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اهم تالش های یکساله مهدی اسماعیلی
نماینده مردم شریف میانه، ترکمانچای، کاغذکنان، کندوان و مرکزی

در مجلس شورای اسالمی
                                                                                                                )خرداد1399 تا خرداد 1400 ( 

    خواسته ها و اولویت های مهم و بزرگ شهرستان میانه جهت تحقق آنها
- تامین آب شرب میانه و روستاهای تابعه و رفع دغدغه های چندین ساله مردم

-چهاربانده شدن محور میانه - سرچم و نیز ساخت را ه های روستایی
- حمایت جدی از امور کشاورزی، باغی و دامداری 

-جذب و حمایت از سرمایه گذاران با هدف ایجاد واحدهای تولیدی و کارآفرینی
 -توسعه مجتمع فوالد شهرستان میانه و نیز کارخانه گیربکس سازی میانرو و حمایت از مجموعه های تولیدی و صنعتی
-توجه جدی به رفع مشکالت و تقویت زیر ساخت های آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان

- ضرورت بهره برداری و تکمیل سدهای بزرگ شهریار، آیدوغموش و گرمی چای و اجرای شبکه های اصلی و فرعی آبرسانی
 -دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در امور تولیدی، صنعتی و خدماتی و لزوم توجه جدی به اشتغال جوانان و افراد جویای کار 

عضو کمیسیون آموزش ، تحقیقات و  فناوری مجلس

  رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس یازدهم

عضو کمیسیون تلفیق

اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان شهرستان میانه 

  کمبود پزشک متخصص و پرستار و کادر درمانی و همچنین کمبود بهورز در خانه های بهداشت و ایجاد درمانگاه درمان بستر در 
شهرهای ترکمانچای - ترک- آقکند و آچاچی و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان های شهرمیانه از جمله مهم ترین موضوعات مورد 

پیگیری و دارای اهمیت است که با مکاتبات مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه با دکتر نمکی وزیر بهداشت و 
درمان و همچنین مالقات حضوری با دکتر حق پرست معاون وزارت بهداشت و درمان و همچنین دکتر ساالری مدیر عامل سازمان 

تامین اجتماعی کشور  و همچنین دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی، طرح و مصوبات و دستورات 
الزم و مساعدت های مطلوبی در این راستا اخذ گردید.

-اخذ 50 میلیارد ریال اعتبار به منظور تعمیر و بازسازی خانه های بهداشت روستایی و درمانگاه های شهری میانه ) کلینیک 

تخصصی و فوق تخصصی الزهرا )ع( میانه(
- پیگیری  اخذ دستور تجهیز جهت توسعه و ارتقاء پلی کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی میانه به دی کلینیک 

- اخذ موافقت تامین و تهیه یک دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان خاتم االنبیاء از طریق شرکت ملی فوالد ملی ایران و 

کارخانه فوالد میانه

-اخذ مجوز راه اندازی دانشکده علوم پزشکی و پذیرش دانشجو در رشته پرستاری به عنوان مطالبه اصلی و چندین ساله اهالی 

شریف شهرستان میانه و تمهید مقدمات جهت شروع به فعالیت ان در سالجاری

- تالش و پیگیری در راستای ارتقاء امکانات و تجهیزات بیمارستانی و همچنین رسیدگی به وضعیت خانه های بهداشت روستایی 

همکار گرامی  جناب آقای سید مرتضی حسینی 
 منتخب مردم شریف شهرستان در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی

  ضمن تبریک به جنابعالی جهت کسب اعتماد مردم نجیب شهرستان میانه، اطمینان قلبی دارم که   
به فضل و مدد الهی و با وحدت،  همدلی و روحیه انقالبی و جهادی، آینده ای روشن و امیدبخش 

در انتظار همشهریان بزرگوار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی 
نماینده مردم شریف شهرستان میانه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی  
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حوزه  امور آب شهرستان  

دعوت و حضور آقایان عالیی مقدم، رئیس سازمان امور عشایری کشور و 
داوردان مدیر کل عمران و امور زیر بنایی در شهرستان میانه جهت رفع 

مشکالت آب روستاهای عشایر نشین شهرستان میانه

- پیگیری در راستای حل مشکل آب شرب زراعی و تفکیک آن از آب چاه با 
انجام عملیات عمرانی لوله گذاری در روستای کلوچه خالصه بعد از 25 سال 

توقف و آماده سازی بیش از هزار هکتار جهت امور کشاورزی

-مصوب شدن اعتبارات و افتتاح طرح آب رسانی به روستای های عشایر 
نشین و محروم بخش مرکزی و تخصیص 8 میلیارد ریال اعتبار در مرحله اول و 
افزایش مجدد آن به میزان 30 میلیارد ریال  برای تامین آب شرب روستای های 

عشایر نشین از جمله قشالقات دادلو، حالج علیا و سفلی،  قویجاق 
- پیگیری جذب و تخصیص 500 میلیارد ریالی اعتبار در سال 99  سد شهریار و 

تالش برای تصویب جذب مبلغ  70 میلیارد ریال اعتبار مصوب سال 1400 برای 
تکمیل مراحل بهره برداری از آن

- تالش در جهت تکمیل پروژه آب رسانی به شهر میانه از سد گرمی چای ) 
اقدامات در خصوص تسهیل در فرآیند تملک زمین های کشاورزی واقع در 

مسیر خط لوله و انجام مطالعات کارشناسی جهت بهره برداری هرچه  سریع تر 
این پروزه انجام پذیرفته است(

-تالش و پیگیری در راستای تکمیل شبکه پایاب سد آیدوغموش و بهره مندی 
زمین های زراعی این منطقه از آب کشاورزی و همچنین تکمیل شبکه پایاب 

سایر سدهای شهرستان میانه 

اقدامات صورت گرفته 
در حوزه راه شهرستان 

مطالبه مشکالت و عقب افتادگی های حوزه راه 
شهرستان میانه به عنوان وسیع ترین شهرستان استان 

آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور با پیگیری های 
مستمر و تذکر به وزیر راه و شهرسازی و برگزاری 

جلسات متعدد به منظور تشریح وضعیت و جلب توجه و 
اخذ اعتبارات از مسئولین کشوری و استانی از جمله مهم 
ترین اقدامات صورت گرفته در طی مدت یکسال از آغاز 
فعالیت مهدی اسماعیلی به عنوان نماینده مردم شریف 

شهرستان میانه در یازدهیمن دوره مجلس شورای 

اسالمی اشاره کرد.
 دیدار و گفتگو با اسالمی وزیر راه و شهرسازی 

  دعوت و حضور  مهندس حسن نیا معاون وزیر راه و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

  دعوت و حضور خداد مقبلی معاون فنی و اجرایی 

سازمان راهداری و نقل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

  دیدار با مهندس امانی معاون جدید وزیر راه و 

شهرسازی و رئیس سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای 

 گفتنی است بازدید میدانی مسئولین وزارت راه و 

شهرسازی کشور از شهرستان میانه با حضور علیزاده مدیر 

کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی نیز همراه بوده 

است.

با پیگیری های مکرر

عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن 
ترکمانچای جانی دوباره گرفت 

در راستای جلسات پر تکرار و تالش و پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده 
مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی با وزیر، معاونین وزیر 
راه و همچنین گفتگوهای تلفنی با مسئولین امر عملیات اجرایی ایستگاه راه 

آهن ترکمانچای در محور ریلی میانه به تبریز که از سال 139۶ آغاز گردیده ولی 
متاسفانه برابر گزارش های کارشناسی علیرغم گذشت سه سال و در آستانه 
بهره برداری رسیدن این پروژه ریلی با 22 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان 

حدود 2 سال بود که در مرحله فونداسیون و تعدادی شناژ قائم متوقف مانده 
بود، آغاز گردید.

اهداف 
   بهسازی و آسفالت مسیر میانه به راه آهن و تامین روشنایی

 تعریض و مقاوم سازی پل حصار

 رسیدگی به وضعیت پروژه تثبیت آسفالت محور پلیس راه میانه به زنجان

 تسریع در عملیات تکمیل و بهره برداری از ساختمان ایستگاه راه آهن ترکمانچای

 دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و پروژه های کالن راهی شهرستان میانه

 مسیرهای روستایی اولویت دار شهرستان میانه به منظور انجام مراحل اجرایی طی سال جاری  شامل ذیل می باشد:

 تکمیل احداث و آسفالت جاده حصار میدان داغی 

 روکش آسفالت جاده ورزقان- کلهر 

 تکمیل احداث و آسفالت جاده میانه - فیروز آباد           

   بهسازی و آسفالت جاده تجرق -طوین

  تکمیل احداث و آسفالت جاده باللوجه          

  بهسازی و آسفالت جاده احمد آباد گروس

نتایج    
تامین مالی پروژه چهاربنده کردن میانه - سرچم به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بانک ملی و همچنین قرار گرفتن این پروژه  

به عنوان اولویت استان و یکی از چهار طرح بزرگ  آزاد راهی در استان آذربایجان شرقی

   تامین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت جاده میانه به هشترود به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار 

شهرستان میانه  که راه دسترسی بیش از 20 روستای بخش مرکزی شهرستان میانه می باشد.

   تامین اعتبار وآغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت جاده میانه به شیخدرآباد که راه دسترسی بیش از 10 روستای بخش 

مرکزی شهرستان میانه است.

 اخذ دستور جذب 150 میلیارد ریال اعتبار به منظور بهسازی و ساخت چندین راه روستایی     

 پروژه تعریض و احداث پل دوم قوری چای )در حال اتمام(

   اخذ دستور به منظور ایمن سازی و خط کشی جاده اختصاصی کارخانه فوالد
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@mehdi_esmaeili_ir تلگرام

   آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی
با توجه به عضویت مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در کمیسیون آموزش، 

تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته آموزش و پرورش این کمیسیون در مجلس شورای 
اسالمی، جذب اعتبارات و امکانات به منظور تکمیل پروژه های راکد و بر زمین مانده 

و همچنین نوسازی و برخورداری مدارس شهری و روستایی شهرستان میانه از لوازم و 
تجهیزات الکترونیکی آموزشی، اقدامات مهم و تاثیرگذاری با پیگیری و دعوت از رخشانی 
مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و حضور وی در 

شهرستان میانه بدست آمده است.
همچنین نماینده مردم میانه با توجه جدی به حقوق و مطالبات جامعه دانشگاهی کشور و 
دیدارهای مختلف و گفتگو با وزرای علوم و بهداشت و درمان و مسئوالن ذیربط مصوبات و 
اعتبارات ویژه ای جهت رفع مشکالت و پیشرفت مراکز آموزش عالی شهرستان اخذکرده 

است.
- تالش گسترده در تصویب کلیات رتبه بندی معلمان و نقش موثر در تدوین مفاد آن  

=حضور موثر در شورای آموزش و پرورش به عنوان عضو ناظر
- تالش برای تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس، پیش دبستانی،  نهضتی، 

خرید خدمات  ورودی قبل سال 91  
-تدوین طرح تامین نیروی انسانی در آموزش و پروش از سال 91 به بعد و در دستور کار 

و بررسی قرارگرفتن آن در کمیته آموزش و پروش کمیسیون آموزش مجلس 
-نقش مهم در به تصویب رساندن معافیت مدارس دولتی از هزینه های انشعاب آب، برق 

و گاز 
- تالش در جهت حل مشکالت سنوات خدمتی معلمان دانش سرایی 

- به تصویب رساندن موضوع الزام آموزش و پرورش به 
واریزی سرانه آموزش مدارس بدون دخل و تصرف در آن

-نقش موثر در به تصویب رساندن موضوع تقلیل کسورات 
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از 45 درصد به 20 

درصد
- اخد موافقت در برای تخصیص مبلغ 100 میلیارد ریال 
جهت تکمیل بخشی از پروژه ملی دبیرستان 18 کالسه 

شهدای زینبیه و نیز 20 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه 
استخر دانش آموزی شهید چمران آموزش و پرورش

- تامین در اختیار گذاشتن یک دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور اداری به 
آموزش و پرورش میانه

- اخذ لوازم، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی برای مدارس از قبیل کامپیوتر،  لپ تاپ، 
ویدئو پروژکتور، میز و صندلی، کمد و فایل و دستگاه کپی به ارزش حدود 200 میلیارد 

ریال تا این مرحله) که در مراحل بعدی آن ادامه خواهد داشت( که در اختیار مناطق 
آموزش و پرورش میانه، ترکمانچای، کاغذکنان و کندوان قرار گرفت

-افتتاح و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان ) مرکز آموزش نیروی انسانی( شهید آیت اهلل 
حامدی میانه به منظور ایجاد زیر ساخت های آموزش حضوری و غیر حضوری و تربیت 
معلمان در قالب ماده 28 و نیروهای تخصصی آموزشی  و تالش جدی جهت اخذ مجوز 

پذیرش کارشناسی پیوسته آن
-اخذ ردیف اعتباری در الیحه بودجه 1400 جهت احداث پروژه ساختمان آموزشکده 

فنی و حرفه ای شهرستان میانه
- اخذ موافقت و کارسازی جهت دریافت مساعدت 30 میلیارد ریالی صندوق شکوفایی و 

نوآوری به راه اندازی سرای نوآوری در محل دانشکده فنی و مهندسی میانه
- پیگیری و مکاتبات در راستای تغییر سهمیه منطقه میانه از 2 به 3 در کنکور سراسری
- اقدام جدی جهت افزایش اعتبار دانشکده فنی و مهندسی میانه از 60 میلیارد ریال به 

110 میلیارد ریال در بودجه 1400
= پیگیری مشکالت مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و طرح آن  در 

نطق صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
تالش جدی در به تصویب رساندن همسان سازی حقوق هیات علمی وزارت علوم با هیات 

علمی غیر بالینی وزارت بهداشت و درمان 

   آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی
با توجه به عضویت مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در کمیسیون آموزش، 

تحقیقات و فناوری و رئیس کمیته آموزش و پرورش این کمیسیون در مجلس شورای 
اسالمی، جذب اعتبارات و امکانات به منظور تکمیل پروژه های راکد و بر زمین مانده 

و همچنین نوسازی و برخورداری مدارس شهری و روستایی شهرستان میانه از لوازم و 
تجهیزات الکترونیکی آموزشی، اقدامات مهم و تاثیرگذاری با پیگیری و دعوت از رخشانی 
مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و حضور وی در 

شهرستان میانه بدست آمده است.
همچنین نماینده مردم میانه با توجه جدی به حقوق و مطالبات جامعه دانشگاهی کشور و 
دیدارهای مختلف و گفتگو با وزرای علوم و بهداشت و درمان و مسئوالن ذیربط مصوبات و 
اعتبارات ویژه ای جهت رفع مشکالت و پیشرفت مراکز آموزش عالی شهرستان اخذکرده 

است.
- تالش گسترده در تصویب کلیات رتبه بندی معلمان و نقش موثر در تدوین مفاد آن  

=حضور موثر در شورای آموزش و پرورش به عنوان عضو ناظر
- تالش برای تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس، پیش دبستانی،  نهضتی، 

خرید خدمات  ورودی قبل سال 91  
-تدوین طرح تامین نیروی انسانی در آموزش و پروش از سال 91 به بعد و در دستور کار 

و بررسی قرارگرفتن آن در کمیته آموزش و پروش کمیسیون آموزش مجلس 
-نقش مهم در به تصویب رساندن معافیت مدارس دولتی از هزینه های انشعاب آب، برق 

و گاز 
- تالش در جهت حل مشکالت سنوات خدمتی معلمان دانش سرایی 

- به تصویب رساندن موضوع الزام آموزش و پرورش به 
واریزی سرانه آموزش مدارس بدون دخل و تصرف در آن

-نقش موثر در به تصویب رساندن موضوع تقلیل کسورات 
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از 45 درصد به 20 

درصد
- اخد موافقت در برای تخصیص مبلغ 100 میلیارد ریال 
جهت تکمیل بخشی از پروژه ملی دبیرستان 18 کالسه 

شهدای زینبیه و نیز 20 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه 
استخر دانش آموزی شهید چمران آموزش و پرورش

- تامین در اختیار گذاشتن یک دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور اداری به 
آموزش و پرورش میانه

- اخذ لوازم، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی برای مدارس از قبیل کامپیوتر،  لپ تاپ، 
ویدئو پروژکتور، میز و صندلی، کمد و فایل و دستگاه کپی به ارزش حدود 200 میلیارد 

ریال تا این مرحله) که در مراحل بعدی آن ادامه خواهد داشت( که در اختیار مناطق 
آموزش و پرورش میانه، ترکمانچای، کاغذکنان و کندوان قرار گرفت

-افتتاح و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان ) مرکز آموزش نیروی انسانی( شهید آیت اهلل 
حامدی میانه به منظور ایجاد زیر ساخت های آموزش حضوری و غیر حضوری و تربیت 
معلمان در قالب ماده 28 و نیروهای تخصصی آموزشی  و تالش جدی جهت اخذ مجوز 

پذیرش کارشناسی پیوسته آن
-اخذ ردیف اعتباری در الیحه بودجه 1400 جهت احداث پروژه ساختمان آموزشکده 

فنی و حرفه ای شهرستان میانه
- اخذ موافقت و کارسازی جهت دریافت مساعدت 30 میلیارد ریالی صندوق شکوفایی و 

نوآوری به راه اندازی سرای نوآوری در محل دانشکده فنی و مهندسی میانه
- پیگیری و مکاتبات در راستای تغییر سهمیه منطقه میانه از 2 به 3 در کنکور سراسری
- اقدام جدی جهت افزایش اعتبار دانشکده فنی و مهندسی میانه از 60 میلیارد ریال به 

110 میلیارد ریال در بودجه 1400
= پیگیری مشکالت مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و طرح آن  در 

نطق صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
تالش جدی در به تصویب رساندن همسان سازی حقوق هیات علمی وزارت علوم با هیات 

علمی غیر بالینی وزارت بهداشت و درمان 

تصویب جزئیات طرح رتبه بندی معلمان درکمیسیون 
آزمون و تحقیقات مجلس

مهدی اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش در جلسه 
شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان آذربایجان شرقی 

از تصویب جزئیات رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش و 
 تحقیقات مجلس خبر داد.

مهدی اسماعیلی در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی 
در تبریز، از تصویب جزئیات رتبه بندی معلمان در کمیسیون 

 آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس ادامه داد:  قانون تاسیس مدارس غیر دولتی نیازمند 

بازبینی  بوده و جز دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات 
 مجلس  است.

وی ادامه داد: بازبینی مجدد قانون تاسیس مدارس غیردولتی 
 بعنوان طرح دو شوری در کمیسیون در حال پیگیری است.

اسماعیلی اظهار کرد: از نکات مطروحه و مورد تاکید در قانون 
جدید ممنوعیت استفاده از عنوان مدرسه در  بخشهای 

آموزشی خارج زیر مجموعه آموزش و پرورش است.
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 اسماعیلی نماینده مردم میانه خبر داد؛

 راه اندازی و افزایش خط تولید و اشتغال زایی در مجموعه 
گیربکس سازی میانه با همکاری ایران خودرو و سایپا در 

آینده ای نزدیک

صنعت و واحدهای تولیدی

 اسماعیلی نماینده مردم میانه؛
در حالی که مجتمع فوالد آذربایجان در شهرستان میانه از 2۰ سال قبل 
 فعالیت خود را آغاز کرده، اما هنوز فاز سوم توسعه آن اجرا نشده است

با توجه به عقب ماندگی های چندین ساله در حوزه صنعت و همچنین سهم 
ناچیز شهرستان میانه از سرانه واحد های تولیدی و صنعتی استان باعث شده 

تا مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه با  پیگیری ها مستمر و تذکرات مستمر 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت، رفع موانع و راه اندازی فازهای بعدی مجتمع 
فوالد میانه به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی را در اولویت برنامه های خود 

قرار دهد.
- دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مسئولین شهرستان میانه 

- دعوت و حضور مهندس اسماعیل پور مدیر عامل شرکت صنعتی نیرو محرکه 
در شهرستان میانه و بازدید از توانمندی و نیاز های شرکت میانرو

-دیدار با فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو کشور و اخذ قولهای مساعد 
جهت توسعه شرکت میانرو

-دیدار با غریب پور معاون سابق وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( و مذاکره در راستای 

توسعه مجتمع فوالد میانه

- دیدار با جعفری معاون جدید و فعلی وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو(

-دیدار با قنبری ممان رئیس سازمان خصوصی سازی
-جلسه مشترک با هیئت مدیره شرکت های صنعتی استان و شهرستان در محل 

دفتر ارتباطات مردمی نماینده
- پیگیری جدی و مستمر جهت رفع موانع و رسیدگی به مشکالت و عقب 

ماندگی های کارخانه فوالد میانه در راستای تکمیل و به بهره برداری رساندن  
فاز سوم و  به روز رسانی و نصب تجهیزات جدید

- پیگیری در راستای جذب اعتبار فاینانس ۹۰ میلیون یورویی برای کارخانه 
فوالد میانه و جلوگیری از انتقال آن به استان دیگر

- پیگیری در راستای تسریع -راه اندازی خط تولید قطعات جدید خودرو 
گیربکس آریسان، پژو و سمند در مجموعه گیربکس سازی میانه ) میانرو( انتقال 

بخشی از خط مونتاژ و ماشین کاری و همچنین بررسی در راستای تامین مالی 
طرح  توسعه کارخانه

 مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه با فرشاد مقیمی 
 مدیرعامل ایران خودرو کشور دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار اسماعیلی ضمن دعوت  از مقیمی مدیرعامل ایران خودرو جهت 
حضور در شهرستان میانه برای بازدید از کارخانه گیربکس سازی و آشنایی با 
توان و پتانسیل شهرستان میانه درزمینه تولید قطعات خودرو، از نهایی شدن 
مراحل راه اندازی خط مونتاژ و تولید قطعات جدید خودرو در شهرستان میانه 

 خبر داد.
 نماینده مردم میانه همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه شهرستان میانه در 
مجموعه ایران خودرو خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه وظیفه پیگیری 

مصوبات و به نتیجه رسیدن آن ها در سطح مجموعه ایران خودرو کشور 
به منظور پیشبرد و عملیاتی کردن امور در شهرستان میانه را بر عهده خواهد 

 داشت.
مهدی اسماعیلی همچنین از مطالعات اولیه جهت راه اندازی خط تولید سیلندر 
خودرو در پی دیدار و مذاکره با مدیرعامل سایپا در شهرستان میانه نیز خبر داد 
و افزود: این خط تولید به همراه خط تولید قطعات جدید پیرو دعوت و حضور 

از اسماعیل پور مدیرعامل شرکت صنعتی نیرومحرکه که در مهرماه سال جاری 
انجام پذیرفت خواهد توانست گامی مثبت در راستای تقویت و افزایش میزان 

تولید و اشتغال در شهرستان میانه ایفا کند.

 وی اظهار کرد: این در حالی است که مجتمع های فوالد مشابه مانند مجتمع 
 فوالد نیشابور فاز نهم توسعه خود را نیز اجرا کرده اند.

  گفتنی است هم اکنون این مجتمع با ظرفیت تولید ساالنه ۵۵۰ هزار تن 
محصول یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان میلگرد در منطقه شمال غرب 

 است. 
 این مجتمع دارای سه فاز تولیدی  است که واحد نورد یا تولید مفتول های 

صنعتی و ساختمانی از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز کرده و عمده تولیدات 
 آن انواع میلگرد ۱۰ تا ۳۲ میلی متری است.

 قرار است در  واحد دوم مجتمع فوالد آذربایجان نیز عملیات احیای مستقیم 
انجام و ساالنه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود که کارخانه آن احداث، 

اما تولید آن هنوز ناچیز است.
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مخابرات، ارتباطات و فناوری اطالعات   آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی

 اسماعیلی نماینده مردم میانه خبر داد؛

اختصاص 4۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل فضاهای 
آموزشی نیمه تمام شهرستان میانه

پیگیری مشکالت حوزه انتخابیه شهرستان میانه از سوی مهدی اسماعیلی نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی با دیدار با مدیران و مسئولین ارشد حوزه مخابرات کشور یکی از برنامه های مهم 

در یکسال فعالیت از دوره نمایندگی در مجلس یازدهم بوده است که  با تالش های صورت گرفته 
نتایج مطلوبی به منظور برطرف ساختن مشکالت انبوه مخابراتی با تشریح موقعیت جغرافیایی، 
گستردگی و وسعت بزرگ شهرستان میانه و تکثر روستاها و نیز کوهستانی بودن منطقه و بیان 

اینکه امروزه بهره مندی از تکنولوژی روز سیستم های مخابراتی به عنوان یک ضرورت در راستای 
حقوق شهروندی قلمداد می گردد، که اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه خواستار توجه 
جدی به توسعه زیرساخت های شبکه مخابراتی، پوشش جامع خدمات تلفن همراه و اینترنت پایدار 

و ارتقا سیستم تلفن همراه از     2G -3G- 4G در روستاهای تابعه به ویژه اجرای شبکه ی 
فیبر نوری ))FTTH در شهر میانه و گسترش آن در شهرهای تابعه و مراکز بخش ها شده است. 

بخشی از دیدار و گفتکو به منظور حل مشکالت مربوط به حوزه مخابرات به شرح زیر می باشد:
تشکیل جلسه با همایون علی حسینی معاون توسعه و مدیریت منابع تنظیم مقررات و امور مجلس

جلسه با سلطانی  مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جلسه با مهندس رضا خلیلی معاون معاون محترم شبکه شرکت مخابرات ایران

دیدار و گفتگو با دکتر لطفعی معاون پشتیبانی مخابرات ایران
دیدار و گفتگو با محمد فرزاد مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات و دکتر شکوری مدیر عامل 

مخابرات استان و نیز سایر مسئولین مربوطه
گفتنی است این دیدار ها در راستای مساعدت و حل مشکالت ارتباطی شهرستان میانه انجام شده 

که نتایج بدست آمده از آن شامل موارد  زیر می باشد.

نتایج:
- توسعه شبکه FTTH   و کمک به استارت آپ ها به منظور 

استفاده از اینترنت پر سرعت باالی ۲۰۰ مگ
- کمک به حل مشکالت ارتباط مخابراتی تعدادی از روستاهای 
تابعه که به علت نبود سیم و کابل مدتهاست دچار اختالل تلفنی 

شده بودند
- طرح و  اختصاص سهمیه ویژه سیم و کابل و فیبر برای رفع 

مشکالت خرابی ها و توسعه آبونه شهر های شهرستان میانه
-کمک به اجرای فاز دوم )FTTH(  اینترنت بر بستر فیبر 

نوری و آماده سازی جهت افتتاح فاز اول و رفع نواقص فاز اول
- پیگیری جدی در جهت حل مشکالت اینترنت روستایی برای 

دانش آموزان منطقه و اخد مساعدتهای الزم
- اتصال سه روستای شهرستان میانه ) سفید خانی، نی باغی، 

افضل( بخش کندوان به اینترنت پرسرعت
- در بخش توسعه شبکه تلفن همراه مجوز احداث ۱4 سایت 

جدید تلفن همراه در شهرک نهضت و اندیشه و روستاهای پورسخلو-شیخلر-گنگدوک- گل تپه 
حسن آباد- زرنجبین- گاو- صومعه سفلی- خورده بالغ- حاج خلیل- داوند- چخمور- اهلل داد 
و برنلیق مددخان اخذ شده و عملیات اجرایی آنها از قبیل تملک زمین، نیرورسانی و بتن ریزی 

فونداسیون دکل آغاز شده است.

-همچنین سایت های تلفن همراه قره طورق، شیخدرآباد، گوندوغدی، بالسین، خانقاه، ورزقان و 
نشق با تغییر تکنولوژی به 4G/G-3 تبدیل و اهالی منطقه از اینترنت پرسرعت همراه اول بهره 

مند خواهند شد.

مهدی اسماعیلی نماینده  مردم میانه و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار کالس در سطح کشور نیازمند تخریب و بازسازی 

است، افزود: همچنین ۱۰۰ هزار کالس نیازمند سیستم گرمایشی و ۷۰ هزار 
 کالس نیازمند سیستم سرمایشی است.

اسماعیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: ۵۰ هزار میلیارد 
ریال  با پیگیری های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق به سازمان نوسازی و 
توسعه مدارس برای این امور عالوه بر اعتبارات تخصیص یافته دولتی در نظر 

 گرفته شده است.
نماینده مردم میانه همچنین از اختصاص مبلغ 4۰ میلیارد ریال برای تکمیل 
 فضاهای آموزشی مدارس خیر ساز و مشارکتی شهرستان میانه نیز خبر داد.

وی اظهار داشت این اعتبار برای تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که پنجاه 
درصد آن توسط خیرین تامین شده است اختصاص یافته که در سایه آن بسیاری 

از پروژه های آموزشی خیر ساز شهرستان میانه تکمیل خواهد شد.
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با پیگیری های اسماعیلی نماینده مردم میانه:
 افتتاح و بهره برداری از پروژه تصفیه خانه آب شرب و 

 احیای آبیاری صنعتی در روستای گلوچه خالصه 
  

۲ پروژه عمرانی شامل تصفیه خانه آب شرب  و جداسازی آب بهداشتی و شرب و همچنین احیای آبیاری صنعتی در 
روستای کلوچه خالصه بعد از ۲5 سال در سایه پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در 
مجلس شورای اسالمی و همچنین همت اهالی و خیرین با هزینه حدود ۲۰میلیارد و 5۰۰میلیون تومان تکمیل و به بهره 

 برداری رسید.
با تکمیل این طرح ها اهالی روستای کلوچه خالصه از توابع بخش مرکزی شهرستان میانه از نعمت آب شرب سالم 
و همچنین آب کشاورزی در بیش از هزار هکتار از اراضی بهره مند و برای صدها نفر بصورت مستقیم در سایه تولید 

 محصوالت کشاورزی و گلخانه ای در آینده اشتغال زایی در پی خواهد داشت.
روستای کلوچه خالصه با  ۳۰۰خانوار مستقر بیش از ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد که به دلیل نبود فرصت های شغلی در سایه 

عدم تکمیل زیرساخت های حیاتی، بخش اعظمی از اهالی روستای طی سالیان گذشته به کالن شهرهای کشور از 
جمله تهران مهاجرت کرده اند که با افتتاح و راه اندازی پروژه های آب شرب و صنعتی این روستا امید می رود تا شاهد 

مهاجرت معکوس اهالی به این روستا باشیم.

 باپیگیری های اسماعیلی نماینده مردم میانه؛
 طرح بزرگ راهی چهار بانده کردن جاده میانه - سرچم                           

تامین مالی شد

 در سایه پیگیری های مداوم و مستمر مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی، پروژه چهاربانده 
کردن میانه - سرچم به عنوان یکی از اولویت های مهم و استراتژیک شهرستان و استان و همچنین یکی از مطالبات 

مهم و اصلی مردم شریف شهرستان میانه در جهت برخورداری از مسیر ایمن و دسترسی آسان به اتوبان؛ پس از 
برگزاری جلسات متعدد، سرانجام این طرح بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز بکار آن که متاسفانه حتی یک کیلومتر از آن 
 زیر بار ترافیک نرفته است؛ از طریق ماده 5۶ و مشارکت بانک ملی جهت ادامه روند ساخت و تکمیل، تامین مالی گردید.
گفتنی است این توافق در سایه طرح و مطالبه مشکالت شهرستان از سوی نماینده میانه در سطح کشور و مساعدت 

استاندار محترم و نیز مدیرکل راه و شهرسازی استان و با مذاکرات و بررسی های متعدد و همچنین گزارش های 
توجیهی مالی، فنی و اقتصادی، مصوب شده و قرار است پروژه چهاربانده کردن این جاده به عنوان یکی از چهار طرح 

 بزرگ راهی در استان از طریق بانک عامل )بانک ملی( به مبلغ ۳هزار میلیارد ریال 
 تامین مالی شده و کار اجرایی آن عملیاتی گردد.

با پیگیری های اسماعیلی نماینده مردم میانه:
 آبرسانی به پنج روستای عشایرنشین 

 شهرستان میانه 

با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور به دعوت و پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی و همچنین آل هاشم مدیر امور عشایر 
استان پروژه آبرسانی به پنج روستای عشایرنشین شهرستان میانه شامل روستاهای دادلو؛ حالج علیا؛ حالج سفلی؛ قویجاق و بالنلیق با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال کلنگ زنی شد
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حضور و بازدید میدانی نماینده مردم میانه از روستاهای بخش های مختلف 
شهرستان به بیش از یکصد روستا در یکسال اخیر و بعد از انتخابات مراجعه 

شده است، که باعث شده تا مشکالت اهالی بویژه کشاورزان و باغداران  از 
نزدیک مشاهده و در محل مورد پیگیری قرار گیرد که از جمله مهم ترین آنان 

به شرح زیر می باشد.
-تالش بسیار گسترده در جهت لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص  

محدودیت کشت برنج در شهرستان میانه )غیر استان های گیالن و مازندران(
-حل مشکل کمبود کود فسفاته و پتاسه مورد نیاز برای مصرف محصوالت  

باغی شهرستان میانه بعد از چندین سال  با پیگیری های صورت گرفته از 
وزیر جهاد کشاورزی و حضور جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی در محل دفتر ارتباطات مردمی در همین 

راستا
- در پی حضور در کمیسیون تلفیق، سند دار کردن زمین های زراعی 

کشاورزان که در جریان بررسی جزییات الیحه بودجه 1400 در ماه پایانی سال 
گذشته، دولت مکلف شد به ازای دریافت 30 هزار تومان از هر هکتار زمین 
کشاورزی از کشاورزان، طی 2 سال در قالب طرح ملی حد نگار زمین های 

زراعی آنان را سند دار کند که کشاورزان بتوانند در راستای اخذ تسهیالت 
بانکی با مشکل تامین وثیقه و سایر موارد مرتبط با مشکل مواجه نشوند.

-تغییر در ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری بر محصوالت کشاورزان با 
مصوبه مجلس شورای اسالمی که در ترکیب جدید اعضای این شورا طوری 

انتخاب شده اند که قیمت گذاری با کمترین دخالت دولت در بازار و بیشترین 
حمایت از کشاورزان اجرا شود.

-تصویب و اولویت خرید محصوالت کشاورزی از شرکت های ایرانی قبل از 
واردات در بند الحاقی ۶ تبصره 8 ماده واحده الیحه بودجه 1400 و تصویب 

هیات وزیران به منظور اجرایی شدن این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با 
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

-تسهیل گری و حمایت از سرمایه گذاران به منظور ایجاد صنایع تبدیلی و 
تکمیلی در شهرستان میانه به عنوان قطب محصوالت کشاورزی

= تذکر به وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبه با استاندار آذربایجان شرقی در 
خصوص پرداخت خسارت به کشاورزان دیم کار شهرستان میانه به لحاظ 

خشک سالی در سالجاری 
-تالش برای برند سازی محصوالت کشاورزی و باغی شاخص از جمله برنج، 

سیب و ...

حوزه کشاورزی
 

نگاه ویژه به حوزه کشاورزی، باغی و دامداری از یک 
طرف و نبود برنامه مدون در تامین مناسب نهاده های 

دامی و بیمه محصوالت کشاورزی در سطح کالن و 
همچنین شهرستان میانه به عنوان قطب تولید بسیاری از 
محصوالت این حوزه از طرف دیگر باعث شده است تا این 
موضوعات از سوی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف 
شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی بارها در صحن 

مجلس شورای اسالمی طرح و با تذکر به وزرای مربوطه 
در صدد حل آن آمده باشد.

با توجه به اینکه شهرستان میانه مهد قهرمانان مختلف ورزشی با  
بیش از ۴5 مدال آور نامدار آسیا و جهانی و المپیک می باشد، در این 

شهرستان با تمام افتخارات و درخششی که دارد، اما بیتوجهی سالیان 
گذشته آنها را ناامید کرده است، انتظار میرود به ورزشکاران توجه 

ویژهای شود.  در همین راستا مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف 
شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی با تذکر به دکتر سلطانی 
فر  وزیر ورزش و جوانان و همچنین برگزاری جلسات و نامه نگاری 

های متعدد با مسئولین مربوطه خواستار رسیدگی و توجه ویژه به این 
امر شده اند.

همچنین توجه جدی به مقوله هنر و حل مشکالت این قشر جامعه نیز 

جزو دغدغه ها و برنامه های نماینده میانه در طی یکسال فعالیت 
خود به عنوان نماینده شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی بوده 

است  که امید است اقدامات عملی انجام گیرد.
-حمایت از هیئت های ورزشی به میزان 5۰۰ میلیون ریال 

-اخذ تجهیزات و مساعدت مالی برای  سالن های ورزشی شهرستان 
میانه، با  لوازمی شامل تشک تاتامی، تشک کشتی، البسه ورزشی، 

توپ فوتبال، فوتسال و والیبال و طناب جمعاً به ارزش یک میلیارد و 
هفتصد میلیون ریال 

- اخذ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مساعدت در راستای کمک به فعالیت 
فرهنگی و هنری شهرستان میانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ورزش و جوانان -  فرهنگ و هنر
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- تذکر شفاهی و طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم

-تذکر به اردکانیان وزیر نیرو درمورد عدم اتمام پروژه آب 
شرب شهرستان میانه و همچنین عدم آبگیری سد شهریار 
-تذکر به اسالمی وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم 

رسیدگی الزم به وضعیت راه های مواصالتی اصلی و عدم 
توجه به بیش از ۱۰۰ روستای فاقد راه شهرستان میانه – عدم 
تکمیل پروژه خط اهن میانه – تبریز و ایستگاه ترکمانچای – 

چهار بانده کردن پروژه سرچم – میانه
- تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رسیدگی و 
توجه به خسارت کشاورزان دیم کار شهرستان میانه به خاطر 

خشک سالی امسال  
- تذکر به وزیر ارتباطات در راستای مشکل آنتن دهی تلفن 

همراه و اینترنت در بیش  از ۱۰۰ روستای شهرستان میانه 
- تذکر به وزیر ورزش و جوانان در راستای توجه به مشکالت 
حوزه ورزش شهرستان میانه به عنوان مهد قهرمانی در رشته 
های مختلف ورزشی با بیش از 4۵ مدال آور آسیایی، جهانی 

و المپیک 
-انتخاب به عنوان رئیس کمیته آموزش و پرورش 

- انتخاب به عنوان ناظر شورای عالی آموزش پرورش در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی

- امضای طرح اصل ۱۵ قانون اساسی زبان مادری
-عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰  با بیش از ۷۰۰ 

پیشنهاد ارجاعی به این کمیسیون و بررسی الیحه بودجه 
دولت با بیش از 6۳ جلسه رسمی

دفتر ارتباطات مردمی
در طی آغاز فعالیت نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی 

دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی سعی داشته است تا ضمن پاسخگویی 
و رسیدگی به درخواست ها و مشکالت اهالی شریف شهرستان میانه در 

اسرع وقت، گامی مهم در راستای تکریم و تسهیل امور مربوط به همشهریان 
عزیز بردارد. این دفتر با حضور کارکنان خود از جمله رئیس دفتر، مسئول امور 
هماهنگی و روابط عمومی و همچنین حضور مستمر و همه روزه کارشناسان 
در حوزه های مختلف به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و همچنین برگزاری 

جلسات کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف و نیز  برگزاری 

دیدارهای مردمی و میزبانی جلسات متعدد، سعی داشته تا نهایت تالش خود 
را در جهت کسب رضایت عموم همشهریان عزیر و مراجعین محترم را داشته 

باشد.

آدرس دفتر ارتباطات مردمی:
آذربایجان شرقی- شهرستان میانه- شهر میانه – میدان معلم-  خیابان معلم 

شمالی- پالک ۹۲ –طبقه اول
تلفن: ۰4۱-۵۲۲۲۰۵۰۸   
فکس: ۰4۱-۵۲۲۲۰۵۰۹

www.mehdi-esmaeili.ir : پایگاه اطالع رسانی
mehdi.esmaeili.ir :صفحه اینستاگرام

mehdi_esmaeili_ir  :کانال تلگرام

اسماعیلی از منظم ترین های مجلس 
بنابر گزارش سامانه صحن مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه طی اجالسیه اول دور 
یازدهم مجلس شورای اسالمی یکی از نمایندگانی می باشد که منظم ترین حضور را در جلسات علنی و 

کمیسیون متبوع داشته است.

اسماعیلی به عنوان تنها نماینده استان آذربایجان شرقی در 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ مجلس شورای اسالمی انتخاب شد

اهم فعالیت ها و اقدامات در صحن مجلس شورای اسالمی

دولت براساس آیین نامه داخلی مجلس موظف 
به ارائه الیحه بودجه کل کشور به مجلس شورای 
اسالمی در 15 آذر ماه هر سال است و امسال نیز 

دولت پیش از موعدد مقرر، روز چهارشنبه )12 آذر 
ماه( الیحه بودجه سال 1400 کل کشور را تقدیم 
پارلمان کرد که برخالف رویه هفت سال گذشته 

دولت آقای روحانی، این بار حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رئیس جمهور متن الیحه بودجه را 

 به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس تقدیم کرد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
بعد از تقدیم سند مالی کشور توسط دولت، 

کمیسیون های تخصصی مجلس بجز کمیسیون 
اصل 90، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را 

براساس رای گیری انتخاب می کنند که در این 
میان از هر کمیسیون 3 نماینده و از کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات 9 نماینده مشخص 

 می شوند.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تنها 45 عضو 

دارد، این کمیسیون به منظور تنظیم اصول و مفاد 
برنامه های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد 

 هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی
 مجلس شورای اسالمی پس از تقدیم الیحه 

مربوط توسط دولت به مجلس، این تلفیق تشکیل 
 می گردد.

مأموریت این کمیسیون تصویب نهایی قانون برنامه 
توسعه و الیحه بودجه1400 ساالنه کل کشور 

است.


