دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
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سید مجید حسنی
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مقدمه
جایگاه مجلس شورای اسالمی در نظام مقدس جمهوری اسالمی جایگاهی بس رفیع بوده و شأنیت آن در قانون اساسی  ،به عنوان منشور حاکمیت در کشور
عزیز اسالمی مان  ،طبق کالم گهربارامام امت (ره) و مقام معظم رهبری (زیدعزه) بسیار بلند مرتبه است.
معمار کبیرانقالب حضرت امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه ویژه مجلس چنین می فرماید " :مجلس در رأس همه امور واقع است ".و یا می فرمایند:
"مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است ".
رهبر معظم انقالب نیز در خصوص جایگاه رفیع مجلس شورای اسالمی چنین فرموده اند  " :مجلس شورای اسالمی جایی است که امید ملت ما به آن
نقطه است این مجلس برای ملت سنگر است  ،اما سنگری در مقابل دشمنان  ،در مقابل آمریکا ،در مقابل ضد انقالب".

اختیارات و صالحیت مجلس دراصول  17تا  09قانون اساسی به شرح زیر تعیین گردیده است:
الف) وضع قوانین
ب) شرح وتفسیر قوانین عادی کشور
ج) طرح لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران
د) تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور
ه) تصویب عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها  ،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی
و) گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت
ز) رأی اعتماد به دولت
ح) سؤال از رئیس جمهور و یا هر یک از وزرا و همچنین استیضاح هیأت وزیران یا هر یک از وزیران
ط) رأی به کفایت یا عدم کفایت رئیس قوه مجریه
ی) رسیدگی به شکایات از طرزکارمجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه و…
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حوزه نظارتی و مشاوره ملی و استانی به مدیریت های ارشد اجرایی


پیگیری و اشراف کامل بر اختیارات و وظایف نمایندگی مجلس دراصول  17تا  09قانون اساسی در جهت دفاع از حقوق مردم.



تالش برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور با عنایت به رهنمود ها و تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله)



تالش برای نظارت و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله)



تالش برای مشارکت فعال و تاثیرگذاری بر تدوین نهایی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشوربا توجه به مطالعات آمایش سرزمین در
استانها



تالش برای نظارت و استفاده حداکثری از فرصت پسا برجام در حمایت از بنگاه های اقتصادی استان و حوزه های سرمایه گزاری و
جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی



حفاظت وصیانت از حقوق ملی در عرصه های روابط بین الملل با عنایت به سه اصل مهم عزت ،حکمت ومصلحت با رعایت خطوط
قرمزی که در عرصه سیاست خارجی توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.



حمایت از طرح تحول نظام سالمت کشور با نظارت بر حسن اجرای آن.



تأکید برنظارت و اصالح قوانین مصوب شده موجود در جهت خروج از رکود ،رونق اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار ،ایجاد اشتغال
پایدار ،بویژه اشتغال فارغ التحصیالن در کشور.



تالش برای توسعه و افزایش بهره مندی کشاورزان  ،دامداران و باغداران تالشگر برای استفاده از تسهیالت بانکی ارزان قیمت  ،تأمین
و در اختیار گذاشتن نهاده های کشاورزی و نظارت بر برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در شیوه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی.



تالش در جهت بستر سازی قانونی برای رفاه اجتماعی و ارتقاء سطح معیشتی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه.



تأکید برنظارت و اصالح قوانین مصوب شده موجود و رفع مشکالت قوانین هم عرض  ،ناکارامد و تضییع کننده حقوق اجتماعی.



تشکیل کمیته ارزیابی و تعیین صالحیت مدیران با توجه به اصل مهم شایسته ساالری و اولویت ثبات مدیریت کارآمد و ایجاد هماهنگی
منطقی بین مدیران دستگاههای اجرایی همکار برای تحقق اصل تعامل و همکاری بین بخشی در جهت مشاوره مناسب به مدیران ارشد
استان

اهداف و برنامه ها:
اینجانب سید مجید حسنی نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی اهداف و برنامه های خود را جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی
مردم شریف حوزه انتخابیه ام یعنی بهشت غرب پایتخت طالی سبز ایران  ،دارالمومنین به شرح ذیل اعالم و امیدوارم در صورت کسب توفیق
الهی برای نمایندگی شما مردم عزیز و حضور در مجلس شورای اسالمی با بهره گیری از همه نیروهای کارآمد  ،متدین  ،متخصص ،کارشناس  ،و
جوان از همه امکانات مادی و معنوی موجود در کشور عزیزمان ایران و در سایه حمایت ها و مساعی آحاد مردم عزیزو ارجمند حوزه انتخابیه
خود و همچنین هماهنگی و همکاری مدیران  ،کارشناسان و کارکنان محترم دستگاههای اجرایی و نیروهای خوش فکر و جوان این سرزمین
طالیی بتوانیم به این برنامه ها و اهداف جامه عمل پوشانده و آنها را با استفاده از فرصت پسا تحریم تحقق بخشیم.
حوزه اقتصاد
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تشکیل کارگروه اقتصادی شهرستان با حضور اساتید اقتصادی دانشگاه  ،نخبگان اقتصادی جوان  ،صاحب نظران و فعاالن عرصه
اقتصادی در جهت تدوین بسته اقتصادی متناسب با پتانسیل شهرستان تویسرکان.

 .2برنامه ریزی مناسب وارائه پیشنهادات وپیگیری آنها در جهت صادرات محصوالت تولیدی  ،صنعتی  ،کشاورزی و خدماتی شهرستان
در سطوح استانی  ،کشوری و صادرات خارج از کشور.
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 .3جلوگیری از واردات بی رویه کاالها و محصوالت دارای مشابه تولیدی در کشور ،استان و شهرستان در جهت حمایت از تولیدات و
محصوالت داخلی وکمک به روند اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با مشارکت در اصالح قوانین در مجلس.
 .4شناسایی و نظارت بر منابع معدنی و صنعتی شهرستان و جلوگیری از خام فروشی بی رویه آن و کسب ارزش افزوده بیشتر در سطح
شهرستان ودر صورت نیاز پیگیری قوانین مورد نیاز آن.
 .5پیگیری  ،تشویق و جذب سرمایه گذار جهت ایجاد واحدهای صنعتی  ،تولیدی و صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در جهت استفاده
از طرحهای دارای معافیت مالیاتی و ایجاد ارزش افزوده باالتر و افزایش درآمد خانوار درشهرستان.
 .6برنامه ریزی مناسب در جهت جذب سرمایه گذارداخلی و خارجی با استفاده از فرصت پسا فرجام (پسا تحریم) با وجود مدیریتی ارشد
با دیدگاه اقتصادی در استان جهت ایجاد صنایع بزرگصنایع پایین دستی پتروشیمی آلومینیوم و فوالددرشهرستان با حمایت دولت و
بخش خصوصی.
 .1پیگیری پیشنهادات و راهکارهای کارگروه اقتصادی شهرستان در خصوص رفع معضل برنامه تناوب کاشت  ،داشت و برداشت محصوالت
کشاورزی بویژه بیمه محصوالت کشاورزی و جلوگیری از خسارتهای جبران ناپذیر به کشاورزان و باغداران شهرستان
 .8پیگیری توسعه کشاورزی و باغات با علم و تکنولوژی روز با توجه به مزیتها و پتانسیلهای موجود شهرستان و افزایش بهره مندی
کشاورزان  ،دامداران و باغداران تالشگر برای استفاده از تسهیالت بانکی ارزان قیمت  ،تأمین و در اختیار گذاشتن نهاده های کشاورزی
و نظارت بر برنامه ریزی جهاد کشاورزی در شیوه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در استان.
حوزه اشتغال و کارآفرینی
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تشکیل کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان با حضور اساتید کارآفرینی دانشگاه  ،نخبگان و مبتکران و کارآفرینان جوان  ،صاحب
نظران و فعاالن عرصه اشتغال و کارآفرینی در جهت تدوین راهکارهای اشتغال و کارآفرینی متناسب با پتانسیل شهرستان تویسرکان

 .2پیگیری در جهت تسریع امور و جذب سرمایه گزاران از طریق کارگروه برای ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی در شهرستان
برای جذب جوانان بویژه با تکنولوژی روز در جهت جذب بهتر فارغ التحصیالن دانشگاهها.
 .3پیگیری درخواست متقاضیان تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در شهرستان بویژه منطقه محروم
فرسفج در جهت استفاده از طرحهای دارایی با معافیت مالیاتی و عوامل تشویقی سرمایه گزاری در مناطق محروم.
 .4پیگیری و نظارت بر طرح مشارکت مردم درراه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا (مشارکت حداکثری احاد جامعه روستایی و
عشایری در فعالیتهای اقتصادی استان
 .5حمایت از کارآفرینان  ،کارفرمایان و مخترعان و مبتکران خالق در جهت تبدیل ایده های نو نخبگان به محصول و تجاری سازی آن به
محصوالت در سطح شهرستان .
 .6پیگیری طرح های مشاغل خانگی در جهت حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال در این بخش با حمایت از رشد اقتصادی خانوارها.
 .1شناسایی توانمندی های استان و شهرستان و مطالعه کارشناسان کارکروه اشتغال و کارآفرینی بصورت مستمر در جهت شناخت زمینه
هاو پتانسیل های توسعه اشتغال شهرستان
 .8پیگیری طرح پیشنهاد شده "تشکیل کمیسیون تخصصی اشتغال و کارآفرینی در مجلس شورای اسالمی " در جهت نظارت و پیگیری
جدی تر اشتغال و رفع موانع کارآفرینی با توجه به فرابخشی بودن این حوزه در کشور.
 .0پیگیری طرح کارورزی قبلی با رفع ایرادات پیشنهاد شده به شورای عالی اشتغال کشور برای آموزش عملی و تسریع درجذب فارغ
التحصیالن دانشگاه در مراکز صنعتی  ،کشاورزی و خدماتی سطح شهرستان و استان.
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 .79پیگیری طرح پیشنهاد شده طرح سرباز صنعت اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان به شورای عالی اشتغال کشور برای آموزش
عملی و تسریع درجذب فارغ التحصیالن دانشگاه در مراکز صنعتی  ،کشاورزی و خدماتی سطح شهرستان و استان با توجه به نرخ
باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهها.
 .77پیگیری و تقویت طرح بیمه کارگران ساختمانی و نظارت جدی تر در جهت تثبیت اشتغال و استفاده این قشر زحمتکش و ضعیف
جامعه ازاین طرح با افزایش اعتبارات در از طریق تصویب قانون حمایتی در مجلس.
 .72کمک به افزایش نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق پرداخت تسهیالت مناسب و اختصاص ردیف اعتباری وجوه اداره شده جهت
پرداخت بخشی از سود تسهیالت از طریق پیگیری طرحی پیشنهادی در مجلس در جهت حمایت از اشتغال و تثبیت اشتغال وادهای
شهرستان.
 .73توجه ویژه به صنعت گردشگری در شهرستان و گرفتن حمایت وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و بانک های عامل از متقاضیان
توسعه این صنعت در شهرستان.
 .74پیگیری ونظارت براجرای قوانین بکارگیری و برنامه ریزی اشتغال گروه های خاص ( معلولین بهزیستی ،ایثارگران ،تحت پوشش های
کمیته امداد
 .75پیگیری ،جذب واستفاده از بنیاد برکت و سایر شرکت های سرمایه گذاری جهت مشارکت در طرح های شهرستان در جهت تقویت
سرمایه گزاران و کارفرمایان شهرستان.
 .76پیگیری و اجرای طرح توسعه خوشه های تولیدی و شبکه های تولید مبل و منبت شهرستان در جهت ایجاد اشتغال و تثبیت اشتغال
در این صنعت هماهنگ با طرح توسعه در استان.
حوزه رفاه  ،آموزش و سالمت
.7

تشکیل کارگروه رفاه  ،آموزش و سالمت شهرستان با حضور اساتید متخصص دانشگاه  ،نخبگان جوان این حوزه  ،صاحب نظران و
فعاالن عرصه رفاه  ،آموزش و سالمت در جهت تدوین بسته رفاه  ،آموزش و سالمت در شان مردم والیتمدار شهرستان تویسرکان

 .2حمایت از طرح تحول نظام سالمت کشور و نظارت برنحوه اجرای آن توسط دولت و تالش در جهت گرفتن حقوق  0گانه مردم شهرستان
از این طرح ملی .
 .3حمایت از طرح بیمه سالمت همگانی دولت و نظارت مستمر در جهت تحت پوشش قرارگرفتن همه افراد محروم از دفترچه بیمه درمانی
در سطح شهرستان.
 .4پیگیری جدی ادامه روند پیشرفت ساخت و تکمیل بیمارستان شهرك قائم شهرستان تویسرکان و تجهیزات پیشرفته موردنیاز
بیمارستان ولی عصر همزمان با جذب متخصص استفاده از آنها مانند :ام آر آی (.)MRI
 .5پیگیری جدی در جهت جذب سهمیه پزشکان متخصص برای کلینیک و بیمارستان شهرستان تویسرکان.
 .6پیگیری احداث پایگاههای ثابت هالل احمر در مبادی ورودی و خروجی شهرستان (جوکار به تویسرکان  .تویسرکان کنگاور وتویسرکان
خرمرود) وتجهیز آنها در جهت رفاه حال همشهریان عزیز در فصول سال.
 .1پیگیری و حمایت در مجلس با تصویب قوانین از دستگاههای حمایتی قشر ضعیف جامعه از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) با
افزایش اعتبارات آنها.
 .8تاکید بر اجرای طرح جامع حمایتی ایثارگران و جانبازان مصوب شده در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرای آن توسط دولت.
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 .0تاکید بر اجرای طرح بیمه اجتماعی کشاورزان  ،روستاییان و عشایر در سطح شهرستان در راستای برقرای حقوق بازنشتگی ویا
مستمری خانوادگی آنها و نظارت بر حسن اجرای آن توسط دولت و پیگیری افزایش سهم دولت در جهت افزایش حقوق بیمه
شدگان.این قشر آسیب پذیر جامعه.
حوزه اجتماعی  ،فرهنگی و ورزشی
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تشکیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان با حضور اساتید فرهنگی دانشگاه  ،نخبگان وفرهیختگان فرهنگی جوان  ،صاحب
نظران و فعاالن عرصه اجتماعی  ،نمایندگان تشکلها ی مردم نهاد آشنا به مسائل فرهنگی  ،هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی شهرستان
تویسرکان.

 .2پیگیری و ارائه پیشنهادات کارگروه در خصوص چگونگی استفاده بینه و مطلوب از فرصت و بستر شبکه های اجتماعی و فناوری
اطالعات به دولت و جلوگیری از اثرات تخریبی آن برجوانان و نوجوان جامعه با نهایت بهره برداری از امکانات و علم روز.
 .3حمایت جدی از برنامه های حمایتی دولت در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی موجود در سطح جامعه بویژه شهرستان تویسرکان
.
 .4پیگیری و نظارت بر اجرای طرح مصوب شده "عفاف و حجاب" و طر ح حمایتی" امر به معروف و نهی از منکر در جامعه "مصوب شده
مجلس شورای اسالمی و اجرای مطلوب آن توسط دستگاههای اجرایی دولت.
 .5تالش و تأکید بر اجرای قانون خدمات کشوری و توجه ویژه به حقوق حقه فرهنگیان -بازنشستگان و ....
 .6تالش در جهت توانمندسازی دختران و زنان روستایی با تأکید بر ارتقاء سطح دانش  ،بینش و مهارت آنان از طریق  :گسترش آموزشهای
فنی و حرفه ای ،ترویجی  ،ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی و مشاغل مولد
 .1تأکید بر توسعه و گسترش تشکلهای مردم نهاد  NGOها بویژه جامعه بانوان با کارکرد های اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی.
 .8پیگیری برای گسترش حوزه اختیارات و تقویت امکانات و اعتبارات نهاد قانونی دهیاری در روستاها به عنوان مدیریت روستایی و به
کارگیری فرد دهیار به عنوان مستخدم دولت و پرداخت حقوق وی بر اساس قوانین.
 .0حمایت هر چه بیشتر از بخش تعاون و تشکیل تعاونیهای مردمی با پیگیری مشوق ها و امتیازات در نظر گرفته شده در برنامه پنج ساله
ششم توسعه کشور.
 .79حمایت از ورزشهای همگانی و ورزشکاران عزیزبرای باالتر بردن ضریب سالمت جسمی و روانی جامعه.
 .77حمایت و توجه ویژه به ورزشهای پایه  ،حرفه ای و قهرمانی در شهرستان.
 .72توجه ویژه به ورزش پایه وکهن کشتی شهرستان با توجه به پتانسیل ها و افتخارات جوانان و نوجوانان شهرستان در این ورزش
پرطرفدار.
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تشکیل کارگروه زیر ساخت ها و عمران طرح های ملی شهرستان با حضور اساتید متخصص فنی دانشگاه  ،نخبگان جوان این حوزه ،
صاحب نظران و فعاالن عرصه اجرای طرح های ملی در جهت تدوین  ،مطالعه و چگونگی نحوه پیگیری و اجرای طرح های ملی در
شان مردم والیتمدار شهرستان تویسرکان

 .2پیگیری و نظارت جدی و مستمر بر ادامه روند تکمیل پروژه دوبانده کردن جاده جوکار به تویسرکان ورفع موانع معارضین وقطعات
باقیمانده از آن.
 .3پیگیری و نظارت جدی و مستمر بر ادامه روند تکمیل پروژه دوبانده کردن جاده تویسرکان به کنگاور و رفع موانع معارضین وقطعات
باقیمانده از آن.
 .4پیگیری طرح پیشنهادی اصالح و عریض کردن جاده تویسرکان به گنجنامه همدان با حفظ ساختار محیط زیست منطقه و طبیعت
زیبای گردشگری آن.
 .5پیگیری جدی و مستمر ادامه روند شروع و ساخت ایستگاه فطار در منطقه باباکمال با توجه به حضور معاون وزیر راه و کلنگ زنی آن.
 .6پیگیری طرح کمربندی شهرستان تویسرکان به کنارگذر در جهت تبدیل آن به قطعه سوم طرح ملی جوکار  ،تویسرکان به کنگاور و
وصل این دو به یگدیگر با مطالعه کارشناسی و جذب اعتبارات ملی با توجه به عدم توانمندی مالی شهرداری شهرستان در اجرای
پروژه.
 .1پیگیری و اقدام جدی در خصوص ایجاد تصفیه خانه طراحی شده سد سرابی به عنوان یک طرح ملی در جهت انتقال آب سالم و قابل
تامین برای سرابی  ،تویسرکان و سرکان و روستاههای اطراف شهرستان منجمله (روستای شاهزید ،روستای قلعه قاضی ،روستای عین
آباد ،روستای آرتیمان و در آینده به روستاههای اشترمل جیجانکوه و دوالیی با انتقال آب به مجتمع آبرسانی و تقسیم انتقال آب به
سه روستا
 .8پیگیری جدی طرح مطالعه شده سد خرمرود و اقدام از طریق وزارت نیرو در جهت اجرایی کردن این طرح ملی درجهت مهار آبهای
سطحی منطقه خرمرود شهرستان تویسرکان
 .0پیگیری تامین آب شرب روستایی در قالب طرحی ملی به وزارت نیرو در مناطقی که بحران آب آشامیدنی دارند.
 .79تالش برای جذب اعتبارات الزم در خصوص نو سازی مساکن روستایی و درنظرگرفتن تسهیالت قابل توجه بانکی با یارانه مناسب برای
روستاییان با تسهیل ضمانت زنجیره ای از سوی دولت و بانک مرکزی با پیگیری در مجلس.

والسالم
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
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