بس ل
ن
م
م اّل امح ا امح م
بخشی از عملكرد حجت االسالم حسن ملک محمدی در مجلس هشتم شورای اسالمی
عناوين و مسئوليت ها در مجلس شوراي اسالمي:
-1رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان در سال 78
-2عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
-3رئيس فراكسيون حج و زيارت در مجلس شوراي اسالمي
 -4عضو هيات رئيسه كميته ميراث فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
-5موسس و دبير اجرائي فراكسيون غدير با عضويت  262تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
-6عضو گروه دوستي كشورهاي اندونزي و ويتنام و كره جنوبي
 -8عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسالمي
-7عضو فراكسيون روحانيت مجلس شوراي اسالمي
 -9ناظر منتخب مجلس شوراي اسالمي در اجراي طرح عفاف و حجاب
-12عضو هيات رئيسه فراكسيون ياوران امداد

(كميته امداد امام خميني (ره))

-11عضو هيات رئيسه و دبير گروه تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي از سازمان تربيت بدني
 -12ناظر مجلس شوراي اسالمي در شوراي فرهنگ عمومي استان
 -13ناظر مجلس شوراي اسالمي در كميته حل اختالف استان
 بهداشت و درمان:
-1اخذ موافقت كتبي وزارت مسكن جهت ادامه ساخت بيمارستان  162تختخوابي براساس نقشه اوليه در  5طبقه
(طي نامه شماره  822/37432مورخ  77/7/3معاون محترم تلفيق برنامه و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي)

 -2اخذ موافقت كتبي وزارت بهداشت مبني بر آموزشي شدن بيمارستان 162

تختخوابي(طي نامه /29513ن مورخ

 78/12/14و /1279م 7/مورخ  77/3/24از وزير بهداشت)

-3پيگيري و اختصاص سه دستگاه دياليز وده تخت ويژه بيماران دياليزي از وزارت بهداشت

-4كسب موافقت با اختصاص مبلغ  25ميليون تومان جهت آزاد سازي دستگاه «سي تي اسكن» از گمرك
شهريار(طي نامه شماره /5991م 7/مورخ  77/12/2از وزير محترم بهداشت)

-5پيگيري و اختصاص جمعاً بمبلغ  222ميليون تومان جهت تجهيز و نوسازي و استاندار سازي و تعميرات جزئي
و تامين آب گرم بيمارستان برادران

رضايي (طي نامه شماره /1288م 7/مورخ  77/7/19از وزير بهداشت)

-6پيگيري و اختصاص سه دستگاه آمبوالنس براي شهرستان دامغان

(طي نامه شماره /37481ن مورخ  78/12/21و آمبوالنس

اسپرينتر نامه /37468ن مورخ  78/12/21معاون وزير در امور مجلس)

-8اخذ موافقت وزير بهداشت با تامين  8ميليارد ريال براي تكميل ساخت دانشكده بهداشت دامغان

(طي نامه

/1292م 7/مورخ )77/3/25

-7پيگيري ويژه در خصوص اخذ دستگاه  CT.Scanاز وزارت بهداشت و رفع موانع قانوني آن و افتتاح آن
در فروردين  1379با حضور مسئولين شهرستان
پيگيري صدور پروانه درمانگاه فرهنگيان شهرستان دامغان

(طي نامه شماره /9549ن مورخ 78/6/11دفتر امور مجلس وزارت

بهداشت و نامه  219مورخه  78/5/11نماينده دامغان)

-9در سفر مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به دامغان با يك دستگاه راديوگرافي لثه و دندان موافقت
گرديد.
-12موافقت با ارتقاء درمانگاه تامين اجتماعي به مركز پلي كلينيك

(طي نامه شماره  8222/19649مورخ  77/8/11مديركل

امور مجلس سازمان)

بهزيستی:
.1دعوت از رياست محترم سازمان بهزيستي كشور به دامغان و اخذ موافقت با ساخت اردوگاه فرهنگي -ورزشي
مددجويان و معلوالن .
.2ايجاد بازارچه خيريه زنان بي سرپرست خانواده
 .3موافقت با ايجاد كارگاه حمايت شده آموزشي توليدي مدد جويان و معلولين.
.4كمك به خريد يك دستگاه آسانسور معلولين ومددجويان (به ارزش 322ميليون ريال ) جهت ساختمان
معلولين .
فرهنگي وآموزشي :
 .1پيگيري راه اندازي شبكه قرآن سيما در شهرستان دامغان كه با حضور معاون امور مجلس و استانها سازمان صدا
و سيما جناب حجه االسالم موسوي مقدم و مديركل صدا و سيماي مركز سمنان افتتاح شد.
 .2كسب مجوز و شروع به كار دفتر خبر صدا و سيما در دامغان

 .3كلنگ زني دفتر خبر صدا و سيما در دامغان در سال  77و با پيگيري مجدانه در آذر ماه سال  79با حضور
رياست محترم سازمان صدا و سيما افتتاح و به بهره برداري رسيد.
 .4با هماهنگي امام جمعه محترم دامغان و با پيگيري هاي مجدانه از وزارت ارشاد  ،وزارت صنايع و وزارت
مسكن و اخذ كمك به حوزه علميه دامغان و امام رضا(ع) قم
 .5توزيع بيش از  5222جلد كتابهاي ديني به مناسبتهاي مختلف سال
 .6پيگيري و كمك به تعدادي از مساجد دامغان و روستاها (مصالي ديباج ،مسجد طاق ،مسجد كوهزر ،مسجد
خورزان ،مسجد امام رضا (ع) و)....
 .8دعوت از نماينده مقام معظم رهبري و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به همراه جناب آقاي دكتر
رهي استاندار سمنان و اخذ موافقت تبديل شدن زيارتگاه بكيربن اعين به قطب فرهنگي شهرستان دامغان
 .7افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي ديباج
دانشگاه آزاد اسالمي:
 .1آغاز عمليات اجرائي پروژه ساختمان اداري به مساحت  4422متر مربع
 .2كلنگ زني سالن غذاخوري زيتون به مساحت  3622متر مربع
 .3افتتاح مسجد الغدير با مساحت 952متر مربع
 .4افتتاح مجتمع ورزشي
 .5افتتاح مجموعه كارگاهي و آزمايشگاهي
 .6افتتاح اولين كلينيك قضائي در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان با حضور آقاي
وزير دادگستري
اخذ موافقت تأسيس دانشكده داروسازي دانشگاه آزاد اسالمي كه در حال حاضر  32دانشجو مشغول به
تحصيل مي باشند.
اخذ موافقت از وزارت علوم تحقيقات و فناوري با ايجاد رشته هاي ذيل در اين واحد موافقت گرديد :
-

كارشناسي ارشد ميكرو بيولوژي
كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

-

كارشناسي ارشد مهندسي توليد محصوالت گياهي باغباني

-

مهندسي معماري (كارشناسي ناپيوسته)

-

كارشناسي رياضي كاربردي

-

مهندسي خاك شناسي

-

مهندسي عمران آب

با پيگيريهاي مجدانه و هماهنگي هاي بعمل آمده درجهت كسب مجوز حدود 56رشته و گرايش تحصيلي
در تمامي مقاطع كارداني وكارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي به گروههاي آموزشي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد دامغان افزوده شد كه اين تعدادرشته هاي اخذ شده يكسال اخير برابري مي كند با كل
رشته هائي كه از بدو تاسيس تا آبان 25( 77سال) در اين واحد تصويب شده است .
تعداد رشته های مصوب
از ابتداي تاسيس

آذر  77لغايت

لغايت آذر 77

آذر 79

كارداني

91

8

كارشناسي

03

03

كارشناسي ارشد

93

91

دكتري تخصصي

--

1

جمع كل

91

95

مقطع تحصيلي

**دانشگاه جامع دامغان**
 .1اخذ موافقت ايجاد دانشكده علوم قرآني و افتتاح آن در شهرستان دامغان توسط معاون محترم حقوقي
رياست جمهوري
 .2اخذ موافقت و كلنگ زني دانشكده فني  ،مهندسي دانشگاه دامغان
 .3اخذ موافقت و كلنگ زني دانشكده هنر در دانشگاه دامغان
 .4افتتاح كتابخانه مركزي دانشگاه دامغان با  35هزار جلد كتاب
 .5اخذ موافقت با ايجاد  4رشته كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور دامغان
دانشگاه پيام نور:

با دعوت از رياست محترم دانشگاه پيام نور كشور موارد ذيل انجام پذيرفت:
 .1كلنگ زني پروژه فاز دوم آموزشي و اداري با  2222متر مربع زيربنا با هزينه اي بالغ بر ده ميليارد
ريال كه در دهه فجر  79به بهره برداري رسيد.
 .2كلنگ زني پروژه مجموعه فرهنگي الغدير با  542متر زيربنا با هزينه اي بالغ بر سه ميليارد ريال كه در
دهه فجر  79به بهره برداري رسيد.
 .3كلنگ زني پروژه استادسرا با  4سوئيت و بناي  222متر مربع با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال.
 .4تامين اعتبار  5ميليارد ريال جهت اجراي سر درب ورودي دانشگاه و ديوار كشي دانشگاه بطول 2852
متر .
 .5اهداء يك دستگاه سواري سمند به دانشگاه پيام نور دامغان
در دومين سفر رياست دانشگاه پيام نور كشور به شهرستان دامغان موارد ذيل صورت پذيرفت:
 .1افتتاح پروژه استادسرا
 .2افتتاح پروژه سردرب دانشگاه
 .3كلنگ زني فاز سوم آموزشي دانشگاه
 .4كلنگ زني سالن آمفي تئاتر دانشگاه با تامين اعتبار مبلغ  3/5ميليارد ريال
 .5تامين اعتبار يك ميليارد ريال جهت تسطيح و تجهيزات مزرعه تحقيقاتي دانشگاه
 .6تامين اعتبار يك ميليارد ريال جهت آسفالت محوطه دانشگاه
 .8موافقت اوليه  4رشته كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 1392
الزم بذكر است كه در سال  78و  77تعداد  14رشته به مجموعه رشته هاي كارشناسي دانشگاه افزوده شد
آموزش و پرورش:
 .1اخذ اعتبار به مبلغ 111ميليون ريال براي مساعدت به رصدخانه آموزش و پرورش دامغان
 .2ا خذ اعتبار به مبلغ  01ميليون ريال براي مسااااعدت مابه به آموزش و پرورش دام غانت دا دان
آموزان به بضاعا)
 .3اخذ كمك براي دبيرستان و پي

دانشگاهه امام صادقتع) به مبلغ  11ميليون ريال

 .4تخصيص اعتبار احداث  2باب سابن چند منظوره
 .0اخذ موافقا احداث زمين چمن مصنوعه براي دان

آموزان

 .6اخذ موافقا احداث خانه كشته
 .7تامين اعتبار  20آموزشگاه تخريبه شدرستان براي تخريب و بازسازي
 .8رفع مشكل بخشنامه نيروي انسانه تاستخدامه)براي پرسنل مدارس دخترانه تزكيه
 .9اعالم اردوگاه شديد صدوقه دامغان به عنوان پنجمين اردوگاه مله كشور ،با درنظر گرفتن  31ميليارد ريال
در سه فاز براي توسعه اردوگاه
 .12دعوت از سرپرست محترم كميته امداد امام خميني (ره) به شهرستان دامغان و بازديد از منطقه كوه زر و
هديه  322222ريالي ايشان به تمامي دانش آموزان و محصلين اين منطقه كه بالغ بر  622نفر ميباشند .و
تامين پوشاك دانش آموزي براي دانش آموزان روستاي كوه زر و سركوير تعداد  852نفر و تأمين جهيزيه
براي تعدادي از دختران تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و تخصيص مبلغ يكصد ميليون ريال
براي فضاي ورزشي كوه زر

بخش تربيت بدني:
با دعوت از رياست محترم سازمان تربيت بدني كشور استاديوم  5222هزار نفري دامغان كلنگ زده شد و
عمليات ساخت آن هم در سال  79آغاز شد و ضمن بررسي مشكالت ورزشي مقرر گرديد براي پيست
موتورسواري دامغان مبلغ  22ميليون تومان اختصاص داده شود.

بخش كشاورزی:
با دعوت از وزير محترم جهاد كشاورزی به شهرستان دامغان موارد ذيل تحقق يافت:
 .1تامين اعتبار حفر يك حلقه چاه كشاورزي توسط وزير محترم جهاد كشاورزي در مزرعه همت آباد
 .2موافقت با اهدا سه دستگاه تراكتور به كشاورزان كوه زر و خورزان

 .3اختصاص مبلغ  2ميليارد و  222ميليون تومان جهت حل مشكالت كشاورزي شهرستان و آغاز عمليات اجرايي
 165طرح آبخيز داري جهت روستاهاي مختلف شهرستان دامغان كه همه اين طرحها به بهرهبرداري رسيدند.
 97 .4مورد لوله گذاري و كانال انتقال آب
 52 .5مورد استخر ذخيره آب
 .6كمك به جاده هاي بين مزارع از محل اعتبارات استاني به مبلغ  5ميليارد ريال ( 7مورد)
 6 .8مورد قنات (طرح آبخيزداري)
 .7تشكيل صندوق توسعه بخش كشاورزي شهرستان دامغان با موافقت وزير محترم جهاد كشاورزي
 .9افتتاح دفتر مطالعات پروژه انتقال آب از مازندران به استتتتان در محل فرمانداري دامغان با حضتتتور ستتتردار
ابوالحسني فرمانده قرارگاه قرب خاتم (مجري طرح)
 .12مبلغ  12ميليارد ريال براي شركت ايثارگران دامغان به صورت  %52از سوي وزارت جهاد كشاورزي و  %52از
سوي استان
 .11اختصاص مبلغ  4922ميليون ريال بابت سهم دولت صندوق حمايت از پسته دامغان
 .12تهيه برنامه كنترل غير شيميايي آفات و بيماريهاي پسته و تامين اعتبار از سوي وزارتخانه
 .13كمك به مسائل و پيگيري مشكالت امور عشايري شهرستان دامغان به شرح ذيل:
 مسائل بيمه روستائي و عشايري
 بازسازي و اصالح راه هاي عشايري
 بازسازي ايلراه هاي مسير كوچ عشاير
 اختصاص اعتبار براي اجراي پروژه هاي تامين آب عشاي شامل آبشخور  ،بهسازي چشمه سارها و انتقال
آب

تعاوني هاي روستايي كشور:
دعوت از مدير عامل محترم تعاون روستايي كشور به دامغان:
احداث انبار  522تني براي محصوالت كشاورزي در روستاي دروار و اهداي كمك  522ميليون ريالي جهت
تكميل آن
موافقت با واگذاري يك دستگاه خودرو و هفت دستگاه كامپيوتر جهت اداره تعاون روستائي دامغان و باز
گرداندن انبار  5222تني اتحاديه در روستاي قدرت آباد به اتحاديه.

 كلنگ زني و آغاز عمليات احداث بانك كشاورزي شعبه حسين آباد دوالب(با حضور مديرعامل بانك
كشاورزي)
 تقسيط و امهال بدهي كشاورزاني كه در اثر خسارات خشكسالي نتوانستند ديونشان را پرداخت نمايند.

با دعوت از وزير محترم راه و شهرسازي به دامغان موارد ذيل تحقق يافت:
 .1م وافقت وزير راه و ترابري با توقف برخي از قطارهاي مسافربري مانند قطار ترنست و قطار قم – مشهد و
 ...و تخصيص بليط براي اين قطارها طي نامه  1429مورخ  78/12/9نماينده دامغان
 .2موافقت با ايجاد خط ريلي كريدور شمال به جنوب از مسير دامغان از مديرعامل شركت راه آهن جمهوري
اسالمي ايران (طي درخواست مشترك امام جمعه و فرماندار و نماينده مردم دامغان به شماره نامه  41/66315مورخ 77/5/31
معاون حقوقي وزير راه و ترابري)

 .3تخصيص  222فقره تسهيالت  15ميليون توماني جهت ساخت مسكن در بافت فرسوده شهري توسط بانك
مسكن.
 .4درخصوص اضافه نمودن  322هكتار به محدوده شهر ديباج وزارت مسكن به استاندار محترم تفويض اختيار
نمود.
 .5اخذ مجوز احداث فرودگاه آموزشي د امغان و دستور تسريع در تكميل مطالعات فني فرودگاه (طي نامه
122/12425ص مورخ  )77/8/17معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمائي كشور و نامه  41/48874مورخ 77/4/22
معاون وزير

 .6مقرر شد  5هكتار زمين به محدوده شهر اميريه جهت تامين زمين مورد نياز مسكن مهر
 .8رفع مشكالت پروژه  142واحدي مشاركتي شهر دامغان
 .7آسفالت جاده روستاي فوالد محله به دشتبو به طول  13كيلومتر
 .9آسفالت ورودي روستاي آهوانو

 .12اخذ مجوز تامين اعتبار و تخصيص آن جهت بهسازي راههاي روستائي شهرستان دامغان ( 41مسير روستائي)
(طي نامه شماره  41/31782مورخ  77/3/13معاون حقوقي وزير راه)

 .11پيگيري در خصوص مرمت و بهسازي محور دامغان – معلمان و اخذ اعتبارهاي الزم حدود 9ميليارد ريال
براي سال 77

(طي نامه  41/58486مورخ  77/5/11معاون حقوقي وزير راه)

 .12موافقت وزير محترم راه و ترابري با احداث و مرمت و روكش آسفالت جاده ملي گلوگاه دامغان و پاسند
به دامغان

طي نامه شماره  41/31875مورخ  77/3/13معاون حقوقي وزير راه)

 .13اخذ اعتبار براي  15كيلومتر ورودي هاي به دامغان از سمت غرب و شرق و جنوب از معاونت نظارت و
راهبردي رياست جمهوري
 .14موافقت با احداث پل روگذر در تقاطع محور كمربندي با روستاي جزن

(طي نامه شماره  41/65391مورخ 77/5/27

معاون حقوقي وزير راه)

 .15با احداث تقاطع غير هم سطح تقاطع (( چشمه علي با كمربندي )) موافقت

شد(طي نامه شماره  41/32521مورخ

 77/3/11معاون حقوقي وزير راه)

 .16پيگيري احداث دوربرگردان در مسير دامغان – سمنان در تقاطع روستاي حاجي آباد

(طي نامه شماره 41/48361

مورخ  77/4/22معاون حقوقي وزير راه)

 .18اخذ مجوز احداث تقاطع غير همسطح در مسير دامغان -ساري و ورودي دامغان از سمت تهران

(طي نامه شماره

 41/32521مورخ  77/3/11معاون وزير راه و ترابري)

بخش عمراني شهردامغان :
با دعوت از معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور موارد ذيل تحقق يافت:
 .17تجهيز كارخانه آسفالت دامغان
 .19موافقت با خريد ماشين آالت راه سازي جهت شهرداري دامغان
 .22بهره برداري از سه معدن شن و ماسه جهت شهرداري هاي شهرستان
 .21افتتاح قسمت دوم ج اده كمربندي حد فاصل ميدان امام رضا(ع) تا ميدان جانباز
 .22اخذ مجوز  25دستگاه اتوبوس براي دامغان از سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور

 .23كمك  15ميليون ريالي به دهياريهاي شهرستان دامغان
 .24تامين اعتبار براي نهضت آسفالت در دامغان
 .25كمك  422ميليون ريال به پارك دانشجو شهرستان دامغان
 .26كمك  522ميليون ريالي به هر يك از شهرداريهاي اميريه و ديباج
 .28اختصاص مبلغ  122ميليون ريال براي گلزار شهدا اميريه

مخابرات و ارتباطات:
با دعوت از وزير محترم وزارت ارتباطات و فناوري به دامغان:
 .1كلنگ زني مركز فني شماره  2مخابرات جهت بهره مندي اهالي شهرك هاي بوستان و گلستان و
دانشگاه دامغان و دانشگاه آزاد اسالمي و بيمارستان  162تختخوابي با اعتبار بالغ بر  22ميليارد ريال
 .2واگذاري دو دستگاه خودرو به اداره پست دامغان
 .3موافقت با بهينه سازي سيستم آنتن دهي تلفن همراه روستاهاي جزن  ،برم  ،صح  ،شهرسازي طزره
و چشمه علي دامغان
 .4موافقت با ايجاد يك باب نمازخانه و يك ستتتالن اجتماعات با اعتباري بالغ بر  962ميليون ريال
جهت اداره پست دامغان
 .5موافقت با تعمير اساسي اداره پست دامغان و بازسازي دفاترپستي شهر اميريه و ديباج جمعا به مبلغ
 252ميليون ريال
 .6موافقت با نصب دستگاه اينترنت پرسرعت

بخش آب:
 .1كسب موافقت از رياست محترم جمهور و اختصاص مبلغ  12ميليارد تومان براي ساخت تصفيه خانه آب شرب
دامغان كه در سال  78توسط مهندس فتاح وزير وقت نيرو كلنگ زني شد و در همان مقطع مبلغ يك ميليارد ريال
توسط استاندار وقت (مهندس عبدالهي) بودجه مطالعات آن تخصيص يافت و در سال  77عمليات اجرائي آن
آغاز شد و درسال  1392اين پروژه مهم كه از آرزوهاي ديرينه مردم عزيز دامغان بود به بهره برداري رسيد.
 .2كلنگ زني تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي دامغان توسط وزير محترم نيرو
 .3طي مكاتبه رسمي محترم به شماره  312مورخ  77/2/32با رئيس جمهور طرح انتقال آب ازدرياي خزر به دامغان
مطرح شد كه طي نامه شماره  127952مورخ  77/8/7دفتر رئيس جمهور ضمن موافقت  ،از وزير نيرو بررسي
دقيق و اعالم نظر خواستند.
 .4در تاريخ  77/7/14طي نامه مشترك امام جمعه شهرستان و فرماندار و نماينده دامغان به شماره نامه
 5221/1/8662از رئيس جمهور محترم خواستار تسريع در انتقال آب شديم كه با الطاف الهي و با پيگيري هاي
مجدانه و مكاتبات متع دد اين امر محقق شد و با سفر معاون اول رئيس جمهور به استان جهت بررسي اين طرح و
مذاكرات متعدد به همراه استاندار سمنان جناب آقاي دكتر رهي با قرارگاه سازندگي خاتم (مجري طرح انتقال
آب) جهت عقد قراردادهاي اوليه طرح پيشرفت شده است.
اين طرح در حال انجام مطالعات است و با اجراي اين طرح حدود  1.2ميليارد ليتر آب به استان سمنان منتقل مي
شود كه موجب احياء  162.222هكتار زمين هاي فاقد آب كشاورزي دامغان جهت كاشت پسته مي شود.
 .5طي نامه مشترك امام جمعه و فرماندار و نماينده مردم دامغان به شماره  5221/1/8659مورخه  77/7/14از
وز ير نيرو موارد ذيل درخواست شد كه با نظر موافق به مبادي ذيربط ارجاع داده شد:
 احداث و تكميل مجتمع آبرساني روستايي شرق دامغان (خاتم االنبياء) و غرب دامغان با اختصاص اعتباري
بالغ بر هر كدام  32ميليارد ريال
 تامين آب آشاميدني روستاها با اعتبار  12ميليارد ريال
 تكميل اجراي فاضالب كالته رودبار با اعتبار  21ميليارد ريال
 تامين آب شرب به روستاهاي فاقد آب شرب نظير رشم و نصرت آباد  ،بادله كوه و .....با اعتبار  6ميلياردريال

 مطالعه تامين آب (مجتمع سازي) در جنوب دامغان با اعتبار  452ميليون ريال

بخش گاز
 .1كسب موافقت گاز رساني به  8روستاي قوشه ،تويه ،دروار ،صح  ،امروان  ،عبداهلل آبادكه در تاريخ
 79/1/24در سفر آقاي مهندس نيكزاد بعنوان عضو هيات دولت عمليات اجرائي آن آغاز و هم اكنون
مردم منطقه از نعمت گاز برخوردار مي باشند
 .2افتتاح پروژه گازرساني به  7روستاي شرق دامغان مانند مهماندوست – زرين آباد – حسين آباد نعيم آباد
با حضور استاندار محترم و مسئولين شهرستان دامغان
 .3اخذ موافقت از وزير محترم نفت و رييس شركت ملي گاز ايران براي گازرساني به روستاهاي جنوب
دامغان تا خورزان و حسن آباد

بخش گردشگري و ميراث فرهنگي:
بادعوت از معاون رئيس جمهور و رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دامغان موارد ذيل
انجام شد:
 .1موافقت با ارتقاء دفتر ميراث فرهنگي دامغان به اداره
 .2موافقت با ارتقا ميزان خدمات دهي و اجراي طرح هاي مناسب جهت احياء چشمه علي دامغان
 .3موافقت با ايجاد موزه تاريخي در كاروانسراي شاه عباسي و اخذ اعتبارات الزم كه عمليات بازسازي و مرمت
آن اجرا شد .

بخش صنعت:
 .1اخذ موافقت منطقه ويژه اقتصادي و صنعتي دامغان و اختصاص  1222هكتار زمين با مصوبه
دولت و مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان و ابالغ رسمي به استان و شهرستان
 .2اخذ موافقت هيأت دولت با ايجاد كارخانه عظيم فوالد كوير دامغان ( كه هم اكنون در آستانه
بهره برداري قرار دارد).
 .3اخذ موافقت هيأت دولت با ايجاد كارخانه خودرو متين دامغان ( جهت ساخت كاميون و اتوبوس)
با بيش از  %52پيشرفت فيزيكي
 .4اخذ موافقت سازمان گسرش و نوسازي صنايع با ايجاد كارخانه بيواتانول(بنزين سبز)
 .5افتتاح كارخانه توليد پنل ( ورق هاي شيرواني و ديواري ) و موافقت با توسعه كارخانه
 .6موافقت با امهال مانده بدهي وام برخي از كارخانجات و حمايت از بخش صنعتي كه در شرف راه اندازي
مي باشد توسط بانك صادرات.

سخنرانیهای مهم نماينده مردم شريف دامغان
شش نطق قبل از دستور درصحن علني مجلس شوراي اسالمي در خصوص مسائل و مشكالت مردم شهرستان
دامغان ايراد نمودند.

((توسعه و عمران))
حضور موثر در جلسات كمیسیون فرهنگی و صحن علنی

نقش فعال در تصويب بیش از  03طرح و اليحه در مجلس شورای اسالمی مانند:

 طرح دوفوريتي اصالح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي
و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب  8811و 8811

 طرح متوازن سازي بهره برداري از منابع گاز کشور
 طرح يك فوريتي نظارت مجلس بر امور نمايندگان
 طرح دو فوريتي اصالح جز(ب) بند( )1قانون بودجه سال  8811کل کشور
 طرح يك فوريتي اصالح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق
التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب
8811و8811
 طرح اداره سازمان صداو سيماي جمهوري اسالمي ايران
 طرح ارتقاء کيفي توليد خودروي داخلي
 طرح الزام دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل
سكونت آنها
 و ...

