موارد
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é دیدار وبرگزاری جلسات مالقات مردمی در دفاتر شهرستان ها ومجلس شورای اسالمی 
به تعداد 1930 نفر

é 5390 مورد مکاتبه با دستگاه های اجرایی برای رفع مشکالت مردم حوزه انتخابیه 
é دی�دار ومالقات ب�ا رئیس جمهور محترم ، معاونین رئیس جمه�ور ، وزرا ومعاونین وزرا، 
نماینده  محترم ولی فقیه دراس�تان مازندران ،استاندارمحترم و معاونین استاندار ،  مدیران 
کل دستگاه های اجرایی ، مدیران عامل بانک ها ، سازمان ها ونهادهای دولتی وخصوصی با 

هدف پیگیری رفع مشکالت ومطالبات مردم شریف منطقه 
é دیدار مستمر با خانواده های معظم شهدا ، ایثارگران ، علما ، ائمه جمعه و...

حضور موثردر  رس�انه ملی )صداوس�یما( به تعداد50مورد وبه م�دت 1985دقیقه با هدف 
پیگیری مطالبات مردم

é نطق پیش از دس�تور ، میان دستور ، تذکر ، پیشنهاد در طرح ها ولوایح مطرح شد ه در 
مجلس شورای اسالمی و تذکر به وزرا در صحن مجلس بیش از 30 مورد

é ایراد بیش از 60 مورد س�خنرانی علم�ی وارائه مطالبات ملی ومنطقه ای درهمایش ها ، 
کنگره ها و جلسات ملی ، استانی وشهرستانی 

é سفر به 6  استان کشور از جمله آذربایجان غربی ، اصفهان ، زنجان ، سیستان وبلوچستان 
، هرمزگان ، تهران به منظور اعمال نظارت وحل مشکالت مردم
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 عملکرد دکتر شاعری به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی،
 آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

 é بررس��ی وتصویب 20 طرح والیحه مهم درحمایت از کش��اورزی ، آب ، منابع طبیعی ومحیط زیس��ت کش��ور که الیحه هوای پاک، توسعه همکاری با کشورهای آذربایجان، عراق، 
ساماندهی مدیریت روستا ها ،پرداخت تسهیالت کم بهره به کشاورزان وپرداخت به موقع بهای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله مهم ترین آنها به شمار می آید.

é پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران 
é پیگیری پرداخت خسارت سرما به باغداران

é جلوگیری از واردات بی رویه برنج با هدف حمایت از کشاورزان ایرانی
é دریافت مجوزی الزم جهت تشویق صادرات محصوالت کشاورزی 

é مخالفت جدی با کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی باهدف حمایت از تولید داخلی 
é پیگیری جدی گاز رسانی رایگان به مرغداریهای سراسر کشور 

é پیگیری وکمک جهت احیاء دریاچه اورمیه  در استان آذربایجان غربی/ارومیه
)GMOمقابله جدی با واردات بی رویه محصوالت تراریخته )دست کاری شده é

é الزام دولت به اجرای شبکه آبیاری نوین )تحت فشار( به مساحت 600 هزار هکتاردرهر سال 
é تالش جهت جلوگیری از تخریب و حفاظت همه جانبه از منابع طبیعی کشور 

é مخالفت جدی با انتقال آب خزر به بخش مرکزی ایران 
é تالش جهت احیاء زاینده رود دراستان اصفهان

é تصویب اعتبار مورد نیاز جهت مقابله با پدیده ریزگردها درکشور به ویژه دراستان خوزستان 
é الزام دولت به اجرای طرح مدیریت پسماند وفاضالب درکشور به ویژه دراستان های ساحلی 

2425



گزارش عملکرد یکساله حوزه انتخابیه شهرستان های بهشهر ، نکا وگلوگاه با پیگیری؛                                                 نماینده مردم شریف شرق مازندران درمجلس شورای اسالمیگزارش عملکرد یکساله حوزه انتخابیه شهرستان های بهشهر ، نکا وگلوگاه با پیگیری؛                                                 نماینده مردم شریف شرق مازندران درمجلس شورای اسالمی دکتر علی محمد    شـاعریدکتر علی محمد    شـاعری

م و عمل م و عملمدرییت جهادی،اقدا مدرییت جهادی،اقدا

26

مالقات، جلسات
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آبگیری سد گلورد
م و عمل تجلی مدرییت جهادی،اقدا
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راه های ارتباطی با دفتر دکتر شاعری:
é تهران، میدان بهارستان، مجلس شورای اسالمی، دفتر مالقات نمایندگان 

تلفن: 33523994   نمابر: 39932307

é بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد، نبش کوچه بنیاد شهید 
تلفن:  34578011-011    نمابر: 011-34578012

é نکا، میدان جانبازان، خیابان دریا، ساختمان وفاییان، طبقه اول، واحد 4 
تلفن: 34733100-011     نمابر: 011-34733008
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