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طبق موارد ذیل اثبات گردید که استانی شدن عوارض ارزش افزوده به دوران نمایندگی مجلس نهم یعنی دوران سید موسی موسوی باز می گردد که 
شرح این موارد در ادامه تقدیم مخاطبان گرامی می شود:

۱-عوارض ارزش افزوده به دو دسته بند الف ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده )عوارض فروش در حال حاضر ۳ درصد از ۹ درصد( و تبصره یک ماده ۳۸ 
قانون ارزش افزوده )موسوم به عوارض آالیندگی( می باشد که عوارض آالیندگی هیچگونه تغییری در نحوه توزیع نداشته و صرفا ندارد و پاالیش گاز 

پارسیان هیچ مبلغی تحت عنوان عوارض آالیندگی باتوجه به گواهی سازمان محیط زیست پرداخت نمی نماید.
سید محسن علوی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی با بهره گیری از  پیگیری قانونی و تخصص حقوقی خود موفق به احقاق حقوق دو 
شهرستان از عوارض آالیندگی واحدهای پارس جنوبی شد که این دستاورد مهم که با تحقق کامل آن، منجر به آبادانی شهرها و روستاها می شود؛ در 

نوشتار دیگری توضیح داده می شود که قطعا وکیل مردم تا نتیجه نهایی از آن سخن نخواهد گفت. 
با ذکر موارد مذکور، هیچگونه عوارض آالیندگی پاالیشگاه وجود نداشته که خواسته باشد به شهرهای دیگر استان پرداخت شود، پس ذکر شایعه 

پرداخت به آباده و... برای رسیدن به اهداف سیاسی بوده که طرح این موضوعات از این دست تکذیب می گردد.
اما به چه دلیل تصویب قانون استانی شدن عوارض ارزش افزوده به دوره نهم مجلس شورای اسالمی )دوران سید موسی موسوی( باز 

می گردد:

درخصوص نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده قوانین باالدستی چون برنامه ششم توسعه حاکم بوده که به شرح نمودار ذیل تصویب شده و ارتباطی 
به دوران نمایندگی آقای علوی نداشته و اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ در دوران نمایندگی ایشان بوده است؛ حال آنکه تصویب و 
ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه )مستندات پیوست( در تاریخ ۹ تیرماه ۹۴ به تایید مقام معظم رهبری رسیده و عینا تمامی موارد آن در 
اردیبهشت ۹۵  )قبل از نمایندگی آقای علوی -تاریخ شروع مجلس دهم از خرداد ۹۵ بوده است( به تصویب مجلس رسیده است که بند الف ماده 

یک احکام برنامه ششم توسعه مربوط به  استانی شدن عوارض ارزش افزوده است.)مستندات پیوست(
با این تفاسیر مردم  قدرشناس المرد و مهر آگاهند و می دانند که پس از ۹ ماه کار کارشناسی و حقوقی توسط خادمشان آقای سید محسن علوی، 
عوارض ارزش افزوده منطقه عملیاتی پارسیان و پاالیشگاه گاز پارسیان مطابق قانون و پیگیری های انجام شده، در میان دهیاری ها و شهرداری ها 
توزیع شد که سبب عمران و آبادانی شهرها و روستاها گردید و این موضوع که سبب ایجاد اختالفی در میان  دو شهرستان شده بود با تدبیر نماینده 

جوان حوزه انتخابیه المرد و مهر مرتفع شد.
دومین نقطه پررنگ کارنامه علوی جوان، اثبات حقوق مردم شهرستانهای المرد و مهر در مبحث عوارض آالیندگی پارس جنوبی بود که تخلف ها در 
نحوه توزیع را افشا کرد و نماینده حقوقدان و پرتالش، آنرا در مجلس به تصویب رساند که این مهم باید در میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شود.  

تصویب استانی شدن قانون عوارض ارزش افزوده در دوران نمایندگی سید موسی موسوی

گرچه رسالت یک رسانه، پرهیز از دخالت دادن مشی سیاسی در انعکاس خبر است اما این مطلب 
را نه به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک شهروند می نگارم از آن روی که درد دارد وقتی شاهدم 

که هنوز فریب و دروغ نهادینه شده در قالب پوپولیسم در این دیار فعال است.
یک دوره نمایندگی جوان فعال و خوش فکر، سید محسن علوی آنگونه درخشان بوده و در مقام 
مقایسه چنان گوی سبقت از نمایندگان سابق ربوده است که پوپولیسم چاره ای نداشته جز دست 
به دامان سفسطه شود و مطلبی رسوا را که دیگر حنایش رنگی ندارد، چندین دور تسبیح واگوید 
که این خود نشان از خشم کسانی است که دستشان از قدرت کوتاه شده و دیگر بیش از این تحمل 

ندارند، غافل از آن که چشم حقیقتبین مردم، عملکرد هر شخص را روشن می بیند.
کارنامه سید محسن علوی را نه من که مردم در پیش چشم دارند و رئوس عملکردی در این دوره 
چهارساله ارائه شد. آنچه باید اینجا بدان بپردازم، مطالبی سراسر سفسطه است در مورد رأی دادن 
به الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که امروز موضوع ثابت برخی رسانه ها شده، نویسندگان 
این مطلب در فضای مجازی؛ حتی نام این الیحه را به غلط قید کرده اند که نشان می دهد آنها؛ 
نه فقط از این الیحه و مطالب آن اطالعی ندارد بلکه نوچه وار آنچه را که جاهلش گفته تکرار 
کرده است. من اینجا قصد پرداختن به این الیحه و موضوعات آن و نقشی که در امنیت ملی و نیز 
کلیت نظام ما دارد ندارم و اینکه به ناچار به سفسطه ای پناه آورده اند نیز نشان از ضعف آنان دارد.

اجازه دهید متن انتشار یافته در رابطه با fatf را البته با تصحیح انشائی و امالئی بیاورم: »... در سال 
۹۵ دولت روحانی الیحه ای به مجلس فرستاد که متأسفانه این الیحه تصویب شد...«

از اینجا دیگر عین متن را نقل می کنم: »... بر اساس این الیحه ننگین جمعی از نهادها از جمله 
وزارت دفاع و سپاه پاسداران و ... و نیز 2۳ نفر از غیورمردان این سرزمین از جمله سپهبد شهید 

سردار حاج قاسم سلیمانی در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتند...«
اکنون خود قضاوت بفرمائید. الیحه ای در مجلس ایران تصویب می شود و آنگاه بر اساس همین 
بار است  الیحه، آمریکا کسانی را در لیست تحریم ها قرار می دهد. جالب است نه؟ نخستین 

می شنویم که آمریکا از مصوبات مجلس ایران پیروی می کند.
این جمالت را دوباره بخوانید. گوئی که اگر این الیحه در مجلس تصویب نمی شد، آمریکا این افراد 
را در لیست تحریم ها قرار نمی داد. نویسنده حتی مطلع نیست که در سیستم قانونگذاری ایران، 
مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا جنبۀ قانونی پیدا کند و مردم مطلعند که 
این الیحه هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت بالتکلیف است و زمان رسیدگی به آن قانوناً به 
پایان رسیده که طبق آئین نامه مجمع، نظر شورای نگهبان اصل است و لذا اصوالً این الیحه رد 

شده است. مالحظه می فرمائید که کجای طرف می سوزد و آب را دارد کجا می ریزد.
اکنون به چند نکته پیرامون مطالب منتشر شده در رابطه با fatf بیان می کنم: 

۱- ادبیات این نوشته ها مربوط به خشک مغزانی است که دائماً واژگانی نظیر مدال افتخار، لکه 
استعماری، الیحه  پر سر و صدا، الیحه  افشاگری  ننگ، تشت رسوائی، کاله گشاد، وکیاللدوله، 
ننگین، غیورمردان، ناجوانمردانه، با کمال تأسف، رسوایی بزرگ، نفاق و امثال این واژگان را تکرار 

می کنند تا ضعف های خود را نهان کنند.
2- مجلس تصویب کرده است که سردار سلیمانی را کتبسته تحویل آمریکا دهند!

این را دیگر بهتر است که توضیح ندهم. استفاده به جا و بیجا از نامی که سردار رشید این سرزمین 
بود، نشانۀ روشنی است که این افراد همان گروه هستند که برای نشان دادن جمعیت بیشتر، مردم 
را زیر دست و پا له می کنند. برای این گروه، هیچ چیز مقدس نیست. شهید و شهادت را به عنوان 

ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بکار می گیرند!
۳- می پندارم هنوز این آقایان ملت ایران را همان ملت اول انقالب می بینند که برای فریب 
دادنشان دست به دامن داد و هوار می شدند. شاید بد نباشد کمی هم مردم را و افق های فکریشان 

را ببینند.
۴- از روشنگری و دم خروس و کاله گشادی که سر ملت رفته، فقط همین کلمات وجود دارد. 
دیگر توضیحی نیست که این روشنگری چیست؟ دم خروس کجا بود؟ و کدام کاله سر ملت رفته 

است؟
گمانم نویسنده این مطالب در فضای مجازی،  وضعیت دوستان خود را توصیف کرده است که 

نیازی به توضیح ندیده است.

۵- مردم باید وکیل المله را به مجلس می فرستادند تا از استقالل و عزت ایران اسالمی دفاع کند 
که به گفته نویسندگان مطالب از این دست، چنین نکرده اند و وکیل الدوله فرستاده اند تا ماشین 

امضاء باشد.
اتفاقاً مردم این نماینده را فرستاده اند تا از حقوق مردم دفاع کند و اینجا دیگر باید به کارنامه سید 
محسن مراجعه کرد تا فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. 
نطق ها، تذکرات کتبی و شفاهی و دستاورد سفر وزرای کلیدی دولت به این منطقه؛ گویای همه 
چیز است. او در بوق و کرنا نکرد چرا که خدمت بی منت را سرلوحه دارد و تذکر به ریاست جمهور 

در حقوق کارگران و تذکر به وزرا نشانگر دفاع این نماینده از حقوق مردم است.
۶- چندین بار این سید جوان را آقازاده خطاب کرده اند تا وی را در زمرۀ آقازاده های خود به 
شمار آورند. آری درست است. سید محسن، آقازاده است اما نه از نوع آقازاده هایی که  آقا، ثروتش 
که معلوم نیست از کدام مسیر بدست آمده را در اختیار آقازاده قرار دهد و آقازاده این ثروت را در 

همان آمریکائی که در شعار سخت به آن می تازند، مصرف کند.
سید محسن آقازاده ای راستین است که همچون آقای خود دل در گروی این مردم و میهن دارد 
و به جای این که در دفتر مجللی بنشیند و برای قدرت و ثروت تالش کند، پرچم پدر را برداشته 
و از همان خدمت نخستین پدر، خدمتش را آغاز کرده است. بادا که همچون پدر؛ عمر گرامیش 
صرف خدمت به خلق شود و عملکردش چون چهار سال گذشته، معیاری شود برای اندازه گیری 

بی عملی دیگران.
را قی کرده، فضای  ارزش  نامه های بی  این هذیان  باری نیک آگهم که چه کسانی و چرا   -۶
عطرآگین حضور مردم را آلوده می کنند. چهار سال قبل، بودند کرکسانی که می پنداشتند همراهی 
با این سید جوان، نام و نان دارد و چون آمدند و دیدند اینجا عرصۀ خدمت است و تالش و سید، 
جز برای مردم، فرصتی برای سفارش این و آن و تسهیل دزدی از بیت المال مردم ندارد، راه به 
پیش  واژگانی  را  خود  خوش خدمتی  و  می کند  برآورده  را  منویاتشان  که  گشودند  جائی  سوی 
انداختند که هر گاه بر بستر لبی دیگر کام می دهند. گوارایشان باد هم کامده و هم کامگیر که آنان 

اگر لذت خدمت را چشیده بودند به دریوزگی نام و نان نمی افتادند.
باری، سخن به درازا شد و من بدان امید که مردم، مشکی را که خود می بوید می شناسند، چه 

عطار بگوید و چه خاموش ماند. 
به خدایتان میسپارم.

آقازاده خدمتگزار 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم: 

هر کس به ایران و امنیت آن عالقه مند است باید در انتخابات شرکت کند
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رحمت اهلل مه آبادی
 )مدیرکل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(

سید عباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد(

سید محمود علوی )وزیر اطالعات( و 
خیراهلل خادمی )معاون وزیر راه و شهرسازی(

اصغر نوراله زاده  
)مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید(

علی اصغر پیوندی
 )رئیس جمعیت هالل احمر کشور(

رضا اردکانیان )وزیر نیرو(،  رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و 
تجارت( و سید محمود علوی )وزیر اطالعات(

محمدرضا نعمت زاده )وزیر صنعت، معدن و تجارت(، اکبر ترکان )مشاور 
رئیس جمهور( و مهدی کرباسیان )رئیس هیات عامل ایمیدرو(

*استقالل فرودگاه المرد و قرار گرفتن تحت نظارت شرکت فرودگاهها و ناوبری 
هوایی ایران 

*دستور تکمیل سالن فرودگاه المرد ) هم اکنون با دستور محمد اسالمی وزیر 
فعلی راه و شهرسازی در مراحل نهایی قرار دارد(

*افزایش پروازها در فرودگاه المرد 
*خرید تجهیزات و اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش های مختلف فرودگاه المرد 

*درخواست کمک به بخش های فرهنگی و هنری 
*دستور تکمیل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی المرد و ابالغ به استان 

)سالن شهید انصاری هم اکنون تکمیل شده است(

*پیگیری و دستور ویژه برای تکمیل تونل شهید باقری، اعتبار ویژه برای جاده 
المرد خنج، محور دارالمیزان مهر، عالمرودشت احشام، مسیر باقی مانده المرد 

-اشکنان و دیگر راه های اصلی 
*آغاز عملیات احداث ساختمان ام.آر.آی المرد باحضور مسئوالن بهداشت و 
درمان و وزیر اطالعات در سفر به منطقه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور

*افتتاح طرح های منطقه ویژه اقتصادی المرد در هفته دولت

*اعالم آمادگی حمایت صندوق کارآفرینی امید از طرح های صنعتی، 
گردشگری و خدماتی المرد و ُمهر

*ایجاد خط اعتباری برای کمک در احداث صنایع منطقه ویژه المرد 
*آغاز عملیات احداث صندوق کارآفریني امید در شهرستان المرد

 *افتتاح طرح رستوران سنتی و یک طرح گلخانه پرورش کاکتوس زینتی 
با حمایت صندوق کارآفرینی امید  شهرستان المرد

*رونمایی از خودروی نجات تیپ 2 جمعیت هالل احمر شهرستان المرد 
با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال

*دستور ساخت انبار امدادی جنوب جمعیت هالل احمر در ُمهر
*برگزاری نشست به منظور ارتقای ظرفیتهای هالل احمر در حوزه انتخابیه

از  ُمهر  و  و صنعت المرد  تامین آب شرب  اجرایی طرح  *آغاز عملیات 
خلیج فارس با مشارکت بخش خصوصی 

*افتتاح طرح گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی الِمرد با اعتباری بالغ بر 
۳۸ میلیارد تومان 

*پیگیری رفع موانع و دستور جهت راه اندازی کارخانه آلومینیوم جنوب 
و پاالیشگاه بنزین 

*دستور تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه المرد از سوی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت باتوجه به افتتاح کارخانه آلومینیوم جنوب 

*برگزاری نشست تشریح ظرفیت های توسعه اقتصادی-صنعتی المرد و 
مهر 

*درخواست تامین اعتبار پروژه های کالن منطقه از  مدیرعامل صندوق 
توسعه ملی 

هیات همراه وزرا: 
مرتضی شهید زاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی، محمود زیرکچیان زاده 
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر،خداداد غریب پور رئیس هیات 
اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  محمودزاده  ابراهیم  ایمیدرو،  عامل 

نیروهای مسلح)ساتا( و دیگر مسئوالن ارشد استانی 

*پیگیری رفع موانع جهت بهره برداری از  کارخانه آلومینیوم جنوب
*دستور ویژه کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و  پرداخت 300 میلیون جهت آموزش 

جوانان جویای کار و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه )ایمیدرو، فنی حرفه ای و استانداری(
*دستور وزیر صمت مبنی بر اشتغال بومی و صدور بخشنامه های مربوطه

*همکاری ویژه در راستای توسعه سرمایه گذاری در  صنایع پایین دست آلومینیوم 
*دستور تزریق اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام منطقه ویژه المرد

*دستور وزیر صمت  در  روند امکان سنجی ایجاد شهرک های صنعتی در بخش ها
*پیگیری ویژه در رفع مشکل شهرکهای صنعتی دو شهرستان  

 3شهریور 96

7 آذر 96

 18 بهمن 96 

سید حسین میرشفیع
 )مشاور وزیر راه و شهرسازی(

امیر امینی 
)معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی(

محسن امیریان
 )مدیر نظارت بر طرح های عمرانی نفت خیر کشور( 

*بازدید و پیگیری درخواستها برای طرح جدید آزادراه المرد-پارسیان 
*بازدید از روند تکمیل تونل گردنه شهید باقری و دستور تسریع در رفع موانع این پروژه 

*دستور تزریق اعتبار به تونل شهید باقری و پل های مسیر مهر-دارالمیزان 
*آغاز عملیات اجرای الینینگ شاتکریت الیافی تونل شهید باقری
*پیگیری جهت رفع مشکل اراضی منطقه از جمله اراضی گله دار 

*آغاز عملیات مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت در شهرستان مهر 
با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان 

8 شهریور 97

8 دی 97

25 بهمن 97

1 اسفند 97

مسعود سلطانی فر )وزیر ورزش وجوانان(5 شهریور 97

*درخواست نماینده مردم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی 
*افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال شهر گله دار شهرستان مهر  و

 سالن ورزشی روستای چاه کور در بخش عالمرودشت  شهرستان المرد
منطقه  ورزشی  مجموعه  تکمیل  در  تسریع  دستور  و  پروژه ها  از  *بازدید 
عملیاتی پارسیان و تسریع در روند پروژه مجموعه ورزشی شهدای صنعت 

نفت ُمهر
*دستور تخصیص اعتبار برای تکمیل زمین های چمن مصنوعی در 

سطح منطقه )بیش از 20 زمین چمن مصنوعی(

سفر سفر 88  وزیر و وزیر و 22  مقام ارشد ریاست جمهوری و در آینده نزدیک سفر ریاست جمهور و افتتاح پروژه های زیرساختی مقام ارشد ریاست جمهوری و در آینده نزدیک سفر ریاست جمهور و افتتاح پروژه های زیرساختی 

بخشی از دستاوردهای سفر مقامات و وزرای کلیدی دولت تدبیر و امید  به المرد و مهر در دوره دهم مجلسبخشی از دستاوردهای سفر مقامات و وزرای کلیدی دولت تدبیر و امید  به المرد و مهر در دوره دهم مجلس

4 اردیبهشت 97
 رامین یعقوبی

 )مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی(

*بازدید به منظور بررسی طرح های درخواستی نماینده مردم المرد و مهر از وزارت راه و 
شهرسازی شامل »مسیر مواصالتی گله دار-عسلویه« و »تونل عالمرودشت- مهر«

 6 فروردین 97
علی ربیعی )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( و مرحوم 
سید محمدتقی نوربخش )رئیس سازمان تامین اجتماعی(

*ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی المرد به پلی کلینیک و افزایش متخصصان و 
دستور احداث ساختمان پانسیون پزشکان 

*آغاز عملیات ساختمان اداری شعبه تامین اجتماعی شهرستان ُمهر
*امضاء تفاهم مشترک میان فنی حرفه ای، ایمیدرو و استانداری فارس جهت 

آموزش جوانان جویای کار بومی در سایت انرژی بر المرد
*بازدید از طرح های نیمه تمام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابالغ به استان 

جهت تکمیل این طرح ها 

اسماعیل تبادار وعنایت اله رحیمی 
)استانداران فارس(

*تشکیل کارگروه پیگیری تامین زیرساخت های الزم صنایع دو شهرستان و 
پیگیری رفع موانع طرح های کالن منطقه 

*مساعدت در اجرای طرح های انتقال آب، تکمیل فرودگاه المرد، تونل شهید 
باقری، مسیر دارالمیزان-مهر، مسیر المرد-خنج و ...



                                               

دو هفته نامه 

    اقتصادی -اجتماعی

س 
         شماره 23سـال سوم             افق فار

        29 بهمن 98
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18 تیر 98

26 شهریور 98

15 آبان 98

22 آبان 98

4 آذر 98

4 دی ماه 98 اسحاق جهانگیری )معاون اول رئیس جمهور( 

بابک دین پرست )معاون هماهنگی امور اقتصادی
 و توسعه منطقه ای وزارت کشور(

محمود واعظی )رئیس دفتر رئیس جمهور(

عباس نعیمی  )قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو(

امیر حاتمی )وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(

سید کامل تقوی نژاد 
)معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت(

*بازدید و پیگیری رفع موانع صنایع از جمله طرح های اتان گیری 
پارسیان، پاالیشگاه بنزین و کارخانه آلومینیوم جنوب 

*برگزاری نشست توسعه اقتصادی جنوب استان فارس با دستور 
پیگیری طرح های کالن المرد و ُمهر 

*دستور ویژه برای رفع موانع پروژه های اقتصادی و زیرساختی اولویت 
دار در المرد و ُمهر مطابق با سند پیشران توسعه استان فارس

*پیگیری ویژه در تزریق اعتبار جهت تکمیل طرح های عمرانی-زیرساختی 
المرد،  جدید  بیمارستان  فرودگاه،  ترمینال  )سالن  ُمهر  و  المرد  حوزه  در 

پل های عرشه فلزی مسیر مهر-دارالمیزان و ...(

*دستور تکمیل و اجرای فضای سبز منطقه ویژه و دیگر طرح های 
توسعه ای 

*پیگیری طرح های ویژه و اولویت دار در ارتقای زیرساختهای 
منطقه ویژه المرد از جمله ایجاد فضای سبز در چند فاز، احداث 

ساختمان های آتش نشانی و درمانگاه و ...

*استفاده از وزارت دفاع در پیشبرد اهداف صنعتی و توسعه ای 
شهرستانهای المرد و ُمهر 

*تاکید بر جذب نیروی بومی در صنایع فعال و وابسته وزارت دفاع در 
منطقه

*ابالغ اعتبار ملی جهت تکمیل بیمارستان جدید المرد
تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  برای  ویژه  دستور  و  گزارش  *تهیه 

بهداشت و درمان و پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمانی 

 21 و 22 بهمن 98

4 سال تالش مستمر 

سعید نمکی
 )وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

نشست با مقامات رسمی کشور

افتتاح ام.آر.آی المرد به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی
*بازدید از طرح ها و ارائه درخواستهای مشترک مسئوالن با امضا 

نماینده مردم برای تکمیل پروژه های بهداشت و درمان 
*دستور تکمیل و تجهیز بیمارستان جدید المرد 

برای  اعتباری  ردیف  اخذ  پیگیری  در  بهداشت  وزیر  مساعدت  *قول 
بیمارستان جدید ُمهر از سازمان برنامه و بودجه و برگزاری نشست در تهران

دار  گله  صدیقی  تختخوابی   ۳2 بیمارستان  اندازی  راه  در  مساعد  *قول 
)پیرو پیگیریهای علوی ، تجهیز و نیروی انسانی را دولت متقبل شده است 
و در ادامه وزیر بهداشت خواست تا رایزنی با خیراندیشان صورت گیرد و 
به وزارت اعالم شود تا درخصوص اعتبار باقی مانده جهت تکمیل پیگیری 

شود.(

برای  جوان  علوی  های  پیگیری 
از  دعوت  به  زیرساختها  ارتقای 
مقامات عالی رتبه خالصه نمی شود. 
آبادانی  و  پیشرفت  برای  وی 
عمرانی،  اعتبارات  اخذ  و  منطقه 
وزرای  با  را  متعددی  نشست های 
و  راه  کشاورزی،  جهاد  صنعت، 
نفت،  شهرسازی، ورزش و جوانان، 
و  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی 
سازمان  رئیس  اقتصاد،  وزارت  و 
دیگر  و  کشور  بودجه  و  برنامه 
بودجه   و  برنامه  سازمان  مقامات 

به چشم  آنرا  نتایج  که  کرد  برگزار 
می بینیم. 

از  بخشی  قبل،  مطالب  در 
مقامات  سفر  مهم  دستاوردهای 
نطق های  و  تذکرات  کشور،  ارشد 
مرتبط  مهر  و  المرد  مردم  خادم 
تشریح  منطقه  کالن  های  طرح  با 
با سفر  نیز  شد و در آینده نزدیک 
بزرگتری  ریاست جمهور،خدمات 
شریف  و  قدردان  مردم  تقدیم 
شهرستانهای المرد و مهر می شود.

سفر سفر 88  وزیر و وزیر و 22  مقام ارشد ریاست جمهوری و در آینده نزدیک سفر ریاست جمهور و افتتاح پروژه های زیرساختی مقام ارشد ریاست جمهوری و در آینده نزدیک سفر ریاست جمهور و افتتاح پروژه های زیرساختی 

بخشی از دستاوردهای سفر مقامات و وزرای کلیدی دولت تدبیر و امید  به المرد و مهر در دوره دهم مجلسبخشی از دستاوردهای سفر مقامات و وزرای کلیدی دولت تدبیر و امید  به المرد و مهر در دوره دهم مجلس

بایستی از سفر اخیر دکتر سعید نمکی به عقب برویم تا اینکه راهبرد و خدمات »جریان توسعه« از اسفند 
۹۴ در حوزه بهداشت و درمان  المرد و مهر را تبیین نماییم.  

اینکه علوی جوان به هیچ کدامیک از موضوعات توسعه ای منطقه بی تفاوت نبوده است را همه می دانیم 
ولی اینکه کدام بخش  از پیگیری ها در هم رده صنعت یا اشتغال دیده شد نیز به حرکت درآمدن ریل 
ارتقای خدمات بهداشت و درمان در منطقه است، او ادعای تحول در حوزه بهداشت و درمان را ندارد ولی 
به اذعان متخصصان و مدیران حوزه بهداشت و درمان، تحولی عظیم در حوزه بهداشت و درمان منطقه 

اتفاق افتاد. 
قبل از بیان گوشه ای از خدمات علوی در حوزه بهداشت و درمان باید به چند نکته توجه داشت: 

۱-بهداشت و درمان به دلیل وسعت و گستردگی و هزینه های باالی این بخش، شاید اعتبار هزینه شده 
در چشم دیده نشود ولی باید به این مهم توجه داشت که تزریق اعتبارات به بخش بهداشت و درمان در 
این دولت و در دوره نمایندگی مجلس آقای علوی بی سابقه بوده است که علی رغم تحریم ها و محدودیت 
بودجه ای کشور، حجم ریالی آنها را می توان میلیاردها تومان تخمین زد که با یک خروجی از دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز و شبکه بهداشت در این دوره چهارساله، رقمی را نشان می دهد که قابل مقایسه با 

گذشته نیست.
2- هماهنگی علوی در برگزاری و همراه نمودن ادارات و مدیران این بخش برای نشست با وزرای بهداشت 
و درمان )دکتر قاضی زاده هاشمی و دکتر نمکی( و پیگیریهای مستمر و مداوم ایشان، حکایت از اهمیت و 
اولویت های بهداشت و درمان در منطقه می باشد که تعدد این دیدارها، توجه به خواسته جدی مردم در 

این دوره چهارساله می باشد و برای تحقق موضوعات مهم، شاهد تذکر در مجلس بودیم. 
۳-علوی جوان هیچوقت خدمات انجام شده در سطح منطقه را به اسم خودشان مصادره نکرد و تمامی 

خدمات انجام شده در این دوره چهارساله را خدمات نظام و مجموعه فعالیت تمامی مدیران می داند.  
۴-قطعا وضعیت بهداشت و درمان منطقه در یک شبه به وضعیت مطلوب نمی رسد و همه ی این بخش ها 
در چشم انداز یکساله، سه ساله و پنج ساله گنجانده شده و مطابق با آن نماینده مردم المرد و مهر در 
دوره دهم مجلس موفق شد تحولی را در این راستا ایجاد کند که به اذعان مسئوالن بهداشت و درمان، 

بی سابقه بوده است. 
۵- قطعا با پیگیری های سید محسن علوی در به ثمر رسیدن پروژه های بزرگ صنعتی و استمرار فعالیت 

آنان، شاهد استفاده از این ظرفیت برای ارتقای خدمات بهداشتی-درمانی خواهیم بود. 
اما در حوزه بهداشت و درمان نمی توان تفکیک میان دو شهرستان یا منطقه قائل شد چرا که دستاوردهای 
بزرگی که در این دوره حاصل شد نیز تمامی مردم از این خدمات بهره مند می شوند که در ادامه گزیده ای 

از آن تشریح می شود: 
راه اندازی بخش ام. آر.آی المرد: یک رقم اعتباری در دوره مجلس بیش از ۵ میلیارد تومان است، 
شاید کمتر کسی فکرش را می کرد که علوی موفق شود این درخواست مهم مردم را به سرانجام برساند. 
علی رغم حاشیه های زیادی که ایجاد شد ولی او  با مستندات به مردم پاسخ داد که در دوره چه کسانی، 
این دستگاه به اهواز رفت و با انتشار این پاسخ، مردم آگاه شدند و باالخره با پیگیری های مستمر ایشان 
، بخش ام آر آی افتتاح شد و خدا می داند که برای تامین اعتبار، در ساخت و احداث ساختمان تا تجهیز 
مرکز و محوطه سازی و تسریع در نصب دستگاه و تست و راه اندازی آن، چه اقدامات و پیگیریها و چه 
پروسه ای انجام گرفته است و هر لحظه با طرح این ادعا می خواستند که این پروژه را انتخاباتی جلوه 

دهند که حضور وزیر بهداشت و افتتاح این بخش وتجلیل از زحمات علوی، این ادعای دروغین رد شد. 
هرچه تالش کردند که بگویند ام آر آی؛ پیگیری علوی نیست اما نتوانستند و همین گفت و گو تقوی نژاد 
)معاون وزیر بهداشت و درمان( در اشاره به پیگیری و تحقق این مهم توسط علوی و مستندات دیگر ؛ 

نشانگر کارنامه موفق علوی در باب پیگیری ام.آر.آی می باشد. 
علوی پیروز میدان اخالق و عمل شد و مهم ترین نکته ای که در کنار پیگیری سید محسن علوی باید به 
آن اشاره و توجه کرد نیز صداقت علوی، متانت علوی و عدالت علوی در به ثمررساندن این پروژه بزرگ 
بود. نیک آگهیم و دیدیم که نماینده حقوقدان و باتجربه و فهیم مردم در دوره دهم مجلس،  علی رغم 
اینکه برای تحقق این مهم از ابتدا تا نتیجه پیگیری کرده بود از زحمات نماینده سابق دکتر موسوی نیز 
تشکر کرد و زحمات او را نادیده نگرفت)در مراسم افتتاح و در پارک نفت(  اما باید سوال کرد که آیا نامزد 

رقیب او نیز چنین رفتاری داشته است؟!
رساندن  مرحله  این  به  و  تکمیل  برای  گفت  شاید  بیمارستان خیرساز حاج محمود حاج حیدر: 
بیمارستان جدید المرد، کمتر از کارخانه آلومینیوم پیگیری نشد، اگر پیگیری و پافشاری علوی پدر و پسر 

نبود قطعا این بیمارستان به مراحل نهایی و تجهیز نمی رسید. نماینده خیر در نشریه سبحان به خدمات 
و پیگیری علوی اشاره می کند. با دعوت علوی از خیراندیش حاج محمود حاج حیدر ، تکمیل بیمارستان 
به این مرحله رسید و با دستوری که علوی از وزیر گرفت و نشستهای مستمر ایشان، هم اکنون بخشی 
از تجهیزات به بیمارستان رسید و دکتر نمکی وزیر بهداشت قول دادند که این بیمارستان هرچه سریعتر 
تکمیل می شود،  شاید تشریح روند پیگیریها از حوصله مخاطبان خارج باشد اما از دکتر قاضی زاده 
هاشمی تا دکتر نمکی وزرای بهداشت و درمان و  از تریبون مجلس و در سفر دکتر واعظی برای تکمیل 
بیمارستان درخواست شد و جذب میلیاردها تومان برای تکمیل و تجهیز و راه اندازی آن باید گفت که این 
نماینده پرتالش ؛ خون جگرها خورده شده است و این بیمارستان می تواند در آینده برای بهره گیری و 
به عنوان زیرساخت اصلی جهت ارتقای خدمات بهداشت و درمانی باشد که با استفاده از ظرفیت صنایع و 

دیگر بخش ها و منابع دولتی می توان زمینه حضور دیگر خدمات را در آنجا فراهم کرد. 
باز تاکید می کنم که پرداختن به هر بخش از این بیمارستان و تامین اعتبار برای موتورخانه تا سیستمهای 
سرمایشی و گرمایشی و تجهیز و تکمیل آن، در سطوح مختلف پیگیری شده است و اگر نبود علوی پدر 

و پسر قطعا این پروژه به سرانجام نمی رسید. 
در عین حال که بیمارستان قدیمی می باشد نیز بخش مغز و اعصاب در جنوب استان با عمل های بسیار 
خوب مطرح و زبانزد شده است و قطعا با راه اندازی بیمارستان جدید، شاهد گسترش خدمات درمانی 

خواهیم بود. 
اخذ مجوز سی تی اسکن ۱۶ اسالیس در این دوره از مجلس پیگیری شد که پس از اتمام مراحل پیگیری 

و حصول نتیجه به مردم گزارش داده می شود. 
و  نشست  با  مجلس،  دهم  دوره  در  مردم  خادم  پلی کلینیک:  به  اجتماعی  تامین  ارتقا درمانگاه 
پیگیریهای مستمر با زنده یاد دکتر نوربخش مدیر وقت عامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارتقاء 
درجه درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی المرد و دکتر ربیعی وزیر سابق کار،  این مهم در عین حال که به 
آسانی نبود اما موافقت شد و با حضور این دو عزیز بزرگوار )اقایان ربیعی و نوربخش(، ارتقا درمانگاه تامین 
اجتماعی المرد به پلی کیلینک انجام شد. پانسیون پزشکان جهت جذب پزشکان با اعتبار 700 میلیون 
تومان آغاز گردید  و هم اکنون حدود ۴0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که حدود 2 میلیارد تومان برای 

تکمیل آن با تجهیزات برآورد شده و امیدواریم هرچه سریعتر به مرحله بهره برداری برسد.
۴ پزشک متخصص )پزشکان متخصص شامل چشم پزشک، داخلی، قلب ، زنان ( و ۴ پزشک عمومی و 
خدمات رایگان داندانپزشکی و دیگر بخش هایی که در آینده در این مرکز درمانی راه اندازی می شود را 

می توان ثمرات این ارتقا اعالم کرد. 
پیگیری ردیف اعتباری برای بیمارستان جدید ُمهر: علوی به خواسته مردم برای افزایش خدمات 
درمانی بی توجه نبوده است و  جهت اختصاص ردیف اعتباری به بیمارستان جدید مهر، »نه« نگفت و از 
وزرای بهداشت تا معاونان آن درخواست کرد و در سفر به منطقه این مهم پیگیری شد و در سفر اخیر 
دکتر نمکی وزیر بهداشت، قول مساعد داده شد که مقدمات برای پیگیری جهت اخذ ردیف اعتباری از 
سازمان برنامه و بودجه فراهم شود و دستور جلسه ای را بدین منظور صادر کرد و اضافه می گردد پیرو 
پیگیریهای علوی و مجموعه مدیران و متولیان بهداشت و درمان در شهرستان ُمهر، ساختمان الحاقی 

بیمارستان در حال تکمیل می باشد. 
به  رسیدن  برای  عنوان دستاویزی  به  که  دار  گله  بیمارستان صدیقی  بیمارستان صدیقی گله دار: 
اهداف سیاسی شده بود نیز در منظر و نگاه علوی به همانقدر که بیمارستان المرد پیگیری شد نیز این 
مهم بلکه بیشتر پیگیری شده که کمتر نشده است و  اگر نبود پیگیری آیت اهلل علوی  و نماینده جوان 
حوزه انتخابیه، مجوز تامین نیروی انسانی و تامین تجهیزات برای این بیمارستان به نتیجه نمی رسید که 
این خواسته مهم گله دار با نشست و پیگیری مستمر که مستندات آن وجود دارد، باالخره تحقق یافت.  

براساس توافقنامه منعقده خیرین این پروژه و دانشگاه علوم پزشکی شیراز )بندهای 2 و ۳ و ۴ توافقنامه(، 
ساخت و ساز، تجهیز و تامین پزشک و نیروی انسانی بیمارستان برعهده خیرین است که باتوجه به عقب 
نشینی خیراندیش و پیرو درخواست مردم گله دار، پیگیری و نشست های متعددی از سوی نماینده مردم 
المرد و مهر در دوره دهم مجلس با وزیر سابق و فعلی وزیربهداشت و درمان برگزار شد و باالخره با 
پافشاری علوی ، مجوز تامین نیروی انسانی و تجهیز آن اخذ شد و نمکی وزیر بهداشت در سفر اخیر قول 
مساعد در تکمیل آنرا دادند و به مجموعه خیرین اعالم کردند که حداکثر مبلغی که خیراندیش میتواند 
برای تکمیل اعطا نماید را به دانشگاه و وزارتخانه گزارش دهند تا روند درخصوص موتورخانه و اعتبار آن 

تصمیم گیری شود. 

تصویب شبانه روزی شدن درمانگاه وراوی : شبانه روزی شدن درمانگاه شهر وراوی و ارتقاء چارت 
این درمانگاه از خواسته های مردم شریف بخش وراوی بود که با پیگیری از وزارت بهداشت و درمان و 
معاونان مربوطه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در سفر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

)22 آذر ۹7( با اجرای آزمایشی مجوز شبانه روزی شدن درمانگاه وراوی موافقت شد.
خادم مردم در دوره دهم مجلس شورای اسالمی با دعوت از تقوی نژاد معاون وزیر بهداشت بر اجرای 
این خواسته مردم درخواست کرد که به مسئوالن دانشگاه اعالم شد و پیگیری برای تحقق این خواسته 
ادامه یافت و حتی در تذکر کتبی )شهریور ۹۸( به وزیر بهداشت ؛ گالیه مردم وراوی به ایشان ابالغ کرد 
و خواستار اجرای این خواسته شد.  بازهم در سفر اخیر وزیر بهداشت بر اجرای این خواسته مردم تاکید 

شد و مجددا تا اجرای آن؛ پیگیریها ادامه می یابد. 
تصویب چارت اداری انتقال خون المرد: تالشهای مستمر علوی جوان برای تصویب چارت تشکیالتی 
پایگاه انتقال خون المرد به راحتی و آسانی نبود اما تحقق یافت که در انتظار اجرا می باشد. باتوجه به 
احداث ساختمان به همت خیراندیش محترم، پیگیری ها و نشست های متعددی با سازمان برنامه و بودجه 
کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد و بر اساس قانون، سازمان مدیریت در صورتی 
می تواند مجوز جذب نیروی قراردادی صادر نماید که برای هر یک مجوز قراردادی، حداقل سه مجوز 
استخدامی ) رسمی ، پیمانی ، قراردادی(  به هر دلیلی همچون بازنشستگی ، استعفا ، اخراج و یا درگذشت 
مستخدم باطل شده باشد. با اصرار و پیگیری های مستمر علوی، مجوز جذب ۵ نیروی قراردادی برای 
پایگاه انتقال خون المرد اخذ شد و نیروها معرفی شده در سامانه ثبت نام نمودند و تا مراحل گزینش انجام 
شد  اما در نهایت به دلیل مخالفت ذی حسابی اداره کل انتقال خون استان فارس با مجوزهای اخذ شده 
به دلیل مازاد بودن نیروهای قراردادی این اداره کل بیش از ده درصد با جذب این افراد و نهایی شدن این 

مجوزها مخالفت شد که تالش برای انجام این مجوز ادامه دارد. 
در اشکنان نیز طی سال گذشته ۳ میلیارد و ۵00 میلیون تومان خیراندیشان این بخش و ۳ میلیارد تومان 
اعتبار دولتی برای توسعه و ارتقاء خدمات درمانی هزینه شد که نمی توان نقش علوی را در تسریع و جذب 

بودجه ها در کنار خیراندیشان و معتمدین و مسئوالن این بخش نادیده گرفت. 
در حوزه عالمرودشت : مستقل شدن منطقه بهداشت و درمان عالمرودشت که منجر به خرید تجهیزات 
درمانی حدود 2۴ قلم، محوطه سازی ، بتن ریزی و ایجاد فضای سبز مرکز شبانه روزی توسط دانشگاه 
، تجهیز کامل ساختمان پانسیون های موجود در مرکز عالمرودشت، ساختمان مرکز خیرگو ، بازسازی 
بازسازی ساختمان منطقه   ، با قدمت 20 سال توسط دانشگاه  تابعه  کامل ساختمان ۴ خانه بهداشت 
بهداشت و درمان توسط خیرین سالمت، ساخت و تجهیز اتاق نگهبانی مرکز عالمرودشت توسط دانشگاه 

و... نیز بخشی از خدمات در این دوره از مجلس است. 

افزایش متخصصان و ساخت مراکز جامع سامت و تزریق اعتبار به پروژه های بهداشت و 
درمان:

در این دوره اکثر پروژه های بهداشتی-درمانی در روستاها و بخش ها به مرحله بهره برداری رسید که 
شاهد افزایش آنها بوده ایم. 

در دوره دهم مجلس، با تزریق بودجه ای که انجام شد و مبالغی که از  نفت و گاز به  پروژه ها اختصاص 
نیز طرح های مهم بهداشتی-درمانی منطقه  از وزیر بهداشت و درمان  با درخواست  یافت و همچنین 

متوقف نشد و به زودی تکمیل می شوند. 
تجهیزات درمانی مهمی برای بیمارستانها در این دوره مجلس پیگیری شد و اختصاص پیدا کرد که آنرا 

باید مدیران مراکز گزارش دهند.  

افزایش متخصصان و فعالیت حدود 34 متخصص در سطح منطقه )براساس گفته مسئوالن 
بهداشت و درمان(، اختصاص چند آمبوالنس )دو آمبوالنس المرد و دو آمبوالنس مهر( 
و دیگر آمبوالنس های که در دست پیگیری قرار دارد از جمله پیگیریهای علوی در حوزه 

بهداشت و درمان است.
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تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت
29 آذر 96

تذکر کتبی به وزیر نیرو 
3 تیر 98

تذکر شفاهی  در صحن مجلس )با استناد به اصل 75 قانون اساسی( 
20 خرداد 98

تذکر شفاهی به وزیر نفت، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت 

26 دی 96

و  معدن  صنعت،  وزیر  به  خطاب  تذکر  این  خالصه  در 
تجارت آمده است:  به چه دلیل شرکت های پیمانکار 
طرف قرارداد با ایمیدرو در منطقه ویژه اقتصادی المرد 

و  شده  انتخاب  توسعه  ششم  برنامه   47 ماده  برخالف 
نیروهای  وجود  با  غیربومی  نیروهای  جذب  به  اقدام 

توانمند بومی می کنند؟

محورهای مهم تذکرات :
-نظارت بر جذب نیروی بومی در صنایع منطقه  در چندین  تذکر 

-پیگیری عوارض آالیندگی پارس جنوبی در چندین تذکر 
-پیگیری رفع مشکل برق در دو شهرستان 

- پیگیری مشکل کمی و کیفی آب حوزه انتخابیه 
- پیگیری تخصیص منابع طرح تحول سامت به حوزه انتخابیه 

-تسریع در تکمیل پروژه های ورزشی منطقه 
-پیگیری مطالبات خبرنگاران 

-پیگیری پرداخت بیمه کشاورزی به کشاورزان حوزه انتخابیه 
-تعیین دستمزد کارگران  

-پیگیری اختال و کاهش  اینترنت در کشور 
-پیگیری اجرای شبانه روزی شدن درمانگاه وراوی

مروری بر بخشی  از تذکرات  سید محسن علوی در 
صحن مجلس شورای اسالمی 

وزیر نیرو پیرو تذکر کتبی سید محسن علوی درخصوص مشکل کمی و کیفی آب شهرستانهای 
المرد و ُمهر؛ ضمن توضیح در خصوص مجتمع های آبرسانی دو شهرستان، مشکل اصلی در انجام 

پروژه ها و اقدامات پیش بینی شده را کمبود اعتبارات مالی اعالم کرد. 
مشروح نامه رضا اردکانیان در زمینه برنامه های وزارت نیرو برای رفع مشکالت کیفی و کمی آب 
مناطق المرد و مهر به شرح زیر است: درخصوص مشکل آب شرب شهرها و روستاهای شهرستانهای 

المرد و ُمهر ، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
الف-شهرستان ُمهر

1-مجتمع وراوی
اکثر منابع تامین آب این مجتمع با تعداد ۱0 روستا )چاه گزی، نورآباد، خوزی، فاریاب، حاجی آباد، 
بردکویه، نرمان، میرملکی، خالده و چاه شرف(، با مشکل کمی و کیفی آب مواجه هستند به طوری 
که EC متوسط آب استحصالی، در حدود ۱2 هزار میکروزیمنس بر سانتی متر بوده و غیرقابل 
شرب می باشد. از دیگر مشکالت این روستاها، فرسودگی شدید شبکه توزیع و خطوط انتقال آب 
با همکاری  اخیر  انتقال در چند سال  و خطوط  توزیع  بازسازی شبکه  کیلومتر  باشد که ۶0  می 
برای  است.  شده  انجام  ریال  میلیارد   ۱2 بر  بالغ  اعتبار  با  روستاها  اسالمی  شوراهای  و  دهیاران 
بازسازی ۴0 کیلومتر باقیمانده از شبکه و خطوط انتقال فرسوده نیاز به اعتباری بالغ بر ۴0میلیارد 

می باشد.
2-مجتمع فال

درحال حاضر به دلیل کمبود منابع تامین آب ، آبرسانی به مجموعه فال با تعداد ۶ روستا و 2۵00 
مشترک به صورت نوبت بندی و در برخی از روستاها، با استفاده از تانکر سیار انجام می شود. جهت 
حل مشکل این مجموعه، در فاز اول، حفر دو حلقه چاه آهکی، خرید و کارگذاری2۴/۸ کیلومتر 
خط انتقال ،احداث ۱0 باب مخزن بتنی با ظرفیت 2۴00 مترمکعب و نیز برق رسانی به یک حلقه 
چاه با اعتبار بالغ بر 70 میلیارد ریال انجام شده و عملیات برق رسانی به چاه شماره 2 نیز در حال 
اجرا می باشد جهت حل مشکل مجموعه در میان مدت نیز تجهیز یک حلقه چاه، احداث ۵ کیلومتر 
خط انتقال و بازسازی ۵0 کیلومتر از شبکه توزیع با اعتباری بالغ بر ۵0 میلیارد ریال مورد نیاز است.

 
3-مجتمع اسیر

در حال حاضر روستاهای مجتمع اسیر به صورت نوبت بندی ، اجازه چاه استیجاری و آبرسانی سیار 
تامین آب می شوند. در این منطقه با توجه به خشکسالی های متوالی چند سال اخیر و برداشت 
های بی رویه، سطح منابع آب زیرزمینی که تامین کننده اصلی آب شرب منطقه است، دچار افت 
شدید شده است. در حال حاضر ، اکثر روستاهای این مجموعه به صورت تک روستایی تامین آب 
می شوند که به دالیل فوق الذکر ، منابع تامین آب آن دائما نیاز به کف شکنی، پشته زنی، و احیا 
دارند و این مسئله سبب کاهش کیفیت آب استحصالی شده است. جهت حل مشکل روستاهای 
و  تعریف  مشترک   ۵22۸ تعداد  با  روستا   ۱۵ و  شهر  یک  شامل  اسیر  آبرسانی  مجتمع  مذکور، 
مطالعات آن انجام شده است. بعالوه تعیین محل و حفر دو حلقه چاه آهکی، احداث جاده سرویس 
به طول 2کیلومتر، فنس کشی حریم دو حلقه چاه و نیز خرید و کارگذاری لوله خط انتقال به طول 
۵ کیلومتر، با اعتبار 2۵0 میلیارد ریال انجام شده و جهت تکمیل پروژه مذکور خرید و کاگذاری 
انتقال، احداث 2۶00 مترمکعب مخزن ذخیره، برق رسانی به طول 2 کیلومتر،  ۴0کیلومتر خط 

احداث 2 باب موتورخانه ، خرید 2 عدد پست و خازن، تجهیز دو حلقه چاه و همچنین بازسازی ۵0 
کیلومتر شبکه توزیع با اعتباری بالغ بر ۱۸0 میلیارد  ریال موردنیاز می باشد.

4-مجتمع دارالمیزان
آب شرب مجتمع ۱۶ روستایی دارالمیزان با تعداد ۸2۵ مشترک، از ۳ حلقه چاه آبرفتی با دبی 
مجموع ۱7 لیتر بر ثانیه تامین می گردد. باتوجه به فرسودگی بیش از ۶۵ کیلومتر از خطوط انتقال 
و شبکه توزیع فعلی مجموعه، در چند سال گذشته آبرسانی به اکثر روستاها به صورت نوبت بندی 
و یا با استفاده از تانکر سیار انجام می شد که برای حل مشکل این مجموعه در کوتاه مدت، عملیات 
بازسازی ۱2/۳ کیلومتر از شبکه توزیع و خط انتقال، جداسازی خط پمپاژ چاه شماره یک و دو به 
طول ۴00 متر، افزایش دیماند خریداری شده برق و قدرت ترانس چاه های شماره یک و دو و نیز 
افزایش قدرت الکتروپمپ چاه های مذکور به منظور افزایش میزان آب تولیدی با اعتبار ۶ میلیارد 
ریال انجام شده است. همچنین در میان مدت حفر، تجهیز و برق رسانی یک حلقه چاه آهکی ، 
مطالعه و نقشه برداری مجموعه، احداث و بازسازی ۴۳ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال، اجرای 
سیستم تله متری، فنس کشی حریم تاسیسات و خرید و نصب ۵ دستگاه ضد سرقت با اعتبار ۱2۹ 

میلیارد ریال موردنیاز مجموعه می باشد.
ُمهر،  پایدار و حل مشکل آب شرب کل روستاهای شهرستان  تامین آب  شایان ذکر است جهت 
مطالعه و تامین آب ۱0 مجموعه شهرستان مذکور از سد هایقر و تامین آب 2 مجموعه از خط خلیج 
فارس )پس از اخذ مجوز تخصیص آب دریا( با اعتبار موردنیاز 7۴0 میلیارد ریال به عنوان راهکار 
بلند مدت در دستور کار شرکت تابعه این وزارت می باشد که با تامین اعتبار مالی الزم، اقدامات 

الزم انجام خواهد شد.
ب-شهرستان المرد

1-مجتمع چاهورز
آب موردنیاز این مجتمع با ۴ روستا و 2هزار مشترک از 2 حلقه چاه دستی تامین میگردد که به 
دلیل برخورد با الیه های مارنی، شدیدا کم آب شده است و از طرفی دارای خطوط انتقال و شبکه 
نظیر  اقداماتی  راستا  در همین  گردد.  آب می  باعث هدررفت  که  باشد  می  فرسوده  بسیار  توزیع 
تسطیح محل حفر یک حلقه چاه، کف شکنی یک حلقه چاه دستی و اجاره 2 حلقه چاه کشاورزی 
انجام پذیرفته است برای حل کامل مشکل پروژه نیز مطالعه و طراحی حقر دو حلقه چاه آهکی ، 
۵ کیلومتر شبکه برق رسانی، احداث 20 کیلومتر خط انتقال، بازسازی 70 کیلومتر شبکه توزیع، 
احداث مخزن بتنی 2هزار مترمکعبی و احداث یک باب موتورخانه ۵0 مترمکعبی با اعتباری بالغ بر 

200 میلیارد ریال موردنیاز می باشد.
2-مجتمع خیرگو

این مجتمع با 27 روستا و 2۵00 مشترک، دارای خطوط انتقال ، شبکه توزیع و مخزن با قدمت 
باالی 2۵ سال می باشد که باعث هدررفت شدید آب در مجتمع می شود. در همین راستا مطالعه 
کامل  برای حل  است.  شده  انجام  آهکی  چاه  حلقه  یک  تجهیز  و  شکنی  کف   ، پروژه  طراحی  و 
مشکل این مجتمع ، بازسازی خطوط انتقال به طول ۳۵ کیلومتر ، بازسازی شبکه توزیع به طول 
۸۵ کیلومتر و احداث مخزن بتنی 2هزار مترمکعبی با اعتباری بالغ بر ۱۸0 میلیارد ریال مورنیاز 

می باشد.

3-مجتمع دهنو-کهنویه
آب موردنیاز این مجموعه با تحت پوشش داشتن ۱۴ روستا و 2۸۳0 مشترک، از 2 حلقه چاه آهکی 
و ۴ حلقه چاه دستی با کیفیت نامناسب و EC باالی ۱2هزار میکروزیمنس بر سانتی متر تامین 
میگردد. همچنین شبکه توزیع ، خطوط انتقال و مخازن مجتمع فوق الذکر ، دچار فرسودگی است 
و موجب هدررفت شدید آب می گردد لذا برای رفع این مشکالت اقداماتی از قبیل مطالعه و طراحی 
پروژه ، بازسازی ۳۶ کیلومتر شبکه توزیع ، احداث مخزن ۵00 مترمکعبی ، فنس کشی ۴00 متر 
حریم تاسیسات و حفر یک حلقه چاه آهکی انجام شده است. این درحالی است که برای حل کامل 
مشکل حفر چاه آهکی شماره 2 مجموعه دهنو، تجهیز 2 حلقه چاه آهکی و بازسازی ۴0 کیلومتر 

شبکه توزیع با اعتباری بالغ بر ۱20 میلیارد ریال مورنیاز می باشد.
4-مجتمع غرب عامرودشت

این مجتمع با ۸ روستا و 200 مشترک فاقد مجموعه آبرسانی می باشد و به همین منظور مطالعه 
احداث  برق،  انشعاب  خرید  چاه  حلقه  یک  حفر  همچنین  است.  شده  انجام  مجموعه  طراحی  و 
، احداث 20 کیلومتر شبکه توزیع، یک کیلومتر برق رسانی، تجهیز یک  انتقال  ۱۵کیلومتر خط 
حلقه چاه ، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب مخزن هزار مترمکعبی با اعتباری بالغ 

بر ۱۸0 میلیارد ریال مورنیاز می باشد.
5-مجتمع آبرسانی ترمان-نیرایی

درحال حاضر این مجتمع با ۱۸ روستا و 2هزار مشترک از طریق ۵ حلقه چاه تامین آب می گردد که 
به دلیل خشکسالی های متوالی با کاهش آبدهی مواجه شده اند. در این ارتباط، مطالعه و طراحی 
احداث مخزن ۵00 مترمکعبی، بازسازی یک و نیم کیلومتر شبکه توزیع و کف شکنی ۳حلقه چاه 
انجام شده است. این درحالی است که برای حل مشکل مجموعه ، نیاز به انجام عملیات حفر، برق 
رسانی و تجهیز 2 حلقه چاه آهکی، احداث ۶۵ کیلومتر خط انتقال، بازسازی ۹0 کیلومتر شبکه 
توزیع و خط انتقال، احداث یک باب مخزن 2 هزار متر مکعبی و احداث 2 باب موتورخانه با اعتبار 

200 میلیارد ریال می باشد.
6-طرح محرم

باتوجه به اینکه ۴۶ روستای بخش مرکزی و اشکنان شهرستان المرد با تعداد ۸هزار مشترک از 
طریق خط انتقال محرم تامین آب می گردد متاسفانه کاهش میزان دبی آب تحویلی از ۳۶0 لیتر 
بر ثانیه به 220 لیتر بر ثانیه  )با احتساب شهر المرد(، اغلب روستاهای مذکور با مشکل کمبود 

آب مواجه می باشند.
خاطرنشان می نماید باوجود مسائل و مشکالت مالی، شرکت آب و فاصالب روستایی فارس جهت 
رفع مشکالت در شهرستانهای المرد و ُمهر ، مبلغ ۶0 میلیارد ریال به صورت دیون هزینه نموده 
است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که عالوه بر مسائل کمی و کیفی آب منطقه، کمبود 
اعتبارات مالی مشکل اصلی در انجام پروژه ها و اقدامات پیش بینی شده می باشد که در این زمینه 

همکاری نماینده محترم برای تامین اعتبارات موردنیاز راهگشا خواهد بود.
رضا اردکانیان 

وزیر نیرو

موضع  از  انتقاد  با  مجلس  در  مهر  و  المرد  مردم  نماینده 
عوارض  توزیع  درخصوص  بوشهر  استان  نمایندگان  گیری 
آالیندگی عنوان کرد: آالیندگی های ناشی از پارس جنوبی، 
قرار  تاثیر  تحت  را  بوشهر  و  فارس  هرمزگان،  های  استان 
داده و براساس قانون برنامه ششم توسعه این عوارض باید 

به هر سه استان تعلق بگیرد.
علوی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 
های  استان  در  کرد:  عنوان  اساسی  قانون   7۵
قانون، عوارض  اجرای  فارس و هرمزگان جهت 
همکاران  از  برخی  لطفی  کم  شاهد  آالیندگی 

استان بوشهر بودیم.
بر  دیگری  کس  هر  از  بهتر  بوشهر  نمایندگان 
مفاد برنامه ششم توسعه اشراف دارند و خوب 
می دانند که عوارض آالیندگی حق شهرستان 

هایی است که از آالیندگی متأثر می شوند.
از  که  است  تأمل  و  تأسف  جای  داد:  ادامه  وی 
نسبت های  بردن  کار  به  تریبون مجلس ضمن 
نموده  را تحریف  قانون  به همکاران خود،  ناروا 
و چنین عنوان می کنند که عوارض آالیندگی 
بوشهر  استان  مردمان  حق  فقط  جنوبی  پارس 
کیلومتری   300 فاصله  با  اگر  حتی  است، 
نداشته  آالیندگی  از  تاثیرپذیری  هیچگونه 

باشند.
علوی اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که خبر 
درخصوص  زیست  محیط  سازمان  اخیر  مصوبه 
جنوبی  پارس  آالیندگی  عوارض  توزیع  نحوه 

در مناطق تحت تاثیر آالیندگی یعنی شهرستان های جم، 
واکنش ها و موضع  پارسیان سبب  و  المرد، عسلویه، مهر 
گیری های مقامات و مسئوالن استان بوشهر علیه مقامات 
و  فارس  های  استان  است.  هرمزگان شده  و  فارس  استان 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  دیرینه  روابط  هرمزگان 
مسئوالن  نیست  زیبنده  بنابراین  دارند،  بوشهر  استان  با 
استان بوشهر با کتمان حقیقت و ارائه گزارش خالف واقع، 

باعث ایجاد فاصله بین مردم عزیز استان ها شوند.

وی ادامه داد: آیا قانون برای اجرا کردن است یا خیر؟ آیا 
یبنند،  می  آسیب  آالیندگی  از  که  کسانی  حقوق  تضییع 

رواست؟

این نماینده مردم در خانه ملت، یادآور شد: در ماده 6 برنامه 
ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده است؛ نخست 
همین  در  آالیندگی.  عوارض  دوم  و  افزوده  ارزش  عوارض 
صنایع  افزوده  ارزش  عوارض  که  شده  اعالم  صراحتًا  ماده 
هر استان به نسبت جمعیت شهرستان های همان استان، 
توزیع و هیچ استانی حق دریافت عوارض ارزش افزوده از 

استان دیگر را ندارد.
عوارض  اما درخصوص  کرد:  تصریح  علوی 
آالیندگی، قانون صراحتًا اعالم کرده که این 
عوارض صرفًا به شهرستان و یا شهرستان 
خواهد  اختصاص  آالیندگی  از  ناشی  های 
یافت که ممکن است این شهرستان ها به 

دو یا چند استان تعلق داشته باشند.
در  آالیندگی  میزان  و  تاثیرگذاری 
شهرستان های واقع در چند استان توسط 
شود.  می  تعیین  زیست  محیط  سازمان 
شهرستان  در  آالیندگی  عوارض  توزیع 
اموال  در  تصرف  قانون،  برابر  غیر  های 

عمومی است و جرم و قابل مجازات است.
علوی اضافه کرد: تصرف در عوارض پارس 
توزیع  کمیته  غیرقانونی  مصوبه  با  جنوبی 
و  آغاز  بوشهر  استان  آالیندگی  عوارض 
تاکنون ادامه دارد و عوارض پارس جنوبی 
شامل  که  کردند  تقسیم  قسمت  دو  به  را 
یک قسمت ۵۵ درصدی و یک 4۵ درصدی 

می شود.

بین  عوارض  این  درصدی   ۵۵ قسمت  داد:  ادامه  وی 
شهرستان های استان بوشهر توزیع شده است و این اقدام 
از  درصد   38 جمعیت  نفر  هزار   300 با  بوشهر  شده  سبب 
عوارض آالیندگی پارس جنوبی را دریافت کند و شهرستان 
با بیشترین حجم از آلودگی، کمتر از ۱0 درصد و  عسلویه 
آالیندگی  عوارض  از  درصد   7 از  کمتر  نیز  جم  شهرستان 
عسلویه را دریافت نمایند، این در حالی است براساس نظر 
شهرستان  در  تاثیری  هیچ  آالیندگی  عوارض  کارشناسان 
خود  به  را  آالیندگی  عوارض  از  درصد   38 که  بوشهر 

اختصاص می دهد، ندارد.

**درخواست جذب  نیروی بومی در پروژه اتان گیری 
پارسیان شهرستان ُمهر 

شورای  درمجلس  مهر  و  المرد  مردم  نماینده  علوی 
بخشی  خروج  افزود:  نفت  وزیر  به  تذکری  در  اسالمی 
استان  به  مهر  شهرستان  پارسیان  گیری  اتان  پروژه  از 
که  داشت  بهمراه  فارس  استان  برای  خساراتی  بوشهر 
مردم استان فارس هیچ گاه فراموش نمی کنند لذا پیرو 
مذاکرات حضوری و مکاتبات صورت گرفته با وزیر نفت 
و«مخبر« ستاد اجرایی فرمان امام)ره( مقرر شد تا برای 
جذب نیرو در این پروژه از جوانان نخبه و تحصیلکرده 
استان فارس براساس ماده 47 برنامه ششم توسعه اقدام 

شود.
و  غیربومی  نیروهای  جذب  شاهد  عمل  در  متاسفانه 
اقدام برخالف برنامه ششم توسعه هستیم؛لذا مستدعی 

است نسبت به اصالح این رویه اقدام شود.
بر  عسلویه  در  نفتی  صنایع  آالیندگی  **تاثیر 

شهرستان های المرد و مهر با جدیت پیگیری شود

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  عضوکمیسیون 
شورای اسالمی در تذکری به رئیس سازمان محیط زیست 
یادآور شد: تاثیر آالیندگی صنایع نفتی در عسلویه بر 
شود  پیگیری  جدیت  با  ُمهر  و  المرد  های  شهرستان 
تضییع  ها  شهرستان  این  مردم  حقوق  این  از  بیش  تا 
نشود و امکانات بهداشتی و درمانی در اختیار مردم این 

شهرستان ها قرار گیرد.
ویژه  منطقه  در  بومی  نیروی  جذب  بر  **تاکید 

اقتصادی المرد
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی در 
تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: جذب 
سازمان  مدیریت  تحت  المرد  بر  انرژی  صنایع  در  نیرو 
و حساسیت های  نبوده  قانونی  عنوان  هیچ  به  ایمیدرو 
محلی ایجاد کرده است ؛لذا باید تدابیر الزم اتخاذ شود 
و از این بی تدبیری ها که تاکنون توسط مسئوالن محلی 

این قسمت صورت گرفته جلوگیری شود.

علوی گفت: تصرف 
در عوارض پارس 

جنوبی با مصوبه 
غیرقانونی کمیته 

توزیع عوارض 
آالیندگی استان 

بوشهر آغاز و تاکنون 
ادامه دارد و عوارض 

پارس جنوبی را به دو 
قسمت تقسیم کردند 
که شامل یک قسمت 
55 درصدی و یک 45 

درصدی می شود.

تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت
14 بهمن 97

خالصه تذکر کتبی : جلوگیری از جذب نیروهای غیربومی در منطقه ویژه اقتصادی المرد

نظارت بر اشتغال بومی

پیگیری عوارض آالیندگی پارس جنوبی/ نظارت بر اشتغال بومی

نظارت بر اشتغال بومی

پیگیری عوارض آالیندگی پارس جنوبی 

پیگیری رفع مشکل کمی و کیفی آب حوزه انتخابیه

تذکر کتبی به وزیر نیرو 
12 تیر 97

افزایش  و  برق  پی  در  پی  قطع  درخصوص  تذکر  مشروح 
بی رویه قبض برق در شهرستانهای المرد و مهر ؛ خطاب 

به دکتر اردکانیان وزیر نیرو : 
قطع پی در پی برق همراه با افزایش بی رویه قبض برق در 
شهرستانهای المرد و ُمهر باعث فشار زیادی به مردم عزیز 

و  هوا  گرمای شدید  به  باتوجه  است،  دو شهرستان شده 
ضرورت حمایت از مناطق گرمسیر؛ انتظار می رود تجدید 

نظر عاجل صورت پذیرد.
های  نشست   ، تذکر  این  رغم  علی  است  ذکر  به  »الزم 

متعددی با مسئوالن استانی برگزار شد.«

پیگیری قطع پی در پی برق و افزایش بی رویه قبض برق



                                               

دو هفته نامه 

    اقتصادی -اجتماعی

س 
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تذکر کتبی به رئیس سازمان برنامه و بودجه
27 مرداد 95

تذکر کتبی  به دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 
۲۷ بهمن ۹۵

تذکر کتبی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی 
۸ اسفند ۹۵ 

تذکر کتبی  به دکتر روحانی ریاست محترم جمهور 
۶ شهریور ۹۶ 

تذکر کتبی به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
 ۱ خرداد ۹۷

تذکر به دکتر روحانی ریاست جمهوری اسالمی ایران 
۲۲ آذر ۹۷ 

تذکر به وزیر بهداشت )سعید نمکی(

۱۱ شهریور ۹۸ 

تذکر کتبی به  وزیر ورزش و جوانان
1 دی 98

تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت 

۱۴ بهمن ۹۷

تذکر کتبی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

۲۴ مرداد ۹۵

تذکر کتبی به وزیر جهاد و کشاورزی

۲۷ مرداد ۹۵

خالصه تذکر خطاب به نوبخت: عدم تخصیص منابع موردنیاز به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به منظور پرداخت 
غرامت بیمه محصوالت باغات

سرور و ساالِر من  احساِن محسن را ببین
جلوه هاِی  رحمِت  یزدان  محسن  را  ببین
رأی  ما با افتخار و بادرایت  محسن  است
صادقانه  وعده  و  پیمان  محسن  را  ببین

در مقامش من نمی بینم کسی شایسته تر
خـدمِت  بی مّنِت  شـایاِن  محسن  را  ببین
کّل  المـردی و المرد  از  وجودش  مفتخر
هّمـِت  بی وقفه  بی پایان  محسن را ببین

طوطِی  گویای  اسرار و ادب با شعِر خود
کرده  امضاء  عالِم  عرفان  محسن را ببین

افسانه روئین اهلی

اساس  بر  کارگران  دستمزد  تعیین  ابالغ  تذکر:  خالصه 
محاسبات اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به اعضای 

شورای عالی کار)وزرای کار، صنعت و اقتصاد(
شرح تذکر: 

کارگران  دستمزد  حداقل  میزان  کار  قانون   ۴۱ ماده  برابر 
ایران و مرکز  بانک مرکزی  تورمی  به شاخص های  باتوجه 
نرخ  ولیکن  میگردد،  تعیین  شود،  می  اعالم  ایران  آمار 
دستمزد تعیین شده کارگران در سال ۹۵ با شاخص های 
بانک مرکزی ، مرکز آمار ایران میزان نرخ تعیین شده برای 
سنخیتی  هیچگونه   ۹۵ سال  در  اساسی  کاالی  قلم   ۱۴

نداشته است. 

هم اکنون نیز در نحوه محاسبه حقوق کارگران ۶0 درصد 
حقوق آنها محاسبه نشده است. یعنی ۴0 درصد ارزش واقعی 
حقوق خود را دریافت نکرده اند. از طرفی بنابر شاخص های 
سال ۹۵ حداقل حقوق دستمزد کارگری برای جبران هزینه 
بایست مبلغ 2۶ میلیون و  های معیشتی در سال ۹۵ می 

۵۵۸ هزار و ۳۵0 ریال درنظرگرفته شود. 
لذا الزم است با توجه به وضعیت معیشتی قشر کارگری و 
ضعیف جامعه به وزرای محترم کار، صنعت، و اقتصاد ابالغ 
تمامی  کارگران  دستمزد  حداقل  نرخ  تعیین  در  فرمایید 
محاسبات اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای یک 
خانواده ۴ نفره را مدنظر قرار داده، بطوریکه در شورای عالی 
کار حداقل حقوق دستمزد کارگران مبلغ بیش از 2۶ میلیون 

و ۵۵۸ هزار ۳۵0 ریال محاسبه و در نظر گرفته شود. 

خالصه تذکر: لزوم تعیین تکلیف سریع سپرده گذاران کاسپین باتوجه به مذاکرات و مکاتبات قبلی 

خالصه تذکر: تقاضای سریع در تخصیص بودجه ردیف ۱۱۸-۵۵0000 تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ 

شرح تذکر: علت  اختالل در سرعت و کاهش پهنای باند اینترنت کشور پس از فیلترینگ تلگرام که موجب اختالل در 
ارتباطات و خدمات مبتنی بر اینترنت گردیده است. 

خالصه تذکر: باتوجه به اینکه هرساله در فصل تابستان تعداد زیادی از هموطنان در دریا غرق می شوند خواهشمند است 
برای پیشگیری بر این مهم متولی مشخص فرمایید. 

به چه علت درمانگاه شبانه روزی وراوی شهرستان مهر علی رغم اینکه دو سال از تصویب شبانه روزی شدن آن می گذرد 
، عملیاتی نشده و پزشکان مورد نیاز این درمانگاه اعزام نمی گردند. این موضوع سبب اعتراضات شدید مردم بخش وراوی 

شده است. 

نماینده مردم المرد و مهر در بخشی از این تذکر کتبی خطاب به 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دلیل بی توجهی خانم فرامرزیان 
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه در خصوص 

تعهدات خود نسبت به مردم شریف المرد و 
مهر را خواستار شده است. 

تذکر  این  از  بخشی  در  علوی  محسن  سید 
به خلف وعده های وزارت ورزش و اداره کل 
ورزش و جوانان فارس در تکمیل پروژه های 
با  و  کرده  انتقاد  انتخابیه اش  حوزه  ورزشی 
درخواست از وزارت ورزش و جوانان مبنی بر 
ورزشی  متعدد  پروژه های  تکمیل  در  تسریع 
وزیر  به  خطاب  مهر،  و  المرد  شهرستانهای 
سرکارخانم   « است:  آورده  جوانان  و  ورزش 
فرامرزیان تعهد دادند تا هفته دولت سال ۹۸ 
شده  ایجاد  مشکالت  تمامی  حل  به  نسبت 
مصنوعی،  چمن  زمین های  تکمیل  جمله  از 
پارسیان  عملیاتی  منطقه  ورزشی  مجموعه 
صنعت  شهدا ء  ورزشی  مجموعه  و  المرد  در 
بزرگ  چمن  زمین  ُمهر،  شهرستان  نفت 
دار  گله  چمن  زمین  تکمیل  عالمرودشت، 
اقدام نمایند که متاسفانه با گذشت چهار ماه 

هیچ یک از تعهدات عملی نشد.«
گفتنی است؛ اخذ مجوز و ساخت بیش از 20 زمین چمن مصنوعی 
بزرگ  پروژه  تکمیل  جهت  اعتبار  جذب  ورزشی،  سالن  چند  و 
ورزشی منطقه عملیاتی پارسیان در المرد و 
مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت در ُمهر، 
برای  مختلف  مکاتبات  و  نشست ها  برگزاری 
تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی از جمله 
اقدامات سید محسن علوی در دوره مجلس 

دهم بوده است. 
به شتاب  توجه  با  تذکر کتبی،  این  از  پیش 
توسعه در این خطه از جنوب استان فارس و 
اهمیت ارتقاء زیرساخت های آموزشی، درمانی 
و ورزشی و رفاهی و علی رغم محدودیت منابع 
بودجه ای در کشور، نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس طی نشست های مختلف و متعدد 
اجرایی  مختلف  رده های  در  مسئوالن  با 
کشور تالش کرده است تا موانع برای تکمیل 
پروژه ها مرتفع شود. همچنین چندی پیش با 
بخش های مختلف اجرایی، رایزنی و مذاکراتی 
انجام گرفته است تا بتوان پروژه های اولویت دار 

و مهم در این شهرستان ها را تکمیل کرد.

شرح تذکر: جذب نیروهای غیربومی در منطقه ویژه اقتصادی المرد ، زیر مجموعه ایمیدرو، باعث عصبانیت جوانان عزیز شهرستانهای 
المرد و مهر شده است . 

متاسفانه عزیزان سایت هیچ توجهی به تذکرات قانونی ندارند، آیا شما مسئولیت عواقب این اقدامات را پذیرا خواهید بود؟ 

شرح تذکر: موارد در خصوص آیین نامه رتبه بندی خبرنگاران باید رعایت شود: 
تسریع در پیگیری بیمه خبرنگاران و امنیت شغلی این بزرگواران 

درنظر گرفتن فرصت و تسهیالت بیشتری جهت خبرنگاران از نظر بیمه  
طبق آیین نامه مدیرمسئول از شرایط خبرنگاری بهره مند نمی شوند که قابل تجدید نظر می باشد. 

پیگیری جدی برای امنیت شغلی این قشر زحمتکش 

خالصه تذکر خطاب به حجتی: توزیع ناعادالنه غرامت بیمه محصوالت کشاورزی، زراعی و باغات و تضییع حقوق کشاورزان استان فارس 

اخــذ مجــوز و ســاخت بیش از 
۲۰زمین چمــن مصنوعی و چند 
سالن ورزشی، جذب اعتبار جهت 
تکمیل پروژه بزرگ ورزشی منطقه 
عملیاتــی پارســیان در المــرد و 
مجموعه ورزشی شهدای صنعت 
نفت در ُمهر، برگزاری نشســت ها 
برای تکمیل  و مکاتبات مختلف 
پروژه هــای نیمه تمام ورزشــی از 
جملــه اقدامات ســید محســن 
علوی در دوره دهم مجلس است. 

تذکر کتبی به وزیر بهداشت )سعید نمکی (
5 شهریور 98

بسته  منابع  تخصیص  در  عدالتی  بی  دلیل  تذکر:  خالصه 
تحول سالمت و ماده ۹2 در استان فارس چیست ؟ به چه 

دلیل کل منابع به شیراز تعلق گرفته است؟
شرح : 

وضعیت تخصیص منابع در استان فارس نگران کننده است 
در هفته گذشته دو بسته تحول سالمت و یک بسته ماده ۹0 
بالغ بر ۵0 میلیارد تومان که سهم شهرستانهای استان فارس 
بوده است کامال در شهر شیراز تقسیم شده است درحالیکه 

حقوق پرسنل شهرستان به مدت چهار ماه پرداخت نشده 
شده  شیراز  فروردین  کاری  اضافه  صرف  اعتبارات   ، است 
است.درحالیکه کارانه پرسنل و پزشک در شهرستانها ۱۸ماه 
است که پرداخت نشده است، قریب به ۵ میلیارد تومان از 
اعتبارات سه درصد نفت و گاز ۹۶ و ۹7 به شکل نقدی و 
اوراق خزانه به دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت شد و 
الزم است اقدام عاجل در این زمینه به شهرستان های المرد 

و مهر صورت گیرد. 

پیگیری تکمیل پروژه های ورزشی حوزه انتخابیه 

نظارت بر اشتغال بومی 

پیگیری مطالبات خبرنگاران 

پیگیری پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی به کشاورزان 

تخصیص منابع مورد نیاز برای پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی

تعیین دستمزد کارگران 

پیگیری حقوق سپرده گذاران کاسپین 

پیگیری اختالل و کاهش  اینترنت در کشور 

پیگیری اجرای شبانه روزی شدن درمانگاه وراوی 

پیگیری در تخصیص منابع بسته تحول سالمت به حوزه انتخابیه 

   مروری بر بخشی 

 از تـذکرات 

سید محسن علوی

 در صحن مجلس 

شــورای اسامی 

به دلیل کمبود فضای 

صفحات نشریه، بخشی 

از مستندات تذکرهای 

کتبی در پایین نشریه 

گذاشته شده است. 
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کشور به ایجاد امنیت سرمایه گذاری 
اقدامات  از  اقتصادی  نیاز دارد، گفت: سه قوه جهت ترغیب سرمایه گذاران به حضور در عرصه های 

شتاب زده که امنیت اقتصادی را فدای سالمت اقتصادی می کنند، پرهیز کنند.
سید محسن علوی ضمن تقدیر از اقدامات رئیس مجلس و هیات رئیسه در تشکیل جلسه مشترک 
مسئوالن سه قوه گفت: برگزاری چنین جلساتی عالوه بر حفظ وحدت و یکپارچگی بین مسئوالن نظام 

سبب تقویت روحیه برادری، همکاری و هم افزایی در مجموعه خدمتگزاران نظام اسالمی می شود.
رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: 
بی شک در شرایطی که دشمنان انقالب، امنیت سرمایه گذاری ایران را نشان رفته اند، تاکید سران قوا 
به ویژه دستگاه قضایی بر حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران و تالش بر ارتقای امیت اقتصادی 
از نکات برجسته این نشست بود که قطعاً منشأ خیرات و برکات و نویدبخش حل مشکالت و بحران های 

پیش رو خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحران های اقتصادی و معیشتی، ازدواج و اشتغال نسل جوان نشأت گرفته از خروج 
سرمایه ها از کشور است، افزود: در فضای ملتهب سرمایه گذاری، کشور به التهاب زدایی و ایجاد امنیت 
سرمایه گذاری جهت بازگشت سرمایه ها به کشور نیاز دارد، لذا از دولت و قوه قضائیه، دستگاه های 
امنیت، رسانه ها و به ویژه صداوسیما درخواست می کنم که جهت ترغیب سرمایه گذاران به حضور 
در عرصه های اقتصادی از اقدامات شتاب زده که امنیت اقتصادی را فدای سالمت اقتصادی می کنند، 

پرهیز کنند و در جهت حفظ کرامات فعاالن اقتصادی تالش کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه امروز فعاالن 
اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند که شدیداً نیازمند حمایت دولت و مسئوالن نظام هستند، تاکید 
کرد: جا دارد از خدمات ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بنیاد برکت به واسطه حمایت از سرمایه گذاری 

و اجرای طرح های عمرانی در استان فارس و حمایت از اشتغال جوانان این استان تشکر کنم.

مشروح نطق میان دستور دکتر سید محسن علوی نماینده مردم 
المرد و مهر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی در بیستم خرداد ۹7 در ادامه آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفّرقوا و اذکروا نعمت اهلل علیکم إذ 
کنتم أعداًء فألّف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً و کنتم علی 
شفا حفرۀ من الّنار فأنقذکم منها کذلک یبّین اهلل لکم آیاته لعلّکم 

تهتدون
با سالم و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی سالمتی و 
طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی 

خامنه ای

به پاس  ایران اسالمی و سپاس  به ملت شریف  با سالم و درود  و 
حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس

الزم می دانم از مردم شریف شهرستانهای المرد و مهر ، که اینجانب 
را الیق دانستند تا به نمایندگی از ایشان در مجلس شورای اسالمی 

حضور یابم کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم .

امروز که دشمنان اسالم دست در دست آمریکای جنایتکار گذاشته 
و کیان اسالمی را هدف قرار داده است ، ملت شریف ایران اسالمی 
، احزاب و جناح های سیاسی، کلیه مسئوالن و دلسوزان نظام را ، 
دعوت به وحدت و پرهیز از اختالفات و توجه به منافع ملی تحت 

رهبری مقام عظمای والیت می نمایم .
انتظار می رود خروج آمریکا از برجام و اعالم جنگ اقتصادی علیه 
شوم  اهداف  با  مقابله  جهت  ملی  انسجام  و  اتحاد  مقدمه   ، ایران 

استکبار جهانی گردد.
جای بسی تاسف دارد که در چنین شرایطی، حماقت رئیس جمهور 
سیاسی  حسابهای  تسویه  و  ها  رقابت  دستمایه   ، آمریکا  خرد  بی 
و جناحی می شود و به جای تقویت دولت و حمایت از سرداران 
به  اقدام  برخی   ، ایران  ملت  حقوق  تضمین   ، جهت  دیپلماسی 
تضعیف دولتمردان و تزریق یاس و ناامیدی در بین مردم می نماید.

به کلیه احزاب ، جریان های سیاسی و رسانه ها ، برادرانه توصیه می 
نمایم ، منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی ننمایند و آب به 

آسیاب دشمن روانه نسازند.

طرح اتهام واهی هسته ای بر علیه ایران از سوی آمریکا ، بهانه ای 
جهت ایجاد جبهه های سیاسی، نظامی و اقتصادی در مقابل ایران 
تا بدین وسیله به اهداف شوم استکباری خود نسبت به ملت  بود 

غیور و آزاده ایران دست یابد.

سیاست مقاومت و ایستادگی در مذاکرات هسته ای اگر چه نتوانست 
بهانه را از دست قدرتهای استکباری بزداید ، تا با بهانه جویی واهی 
اما همین   ، نمایند  ارجاع  امنیت  به شورای  را  ای  پرونده هسته   ،
سیاست مقدمه ای برای نرمش قهرمانانه بود تا در مذاکرات ایران با 

۵+۱ ، مقتدرانه از حقوق ملت ایران دفاع نمایند .
فعالیت  بودن  آمیز  به صلح  نسبت  المللی  بین  اقناع  برجام  تحقق 
هسته ای ایران ایجاد نمود و انسجام بین المللی بر علیه ایران را 

متالشی کرد .
برجام بهانه اقدام نظامی مشروع علیه ایران را مرتفع و گزینه های 

نظامی را از روی میز ها برداشت.
برجام تحریم های اقتصادی سازمان ملل را تعلیق و پرونده هسته 

ای را در شورای امنیت مختومه ساخت.
اقتصادی  و  نظامی   ، سیاسی  های  جبهه  برجام   ، کالم  یک  در  و 
سبب  آن  تحمل  که  شکستی   ، نمود  همراه  شکست  با  را  آمریکا 
جنون و زوال عقل سیاستمداران امریکا شد ، تا دیوانه وار از یک 

عهدنامه بین المللی خارج و خود را در دنیا رسواتر سازند.
حیله  مکرو  برابر  در  اسالمی  نظام  و  ملت  بزرگ  پیروزی  برجام 

شیطان بزرگ ، آمریکای جنایتکار است .
امروز آمریکا با خروج از برجام ، ایران را در برابر جبهه اقتصادی قرار 
داده است ، اما جبهه ای تنها و بی کس ، تا جایی که حقیرانه و 
ذلیالنه با قلدری و زورگویی به دنبال یار و یاور می گردد و به تعبیر 

مقام معظم رهبری از سر استیصال عربده می کشد .
سرداران  و  ایران  شریف  ملت  به  را  بزرگ  پیروزی  این  دارد  جا 

سیاسی و دیپلماسی تبریک عرض نمایم.
اما دنیا بداند ، برجام بدون رفع تحریم های اقتصادی مدنظر ملت و 

دولت ایران نبوده و نیست.
صریح و بی پرده میگویم ، ملت بزرگ ایران اسالمی ، از جبهه های 
سیاسی و نظامی هراسی ندارد و اگر حقوق این ملت در حوزه های 
اقتصادی تضمین نگردد ، ) هیهات من الذله ( حضور در برجام را 
ننگ خود میدانیم و بدانند ملتی که فرهنگ شهادت حسینی دارد 
، سپاه و بسیج و ارتش مخلص و گوش به فرمان رهبری دارد ، از 
تهدیدات نظامی هراسی ندارد و نیازی به تسلیحات هسته ای نیز 

ندارد،
بدانند ملتی که گرسنگی و تشنگی داوطلبانه ماه رمضان را تجربه 
از  ، نمی هراسد و ذره ای هراس  از تهدید و تحریم   ، کرده است 

تحریمهای اقتصادی به خود راه نخواهد داد .
از هیئت رئیسه محترم مجلس ، درخواست می نمایم ، طرح الزام 
دولت به خروج از برجام ، در صورت عدم تضمین اروپا را ، در اسرع 

وقت در دستور کار مجلس قرار دهد.

سخنی در خصوص مشکات المرد و مهر

شهرستانهای  در  عسلویه  در  واقع  صنایع  آالیندگی  تاثیر 
این  ناپذیری در  ، سبب خسارت های جبران  مهر  و  المرد 
سازمان  محترم  مسئوالن  به  بارها  که  است  شده  منطقه 
سازمان  رود  می  انتظار  ام،  شده  متذکر  زیست  محیط 
حیوانات  حقوق  و  سامت  به  که  همانگونه   ، زیست  محیط 
داشته  اهتمام  نیز  انسانها  حقوق  و  سامت  به  دارد  اهتمام 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  شوم  می  متذکر  مجددًا   ، باشد 

احقاق حقوق مردم این دو شهرستان اقدام فرمایید.
بویژه  صنعت  وزارت  مسئوالن  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
ایمیدرو در احداث صنایع انرژی بر المرد و صدور بخشنامه 
در خصوص اشتغال نیروهای بومی ، متاسفانه شاهد جذب 
پی  در  پی  تذکرات  به  توجهی  بی  و  بومی  غیر  نیروهای 
مسئوالن محلی هستیم ، این اقدام مدیران سایت انرژی بر 
باعث ایجاد فضای ملتهبی در این دو شهرستان شده است 
حوادث  مسئولیت  پذیرای   ، سایت  مدیران  امیدوارم  که 

امنیتی ناشی از اقدام خود باشند .
صدور سوال برانگیز مجوز معادن شن و ماسه در حریم شهر 
موجبات   ، مهر  شهرستان  در  گزی  چاه  روستای  و  خوزی 
مسئولین  از  است  نموده  فراهم  را  مردم  شدید  نارضایتی 
محترم اجرایی و قضایی و سازمان بازرسی تقاضا می نمایم 
صدور  نحوه  در  شبهه  و  شک  هرگونه  شدن  مرتفع  جهت   ،
مجوز این معادن ، مجددا نسبت به بررسی های کارشناسی 

و تدبیر موضوع اقدام فرمایند.
شهرستانهای المرد و مهر در فاصله 3۰ کیلومتری مرز قرار 
منطقه   ، مرزنشینان  تعاونی  میزبانی  به  توجه  با  و  داشته 
مرزی محسوب می گردد ، لیکن فرهنگیان زحمتکش این 
وزارت  از   ، باشند  می  محروم  مرزی  نوار  حق  از  منطقه 
کشور و وزارت آموزش و پروش درخواست می نمایم نسبت 
را  قانونی  اقدامات  منطقه  این  فرهنگیان  احقاق حقوق  به 
مبذول فرمایند . از وزیر محترم نفت تقاضا می نمایم جهت 
بهبود وضعیت معیشت کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت 

عنایت الزم را اعمال دارند .

-پیگیری عوارض آالیندگی پارس جنوبی 
-تذکر درخصوص جلوگیری از جذب نیروی غیر بومی در 

منطقه ویژه المرد
-پیگیری حق نوار مرزی فرهنگیان المرد و مهر از

 وزارت کشور و  آموزش و پرورش
معیشت  وضعیت  بهبود  جهت  نفت  وزیر  از  درخواست   -

کارکنان قرارداد موقت 
- ایجاد امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران 

-تشکر از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در تکمیل تونل 
شهید باقری، پل های عرشه فلزی، تسریع در احداث مسیر 
المرد خنج، حذف گردنه محمله ، مجوز آزادراه المرد-
پارسیان، در دستور کار قرار دادن راه آهن، صدور مجوز 
شهرک 54 هزارنفری تابناک، ارتقای فرودگاه بین المللی 

المرد، تکمیل سالن فرودگاه و افزایش پروازها
خطر  پر  مسیر  تعریض  برای  اعتبار  تامین  -درخواست 

احشام- عامرودشت و مسیر اشکنان 
برای  اعتباری  ردیف  پیگیری  و  مطالعات  در  تسریع   -
پدافند  مسیر  عنوان  به  عسلویه  دار-  گله  مواصاتی  راه 
غیرعامل با توجه به اعام آمادگی وزارت نفت و وزارت 

راه و شهرسازی 
در  صادره  های  بخشنامه  و  قوانین  رعایت  بر  -تاکید 

خصوص جذب نیروهای بومی 
بهداشت درخصوص  تعهدات وزارت  -درخواست اجرای 

بیمارستان حاج محمود حاج حیدر 
و  تجهیز  مجوز  صدور  در  بهداشت  وزارت  از  -قدردانی 

تامین نیروی انسانی بیمارستان صدیقی گله دار
بیمارستان  جدید  برای  اعتباری  -تسریع در اخذ ردیف 

شهرستان ُمهر 
از  قاطع  حمایت  جهت  نیرو  وزارت  از  درخواست   -
برای  فارس  استان  به  دریا  از  آب  انتقال  پروژه  پیمانکار 

شیرین سازی 29۰ میلیون متر آب جهت کل استان 
برای  نفت  وزارت  مصوب  اعتبارات  تخصیص  در  -تسریع 
و  مهر  شهرستان  نفت  صنعت  شهدای  ورزشی  مجموعه 

مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی پارسیان در المرد 
های  طرح  اعتبار  تامین  برای  مسئوالن  از  -درخواست 

آبخیزداری 
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  تعهدات  اجرای  بر  -تاکید 

تکمیل زمین های چمن مصنوعی 
اختصاص  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  -درخواست 

قیر رایگان به شهرداریها و دهیاریها
-درخواست از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات جهت 

اجرای سایت های بی تی اس 

موضوعات مهم نطق های سید محسن علوی در صحن مجلس: 

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس بیان کرد: شهرستان های 
فاصله  در  و  فارس  استان  ترین قسمت  مهر در جنوبی  و  المرد 
جمهوری  مقدس  نظام  برکت  به  فارس،  خلیج  30کیلومتری 

اسالمی به الگویی از محرومیت زدایی تبدیل شده اند.

از  دارد  جا  ابتدا  در  گفت:  خود  دستور  میان  نطق  در  علوی 
نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، سپاه، بسیج، ارتش و سربازان 
با عملیات مقتدرانه در سال ها و ماه  گمنام امام زمان)عج( که 
های اخیر اقتدار جمهوری اسالمی را به رخ جهانیان کشانده اند 
و از سرداران اقتصادی از جمله مسئولین بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد و دارایی که مدبرانه بحران ارزی را کنترل و ثبات را به 
بازار ارز بازگرداندن و نیز قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی که 
مجدانه با مفساد اقتصادی برخورد می کنند تقدیر و تشکرکنم.

داشت:  اظهار  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
شهرستان های المرد و مهر در جنوبی ترین قسمت استان فارس 
مقدس  نظام  برکت  به  فارس،  خلیج  کیلومتری   30 فاصله  در  و 
جمهوری اسالمی به الگویی از محرومیت زدایی تبدیل شده اند، 
امروز این منطقه با حمایت های بی دریغ دولت تدبیر و امید به 
قطب صنعتی استان فارس تبدیل شده که زمینه را برای اشتغال 

جوانان جویای کار استان فارس فراهم کرده است.

اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  مهر  و  المرد  مردم  نماینده   
در  که  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئوالن  از  دارد  جا  داد:  ادامه 
احداث  در  تسریع  فلزی،  های  پل  باقری،  شهید  تونل  تکمیل 
المرد- آزادراه  مجوز   ، محمله  گردنه  حذف  خنج،  المرد  مسیر 
پارسیان، در دستور کار قرار دادن راه آهن، صدور مجوز شهرک 
۵4هزارنفری تابناک، ارتقای فرودگاه بین المللی المرد، تکمیل 
پروازها، تحولی شگرف در  افزایش  و  فرودگاه  این  سالن جدید 

راه های مواصالتی و زیر ساخت های صنعتی منطقه ایجاد کرده 
اند، تقدیر کنم.

وی بیان داشت:  از مسئوالن راه و شهرسازی در خواست می کنم 
تعریض مسیر پر خطر احشام- عالمرودشت و مسیر اشکنان که 
متاسفانه همه ساله شاهد پر پر شدن عزیزان در این مسیر ها 
هستیم، هر چه سریع تر تامین اعتبار و در دستور کار قرار گیرد.

آمادگی  اعالم  به  توجه  با  همچنین  گفت:  مجلس  نماینده  این 
وزارت نفت برای مشارکت با وزارت راه در احداث راه مواصالتی 
گله دار- عسلویه به عنوان مسیر پدافند غیرعامل در مطالعه و 
اخذ کد برای این مسیر تسریع کنند،  از توجه مسئوالن دلسوز 
وزارت صمت به خصوص مسئوالن ایمیدرو و ساتا و ستاد اجرایی 
و  المرد  آلومینیوم  بزرگ  های  کارخانه  احداث  در  امام  فرمان 

پاالیشگاه شهرستان مهر تقدیر و تشکر می کنم.
علوی در ادامه نطق میان دستور خود عنوان کرد: از مسئوالن 
با توجه به حساسیت های محلی در جذب  درخواست می کنم 
نیروهای بومی برای این صنایع بر اساس ماده 47 برنامه ششم 
کنند،  مبذول  را  الزم  عنایت  صادره  های  بخشنامه  و  توسعه 
به  سفر  در  که  جمهور  رئیس  معاون  جهانگیری  از  همچنین 
واقع  صنایع  از  ویژه  های  حمایت  مهر  و  المرد  های  شهرستان 
در این منطقه کردند تشکر می کنم، امید است که این صنایع به 

زودی با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: از مسئوالن 
خدوم وزارت بهداشت و درمان برای افزایش پزشکان متخصص و 
ارتقا کیفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان های المرد و مهر 
تشکر کرده، از وزارت بهداشت در خواست می کنم با توجه به 
اتمام تعهدات خیر محترم حاج محمود حاجی جیدر در احداث 
اجرای  اعتبارات  الزم جهت  المرد  بیمارستان جدید  تکمیل  و 
تعهدات دانشگاه علوم پزشکی فارس در تکمیل این بیمارستان 

جمهور  ریاست  حضور  با  نیز  بیمارستان  این  تا  کنند  تامین  را 
افتتاح شود، همچنین از نمکی وزیر بهداشت برای صدور مجوز 
تجهیز و تامین نیروی بیمارستان خیر ساز صدیقی گله دار تقدیر 
با توجه به تهیه  از ایشان در خواست می کنم  و تشکر کرده و 
زمین بیمارستان جدید ۱۱0 تخته خوابی مهر هر چه زودتر تامین 

اعتبار این بیمارستان را در دستورکار قرار دهد.

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس دهم شورای اسالمی گفت: 
دستگاه  یک  خرید  و  اعتبار  تامین  برای  نفت  وزیر  از  دارد  جا 
استان  جنوب  درمانی  قطب  به  رسانی  خدمت  برای  ام.آر.آی 
فارس تقدیر و تشکر کنم همچنین عاجزانه درخواست می کنم 
مجموعه  جهت  در  نفت  وزارت  مصوب  اعتبارات  تخصیص  در 
ورزشی شهدای صنعت نفت شهرستان مهر و مجموعه ورزشی 

تابناک المرد تسریع کنید.
مختلف  های  بخش  مردم  خشکسالی  بحران  داشت:  اظهار  وی 
حوزه انتخابیه را شدیدا آزار می دهد،  کلنگ زنی احداث پروژه 
انتقال آب شیری دریا به شهرستان های المرد و مهر نور امید 
را در دل مردم این منطقه روشن کرده بنابراین انتظار می رود 
در تخصیص حق آبه این دو شهرستان از خط انتقال آب محرم 
تضییع  موجب  این  از  بیش  که  پذیرد  صورت  بیشتری  نظارت 

حقوق مردم این خطه نشود.
این نماینده مجلس افزود: مجدد از وزاری  صنعت و نیرو جهت 
صدور مجوزهای الزم و شرکت در مراسم کنلگ زنی آب شیرین 
از  قاطع  حمایت  با  است  امید  کنم،  می  تشکر  و  تقدیر  دریا 
آب  متر  میلیون   290 تولید  مجوز  صدور  با  پروژه  این  پیمانکار 
شیرین برای کل استان فارس بر اساس موصوبات سابق نه تنها 
گام مردم شهرستان های المرد و مهر که استان فارس را سیرآب 

کند.

های  شهرستان  گفت:  خود  دستور  میان  نطق  ادامه  در  علوی 
برای  مناسب  هوای  و  آب  و  حاصلخیز  خاک  از  مهر  و  المرد 
نزوالت  شدن  سرازیر  دلیل  به  اما  هستند  مند  بهره  کشاورزی 
جز  خدادادی  منبع  این  از  برداری  بهره  امکان  دریا  به  آسمانی 
ندارد،  وجود  گلخانه  احداث  و  کشاورزی  استخرهای  ایجاد  با 
مجوز  صدور  جهت  کنم  می  خواست  در  نیرو  وزیر  از  بنابراین 
با  را  این منطقه همکاری الزم  احداث استخرهای کشاورزی در 

کشاورزان داشته باشد.
بی  امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد:  عضو کمیسیون 
و  ها  گلخانه  خصوصا  کشاورزی  های  ساخت  زیر  تقویت  شک 
بسیاری دراین منطقه  اشتغالزایی  استخرهای کشاورزی سبب  
سفر  با  که  جوانان  و  ورزش  وزیر  از  تشکر  ضمن  شد،  خواهد 
ایشان  از  داشتند  ویژه  عنایت  مهر  و  المرد  های  شهرستان  به 
تکمیل  در  وزارتخانه  آن  معاونت  وعده  طبق  دارم  درخواست 
پروژه های ورزشی  به خصوص زمین های چمن مصنوعی تا هفته 

دولت  به مردم منطقه داده بودند عمل کنند.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس دهم شورای اسالمی مطرح 
و  ها  شهرداری  به  رایگان  قیر  اختصاص  در  مشکل  بروز  کرد: 
دهیاری ها سبب اعتراضات بسیاری حتی در تریبون های نماز 
جمعه شده است، از سازمان برنامه و بودجه در خواست می کنم 

نسبت به رفع مشکل اقدام عاجل به عمل آورد.
وی در پایان گفت: ضمن تشکر از وزیر ارتباطات جهت اعزامی 
کارشناسی به شهرستان های المرد و مهر برای بررسی  مشکل 
آنتن دهی تلفن همراه در خواست می کنم مصوبات این سفر در 

احداث 8 دستگاه  بی تی اس را عملیاتی کند.

مروری بر نطق های سید محسن علوی در صحن مجلس شورای اسامی 

تاکید علوی بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری

محور های توسعه المرد و مهر /تحلیل خروج آمریکا از برجام

پیگیری طرح های کالن المرد و مهر در صحن مجلس 
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