
 الرحیم الرحمن اهللمبس

 مه حيدریه تربت هاي شهرستان شریف مردم محترم نماینده باستاني سعيد دكتر آقاي جناب

 دهم دروه در اسالمي شوراي مجلس در زاوه و والت

  توفیق آرزوی و احترام و سالم با

 در اساسي امورات وضعیت آخرين و مهم مكاتبات زباني، هم و همدلي ضرورت و داری امانت رسم به

 و  بعدی های پیگیری جهت  قسمت سي در خالصه بصورت را زاوه و والتمه حیدريه، تربت های شهرستان

 شدن اجرايي برای داشتم اشاره قبال كه همانطور. شود مي عالي جناب حضور تقديم خدمت، مسیر تداوم

 بديهي. دانم مي خود وظیفه را دريغ بي مساعدت و همكاری بعدی، مراحل تمامي در  مردم حقه ب مطالبات

 عظیم و راحل امام های آرمان و واليت روشن مسیر در حركت شهادت، قافله از مانده جا اين توقع تنها است

 اساسي قانون و اسالم هایارزش و اصول و انقالب فرزانه رهبر حكیمانه های رهنمود و شهیدان و (ره) الشان

 .است الهي مستقیم صراط اين در خیانت و انحراف قرمز خط تنها و است

 باشند داشته استحضار تالش هزار و امید هزار و شهید هزار های شهرستان بصیر و نجیب و شريف و عزيز مردم

 مبارک ماه روز اولین در ساعت پنج حدود)  حضوری جلسه در مهم موارد مكاتبات مستندات، و مدارک كه

 موارد اين خالصه و شد محترم نماينده حضور تقديم شما امانتداری وظیفه بحسب ( 95/3/18 مورخ رمضان

 .. در زير خالصه ای از اين موارد ارائه مي گردد رسد مي  بزرگوار مردم و محترم شهروندان عموم اطالع به

 پرورش و آموزش  وزارت حیاتی و اساسی مهم بسیار امور و مشكالت  و مسائل -1

 و كرديم فراواني تالش ـ شد اجرا ناقص يازدهم، دولت توسط كه ـ معلمان بندی رتبه نظام برای نهم دوره در

 من هاینطق و اسناد كه خوردم ها دل خون پرورش و آموزش و معلم منزلت ارتقاء و فرهنگیان دانشگاه برای

 لیسانس، مقطع از بار اولین برای نفر هزار 5 استخدام فرايند گذشته سال در .است آن مؤيد بهترين مجلس، در

 به آن پیگیری و تصويب كه يافته ادامه نیز توسعه ششم برنامه تدوين در روند اين و شد انجام بوم برای بوم از

 است شده تنظیم كشور توسعه ششم برنامه در خوب بسیار مصوبه ده از بیش . بود خواهد دهم مجلس عهده

 كه كنممي يادآوری. بخشید خواهد تازه جاني كشور، تربیت و تعلیم به دهم مجلس در نهايي تدوين در كه

 در امیدوارم كه بود مؤثر و خطیر رسالت اين به كمک انتخابات، دوره دهمین در من حضور دلیل مهمترين

 تراز مدارس كه دارم و داشته ايمان. شود اجرايي و نهايي ششم برنامه مصوبات حداقل مجلس، از دوره اين

 بايد نیز معلمین جايگاه و باشد برخوردار برنامهفوق و فرهنگي ورزشي، امكانات همه از بايد اسالمي جمهوری

 ظرفیت كشور امكانات نیست تحقق غیرقابل آرزوی يک اين. باشد ها دانشگاه علمي هیأت اعضای با همتراز

 حوزه شهرستانهای در .نمايم پشتیباني و طراحي اسالمي نظام تراز در را پرورش و آموزش كه دارد را اين

 دولت و محترم خیرين كمک با اموزشي های پروژه احداث و نوسازی در مهم و اساسي بسیار اقدامات انتخابیه



 خیرين جذب و اموزان دانش اردوگاه وحیاتي مهم مساله و فرهنگیان دانشگاه پیگیری ادامه است شده انجام

 .است ضروری و مهم بسیار پیشكسوتان و فرهنگیان تشكالت تقويت....

  مركزي خراسان طرح  -2

 مفاد كه است كشوری تقسیمات حوزه در كارشناسي هایمشاوره و مستندات و مطالعات حاصل طرح اين

 ارائه محترم استاندار و كشور وزارت جمهوری، محترم رياست نهاد  انقالب، معظم رهبر دفتر به و  تنظیم آن

 7 جمعیت، میلیون يک و شهرستان 12 مركز در زاوه و والت مه حیدريه، تربت های شهرستان. است شده

 شاهراه  احداث، حال در فرودگاه آهن، راه ايستگاه كشاورزی، تولیدات قطب ، علمیه حوزه دانشگاهي، مركز

 استان مركزيت استحقاق كه است بالفعل و بالقوه فراوان های شايستگي حائز و كشور جنوب به شمال اتصال

 در ناصواب تصمیمات اوال : است يادآوری به الزم خصوص اين در اساسي ونكتهد .است دارا را مركزی خراسان

 های استان از بسیاری از زاوه و والت مه حیدريه، تربت های شهرستان كه نحوی به است كشوری تقسیمات

 عدالت با اعتبارات متاسفانه كه است كشور بودجه ناعادالنه توزيع ثانیاو دارد بیشتری جمعیت و وسعت كشور

 مشكالت اين رفع و  خصوص اين در قاطع پیگیری .شود نمي توزيع كارشناسي و علمي هایشاخص براساس و

 علمي اصول رعايت با كشور تقسیمات طرح شدن اجرايي مهم مشكل اين حل راه بهترين . است حیاتي بسیار

  يا است پیگیری حال در كشور وزارت و ريزیبرنامه و مديريت سازمان در حاضر حال در كه كارشناسي و

 عادالنه اشخاص و افراد نفوذ و سلیقه اعمال از دور شفاف و معین معیارهای و ها شاخص اساس بر اعتبارات

   . شود توزيع

  شهرستان فوالد هايروژهپ -3

 و دارد قرار LC گشايش يعني وضعیت بهترين در الهي لطف به(  رخ) حیدريه تربت شهرستان فوالد مجتمع

 كشورهای با ها قرارداد كلیه تكمیل و تنظیم و مركزی بانک تايید و كشور بزرگ بانک 5 كنسرسیوم مشاركت با

 بود خواهد شهرستان در شغلي فرصت هزار 12 ساز زمینه پروژه اين اجرای شاءهلل ان شده ايتالیا،نهايي و چین

(  زاده نعمت مهندس)  تجارت و معدن صنعت،(  نیا طیب دكتر) اقتصاد محترم وزرای جدی پیگیری وجود با

 ، برق گاز، قرارداد انعقاد و پروژه سايت محل در افراد اين مستقیم وحضور بازديد و دولت هیات سفر مصوبه و

 ....تومان میلیارد دهها هزينه و اول درصد نیم و هفت بابت تومان میلیارد دويست تامین....  و آهن راه آب،

 است پروژه اين شدن اجرايي راه سد كشور بانكي غلط نظام متاسفانه اساسي و مهم اقدامات اين همه وجود با

 در لیتر پنجاه و صد چهار وجود با آب كمبود یبهانه.  شد خواهد پروژه شدن متوقف باعث غفلت ای لحظه

 همین و است ساختگي.....  صنعت، بخش در منطقه اشتغال ناچیز سهم تربت، شهری فاضالب پساب ثانیه

 كاوه شرق فوالد. شد ديگری جای منتقل منطقه از متاسفانه فوالد مقطعي در شد باعث خطرناک های البي

 تصرف شهرستان منطقه بهترين در زمین هكتار صد چهار حدود كدام هر ملي بانک و(  مستضعفان بنیاد)

 فوالد كارخانه اولیه مواد تامین برای كنسانتره كارخانه احداث مشغول خواف شهرستان سنگان و اندكرده

 توسط آن كلنگ اينكه به توجه با ملي بانک بويژه و نداده انجام اساسي اقدام شهرستان در متاسفانه هستند



 به امكانات اين تحويل جهت قانوني اقدام نیست ملي بانک كار به امیدی خورد كشور از خارج فرای خاوری

  .است مهم بسیار موضوع اين پیگیری است شده انجام ديگر گذاران سرمايه

 حیدريه تربت راشد برق نیروگاه -4

 سرمايه و درصد 40 مپنا مشاركت با نیروگاه اين. قراردارد نیرو وزارت اول اولويت در اقدامات آخرين براساس 

 صندوق به معرفي آستانه در است شده واريز بانک حساب به كه خصوصي بخش توماني میلیارد 10 گذاری

 وزير چیتچیان مهندس آقای جناب حضور با رضوی خراسان به دولت محترم هیات سفر در.است ملي توسعه

 مدارک كلیه شد اعالم نیرو وزير توسط سراسری اخبار از و خورد كلید پروژه اين اجرايي عملیات نیرو محترم

 .باشد مي پیوست مستندات و

 

 ارتقاء روستاهاي شهرستان ها  -5

 كاريزک آباد، صفي چخماق، حسن، آقا قلعه  ساق، آباد، عبدل روستاهایاين فعالیت مربوط به ارتقاء 

 اين ارتقاء كه است اين از حاكي پیوست مستندات و مدارک و  مكاتبات لیهبوده كه ك نسر و ناگهاني

 اسرع در است متعهد دولت. است مانده متوقف دولت در اما شده تايید كشور وزارت در  شهر به روستاها

. نمايد عملي  نكرده اجرا كشور كل در قانون خالف بر است سال دو از بیش كه را قانوني اقدام اين وقت

  .است شده  نهايي تايید استانداری و كشور وزارت كارشناسان توسط روستاها اين ارتقا های شاخص

 مدرس شهید فرودگاه -6

 در و است بوده استان نمايندگان مجمع جدی مطالبات جزو شهرستان 12 مركز در كهاين فرودگاه  

 مه شهرستان.  است تاكید مورد خصوص اين در ها پیگیری ادامه. دارد قرار فرودگاه باند آسفالت مرحله

 فرودگاه اكثر اينكه وجود با است دارا بسیاری توانمندی و ظرفیت شادمهر شهر و پروژه اين اجرای با  والت

 به توجه با مدرس شهید فرودگاه خصوص در كارشناسان ولي است مواجه جدی مشكالت با كشور های

 ظرفیت به عنايت با و گرفته قرار جمعیت جمعیت میلیون يک و شهرستان دوازده حدود مركز در اينكه

 .است كارشناسي كامل توجیه دارای اين كشاورزی و معدني های

  ايستگاه دسترسی جاده احداث و كل اداره به شهرستان آهن راه ايستگاه ارتقاء ضرورت -7

 روستاهای عزيز مردم توافق و رايگان قیر و تومان میلیارد 2 با شهرسازی و راه وزير موافقت مدارک  

 نمايندگان مجمع مطالبات جزو ارتقاء است ذكر به الزم .باشد مي  پیوست ايستگاه به دسترسي جاده  محدود

 و تومان میلیارد دو)   اعتبار از بخشي اخذ قبیل از آهن راه دسترسي جاده احداث اولیه اقدامات كلیه و بوده

 و  رشد در مهم بسیار گام پروژه اين اجرای و است شده انجام.... (  جاده محدوده روستاهای و رايگان قیر

 ايستگاه احداث رایب .بود خواهد قطار محترم مسافرين به بويژه مردم به بزرگي  خدمت و شهرستان  توسعه



 پیمانكار با و مصوب تومان میلیارد سه حدود رخ بخش جالل حصار و والت مه شهرستان آباد نصر در آهن راه

 .است مهم بسیار پیگیری ادامه شده شروع كار و قرارداد انعقاد

 دانشگاه در فقیه ولی نمايندگی نهاد -8

 و فرهنگي امور برای كه مهم مركز اين. است گرفته قرار تهران موافقت موردنهاد نمايندگي ولي فقیه  

 مهم و حیاتي ها دانشگاه فرهنگي و معنوی تعالي برای است ابالغ صدور و نهايي مرحله در دانشگاه معنوی

 .بود خواهد شهرستان هایدانشگاه برای بزرگي خسران  آن، در توقف و تاخیر هرگونه و است ضروری و

 آسفالت راه ها -9

 پیگیری ادامه است شده انجام خوبي بسیار اقدامات شهرها های ورودی و روستايي های راه آسفالت برای

 و محترم فرمانداران همكاری است ضروری و مهم بسیار شهرها ورودی های جاده برای خصوصاً مسئله اين

 اين بهمراه مجلس نماينده مشترک جلسات و ها شهر اسالمي شورای محترم اعضای و محترم شهرداران

ه ب گشاييگره و كارآمد بسیار كشوری و استاني مسولین ساير و كشور وزارت و شهرداريها سازمان در بزرگوران

  .دارد همراه

 رسانی گاز  -10

 بیش كه روستاهايي نفت، وزارت  تعهد طبق است رساني گاز ژهپرو اجرای حال در روستاها اكثر الهي لطف به

 سه روستاهای برخورداری  اهلل شاء ان. باشند بهرمند نعمت اين از 95سال در بايد دارند جمعیت خانوار 50 از

 10 حدود به گاز تقويت و ديزباد از گاز انتقال لوله خط اجرای مهم بسیار پروژه .شود مي درصد صد شهرستان

 پروژه اين كه است شايسته و گرفته قرار شروع مرحله در تومان میلیارد صد يک حدود اعتبار با شهرستان

 متوقف شهرستان 3 در زايي اشتغال بزرگ های پروژه از بسیاری  صورت اين غیر در. شود جدی پیگیری

 .بود خواهیم منازل گاز قطعي شاهد سرما فصل در آن بر عالوه و ماندمي

 رفع مشكالت مربوط به عدم تعريف مناسب محدوده روستايی -11

 بنیاد و طبیعي منابع با كه فراواني اختالفات روستايي، محدوده تعريف عدم مشكالت خاطر به روستاها اكثر

 تامین در مهمي عامل مردم، دستي هایچاه. برند مي رنج كشاورزی آب نادرست تقسیم بخاطر و دارند  مسكن

 میداني مطالعات و موجود شواهد. است روستاها در سكونت و كار ادامه برای آنان دلگرمي موجب و معیشت

 اين از و اند نكرده اتخاذ جامع و كارشناسي تصمیمات خصوص اين در مسئولین متاسفانه كه دهدمي نشان

 از مردم مهاجرت افزايش شاهد نگیرد شكل زمینه اين در صحیحي و هنگام به اقدام اگر و اندكرده غفلت مهم

 رقم كشور برای را بزرگي بحران  آن، متعاقب هایآسیب و نشیني حاشیه زودی به و بود خواهیم روستاها

 .زد خواهد



 افزايش تعداد نماينده براي اين حوزه انتخاباتی  -12

 كمال با است؛ دارا را نماينده 2 شرايط و توانمندی و استعداد زاوه و والت مه حیدريه، تربت های شهرستان

 يک نفر هزار400 حدود با شهرستانها اين و دارند نماينده يک نفر هزار 50 با انتخابیه های حوزه بعضي تاسف

 شهر 7 روستا، 300 حدود امور  به رسیدگي و مجلس نماينده برای زيادی مشكالت باعث اين و دارد نماينده

 و علمي های شاخص رعايت و كشوری تقسیمات كامل و جامع طرح شدن اجرايي.است شهرستان 3 و

  .شودمي مشكل اين رفع باعث.... محرومیت و جمعیت وسعت، مثل كارشناسي

 علمیه حوزه -13

 بزرگي هایقدم .باشد ويژه توجه مورد دولت اعتبارات در بايد زاوه و والت مه حیدريه، تربت های شهرستان در

 اهتمام با است امید است شده برداشته بزرگوار روحانیت و جمعه محترم ائمه توسط اخیر هایدرسال كه

 تكمیل در اهتمام بويژه . نمايیم وظیفه انجام روحانیت كنار در جدی هایپیگیری و دولتي اعتبارات و خیرين

 آيت حضرت و محترم جمعه امام همت با كه حیدريه تربت شهر مركز در علمیه مدرسه احداث حال در پروژه

  .است احداث حال در زاده قاضي اهلل

 علمیه حوزه كار  پیگیری ، والت مه شهرستان علمیه حوزه طالب امور به كمک، خواهران علمیه حوزه پیگیری

 حال در عادل  سید آقای حاج جناب محترم خیر توسط كه كدكن شهر علمیه حوزه تكمیل، زاوه شهرستان در

  .است احداث

 است منطقه مهم و حیاتي ضرورت ع صادق امام مكتب و علمیه های حوزه تقويت فرهنگي جهاد عرصه در 

 فرصت يک  هستند مشهد و قم در علمیه حوزه اركان از كه شهرستان انقالبي روحانیت  و علما خداوند لطف به

 در. است مهم و ضروری بسیار بزرگواران با همكاری و تعامل و ارتباط بود خواهد و بوده منطقه برای بزرگ

 جايگاه بعنوان جمعه محترم ائمه و جمعه نماز عبادی و سیاسي مقدس نهاد  شود يادآوری بايد خصوص همین

 انقالب و اسالم ارزشهای و اصول از حفاظت و اخالق و معنويت گسترش سنگر و اسالمي جامعه امامت و واليت

 بايد اعتقادی و اخالقي و معنوی بزرگ فرصت اين از باشد عملي التزام و احترام مورد و حمايت بايد اسالمي

 .باشیم نداشته دريغ كمكي هیچ از و داشت والئي و انقالبي ی استفاده انقالبي و ديني وظیفه بعنوان

 

  شهرستان دانشگاهی مركز هفت -14

 سیصد حدود جذب و پزشكي علوم دانشگاه ارتقاء است يافته ارتقاء اخیر هایسال در دانشگاهها كلیه اهلل بحمد

 ..... درماني شیمي تخصصي، كلینیک آی، ار ام ،دستگاه پزشكي تجهیزات قلم

 اسالمي آزاد ارشددانشگاه رشته چهار افزايش و دولتي دانشگاه جديد ساختمان واحداث دولتي، دانشگاه ارتقاء

 آنچه ولي است شده حاصل خداوند لطف به كه است بزرگي توفیقات..... دكتری و ارشد رشته سه و چهل به

  است مهم كار ادامه خصوص در در



  منطقه های توانمندی و استعدادها و  نیازهای با متناسب دانشگاهي جديد هایرشته پیگیری 

  منطقه های ظرفیت توسعه برای بومي التحصیالنفارغ از از بويژه علمي هیأت جذب 

 .است مهم و ضروری بسیار حوزه اين در زدگيسیاست از پرهیز

 جهاد و زعفران، پژوهشكده رشد، مراكز تقويت دانشگاهها، در فقیه ولي نهادنمايندگي برای ويژه اهتمام

 خوابگاه ساخت به متعهد درمان و بهداشت وزير معاون سفر در كه دانشجويان خوابگاه مساله و دانشگاهي

 است شده جذب آن اعتبارات از بخشي و شد شهرستان پزشكي علوم دانشگاه

 پژوهشي و علمي همايش بیست حدود دانشگاهها استقالل بركت به كه پژوهشي و علمي های همايش برگزاری

 . 1404افق در منطقه انداز چشم نخبگان، ابريشم، زعفران، مثل

 احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكی  -15

 و خداوند لطف به كه جديد زمیني در پزشكي علوم دانشگاه پرديس احداث هایزيرساخت و مقدمات تمام

 بیمارستان تكمیل است، شده آغاز و فراهم پرورش آموزش محترم وزير و درمان بهداشت، محترم وزير مساعدت

 تا زاوه تختخوابي 32 بیمارستان) زاوه شهرستان بیمارستان تكمیل تخصصي، كلینیک تكمیل ،(ع)حسین امام

 بیمارستان( است شده تنظیم قرارداد پیمانكار با و اعتبار تامین كاری سفت و اسكلت و سقف اجرای مرحله

 و امكانات تكمیل در دارد خوبي نسبتا وضعیت سالمت  محترم خیرين و دولت كمک با والت مه شهرستان

 اخذ اند داده مساعدت قول بیمارستان از حضوری بازديد در ايشان معاون و درمان  بهداشت وزير تجهیزات

 مهم هایالويت از و حیاتي و مهم بسیار علمي هیأت جذب و پزشكي علوم تكمیلي تحصیلي های رشته مجوز

 .است منطقه درمان و بهداشت

 آب شرب -16

 اقدامات روستاها اكثر و(  آباد دولت بايگ سنگ، رباط آباد، فیض حیدريه، تربت)  شهرها شرب آب حوزه در

 شود مي تامین شرب آب تانكر با كه خورشبر و گشن روستاهای)  فقط. است شده انجام مهم و حیاتي بسیار

 آب مشكل 95 سال در بايد شهرستان اداری شورای مصوبه آخرين براساس  روستا دو اين بايگ بخش در( 

 در جدی مشكل انشاءاهلل روستايي شرب آب خوب اعتبارات عنايت با. شود مرتفع بايد روستا دو اين شرب

 روستاها شهرهاو شرب آب حوزه در تومان میلیارد پنجاه از بیش خداوند لطف به بود نخواهد شرب آب حوزه

  است شده هزينه و اعتبار جذب

  درصد 85  از بیش پیشرفت با حیدريه تربت شهر فاضالب طرح اجرای 

  دو  شماره خانه  تصفیه ايستگاه تكمیل 

  حیدريه تربت شهری فاضالب پساب لیتر  پنجاه و صد چهار برای ريزیبرنامه 

 احیاء كشاورزي  -17



 بر تاكید با بايد...  و سازی مدرسه و گازرساني و جاده برق، مثل روستاها در خدمات و اقدامات تمام

 نیازهای به توجه  زمینه در باشد؛ همراه دامداری توسعه و روزآمد كشاورزی احیاء اشتغال، مهم مسئله

 پیشتر همچنانكه و است حیاتي بسیار كشاورزی آب تامین خصوصاً روستا در فداكار و عزيز مردم اصلي

 بزرگ بحران يک اين و بود خواهیم روستاها از مهاجرت شاهد حتم بطور تدبیر عدم صورت در شد اشاره

 .بود خواهد ناپذير جبران اقتصادی و فرهنگي اجتماعي، آسیب و كشور برای

 روستائیان بازنشستگی و بیمه -18

 و روستائیان بیمه صندوق اعضای.  است شده انجام خوبي مصوبات عزيز روستائیان بازنشستگي و بیمه برای

 تقلیل مصوبه مشمول عزيز روستائیان سن سقف بايد و شوند مي بازنشستگي مشمول سابقه سال ده با عشاير

 صاحبان حقوق احقاق باعث مساله اين  پیگیری و است سال 60 ششم، برنامه در پیشنهادی سن سقف. يابد

 نیست اسالمي نظام شايسته. نیست اسالمي نظام شايد كشور در بیمه نوع هفده وجود .بود خواهد انقالب اصلي

 درست بیمه جامعه حالل رزق تامین سال هفتاد يا شصت از بعد هستند انقالب اصلي صاحبان كه روستائیان

  باشند نداشته

 ارتقاء بعضی شهرها به شهرستان -19

 های بخش و شادمهر بخش و زاوه شهرستان سلیمان بخش جمله از شهرستان سه در هایبخش از بعضي

 جديت با بايد خصوص اين در كشوری غلط تقسیمات .داراست را شهرستان به ارتقاء شاخصهای  كدكن و رخ

 . كرد استفاده بايد كشوری تقسیمات طرح شدن اجرايي برای فرصتي هر از.شود اصالح و نظر تجديد تمام

 

 اقدامات اساسی در خصوص راه اصلی شهرستان هاي زاوه و  شهر كدكن -20

 است؛ شده انجام خوبي نسبتاً اقدامات كدكن شهر اصلي راه و زاوه شهرستان اصلي راه خصوص در

 و الزم اعتبار استان در متاسفانه است؛ ضروری شهرسازی و راه وزير طريق از قاطع و جدی پیگیری ادامه

 حیدريه تربت شهر به زاوه شهرستان ورودی. ندارد وجود حیاتي و مهم راه دو اين تكمیل برای موثر اراده

 شود آغاز بايد وقت اسرع در است شده آسفالت خواف و گناباد سمت از به توجه با

 زعفران درخصوص -21

 ای،منطقه و ملي هایهمايش برگزاری حیدريه، تربت دانشگاه در زعفران پژوهشكده سازی فعال  

 از بیش سازی فعال ارگانیک، زعفران كاشت كشور، از خارج و داخل ای رسانه فضای در زعفران معرفي

 اين همه. است شده انجام..... ديگر مشابه اقدام دهها و استان در فرآوری و بندی بسته مجموعه صد يک

 اين شود؛ پیگیری بیشتر جديت با بايد كه است بوده بزرگتری اهداف اجرای برای سازی زمینه مقدمات،

 از حمايت صندوق تعهدات اجرای زعفران، صنعتي خوشه زعفران، ملي طرح اجرای از عبارتند اهداف



 قاچاق از جلوگیری زعفران، بموقع خريد برای هاتعاوني سازی فعال و تضمیني خريد كشاورزی، تولیدات

 مي صادر ایفله بصورت سرخ طالی درصد 50 هنوز كه صادرات در تدبیر مهمتر همه از و زعفران پیاز

 هایكارگاه از كافي حمايت عدم كاال، قاچاق رويه، بي واردات سفید طالی ابريشم خصوص در. شود

 .است شده كوش سخت قشر اين برای مشكالتي باعث مستقیم متولي نبود و كشيابريشم

 موضوع ورزش -22

 نفری هزار 5 ورزشي مجموعه. است شده انجام اقداماتي اعتبارات، كمبود علیرغم ورزش خصوص در

 آقای جناب همت به پیشكوه آبشار آبي مجموعه. است افتتاح مرحله در چمن زمیني با عصر ولي شهرک

 اگر شک بي كنیم؛ تجلیل بیشتر حمايت با را ماندگار همت اين بايد  و است احداث حال در نیا زيارت

 مردم  و شد خواهد منصرف گذار سرمايه  كنیم غفلت ای لحظه و نشود انجام موانع رفع و موثر حمايت

 ورزشي امكانات حداقل از بزرگ روستاهای از بسیاری  .شوند مي محروم بزرگ نعمت اين از وجوانان

 ورزشي هایهیئات. است ضروری خصوص اين در ورزش وزير استیضاح حتي و سوال هستند محروم

 جناب خصوصاً كشوری قهرمانان و ای حرفه ورزش از حمايت. هستند مهری بي مورد روستا در خصوصاً

 مناطق امور معاون .است ضروری و مهم بسیار است المپیک عازم جاری سال در كه تفتیان حسن آقای

 در.... مهنه آباد، صفي ساق، سرباال، نسر، مثل بزرگ روستاههای از تعدادی در جمهوری رياست محروم

 است شده اجراء هم فنداسیون بعضي دارند ورزشي سالن ساخت تعهد داشتند شهرستان به كه سفری

 .است ضروری جدی پیگیری

 .. ضرورت همكاري با بسیج و نیروهاي مسلح در حوزه هاي مختلف ورزشی و فرهنگی و-23

 و مهم بسیار اقدامات ارتش، قائم تیپ محترم فرماندهي محرم، 61 توپخانه گروه بسیج، مقاومت نیروی

 بزرگ جهاد اين از بخشي بسیج صالحین ورزشي سالن 25 حدود ساخت كه اند داده انجام ورزش حوزه در

 بسیار جامعه امنیت و شهادت و جهاد پیشكسوتان اين با خالصانه و موثر همكاری و تعامل ادامه .است بوده

 .بود خواهد اثرگذار

 

 اعتبارات فرهنگی -24

 شهرستان سه هر در فرهنگي هایمجتمع متاسفانه اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير استیضاح و سوال وجود با 

. دارد باری اسف بسیار وضعیت حیدريهتربت شهرستان فرهنگي مجتمع ويژه بطور. است مهری بي مورد

 با بايد  و است كرده عمل ضعیف بسیار خصوص اين در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تأسف كمال با

 های انجمن و اسالمي ارشاد و فرهنگ امور.گردد مرتفع فرهنگ حوزه بزرگ مشكل اين موثر های پیگیری



 ارشاد وزارت از مشقت با هم آنچه و ناچیز بسیار اعتبارات هستند مهری بي مورد شدد به هنری و فرهنگي

 و هنری و علمي های شخصیت از تجلیل خصوص در . رسد نمي شهرستان به استان از شودمي گرفته

  .نیست كافي ولي شده انجام اقداماتي عرفاني و ادبي

 خواهران و برادران اي حرفه و فنی آموزشكده -25

 پرورش و آموزش وزارت توسط قانوني مصوبات اجرای عدم بخاطر خواهران و برادران ای حرفه و فني آموزشكده

 آموزشكده سند بايد وقت اسرع در.است مواجه جدی مشكالت با شهرستان مديران نگریبخشي و محدود نگاه و

 .گیرد صورت جدی اقدام آموزشي فضای احداث برای و شود صادر كشور مشابه های آموزشكده تمام همانند

 پرديس دانشگاه فرهنگیان  -26

 دانشگاه. است واگذاری مرحله آخرين در زمین واگذاری مسئله فرهنگیان دانشگاه پرديس احداث برای

 پرورش و آموزش وزارت طريق از زمین تحويل از پس بايد كه است كشور دانشگاهای مهمترين از فرهنگیان

 فرهنگیان، دانشگاه و پرورش و آموزش با تعامل و شده انجام های رايزني با. شود احداث مناسب فضای در

 مي آموزشي فضای تامین با صرفا كه است شده فراهم نیز فرهنگیان دانشگاه خواهران واحد استقرار زمینه

 .كنیم میزباني شهرمان در را مبارک پرديس اين توانیم

  شهرداران و دهیاران و روستا و شهر شوراهاي اختیارات افزايش -27

 امور مديريت مهمي و بزرگ بسیار كمک شهرداران و دهیاران و روستا و شهر شوراهای اختیارات افزايش

 پیگیری قابل روستا و شهر اسالمي شوراهای حوزه در كه مردم مراجعات از بسیاری متاسفانه. است كشور

 اين با آن رفع و شود مرتفع بايد كشور مديريتي بزرگ نقص اين. شودمي مراجعه مجلس نماينده به است

 نمايندگان عنوان به دهیاران و روستا و شهر شوراهای و شهرداران به گزارقانون كه است انجام قابل راهبرد

 مديريت حوزه در خصوصاً  مديريت تداخل ترديد بدون كند اعطا بیشتر هايي¬مسئولیت و اختیارات مردم

 .باشند پاسخگو است آورده بوجود كشور برای زيادی خسارات شهر

 بهزيستی و( ره)خمینی امام امداد كمیته -28

 ساالنه هایبودجه و  قوانین در. هستند جامعه محروم و مظلوم قشر بهزيستي و( ره)خمیني امام امداد كمیته

 در كه افرادی نفر میلیون24 در تدبیر با. شود مي گرفته ناديده عزيزان اين حق ها يارانه هدفمندی خصوصاً

 و روستائیان به مساعدت و  كمک زمینه  شود مي ندارند نیازی ها يارانه هدفمندی ماهانه پرداخت به كشور

 شده طراحي ششم برنامه و بودجه در خصوص اين در خوبي قدمهای. كرد فراهم بیشتر را پذير آسیب اقشار

 شود اجرائي و عملیاتي  اشاءاهلل است

 انتصاب افراد شايسته  -29



 مديران بعضي ولي هستند موثر و صادقانه خدمت و مجاهدت و تالش اهل شهرستان مديران از بسیاری

 نگاه از دور به  وارم امید. نیستند برخوردار الزم توان و خالقیت از و تدبیر عدم و ركود و روزمرگي دچار

 .گیرد صورت اساسي نظر تجديد حوزه اين در سیاسي

 اتوبوسی و منطقی غیر هاينصب و عزل -30

 با هم و ديني هایآموزه با هم كه كنممي اشاره كشور بزرگ هایآسیب و هاسوزی فرصت از يكي به پايان در

 هاینصب و عزل  دموكراسي، و انتخابات شعار با متاسفانه. است تضاد در ساالری شايسته نظام در حاكم ادبیات

 تمامي عزل بر عالوه امید و تدبیر و اعتدال دولت در مثال عنوان به .!شود مي انجام اتوبوسي و منطقي غیر

 ! !شدند كنار بر كشور مناطق و شهرستانها پرورش و آموزش مديران نفر 600 كشور، وزارت مديران و وزراء

 درگیر مديران و. شود مي سوزی فرصت سازی، فرصت جای به ، انتخابات از بعد سال  يک و قبل  سال يک

 اصطالح به دوران در گسترده های نصب و عزل و اشتباه رويكرد اين متاسفانه . هستند انتخابات های حاشیه

 و  رويه اين بر نیز اعتدال دولت در نهايتا و يافت ادامه نیز  دهم و نهم  دولتهای در. شد ريزیپايه اصالحات

 پرداخت خودشان را غلطشان تصمیمات هزينه مسئولین كه برسد روزی امیدوارم  .شد زده دامن غلط مسیر

 ساالری شايسته و قانون امیدوارم  .باشیم هاشايستگي و قانون تابع سازی تصمیم و ريزیبرنامه در تا كنند

 سطح در سیاسي هایگیریجهت از فارغ هانصب و عزل ها، دولت تغییر با روزی و كند پیدا را خودش جايگاه

 پرورش، و آموزش دانشگاهي، علمي، مراكز و باشد نفر صد يک حدود مجموعاً كشور سیاسي مسئولین

 تعهد چوب چهار در صرفاً و بمانند مصون آسیب اين از خدماتي و اجتماعي و اقتصادی و فرهنگي كارشناسان

 .شوند معزول يا منصوب سوابق و تخصص و

 در پايان بخشي از الهي نامه استاد حسن زاده آملي و وصیت نامه شهید دكتر چمران را بیان مي كنم

 : آملي زاده حسن استاد نامه الهي از بخشي

 !ده نورم آفرينت آفتاب جمال از و ده حضورم خودت حق به إلهي،

 .دشوارتر گفتن و است دشوار نهفتن را دل راز إلهي،

 !حجابم كتابم و شود رهزنم دانشم اگر من بر وای إلهي،

 گويم؟ چه ناظری تو چون و جويم، چه حاضری تو چون إلهي،

  دارم دشمن را دشمنانت و دارم دوست را دوستانت كه شكرت الهى،

 .تويى درمانش كه خرسندم دردم از الهى،

 ها آن از يكى شكر ی عهده از تواند نه و كند اِحصاء تواند نه قیامت تا اى داده حسن به كه هايى نعمت الهى،

 .برآيد



 ! شدم مي حسن كجا از گرنه و نشدم پرورده نعمت و ناز به كه شكرت الهى،

 يا. دوش بر گران بارِ و كمین در بسیار هایرهزن و است پیش در سخت هایگردنه و راهم در و ناتوانم إلهي،

 !(الضّالین ال و علیهم المغضوب غیر علیهم انعمت الذين صراط* المستقیم الصراط إهدنا) هادی

 .كو خدا جز گويد حسن كو، خدا گويند همه إلهي،

 .خواهد درد تو از حسن و خواهند، دوا تو از همه إلهي،

 «!الْحَمد فَلَکَ » رسد، نمي دادی كه اين از بیش من به شود تقسیم اگر إلهي،

 .ساماني بي حسن و خواهند؛ سامان همه تابي؛ بي حسن و خواهند، آرامش همه إلهي،

 !بفرما عطا صدرم شرح جودت به دادی، ام كینه بي سینۀ فضیلت، به إلهي،

 : چمران مصطفي شهید های مناجات از يكي نهايت در و

  خواهم نمي اجر ام كرده آنچه از خدايا

 فروشم نمي فخر تو بر خود فداكاريهای خاطر به و

 میسرنمودی تو ام كرده آنچه و ای داده تو ام داشته آنچه 

 است تو اراده زاده من وجود همه من، قدرتهای همه من، استعدادهای همه 

 .بخواهم پاداشي كه ام نكرده كاری خود از دهم، ارائه كه ندارم چیزی خود از من 

 . كنم مي شكر را تو اسالمي نظام هایآرمان به خدمت سال سي از بیش افتخار بخاطر خدايا

 دستاوردهای و الهي ی هاارزش و اصول بر وحدت و ناپذير خستگي مجاهدت و تالش سال چهار بخاطر خدايا

 روستاها، و شهر شرب آب درمان، و بهداشت و پزشكي علوم پرورش، و آموزش ها،دانشگاه حوزه در آن ارزشمند

 . سپاسگزارم را تو.....  واليت سايه در خدمت و امنیت نعمت از بهرمندی

 بزگوار مردم ژهوي به اسالمي ايران مردم شجاعت و شهامت بصیرت، ايمان، بزرگي، برابر در تقصیرم و قصور از

 .دارم حاللیت طلب زاوه و والت مه حیدريه، تربت تالش هزار و امید هزار و شهید هزار  شهرستانهای

 هم خدا و خواستید شهادت خداوند از شما گفتیم به  شهدا به مقدس دفاع و انقالب سال شش سي طول در

. است كريم خداوند رضای به رضا مقام آن و داشتیم تری باال توقع ما . باد وجودتان گوارای كرد عنايت شما به

 آخرين و نفس آخرين تا ابرو و جان و مال با عزيز شهدای و( ره) امام آرمانهای تحقق و واليت و انقالب پای

 .ايستاد خواهیم خون قطره

 مدد علي يا

 آبادی سهل خسروی ابوالقاسم  مردم كوچک خدمتگزار



 والدت ايام و شعبان فیض پر ماه با مصادف"پیروزی و ايثار مقاومت روز "  ش. ه 1395   سال خرداد سوم

 1437(    عج)محمد آل قائم بشريت عالم منجي


