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مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان بجنورد
حوزه عمران ،شهری ،روستایی و فناوری
-1پیگیری چهار بانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان
با اعتباری بالغ بر  3650میلیارد ریال
-2پیگیری اجرای پروژه راه آهن اسفراین به بجنورد
بااعتبار تخصیصی 2000میلیارد ریال ازمحل اعتبارات سفرریاست محترم جمهوری
-3پیگیری افتتاح و بهره برداری از ترمینال مسافربری فرودگاه بجنورد و افزایش
پرواز ها از  3پرواز به  9پرواز در هفته
-4پیگیری احداث پارک دوبرار بجنورد ،بزرگترین پارک درسطح استان خراسان شمالی باتخصیص
اعتباری بالغ بر  65میلیارد ریال

مرد توسعه
استوارم بر عهدی که بستم

حوزه صنعت

حوزه آموزشی ،فرهنگی،
هنری و نیروی انسانی

-1پیگیری ساخت و افتتاح کارخانه اسید بااعتباری بالغ بر  550میلیارد ریال واشتغال  75نفر
 -2پیگیری ساخت وافتتاح شرکت فوالدگستر بااعتباری بالغ بر  300میلیارد ریال واشتغال 120نفر
 -3پیگیری ساماندهی  50واحد کوچک درشهرک صنعتی بااعتباری بالغ بر  400میلیارد ریال و  500نفراشتغال
 -4پیگیری ساخت کارخانه بازیافت الستیک خودرو با اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال و اشتغال زایی  25نفر

حوزه اجتماعی ،ورزشی ،بهداشت ودرمان
-1پیگیری ساخت و افتتاح بیمارستان  320تختخوابی امام حسن مجتبی(ع) بجنورد ،بخش تشخیص سرطان بیمارستان

 -5پیگیری تخصیص 1000میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه شهری بجنورد

امام علی(ع) -بخش سوختگی و احداث دانشکده پزشکی و دندان پزشکی با اعتباری بالغ بر 1500میلیارد ریال

 -7پیگیری آسفالت و روکش  ۸۰کیلومتر راه روستایی

 -3پیگیری تکمیل  5سالن ورزشی در سطح شهرستان بجنورد

 -6پیگیری جذب قیر رایگان وآسفالت  120هزارمترمربع از معابر سطح شهر بجنورد
 -8پیگیری جذب وام های کم بهره برای بافت های فرسوده
 -9پیگیری جذب تسهیالت کم بهره و بالعوض برای بیش از 1000واحد مسکونی خسارت دیده
ناشی ازسیل سال جاری
 -10پیگیری گازرسانی به تمام روستاهای باالی  20خانوار درسطح شهرستان بجنورد
 -11پیگیری تخصیص اعتبار  670میلیارد ریال اعتبار برای ساخت  76آموزشگاه و سالن آموزشی و
تربیتی در حوزه انتخابیه
 -12پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از  33روستا در سال  94به  88روستادرسال 98
-13پیگیری ارتقاء ضریب تلفن همراه از  38/49درصد به  87درصد در سطح حوزه انتخابیه
 -14پیگیری ارتقاء تعداد سایت نسل 4همراه اول از صفربه 219سایت و تعداد سایت نسل  4ایرانسل

 -2پیگیری تکمیل پروژه ورزشگاه  15هزارنفری  19مهر بااعتباری بالغ بر  380میلیارد ریال

توسعه و بودجه سالیانه کشور
-2پیگیری وافزایش  55درصدی بودجه هزینه ای
وتملک دارایی دانشگاه کوثر بجنورد
-3پیگیری جهت تخصیص  90میلیارد ریال
اعتبار برای ساخت ساختمان  19مهر دانشگاه

اعتبار برای احداث ساختمان آموزشی دانشکده
فنی وحرفه ای پسران بجنورد( دارالفنون)

 -6پیگیری احداث خانه جوان درشهر بجنورد

 -5پیگیری برقراری حق مرزی وفوق العاده

 -7پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی درسطح شهرستان بجنورد

مناطق کمترتوسعه یافته دراحکام کلیه کارکنان

 -8پیگیری احداث ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان واحداث خوابگاه ورزشی

دستگاه اجرایی

 -9پیگیری احداث درمانگاه وخانه بهداشت درسطح شهرستان بجنورد

 -6پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان

-10پیگیری جذب بیش از850میلیارد ریال تسهیالت بالعوض وکم بهره در سطح شهرستان

 -7پیگیری افزایش  4رشته درمقاطع کارشناسی

 -11پیگیری جهت اشتغال  1749نفر درحوزه روستایی از محل اشتغال پایدار در سطح شهرستان

-12پیگیریافزایش3الی5برابریمستمریافرادتحتپوششکمیتهامدادحضرتامامخمینی(ره)وبهزیستیدرسطحشهرستان

 -13پیگیری اعتبار 10میلیارد ریال برای گود کشتی باچوخه درشهر بجنورد

ارشد دردانشگاه کوثر بجنورد
 -8پیگیری جهت افزایش جذب هیات علمی
از 45نفربه 60نفر دردانشگاه کوثر بجنورد

 -۱۴پیگیری بخشودگی سود و جرایم وام های زیر یک میلیارد ریال

-9پیگیری جهت تخصیص اعتبار دانشکده علوم

از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه

پایه دانشگاه بجنورد

حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

-16پیگیری اعتبارات برای اجرای فاضالب در مناطق ناظرآباد ،کالته جوادیه ،گلستان شهر و شهرک

جانبازان و ایثارگران معزز در برنامه های

-4پیگیری جهت تخصیص  33میلیارد ریال

 -5پیگیری تکمیل سالن ژیمناستیک شهر بجنورد

100درصدی مردم مرکز استان از آب سد شیرین دره با اعتباری تخصیصی بالغ بر 180میلیارد ریال

قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا،

کوثر بجنورد

 -4پیگیری ساخت وتکمیل ورزشگاه  6هزارنفری شهر بجنورد

-15پیگیری اعتبارات برای اجرای رینگ شمالی شهر بجنورد در راستای عادالنه آب شرب و بهره مندی

 -1پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه

-10پیگیری جهت تخصیص اعتبار دانشکده
پتروشیمی دانشگاه بجنورد
 -11پیگیری جذب ردیف استخدامی برای

فرهنگیان با اعتباری بالغ بر  260میلیاردریال

 -۱پیگیری اعتبارات افزایش  7برابری منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان

بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه

 -17پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده

 -۲پیگیری اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 1000هکتاراراضی آبی شهرستان با اعتباری بالغ بر  80میلیارد ریال

انتخابیه

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان مانه و سملقان
دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
فوق لیسانس رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
لیسانس جغرافیای اقتصادی انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

سـوابــق مــسئولـیـتی
فراکسیون ها
نائب رئیس فراکسیون مناطق کمتر توسعه یافته

عضو فراکسیون فرهنگیان

عضوهیات رئیسه فراکسیون نفت و نیرو

عضو فراکسیون عشایر

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید

عضو فراکسیون اشتغال و سرمایه گذاری

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی

عضو فراکسیون کارگری

عضو فراکسیون توسعه صادرات

عضو فراکسیون قرآن ،عترت و نماز

عضو فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار

عضو فراکسیون جاده ابریشم

عضو فراکسیون حمایت از مرزنشینان

عضو فراکسیون کار وکارآفرینی

عضو فراکسیون دانشگاه آزاد اسالمی

عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی

عضو فراکسیون فرش و صنایع دستی

عضو فراکسیون خیرین سالمت

عضو فراکسیون ورزش و جوانان

عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری

عضو فراکسیون شفاف سازی اقتصادی و انضباط مالی
عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولین

کمیسیون ها ،مجامع و شوراها
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال99
عضوکمیسیون جامع حمایت از معلولین
عضوکمیسیون جامع مشترک درآمد پایدارشهرداری ها و دهیاری ها

حوزه عمران ،شهری ،روستایی و فناوری

حوزه اجتماعی،ورزشی ،بهداشت ودرمان
-1پیگیری ارتقاء بیمارستان  32تخت خوابی پورسینای آشخانه به 120تخت خوابی

-2پیگیری ساخت و افتتاح استخر شهروند در شهرآشخانه
-3پیگیری افزایش  3الی  5برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) وبهزیستی

-1پیگیری چهار بانده کردن محور جنگل گلستان به بجنورد بااعتباری بالغ بر  3650میلیارد ریال

-4پیگیری تسهیالت کم بهره برای منازل مسکونی مددجویان بهزیستی وکمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) درقالب تسهیالت بالعوض
-5پیگیری اجرای قانون استهمال وام دربخش کشاورزی به مدت 3سال
-6پیگیری بخشودگی سود وجرایم وام های زیر یک میلیارد ریال
-7پیگیری تسهیالت کم بهره به مبلغ  640میلیارد ریال جهت ایجاد اشتغال درروستاهای سطح شهرستان مانه وسملقان
-8پیگیری از طریق بنیاد علوی درخصوص پرداخت وام های کم بهره وایجاد اشتغال در روستاهای سطح شهرستان مانه وسملقان
-9پیگیری تکمیل سالن چندمنظوره شهر آشخانه
-10پیگیری احداث خانه جوان شهرستان مانه و سملقان
-11پیگیری تکمیل پنج سالن ورزشی درسطح شهرستان مانه وسملقان
-12پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی درسطح روستاهای مانه وسملقان
-13پیگیری ایجاد درمانگاه وخانه های بهداشت روستایی

حوزهآموزشی،فرهنگیوهنریونیرویانسانی
-1پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا ،جانبازان و
ایثارگران معزز در برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور
-2پیگیریبرقراریحقمرزیوفوقالعادهمناطقکمترتوسعهیافتهدراحکامکلیهکارکناندستگاهاجراییحوزهانتخابیه
-3پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان
 -4پیگیری جذب ردیف استخدامی برای بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه

-2پیگیری احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی ازسیل با اعتباری بالغ بر 1000واحد مسکونی به صورت وام های بالعوض وتسهیالت کم
بهره در سطح شهرستان
-3پیگیری آسفالت و روکش  160کیلومتر راههای روستایی در سطح شهرستان مانه و سملقان
-4پیگیری گازرسانی به تمام روستاهای باالی 20خانوار شهرستان مانه وسملقان
-5پیگیری اصالح معابر ورودی شهر آشخانه
-6پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از  31روستا در سال  94به  78روستا در سال 98
-7پیگیری جهت ارتقاء ضریب تلفن همراه از  38/49درصد به  87درصد در حوزه انتخابیه
 - 8پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده
-9پیگیری جهت ارتقاء تعداد سایت نسل 4همراه اول از صفر به 219سایت و تعداد سایت نسل  4ایرانسل از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه

حوزه صنعت
-1پیگیری تبدیل مانه و سملقان به قطب تولید پوشاک با احداث 10
واحد صنعتی در سطح استان خراسان شمالی
-2پیگیری کارگاه تولید انواع پارچه و نساجی در شهرک صنعتی آشخانه
-3پیگیری احداث کارخانه فوالد گدازان اعتماد

حوزه کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی
-1پیگیری شروع عملیات اجرایی سد دربند بااعتباری بالغ بر  2500میلیارد ریال

 -2پیگیری تخصیص اعتبارات بالعوض و تسهیالت کم بهره برای اراضی سطح شهرستان با

اعتباری بالغ بر  400میلیارد ریال
 -3پیگیری ایجاد مجتمع گلخانه امام رضا(ع) بااعتباری بالغ بر 80میلیارد ریال
-4افزایش700درصدییا5برابریاعتباراتمنابعطبیعی،آبخیزداریوجنگلکاریدرسطحشهرستان

نماینده قوه مقننه در شورای آمایش سرزمین
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان
عضو هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی

عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان های گرمه،
جاجرم و راز و جرگالن در روز دوشنبه  ۲۸بهمن در همین صفحه منتشرخواهد شد
ستاد مرکزی :بجنورد خیابان امام خمینی (ره) بین میدان فردوسی و چهارراه قیام
Dr_Ali_Ghorbani

