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وحــدت  مظهــر  اســامی،  شــورای  مجلــس 
گــروه  هــا و  ملــی و یکپارچگــی و اتفــاق همــه 
قومیــت  هــا و ســائق و عقایــد اســت. در ایــن 
ــزرگ  ــه از منتخبــان حقیقــی ملــت ب ک مجلــس 
ایــران تشــکیل شــده اســت، نماینــدگان شــهرها 
نماینــدگان  نزدیــک،  و  دور  هــای  اســتان   و 
ســائق  نماینــدگان  ایرانــی،  گــون  گونا اقــوام 
هــای  اقلیــت   نماینــدگان  سیاســی،  عقایــد  و 
کنــار مســلمانان، همــه بــا هــم بــرای  دینــی در 
شــورای  مجلــس  قانونــی  وظایــف  انجــام 
ایــن  کننــد.  مــی   تــاش  و  همــکاری  اســامی 
یکــی از باشــکوه تریــن جلــوه  هــای اتحــاد ملــت 
پیشــرفت  بــرای  همــه  اینجــا  اســت.  ایــران 
ایــران اســامی و ســربلندی و پیــروزی نظــام 
مجاهــدت  اســامی  جمهــوری  افتخــار  پــر 
یــک هــدف را می جوینــد. کننــد و همــه  مــی  

اجــرای  برحســن  نظــارت  اساســی  قانــون  در 
مصوبــات مجلــس شــورای اســامی بــر عهــده 
مجلــس اســت و مجلــس قوانینــی را  تصویــب 
بــرای  بایــد  کــه  کنــد  مــی  ابــاغ  دولــت  بــه  و 
ــون نظــارت داشــته باشــد. اجــرای صحیــح قان

مجلــس و قــوه مقننــه بــه عنــوان نماینــدگان 
گــر ضعفــی در قــوه مجریه و هیــات دولت  ملــت ا
نشــانه  دادنــد  تذکــر  را  آن  و  کردنــد  مشــاهده 
اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران اســت. نظــارت 
قــوه مقننــه بــر قــوه مجریــه در حقیقــت یــك 
ــه  ــور قدرتمندانــه سیاســی اســت و همانگون مان
بــرای  نظامــی  عرصــه  در  مانــور  برگــزاری  کــه 
مشــخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف و اقتــدار 
نیــروی مســلح اســت در عرصــه سیاســی نیــز 
ســؤال قــوه مقننــه از قــوه مجریــه یــك مانــور 
کــه ســبب اقتــدار مــی شــود. اجتماعــی اســت 

مجلــس در رأس همــه امــور واقــع اســت، بایــد 
طــور  ایــن  وقــت  هیــچ  و  ملــت  بکنــد  تأییــد 
کــه  کــه تضعیــف بکنــد. مــن امیــدوارم  نباشــد 
بیــن  در    . باشــد  داشــته  کامــل  توجــه  ملــت 
کــه در کشــور هســت، بیــن همــه  همــه افــرادى 
کــه مشــغول خدمــت هســتند، تحکیــم  افــرادى 
کار باشــند  وحــدت بشــود و همــه آنهــا مشــغول 
و دلگــرم مشــغول کار باشــند تــا موجــب دلگرمی 
و  را  شــما  همــه  اهَّلل،  شــاء  ان  خداونــد  باشــد. 
بــه راه راســت بکنــد و  همــه ملــت را هدایــت 
همــه مــا را خدمتگــزار بــه اســام و خدمتگــزار 
کشــور. بــه  خدمتگــزار  و  مســلمان ها  بــه 

مشــورت  مجلــس  اســامی  شــورای  مجلــس 
متفکریــن،  بایــد  کــه  اســت  مجلســی  اســت، 
آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور 
اســت در میــان بگذارنــد و بــا هــم مشــورت کنند.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

کــه توفیــق خدمــت  کریم  ــزرگ را شــا ــد ب خداون
کاشــان و  بــه مــردم شــریف، فهیــم و دارالمومنیــن 
دارالشــهدای آران و بیدگل را در ســنگر دفتر نماینده 
دکتــر  آقــای  جنــاب  کارامــد  و  پرتــالش  انقالبــی، 
اینجــاب وهمــکاران  بــه  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
محتــرم دفتــر عطــا فرمــود.  در ایــن مــدت شــاهد 
ناپذیــر،  خســتگی  و  روزی  شــبانه  گــذاری  وقــت 
جدیــت  مــداری،  اخــالق  درایــت،  و  هوشــمندی 
و شــجاعت، خدمــت بــی منــت و توجــه ویــژه بــه 
گســترده بــا  اقشــار ضعیــف و مســتضعف، تعامــل 
بخش هــای مختلــف مــردم، روابــط عمومــی قــوی 
و موثــر در ارتبــاط بــا دســتگاه های اجرایی و ســالمت 
کــم  نفــس ایشــان بــودم. قطعــا ایشــان شــخصیتی 
نظیــر در ســطح منطقــه و ملــی بــوده و ذخیــره ای 

ارزنــده بــرای نظــام اســالمی هســتند.
کارنامــه نماینــده محترم  کتــاب بخشــی از  ایــن 
مــردم در بــازه زمانــی خردادمــاه 1395 تــا بهمن مــاه 
البتــه  می باشــد.  مــاه   9 و  ســال  بمــدت 3   1398
و  ایشــان  بــاالی  فعالیــت  حجــم  بــه  عنایــت  بــا 
کــه  کتــاب ســعی شــده اســت  محدودیــت صفحــات 

اهــم مطالــب شــامل اقدامــات مربــوط بــه مواضــع و 
دیدگاه هــا،  قانون گــذاری، نظــارت، پیگیــری امــور 
منطقــه، مراجعــات و دیدارهــای مردمــی پوشــش 
ــژاد از  کار آقــای دکتــر ســاداتی ن داده شــود. ســختی 

چنــد منظــر قابــل بیــان اســت:
یــک  از  انقالبــی  مواضــع  حفــظ  بــر  اصــرار   -1
طــرف و از طــرف دیگــر پیگیــری و تــالش مســتمر و 
خســتگی ناپذیــر بــرای حــل مشــکالت مــردم بــرای 

کارآمــدی نظــام اســالمی حفــظ امیــد آنهــا بــه 
کاشــان و آران  گســتردگی حــوزه انتخابیــه   -2
و بیــدگل بــا جمعیتــی حــدود 550000 نفــر شــامل 
کــه  2 شهرســتان، 5 بخــش، 8 شــهر، 64 روســتا 
بــه دو  بــا حوزه هــای مشــابه  حداقــل در مقایســه 

نماینــده نیــاز دارد.
ــر پیگیــری امــور بصــورت علمــی و  3- اصــرار ب
کار  ــش از  30  ــکیل بی ــه تش ــر ب ــه منج ک ــی  کارشناس

ــد.  ــان ش ــر ایش ــی در دفت ــی مردم ــروه تخصص گ
4- انباشــته شــدن برخــی مطالبــات بحــق و 
کاشــان،  رادیــو  راه انــدازی  ماننــد  مردمــی  جــدی 
جاده هــای  ســاماندهی  بــرق،  تعرفــه  کاهــش 
مواصالتــی بیــن شــهر هــا و مناطق مختلــف و از همه 
گذشــته  کــه در  مهم تــر آرزوی دیرینــه اســتان شــدن 
ــی  ــه طرح ــاز ب ــود و نی ــورده ب ــت خ ــه بن بس ــرا ب ظاه

علیرغــم  داشــت.  هوشــمندانه  تالشــی  و  خالقانــه 
از آن هــا  کــه برخــی  کار و موانــع متعــدد،  ســختی 
قابــل بیــان نیســت، در دوره نمایندگــی ایشــان بــا 
لطــف الهــی، مــدد اهــل بیــت )ع(، رهنمودهــای 
ولــی  نماینــده محتــرم  نمــازی  اهلل  آیــت  حضــرت 
کاشــان، دعــای مــردم  فقیــه و امــام جمعــه محتــرم 
پیگیــری  ایثارگــران،  و  شــهدا  خانــواده  به ویــژه 
کمــک همــه نخبــگان منطقــه  مســئولین اجرایــی و 
عمــده مطالبــات مــردم بــه نتیجــه رســید و برخــی 
هــم ماننــد اســتان شــدن در مســیر درســت و قانونــی 

کــرد.  خــود پیشــرفت قابــل توجهــی 
جــادارد از زحمــات و تالش هــای ارزنــده و موثــر 
تــک تــک همــکاران خــدوم و عزیــز دفتــر نماینــده در 

کاشــان و آران و بیــدگل تقدیــر و تشــکر نمایــم.
ان شــاءاهلل در ســایه حضــرت ولــی عصــر )عــج( 
در  )مّدظله العالــی(  خامنــه ای  امــام  رهبــری  بــا  و 
گام دوم انقــالب شــاهد آینــده ای درخشــان  آســتانه 

ــرای ایــران اســالمی عزیزمــان باشــیم.  ب
کامــل جبهــه مقاومــت در  بــه امیــد پیــروزی 
حضــرت  بشــریت  عالــم  منجــی  ظهــور  و  جهــان 

)عــج(. العظــم  بقیــه اهلل 
دکتر عباس کتابی- 20 بهمن 1398

پیش ݡگفتار



ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

مواضع و دیدگاه ها
فرهنگی / اجتماعی / اقتصادی / سیاسی / علمی و فناوری

1
کــی از موضعگیــری ملــت ایــران اســت. ایــن  موضعگیــری شــما در مســائل سیاســی و بین المللــی، بــه یــک معنــا حا

کنــد؛ او را نســبت بــه  گاهــی می توانــد دشــمن را بــه دخالــت بیشــتر امیــدوار  موضعگیــری، دوگونــه می توانــد باشــد: 

کنــد؛ می توانــد هــم درســت بعکــس  گســتاخ و طلبــکار و فزون طلــب و بــه زیاده خواهــی تشــویق  نظــام اســالمی، 

گاهی به منافع و مصالح، ایســتادگی  باشــد؛ احســاس کنــد کــه در ملــت ایــران و نماینــدگان او، صالبت، ایســتادگی، آ

بــر ســر منافــع ملــی و مصالــح ملــی، و ناســازگاری بــا کســانی وجــود دارد که همه ی همتشــان این اســت که منافع ملی 

کننــد. را بــه بازیچــه بگیرنــد و راهــی بــرای ســیطره ی بــر ایــن ملــت پیــدا 

دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 83/3/27
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1-1- بیان 
دیدݡگاه ها

مجلــس  نماینــدگان  موضع گیــری  و  دیــدگاه  
و  اجتماعــی  جایــگاه  دلیــل  بــه  اســالمی  شــورای 
شــخصیت حقوقــی ایشــان، تأثیــری مهــم و تعییــن 
کننده در چگونگی مواجهه و حل مسائل و مشکالت 
کشــور در ســطوح منطقــه ای، ملی و فراملــی ایفا می-
کنــد. از ایــن رو، بیــان روشــن و صریــح  مواضــع فکــری 
شفاف ســاختن  در  مجلــس  نماینــدگان  سیاســی  و 
در  قانون گــذاری  و  تصمیم گیــری  فرایندهــای 
نــزد افــکار عمومــی، نقشــی اساســی ایفــا می کنــد و 
مــردم حــق دارنــد در جریــان مواضــع و دیدگاه هــای 
نماینــده منتخبشــان قــرار گیرنــد. بــر همیــن اســاس، 
گردیــده خالصــه ای از  گــزارش تــالش  در ابتــدای ایــن 
 مهم تریــن مواضــع دکترســاداتی نژاد نســبت مســائل 
کشــور و جهــان ارائــه  و رویدادهــای مهــم منطقــه، 

ــردد. گ

دارالمومنین کاشان
دیدار با مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی کاشان

95/4/6

و  شــاخصه  اصلی تریــن  "دارالمومنیــن" 
فرهنگــی،  حــوزه  اســت.  کاشــان  فرهنــگ  برنــد 
عرصــه ای مهــم و در عیــن حــال مظلــوم مــی باشــد. 
کــه هرگونــه فعالیــت در آن  بــر خــالف حــوزه عمرانــی 
دارای ظهــور و بــروز اســت امــا در عرصــه فرهنــگ 
اثرگــذاری در  ایــن  بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت آن 
ظاهــر قابــل لمــس نیســت و بــر طبــق همیــن اصــل، 
دســتگاه هــای متولــی امــر فرهنگ جزو مظلــوم ترین 
مجموعــه هــای اجرایــی محســوب مــی شــوند. در هر 
فعالیتــی بــه خصــوص امــور فرهنگــی داشــتن برنامــه 
کــه اهــداف  یــک ضــرورت اســت و موجــب مــی شــود 
اساســی در میــان فعالیــت هــا و برنامــه هــای روزمــره 

گــم نشــود.
 در تمام کشــور، کاشــان را به دارالمومنین بودن 
می شناســند و ســایر ظرفیت هــای منطقــه نظیــر آثــار 
باســتانی و صنایــع دســتی در جایگاه هــای بعــدی 
قــرار می گیرنــد. شــیوه زندگــی اصیــل خــود را فرامــوش 
کــه متعلــق بــه مــا نیســت  کرده ایــم و بعضــی آداب 
جایگزیــن رفتارهــا و عــادات غنــی فرهنگــی مــا شــده 
اســت. بنابرایــن، اولویــت در ایــن زمینــه بایــد احیــای 

ســبک زندگــی دارالمومنیــن باشــد.
دولتــی  نــه  و  مردمــی  شــهری  کاشــان، 
محســوب  شــهری  تنهــا  کاشــان  می باشــد. 

کــه وابســته بــه حضــور شــرکت هــای  می شــود 
کارخانه هــا  اتفــاق  بــه  قریــب  و  نبــوده  دولتــی 
و  مــردم  توســط  آن  تولیــدی  ومجموعه هــای 
کــه  بنیانــی  می شــود.  اداره  خصوصــی  بخــش 
توســط افــرادی نظیــر اربــاب تقضلــی در ایــن منطقــه 
گذاشــته شــد. در عرصــه فرهنــگ نیــز  عنصــر تعییــن 
کننــده بایــد مــردم باشــند. بــه عبــارت دیگــر فرهنــگ 
نیــز بایــد مردمــی باشــد نــه فرهنــگ دولتــی، چنانکــه 
ناکارآمــدی فرهنــگ متکــی بــه دولــت را در مــواردی 

نظیــر حجــاب  مشــاهده می کنیــم.
کــه  کشــور اســت  تنهــا شــهری در  کاشــان 
مختلــف  دوران هــای  طــول  در  آنکــه  وجــود  بــا 
پایتخــت نبــوده امــا همــواره دارای ظرفیــت یــک 
از  ناشــی  امــر  ایــن  کــه  اســت  بــوده  پایتخــت 
اســت. ایــن خطــه  مــردم  نظیــر  کــم  پتانســیل 

روز قدس
مصلی نماز جمعه آران و بیدگل

95/4/11

روز قــدس نمــاد هویــت انقــالب اســالمی و حضور 
می کنــد.  نــاکام  را  انقــالب  اســتحاله  نقشــه  مــردم 
امــروز عــده ای از انقالبــی بــودن خســته شــده اند و 
بــه دنبــال انحــراف در مســیر و جریــان انقالبنــد، ولــی 
ملــت انقالبــی ایــران بــا حضــور خــود در صحنه هــای 
حســاس، ایــن نقشــه را نــاکام می گــذارد. ایــن روز بــه 
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خاطــر آرمان هــای جهانــی انقــالب اســت و نشــان 
می دهــد جمهــوری اســالمی بــرای رســتگاری جهــان 
اسالم برنامه دارد. روز قدس نشانه ی آرمان خواهی 
مــردم ایــران اســت و ایــن ایــده بــزرگ تریــن یــادگار 
امــام)ره( بــوده و نشــان از نبــوغ سیاســی و بینــش 
راهبــردی ایشــان دارد. شــرکت مــردم در راهپیمایــی 
روز قــدس ســند بینــش و بصیــرت آنــان اســت. مــردم 
هــر ســال بــا حضــور خــود و حمایــت از فلســطین، 
کــه هیــچ گاه دشــمن اصلــی جهــان  نشــان می دهنــد 
کــرد و تــا پیــروزی نهایــی و  اســالم را رهــا نخواهنــد 
آزادی قــدس شــریف در صحنــه باقــی خواهنــد مانــد. 
کســانی که در ســال 88 در راهپیمایی روز قدس 
شــعار »نــه غــزه، نــه لبنــان« ســر دادنــد در دشــمن 

کام ماندنــد. شناســی نــا
روز قــدس متعلــق بــه تمــام مســلمانان اســت و 
کشــورهایی کــه امــروز در جهــان اســالم اجــازه برگزاری 
مراســم بزرگداشــت ایــن روز را صــادر نکرده انــد بــه 
آرمــان فلســطین خیانــت کرده انــد. چرا که فلســطین 
ــه  ک ــانی  کس ــی  ــت؛ حت ــالم اس ــان اس ــأله اول جه مس
کنــار  ادعــای حمایــت از قومیــت عربــی داشــتند در 
گرفته انــد و ایــران تنهــا کشــوری اســت  اســرائیل قــرار 
کــه در کنــار فلســطین باقــی مانــده و حامــی مظلومــان 
جهــان اســت. حمایــت ایــران از فلســطین مهم تریــن 
عامــل اضطــراب و نگرانــی آمریــکا و اســرائیل اســت؛ 
نفــوذ اســتراتژیک ایــران در منطقه، تســلط بر مناطق 
حســاس جهــان اســالم و مقاومــت در برابــر جبهــه ی 
اســتکبار و داعــش لــرزه بــر انــدام اســرائیل انداختــه 

اســت.

حقوق های نجومی
مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

95/4/19

حقوق هــای نجومــی مصــداق بــارز خیانــت بــه 
کشــور، انقــالب و مــردم اســت. مجلــس در رابطــه 
نخواهــد  مماشــاتی  گونــه  هیــچ  موضــوع  ایــن  بــا 
داشــت. دریافــت حقوق هــای نجومــی بی ضابطــه 
و غیــر قانونــی توســط عــده ای دنیاطلــب مســخ شــده 
در فرهنــگ اشــرافی گری ظلــم آشــکار و غیــر قابــل 
بخشــش بــه نظــام اســالمی و مــردم اســت. ســخنان 
چنــد روز گذشــته مقــام معظــم رهبــری اتمــام حجتی 
جــدی بــرای برخــورد قاطــِع انقالبــی و بی مالحظــه بــا 
دارنــدگان فیش هــای حقوقــی نجومــی نامشــروع و 

غیــر قانونــی اســت.
کــه خــود از نزدیــک شــاهد  نماینــدگان مجلــس 
مشــکالت و تنگناهــای اقتصــادی مــردم هســتند، 
بــه ســادگی از کنــار ایــن مســاله متاثــر کننــده کــه قلــب 
مــردم را جریحــه دار کــرده نخواهنــد گذاشــت. بــدون 
نارضایتــی  و  کشــور  اقتصــادی  تردیــد در وضعیــت 
مــردم از رکــود حاکــم، شــرایط نامطلــوب کســب و کار، 
بیــکاری جوانــان و مشــکالت آنــان بــرای ازدواج و 
تشــکیل خانــواده، فرصــت طلبــی و ســوء اســتفاده 
از منابــع عمومــی و غــارت بیت المــال  عــده ای 
کاهــش اعتمــاد  کشــور، عامــل متزلــزل شــدن و 
عمومــی مــردم نســبت بــه نظــام و انقالب اســت. 

لــذا، گنــاه کســانی کــه در وضعیــت موجــود کشــور 
و اوضــاع معیشــتی مــردم، دریافت هــای نجومــی 
و نامشــروع و غیــر قانونــی داشــته اند؛ ســنگین و 

نابخشــودنی اســت.
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــه، مجل ــن رابط در همی
راســتای اجــرای دســتور قاطــع مقــام معظــم رهبــری 
و مطالبــه بحــق مــردم انقالبــی جهــت برکنــاری و 
کننــدگان  سوءاســتفاده  قانون شــکنان،  مجــازات 
و  نامشــروع  نجومــی  دریافتی هــای  بازگردانــدن  و 
کارگیــری مجــدد ایــن افــراد در  غیرقانونــی و عــدم بــه 
مناصــب دیگــر، از اختیــارات قانونی و قــدرت نظارتی 

کــرد. کثــر اســتفاده را خواهــد  خــود حدا
در پایــان، الزم می دانــم بــه ایــن واقعیــت تلــخ  
اشــاره کنــم که رســوخ و نفوذ فرهنــِگ مصرف گرایی، 
ایــن  اصلــی  عامــل  اشــرافی گری  و  تجمل گرایــی 
مســائل و وقایــع تاســف آور اســت و مقابلــه جــدی 
ــا ایــن فرهنــگ جــز از طریــق ترویــج فرهنــگ نــاب  ب
کــه ترجمــان آن در شــیوه زندگــی  اســالمی و انقالبــی 
اســت،  مشــهود  و  ملمــوس  رهبــری  معظــم  مقــام 

محــق نخواهــد شــد.
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تهدیدات و چالش های 
امنیتی اف.ای.تی.اف 

)FATF(
مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

95/6/15

قــرار بــود برجــام تحریــم هــا را در همــان بــدو 
کــه االن شــاهد  بــردارد. در حالــی  شــروع تعهــدات 
بــه  بــه دســت دولــت  هســتیم دامنــه تحریــم هــا 
ــت.بدون  ــده اس ــترش داده ش ــز گس ــور نی کش ــل  داخ
تردیــد تســری دادن دامنــه تحریم هــای ظالمانــه 
کشــور بــا وجــود برجــام و بــه بهانــه  آمریــکا بــه داخــل 
اجــرای قــرارداد FATF موجــب پایمــال شــدن عــزت و 
کنون  اســتقالل کشــور و آرماهــای انقــالب اســت. هم ا
با گذشــت بیش از یکســال از اجرای برجام شــاهدیم 
کامل و مؤثر برداشــته  که تحریم ها نه تنها به شــکل 
نشــده اند، بلکــه دامنــه و عرصــه تحریم ها متأســفانه 
کــرده و نهادهــا و بــزرگان  کشــور هــم نفــوذ  بــه داخــل 
انقــالب هــم عــالوه بــر خــارج از کشــور در داخــل کشــور 
مالــی دولتــی  نهادهــای  و  توســط ســازمان ها  هــم 
گرفته انــد. ضمــن یــادآوری  مشــمول تحریــم قــرار 
هشــدارهای مکــرر رهبــر معظــم انقــالب و دلســوزان 
کشــور مبنــی بــر غیرقابــل اعتمــاد بــودن و بدعهــدی 
آمریــکا تصریــح می کنــم، طبــق اعــالم دولــت ظاهــرًا 
ــا اجــرای برجــام  کــه تحریم هــا همزمــان ب ــود  مقــرر ب
ــترش و  ــاهد گس ــا االن ش ــوند. ام ــته ش ــاره برداش یکب
کشــور و  کــز مهــم و حســاس  نفــوذ تحریــم هــا بــه مرا

توســط دولــت هســتیم. دولــت بایــد خطــوط قرمــز 
کنــد؛  کلیــه معاهــدات رعایــت  نظــام را در اجــرای 
بــرای   FATF امنیتــی تهدیــدات و چالش هــای 
ک  کشــور و نظام و جریان مقاومت بســیار خطرنا

ــت. ــه اس ــل مالحظ و قاب
تحریــم شــدن بیــش از  200 دســتگاه دولتــی و 
ــن  ــه ضام ک ــور  کش ــی  ــخصیت انقالب ــم و ش ــاد مه نه
امنیت کشــور و منطقه هستند؛ توسط دستگاه های 
مالــی و اقتصــادی دولتــی در داخــل کشــور فاجعه بــار، 
خرســندی  و  خشــنودی  موجــب  و  لوحانــه  ســاده 
دشــمن و رژیم صهیونیســتی اســت. ملت شــهیدپرور 
ایــران مســتحضر باشــد کــه نماینــدگان انقالبــی آن ها 
در مجلــس شــورای اســالمی تحــت هیــچ شــرایطی 
زیــر بــار پیــاده شــدن نقشــه هایی کــه موجــب پایمــال 
شــدن عــزت، اســتقالل و حاکمیــت ملــی خواهد شــد، 

نخواهنــد رفــت.

ضروروت اطاعت از 
رهبری

مصاحبه با خبرگزاری فارس

95/7/7

ــی فقیــه قطــب نمــای حرکــت جامعــه اســت  ول
و اطاعــت پذیــری بــی قیــد و شــرط از والیــت فقیــه 
شاخص و مالک و معیار سنجش و پذیرش عملکرد 
ــت  ــت. والی ــور اس کش ــئولین  ــی و مس ــواص سیاس خ

فقیــه مهمتریــن و محــوری تریــن پایــه و مبنــای 
نظریــه سیاســی اســالم در عصــر غیبــت اســت 
و نقــش ولــی فقیــه در جامعــه اســالمی منطبــق 
بــر نقــش پیامبــران و ائمــه معصومین)علیهــم 

الســالم(  و تــداوم رســالت آنهاســت.
نقــش ولــی فقیــه در انقــالب اســالمی ممتــاز و بی 
بدیــل اســت و شــکل گیــری و تــداوم انقــالب اســالمی 
در عصــر حاضــر مرهــون قــدرت و نفــوذ معنــوی امــام 
عظیــم الشــان)قدس ســره( و مقــام معظــم رهبــری 
در جامعــه اســالمی اســت. والیــت فقیــه جایگاه حفظ 
مســیر و جهــت  نظــام و عامل جلوگیری از انحــراف در 
خــط و مشــی آن اســت و مهــم تریــن و اساســی تریــن 
نقــش والیــت فقیــه پاســداری و دیده بانــی حرکــت 
کلــی نظــام بــه ســمت هــدف هــای آرمانــی و ترســیم 

شــده اســت.
پیــروی و تبعیــت بــی قیــد و شــرط مســئولین 
و نخبــگان سیاســی از والیــت فقیــه آزمونــی مهــم و 
تعییــن کننــده برای آنها در پیشــگاه خداونــد و عموم 
مــردم والیتمــدار اســت؛ بصیــرت و والیــت پذیــری 
خــواص سیاســی شــاخص و معیــاری بــرای ســنجش 
و پذیــرش عملکــرد آنهــا و عامــل خنثــی شــدن توطئه 

هــا و فتنه هــا اســت.
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حمله عربستان به یمن 
و کشتار مردم مظلوم 

این کشور
مصاحبه با خبرگزاری فارس

95/7/19

برنامه ریزی هــا  مجــری  و  مــزدور  صعودی هــا 
و تصمیمــات مخــرب آمریــکا و صهیونیســت ها در 
منطقــه هســتند و بــا توجــه بــه حمایــت تمام عیــار 
از ســعودی ها  کشــورهای غربــی و صهیونیســت ها 
در  آنهــا  یمــن،  مســلمان  کشــور  بــه  تجــاوز  بــرای 
از جانــب آل ســعود در  جنایت هــای صورت گرفتــه 

کشــور مظلــوم و فقیــر یمــن ســهیم و شــریک اند.
کــردن  سیاســت خصمانــه ســعودی ها، ناامــن 
منطقه غرب آســیا در راســتای تامین منافع نامشروع 
غــرب و تضمیــن امنیــت رژیــم نامشــروع اشــغالگر 
قــدس اســت و بــا توجــه بــه توهــم و تکبــر ســعودی ها 
نظرهــای  اظهــار  و  یمــن  بــه  تجــاوز  ابتــدای  در 
نســنجیده و نپختــه آنهــا دربــاره اشــغال یمــن در چند 
روز، بحــران خودســاخته و جنــگ نابرابــر وهابیــون 
علیــه مــردم مظلــوم یمــن، باتــالق مرگبــاری بــرای 
کــه بــا توجــه بــه  آل ســعود اســت و تاکیــد می کنــم 
شــواهد و قرایــن، آل ســعود و حامیانــش به رغــم 
کشــتار و  داشــتن ِعــّده و ُعــّده و مرتکــب شــدن 
کــردن مــردم  جنایت هــای مســتمر بــرای مرعــوب 
کــردن آن هــا، بــه حــول و  مظلــوم یمــن و تســلیم 
قــوه الهــی با جانفشــانی پیــروان اهل بیــت)ع( در 

یمن، از آن کشــور در قامت یک شکســت خورده 
تمام عیــار خــارج خواهنــد شــد.

بــا وجــود جنایــات متعــدد و قســاوت بی ســابقه 
و  یمــن  و بی دفــاع  مــردم مظلــوم  آل ســعود علیــه 
ــکوت  ــان، س ــودکان و غیرنظامی ک ــابقه  ــتار بی س کش
را  بشــر  حقــوق  از  دفــاع  مدعــی  نهادهــای  مرگبــار 
از پیــش  شــرم آور و باعــث بی اعتبــار شــدن بیــش 
ــه  ــی و آشــکار شــدن رویکــرد مزوران مجامــع بین الملل
ــت از  ــال صیان ــی در قب ــورهای غرب ــه کش و فریبکاران

می دانــم.  بی گنــاه  انســان های  اولیــه  حقــوق 
در پایــان ضمــن ابــراز تأثــر و انزجــار از جنایــات 
هولنــاک و هابیــون و آل ســعود در حملــه بــه منطقــه 
کشــیدن بیــش از  غیــر نظامــی و بــه خــاک و خــون 
900 انســان بی گنــاه و بی پنــاه در مــاه محــرم الحــرام، 
ایــن اقــدام ســبوعانه را مصــداق بــارز ارتــکاب جنایــت 
جنگــی می دانــم. بــدون شــک جنــون و وحشــی گری 
خاندان آل سعود ناشی از درماندگی و استیصال آنها 
در مواجهه با بحران خودســاخته در کشــور مســلمان 
یمــن اســت و تاکیــد می کنــم کــه ایــن اقدام وحشــیانه 
و  اســالمی  امــت  پیــش  از  بیــش  بیــداری  موجــب 

ــر مــزدوران ســعودی و وهابــی می شــود. خــروش ب

نقش و اهمیت بسیج
مصاحبه با خبرگزاری رسا

95/9/7

بســیج مدرســه عشــق و آرمــان و آرزویــی در نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت. بســیج معجــزه بــزرگ 
و میــراث امــام راحــل)ره( در عصر حاضر اســت و ســبب 
انســجام نیــروی انســانی بــرای پیــروزی و موفقیــت در 
حــد اعــالی خــود شــد و امــروز نهایــت آن را در عــراق، 
کید بر اینکه در ِگل  سوریه و یمن شاهد هستیم. با تأ
مانــدن داعــش بــه واســطه عظمــت بســیج و روحیــه 
بسیج و بسیجیان است، امروز و آینده بشر نیازمند 
روحیــه بســیجی اســت و هیچگاه نبایــد اجــازه داد 

تفکر بســیجی از کشــور دور شــود.
گردنه هــا و شــرایط  بســیجیان توانســته اند در 
حســاس مســیر درســت را تشــخیص دهنــد. عــده ای 
کــه مســائل فرعــی را بــه  بــه دنبــال ایــن هســتند 
عنــوان مســائل اصلــی جلــوه دهنــد، در هفتــه هــای 
کشــور  در  اصلــی  مســائل  شــدن  گــم  شــاهد  اخیــر 
کشــور، اقتصــاد، معیشــت و  بودیــم. مســأله اصلــی 
بــا روحیــه بســیجی و  بیــکاری اســت، بســیجیان 
کــه مســائل فرعــی  گذاشــت  بصیــرت خــود نخواهنــد 

کشــور طــرح شــود. بــه جــای مســائل اصلــی در 
در  انقــالب  هســتند،  بســیجیان  و  بســیج  تــا 
مســیر خــود خواهــد بــود و در راســتای ارزشــها پیــش 
خواهــد رفــت تــا جامانــدگان اربعیــن حســینی بتوانند 
کربــالی ایــران یــادآور شــهادت امــام حســین)ع(  در 

ــند. باش
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تمدید قانون تحریم ها 
آمریکا علیه ایران 

)داماتو(
مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

95/9/14

تمدیــد تحریــم ده ســاله نشــان دهنده ثبــات 
قــدم آمریــکا در بدعهــدی بــا جمهــوری اســالمی ایران 
هنــوز  آمریــکا  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده  و  اســت 
دشــمن شــماره یــک ایــران اســت و در ایــن ســال ها 
کرده ایــم. آنچــه  نیــز تجــارب بســیار زیــادی کســب 
امــام راحــل در مــورد اســتکبار جهانــی پیش بینــی 
کــرده بــود، امــروز بــه واقعیــت پیوســت و اتفاقــات 
اخیــر بیانگــر شــعر “آفتــاب آمــد، دلیــل آفتــاب” اســت 
کنیــم فرمایشــات  ــو حرکــت  ــه ســمت جل و هــر چــه ب
مقــام معظــم رهبــری و امــام راحــل تاییــد می شــود: 
از  زیــرا  کــرد  اعتمــاد  آمریــکا  بــه  نبایــد  هیچــگاه 
دشــمن بــه غیــر از دشــمنی انتظــار دیگــری وجــود 
نــدارد و روی خــوش دشــمن نشــان از ضربــه زدن 
اســت و آمریــکا نیــز بــر دشــمنی خــود ثبــات قــدم 
داشــته و آمریــکا از برخــی رخنه هــای بــه وجــود 
کــرده تــا بتوانــد از ایــن  آمــده جهــت نفــوذ اســتفاده 

طریــق بــه مــا ضربــه بزنــد.
ســاله  ده  تمدیــد  تصویــب  بــه  توجــه  بــا 
کنتــرل  ــرای  ــکا، غــرب، برجــام را ب تحریم هــای آمری
کــرده و از آن بــه عنــوان یــک  ایــران تهیــه و تنظیــم 
ابــزار اســتفاده می کنــد تــا قــدرت جمهــوری اســالمی را 

ســرکوب کننــد و زمانــی کــه انقضــای برجــام بــه پایان 
کنــار می گذارنــد؛ بنابرایــن بایــد بــدون  برســد، آن را 
کــرده و بــا  ذوق زدگــی و منطــق رو بــه جلــو حرکــت 

کنیــم. موضوعــات برخــورد 
کشــور موثــر اســت  اســتقالل جامعــه در توســعه 
کشــور الزمــه اســتقالل  و حمایــت از دســتاوردهای 
کــه دشــمنی  جامعــه اســت؛ بنابرایــن در هــر زمانــی 
دشــمن ثابــت شــد، بایــد از ادامه فعالیــت در آن زمینه 
جلوگیــری کنیــم و ایــن امــر بــا منطــق اســالمی ســازگار 

اســت.
اســت؛  نظــام  ســتون  رهبــری  معظــم  مقــام 
کشــور را از  ایشــان بــا رهبــری مقتدرانــه خــود ایــن 
خطــرات بزرگــی نجــات داده انــد و آفتاب تابان کشــور 
گــر بــه این ســتون تکیه  در جهــان ولــی فقیــه اســت و ا
کنیــم تمامــی مشــکالت را حــل می کنیــم و اتفاقــات 
رخ داده در حــوزه برجــام ســخنان امــام راحــل و مقــام 

کــرد. معظــم رهبــری و بدعهــدی آمریــکا را تاییــد 
مجلــس شــورای اســالمی در مقابــل بدعهــدی 
آمریــکا و نقــض برجــام می ایســتند زیــرا نماینــدگان 
برخاســته از مــردم هســتند و از ابزارهــای مصــوب و 

الزم در برخــورد بــا آمریــکا اســتفاده می کنــد.
 

روز دانشجو
صدور پیام در  خبرگزاری فارس

95/9/15

ســالم و درود پــروردگار بــر جوانانــی کــه بــا ســرخی 
گلگــون  را  دانشــگاه  جــان  ســنگفرش  خونشــان 
ســاختند و بــرای بازمانــدگان، راه ســرخی از خــاک بــه 
افــالک بــه یــادگار گذاردنــد. 16 آذر 1332 روزی اســت 
کــه بــا مقاومــت دانشــجویان در برابــر ســفر معــاون 
رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا بــه ایــران اســالمی و 
گاهی و خودباوری ملت  شهادت آنها، فریاد خودآ
گلــوگاه دانشــگاه بــه گوش اســتعمارگران  ایــران از 
کــه  و مســتکبران جهــان رســید و بــه آنــان فهمانــد 
دانشــجوی مســلمان ایرانــی همــواره هوشــیار و 
در صحنــه اســت و مــی خواهــد در خدمــت دیــن و 
ســعادت میهــن خویــش باشــد و دشــمنان ایــن ملــت 
گاه کــه تابع  و انقــالب در برابــر ایــن قشــر فرهیختــه و آ
ولــی فقیــه و رهبــر خــود هســتند، چــاره ای جــز عقــب 

نشــینی نخواهنــد داشــت.
امــروز هــم جوانــان و دانشــجویان مــا بایــد مثــل 
همیشــه، در صــف مقــدم دفــاع از نظــام و انقــالب 
باشــند. در شــرایط کنونــی جنگ اقتصــادی به محور 
اصلــی برخــورد غــرب بــا جمهــوری اســالمی تبدیــل 
شــده اســت و بهتریــن راه دفــاع در برابــر ایــن تهاجــم 
ــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری »اقتصــاد  دشــمن ب

مقاومتــی« اســت.
در ایــن راســتا دانشــجویان و نخبــگان ایــن مــرز 
کاشــان  و بــوم بــه ویــژه جوانــان خطــه شــهیدپرور 
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ــه ســه شــکل مــی تواننــد در پاســخ  و آران و بیــدگل ب
و  تشــریح  گوینــد،  لبیــک  رهبرشــان  نــدای  بــه 
تبییــن اقتصــاد مقاومتــی و مطالبــه از مســئوالن و 
کل جامعــه، ورود مســتقیم  تبدیــل آن بــه مطالبــه 
کار و  کــرده بــه عرصــه هــای  قشــر جــوان تحصیــل 
تولیــد اقتصــادی، اهتمــام نســل جــوان فرهیختــه 
و دوســتدار ایــران و انقــالب بــر اســتفاده و حمایــت از 

کشــور. تولیــدات داخــل 
بــا خداونــد منــان عهــد و  در خاتمــه جــا دارد 
کــه بــا خــون  پیمــان ببندیــم در ایــن خــط مقــدس 
شــهدای دانشــجو و اســاتید روشــنفکر مســلمان در 
16 آذر 1332 و دیگــر صحنــه هــای انقــالب و دفــاع 
مقــدس و بــا خــون شــهدای هســته ای کشــور متبرک 
ارزش هــای  بــرای  الیــق  پاســداری  اســت،  شــده 
ایــن  اعتــالی  راه  در  و  باشــیم  انقالبــی  و  اســالمی 
کــه صاحــب  ســرزمین و مکتــب بکوشــیم، تــا زمانــی 
حضــوری  انســان ها  همــه  ولــی  و  دانش هــا  همــه 

دوبــاره یابــد.

توافق هسته ای  
)برجام(

حضور در جمع مردم برزک
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امروز دو دیدگاه در بین مردم ما در حال مقایسه  
گفتمــان،  دو  ایــن  بیــن  زمانــی  گــر  ا اســت؛  شــدن 

بحــث علمــی و تحلیلــی وجــود داشــت، امــروز تفــاوت 
ایــن دو طــرز فکــر بــرای همــگان روشــن اســت. یــک 
کــه امــروز نتیجــه  گفتمــان مقاومــت اســت  گفتمــان، 
آن را بــا پیــروزی حلــب می توانیــم ببینیــم؛ گفتمانــی 
کــه بــا تکیه بــر قــرآن، بیانگــر ایســتادگی اســت، آزادی 
حلــب نشــانگر قــدرت جمهــوری اســالمی در عرصــه 
کــه فرزنــدان  کار مستشــاری  بین الملــل اســت.  ایــن 
شــما در ســوریه و عــراق انجــام می دهنــد، در مقابــل 
دنیــا یعنــی آمریــکا، اســرائیل، اروپــا و همه کشــورهای 
گفتمــان،  ایــن  مقابــل  در  می شــود.  انجــام  دنیــا 
کــه نتیجــه آن تقریبــًا  گفتمــان دیگــری وجــود دارد 
گفتمــان اول همزمــان شــده اســت، ایــن  ــا نتیجــه  ب
کره و مســامحه بــوده و محوریت  گفتمــان بــر پایه مذا
گفتمــان  آن ســازش کاری اســت؛ امــروز نتیجــه ایــن 
خــود  اســت.  شــده  مــا مشــخص   بــرای  برجــام  در 
کار را انجــام دادنــد امــروز می گوینــد  کــه ایــن  کســانی 
کــه هیــچ  چیــزی در دســت مــا وجــود نــدارد؛ بــا تمدیــد 
تحریم هــای ظالمانــه کــه تبدیــل بــه قانــون شــد باید 
توجــه کــرد کــه ایــن گفتمــان چــه چیــزی بــرای مــا بــه 

ــت. ــان آورده اس ارمغ
ــد  ــته ای عه ــوزه هس ــه در ح ک ــزی  ــام چی ــه تم ب
ــا بدعهــدی  بســته شــد وفــا شــد، امــا طــرف مقابــل ب
بــه هیچ کــدام از تعهــدات خــود وفــا نکــرده اســت؛ 
ــرای رئیس جمهــور بعــدی  تمدیــد تحریــم، فضــا را ب
کــه بتوانــد  کــرده اســت  گونــه ای آمــاده  آمریــکا بــه  

کنــد. کشــور مــا وضــع  تحریم هــای جدیدتــری بــر 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد هــر کــس در ایــن 
کــرد ســیلی خــورده اســت، در  دنیــا بــه آمریــکا اعتمــاد 

کشــور مــا 37 ســال بعــد از انقــالب بــا تجــارب تاریخــی 
ــاره  ــکا و اســتکبار جهانــی، دوب ــل آمری ــده در مقاب ارزن
گامــی  کــردن یــک تجربــه خطاســت. در هــر  تجربــه 
کــه برداشــته شــد رهبــر انقــالب تذکــر دادنــد امــا آیــا 
ایــن تذکــرات اجــرا شــد یــا نــه، امــروز از برجــام چیــزی 
نمانــده و آمریــکا آن را بهانــه ای برای ادامه تحریم ها 
ــه خــدا  ــد ب گفتمــان امی گفتمــان اول،  ــرد؛  ک خواهــد 
کدخداســت.  بــه  امیــد  گفتمــان  دوم،  گفتمــان  و 
ــن  ــد، ای کنی ــگاه  ــت ن ــه طبیع ــالی ب ــورد خشکس در م
یعنــی تحریــم طبیعــی؛ امــروز کل کشــور مــا بــا مشــکل 
بی آبــی مواجــه اســت امــا چــون تــالش، تــوکل بــه خدا 
و عقــد قــرارداد بــا مــردم بــود، بــا همیــن شــرایط، 11٫5 
ــرارداد  ــه ق ک ــی  ــد. زمان ــد ش ــدم تولی گن ــن  ــون ت میلی
کدخــدا رفــت، نتیجــه  بــه  جــای مــردم بــه ســمت 
کــه امــروز چیــزی در اختیــار  وضعیتــی می شــود 
کــه  کرده انــد  نداریــم؛ البتــه مــردم مــا بارهــا ثابــت 
پــای انقــالب و نظــام تــا پــای جــان خــود هســتند.
ــا ســیلی خــورده اســت،  کشــور م ــکا بارهــا از  آمری
کــه در مجلــس  قطعــًا در ادامــه دولــت بــه تمهیداتــی 
شــورای اســالمی تحــت عنــوان قانــون اقــدام متقابــل 
تصویــب خواهــد شــد، عمــل خواهــد کــرد؛ دولــت باید 
در مقابــل بدعهــدی آمریــکا بــا قــدرت بایســتد، مــردم 

مــا بــار دیگــر ســیلی محکمــی بــر آمریــکا خواهنــد زد.
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از  روشــن  نشــانه ای  ارزشــمند  پیــروزی  ایــن 
مقابــل  در  مقاومــت  گفتمــان  کارآمــدی  و  برتــری 
رویکــرد سازشــکارانه اســت. روابــط ایــران و ســوریه 
عمیــق و راهبــردی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کشــور 
و ملــت ســوریه بخشــی مهــم و تعیین کننــده از محور 
مقاومــت هســتند؛ حمایــت تمــام قــد و تمــام عیــار از 
ــت قانونــی ســوریه جــزو اصــول و برنامــه  ملــت و دول

ــران اســت. ــر ای ــر ناپذی ــای تغیی ه
آمریــکا و کشــورهای هــم پیمان و سرســپرده اش 
اصــواًل اعتقــادی بــه حــل بحــران ســوریه از طریــق 
کــه  داده  نشــان  تجربــه  و  ندارنــد  آمیــز  مســالمت 
هــرگاه تروریســت هــای تحــِت حمایــت محــور غربی، 
عبــری، عربــی در عرصــه میدانــی متحمــل شکســت 
می شــوند و فشــار بــر آنهــا تشــدید می شــود، حامیــان 
فریبــکار آنهــا، بــرای خریــدِن زمــان جهــت بازســازی 
ــرات  ک ــز مذا ــِت می ــا، پش ــدد تکفیری ه ــز مج و تجهی
حاضــر مــی شــوند و مدعــی حــل بحــران ســوریه از 

ــره مــی شــوند. ک گفتگــو و مذا طریــق 
بــا مقایســه پرونــده هســته ای بــا پرونده عــراق و 
کــه هــر دو ابعــادی سیاســی و امنیتــی بــوده و  ســوریه 
دارای اهمیــت منطقــه ای و بیــن المللــی مــی باشــند؛ 
بررســی تفــاوت رویکــرد و کارکــرِد اتخــاذ شــده در قبال 
ایــن دو پرونــده، عبــرت آمــوز و دارای درس هــای 

تاریخــی فــراوان بــرای ملــت ایــران اســت.
ــل  ــده ای در داخ ــرط ع ــبینی مف ــود خوش ــا وج ب
گفتگــو بــا آمریــکا بــرای مســاله  کــره و  کشــور بــه مذا
پرونــده هســته ای و اتخــاذ رویکــرد سازشــکارانه؛ بــد 
عهــدی و پیمــان شــکنی آمریــکا در قبــال برجــام و 
نقــض عهــد طــرف آمریکایــی به رغــم امتیــازات مهم 
ــل  ــر قاب ــر غی داده شــده  نشــانه ای روشــن و آشــکار ب
اعتمــاد بــودن آمریکایــی هــا و خســارت بار بــودن این 

مســاله اســت.
مدیریــت هوشــمندانه ســردار ســلیمانی در 
کار  کــردن  حــال فتــح آخریــن ســنگرها و تمــام 
و  غربــی  حامیــان  و  تکفیــری  هــای  تروریســت 
عربــی و عبــری آنــان نمونــه ای موفــق و روشــن از 
گفتمــان مقاومــت در مقابــل  کارآمــدی و پیــروزی 
زیــاده خواهــی مســتکبرین و مزدوران آنها اســت.
فتــح و پیــروزی در حلــب و آزادی ایــن شــهِر مهم 
و ســوق الجیشــی ثمــره و حاصــل گفتمــان مقاومت و 
دلیلــی روشــن و آشــکار بــر کارآمــدی و نتیجــه بخشــی 
ــار ســازش  ــل رویکــرد خســارت ب ــرد در مقاب ایــن راهب
اســت و مقاومت و ایســتادگی یگانه راه پیروزی ملت 
هــای مســتقل و آزادی خــواه در مقابــل زیــاده خواهــی 

آمریــکا و دیگر مســتکبرین اســت.

روز  ایثار
و شهادت در 

شهرستان آران و 
بیدگل

پیام بمناسبت روز ایثار و شهادت آران و بیدگل

95/10/4

مــردم آران و بیــدگل در طــول ســال های طوالنــی 
انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس، عزیــزان خــود را 
بــرای پیــروزی اســالم تقدیــم کردنــد و در حفظ شــرف 
اســالم و دفــاع از میهــن اســالمی همــه چیــز خــود را در 

طبــق اخــالص، تقدیــم خداونــد متعــال نمودنــد.
شــهدای عظیــم الشــأن بنیــان ابرقدرت هــای 
جهانــی را بــه لــرزه درآورده انــد. انتخــاب چهــارم دی 
مــاه بــه عنــوان روز ایثــار و شــهادت شهرســتان زیبنده 
و بجــا اســت. حضــور و افتخارآفرینــی جوانــان این 
خطــه در عملیــات کربــالی چهــار و پنــج تــا ابد مایه 
بــود. خانــواده  بیــدگل خواهــد  و  آران  مباهــات 
شــهدا نمادهــای ایســتادگی و رشــادت هســتند. 
درود خــدا بــر مــادران، پدران، همســران، فرزندان 
کــه افتخــار اســالم و  و خانــواده معظــم ایثارگــران 

میهــن اســالمی هســتند.
راه  در  ایثــاری  هیــچ  از  بیــدگل  و  آران  مــردم 
عنــوان  بــه  بنــده  نکرده انــد،  دریــغ  حــق  پیــروزی 
ــرور شهرســتان آران و بیــدگل،  خــادم مــردم شــهید پ
ضمــن بزرگداشــت روز چهــارم دی مــاه، روز حماســه 
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و ایثــار شهرســتان آران و بیــدگل، درود و ســالم خــود را 
تقدیــم مــردم بزرگــوار و ایثارگــران ایــن خطه مــی دارم.

تحریم های تازه آمریکا 
علیه ایران
مصاحبه با خبرگزاری رسا

95/11/19

کــه اخیــرا توســط آمریــکا اعمــال  تحریم هایــی 
بینی هــا  خــوش  تابــوت  بــر  میخ هــا  آخریــن  شــد، 
کــه امــروز در  بــه نظــام ســلطه و آمریکاســت. آنچــه 
پیــش روی مــا قــرار دارد و نســبت بــه آن قضــاوت مــی 
کنیــم، نتیجــه حــدود ســه ســال فعالیتــی کــه در حوزه 
روابــط بیــن الملــل و سیاســت خارجــی، تحــت عنوان 
کــرات و نهایتــا برجــام اتفــاق افتــاده اســت. در  مذا
کــرات و برجــام رهبر معظــم انقالب توصیه  مــدت مذا
کــه  کننــده داشــتند  کــره  هــای دقیقــی را بــه تیــم مذا
ایــن توصیــه هــا هــم ثبــت وضبــط اســت و هــم در 
منظــر عمومــی ملــت ایران و کســانی کــه اهل تحلیل 

هســتند قــرار دارد.
برجــام تجربــه ای بــه تجربیــات قبلــی در بــد 
معظــم  رهبــر  اســت.  ایــران  علیــه  آمریــکا  عهــدی 
انقــالب بارهــا بــه بدعهــدی و عــدم اعتمــاد و عــدم 
ــه  ــت وگفت ــرده اس ک ــاره  ــمن اش ــه دش ــی ب ــوش بین خ
باشــید.  نیرینــگ دشــمن  و  مراقــب خدعــه  اســت 
از ابتــدای انقــالب تــا امــروز شــاهد توطئــه هــای 

تعــدادی  شــاید  کشــور  در  و  ایــم  بــوده  آمریــکا 
انگشــت شــمار نســبت بــه آمریــکا خــوش بــاوری 
داشــته باشــند. هرچــه مــا جلوتــر می رویم تفســیر 
بهتــری از ایــن کالم امــام که آمریکا شــیطان بزرگ 
اســت و یــا اینکــه آمریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد 
برجــام  ماننــد  اتفاقاتــی  بنابرایــن  داریــم،  بکنــد 
کیــد و مصــداق عملــی از کالم امــام راحل اســت  تأ
کــه آمریــکا شــیطان بــزرگ اســت و دروغگوئیهــا و 

ــد. ــی بینن ــه م ــز هم ــکا را نی ــای آمری ــدی ه بدعه
کــه آزمــوده را آزمــودن خطــا اســت،  از آنجایــی 
مــردم ایــران اســالمی انتظــار ندارنــد از یــک ســوراخ 
کــه مــا از ابتــدای انقــالب  گزیــده شــوند چــرا  دوبــار 
گزیــده شــده  کنــون بارهــا از ســوی آمریــکا  اســالمی تــا 
ایــم؛ بنابرایــن، ملــت ایــران  انتظــار ندارنــد تجربیــات 

کننــد. قبلــی را بــار دیگــر تجربــه 
کــه  ملــت  بــزرگ ایــران بــا تاریــخ پــر افتخــاری 
دارد از مســؤولین خــود انتظــار دارنــد هوشــمندانه تــر 
و بــا تحلیــل دقیــق تــری نســبت بــه موضوعاتــی از 
ایــن دســت توجــه داشــته باشــند. بــا عنایــت بــه ایــن 
فرمایــش مهــم و زیبــای رهبــر معظــم انقــالب، مبنــی 
بــر اینکــه هرکشــوری در جهــان بــه آمریکا اعتمــاد کرد 
کــه صالبــت  ســیلی خــورد،  اعتقــاد مــا ایــن اســت 
ملــت ایــران و هدایــت هــای رهبــر معظــم انقــالب 
کــه قدرتمندتریــن رهبر جهان اســت ســبب شــده 
اســت تــا آمریــکا فرصت ســیلی زدن  بــه جمهوری 
نخواهــد  و  باشــد  نداشــته  را  ایــران  اســالمی 

داشــت.
نتیجــه خــوش بینــی و عــدم عبــرت از تجــارب 

گذشــته ضرباتــی اســت که به جمهــوری اســالمی وارد 
شــده و در ایــن راه مســامحه و خــوش بینــی و خــوش 
بینــی بــه تغییــر رفتــار و یــا تفســیر نادرســت از لبخنــد 
بــه عنــوان چــراغ ســبز، از مســائلی اســت کــه بــه ایــران 

ضربــه زده اســت.
برخــی از تجربیــات برای حوزه سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی مثبت اســت؛ اما خســارتهای  این 
کرات   بخــش نیــز ســنگین بــوده اســت و در بحــث مذا
از  را  و غنــی ســازی هســته ای نطنــز  ک  ارا کتــور  را
ــد  ــی توان ــمن نم ــه دش ک ــه را  ــا آنچ ــم، ام ــت دادی دس
از مــا بگیــرد فکــر و اندیشــه اســت و امــروز جمهــوری 
اســالمی ایــران در برخــی از رشــته از جملــه علمــی رتبــه 

هــای باالیــی دارد.
جمهــوری اســالمی در برجــام و در حــوزه ســخت 
افــزاری دچــار آســیب شــده اســت امــا قابــل برگشــت 
کشــور ثروتمنــدی اســت امــا  کــه ایــران  اســت چــرا 
ســخت و زمانبر اســت. ســانتریفیوژهایی که باز شــده 
ــه  ــا آنچ ــود، ام ــته ش ــر بس ــی دیگ ــد در فرصت ــی توان م
مهم و حائز اهمیت اســت تیم تخصصی هســته ای 
کنــده شــدند و در مشــاغل   کــه اعضــای آن پرا اســت 
دیگــر حتــی صنایــع غیــر تخصصــی رفتنــد، بنابرایــن 
ــرم  ــوزه ن ــارت را در ح ــترین خس ــا بیش ــدن آنه برگردان

افــزاری یعنــی منابــع انســانی داشــته اســت.
ــه  ــد نگاهــی ب ــکا بای ــد آمری رییــس جمهــور جدی
روســای جمهوری قبلی داشــته باشــد تا متوجه شــود 
آنهــا چگونــه در ایــن مســیر حرکــت می کردنــد، هرچند 
کــه دشــمن از دشــمنی خــودش دســت بــردار نیســت و 
حرفهــای اخیــرا ترامــپ رییــس جمهــور آمریــکا ناشــی 
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کــه هرچــه زمــان بگــذرد بــه  از مســتی پیــروزی اســت 
واقعیــات میــدان بیشــتر پی خواهــد بــرد.

بــه مــا نشــان  بــه امــروز  تــا  مســأله برجــام 
داده اســت آمریــکا دشــمن درجــه یــک مســلمین 
ــت  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــت و جمه ــان اس جه
و از دشــمنی دســت بــردار نیســت و او از حامیــان 
اصلــی اســرائیل دشــمن درجــه یــک دنیای اســالم 
هرگونــه  و  اســت  ایــران  اســالمی  جمهــوری  و 
خــوش بینــی بــه آمریــکا ســرابی بیش نیســت که 
ــرای مســؤولین  ایــن بزرگتریــن تجــارب برجــام ب

اســت.
ملــت ایــران نیــازی بــه ایــن تجربــه هــا نــدارد چرا 
کــه مــردم ایــران اســالمی تکلیــف خــود را نســبت بــه 
آمریــکا می داننــد و مــی تــوان دیــدگاه ملــت ایــران را در 
که  نمازهای جمعه و نمازهای جماعات در مســاجد 

فریــاد مــرگ بــر آمریــکا را ســر مــی دهنــد دیــد.
عمــل  دقــت  مســؤولین  دارنــد  انتظــار  مــردم 
کــه در حــوزه  بیشــتری داشــته باشــند،   اتــالف وقتــی 
گــر در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی  گذاشــته شــد، ا برجــام 
صــرف می شــد، حتمــا وضعیــت اقتصــادی و حــوزه 
معیشــت و اشــتغال مــا بهتــر از امــروز بــود و مــا راهــی 
بــه جــز اتــکا کــردن به داشــته هــا و اســتعدادهای خود 

ــم. نداری

یوم اهلل 22 بهمن
مسجد صفاری کاشان

95/11/21

ــا  ــره زمیــن ت ک ــر  از آغــاز خلقــت بشــر و ظهــور او ب
امــروز همــواره دو جبهــه حــق و باطــل و طاغــوت و 
عدالــت بــا یکدیگــر در تقابــل هســتند. در رابطــه بــا 
گیــری جبهــه حــق: نخســتین عامــل،  عوامــل شــکل 
کــه مدیریــت عالــی  رهبــری الهــی و رحمانــی اســت 
جبهــه حــق را بــه عهــده دارد و آن را ســاماندهی مــی 
کنــد. عامــل دوم، شــریعت و آییــن آســمانی اســت کــه 
ــرار  ــق ق ــه ح ــار جبه ــی را در اختی ــبک زندگ ــور س منش
مــی دهــد و ســومین عامــل مــردم به عنــوان مخاطب 

رهبــر الهــی و شــریعت الهــی هســتند.
حرکــت مــردم در جبهــه حــق بــر محــور رهبــری 
کــه از آن اطاعــت پذیــری دارنــد و در  الهــی اســت 
کنند و التزام به  مســیر خود ایســتادی و مقاومت می 
شــریعت الهــی دارنــد. مجموعــه ایــن عوامــل جبهــه 
حــق را تشــکیل مــی دهــد. قــرآن قاعــده ای بــرای 
کــه حرکــت جبهــه  ــرده اســت  ک جبهــه حــق ترســیم 
گــر بــر ایــن مــدار و قاعــده پیــش رود خروجــی آن  حــق ا
موفقیــت و پیــروزی هــای بزرگ اســت. براســاس این 
ــام  ــب، ام ــه مکت ــه حلق ــن س ــجام بی ــر انس گ ــده ا قاع
و ملــت حفــظ شــود پیــروزی جبهــه حــق تضمیــن 

می شــود.
ــور  ــول مح ــردم ح ــداری م ــتقامت و پای ــره اس ثم
گانــه  پنــج موفقیــت و هدیــه بــزرگ  ایــن قاعــده ســه 
الهــی اســت. در چارچــوب ایــن قاعــده، جبهــه حــق 

از نظــام ظالمانــه نجــات مــی یابــد، از ذلــت بــه عــزت 
مــی رســد و جایــگاه مــی یابد، بــه امنیــت و آرامش می 
رســد، صاحــب قــدرت و حکومــت مــی شــود و امامــت 
و پیشــوایی امــت هــای دیگــر را بــه دســت آورده و 
الگوســاز مــی شــود. انقــالب پیامبــر در صــدر اســالم  
اســت. مقاومــت  فرمــول  پایــه همیــن  بــر  انقالبــی 
هدیــه  ایــن  کــه  کــرد  ایجــاد  ســاختاری  صحابــه 
کــرد. جنــگ  گانــه را خــدا بــه امــت پیامبــر عطــا  پنــج 
نابرابــر بــه جنــگ نامتقــارن تبدیــل شــد و عــّده قلیــل 
اصحــاب پیامبــر بــر عــّده کثیر امــت کفر پیروز شــدند.

ایمــان، اســقامت، پایــداری و بصیــرت هــر جــا در 
جبهــه حــق وجــود داشــته باشــد، تــوان ایــن جبهــه را 
کنــد و جمعیــت انــدک جبهــه حــق،  ــر مــی  چنــد براب
کفــر را شکســت مــی دهــد. ایــن  گســترده  جمعیــت 
قاعــده   عمومــی و فرازمانی و فرامکانی اســت. ســنت 
کــس در ایــن مســیر  الهــی ســنت قطعــی اســت و هــر 

کنــد نتیجــه اش حتمــی و قطعــی اســت. حرکــت 
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، مــردم از زیــر 
کفــر خالصــی  بــار سیســتم طاغــوت و شــکنجه 
کرامــت شــدند، امنیــت  یافتنــد، صاحــب عــزت و 
و آرامــش یافتنــد، بــه قــدرت رســیدند و الهــام 
کــه  اســت  الهــی  وعــده  ایــن  و  شــدند  بخــش 
محقــق شــد و ایــن حاصــل اســتقامت و مقاومــت 
حــول  شــدن  جمــع  و  رهبــری  حضــور  ملــت، 

بــود. شــریعت 
انقــالب اســالمی بــه ملــت ایــران عــزت بخشــید. 
در حــال حاضــر در دریــای آتــش اطــراف مــا، ایــران 
توانــد  امــن اســت و احــدی نمــی  کشــتی  اســالمی 
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ــدار  ــه ای از اقت ــن نمون ــود و ای ــک ش ــا نزدی ــرز م ــه م ب
و آرامــش ماســت. دیــن، پیــش از انقــالب جایــگاه 
کنــون آن ملــت تحقیــر شــده،  کــه ا نداشــت در حالــی 
الهــام بخــش ملــل آزادی خــواه جهــان شــده اســت.
تــداوم انقــالب و جبهــه حــق وابســته بــه ایــن 
ســه عامــل اســت. در عصــر پیامبــر، عــدم اســتقامت 
حــول محــور امــام، بعــد از رحلــت و عــدم بصیــرت و 
هــوش انقالبــی فجایعــی بــر ســر امــت آورد کــه حاصل 
آن دویســت ســال انــزوای ائمــه و شــهادت مظلومانــه 

آنــان بــود رســیدند.
مــردم عصــر ائمه بدهــکار تاریخ بشــریت اند؛ 
ــی  ــا نم ــوم را تنه ــام معص ــر، ام ــردم آن عص ــر م گ ا
گذاشــتند، امــروز شــرایط جهــان بــه گونــه ای دیگــر 
کــم  رقــم مــی خــورد و ایــن همــه فجایــع و ظلــم حا
اســتمرار  بــرای  کلــی  ای  قاعــده  ایــن  شــد.  نمــی 
حرکــت انقــالب اســت. در جریــان انقــالب، مــردم ما با 
مقاومــت و پایــداری پــای انقــالب و ارزش هــا و آرمــان 
هــای خــود ایســتادند و مادامــی که بــا بصیرت، حفظ 
روحیــه انقالبــی و بــا تیزبینــی و اســتقامت در صحنــه 
ــد.  ــد ش ــالب وارد نخواه ــه انق ــی ب ــچ خلل ــند، هی باش
کــه رمــز مانــدگاری انقــالب  اوج ایــن اطاعــت پذیــری 
ــه در  ــر آنچ ــتکبار ه ــال 88 رخ داد. اس ــت، در س ماس
تــوان داشــت بــه میــدان آورد ولــی بصیــرت و هــوش 
انقالبــی مــردم ســبب شکســت دشــمن شــد. ایــن 

تفــاوت مــردم و ملــت مــا بــا اعصــار گذشــته اســت.

یوم اهلل 22 بهمن
حضور در جمع راهپیمایان آران و بیدگل
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کــرد مــی تــوان از ســلطه  انقــالب اســالمی ثابــت 
غــرب و شــرق خــارج شــد و بــه حیــات خــود ادامــه 
داد. ملــت ایــران بــا حضــور پرشــکوه خــود یــک بــار 
گویــان جهــان  دیگــر مشــت محکمــی بــر دهــان یــاوه 
بویــژه رئیــس جمهــور تــازه بــه دوران رســیده امریــکا 
زدنــد.  ملــت ایــران بــا ایــن حضــور و اقتــدار نشــان 
کــه بایــد بترســد ترامــپ و امریکاســت.   دادنــد کســی 
عصــر وقــوع انقــالب اســالمی، عصــر انقــالب هــای 
کمنیســتی بــود، لــذا  ناسیونالیســتی، لیبرالیســتی و 
گفتمــان  گفتمــان رایــج در زمــان انقــالب اســالمی، 
کمونیســم بــود و دیــن، افیــون و عامــل رکود شــناخته 
کــرد در ایــن عصــر،  ــذا کســی تصــور نمــی  مــی شــد. ل
انقالبــی بــر پایــه دیــن شــکل بگیــرد و ایــن تفــاوت 
بــزرگ انقــالب اســالمی بــا تمــام انقــالب هــا بــود و دنیــا 

ــود. ــه نکــرده ب ــی را تجرب چنیــن انقالب
بــا برپایــی نظــام اســالمی، موجــی از دشــمنی 
هــا علیــه ملــت ایــران شــروع شــد و دلیــل ایــن امــر 
ــوک قــدرت غــرب و شــرق  ــه دو بل ــا ب کــه دنی ــود  آن ب
تقســیم مــی شــد. هــر کشــوری در جهــان بایــد خــود 
را بــه یکــی از ایــن بلــوک هــا متعلــق مــی دانســت 
تــا بــرای خــودش حریــم امنــی بیابــد لــذا تشــکیل 
نظــام جمهــوری اســالمی بــه معنــای خــروج ایــران از 
کــه خــود  بلــوک غــرب و تشــکیل بلــوک جدیــدی بــود 
محــور یــک بلــوک قدرتمنــد در جهــان شــد. انقــالب 

کــرد مــی تــوان از ســلطه غــرب و  اســالمی ثابــت 
شــرق خــارج شــد و بــه حیــات خــود ادامــه داد. 
لــذا، بــا ایــن دیــدگاه، مــوج دشــمنی هــای اســتکبار به 
راه افتــاد و در مقابــل آن دوســتان و هــم پیمانانــی را 

گرفتنــد. کــه از انقــالب الهــام  بوجــود آورد 
جایــگاه امــروز ایــران تاریــخ ســاز اســت، 38 ســال 
در برابــر هجمــه هــا ایســتادگی و راه نورانــی و پــر فــراز و 
نشــیبی را طــی کــرده ایــم تــا بــه جایگاهــی رســیده ایم 
کــه ســبب ترس دشــمن شــده اســت. جنجــال کنونی 
ــکا از ســر تــرس اســت. در حــوزه هــای سیاســی،  امری
کــه  دفاعــی و امنیتــی بــه جایــگاه خوبــی رســیده ایــم 
حاصــل مقاومــت اســت. در بعضــی حــوزه هــا مثــل 
حــوزه هــای فرهنگــی و اقتصــادی بــه دلیــل مقاومت 
ــار  ــورد انتظ ــد م ــه رش ــم ب ــته ای ــون نتوانس ــاد، تاکن زی
برســیم. لــذا، اســتقامت و پایمــردی مــا ایــن امــر را 

تحقــق خواهــد بخشــید.
پیشــرفت ایــران اســالمی و ایجــاد اقتــدار در 
شــرایط فعلــی مســتلزم دو موضــوع اســت: حفظ 
روحیــه  تقویــت  و  اســتقامت  روحیــه  تقویــت  و 
انقالبــی، الزامــی بــرای پیشــتازی انقالب اســالمی 
اســت. جمهــوری اســالمی ایــران در دفــاع مقدس به 
یمــن ایــن دو روحیــه معجــزه گــر، بــا 35 کشــور جهان 
جنگیــد و در عرصــه نبــرد، جنــگ نامتقــارن را از آن 
کــرد. دشــمن بــه دنبــال حــذف روحیــه انقالبــی  خــود 
ــده  کنن ــج  ــای فل ــم ه ــا تحری ــمن ب ــت. دش ــردم اس م
گرفتــه اســت تــا از انقــالب دلســرد و نــا  مــردم را هــدف 
امیــد شــوند و حفــظ روحیــه اســتقامت و انقالبی گری 

کــرد. دشــمن را از هــدف خــود دور خواهــد 
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ضرورت حراست از 
میراث شهدا

یادواره شهدای سده

96/1/17

آرزوهــای  تــوان  مــی  زندگــی شــهدا  بــا ســبک 
گرفتــن درخــت  کــرد. پــا  دیرینــه بشــریت را بــرآورده 
امــروز،  بــه  تــا  جاهلیــت  دوران  در  اســالم  تنومنــد 
برتریــن  شــهدا  زیــرا  بوده اســت؛  شــهدا  برکــت  بــه 
موفقیــت  رمــز  بوده انــد.  خــود  زمــان  انســان های 
مــا، قــدرت نــرم جمهــوری اســالمی ایــران و عامــل 
گیــری و پایــداری نظــام، شــهدا هســتند.  شــکل 
گــر  شــهدا شــاگردان اول والیــت پذیــری  بوده انــد. ا
کمتریــن وظیفــه  کنیــم بــه  یــادواره شــهدا برگــزار مــی 
خــود عمــل می کنیــم زیــرا راه شــهدا راه اســالم و مســیر 
معنویت و بزرگداشــت ارزش های اســالمی و یادگاران 
امــام اســت. پاسداشــت خــون شــهدا وظیفــه تــک 
گرامــی  گــر خــون شــهدا را  تــک آحــاد مــردم اســت. ا
نداریــم بایــد در قبــال خــون شــهدا پاســخگو باشــیم و 
لــذا بایــد شــهدا را بــه جهانیان معرفــی کنیم و یــادواره 
شــهدا یکــی از نمادهــای پاسداشــت خــون شهداســت 
کــم  و نبایــد حضــور در یــادواره هــای شــهدا را دســت 

بگیریــم.  
امــروز  جامعــه  الزمــه  شــهدا  یــادواره  برگــزاری 
اســت، شــهدا خــط امــام و والیــت را بــه بهتریــن نحــو 
نشــان دادنــد، امــا متاســفانه امــروز خــط شــهدا بــه 
کــم لطفــی و  خوبــی معرفــی نشــده و در مــورد شــهدا 
بــی توجهــی صــورت گرفتــه اســت در حالــی کــه شــهدا 

ــد  ــد و معتقــد بودن ــر بودن اطاعــت پذیــر و والیــت پذی
والیــت پذیــری درد جامعــه امــروز را درمــان می کنــد. 
شــهدا الگــوی بصیــرت و دارای هــوش انقالبــی 
بودنــد و شــهدا در وصایــای خــود نیــز بــه اطاعــت 
پذیــری، والیت پذیــری و پشــتیبانی از والیت فقیه 
کثــر وصیت هــای  کردنــد و ایــن مهــم در ا کیــد  تا

شــهدا دیــده می شــود.
گــر ســوریه و عــراق امــروز توانســت بــر دشــمن  ا
خــود پیــروز شــود بــه دلیــل اعتقــاد بــه راه شــهادت و 
شــهدا بــود و اســرائیل شکســت خــورده ی راه و ســیره 
شــهدا اســت و ایــن راه ادامــه دهنــده راه شــهدای 
نشســتی  اســرائیل  می بینیــم  وقتــی  اســت.  کربــال 
برگــزار می کنــد تــا بررســی کنــد بــه چــه دلیل امــور علیه 
ایــران خنثــی می شــود بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه 
انقــالب اســالمی ایــران مثــل کبوتری اســت کــه دو 
ــال ســبز انتظــار مهــدوی  خ شــهادت و ب ــال ســر ب
گیــری  دارد. شــهادت و مهدویــت دو عامــل اوج 
نظــام اســالمی اســت. ســپر بــالی این پرنــده والیت 
فقیــه اســت و ایــن مهــم جایــگاه شــهدا و شــهادت را 
ــه ایــن موضــوع پــی  ــز ب نشــان می دهــد و دشــمن نی
برده اســت و بــه همیــن جهــت بــا جنــگ نــرم، شــبهه 
افکنــی، تهاجــم فرهنگــی و غیــره ســعی در حــذف 

خــط شــهادت دارد.
خــط شــهادت محــو نشــدنی اســت و امــام راحــل 
کــرده و بــه فرمــوده ایشــان شــهدا  بــر ایــن مهــم تاکیــد 
تــا ابــد بــه جهانیــان درس ایثــار و شــهادت می دهنــد و 
ملت هــا بایــد بــه راه شــهادت اقتدا کننــد و تربت پاک 
شــهدا محــل انــس و الفــت آحــاد جامعــه و دارالشــفای 

گیرد. آزادگان قــرار 
جهانــی  عرصــه  در  مــا  کشــور  اینکــه  بــرای 
پیشــتازی کنــد بــه دو مــورد نیــاز دارد و الگــوی این دو 
نیاز برای پیشــتازی شــهدا هســتند و الزم اســت به راه 
و رســم شــهدا بازگردیــم و رهبــر معظــم انقــالب بارهــا 

کرده انــد. در ســخنرانی های خــود بــه آن اشــاره 
در  پیشــتازی  جهــت  مــا  جامعــه  نیــاز  اولیــن 
عرصه هــای جهانــی اوال اســتقامت اســت و اســتقامت 
بــه معنــی راه مقاومــت اســت و شــهدا بــه بهتریــن 
کردنــد و هشــت ســال دفــاع  نحــو ایــن مســیر را طــی 
کریــم  گــواه ایــن مطلــب اســت و آیــات قــرآن  مقــدس 
نیــز بــر ایــن مهــم اشــاره می کنــد. دومیــن نیــاز جوامــع 
امــروزی نیــز انقالبی گــری اســت. انقالبی گــری یــک 
ضــرورت بــرای پیشــرفت اســت و رهبــر انقــالب 
کرده انــد و  اســالمی بارهــا بــه ایــن مهــم اشــاره 
شــهدا بهتریــن افــراد انقالبــی بودنــد زیــرا بــا وجــود 
هــزاران مشــکل بــا روحیــه انقالبــی چنین افتخــار آمیز 
شــدند. تقویــت اطاعــت پذیــری نیــز ضــروری اســت. 
مــردم در زمــان ائمــه معصوم والیــت پذیر نبودند و به 
همیــن دلیــل چنین مصیبت هایی بر ســر مســلمانان 
امامــان  گــر  ا و  شــد  وارد  ســال  دویســت  طــول  در 
معصــوم در آن زمــان حکومــت تشــکیل می دادنــد، 

چنیــن مشــکالتی وجــود نداشــت.
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چاره جویی برای 
اشتغال

غ التحصیالن فار
مصاحبه با خبرگزاری دانشجو

96/1/17

شــعار مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد 
مقاومتــی، تولیــد- اشــتغال، بــرای ســال 96 حــاوی 
کشــور و مشــخصًا  پیــام مهمــی بــرای دانشــگاه های 
وزارت خانــه مربوطــه یعنــی وزارت علــوم تحقیقات و 
فنــاوری اســت. بایــد حواســمان باشــد کــه آدرس هــا را 
گــم نکنیــم، برخــی به اشــتباه بــرای رونــق اقتصاد، 
تولیــد و اشــتغال ســراغ وزارت صنعــت معــدن و 
از  مهمــی  بخــش  درحالی کــه  می رونــد  تجــارت 
حــل  کشــور  دانشــگاه های  در  بایــد  مشــکالت 
عرصــه  اصلــی  ســربازان  حاضــر،  حــال  در  شــود. 
تولیــد، اشــتغال و اقتصــاد کشــور جوانــان هســتند کــه 
غ التحصیــل  از دانشــگاه ها فار آنهــا  بخــش اعظــم 
کــه بســیاری از آنهــا بــا  می شــوند ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن  کار دچــار ســرگردانی می شــوند  ورود بــه بــازار 
کافــی از مهــارت و دانــش  بــه دلیــل عــدم برخــورداری 
الزم آن کار اســت. بایــد اشــکاالت مطروحــه در فراینــد 
و منابــع تحصیــل دانشــگاهی بویــژه منابــع انســانی 
کنیــم تــا بدانیــم چــرا خروجــی آن هــا  را شناســایی 
ــروز داده و شــکوفا  ــد نبــوغ و خالقیت هــا را ب نمی توان
گــر نبوغــی دارنــد بــا ورود بــه  کنــد. بعضــی از جوانــان ا
کــه ایــن  دانشــگاه آن نبــوغ را هــم از دســت می دهنــد 

کــه ایــن چرخــه بــه خوبــی  مســئله بیانگــر ایــن اســت 
کارش را انجــام نمی دهــد.

سند آموزش 2030 
یونسݡکو

مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان

96/2/20

ســند 2030 یونســکو بر اســاس مبانی اومانیســم 
و انحطــاط فرهنــگ غــرب تدویــن شــده و بــا فرهنگ 
توحیــدی و پرورشــی ملــت ایــران انطبــاق نــدارد. این 
ــی  ــای غیردین ــاس مبن ــوزش، براس ــوزه آم ــند در ح س
تدویــن شــده کــه نگرانی مقــام معظم رهبــری هم در 
ایــن مــورد اســت. بــا دســتور غیــر قانونــی و مخفیانــه 
ایــن ســند یعنــی اجــازه داده انــد حکمــت راســتین 
کنــاری  بگذارنــد و  سعادت ســاز اســالمی و قرآنــی را بــه 
مبانی ســقوط و انحطاط اخالقی بشــر غربی را ترویج 
کننــد. ایــن ســند بــا مبانــی بومــی و مذهبــی مــا ســازگار 
نبــوده و دارای مبنــای غیردینــی و ســکوالر اســت و 
کــه پایــه یــک  ایــن امــر مــورد انتقــاد ماســت. زمانــی 
ســند امانیســتی و ســکوالری اســت طبیعتــا جزئیــات 
ایــن ســند هــم بــر همیــن اســاس خواهــد بــود؛ ماننــد 
ــا موضوعــات  کــودکان ب ــرای آمــوزش  کــه ب مباحثــی 

خشــونت و تربیــت جنســی آنهــا مطــرح می شــود.
آمــوزش  و  ترویــج  فــرد غرب گــرا،  یــک  نظــر  از 
نــدارد؛  معنایــی  مــدارس  و  کــودکان  بــرای  قــرآن 

آنهــا می خواهنــد انســان را بــه عنــوان شــهروند در 
آن  کننــد،  تربیــت  داری  ســرمایه  مطلــق  خدمــت 
هــم شــهروندی براســاس معیارهــای خــود، از دیــد 
آنهــا شــهروند جهانــی نبایــد بــا آموزه هــای قــرآن 
کــدام عقــل ســلیم اجــازه  آمــوزش دیــده باشــد. 
سعادت ســاز  راســتین  حکمــت  کــه  می دهــد 
ــد انحطــاط  کنــاری  بگذارن ــه  اســالمی و قرآنــی را ب
ایــن ســند  کننــد و در  ترویــج  را  اخالقــی غربــی 
رّد  و  ســبیل«  »نفــی  همچــون  قرآنــی  اصولــی 
می انــدازد.  گــوش  پشــت  را  دشــمن  ســلطه 
ایــن مســائل را می تــوان در جــای جــای ایــن ســند 
گــزارش ســاالنه  کــرد، براســاس ســند 2030  مشــاهده 
در خصــوص اجــرای آن بایــد بــه آنهــا اعــالم شــود تــا 
ــا  ــرد ت ک ــرادات خــود را مطــرح  ــد انتقــادات و ای بتوانن

کشــورمان شــود. مــورد پذیــرش مســئوالن 
بــر اســاس مطالبــه مقــام معظــم رهبــری، در 
ســال های قبــل آمــوزش و پــرورش ســند تحــول ایــن 
کــرد، حــال چــرا بایــد افــرادی بــدون  حــوزه را تدویــن 
ــه ایــن ســند بومــی  و قانونــی، اجــرای ســند  توجــه ب
2030 را از دیگــران مطالبــه کننــد. این در حالی اســت 
ــود را در  ــول خ ــند تح ــی از س ــتیم بخش ــه می توانس ک
یونســکو مطرح کرده تا مورد اســتفاده دیگر کشــورها 

هــم قــرار بگیــرد.
کنــار داشــتن  کــه در  مــا نبایــد اجــازه دهیــم 
چــوب  آن هــا  دهیــم  اجــازه  کــوروش،  منشــور 
منشــور شــهروندی خــود را بــه مــا بزننــد. ســند 
تحول آموزش و پرورش دارای محتوایی بســیار 
قوی تــر و غنی تــر از اســناد دیگــر اســت امــا چــرا 
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کســی از آن حرفــی نمی زنــد. حتــی در اظهــارات 
کــه خواهــان  ــر آ مــوزش و پــرورش هــم شــاهدیم  وزی
بازنگــری در ســند تحــول ایــن وزارتخانــه اســت در 
کــه آن را هنــوز اجرایــی نکــرده اســت، نــوع  حالــی 
کــه اصیــل، بومــی و  برخــورد مــا بــا فرهنــگ خودمــان 
اســالمی نیــاز بــه بازنگــری دارد امــا بــه ســند یونســکو 
کــه می رســیم فکــر می کنیــم چیــز دیگــری  اســت! 
تــازه هنــوز مجلــس و کمیســیون آ مــوزش هــم بــا آن 

موافقــت نکــرده انــد.
کــه خودمــان دارای ســندی بــا تمامــی  زمانــی 
بــه  نیــازی  دیگــر  هســتیم  بومــی  مفاهیم هــای 
انتقــال ســند یــا فرهنــگ دیگــری نیســت، می توان 
کــرد امــا  ســند تحــول آمــوزش و پــرورش را اصــالح 
کنــار بگذاریــم و ســندی هنجارشــکن  اینکــه آ ن را 
کشــور بیاوریــم، درســت  و غیــر بومــی و خــارج از 
نیســت. فرهنــگ مــا براســاس توحیــد اســت امــا 
کــه  ســند 2030 در همــان تیتــر خــود اعــالم می کنــد 
محــورش چیســت، آن هــا موضــوع پــرورش روحــی و 
ــورمان  کش ــا در  ــد ام ــوزش ندارن ــار آم کن ــوی را در  معن
گذشــته آ موزشــی،  از همــان ابتــدا و حتــی در نظــام 
ــرار داشــته اســت ــار آمــوزش ق کن پــرورش همــواره در 

 سند  2030
مصاحبه با خبرگزاری میزان

96/3/23 

در ســند 2030 نــگاه »انســان محوری« مســتولی 
بــوده و مغایــر بــا ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش بــا اصالــت » توحیــد محــوری« اســت لــذا ایــن 
ســند بــه لحــاظ مبنایــی دچــار مشــکل اســت.  ایــران 
کشــوری بــا ســابقه درخشــان در حــوزه فرهنــگ 
و تمــدن اســت و مــا معقدیــم در حــوزه فرهنــگ و 
تمــدن می توانیــم بــرای دنیــا خــط و مشــی تدویــن 

کنیــم.
سیتســم آموزشــی امــروز کــه در دنیا مطرح اســت 
کهــن  اســت و  برگرفتــه از سیســتم آموزشــی ایــران 
کتاب هــای خــود  »ابــن خلــدون«  هــم در یکــی از 
کــرده  بــه قــوت و قــدرت آموزشــی در ایــران اذعــان 
کشــوری بــا ایــن غنــای فرهنگــی در حــوزه  اســت. 
آمــوزش و تربیــت حساســیت های ویــژه خــودش را 
دارد، مــا کشــوری اســالمی بــا پیشــینه واالی تاریخــی 
و فرهنگــی هســتیم لــذا بایســتی برپایــه اصالت هــای 
فرهنگــی مــان خــط مشــی آموزشــی ترســیم کنیــم. در 
ــای  ــن ظرفیت ه ــاس همی ــته براس ــای گذش ــال ه س
کشــور و بــا اســتفاده از نظــرات و ایده هــای نخبــگان، 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش را تهیــه 
کنــد تــا ایــن  کردیــم و آمــوزش و پــرورش بایــد تــالش 

ســند اجــرا شــود.

حمله 
تروریستی  داعش 
به مجلس شورای 
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 17 چهارشــنبه  روز  کــور  تروریســتی  حملــه 
اهریمنــی  چهــره ی  دیگــر  بــار  تهــران  در  خــرداد 
کــه از  دشــمنان امنیــت و وحــدت نظــام اســالمی را 
ســوی ســازمان های جاسوســی برخــی دولت هــای 
پیــش  از  بیــش  شــوند،  مــی  حمایــت  اســتکباری 
آشــکار ســاخت. در ایــن توطئــه ددمنشــانه، شــماری 
از مــردم دردمنــد و پاســداران عزیــز میهــن به شــهادت 
رســیدند، در منطقــه ی مــا پیدایــش و رشــد تروریســم 
سیاســت  زائیــده ی  اســاس،  از  کــور،  و  وحشــی 
مــزدوران دولتــی  انگلیــس و  و  آمریــکا  خباثت آلــود 
قاتــل،  تروریســت های  اســت.  آنهــا  غیردولتــی  و 
گمــراه و باطــن ســیاه و پلیــد خــود را بــه دســت  دِل 
کــه دشــمنی خــود  ــد  قدرت هــای فاســدی ســپرده ان
بــا اســالم و  نظــام جمهــوری اســالمی را در چهــار دهــه 

کرده انــد. گذشــته بارهــا و بارهــا ابــراز 
کــه جنایــت هــای مذبوحانــه  دشــمنان بداننــد 
ــز  نتوانســته عــزم راســخ ملــت و مســئوالن  ــان هرگ آن
ایــران را در پیمــودن راه عــزت و افتخــار کــه همــان راه 
اســالم و مبارزه با  شــیطان بزرگ اســت، سســت کند. 
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مــزدوران حقیــر و پلیــد اســتکبار یقیــن داشــته باشــند 
کــه نیروهــای نظامــی و انتظامــی و امنیتــی جمهوری 
اســالمی ایــران، در دفــاع از اقتــدار و امنیــت ملــی ایران 
ــان را  ــر آن ــت متجاوزگ ــور، دس کش ــن  ــز ای ــردم عزی و م
ــاه  کوت از جــان و مــال و امنیــت مــردم ایــن ســرزمین 

کــرد. خواهنــد 
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حضــور  و  دانــش  و  علــم  محــل  دانشــگاه 
کشــور یعنــی  با نشــاط ترین و خالق تریــن نیروهــای 
دانشــجویان اســت؛ لــذا، نبــض جامعــه در دانشــگاه 
بــه  بــودن دانشــجویان  بیــدار  و بی تردیــد  می تپــد 
کشــور، مســاله بســیار مهمــی  عنــوان قشــر جــوان 

اســت.
بــه قــول شــهید بهشــتی، دانشــجو مــوذن 
گر مــوذن از وظیفه  جامعــه محســوب می شــود و ا
خــود غافــل شــود نمــاز ملــت قضــا می شــود. لــذا، 
کالم امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری بارهــا در  در 
مورد هوشــیاری، بیداری و مراقبت قشــر دانشــجو در 
جامعــه و اهمیــت آن، توصیــه و تاکیــد شــده اســت. 
کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اخیــر  بیاناتــی 
خــود بــا دانشــجویان داشــتند نیــز اشــاره بــه جایــگاه 
و  دارد  دانشــگاه ها  در  انقالبــی  و  مومــن  نیروهــای 

ســخنان ایشــان نشــان از رابطــه بیــن انقالبی گــری 
یکدیگــر  کنــار  در  ایــن دو  کــه  داشــت  و عقالنیــت 

ــد. ــت یابن ــی دس ــوارد مهم ــه م ــد ب می توانن
در حــوزه فرهنگــی نیــز رهبــر معظــم انقــالب، 
کــه نشــان دهنده  کردنــد  را مطــرح  بحــث مهمــی 
کشــور اســت. بــه  نگرانــی ایشــان از اوضــاع فرهنگــی 
کــه اولیــا و  کســانی  کــه  عبارتــی نگرانــی از ایــن اســت 
فرماندهــان جبهــه فرهنگــی و جنگ نرم هســتند کار 
و وظایــف خــود را دقیــق و درســت انجــام نمی دهنــد 
و در همیــن زمینــه مقــام معظــم رهبــری بحثــی بــا 
عنــوان آتــش به اختیــار در حــوزه فرهنگــی را بــرای 
دانشــجویان مطــرح و در ایــن زمینــه توصیه هایــی را 

ــد. کردن مطــرح 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن امر تاکیــد دارند که 
بــا حفــظ روحیــه انقالبی گــری که تفســیرش به معنی 
کنــون  کــه هم ا عقالنیــت اســت درحــوزه فرهنگــی 
مغفــول مانــده و اولیــای امــر نســبت بــه آن اقــدام 
نمی کننــد، نقــش دانشــجویان نقــش آتــش بــه 
اختیــار و حرکــت بــرای رفــع موانــع و مشــکالت در 
حــوزه فرهنگــی و بــه عبارتــی جنــگ نــرم اســت که 
کنــون نفــوذ دشــمنان در کشــور از ایــن مســیر  هم ا
چشــمانی  بــا  بایــد  دانشــجویان  لــذا  می گــذرد 
بیــدار مشــکالت جامعــه را بــا تکیــه بــر روحیــه 
منافــذ  و  رصــد  عقالنیــت  بــا  تــوام  انقالبی گــری 

کننــد. توســعه و نفــوذ دشــمنان را ســد 

توان موشکی سپاه 
پاسداران
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کوبنــده و دقیــق ســپاه  ــه موشــکی قاطــع،  حمل
پاســداران انقــالب اســالمی بــه مقــر پشــتیبانی داعــش 
ــز تجمــع تروریســت هــای تکفیــری در حومــه  ک و مرا
گســترده  دیرالــزور ســوریه دارای آثــار عمیــق و ابعــاد 
اســت و بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی و اتفاقــات 
اخیــر در منطقــه، موجــب تغییــر معــادالت منطقــه 
ای و تصحیــح محاســبات بازیگــران منطقــه ای و 

کنشــگران بین المللــی خواهــد شــد.
شــلیک 6 فرونــد موشــک نقطــه زن میان بــرد 
و  عظیــم  قــدرت  از  کوچکــی  قســمت  تنهــا 
مبهوت کننــده موشــکی ایــران اســالمی اســت و بــا 
کــه آماده ســازی و شــلیک ایــن  توجــه بــه ایــن نکتــه 
موشــک ها تنهــا ســاعاتی پــس از ســخنرانی رهبــر 
معظــم انقــالب و جلســه شــورای امنیــت ملــی صورت 
قــدرت  و  دقــت  عملیاتــی،  ســرعت  اســت،  گرفتــه 
از طــی  بعــد  کــه  بــاالی موشــک های شلیک شــده 
کیلومتــری دقیقــًا بــه اهــداف مــورد نظــر  مســیر 650 
و از پیــش تعیین شــده اصابــت کردنــد؛ بــرای آمریــکا، 
رژیــم صهیونیســتی و ســعودی ها پیام هــای صریــح و 

دارد. روشــنی 
بــا ایــن اقــدام قاطــع ســپاه پاســداران، هــم 
دشــمنان و هــم دوســتان نظــام اســالمی درک 
ملمــوس و محسوســی از قــدرت بازدارندگــی و 
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نیروهــای نظامــی  انعطاف پذیــر  تــوان عملیاتــی 
کشور پیدا کرده و متوجه می شوند که جمهوری 
اســالمی بر ســر امنیت کشــور و حفظ و بهره گیری 
از توانمنــدی و دســتاوردهای فرزندانــش ذره ای 
ــدارد و جــواب  کســی تعــارف و شــوخی ن ــا هیــچ  ب
هرگونــه حماقتــی را در هــر زمــان و مــکان مناســبی 
کوبنــده، قاطــع و  کــه تشــخیص دهــد بــه شــکلی 

پشــیمان کننده خواهــد داد.
ــزوم حفــظ انســجام و اتحــاد  ــر ل ــد ب ضمــن تاکی
ملــی بــرای تحکیــم ســاخت درونــی نظــام و تقویــت 
بیــش از پیــش اقتــداِر درون زا، حملــه موشــکی ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی بــه مقــر تروریســت های 
و  مــردم  بــرای  را  ســوریه  دیرالــزور  در  داعــش 
و  منطقــه  سراســر  در  اســالمی  انقــالب  دوســتداران 
جهــان، غرورآفریــن و عزت بخــش و بــرای دشــمنان 
ایــران اســالمی هشــداری صریــح و بی پــرده می دانــم 
کــه موجــب بازنگــری در محاســبات آنهــا و بــاز تعریف 

بین المللــی می شــود. و  معــادالت منطقــه ای 

حماسه  9 دی
)روز بصیرت(

کاشان

96/10/12

کنــون ابعــاد  ــا  ــم از 88 ت ــر آمــده ای هــر چــه جلوت
کســی از آن حرفــی نمی زنــد. حتــی در اظهــارات وزیــر 

آ موزش و پرورش هم شاهدیم که خواهان بازنگری 
ــه  ک ــی  ــت در حال ــه اس ــن وزارتخان ــول ای ــند تح در س
آن را هنــوز اجرایــی نکــرده اســت، نــوع برخــورد مــا بــا 
کــه اصیــل، بومــی و اســالمی نیــاز  فرهنــگ خودمــان 
بــه بازنگــری دارد امــا بــه ســند یونســکو کــه می رســیم 
فکــر می کنیــم چیز دیگــری  اســت! تازه هنــوز مجلس 
و کمیســیون آ مــوزش هــم بــا آن موافقــت نکــرده انــد.

کــه خودمــان دارای ســندی بــا تمامــی  زمانــی 
بــه  نیــازی  دیگــر  هســتیم  بومــی  مفاهیم هــای 
انتقــال ســند یــا فرهنــگ دیگــری نیســت، می توان 
کــرد امــا  ســند تحــول آمــوزش و پــرورش را اصــالح 
کنــار بگذاریــم و ســندی هنجارشــکن  اینکــه آ ن را 
کشــور بیاوریــم، درســت  و غیــر بومــی و خــارج از 

نیســت. فرهنــگ مــا براســاس توحیــد اســت امــا 
فتنــه بــرای مــا روشــن تر شــده اســت و هنــوز ابعاد 
ناشــناخته ای از آن وجــود دارد. مقــام معظــم رهبــری 
شــما  بــه  مــن  بــود.  بزرگــی  فتنــه ی  فرمود:»فتنــه 
کنــم؛ چنــد ســالی بگــذرد، آن وقــت قلم هــای  عــرض 
ــد،  ــد ش ــی روان خواه ــان بین الملل گاه ــده آ ــته ش بس
بــاز خواهــد شــد، خواهنــد نوشــت. ممکــن اســت مــن 
آن روز نباشــم، امــا شــما هســتید؛ خواهیــد شــنید، 
خواهیــد خوانــد کــه چــه توطئــه ی بزرگــی پشــت فتنه 
ــود،  ــی ب ــز مهم ــی چی ــه خیل ــن فتن ــود. ای ــال 88 ب س
قصدشــان خیلــی قصــد عجیــب و غریبــی بــود؛ در 
واقــع می خواســتند ایــران را تســخیر کنند.« شــاه بیت 
کــه در واقــع اغلــب ندانســته  ایــن قضیــه همیــن بــود 
کلکســیونی  وارد میــدان شــده بودنــد. از اول انقــالب 
از برانــدازی نــرم و ســخت در ایــران انجــام شــده ولــی 

تــا کنــون موفــق نشــده اند و ایــن وعــده ی الهــی اســت 
کــه جبهــه حــق همیشــه پیــروز اســت. رهبــری و ملت 
گــر بــاه باشــند، خداونــد  و شــریعت ایــن اضــالع مثلــث ا

پــاداش ایــن اســتقامت را خواهــد داد.
در موسســات تحقیقاتــی اســرائیل تاکنــون 1000 
پایان نامــه بــرای برانــدزای ایران نوشــته شــده اســت. 
کــه جنــش ســبز ســرمایه آمریــکا در  گفتنــد  در فتنــه 
از سیاســت های  آشــوب  و  ناامنــی  ایــران هســتند. 
بیریتانیــا،  ســفارت خانه های  درب  اســت.  آمریــکا 

فرانســه و ... بــه روی توطئه گــران بــاز بــود.
کشــور داریــم از  گــر امــروز ناآرامــی در جایــی از  ا
و  معیشــت  آن  ظاهــر  شده اســت.  هدایــت  بیــرون 
لــی در باطــن فضــای مجــازی و  اشــتغال اســت و 
علی الخصــوص »آمدنیــوز« فرمانــده ی ایــن داســتان 
گــر بخواهــم یــک تعریــف ســاده از  مــن ا اســت. 
کــه مــادر شــهید  بصیــرت بکنــم همــان حرفــی 
از  نقــل  بــه  کماالملــک  روســتای  در  اســماعیلی 
می کنــم:  بازگــو  شــما  بــرای  را  گفــت  فرزنــدش 
شــهید اســماعیلی بــه مــادرش گفت که بــرای من 
کــه خــدا بــه مــن هــوش انقالبــی بدهــد. کــن  دعــا 

مشــکل اصلــی مــا اقــدام و عمــل هســت. وقتــی 
رهبــری می گویــد:» ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام 
و عمــل« مــا هــم فقــط ایــن شــعار را تکــرار  می کنیــم 
و متاســفانه از اقــدام و عمــل خبــری نیســت. مقــام 
کــس در هــر مقــام و  گفته انــد هــر  معظــم رهبــری 
مامــور  تــا  شــهرداری  رفتگــر  از   هســت  مســئولیتی 
نیــروی انتظامــی و ... هــر  مســئولی در هــر اداره ای 
ــر  گ کنــد همــان مســئولیت تنگــه احــد اســت و ا فکــر 
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غفلــت کنــد جمعیتــی رو بــه فنــا خواهند رفــت و چرخ 
کار خواهــد لنگیــد و امــروز ایــن همــان حلقــه مفقــوده 

کشــور اســت. در اقتصــاد 

حذف کنکور
مصاحبه با خبرگزاری آنا

96/10/20

مــدارس  دبیرســتان  دوره  امتحانــات  بایــد 
بــه صــورت اســتاندارد برگــزار شــود تــا مالکــی بــرای 
پذیــرش دانشــجو باشــد، ایــن موضــوع بــر عهــده 
کــه امتحانــات ایــن  وزارت آمــوزش و پــرورش اســت 
مقطــع را بــه صــورت نظام منــد و اســتاندارد برگزار کند 
تــا بــه عنــوان شــاخصی برای ســنجش ورود دانشــجو 
کنکــور  گیــرد. در شــرایط فعلــی  بــه دانشــگاه ها قــرار 
دانشــجو  پذیــرش  بــرای  مناســبی  شــاخص 
نیســت، بــا توجــه بــه اینکــه کنکــور یــک بــار در ســال 
برگزار می شود، امکان دارد در روز کنکورشرایط برای 
تمامــی داوطلبــان یکســان نباشــد و ایــن موضــوع در 

ــذار اســت. نتیجــه آن تأثیرگ
اقلیــم  دارای  کــه  ایــران  ماننــد  کشــوری  در 
کنکــور در فصــل تابســتان برگــزار  چهارفصــل اســت و 
می شــود، همیــن تفــاوت شــرایط آب و هوایــی در 
شــهرها و موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی داوطلبــان 
کنکــور می توانــد در رقابــت علمــی آنــان اثــر منفــی 
گرمــای هــوا در شــهرهای  بگــذارد، بــه عنــوان مثــال 

جنوبــی کشــور بــر بازدهــی و کارآیــی ذهنــی داوطلبان 
کنکــور اثرگــذار اســت. در روز 

و  پزشــکی  هماننــد  پرطرفــدار  رشــته های  در 
پیراپزشــکی می توانیــم از چنــد آزمــون بــه جــای یــک 
کاهــش اســترس  کنیــم تــا ضمــن  آزمــون اســتفاده 

داوطلبــان، بهترین هــا وارد دانشــگاه شــوند.

الیحه اف. ای. تی. اف 
 )FATF(

مصاحبه با باشگاه خبرنگاران پویا

97/2/14

تــی. اف(  ای.  )اف.  مالــی  اقــدام  ویــژه  گــروه 
همســو بــا منافــع آمریــکا ایجــاد شــده اســت. اف. ای. 
تــی. اف در راســتای تحقــق اهــداف و برنامه هــای 

سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده اســت.
مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »اصلی تریــن 
کنونــی بــرای مقابلــه بــا نظــام جمهــوری  طراحــی 
اســالمی جنــگ اقتصــادی اســت و وزارت خزانه داری 
آمریــکا اتــاق جنــگ علیــه ایــران اســت« بــر همیــن 
اســاس، امــروزه یکــی از ابعــاد اساســی  تقابــل ایــران بــا 
آمریــکا جنــگ اقتصادی اســت کــه اف. ای. تــی. اف 
ــزار پیشــبرد جنــگ اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران  اب

اســت.
ایــاالت متحــده از چنــد دهــه قبــل بــا ادعــای 
بــه  اقــدام  تروریســتی  گروه هــای  بــا  مبــارزه  واهــی 

اســتفاده از ابــزار پولــی و بانکــی کــرد. اجــرای اف. ای. 
تــی. اف بــه منزلــه نصــب دیده بــان دشــمن در خــاک 
خــودی اســت. ایــاالت متحــده در راســتای اهــداف 
کنــش هــای مالــی و کلیــه  ســوء خــود بــا جمــع آوری ترا
اطالعــات مبــادالت اقتصــادی در عرصــه جهانــی، 
گــروه  تحریــم هــای ثانویــه خــود را علیــه اشــخاص، 
کــه در تقابــل بــا آمریــکا هســتند؛  کشــورهایی  هــا و 
کــرده اســت. ایــن اقــدام آمریــکا ســاخت  اســتفاده 
ســالح پولــی اســت، دســتیابی وزارت خزانــه داری 
آمریــکا بــه تمامــی اطالعــات بانــک هــای مختلــف 
مالــی  نظــام  بــر  کشــور  ایــن  کامــل  تســلط  باعــث 

می شــود. بین المللــی 
دولــت  همکاری هــای متعــددی بــا اف. ای. 
تــی. اف در راســتای  اجــرای برنامه هــا و توصیه هــای 
مختلــف ایــن گــروه داشــته اســت.  نتیجــه و خروجــی 
ای.  اف.  توصیــه  گرفتــه،  صــورت  همکاری هــای 
تــی. اف بــه تعامــل و ارتبــاط محتاطانــه کشــورهای 
فشــار  جــز   نتیجــه ای  اســت.  کشــورمان  بــا  دیگــر 
مضاعــف و روز افــزون بــه ایــران بــرای اجــرای کامــل و 
دقیــق خواســته های پایــان ناپذیــر ایــن نهاد نداشــته 
راســتای  در  اف  تــی.  ای.  اف.  فعالیــت  اســت. 
منافــع و مطامــع آمریــکا اســت  اجــرای برنامــه 
هــای ایــن نهــاد بــرای کشــور خســارت بــار و دارای 
آور اســت و پدیــده خودتحریمــی  زیــان  تبعــات 
یکــی از مهــم تریــن تبعــات عمــل بــه توصیــه هــای 

اف. ای. تــی. اف اســت.
یکــی دیگــر از تبعــات اجــرای برنامــه هــای اف. 
ای. تــی. اف افــزوده شــدن بــر تعــداد اشــخاص و 
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آمریــکا   ظالمانــه  تحریم هــای  مشــمول  نهادهــای 
کشــور  اســت. عاقبــت ایــن اقــدام، تقســیم شــدن 
بــه دو قســمت تحریمــی و غیــر تحریمــی بــا هــدف 
ــب  ــراز تعج ــن اب ــت. ضم ــی اس ــالف داخل ــاد اخت ایج
از اینکــه برخــی نماینــدگان تصویــب ایــن الیحــه را 
گــر  کشــور مــی داننــد؛ می گویــم ا بــه نفــع منافــع ملــی 
کــه تصویــب ایــن الیحــه  بــه صراحــت اعتقــاد داریــد 
کشــور اســت  بــه ســود منافــع دراز مــدت اقتصــادی 
بنابرایــن چــرا بــا علنــی شــدن رأی بــه اف. ای. تــی. 

اف مخالــف هســتید.

بازرسی
آژانس از دانشگاه ها

مصاحبه با خبرگزاری مهر

97/5/1

از بی اطالعــی وزیــر علــوم در موضــوع بازرســی 
از  کنــم.  مــی  انتقــاد  دانشــگاهها  برخــی  از  آژانــس 
مواضــع ضــد و نقیــض وزیــر علــوم در خصــوص خبــر 
بازرســی آژانــس انــرژی اتمــی از برخــی دانشــگاههای 
کشــور انتقــاد کــرده و دلیــل این مســأله را عدم اشــراف 
و اطــالع وزیــر علــوم نســبت بــه زیرمجموعــه اش و 

رخدادهــای آن مــی دانــم.
علــوم  وزیــر  اولیــه  تکذیــب  و  اطــالع  عــدم 
برخــی  از  آژانــس  بازرســی  موضــوع  خصــوص  در 
دانشــگاهها و تاییــد مســاله انجــام بازرســی در کمتــر از 

24 ســاعت از تکذیــب موضــوع، موجب ناخرســندی 
کــه  و ناراحتــی دانشــگاهیان مــی شــود. در شــرایطی 
وزیــر علــوم تــا ایــن حــد نســبت بــه زیرمجموعــه خــود 
بی اطــالع و غافــل اســت، چگونــه می توانــد و بــه چــه 
کیــان  صــورت مــی خواهــد از حریــم آمــوزش عالــی و 

کنــد؟ دانشــگاهها صیانــت و حفاظــت 
دانشــگاه ها  از  آژانــس  بازرســی  مســأله 
اســت.  حســاس  و  مهــم  بســیار  موضوعــی 
ایــن موضــوع موجــب خدشــه دار شــدن حریــم 
کــز علمــی شــده و وزیــر علــوم  دانشــگاه ها و مرا
و مســئوالن مربوطــه بایــد در قبــال رخدادهــای 
بــه صــورت مشــخص  و  آمــوزش عالــی  حــوزه 
بازرســی آژانــس از برخی دانشــگاه هــا، به صورت 
مســئوالنه پاســخگو بــوده و بــا قــدرت و قــوت از 

کننــد. حریــم دانشــگاه و دانشــگاهیان دفــاع 

الیحه سی. اف. تی 
)CFT(

مصاحبه با خبرگزاری رسا

97/7/18

کــه ایــران از لیســت  هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد 
در  شــود،  خــارج  اف  تــی.  ای.  اف.  خاکســتری 
صــورت تمــرد از ســی. اف. تــی بــا پیــش نویس هــای 
بــرای  بهانــه ای  و  شــده  مواجــه  آمریــکا  قطعنامــه 
تحریم هــای بعــدی خواهــد شــد. وزیــر اســبق اقتصاد 

ایــران 41 بنــد از 42 بنــد  اف.ای. تــی. اف را پذیرفته 
کلیــد اصلــی بــرای  کــه شــاه  بــود و تنهــا یــک بنــد آن 
پیوســتن به کنوانســیون»تأمین مالی تروریســم« بود 

کــرد. را مجلــس شــورای اســالمی تصویــب 
ارتبــاط بیــن ســی.اف.تی و اف. ای. تــی. اف 
ایــن اســت کــه با تصویــب ســی.اف. تی شــرایط برای 
ورود بــه اف. ای.تــی. اف مهیــا مــی شــود، هیــچ  
ضمانتــی وجود نــدارد که با وجود پذیرش ســی. اف. 
ــه  ایــران را  از لیســت خاکســتری خــارج  تــی بالفاصل
کننــد. تجربــه برجــام نشــان داده ایــران همیشــه بــه 
تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت امــا طــرف مقابــل به 
ــه تعهــدات اش عمــل نکــرده و امــروز  ــکا ب ــژه آمری وی
نیــز بــا پذیرفتــن ســی. اف. تــی هیــچ تضمینــی وجــود 
کــه ایــن تجربــه تاریخــی باردیگــر تکــرار نشــود. نــدارد 

و  بنــد  از ۴2  بنــد  آخریــن  پذیــرش  از  قبــل 
تصویــب نهایــی اف. ای. تــی. اف در مجلــس 
بایــد بــرای اعتمــاد ســازی حداقــل ۵ ســال ایــران را 
کردنــد و بعــد آن را در  از لیســت ســیاه خــارج مــی 
کــه مجلــس  کردنــد. امــروز  مجلــس تصویــب مــی 
کــه وزیــر  کــرد همانطــوری  ســی. اف. تــی را تصویــب 
ــچ  ــرد هی ک ــالم  ــس اع ــز در مجل ــران نی ــه ای امورخارج
تضمینــی وجــود نــدارد یــک هفتــه بعــد ایــران را از 
کننــد. ــی. اف خــارج  لیســت خاکســتری اف. ای. ت

 2 بنــد  در  تروریســم  مفهــوم  و  مصــداق 
کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم تعریــف 
شــده اســت و بند 6 آن اجازه حق تحفظ و شــرط را از 
کشــورها مــی گیــرد، تصویــب ســی. اف. تــی مــی تواند 
ســبب تشــدید تحریــم هــا شــده و بــرای تحریــم هــای 
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ــه دســت دشــمن بدهــد. ــه ب بیشــتر بهان
کــه حــدود 20 مــاه اســت ایــران از لیســت  امــروز 
ســیاه خــارج شــده و در لیســت خاکســتری قــرار گرفته 
اســت ایــن تعلیــق چه دســتاوردی برای ایران داشــته 
اســت کــه امــروز بــا تصویــب ســی. اف. تــی  مشــکالت 

کشــور حــل شــود.
موضوع سی. اف. تی و پیوستن به کنوانسیون 
اف. ای. تــی. اف کــه در مجلــس رای آورد و تصویب 
کنوانســیونی مطــرح  شــد مقابلــه بــا تروریســم را در 
کنوانســیون متفــاوت از دیگــر  کــه ایــن  کــرده اســت 
کنوانســیون ها از جمله پالرمو اســت. کشــورهایی که 
ــان  ــرم را خودش ــد ج ــی پذیرن ــو را م ــیون پالرم کنوانس
تعییــن می کننــد. امــا در کنوانســیون »تأمیــن مالی 
کنــد  کنوانســیون تعییــن مــی  تروریســم« جــرم را 
تعریــف  کنوانســیون  مــاده 2  در  را  تروریســم  و 
کــه ایــن  کشــوری  کــرده اســت و اختیــار تعریــف از 

کــرده اســت. کنوانســیون را پذیرفتــه ســلب 
ــه لحــاظ مصــداق و  کنوانســیون هــم ب ایــن 
هــم بــه لحــاظ محتــوا یــک آییــن دادرســی را بــرای 
خــود تعریــف کــرده  اســت کــه این تعریــف  مغایر با 
تعریفــی اســت کــه ایــران بــرای  تروریســم دارد چــرا 
کــه بــرای  کــه ایــران نهضــت هــای آزادی بخشــی 
کنند تروریســم نمی  آزادی کشــور خود مبارزه می 
کنوانســیون  دانــد، از ایــن رو تعریــف تروریســم در 
کــه مــا داریــم  »تأمیــن مالــی تروریســم« بــا تفکــری 

کامــال مغایــر اســت.
دادن چندیــن بنــد حــق شــرط موضــوع رایــج 
کنوانســیون هــای  کنوانســیون هاســت. قانــون  در 

کــرده   کــه در آن شــرایط حــق شــرط را تعریــف  ویــن 
توانــد  گفتــه شــده حــق شــرط نمــی  بــه صراحــت 
هــدف اصلــی کنوانســیون را محــدود کنــد. در مــاده 2 
گفتــه شــده اســت بــه  کنوانســیون اف. ای. تــی. اف 
دلیــل مســائل سیاســی و اعتقــادی تعریــف تروریســم 
گذاشــتن  را نمــی تــوان تغییــر داد، از ایــن رو شــرط 
کنوانســیون هــا باطــل اســت و بــا پیوســتن بــه آن  در 
کــه دارد بالفاصلــه بایــد دســتورات  براســاس تعریفــی 
ــا  آن اجــرا شــود و در صــورت تمــرد از ســی. اف. تــی ب
پیــش نویــس هــای قطعنامــه آمریــکا مواجــه شــده  و 
ــم هــای بعــدی خواهــد شــد. ــرای تحری ــه ای ب بهان
کــه  شــفافیت در ایــن موضــوع آن هــم زمانــی 
ایــران تحریــم اســت، دادن اطالعــات بــه دشــمن 
اســت. شــفافیت مالــی ســبب ســوء اســتفاده دشــمن 
مــی شــود و ایــن فرصــت را بــه دشــمن خواهــد داد تــا 
بــا کشــورهایی کــه تحریــم ایــران را نادیــده گرفتــه اند 

برخــورد شــود.

استانی شدن انتخابات
 مصاحبه با شبکه اطالع رسانی دانا

تاریخ: 97/10/22

مجلــس  انتخابــات  شــدن  اســتانی  طــرح  بــا 
مخالف هســتم؛ در حقیقت برداشــت من این اســت 
کــه ایــن طــرح نمی توانــد هــدف و غایــت اصلــی را بــر 

کنــد. آورده 

ایــن طــرح نمــی توانــد دغدغــه و هــدف اصلــی 
کنــد. ــر طــرف  ــه در مــوردش مطــرح اســت، را ب ک

هدف و خواســت طرح اســتانی شدن انتخابات 
مجلــس ایــن اســت کــه بتوانــد نماینــده را یــک مقــدار 
از فضــای منطقــه ای و حــوزه ای خــارج کند تا بتواند 

عملکــرد و کارکــرد خــود را  افزایــش دهد.
کــه انتخابــات از  ماهیــت ایــن طــرح ایــن اســت 
فــاز محلــی بــه یــک فــاز بزرگتــر، در حــد اســتان تبدیــل 
شــود، ولــی بــه نظــر مــی رســد راه تحقــق ایــن امــر 

اینچنیــن نیســت.
بــه نظــر می رســد طرح اســتانی شــدن انتخابات 
مجلــس نیــز بــه ایــن مســئله دامــن مــی زنــد، یعنــی 
در حــال حاضــر هــر نماینــده بــرای یــک شهرســتان 
و حــوزه انتخابیــه اســت و رای دهنــدگان شــهرهای 
ــر مــی  گ ــه  دیگــر اســتان، از نماینــده منتخــب مطالب
عمومــی  مطالبــات  ســقف  یعنــی  واقــع  در  شــوند، 
نســبت بــه هــر یــک از ایــن هــا افزایــش پیــدا مــی کند.

ــد  در بحــث هــای قومــی و منطقــه ای مــی توان
یــک مقــدار  امــکان دارد  و  کنــد  اختالفاتــی  ایجــاد 
حساســیت های اینگونه در آن بوجود آید. برداشــت 
کــه ایــن طــرح نخواهــد توانســت آن  مــن ایــن اســت 

ــه نتیجــه برســاند. کــه در نظــر دارد را ب دغدغــه ای 
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ــتند و 22  ــردم هس ــالمی م ــوری اس ــدرت جمه ق
بهمــن نشــانه بیعــت مــردم بــا امــام اســت.

ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت فــرا رســیدن 
کــه ترامــپ  ایــام اهلل دهــه فجــر، امــروز روزی اســت 
کردنــد تــا ملــت  نــادان وســرکرده منافقیــن آرزو مــی 
ایــران ایــن روز را نبیننــد امــا بــه لطــف خداونــد انقالب 
ــه چهــل ســالگی رســید و الگوهــا و نعمــت  اســالمی ب
ــه ارمغــان داشــت  ــران ب ــت ای ــرای مل ــادی ب هــای زی
کــه بــرای مــرور ایــن دســتاوردها بایــد اهــداف انقــالب 

کــرد. اســالمی را مــرور 
مهمتریــن هــدف انقــالب اســتقالل و آزادی 
ــی  ــه ایران ک ــت  ــی اس ــن معن ــدف بدی ــن ه ــود. ای ب
بــرای ایرانــی تصمیــم بگیــرد، در حالــی کــه از ابتدای 
انقــالب تــا بــه امــروز موانــع زیــادی پیــش روی نظــام 
انقــالب اســالمی بــود و بــا تــرور، جنــگ تحمیلــی و 
ســایر اقدامــات قصد داشــتند قطــار انقــالب را متوقف 
کننــد و آخریــن نیرنــگ آنــان نیــز تحریــم هــای خــرد 
کننــده بــود امــا بــه لطــف خداونــد انقــالب اســالمی در 

جهــان دیــده شــد.
دلیــل پایــداری انقــالب اســالمی را ملــت منحصــر 
بــه فــرد نظــام جمهــودی اســالمی هســتند. مــردم 
ایــران بــرای برپایــی نظــام اســالمی تمامــی موانــع 
گذاشــته و حیــرت جهانیــان را  رانگیختنــد و  ــار  کن را 

ایــن مهــم اوج اقتــدار جمهــوری اســالمی را نشــان می 
دهــد.

در قبــل از انقــالب بــرای 30 میلیــون ایرانــی 6 
میلیــون بشــکه نفــت تولیــد مــی شــد، مســئوالن و در 
راس رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــر اقتصــاد بــدون 
کردنــد وامــروز ایــن تولیــد بــه یــک ســوم  نفــت تاکیــد 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 
ایــران هفتمیــن قــدرت نظامــی جهان اســت. در 
زمــان جنــگ ســیم خــاردار بــرای حفاظــت نداشــتیم 
کــه امــروز دســتاوردهای عظیمــی در حــوزه  در حالــی 
هــای مختلــف نظامــی، علمــی، فرهنگــی و ورزشــی 
بــه دســت آوردیــم و ایــن دســتاوردها در شــرایطی بــود 
کــه موانــع فراوانــی پیــش پای ایــن نظام بوده اســت.
آمریکایــی  مستشــاران  انقــالب  از  قبــل  تــا 
امــروزه  امــا  داشــت.  وجــود  ایــران  در  متعــددی 
مستشــاران ایرانــی در اقصــی نقــاط جهــان وجــود 
گــر احــدی بخواهــد بــه ایــران اســالمی تعدی  دارنــد و ا
کنــد بــا موشــکهای نقطــه زن عرصــه را بــرای او تنــگ 
کنیــم و ایــن مهــم نشــان دهنــده عــزت و اقتــدار  مــی 
کــه هفتمیــن  جمهــوری اســالمی اســت بــه نحــوی 

قــدرت نظامــی جهــان هســتیم.
آمریکایــی هــا داعــش را بــرای مهــار قــدرت 
منطقــه و جمهــوری اســالمی بــه وجــود آوردنــد. 
ســرداری همچون حاج قاســم ســلیمانی نابودی 
داعــش را بــه رهبــر معظــم انقالب اســالمی تبریک 
گروهــک  ایــن  داعــش  مــا  یعنــی  ایــن  و  گفتنــد 

کردیــم. تروریســت خاورمیانــه را نابــود 
مــردم مســلمان ایــران نائــب امــام زمــان خــود 

را دریافتنــد و بــه دور او چرخیدنــد و از او حمایــت و 
اطاعــت کردنــد و ایــن موضــوع تفــاوت مــردم ایــران با 

ــود. کــرم )ص( ب ــر ا مــردم زمــان پیامب
ــه نشــانه  ک 22 بهمــن از آن جهــت مهــم اســت 
بیعــت مــردم بــا امــام اســت و مــردم بــا حضــور خــود در 
ــر  کــه مــرگ ب ایــن راهپیمایــی بــه ترامــپ فهماندنــد 
آمریــکا پــس از 40 چهــل ســال از گذشــت انقــالب از 

دهــان آنهــا نیفتــاده اســت.
امــروز مــا چهــل ســال اقتــدار را جشــن گرفتیــم در 
حالــی که در این مســیر هــزاران مانع ایجاد کردند، یکی 
از ایــن موانــع جنــگ اقتصــادی اســت کــه به لطــف خدا 
از آن نیــز عبــور مــی کنیــم، ملــت ایــران همانطــور کــه در 
طول چهل ســال ایســتادگی کرده در مقابل این جنگ 
اقتصــادی تحــت فرامین داهیانــه رهبری رهبر معظم 

انقــالب اســالمی ایســتادگی مــی کند.

کاهش تعهدات 
برجامی

مصاحبه با خبرگزاری فارس

98/2/21

آمریــکا همــواره بــه بدعهــدی در دنیــا زبــان زد 
گفــت آزمــوده را آزمــودن خطاســت،  اســت و بایــد 
کــه نــگاه می کنیــم می بینیــم متأســفانه هیــچ  االن 
نتیجــه ای در ایــن راه حاصــل نشــد. برجــام یــک 
بــه  پایبنــدی  عــدم  اثبــات  بــرای  بــزرگ  ســند 
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بــود، هرچنــد در طــول  تعهــدات دولــت آمریــکا 
بــر  کشــور  در  مســئله  ایــن  گذشــته  ســال های 
اســاس تجــارب چهل ســاله انقــالب امــر واضحی 
کــه آمریــکا هیــچ گاه بــر تعهــدات خــود پایبنــد  بــود 
نیســت. مقــام معظــم رهبــری بارهــا تذکــر دادنــد کــه 
مــا نباید نســبت به آمریــکا خوش بین باشــیم. آمریکا 
همــواره بــه بدعهــدی در دنیــا زبــان زد اســت و بایــد 
گفــت آزمــوده را آزمــودن خطاســت؛ ولــی درهرحــال 
کــه دولــت در ایــن مســیر  ایــن هــم یــک فرصتــی بــود 
نــگاه  کــه  اآلن  امــا  گذاشــت.  وقــت  و  کــرد  تــالش 
می کنیــم می بینیــم متأســفانه هیــچ نتیجــه ای در 
ایــن راه حاصــل نشــد و نهایتــًا دولــت بعد از یک ســال 

کنــش نشــان داد. از خــروج آمریــکا وا
کنــش مثبــت هســت؛ البتــه بایــد  در کل ایــن وا
بســیار زودتــر از این هــا انجــام می گرفــت و بایــد ادامــه 
گــر طــرف مقابــل بــه تعهــدات خــودش  کنــد و ا پیــدا 
عمــل نکنــد و بــه عبارتــی عقب نشــینی انجــام ندهــد 
کــه در مجلــس  ایــن را بایــد بــر اســاس قانونــی هــم 

ــرد. تصویب شــده اســت پیــش ب
قــدرت  اســالمی  جمهــوری  قــدرت 
غیرقابل انــکاری هســت، در آمریــکا عمومــًا قانون 
هــرگاه  اینکــه  بــر  مبنــی  دارد  قاعــده ای وجــود  و 
کــرد لــذا  دشــمن قدرتمنــد بــود بایــد عقب نشــینی 

آمــد. کوتــاه  نبایــد  ایــن زمینــه  گفــت در  بایــد 
ــه در  ک ــد  ــان نمودن ــی بی ــه خوب ــام ب ــرت ام حض
آمــدن باعــث جــری شــدن  کوتــاه  مقابــل دشــمن 
دشــمن می شــود، لذا، ایســتادگی و مقاومت همیشــه 
جــواب مثبــت داده اســت و در ایــن مقولــه هــم بایــد 

ایــن موضــوع باقــدرت تــا انتهــا پیــش رود. حــرف مــا 
امــروز بــه رئیس جمهــور نــادان و احمــق آمریــکا ایــن 
کــه هنــوز ملــت ایــران را نشــناخته اید و همیــن  اســت 
امــروز ببینیــد مــردم در راهپیمایــی بعــد از نمــاز جمعــه 

ــد. ــور می دهن ــن رئیس جمه ــه ای ــی ب ــه جواب چ

بکارگیری
دیپلماسی فعال

مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت
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کنونــی وزارت امــور خارجــه  در شــرایط تحریمــی 
و  دوجانبــه  هــای  توافقنامــه  ایجــاد  زمینــه  بایــد 
چندجانبــه بــا کشــورهای همســایه را فراهــم کنــد زیرا 
ایــن امــر ســدی در برابــر تحریــم هــای ظالمانــه آمریکا 

محســوب شــود.
در  همســایه  کشــورهای  بــا  رایزنــی  فرصــت 
دارد.  وجــود  هــا  تحریــم  ســازی  خنثــی  راســتای 
وقتــی موضــوع تحریــم در میــان باشــد، بــرای خنثــی 
کــردن آن بایــد شــاهد دیپلماســی فعــال خصوصــا بــا 

باشــیم. همســایگان 
کارشناســان سیاســی اعتقــاد دارنــد بــی  همــه 
کــردن و دورزدن تحریــم هــا از طریــق دیپلماســی  اثــر 
محقــق مــی شــود. بنابرایــن، وزارت امــور خارجه باید 
کــردن دغدغــه  درصــدد جلــب حمایــت و برطــرف 
کشــورهای دیگــر باشــد از ایــن رو مــی تــوان مشــکالت 

کــرد. بســیاری را حــل 
گذشــته  مــدت  چنــد  طــی  آمریکایی هــا 
بــر  فشــار  افزایــش  بــا  تــا  کردنــد  بســیاری  تــالش 
همســایگانمان، آنهــا را از همــکاری بــا ایران منصرف 
کننــد. بــه عنــوان مثــال، مقامــات آمریکایــی هــا رفــت 
و آمدهای بســیاری را با کشــور عراق و ترکیه داشــتند 
تــا بتواننــد روابــط بیــن دو کشــور را کــم رنــگ کننــد اما 
کــه بــا تــالش فــوق العــاده و دیپلماســی  مشــاهده شــد 

ــد. ــی ش ایــن خدعــه خنث
بــه نظر می رســد بکارگیری دیپلماســی فعال 
کــردن زمینه ایجــاد توافقنامه های  و البتــه فراهــم 
دوجانبــه و چندجانبــه مــی توانــد به راحتی ســدی 
هــا  آمریکایــی  ظالمانــه  تحریم هــای  برابــر  در 

محســوب شــود.
امــور  وزارت  اقتصــادی  معاونــت  امیدواریــم 
خارجــه بــا فعالیــت بیشــتر و شناســایی زمینــه هــای 
همــکاری بــا دیگر کشــورها خصوصا همســایگان گام 
هــای بلنــدی را در برطــرف کــردن تحریــم هــا بــردارد.

طرح اعاده
اموال نامشروع

مصاحبه با خبرگزاری فارس

98/4/9

ایــن طــرح اعــاده امــوال نامشــروع مســئوالن، 
طرحــی بســیار مــدرن و بــه روز اســت و بــا آنکــه شــبیه 
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بــه ایــن طــرح در اصــل 49 قانــون اساســی هــم وجــود 
دارد امــا ایــن طــرح بــه منظــور محکــم کاری ایــن 
اصــل قانــون اساســی بــوده و می توانــد نظارت هــا را بــر 
امــوال مدیــران و مســئوالن، نظــام جمهوری اســالمی 
بیشــتر کــرده و مــردم را بــه اقدامــات آنها امیــدوار کند.
را  بعضــی مســائل  پرچــم  کــه  افــرادی  برخــی 
بــاال می برنــد امــا در مقــام عمــل آن را اجــرا نمی کننــد 
کــه ایــن موضــوع شــبیه اقدامــات پزشــکانی اســت 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می کشــند  ســیگار  کــه 
نماینــدگان مجلــس بایــد در اقدامــات و رفتارهــای 
خــود نظارت هــا را بیشــتر کــرده و بــر امــورات اشــرافیت 
بیشــتری داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس، طــرح 
اعــاده امــوال نامشــروع مســئوالن منجــر بــه شــفافیت 
بیشــتر اقدامات شــده و نمایندگان مجلس باید از آن 
کننــد و از اینکــه تعــداد اندکــی از همکارانــم  اســتقبال 
در مجلــس به دنبال مســکوت گذاشــتن طــرح اعاده 

ــاد دارم. ــتند انتق ــئوالن هس ــروع مس ــوال نامش ام
امــوال  اعــاده  نظیــر  ح هایــی  طر اجــرای 
نامشــروع مســئوالن می توانــد منجــر بــه شــفاف 
بایــد  اســاس  همیــن  بــر  و  شــود  امــور  شــدن 
کنند.  نمایندگان ملت در مجلس از آن استقبال 
مــردم از اینکــه برخــی نماینــدگان مجلــس بــه دنبــال 
نامشــروع  امــوال  اعــاده  طــرح  گذاشــتن  مســکوت 
کــه تعــدادی از  گالیــه دارنــد، چــرا  مســئوالن هســتند 
کثریــت مجلــس را شــامل  کــه بخشــی از ا نماینــدگان 
می شــود بــا پرچــم شــفافیت وارد پارلمــان شــده اند امــا 

برخــالف آن عمــل می کننــد.
ایــن طــرح می توانــد متضمــن ســالمت اقدامــات 

و رفتارهــای مدیــران و مســئوالن بــوده و باید همگان 
از آن حمایــت کننــد چــرا که منجر به شــناخت بیشــتر 
گــر کســی بــا آن مخالفتــی  مــردم از آنهــا خواهــد شــد و ا

دارد قطعــًا ریگــی به کفشــش اســت.

حجاب و عفاف
 مصاحبه با خبرنگاران

98/4/20

در همــه مکاتــب فرهنگــی و تمدنــی دنیــا از جمله 
اســالم رعایــت حقــوق همــه جانــوران حتــی حیوانــات 
ذکــر شــده اســت و بــر همیــن اســاس، هیچکــس بــا 
بحــث حقــوق بشــر مخالــف نیســت. حقــوق بشــر 
آمریکایــی یعنــی دروغ و ایــن پســوند آمریکایــی بدیــن 
معنــی اســت کــه آمریکایــی ها بــرای رســیدن به منافع 
خــود از حقــوق بشــر دم مــی زننــد امــا در عمــل خــالف 
ادعاهــای خــود اقــدام می کنند چراکه هر کشــوری که 
مخالــف عقایــد آمریــکا اســت بایــد متحمل فشــارهای 

مختلفــی از ســوی ایــن دولــت باشــد.
امنیــت بــا عفــاف و حجــاب و حیــا میســر اســت. 
گــر جامعــه ای بخواهــد بالنده باشــد، آن جامعه باید  ا
امــن باشــد و امنیــت بــا عفــاف و حجــاب و حیــا میســر 
اســت و بــر همیــن اســاس حجــاب در جامعــه اســالمی 
کــه  کاشــان  از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در 
صفــت دارالمؤمنینــی را یدک می کشــد، این موضوع 

اهمیــت دو چنــدان پیــدا مــی کنــد.

کــه موضــوع حجــاب و عفــاف  طبیعــی اســت 
بــرای کاشــانی هــا از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت 
گردشــگران داخلــی و خارجــی  و امیدواریــم تمامــی 
کننــد  بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته و آن را رعایــت 
کــه عــدم رعایــت آن و هنجارشــکنی در حــوزه  چرا
عفــاف و حجــاب رنجــش مــردم منطقــه را در پــی 

دارد.

کانال حمایت از 
مبادالت تجاری ایران و 

اروپا  )ا ینستکس(
 مصاحبه با خبرگزاری فارس

98/4/20

آمریــکا امــروزه نمــاد بــی تعهــدی و بدعهــدی 
بــه  نیــز  انقــالب  اقــدام رهبــر معظــم  ایــن  اســت و 
کــه حتــی  نوعــی خطــی مشــی بــه مســئوالن اســت 
اجــازه پذیــرش نامــه رئیــس جمهــور آمریــکا را بــه خود 
نمــی دهــد و اقــدام ســپاه در ســاقط کــردن هواپیمــای 
جاسوســی اقــدام رهبــر معظــم انقــالب را نیــز تکمیــل 

کــرد.
آمریــکا  جاسوســی  پهبــاد  کــردن  ســاقط 
پیامدهــای مختلفــی را در پــی داشــت، ســقوط ایــن 
پهبــاد جاسوســی بــه دشــمن ایــن پیــام را بــه دنبــال 
از حریــم  اســالمی در عمــل  کــه جمهــوری  داشــت 
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زمینــی، دریایــی و هوایــی خــود دفــاع مــی کنــد و پیــام 
کشــیدن توانایــی نظامــی جمهــوری  دیگــر بــه رخ 
اســالمی ایــران اســت کــه موجــب شــد ایــن اقــدام یک 
بــه هــم خوردگــی دیپلماســی را بــرای آمریکایــی ها به 

وجــود بیــاورد.
ــه  ک ــی اســت چرا ــو خال اینســتکس یــک طبــل ت
تعهــدات در موضــوع اینســتکس تاکنــون محقــق 
نشــده اســت و مســئوالن نیــز نبایــد در صــورت عــدم 
تحقــق اهــداف ایــن موضــوع بــر اجــرای آن اصــرار 

داشــته باشــد.

برخورد با رانت خواران
مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت

98/4/25

برخورد با رانت خواران باید قانونی و محکم باشد، 
این برخورد باید باعث عبرت برای دیگران باشد تا این 
مســیر مسدود شــود؛ البته ممکن است به صفر نرسد اما 

قانون در این زمینه باید قانون محکمی باشد.
کــه  اطالعاتــی  ســری  یــک  یعنــی  رانــت 
اطالعــات عمومــی نیســت بلکــه متعلــق بــه حــوزه 
تصمیم ســازی اســت و در اختیــار افــرادی که خــارج از 
آن حوزه هســتند، قرار می گیرد و آن اطالعات منشــاء 
ــا مجوزاتــی  تحصیــل مــال، امکانــات، دسترســی و ی
ــه  ــا ب ــاد و ی ــاء فس ــه منش ــت همیش ــذا، ران ــود؛ ل می ش
عبارتــی مســائل مالــی و اقتصــادی می شــود و ممکــن 

ــه  ــه فــرد حقیقــی نباشــد بلکــه ب ــق ب کــه متعل اســت 
گــروه یــا مجموعــه حقوقــی برمی گــردد. 

همیشــه در همــه جــای دنیــا تــالش می شــود تــا 
بــا رانــت مبــارزه شــود و ایــن اطالعــات باید محافظت 
شــود تــا باعــث شــروع رونــد نامطلــوب، غیرحقوقــی، 
غیرقانونــی و یــا خــالف رویــه ای بــرای اینکــه منافــع 

گروهــی تامیــن شــود، قــرار نگیــرد. فــردی یــا منافــع 
کشــور ایــران بــا توجــه بــه  کــه در  طبیعــی اســت 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــدس بای ع مق ــر ــی و ش ــون اساس قان
رســیدگی صــورت گیــرد؛ لــذا، چنانچه اصل شــفافیت 
کــه تــا حــد زیــادی  گیــرد، فکــر می کنــم  مــد نظــر قــرار 

گرفــت. ــوی رانــت و فســاد را  ــوان جل می ت
و  قانونــی  بایــد  رانت خــواران  بــا  برخــورد 
ــد باعــث عبــرت  محکــم باشــد. ایــن برخــورد بای
بــرای دیگــران باشــد تــا ایــن مســیر مســدود شــود 
البتــه ممکــن اســت بــه صفــر نرســد امــا قانــون در 
ایــن زمینــه بایــد قانــون محکمــی باشــد و بــا قــوت 
برخــورد  سســتی  و  مصامحــه  بــدون  قــدرت  و 
ــود در  ــزان خ ــن می کمتری ــه  ــیر ب ــن مس ــا ای ــود ت ش

ــد. ــه برس ــن زمین ای
زمینه هــای ایجــاد رانــت بســیار مهــم اســت. 
پیشــگیری در ایــن حــوزه مهــم اســت و زمینه هــا بایــد 
کــز  کــه احتمــاال مرا مســدود شــوند؛ یعنــی جاهایــی 
داشــته  را  الزم  دقــت  بایــد  هســتند  تصمیم ســازی 
کــه در پروســه تولیــد رانــت  کســانی  باشــند و مســیر 

دخیــل هســتند، مســدود شــود.
بــا رانت خــواران بایــد برخــورد قانونــی محکمــی 
کارهــا صــورت  گیــرد. طبیعتــا چنانچــه ایــن  صــورت 

کــه منشــاء رانــت  گیــرد، بخــش بســیاری از فســادی 
کاهــش پیــدا می کنــد. اســت، در جامعــه 

اقتدار نظامی 
جمهوری اسالمی  

ایران
مصاحبه با خبرگزاری فارس

98/5/12

کشــورمان  جــا  هــر  کــه  داده  نشــان  تجربــه 
توانســته اقتــدارش را بــه نمایــش بگــذارد، در اقتصــاد 
کــه تصــور  نفــع بــرده اســت، یعنــی برخــالف آنهایــی 
گــر ایــران اقتــدار خــود را کنــار بگــذارد و پــای  می کننــد ا

کــره بنشــیند، وضعیــت بهتــر می شــود. میــز مذا
افزایش اقتدار جمهوری اســالمی در فرایندهای 
داخلــی اقتصــاد و بهبود روند بازار تاثیر بســزایی دارد. 
اقتــدار بــا اقتصــاد حلقــه وصلــی دارنــد و نمی تــوان آن 
ــد مــن  ــکا می گوی ــرد و وقتــی آمری ک را از یکدیگــر جــدا 
اقتصاد اول دنیا هســتم، نشــان دهنده آن اســت که 

قــدرت اول هــم هســت.
آمریــکا بــا قــدرت و تســلط بــه اقتصــاد برتــر دنیــا 
رســیده اســت. دوشــیدن عربســتان مانند گاو شــیری 
کــه ایــاالت متحــده اقتــدار دارد  بــه آن دلیــل اســت 
کــه مــن حافــظ  کــرده  و بــر همیــن اســاس، اعــالم 

ســعودی ها هســتم و بایــد اعــراب پــول بدهنــد.



32

اقتصــاد و اقتــدار بــا یکدیگر اتصال عجیبــی دارد 
کــه البتــه حلقــه بعــدی آن، اتصــال بــه موضــوع علــم 
کــه علــم و فنــاوری دارد قطعــا  اســت، زیــرا کشــوری 
اقتــدار هــم خواهد داشــت و وقتی کشــوری کــه اقتدار 
دارد، اقتصــادش هــم عالــی اســت و همــه ایــن مــوارد 

بــه یکدیگــر متصل هســتند.
مــان  کشــور  در  اخیــر  ســال  چهــل  تجربــه 
اســالمی  جمهــوری  جــا  هــر  کــه  داده  نشــان 
در  بگــذارد،  نمایــش  بــه  را  اقتــدارش  توانســته 
آنهایــی  برخــالف  و  اســت  بــرده  نفــع  اقتصــاد 
کنــار  گــر ایــران اقتــدار خــود را  کــه تصــور می کننــد ا
کــره بنشــیند، وضعیــت بهتــر  بگــذارد و پــای میــز مذا
کــره ذلت بــار  کــه مذا می شــود، ایــن در حالــی اســت 
ــار  ــره ذلت ب ک ــز مذا ــای می ــه پ ک ــا  ــر ج ــدارد و ه ــا ن معن
نشســته ایم ضرر کرده ایم و وضعیت معیشــت کشــور 
کــره  و اقتصادمــان آشــفته شــده اســت، ولیکــن از مذا
کــرات برجــام توافقاتــی را بــا  هــم نمی هراســیم. در مذا
شــعار بهبــود زمیــن و هــوا و دریا و ســیب و گالبــی و آب 
انجــام شــد، کــه البتــه وضعیــت بغرنــج فعلــی نتیجــه 

کــرات اســت. آن مذا
وقتــی مقــام معظــم رهبــری بــه نخســت وزیر 
کــه نــه پیــام ترامــپ و آمریــکا را بــه  ژاپــن می گویــد 
عنــوان کشــور اول دنیــا دریافــت می کنــم و نــه پیامــی 
ترامــپ  کــه  اســت  آن  معنایــش  می دهــم،  او  بــه 
ــدار  ــت و ســپس ســپاه پاســداران اقت ــددی نیس ع
ایــاالت متحــده  بــه  را عینــًا  جمهــوری اســالمی 
آمریــکا نشــان داده و پهپــاد متجــاوز 2۰۰ میلیــون 
کــرد  دالری و فــوق پیشــرفته آمریکایــی را ســاقط 

کــه ایــن اقــدام، تفســیر عملــی کالم رهبــر انقــالب بــه 
عنــوان امــام جامعــه توســط ســپاه بــه عنــوان بــازوی 
ــازار ارز ثبــات  کــه بعــد از آن ب والیــت نشــان داده شــد 

کــرد. خوبــی پیــدا 
دادن  نشــان  از  بعــد  کشــور  اقتصــاد  بهبــود 
کــه تجــاوز قــدرت اول  اقتــدار، معنایــش آن اســت 
کوچــک حــوزه  کشــور  کردیــم و چنــد  دنیــا را نابــود 
کرده انــد. اقتــدار  خلیــج فــارس حــواس خــود را جمــع 
و  دارد  و  داشــته  پیــام  آمریکایی هــا  بــرای  همــواره 
قطعــًا اقتــدار آرامــش اقتصــادی را هــم در پــی خواهــد 
کــه مقتــدر نیســت، در حــوزه اقتصــاد  دارد. کشــوری 
وضعیــت مناســبی نــدارد و لذا این مســیر کاماًل روشــن 

و مشــخص اســت.

افزایش اختیارات 
رئیس جمهور

مصاحبه با خبرگزاری فارس
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بــه  توجــه  بــا  رئیس جمهــور  از  مــردم  انتظــار 
افزایــش اختیاراتــش نســبت بــه روســای پیشــین قوه 
مجریــه رفــع مشــکالت فعلــی اســت و آقــای روحانــی 
می توانــد در جلســه شــورای هماهنگــی ســران قــوا 

کنــد. بحران هــا را حــل و فصــل 
دوره  ایــن  در  رئیس جمهــوری  اختیــارات 
نســبت بــه دوره هــای قبلی بســیار بیشــتر اســت. 

ــارات بیشــتری  کشــور اقتضــای اختی شــرایط جــاری 
کــه بــر همیــن اســاس هــم، شــورای هماهنگــی  دارد 

ســران قــوا تشــکیل شــده اســت.
اختیــارات  قــوا  ســران  هماهنگــی  شــورای  در 
مجلــس  دارد،  اساســی  قانــون  طبــق  گســترده ای 
گاهــًا  کــه  شــورای اســالمی وظیفــه قانونگــذاری دارد 
برخــی قوانیــن در آن، محــدود و یــا تصویــب شــده 
اســت امــا توســط شــورای هماهنگــی ســران قــوا و 
تغییراتــی  آن  در  می توانــد  رئیس جمهــور  شــخص 

کنــد. ایجــاد 
برخــی قوانیــن کــه بایــد در حالــت عــادی و طبــق 
مجلــس  توســط  اساســی  قانــون  در  منــدرج  رونــد 
شــورای اســالمی به تصویب برســد، توسط اختیاراتی 
داده  رئیس جمهــور  بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه 
اســت، در شــورای هماهنگــی ســران قــوا می توانــد 

ــد. ــته باش ــی داش ــرات اساس تغیی
رئیــس  شــورای هماهنگــی ســران قــوا، آقــای 
قــوه  رئیــس  و  رئیس جمهــور  عنــوان  بــه  روحانــی 
مجریــه اســت و دســت رئیس جمهــور بــرای انجــام 
مــوارد  اقتصــادی و  کــه می توانــد فضــای  اموراتــی 

کنــد، بــاز اســت. کنتــرل  کشــور را  دیگــر 
انتظــار مــردم از رئیس جمهــور بــا توجــه بــه 
از  بیــش  کنــون  هم ا کــه  اختیاراتــش  افزایــش 
گاهــًا در جلســه شــورای  2 قــوای دیگــر اســت و 
بــا همراهــی 2  قــوا می توانــد  هماهنگــی ســران 
بیشــتر  کنــد  تصمیم گیــری  دیگــر  قــوه  رئیــس 

اســت.
رئیس جمهــور بــه ابزارهــای مختلفی بــرای اداره 
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کــه بــا توجــه بــه اختیــارات، امکانــات  کشــور نیــاز دارد 
کــه نســبت بــه رؤســای جمهــور  و ابزارهــای فعلــی 
دیگــر بســیار بیشــتر اســت هیــچ کمبــودی را مشــاهده 
کــه بــا  نمی کنیــم، لــذا از آقــای روحانــی انتظــار داریــم 
توجــه بــه بــاز بــودن دســتش بــرای اجــرای بســیاری 
از امــورات و داشــتن اختیــارات فــراوان، بــا ســرعت 
کشــور، معیشــت و اقتصــاد مــردم را حــل و  اوضــاع 

کــرده و بــه ســرانجام مطلوبــی برســاند. فصــل 
بــا توجــه به اختیــارات فراوانی که آقــای روحانی 
در قبــال رؤســای پیشــین قــوه مجریــه داشــته اســت، 
داشــتن تحــرک باالتــری در حــوزه اقتصــادی و رفــع 
مشــکالت معیشــتی وجــود دارد و بــر همیــن اســاس، 
مــردم از رئیس جمهــور مطالبــه اقدامــات بیشــتر و 

بهبــود وضعیــت را دارنــد.

مقاومت و تکیه بر 
توان داخلݡی

حضور در جمع مردم کاشان

98/6/9

کشــور مــا بــه دلیــل آنکــه مقــاوم نیســت  اقتصــاد 
کــه  کافــی برخــوردار نیســت در حالــی  از اســتحکام 
گــر فرامیــن رهبــر معظــم انقــالب  کشــور ا هــر کجــای 
محقــق می شــد اقتصــاد ما چنین شــرایطی نداشــت.
     سیدحســن نصــراهلل زمانــی کــه لــب بــه ســخن 
گشــاید و حــرف از انتقــام بــه میــان مــی آورد،  مــی 
گیــری  زمــان و حتــی اماکــن مــورد نظــر بــرای هــدف 

کنــد و بــر همیــن اســاس ایــن اقتــدار  را نیــز اعــالم مــی 
نشــات گرفتــه از تحقــق فرمایشــات معظــم انقــالب و 

مقاومــت اســت.
      انصــاراهلل یمــن در ایــن مــدت اخیــر 80 حملــه 
بــه مواضــع عربســتان داشــتند، رهبــر معظــم انقــالب 
کــه هیــچ پیامــی  در دیــدار اخیــر خــود اظهــار داشــتند 
از رئیــس جمهــور آمریــکا را نمــی پذیــرم و ایــن مهــم 
نشــان دهنــده دســت قــدرت بــزرگ ایــران اســالمی 
کــردن پهپــاد  اســت و ســپاه پاســداران نیــز بــا ســاقط 
فوق پیشــرفته و جاسوســی آمریکا به این فرمایشــات 

رهبــر جامــه عمــل پوشــاندند.
کاهــش تعهــدات برجامــی نیــز در راســتای         
کــه  مقاومــت رهبــر معظــم انقــالب اســت در حالــی 
آمریــکا پــس از اجــرای تمامــی تعهــدات برجــام از ایــن 

توافــق خــارج شــد.
کــه ایــران بــه        اروپــا و غــرب تمایــل دارنــد 
گذشــته  ســال  اردیبهشــت   18 در  خــود  وضعیــت 
ــه وضعیــت آن روزهــا  ــران هیچــگاه ب ــا ای ــردد، ام برگ
کــه ایــن مهــم یــک مطالبــه مردمــی  گــردد چرا برنمــی 
کــره و دیــداری نداریم و  اســت و مــا بــا آمریــکا هیــچ مذا

ــه ایــن امــر ندارنــد. مــردم نیــز تمایلــی ب
ــم هــا را  ــد تحری ــه بای ک ــد        برخــی معتقــد بودن
کــه بایــد  دور زد و برخــی دیگــر نیــز معتقــد هســتند 
ــی  ــود در حال ــته ش ــا برداش ــم ه ــا تحری ــرد ت ک ــره  ک مذا
کــره تحریــم هــا برداشــته نشــد امــا رهبــر  کــه بــا مذا
ــد تحریــم هــا  معظــم انقــالب معتقــد هســتند بای
ــکا  کــرد. دوره فروپاشــی آمری ــر  ــا مقاومــت بــی اث را ب
کــه آمریــکا دچــار  نیــز بــه زودی فــرا مــی رســید چرا

پوکــی اســتخوان شــده اســت و بــا وجــود آن کــه هفــت 
کــرد امــا هیــچ نتیجــه  تریلیــون دالر در منطقــه خــرج 
ای نداشــت. در همیــن منطقــه پهپــاد از یمــن بلنــد 
و  گیــرد  مــی  هــدف  را  عربســتان  فــرودگاه  و  شــده 
نفتکــش در فجریــه امــارات مــورد هــدف قــرار مــی 
گیــرد و آمریــکا نمــی توانــد جلوگیــری کنــد در حالی که 
از عربســتان بــرای حفاظــت از آن پــول دریافــت کــرده 

ــت. اس
ایــران  قــدرت  از  تــرس  بــه دلیــل  امــارات        
کردنــد،  کشــور مــا حضــور پیــدا  چندیــن مرتبــه در 
برخــی آمریــکا را کدخــدا مــی داننــد در حالــی که شــهدا 
کــرده  قطــب نمــای خــود را بــر اســاس والیــت تنظیــم 
کــه قطــب نمــای  بودنــد و مــردم نیــز انتظــار دارنــد 

دولــت بــر اســاس والیــت تنظیــم باشــد.
    مقاومت جمهوری اســالمی در حال محصول 
گفتمــان رهبــر معظــم  دادن اســت، امــروز بایــد میــوه 
انقــالب را بچینیــم و بــر همیــن اســاس دولــت نبایــد 
گــول بخــورد و رفــع مشــکالت را در دیــدار بــا ترامــپ و 

کــره بــا آمریــکا بدانــد. مذا

طرح شفافیت آرا
مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

98/7/15

شــفافیت آراء نماینــدگان امــکان البی گــری را بــه 
حداقــل می رســاند. ایــن طرح از ســال گذشــته مطرح 
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کــرده  بــوده و تعــداد زیــادی از نماینــدگان آن را امضــا 
رای گیــری در صحــن علنــی  زمــان  امــا در  بودنــد، 

کنــد. مجلــس نتوانســت حــد نصــاب آراء را کســب 
طــرح شــفافیت اســیر »شــفافیت« شــده اســت، 
180 نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ایــن 
کــرده بودنــد امــا در زمــان رای گیــری  طــرح را امضــا 
کــه  تنهــا 100 نفــر از نماینــدگان بــه آن رای دادنــد 
ایــن موضــوع نشــان داد شــفافیت آرا موضــوع مهمــی 

ــت. اس
و  مهــم  ح هــای  طر زمــان  در  آراء  شــفافیت 
کــه در مجلــس  حســاس معنــی پیــدا می کنــد چرا
گیــری صــورت  ممکــن اســت روزانــه ده هــا رای 
پذیــرد امــا شــفافیت آراء نماینــدگان در مــواردی 
امــوال  اعــاده  تــی،  اف  ســی  برجــام،  چــون 
پیــدا  اهمیــت  غیــره  و  مســئوالن  نامشــروع 

. می کنــد
مــردم حــق دارنــد بداننــد نماینــدگان آنــان در 
مجلــس شــورای اســالمی در قبــال موضوعــات 
حســاس چه مواضعی را دارد و بر همین اســاس 
ح حمایــت و بــر تصویــب و  تمــام قــد از ایــن طــر
اجــرای آن اصــرار می ورزیــم. الزم اســت تــا مــردم 
مهــم  مســائل  قبــال  در  را  خــود  نماینــده  مواضــع 
بداننــد در حالــی کــه ممکــن اســت این موضــوع برای 
برخــی افــراد خوشــایند نباشــد زیــرا در صورتی کــه رای 
نماینــده مشــخص شــود بایــد پاســخگو بــه رای خــود 

نیــز باشــد.
شــفافیت آراء باعــث مــی شــود نماینــدگان بــا 
بررســی بیشــتری بــه طرح هــا و لوایــح رای بدهنــد: بــا 

تصویــب شــفافیت آراء نماینــدگان امــکان البی گــری 
کاهــش پیــدا می کنــد و بــر همیــن اســاس  بــه حداقــل 
افــراد  برخــی  بــرای  اســت  ممکــن  موضــوع  ایــن 

ــد. ــایند نباش خوش

سهمیه بندی بنزین
مصاحبه با خبرگزاری رسا

98/9/4

ســهمیه بندی بنزیــن تصمیــم ســران ســه قــوه 
کــه بــه تاییــد رهبــر معظــم انقــالب نیــز رســیده  اســت 
در  دارنــد  وظیفــه  حاکمیتــی  ارکان  همــه  و  اســت 
اجرایــی شــدن آن تــالش کنند. دولت وظیفه داشــت 
گرفتــه شــده در خصــوص ســهمیه بندی  تصمیــم 
بنزیــن را بــا یــک ســازوکار صحیــح و طــی یــک برنامــه 
کنــد. موضوعــی  زمــان بنــدی شــده دقیــق، اجرایــی 
کشــور پیــش از ایــن  ماننــد ســهمیه بندی بنزیــن در 
کنونــی نتوانســت  نیــز اجــرا شــده بــود، امــا دولــت 

ــد. کن کار ایجــاد  ــرای اجــرای ایــن  زمینــه درســتی ب
کــه چــرا دولــت مــردم  ایــن ســوال مطــرح اســت 
بــه  اقــدام  گــر دولــت  ا نــداد.  قــرار  کار  را در جریــان 
کــرده بــود و حتــی مبالــغ واریــزی  اطالع رســانی دقیــق 
را نیــز زودتــر در حســاب مــردم قــرار مــی داد و تنهــا 
ــچ  ــه هی ــرد، ب ــن می ک ــرای آن معی ــت ب ــقف برداش س
عنــوان دامنــه اعتراضــات تــا ایــن حــد گســترش پیــدا 

نمی کــرد.
در  موجــود  هماهنگــی  عــدم  از  انتقــاد  ضمــن 

از  بســیاری  امــروز  بنزیــن،  ســهمیه بندی  موضــوع 
افــراد بــا تاکســی های اینترنتــی کار می کننــد و در کنــار 
ایــن قشــر زندگــی مــردم بــه وضعیــت بــازار گــره خــورده 
داشــت  وظیفــه  موقعیــت  ایــن  در  دولــت  اســت. 
اصنــاف و مشــاغل را در جریــان تصمیــم خــود قــرار 

کنــد. داده و اعتمــاد آن هــا را جلــب 
مــردم در دامنــه قانــون حــق دارنــد بــه همیــن 
حــق  اعتــراض  کننــد،  اعتــراض  نیــز  دولــت  رفتــار 
مــردم اســت. مــردم هوشــیار باشــند کــه وقتــی در یــک 
موضــوع خــاص اعتــراض خــود را بیــان می کننــد، 
عــده ای تــالش خــود را بــه ایــن امــر معطــوف می کننــد 
کــه اعتــراض آن هــا را مصــادره کــرده و از طریــق آن بــه 
جمهــوری اســالمی ضربــه بزنند. به همین دلیــل الزم 
اســت تمامــی کســانی کــه امــروز بــه هــر دلیــل بــا برخی 
از سیاســت های حاکمیتــی زاویــه دارنــد، خــط خــود را 

کننــد. از اغتشاشــگران جــدا 
گــر بــه فرمایشــات اخیــر رهبــر انقــالب دقــت  ا
تاکیــد  امنیــت  بــه موضــوع  ایشــان  باشــیم،  کــرده 
کردنــد. وقتــی عــده ای در ایــن اعتراضــات بــه زندگــی 
کار مــردم ضربــه می زننــد، دقیقــا همــان  و کســب و 
مســیری را می رونــد کــه در نهایــت امنیــت را از جامعــه 

کننــد. ســلب 
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سیاست خارجی
مصاحبه با خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس

98/9/19

کــه نســبت  کینــه ای  آمریکایی هــا بــه واســطه 
صــدام  پروراندنــد،  دل  در  اســالمی  جمهــوری  بــه 
حســین را بــا وعده هــای رنگارنــگ و پررنــگ و لعــاب 
بــه درگیــری نظامــی بــا کشــورمان تحریــک و تشــویق 
کردنــد و در ایــن مســیر از هیچ تالشــی بــرای حمایت از 

رژیــم بعــث عــراق دریــغ نکردنــد.
در دوران جنــگ تحمیلــی انــواع فشــار، تهدیــد و 
تحریــم بــر ملــت و کشــور ما تحمیل شــد و در حقیقت 
می تــوان گفــت که فشــارهایی کــه امــروز آمریکایی ها 
ــه در  ک ــت  ــکالتی نیس ــم از مش ک ــد  ــا وارد می کنن ــر م ب
زمــان جنــگ تحمیلــی رژیــم بعــث عــراق بــه پشــتوانه 

کــرد. آمریــکا بــر مــا وارد 
کشــور مــا در  چــه عواملــی باعــث شــد تــا ملــت و 
ــمنان در  ــای دش ــدات و تحریم ه ــارها، تهدی اوج فش
جنــگ تحمیلــی پیــروز میــدان باشــد؟، آمریکایی هــا 
ــار  ــرای تحــت فش ــا وجــود اینکــه از هیــچ اقدامــی ب ب
کوتاهــی نمی کننــد،  کشــورمان  قــرار دادن ملــت و 
کــه اهــداف و سیاســت های  امــا بــه خوبــی می داننــد 
بــرد؛  نخواهــد  جایــی  بــه  راه  ایرانی شــان  ضــد 
ــت  ــتادگی مل ــت و ایس ــی مقاوم ــه خوب ــا ب ــه آنه ک چرا
درک  را  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  دوران  در  مــا 
دوران  در  کــه  ملتــی  لــذا  کرده انــد؛  مشــاهده  و 
جنــگ تمــام هجمه هــا، فشــارها، تهدیــدات و 
کــم  کــرده و بــرای  تحریم هــای دشــمنان را تحمــل 

کردنــد،  کــردن بحران هــا جانانــه ایســتادگی  اثــر 
ــر از تهدیــدات و  کــه امــروز تاثیرپذی محــال اســت 

باشــد. آنهــا  تحریم هــای 
بــرای خنثــی و کــم اثرکــردن اقدامــات ضدایرانی 
هوشــمندانه  بایــد  آمریکایی هــا  دولتمــردان 
گــر در  کنیــم، مــا ا تصمیم گیــری و مقتدرانــه اقــدام 
کــه آمریــکا در زمینــه اقتصــادی  مقابــل فشــارهایی 
عقــب  بــه  قــدم  یــک  می کنــد،  وارد  کشــورمان  بــر 
کــه توانســته  برگردیــم، قطعــا دشــمن بــر ایــن بــاور 
کننــد مصمــم  تــا حــدودی اهــداف خــود را محقــق 
خواهــد شــد؛ لــذا ایســتادگی ملــت در عهــد و پیمان هــا 
بــا آرمان هــای انقــالب اســالمی و امــام راحــل از بــدو 
ظهــور انقــالب تاکنــون، بزرگ تریــن علــت خشــم و 

کشــورمان اســت. کینــه ورزی آمریــکا نســبت بــه 
دشــمنان نظــام و انقــالب اســالمی مــا و در راس 
بزرگ تریــن  و  بیشــترین  آمریکایی هــا،  آنهــا  تمــام 
تودهنــی را از نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی 
ســپاه  وقتــی  مثــال  عنــوان  بــه  خورده انــد؛ 
پاســداران انقــالب اســالمی مقتدرانــه در خلیــج 
همیشــگی فــارس حضــور پیــدا می کنــد و مانــع 
کوچک تریــن تحــرکات آمریکایی هــا می شــود،  از 
ایــن نشــان از اوج افتــدار، عــزت و قــدرت ایــران 
بــه واســطه پیــروزی انقــالب اســالمی  کــه  دارد 
کــه  مســووالنی  ســایر  لــذا  اســت؛  شــده  حاصــل 
کشــور  مســتقیم و یــا غیرمســتقیم در امــور اقتصــادی 
و معیشــتی مــردم، خدمت گــذار ملــت هســتند بایــد 
مقابــل  در  مقتدرانــه  مســلح  نیروهــای  همچــون 
تحــرکات ضدایرانــی آمریکایی هــا ایســتادگی و بــرای 

عقب رانــدن دشــمن از تحقــق اهدافــش تالش کنند.

حماسه 9 دی
سالن بنیاد شهید کاشان

98/10/8

ملــت قهرمــان ایــران در 9 دی و بزنگاه هــای 
تاریــخ انقــالب اســالمی بار هــا بصیــرت خــود را نشــان 
ــه همــه  ک ــود  ــران ب ــد. ایــن بصیــرت مــردم ای داده ان
آشــوب ها و فتنه هــای دشــمن را در 9 دی خنثــی کــرد 
و مــردم قهرمــان ایــران باردیگــر ثابــت کــرد بــه لحظــه 

تصمیــم درســت می گیرنــد.
کــه ملــت ایــران دارد در هیــچ کجــای  بصیرتــی 
گفــت، در  بایــد  بــه صراحــت  و  نــدارد  دنیــا وجــود 
زمــان پیامبــر و امیرمومنــان )ع( هــم چنیــن بصیرتــی 
وجــود نداشــت و در زمــان ســایر ائمــه کــه اصــال چنیــن 

ــت. ــود نداش ــی وج بصیرت
در  خــود  نامــه  دروصیــت  )ره(  خمینــی  امــام 
وصــف مــردم ایــران می فرمایــد، مــردم عصــر مــا از 
امیرمومنــان )ع(  و  کــرم )ص(  پیامبرا مــردم عصــر 
را  از باطــل  باالتــر هســتند، چــون تشــخیص حــق 
بــه لحظــه انجــام دادنــد و فرزنــدان خــود را بــه پــای 

انقــالب و اســالم دادنــد.
فتنــه ســال 88 بــه عنــوان یکــی از فتنه هــای 
عظیــم دشــمن بــود. در اندیشــکده های آمریکایــی و 
اســرائیلی بــرای فتنــه ســال 88 حدود 15 ســال تالش 
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کــرده بــود کــه ابعــاد ایــن فتنــه در آینــده آشــکار خواهد 
شــد.

بــه  نیــاز  دشــمن  بــا  ســخت  جنــگ  در 
شــجاعت اســت، امــا در فتنه هــا نیــاز بــه بصیــرت 
اســت و داشــتن بصیــرت هیــچ ارتباطــی بــه ســواد 
کــه بصیــرت یــک واژه بینشــی اســت  نــدارد، چــرا 
ــا بصیــرت  و بــه بینــش افــراد ارتبــاط دارد. مــردم ب
ایــران در 9 دی بــا حضــور بــه موقــع خــود در صحنــه 
کردنــد پــای انقــالب ایســتاده انــد و اینگونــه  ثابــت 
بــود کــه فرمایــش امــام مبنــی بــر اینکــه مــردم ایــران از 
مــردم عصــر پیامبــرو امیرمومنــان بهتــر هســتند تعبیــر 

شــد.
بــا  ملــت  اقتــدار  شــکوه  عنــوان  بــه  دی   9
بعــد  و دشــمن  اســت  اســالمی  ایــران  بصیــرت 
کننده تریــن  فلــج   ،88 فتنــه  در  شکســت  از 
ایــران  ملــت  برعلیــه  را  اقتصــادی  تحریم هــای 

کــرد. اعمــال 
و   88 فتنــه  پشــتیبان  و  حامــی  کــه  کســانی 
جنبــش ســبز بودنــد در فتنه 98 احســاس احیا شــدن 
کردنــد و در حــال حاضــر نیــز تــالش  و زنــده شــدن 
می کننــد تــا ســوار بــر مــوج اعتراض هــا باشــند. فتنــه 
ــه 98  ــا در فتن ــد، ام ــاز ش ــب آغ ــا دروغ تقل ــال 88 ب س
اعتراضــات غیــر واقعــی نبــود و مشــکالت موجــود 
 88 فتنــه  در  بــود،  میدانــی  واقعیــت  اقتصــادی 
اعتراضات به قشــر متوســط جامعه برمی گشــت، اما 
در فتنــه 98 بــه اقشــار ضعیــف جامعــه برمــی گشــت.

وجــود  تاریــخ  طــول  در  باطــل  و  حــق  مبــارزه 
داشــته اســت و دارد و تمامــی نــدارد. جریــان باطــل 

خــود را بــه روز کــرده و تجربه هایــی کســب کــرده و آن 
را پیچیده تــر و بــه روز کــرده و تــالش مــی کنــد در بیــن 
کنــد تــا بلکــه راهــی را بــرای فــرو  صفــوف مــردم نفــوذ 

کنــد. پاشــی نظــام پیــدا 
 بــرای آمریــکا و اســتکبار جهانــی هیــچ چیــزی 
بــه غیــر از ســقوط جمهــوری اســالمی ایــران معنــا و 
ــالمی  ــالب اس ــام و انق ــمنان نظ ــدارد. دش ــی ن مفهوم
بــرای مقابلــه بــا جهمــوری اســالمی ایــران بــا یکدیگــر 
متحــد هســتند و بــرای مقابلــه بــا ایــران از تجــارب 
یکدیگــر اســتفاده می کننــد تــا نظــام را زمیــن گیر کنند 
کــه فروپاشــی نظــام اســت برســند.  و بــه آرزوی خــود 
دشــمن بــرای فروپاشــی نظــام جمهــوری اســالمی 
مطالعــات زیــادی داشــته اســت و فروپاشــی نظــام 
جمهــوری اســالمی بــرای دشــمن تبدیــل به آرزو شــده 

ــت. اس
و  بهتریــن  گذشــته  ســاله   40 طــی  دشــمن 
شــهادت  بــه  را  ایــران  ملــت  فرزنــدان  پاکتریــن 
رســانیدند تــا بازو هــای امام و رهبــری را از کار انداخته 
و نظــام را تضعیــف و بــه ســمت فروپاشــی ببرنــد.
نظــام  فروپاشــی  بــرای  دشــمن  امــروز 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده 
حلقــه  قطــع  از  غیــر  بــه  راهــی  هیــچ  کــه  اســت 
اتصــال بیــن امــام و امــت نــدارد و جنــگ ســخت 
و فتنه جوابگو نیســت. دشــمن متوجه شــده اســت 
جنــگ نظامــی انســجام ملــت ایــران را به دنبــال دارد 
گزینــه خــارج شــده و بــرای فروپاشــی نظــام  و از ایــن 
بــه دنبــال شــکاف بیــن امــام و امــت اســت تــا از ایــن 

راه بــه هــدف خــود برســد.

دشــمن بــه دنبــال شکســتن حلقــه اتصــال بیــن 
توده هــای  بســیج  راهبــرد  طریــق  از  امــت  و  امــام 
کشــور علیــه نظــام اســت تــا مــردم  مــردم در داخــل 
در  دشــمن  باشــد.  نظــام  ســقوط  عامــل  ســبب 
حلقــه  شکســتن  راه  تنهــا  خــود  اندیشــکده های 
اتصــال بیــن امــام و امــت را از راه اقتصــاد و فشــار های 

اقتصــادی بــه ملــت ایــران دانســته اســت.
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1-2- مواضع 
کلیدی

ــاداتی نژاد،  ــر س ــای دکت ــه دیدگاه ه ــه ارائ در ادام
کلیــدی  کتــاب، جمــالت و مواضــع  در ایــن بخــش از 
کشــور  ایشــان پیرامــون امــور و حوزه هــای اساســی 

گردیــده اســت. ارائــه 

والیت فقیه
•  آن چــه تاکنــون موجــب ایســتادگی و مقاومــت 
زیــاده  برابــر  ایــران در  جانانــه و غیرتمندانــه ملــت 
خواهــی و زورگویــی کشــورهای اســتکباری شــده، نــه 
کــه قــدرت ایمــان و تــوکل بــه خــدا و وحــدت  شــعار 
کلمــه و تاســی مــردم بــه والیــت فقیــه بــه عنــوان 

ســتون مســتحکم انقــالب اســت.
)مصاحبه با خبرگزاری فارس، 15 تیر 95(

•  ولــی فقیــه قطب نمــای حرکــت جامعــه اســالمی 
و جایــگاه مهندســی و حفــظ مســیر و حفــظ نظــام 
و عامــل جلوگیــری از انحــراف در خــط مشــی نظــام 
اســت و اطاعت پذیــری بــی قیــد و شــرط از ولــی فقیــه 
شــاخص، مالک و معیار ســنجش و پذیرش عملکرد 

کشــور اســت. خــواص سیاســی و مســؤوالن 
)نطق میان دستور، 11 مهر 95(

کنیــم و پشــت ســر  کــه از رهبــری تبعیــت  •  تــا زمانــی 
والیــت باشــیم و انقالبــی باشــیم، تمامــی راههــای 
نفــوذ دشــمن بســته و بــی اثــر خواهد شــد و همانگونه 
گفــت مــن دیپلمــات نیســتم انقالبــی  کــه رهبــری 
هســتم، انقالبــی بــودن راه درمــان و پیشــگیری از 

نفــوذ اســت.
)نماز جمعه کاشان، 11 دی 95(

•  بجــای تکــرار شــعارها و رهنمودهــای رهبــری بایــد 
گویــد ســال  کــرد. وقتــی رهبــری مــی  بــه آن عمــل 
اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل مــا هــم فقــط ایــن 
کنیــم و متاســفانه از اقــدام و عمــل  شــعار را تکــرار مــی 

خبــری نیســت.
)مراسم بزرگداشت 9 دی در کاشان، 12 دی 96(

مقــام معظــم  گفتمــان مقاومــت مدنظــر  امــروز    •
رهبــری را در پیــش گرفتــه ایــم کــه ایــن گفتمــان هــم 
بــه خوبــی در حــال جــواب دادن اســت که بایــد از این 

کــرد. تنگــه احــد مواظبــت 
)مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، 12 شهریور 98(

فرهنگ و ایثار
•  از اهــداف مهــم دشــمن در حملــه همــه جانبــه 
ــر  ــران، تغیی ــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای ب
ســبک زندگــی اســالمی و فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
کــردن فرهنــگ  بــه ســبک زندگــی غربــی و جایگزیــن 

کثریــت جامعــه،  پــوچ مصــرف گرایــی و برهنگــی بــه ا
علــی الخصــوص قشــر جــوان اســت. ایــن میــدان 
دفــاع  زمــان  معنویــت  و  هــا  رشــادت  کبــر،  ا جهــاد 

مقــدس را مــی طلبــد.
)پیام هفته دفاع مقدس، 31 شهریور 95(

•  شــهدا حلقــه وحــدت در جامعــه/ ســیره شــهدا 
بهتریــن دســتمایه بــرای رســیدن بــه رشــد و توســعه 

منطقــه ماســت. 
)آیین افتتاح خیابان شاهد آران و بیدگل 21 تیر 95(

•  بسیجیان حافظان بصیرت هستند.
)سخنرانی در آستان علی بن باقر)ع( اردهال 7 آذر 95( 

گیــری  •  شــهدا بهتریــن الگــو بــرای مــا بــه جهــت فرا
درس ایثــار و مقاومــت هســتند و بــه همیــن جهــت 

ــد بــه ســیره و راه شــهدا برگردیــم. بای
)مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، 7 فروردین 96(

ــن  ــول بنیادی ــند تح ــا س ــرت ب ــند 2030 در مغای •  س
آمــوزش و پــرورش اســت چــرا که در آن، نگاه »انســان 
محــوری» و »اصالــت انســانی« مســتولی اســت، ولــی 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش براســاس 
اصالــت »توحیــد محــوری« بنــا شــده اســت لــذا ســند 

2030 در مبانــی دچــار مشــکل اســت.
)مصاحبه با خبرگزاری میزان، 23 خرداد 96(
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ــرم جمهــوری  ــه قــدرت ن •  شــهید ســلیمانی امــروز ب
زمــان  از  پیــش  او  نــام  و  شــده  تبدیــل  اســالمی 
می لرزانــد؛  را  اســالمی  ایــران  دشــمنان  شــهادتش 
خــون حــاج قاســم و ابومهــدی المهنــدس عامــل 
انســجام، وحــدت و همدلــی ملــت ایــران و عــراق و 

تقویــت جبهــه مقاومــت شــد.
)مجلس شورای اسالمی، 17 دی 98(

•  راه سرخ سردار سلیمانی با قدرت ادامه می یابد.
)مجلس شورای اسالمی، 17 دی 98(

اقتصاد 
و  بی ضابطــه  نجومــی  حقوق هــای  دریافــت    •
غیرقانونــی توســط عــده ای دنیاطلــب مســخ شــده 
در فرهنــگ اشــرافی گری، ظلــم آشــکار و غیــر قابــل 

بخشــش بــه نظــام اســالمی و مــردم اســت.
)مصاحبه با خبرگزاری فارس، 19 تیر 95(

•  امروز درد مردم، معیشــت و اقتصاد اســت و راه حل 
ایــن دو در فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب اســت کــه 
همــان اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیه بــر تــوان داخلی 
کــه تاکنــون عملکــرد مطلوبــی از  اســت. موضوعــی 

گــزارش نشــده اســت. دولــت در خصــوص آن 
)نطق میان دستور، 11 مهر  95(

•  بــا توجــه بــه نگاهــی کــه اســتکبار جهانــی در حــوزه 

اقتصــاد و بحــث تحریــم هــا بــرای ایــران اســالمی 
دارد، اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان تنهــا مســیری 

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب ــور بای کش ــه در  ک ــت  اس
 )مصاحبه با خبرگزاری فارس، 2 اردیبهشت 96(

•  مشــکالت صنعــت فــرش را در ایــن دو شهرســتان 
فریــاد می زنیــم.  55 هــزار نفر در این صنعت مشــغول 
کار هســتند امــا علیرغــم تمــام جلســات و حضــور  بــه 
کــدام از وعده هــا عملــی نشــد و 50  مســئوالن هیــچ 
کارخانه جــات فــرش  درصــد شــهرک های صنعتــی و 
تعطیــل شــده اند؛ لــذا، آقــای رئیس جمهــور از شــما 
ایجــاد شــغل جدیــد را مطالبــه نمی کنیــم، شــغل های 
کــه انــدک معیشــت مــردم را تامیــن می کــرد،  فعلــی را 

کنیــد. حفــظ 
)نطق در مجلس شورای اسالمی، 10 مهر 96(

•  برخــورد بــا رانت خــواران بایــد قانونــی و محکــم 
باشــد، ایــن برخــورد بایــد باعــث عبــرت بــرای دیگران 
باشــد تــا ایــن مســیر مســدود شــود؛ البته ممکن اســت 
بــه صفــر نرســد امــا قانــون در ایــن زمینــه بایــد قانــون 

محکمــی باشــد.
 )مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، 24 تیر 98(

سیاست داخلی
ــه داخــل  کشــور در تکیــه ب •  راهــکار حــل مشــکالت 
و ظرفیــت بــی پایــان ملــت مســلمان و انقالبــی، رفــع 

کشــور اســت. فســاد و برقــراری عدالــت در 

)مصاحبه با خبرگزاری رسا، 5 مرداد95(

نخبــگان  و  خــواص  مــورد  در  دشــمنان  هــدف    •
کشــور بــه وجــود آوردن اشــتباه  سیاســی و مســؤوالن 
اشــتباه  و  ایجــاد درک غلــط  از طریــق  محاســباتی 

نســبت بــه وقایــع و مســائل اســت.
)نطق میان دستور، 11 مهر 95(

•  بــا طرح اســتانی شــدن انتخابــات مجلس مخالف 
کــه  هســتم؛ در حقیقــت، برداشــت مــن ایــن اســت 
ایــن طــرح نمی توانــد هــدف و غایــت اصلــی را بــر 

کنــد. آورده 
)مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، 22 دی 97(

•  اجــرای طرح هایــی نظیــر اعــاده امــوال نامشــروع 
مســئوالن می توانــد منجــر به شــفاف شــدن امور شــود 
و بــر همیــن اســاس بایــد نماینــدگان ملــت در مجلس 

از آن اســتقبال کننــد.
)مصاحبه با خبرگزاری فارس، 9 تیر 98(

در  آنــان  نماینــدگان  بداننــد  دارنــد  حــق  مــردم    •
موضوعــات  قبــال  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
حســاس چــه مواضعــی دارنــد. بــر همیــن اســاس، 
تمــام قــد از ایــن طــرح )شــفافیت آرا( حمایــت و بــر 

می ورزیــم. اصــرار  آن  اجــرای  و  تصویــب 
)مصاخبه با خبرگزاری تسنیم، 15 مهر 98(

•  حقوق هــای نجومــی مصــداق بــارز خیانــت بــه 
کشــور، انقــالب و مــردم اســت.
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)گفتگو با خبرگزاری فارس 19 تیر 95(

•  مــردم حــق دارنــد مواضــع نماینــده خــود در مجلس 
را بدانند.

)گفتگو با خبرگزاری تسنیم 15 مهر 98(

تدبیــر  بنزیــن  ســهمیه بندی  اجــرای  در  دولــت    •
نکــرد.

)سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کاشان 10 آذر 98(

کشــور  •  آقــای رئیــس جمهــور مــردم بــه نحــوه اداره 
توســط جنابعالــی معتــرض هســتند.

)تذکر شفاهی صحن علنی مجلس 17 آذر 98(

سیاست خارجی
کشــور در  کاهــش تــوان نظامــی  گفتــن از  •  ســخن 
شــرایط فعلــی جهــان، ســاده انــگاری و نادیده گرفتن 

واقعیت هــای میدانــی منطقــه اســت.
)مصاحبه با خبرگزاری فارس، 16 شهریور 95(

•  مدیریــت هوشــمندانه ســردار ســلیمانی در فتــح 
تروریســت  کار  کــردن  تمــام  و  ســنگرها  آخریــن 
هــای تکفیــری و حامیــان غربــی و عربــی و عبــری 
و  کارآمــدی  از  روشــن  و  موفــق  ای  نمونــه  آنــان، 
گفتمــان مقاومــت در مقابــل زیــاده خواهــی  پیــروزی 

اســت. هــا  آن  مــزدوران  و  مســتکبرین 

)مصاحبه با خبرگزاری دانشجو، 28 آذر 95(

•  امنیــت مرزهــای مــا در ســوریه و عــراق تعریــف 
شــده و مدافعــان حــرم مدافعــان امنیــت مــا هســتند. 
مدافعــان حــرم، مدافعــان امنیــت مــا و ضامــن امنیت 

پایــدار ایــران اســالمی هســتند.
)20 خرداد 96(

کنونــی وزارت امــور خارجــه  •  در شــرایط تحریمــی 
و  دوجانبــه  هــای  توافقنامــه  ایجــاد  زمینــه  بایــد 
چندجانبــه بــا کشــورهای همســایه را فراهــم کنــد زیرا 
ایــن امــر ســدی در برابــر تحریــم هــای ظالمانــه آمریکا 

محســوب شــود.
)مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، 26 خرداد 98(

•  زمانی که درحال نتیجه گیری از مقاومت هستیم 
کــره یــا دیــداری بــا آمریکایی هــا  نبایــد تــن بــه مذا
بدهیــم کــه ایــن مقاومــت را تحت الشــعاع قــرار دهــد.

)25 شهریور 98(

•  تصویــب طــرح اقــدام متقابــل، گام پارلمانــی بــرای 
انتقــام ســخت بــود.

)گفتگو با خبرگزاری خانه ملت 19 دی 98(

کــرده بــه فارســی، پاســخ  ــاز  ــازه زبان ب •  بــه ترامــپ ت
دندان شــکن بدهیــد.

)تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس 8 بهمن 98(

•  »اینستکس« هم چون طبل تو خالی است.

)نشست خبری با خبرنگاران 20 تیر 98(

کشــور را بهتــر  •  اجــرای دســتورات FATF شــرایط 
نمی کنــد.

)گفتگو با خبرگزاری خانه ملت 10 بهمن 98(

برجام
ــه هــا و انحــاء مختلــف،  ــه بهان ــه تنهــا ب •  دشــمن ن
وضعیــت تحریــم هــا را بــه قبــل از روز آغــاز برجــام بــر 
مــی گردانــد، بلکــه فشــارها را از قبــل هــم بیشــتر کرده 
و در قالبــی جدیــد بــه نــام موشــکی و حقــوق بشــر 

کنــد. اعمــال مــی 
)مصاحبه با خبرگزاری رسا، 5 تیر 95(

•  نتیجــه برجــام نشــان داد کــه نگاه به بیــرون حالل 
مشــکالت مــا نیســت و فقــط وقــت مــا  را تلف می کنــد 
و بــه دشــمن فرصــت نقشه کشــی های جدیــد را علیــه 

کشــور ایــران مــی دهــد.
)نماز جمعه ابوزیدآباد، 13 شهریور 95(

•  غــرب، برجــام را بــرای کنتــرل ایــران تهیه و تنظیم 
کــرده اســت و از آن بــه عنــوان  یــک ابــزار اســتفاده 
می کنــد تــا قــدرت جمهــوری اســالمی را ســرکوب کنند 
کــه انقضــای برجــام بــه پایــان برســد آن را  و زمانــی 
ــی و  ــدون ذوق زدگ ــد ب ــن، بای ــد؛ بنابری ــار می گذارن کن
ــا موضوعــات  کــرده و ب ــا منطــق رو بــه جلــو حرکــت  ب
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کنیــم. برخــورد 
)مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، 14 آذر 95(

•  برجــام حاصــل گفتمــان امیــد بــه کدخــدا بــه جــای 
امیــد بــه خداســت.

)گفتگو با خبرگزاری فارس 27 آذر 95(

•  تســری دادن دامنــه تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا 
کشــور بــا وجــود برجــام و بــه بهانــه اجــرای  بــه داخــل 
و  عــزت  شــدن  پایمــال  موجــب   FATF قــرارداد  

کشــور و اصــول انقــالب اســت. اســتقالل 
)رژه نیروهای مسلح کاشان، 31 شهریور 96(

•  هیــچ نتیجــه ای از برجــام حاصــل نشــد. مقاومــت 
همیشــه جــواب داده اســت.

)مصاحبه با خبرگزاری فارس، 21 اردیبهشت 98(

اقتدار نظامی
فتنه هــا  در  و  اســت  نیــاز  شــجاعت  جنــگ  در    •

. ت بصیــر
)سخنرانی در مراسم نهم دی 9 دی 98(

•  فرمانده سپاه بودن یعنی فدایی ایران.
)تذکر شفاهی صحن علنی مجلس 22 دی 98(

•  کشــور بــدون قــدرت دفاعی همانند انســان بــی زره 
است.

)گفتگو با خبرگزاری خانه ملت 23 شهریور 95(

امــا  تــرس آفریــن  بــرای دشــمن  •  اقتــدار نظامــی 
اســت. آفریــن  طمــع  کــره  مذا

)رژه نیروهای مسلح در کاشان 31 شهریور 95(

•  جنگل های موشکی ایران قد کشیده است.
)نطق میان دستور صحن علنی مجلس 17 دی 97(
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ݡكارنامه
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عملݡکرد در مجلس
1. عضویت در کمیسیون ها، کمیته ها و فراکسیون های 
مجلس/ 2. مشارݡکت در طرح ها و لوایح / 3. مهم ترین 
قوانین تصویب شده با نقش موثر نماینده / 4. نطق های 
ساالنه/ 5.تذکر و سوال از مسئولین اجرایی ݡکشور

قانونگذاری و نظارت

2
قانونگذاری، اساس کار در مجلس است - البّته نظارت هم هست، لکن عمده قانونگذاری است.

دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 97/3/30
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2-1- عضویت در ݡکمیسیون ها،
کمیته ها و فراݡکسیون های مجلس

عضویت در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات و 

کمیسیون تلفیق بودجه 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در انجــام 
کار مهــم می پردازنــد،  وظایــف نمایندگــی خــود بــه دو 
یکــی شــرکت در جلســات علنــی بــرای بیــان نظــرات و 
بررســی نهایــی طرح هــا و لوایــح و ســرانجام تصویــب 
یــا رد آنهــا، و دیگــر شــرکت در کمیســیون های  داخلــی 
داخلــی  آیین نامــه   33 مــاده  موجــب  مجلس.بــه 
مجلــس، جهــت بررســی، اصــالح و تکمیــل لوایــح 
بــه  نماینــدگان  کــه  قانونــی  هــای  طــرح  و  دولــت 
مجلــس ارایــه مــی دهنــد و نیــز بــه منظــور تهیــه طــرح 
هــای الزم و انجــام وظایــف دیگــری کــه طبــق قانــون 
برعهــدی مجلــس گذاشــته شــده اســت، کمیســیون 
گردیــده اســت. هــر نماینــده ملــزم  هایــی پیش بینــی 
اســت عضویــت یکی از کمیســیون هــای دائمــی را که 
بــرای آن انتخــاب و تعیین می شــود بپذیرد. مجلس 
تخصصــی  کمیســیون   12 دارای  اســالمی  شــورای 

می باشــد کــه هــر یــك در محــدوده تخصصــی خــود به 
بررســی طرح ها و لوایح و ســایر امور مرتبط با مجلس 
ســاداتی نژاد  دکتــر  رابطــه،  همیــن  در  می پردازنــد. 
بــه واســطة ســوابق علمــی و اجرایــی در جایگاه هــای 
معاونــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، ریاســت 
کاشــان و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  دانشــگاه 
تهــران، بــه عضویت کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس شــورای اســالمی درآمدنــد. ایــن کمیســیون 
یکــی از کمیســیون های تخصصــی مجلــس شــورای 
کــه بــرای انجــام وظایــف محولــه در  اســالمی اســت 
محــدوده آمــوزش و پــرورش عمومــی، آمــوزش فنــی 
آمــوزش عالــی، تحقیقــات و فنــاوری  و حرفــه ای، 

تشــکیل می گــردد. 
در  عضویــت  بــر  عــالوه  ن ــژاد،  ســاداتی  دکتــر 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات، بــرای دو دوره در 

ســال های 96 و 98 نیز به عنوان نماینده کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات جهــت عضویــت در کمیســیون 
تلفیــق بودجــه انتخــاب شــدند. در ایــن رابطــه گفتنی 
اســت، مطابــق بــا بنــد 213 آیین نامــه داخلی مجلس 
شــورای اســالمی بــه منظــور تنظیــم اصــول و مفــاد 
برنامه های توســعه و لوایح بودجه کل کشــور و ایجاد 
هماهنگــی بیــن کمیســیون های تخصصــی مجلــس 
شــورای اســالمی، پــس از تقدیــم الیحــه مربوط توســط 
دولــت بــه مجلــس، کمیســیون تلفیــق مرکــب از  9 نفر 
از اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات و 
ســه نفــر از کمیســیون های تخصصــی دیگــر تشــکیل 

می شــود.

جدول 2-1 - فهرست عضویت در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی

سمتنام ݡکمیسیونردیف
عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی1

عضوکمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور2

عضوکمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور3
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کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور
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عضویت در کمیته های 
تخصصی  کمیسیون 

آموزش و تحقیقات

بــر پایــه مــاده 48 آییــن نامــه داخلــی مجلــس 
شــورای اســالمی هریــك از کمیســیون هاى تخصصــی 
مجلــس موظــف اســت از میان اعضــاى خود کمیته و 
یــا کمیتــه  هاى فرعی متناســب بــا موضوعــات مربوط 
تشــکیل دهــد. کمیته  هــاى فرعــی داراى یــك رئیس، 
یــك نایــب رئیــس و یــك دبیــر خواهنــد بــود کــه توســط 
اعضــاى همــان کمیته انتخاب می  گردنــد. در همین 
رابطه، دکتر ســاداتی نژاد در شــش مورد از کمیته  های 

کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات عضــو بوده انــد.
بــا توجــه بــه وضعیــت بحرانــی کشــور در حــوزة 
ــر  ــك نظی ــرم و خش گ ــق  ــژه در مناط ــه وی ــی ب ــع آب مناب
و  آمــوزش  کمیســیون  بیــدگل،  و  آران  و  کاشــان 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با درایت و اهتمام 
دکتــر ســاداتی نژاد اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه مطالعات 
پژوهش هــای  و  از طرح هــا  تــا  نمــود  آب  راهبــردی 
راهبــردی و اثرگــذار در مصــرف بهینــه آب بــه طــور ویژه 
حمایــت کنــد. ایشــان همچنین بــر اســاس مــاده 236 
آییــن نامــه داخلــی مجلــس در ســه موضــوع تحقیق و 
کــز آمــوزش عالی غیر انتفاعی، صندوق  تفحــص از مرا
رفــاه دانشــجویان و آزمــون دســتیاری مســئولیت و 

عضویــت داشــته انــد.

جدول 2-2 - فهرست عضویت در کمیته های تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

سمتعنوان کمیتهردیف
رئیسکمیته مطالعات راهبردی آب1

رئیسکمیته حقیقت یاب خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان2

رئیسکمیته ماده 236 تحقیق و تفحص از مرکز آموزش عالی کشور3

رئیسکمیته ماده 236 تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان4

عضوکمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس5

عضوکمیته رسیدگی به آزمون دستیاری 61396

کمیسیون آموزش و تحقیقات
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سمتعنوان فراكسیونردیف
کسیون نمایندگان والیی 1 عضو شورای مرکزیفرا

کسیون مدیریت منابع آب  2 رئیسفرا

رئیسفراکسیون دانشگاهیان3

کسیون هوافضا و هوانوردی مجلس شورای اسالمی4 نایب رئیسفرا

کسیون فرش5 عضو شورای مرکزیفرا

کسیون قرآن و عترت6 عضوفرا

کسیون توسعه روستایی7 عضوفرا

کسیون وقف8 عضوفرا

کسیون اشتغال9 عضوفرا

کسیون ایثارگران10 عضوفرا

کسیون دانشگاه آزاد11 عضوفرا

عضوفراکسیون شفافیت12

عضویت در 
فراݡکسیون ها

از  محدودتــر  تشــکل هایی  کــه  فراکســیون ها 
حــزب شــمرده می شــوند، در مجلــس شــورای اســالمی 

کسیون های مجلس شورای اسالمی جدول 2-3 - فهرست عضویت در فرا

از اهمیــت بســزایی برخوردارنــد. در واقــع ایــن نــوع 
تشــکل، بــر خــالف احــزاب فعــال در برخــی از نظام هــای 
قانون گــذاری، عــالوه بــر جنبــه سیاســی، بیشــتر بــرای 
فعالیت هایــی بــا ویژگی صنفــی ـ حرفــه ای و منطقه ای 
تشــکیل شــده اند. فراکســیون های سیاســی و اصلــی 
مجلس شــورای اســالمی در دوره دهم ســه فراکســیون  
1. والیــی، 2. مســتقالن والیــی و 3. امیــد هســتند که در 

ایــن میــان دکتــر ســاداتی نژاد عضــو شــورای مرکــزی 
کسیون نمایندگان والیی هستند. همچنین، در  فرا
ایــن دوره از مجلــس شــورای اســالمی 59 فراکســیون بــا 
موضوعات مختلف تشــکیل گردیده اســت؛ که در این 
میــان دکتــر ســاداتی نژاد متناســب با تجربه، تخصص 
ــر  ــیون های زی ــو فراکس ــود  عض ــای کاری خ و برنامه ه

بوده انــد.
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کسیون نمایندگان والیی فرا

کسیون ایثارگران فرا

کسیون نمایندگان والیی کسیون آبفرا فرا

کسیون نمایندگان والیی فرا
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عضویت در ݡگروه دوستݡی 
پارلمانݡی ایران و   روسیه

ســایر  ماننــد  نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس 
نهادهــای حکومتــی، بایــد تــالش خــود را در جهــت 
بــر  جهــان  کشــورهای  بــا  حســنه  روابــط  تقویــت 
پایــه اصــول راهبــردی منــدرج در قانــون اساســی و 
سیاســت های نظــام جمهــوری اســالمی، بــه کار بندد. 
بــه ویــژه بــا توجــه بــه ماهیــت مجالــس قانون گــذاری، 
ــط  ــن رواب ــاد، ای ــن نه ــی ای ــت نمایندگ ــژه ماهی ــه وی ب
ــرام  ــر احت ــی ب ــای مبتن ــط همکاری ه ــد در بس می توان
گــذار باشــد. در همیــن رابطــه، دکتــر  متقابــل، تأثیــر 
ســاداتی نــژاد، بــا توجــه بــه ســابقه حضــور در کشــور 
ــا  روســیه در زمــان تحصیــل دوره دکتــری و آشــنایی ب
زبــان، جغرافیــا و ســاختار سیاســی حاکــم بــر این کشــور 
و نظــر بــه گســتردگی روابــط دیپلماتیــك و اســتراتژیك 
ایــران بــا روســیه، بــه عضویــت گــروه دوســتی پارلمانــی 
روســیه درآمدنــد و ســمت نایب رئیســی ایــن گــروه را در 

ــر عهــده داشــتند. مجلــس دهــم ب

روسیه-انستیتو رصد  و مانیتورینگ ماهواره ای روسیه

کادمی روسیه روسیه- انستیتو مسائل آب آ
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غالبــًا  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بــرای اصــالح قوانیــن موجــود یــا وضــع قوانیــن جدیــد 
بــه طرح هــای قانونــی متوســل می شــوند. مطابــق 
بــا مــاده 127 آییــن نامــه داخلــی مجلــس شــورای 
نــام  ذکــر  و  امضــاء  بــا  قانونــی  طرح هــاى  اســالمی 
حداقــل پانــزده نفــر از نماینــدگان در مجلس به رئیس 
مجلــس تســلیم می شــود و پــس از اعــالم وصــول و 
ــا یکــی از دبیــران،  قرائــت عنــوان آن توســط رئیــس ی
در همــان جلســه بــه کمیســیون هاى مربــوط ارجــاع 

2-2- مشارکت 
ح ها و  در طر

لوایح 

صــورت  در  و  بررســی  از  پــس  طــرح  هــر  می شــود. 
تصویــب در کمیســیون های مربــوط بــرای تصویــب 
نهایــی و تبدیــل شــدن بــه قانــون مجــددًا بــه صحــن 
علنــی مجلــس ارســال می شــود. دکتــر ســاداتی نژاد در 
راســتای انجــام وظیفــه ذاتــی خــود به عنــوان نماینده 
مجلــس شــورای اســالمی در تدویــن و پیشــنهاد 90 
طــرح مشــارکت فعــال داشــته اند. فهرســت بخشــی 
از طرح هــای قانونــی امضــاء شــده توســط ایشــان در 

جــدول زیــر ارائــه گردیــده اســت.

تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف
ح مبارزه با جرائم اقتصادی1 4395/3/25طر

5195/3/30طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران2

5495/3/30طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد3

13595/4/23طرح تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب4

13795/4/23طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش5

ح نظام رتبه بندی معلمان6 13895/4/23طر

طرح اصالح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 7
13995/4/23در وزارت آموزش و پرورش

14095/4/23طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی و دولتی8

14295/4/2طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی9

گذارنده به پیمانکار10 14995/4/23طرح استفساریه دریافت چهاردرصد )4%( حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از وا

15095/4/23طرح عملیات بانکی بدون ربا11

15195/5/19طرح نجات و احیای دریاچه ها و تاالب های کشور12

ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ جدول 2-۴ - مشارکت در طر
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(
ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ )ادامه( جدول 2-۴ - مشارکت در طر

تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف
15295/5/4طرح ساماندهی اتباع بیگانه13

15495/4/27طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی)ویژه مقامات و مدیران(14

16395/5/17طرح الحاق یک تبصره به ماده )42( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی15

16595/5/17طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران16

طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم 17
18695/6/21اقتصادی

20395/6/29طرح اصالح ماده )7( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت18

20795/7/4طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی19

20995/8/3طرح اصالح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی20

21695/9/11طرح اصالح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت21

ح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان آنها22 طر
)نمایندگی مستقل آران و بیدگل(

2179۵/9/11

22995/10/15طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت23

24895/12/22طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور24

26096/1/27طرح اصالح ماده )45( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی25

26196/1/29طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی26

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در 27
26296/1/29وزارت آموزش و پرورش با اصالحات و الحاقات بعدی

ح جامع جمعیت و تعالی خانواده28 26496/2/19طر

27596/3/26طرح حذف ماده )41( قانون تأمین اجتماعی29

28796/4/25طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم )49( قانون اساسی30
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تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف
29196/4/27طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت31

طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- 32
31496/6/6فرهنگی

31696/6/7طرح اصالح ماده )23( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی33

32896/7/19طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران34

34196/9/5طرح اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران35

35196/9/28طرح اصالح قانون برنامه و بودجه36

35296/9/28طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور37

35596/10/3طرح الحاق یک تبصره به ماده )1( قانون حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین38

36096/10/6طرح اصالح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 391370/9/27

36396/10/36طرح اصالح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال40

کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و 41 طرح اصالح قانون حدا
36496/10/27اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1

36996/11/4طرح ساماندهی معابر مرزی کشور )معابر کوله بری و ته لنجی(42

38096/12/13طرح اصالح قانون تابعیت43

38597/1/19طرح اصالح ماده )2( و بند )ج( ماده )4( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی44

39297/2/2طرح ساماندهی بازار خودرو45

39497/2/5طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصوالت ایرانی46

40097/2/25طرح استفساریه جزء )1( بند )الف( تبصره )12( قانون بودجه سال 1397 کل کشور47

41297/3/23طرح تشکیل وزارتخانه های »انرژی« و»آب و محیط زیست«48

41797/3/29طرح اصالح ماده )133( قانون مالیات های مستقیم49

ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ )ادامه( جدول 2-۴ - مشارکت در طر
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف
42197/4/3طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت50

42797/4/13طرح اصالح بند )110( تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور51

42997/4/13طرح اصالح بند)هـ( تبصره )5( قانون بودجه سال 1397 کل کشور52

43197/4/31طرح اصالح ماده )5( قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی53

43497/5/2طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی54

44297/5/10طرح اصالح ماده )60( قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران55

44397/5/10طرح اصالح تبصره )14( قانون بودجه سال 1397 کل کشور56

45197/5/28طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی57

گری و کاهش التهابات بازار مسکن(58 45697/6/7طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم)مقابله با سودا

ح الحاق دو تبصره به ماده )119( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی59 46697/6/14طر

47297/7/4طرح "الحاق یک تبصره به ماده )2( قانون مقررات صادارات و واردات"60

47997/7/15طرح "تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی"61

49497/8/13طرح " اصالح ماده)117( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی"62

49697/8/27طرح "ساماندهی پیام رسان های اجتماعی"63

49997/9/6طرح "حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران"64

50097/9/6طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی65

50398/9/7طرح"اصالح مواد)15( و )16( قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310"66

طرح اصالح تبصره )1( و حذف تبصره های )2( تا )4( بند )الف( و اصالح بند )ب( ماده )13( قانون جامع خدمات 67
52997/10/18رسانی به ایثارگران

ح اعاده اموال نامشروع مسؤوالن کشور68 54097/11/14طر

ح تشکیل استان اصفهان شمالی69 55297/12/20طر

ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ )ادامه( جدول 2-۴ - مشارکت در طر
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تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف
55898/1/18طرح حذف دالر از معامالت بین المللی72

55998/1/18طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران71

56098/1/18طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد72

56198/1/18طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی73

56297/1/20طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در برابر آمریکا74

57898/3/19طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 751396

59098/4/3طرح الحاق یک ماده به قانون معادن76

59898/4/25طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان77

کز آموزش عالی کشور78 62098/4/31اصالح تبصره )2( ماده )5( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مرا

62798/5/8افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرائی در گسترش اخالق عمومی79

63298/5/26الحاق یک بند به ماده )29( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور80

64698/6/3اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی81

65998/7/3اصالح قانون نظام صنفی کشور82

67498/8/13تشکیل استان مازندران غربی با مرکزیت شهرک نمک آبرود83

طرح الحاق یک تبصره به ماده )9( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 84
68198/8/28سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

68598/9/3طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت85

طرح استفساریه تبصره)10( ماده)17( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 86
69598/9/24سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصالح برخی مواد قانون انتخابات مجلس 87
69998/10/1شورای اسالمی

70298/10/2الحاق یک تبصره به ماده )2( قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور88

ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ )ادامه( جدول 2-۴ - مشارکت در طر
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تاریخشماره ثبتعنوان طرحردیف

طرح اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان »سازمان تروریستی« توسط ایاالت 89
70398/10/17متحده آمریکا

70598/10/29طرح حفاظت و مدیریت رودخانه های کشور90

ح های قانونی مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵ )ادامه( جدول 2-۴ - مشارکت در طر
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در ادامــه ایــن بخــش، تعــدادی از مهم تریــن 
و  تدویــن  در  دکترســاداتی نژاد  کــه  طرح هایــی 
داشــته اند،  عهــده  بــر  فعالــی  نقــش  آن  پیگیــری 

اســت: گردیــده  تشــریح 

طرح مبارزه با جرایم 
اقتصادی

ــه پدیده هایــی اســت  مفاســد اقتصــادی از جمل
کشــورها را بــه طــور چشــمگیری  کــه رونــد توســعه 
گیــری  بــا چالــش مواجــه ســاخته و موجــب شــکل 
مشــکالت و بحران هــای اساســی در سراســر جامعــه 
می شــود. مبــارزه بــا فســاد مالــی و اقتصــادی همــواره 
ــاالن  ــتمداران و فع ــی سیاس ــای اصل ــی از برنامه ه یک
کشــورها محســوب می شــود. بــه رغــم  سیاســی در 
کشــور نیــز در دو دهــه  اینکــه نظــام قانون گــذاری 
گذشــته اقدام به تصویب قوانین متعددی در مبارزه 
بــا فســاد اقتصــادی نمــوده اســت، امــا وقــوع جرایــم و 
مفاســد اقتصــادی کالن بــه ویــژه در ســال های اخیــر 
کــه در مبــارزه بــا ایــن گونــه مفاســد  نشــان داده اســت 
موفقیت چشــمگیری حاصل نشــده اســت. از این رو 
گرفتــه در خصــوص عــدم  بــا آسیب شناســی صــورت 
موفقیت و پیشــرفت در مهار مفاســد کالن اقتصادی 
کار مجلــس شــورای اســالمی  ایــن طــرح در دســتور 

گرفتــه اســت. قــرار 

طرح احتساب سابقه 
تدریس معلمان حق 

التدریس استخدامی در 
آموزش و پرورش

تعییــن  »قانــون  موجــب  بــه   1388 ســال  در 
و  التدریســی  حــق  معلمیــن  اســتخدامی  تکلیــف 
و  آمــوزش  در  آمــوزی  ســواد  نهضــت  آموزشــیاران 
پــرورش )مصــوب 1388/7/15(«، دولــت موظــف 
کلیــه معلمیــن حــق التدریــس را در طــی مــدت  گردیــد 
5 ســال از تصویــب ایــن قانــون بــه اســتخدام آمــوزش 
و پــرورش درآورد. همچنیــن بــر اســاس توافقنامــه 
فی مابیــن وزارت آمــوزش و پــرورش، ســازمان تأمیــن 
رفــاه اجتماعــی و  و  کار  تعــاون،  اجتماعــی، وزارت 
معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری، 
طــرح بیمــه تأمیــن اجتماعی معلمــان حــق التدریس 
بــرای اولیــن بــار از اول مهرمــاه 1388 بــه اجــرا درآمــد 
و بــر مبنــای دســتورالعمل ابــالی وزارت آمــوزش و 
پــرورش، معلمــان حــق التدریــس مــدارس دولتــی 
بیمــه مطابــق  بــا پرداخــت ســهم حــق  توانســتند 
مقــررات تأمیــن اجتماعــی از خدمــات و حمایت هــای 
تأمین اجتماعی )شــامل بیمه درمان، بازنشستگی، 
کمــک هزینــه ازدواج، بیمــه  کارافتادگــی، وفــت،  از 

کننــد.  بیــکاری و ...( اســتفاده 
ســوابق  محاســبه  هنــگام  بــه  ایــن  وجــود  بــا 

بیمــه ای و بازنشســتگی بــا توجــه بــه عــدم پرداخــت 
حــق  معلمــان  بــرای  بازنشســتگی  و  بیمــه  حــق 
التدریــس در طــول مــدت فعالیــت آنهــا، ســابقه ای 
بــرای آنهــا قابل لحــاظ کردن نبود. در همین راســتا و 
بــه منظــور حفظ حقوق این افراد و احتســاب ســوابق 
فعالیــت آنهــا بــه هنــگام محاســبه ســوابق بیمــه ای و 
بازنشســتگی، طــرح مذکــور در مجلــس نهــم از ســوی 
جمعــی از نماینــدگان بــه مجلــس شــورای اســالمی 
گردیــد بــا اتمــام مجلــس نهــم ایــن طــرح بــا  ارائــه 
درخواســت جمعــی از نماینــدگان مجــدد در دســتور 
گرفــت و در اســفند 1395 بــه  کار مجلــس دهــم قــرار 

ــید. ــب رس تصوی

طرح اصالح جدول 
حوزه های انتخابیه 

مجلس شورای اسالمی و 
تعداد نمایندگان آنها

بــر اســاس اصــل شــصت و چهــارم )64( قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران هــر ده ســال یــک 
ــر اســاس عوامــل انســانی، جرافیایــی، سیاســی  ــار ب ب
کــر بیســت نفــر نماینــده بــه تعــداد  و نظایــر آنهــا حدا
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی می تواند اضافه 
شــود. نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی 
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کــه آخریــن افزایــش در ســال 1378  بــه دلیــل ایــن 
بــوده اســت، پیشــنهاد اضافــه شــدن 40 نماینــده 
بــه حوزه هــای انتخابیــه مختلــف از جملــه حــوزه 
انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل را مطــرح کرده انــد. 
ــا مجامــع اســتانی و  ایــن پیشــنهاد بعــد از مشــورت ب
کــه در ســال 1390 بــه  بــر اســاس الیحــه قبلــی دولــت 
مجلــس شــورای اســالمی ارائــه شــده، نــگارش یافتــه 

اســت.

طرح جمعیت و تعالی 
خانواده

ایــران  امــروز  جمعیت شــناختی  واقعیت هــای 
در  شــده  تعییــن  اهــداف  کــه  دارد  آن  از  حکایــت 
قانــون  موالیــد  تحدیــد  سیاســت های  راســتای 
پیش بینــی  زمــان  از  زودتــر  توســعه،  اول  برنامــه 
کــه بــر اســاس  شــده محقــق شــده اســت. بــه طــوری 
ــرخ  پیش بینی هــای انجــام شــده انتظــار می رفــت ن
رشــد جمعیــت در ســال 1390 بــه 2/3 برســد در حالــی 
کــه بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــن میــزان بــه 1/3 
رســیده اســت. از ایــن رو ضــرورت ارزیابــی و تغییــر 
بســته سیاســت جمعیــت از ســال 1391 در دســتور کار 
ــن  ــت. در ای گرف ــرار  ــذاران ق ــتگذاران و قانون گ سیاس
راســتا، طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی خانــواده نیــز در 

ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــم ق ــس ده کار مجل ــتور  دس
در این طرح چند نکته اساســی از جمله کاهش 

ســن ازدواج، کاهش میزان طالق، فرزندآوری لحاظ 
شــده اســت. مهم تریــن برنامه های پیشــنهادی این 
کاهــش ســن ازدواج، شــامل آمــوزش  طــرح جهــت 
ســالم،  ازدواج  انجــام  و  مناســب  زندگــی  ســبک 
تهیــه خوابــگاه بــه ویــژه بــرای دانشــجویان متأهــل، 
اولویــت اســتخدام برای مــردان دارای فرزنــد و مردان 
متأهــل و زنــان دارای فرزنــد در بخــش دولتــی و غیــر 
دولتــی و ارائــه تســهیالت بــرای تهیــه مســکن اســت.
از برنامه هایــی  کاهــش میــزان طــالق  جهــت 
همچــون: اســتفاده از وکالی باتجربــه بــرای ارائــه 
فصــل  و  حــل  جهــت  بهتــر  راهنمایــی  و  مشــاوره 
اختالفــات بیــن زوجیــن و تجهیــز آزمایشــگاه ها بــرای 

تشــخیص انــواع اعتیــاد قبــل از ازدواج اســت.
همچنیــن، بــه منظــور حمایــت از فرزنــدآوری 
مشــوق های  انــواع  ارائــه  چــون:  برنامه هایــی 
مرخصــی بــرای بانــوان شــاغل و دانشــجو، همچنین 
غذایــی  ســبد  ارائــه  ماننــد  هزینه هایــی  پرداخــت 
ارائــه  شــرایط،  واجــد  خانوارهــای  بــه  رایــگان 
تســهیالت بیمــه ای، مالیاتــی، افزایــش هزینــه حــق 
اوالد، پرداخــت هدایــای مالی برای ازدواج و پوشــش 
بیمــه ای درمــان نابــاروری پیش بینــی شــده اســت 
و جهــت تقویــت ســالمت بــاروری و رشــد و تکامــل 
دوران کودکــی برنامه هایــی همچــون: ارائــه خدمات 
بــارداری  ترویــج  بیمــه ای،  و  درمانــی  و  بهداشــتی 
ســالم و کاهــش ســن برخــورداری از آمــوزش رایگان از 

6 ســال بــه 5 ســال پیشــنهاد شــده اســت.

طرح اعاده اموال 
نامشروع مسؤوالن 

کشور
اســالمی  جمهــوری  نظــام  بلنــد  اهــداف  از 
بــه  و  فســاد  انــواع  بــا  مبــارزه همــه جانبــه  ایــران، 
ــزاران و مســؤالن  کارگ ــی  ــژه فســاد اقتصــادی و مال وی
کــه بــه اصــول قانــون اساســی نیــز راه یافتــه  اســت 
اســت. اصــل چهــل و نهــم )49( قانــون اساســی بــه 
درآمدهــای  تحصیــل  بــا  مبــارزه  طالیــه دار  عنــوان 
کــه بایــد درآمدهــای  کــرده اســت  نامشــروع، مقــرر 
نامشــروع بــه صاحبــش یــا بیــت المــال بازگردانــده 
ــه  شــود و حکومــت اســالمی از ایــن جهــت موظــف ب
رســیدگی و پیگیــری اســت. همچنیــن، در راســتای 
ــب  ــه موج ــه ب ــئوالن بلندپای ــتی مس ــن پاکدس تضمی
اســای  قانــون   )142( دوم  و  چهــل  و  صــد  اصــل 
دارایــی ایــن افــراد بایــد توســط رئیــس قــوه قضائیــه 
گام دوم انقــالب  بررســی شــود. بنــد چهــارم بیانیــه 
اســالمی نیــز بــه لــزوم مبــارزه بــا فســاد پرداختــه و آن 
را بــرای نظامــی چــون جمهــوری اســالمی کــه نیازمند 
مشــروعیتی فراتــر از مشــروعیت های مرســوم اســت، 
مــی دارد  اذعــان  صراحــت  بــه  می دانــدو  جدی تــر 
در  حتــی  ریاســت،  و  مقــام  و  مــال  »وسوســه  کــه 
علوی تریــن حکومــت تاریــخ، یعنــی حکومــت خــود 
کســانی را لغزانــد، پــس  حضــرت امیــر المؤمنیــن )ع( 
خطــر بــروز ایــن تهدیــد در جمهــوری اســالمی هــم کــه 
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روزی مدیــران و مســئوالنش مســابقه زهــد انقالبــی و 
ســاده زیســتی می دادنــد، هرگــز بعیــد نبوده و نیســت؛ 
کارآمــد بــا  کــه دســتگاهی  و ایــن امــر ایجــاب می کنــد 
نگاهــی تیزبیــن و رفتــاری قاطــع در قــوای ســه گانه 
حضــور دائــم داشــته باشــد و بــه معنــای واقعــی بــا 
کنــد، بــه ویــژه در درون دســتگاه های  فســاد مبــارزه 

حکومتــی«.
از ایــن رو، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
در ابتــدا بــا ارائــه طــرح یــک فوریتــی »اعــاده امــوال 
نامشــروع و اجــرای اصــل چهــل و نهــم )39( قانــون 
اساســی« و پــس از بررســی و اصــالح در قالــب طــرح 
»الحــاق مــوادی بــه قانــون نحــوه اجــرای اصل چهل 
گامــی  کــه  و نهــم )49( قانــون اساســی« بــر آن شــدند 
مفیــد و عملیاتــی در ایــن راه بردارنــد و بــا رفــع نقایــص 
کامــل اصــل چهــل و نهــم  موجــود، موجبــات اجــرای 

کننــد. )49( قانــون اساســی را فراهــم 

ح تشکیل استان  طر
یت کاشان جدید به مرکز

دلیــل  بــه  کشــور  مقیــاس  بــزرگ  اســتان های 
شهرســتان ها  زیــاد  تعــدد  و  جغرافیایــی  وســعت 
در  و  اســت  عملکــرد  در  ناکارآمــدی  یــک  دچــار 
کاهــش ســطح رفــاه  نتیجــه آن نارضایتــی مردمــی و 
اجتماعــی و کنــدی توســعه منطقــه ای بــروز می کنــد. 
بروکراســی و تمرکــز امــور در مرکــز  اســتان و فاصلــه زیــاد 

شهرســتان ها تــا مرکــز اســتان موجــب می شــد هزینــه 
اجــرای امــور افزایــش یافتــه و ترددهــای فــراوان بــرای 
پیگیــری امــور و دریافــت مجوزهــا موجــب خســارت 
مجمــوع  بــه  توجــه  بــا  لــذا  شــود.  جانــی  و  مالــی 
ایــن دالیــل و بــه جهــت حــذف عــوارض ناشــی از 
نارضایتی هــای مردمــی و بروکراســی های پیچیــده و 
کننــده اداری و همچنیــن تقویــت انســجام  مأیــوس 
اجتماعــی و افزایــش مشــارکت های مردمی در عرصه 
اســتان های  تفکیــک  آبادانــی منطقــه ای،  و  رشــد 
بــزرگ مقیــاس در ســطح کشــور الزم و ضــروری اســت. 
در ایــن راســتا، نظــر بــه وســعت جغرافیایــی و تعــداد 
مســافت  و  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های  زیــاد 
ــدن  ــی ش ــتان و طوالن ــز اس ــا مرک ــتان ها ب ــن شهرس بی
خســته کننده  بوروکراســی  و  تصمیم گیــری  فراینــد 
اداری در اســتان و عــدم رضایــت مردمــی در پیگیــری 
شهرســتان های  تــردد  زیــاد  هزینه هــای  و  کارهــا 
شــمال اســتان بــرای مراجعــه بــه مرکــز اســتان و نظــر 
بــه موقعیــت و شــرایط حاکــم بــر اوضــاع اجتماعــی و 
فرهنگــی منطقــه شــمال اســتان اصفهــان، تشــکیل 
و  آران  کاشــان،  از شهرســتان های  مرکــب  اســتانی 
گلپایــگان، خوانســار و ...  بیــدگل، نطنــز، اردســتان، 

ــت. ــده اس گردی ــنهاد  پیش

ح نظام رتبه بندی  طر
معلمان

نظــر بــه اهمیت، حساســیت و پیچیدگی فرآیند 
آمــوزش و پــرورش بایــد توجــه ویــژه ای بــه عنصــر 
ســال های  در  داشــت.  معلمــان  یعنــی  آن  کلیــدی 
ــرای جــذب و  ــی ب گوناگون گذشــته اقدامــات قانونــی 
نگهداشــت، افزایــش انگیــزه و تحقــق نظــام عدالــت 
اســت.  گرفتــه  انجــام  معلمــان  پرداخت هــای  در 
لکــن، علی رغــم حرکــت رو بــه جلــو در ایــن زمینه هــا 
اســناد  در  متنــوع  و  متعــدد  تکالیــف  وجــود  نیــز  و 
باالدســتی مصــوب، هنــوز چالش هایــی وجــود دارد. 
کیــدات  در همیــن راســتا، نماینــدگان بــا اشــاره بــه تأ
تکریــم  خصــوص  در  رهبــری  معظــم  مقــام  مکــرر 
جایــگاه فرهنگیــان و نیــز اجــرای بندهــای »3-7« 
کلــی نظــام بــا هــدف ایجــاد  و »13« سیاســت های 
کشــور ابــالغ  تحــول اساســی در آمــوزش و پــرورش 
ــت  ــر اعتــالی منزل ــه مبنــی ب ــم ل ــده از ســوی معظ ش
کلیدی تریــن مؤلفــه  اجتماعــی معــالن بــه عنــوان 
ــزه  ــش انگی ــور و افزای کش ــی  ــام آموزش ــذار در نظ تأیرگ
بــرای خدمــت مطلــوب و بهــره ور و نیــز اســتقرار نظــام 
و  شایســتگی ها  تخصــص،  اســاس  بــر  پرداخــت 
عملکــرد رقابتــی مبتنــی بــر نظــام رتبه بنــدی معلمان 
دولــت  توســط  الیحــه  تقدیــم  عــدم  همچنیــن  و 
علیرغــم وعده هــای مکــرر در ایــن زمینــه از یــک ســو 
و تضعیــف روحیــه ایــن قشــر فرهیختــه و اثرگــذار در 
گردیــده اســت. طبــق  کشــور، ایــن طــرح ارائــه  آینــده 
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کثر  مــاده واحــده ایــن طــرح، دولــت مکلف اســت حدا
ظــرف مــدت یــک ســال از زمــان ابــالغ ایــن قانــون از 
طریــق وزارت آمــوزش و پــرورش نظام نامــه مــورد نیاز 
را بــرای اســتقرار نظــام رتبه بنــدی معلمــان بــر اســاس 
احــکام قانونی مندرج در سیاســت های کلــی آموزش 
و پــرورش ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری، 
کشــور و ســند تحــول بنیادیــن  نقشــه جامــع علمــی 

کنــد. آمــوزش و پــرورش ارائــه 

ح الحاق دو تبصره  طر
به ماده )119( قانون 

آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی 

ح شفافیت آرای  )طر
نمایندگان(

اصلــی  راه هــای  از  یکــی  امــروز  دنیــای  در 
مبــارزه بــا فســاد، شــفافیت و بهره گیــری از نظــارت 
اقدامــات  هدایــت  و  کنتــرل  بــرای  عمومــی  افــکار 
همیــن  در  اســت.  سیاســتگذاران  و  تصمیم گیــران 

رابطــه، شــفافیت آرا بــه عنــوان یــك جــزء از شــفافیت 
عملکــرد نماینــدگان پارلمــان مطــرح اســت و بــا ارائــه 
اطالعــات آن، مــردم و نخبــگان ایــن فرصــت را پیــدا 
مطلــع  قانون گــذاری  فرآیندهــای  از  تــا  می کننــد 
شــوند. عــالوه بــر ایــن، قوانیــن از انســجام و قــوام 
کــه ایــن امــر  بیشــتری نیــز برخــوردار خواهنــد شــد 
کــرد و  کمــك خواهــد  بــه تقویــت جایــگاه مجلــس 
ارزیابــی مــردم از عملکــرد نماینــدگان نیــز بــر مبنــای 
دقیق تــری انجــام خواهــد شــد. در ایــن راســتا، و بــه 
کامــل مفــاد اصــل شــصت و نهــم  منظــور اجــرای 
گاهــی آحــاد ملــت از نتایج  قانــون اساســی و ضــرورت آ
حاصلــه از جلســات مجلس، تصویــب قوانین متقن، 
کارآمــد، الحــاق دو تبصــره بــه مــاده )119(  مؤثــر و 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه داخل ــون آیین نام قان
در راســتای شــفافیت آرای نماینــدگان در قالــب طــرح 

گردیــده اســت. حاضــر پیشــنهاد 
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ین قوانین تصویب شده با نقش  2-3- مهم تر
موثر نماینده کاشان و آران و بیدگل

مهمتریــن و اصلــی تریــن وظیفــه مجلــس شــورای اســالمی، وظیفــه قانونگــذاری اســت. مجلــس در هــر زمینــه ای کــه الزم ببینــد، مــی توانــد قانــون وضــع کنــد. بــه 
موجــب اصــل 71 قانــون اساســی »مجلــس شــورای اســالمی در عمــوم مســائل در حــدود مقــرر در قانــون اساســی مــی توانــد قانــون وضــع کنــد«. در همیــن رابطــه، مجلس 
کــه از ایــن تعــداد 101 مــورد آن الیحــه و 64 مــورد طــرح بــوده  شــورای اســالمی از ابتــدای دوره دهــم تــا تاریــخ  30 دی 1398 جمعــًا تعــداد 165 قانــون تصویــب نمــوده 

گردیــده اســت: اســت. در ادامــه شــماری از مهم تریــن قوانیــن تصویــب شــده در ایــن دوره ارائــه 

ایــن  شــناختن  و  پاســداران  ســپاه  تحریــم 
ــروه  گ ــک  ــوان ی ــران به عن ــمی ای ــی رس ــروی نظام نی
تروریســتی، یــک پدیــده بی ســابقه در روابــط و حقوق 
کــه تــا پیــش از ایــن از ســوی  بین الملــل بــود، چرا
هیــچ نهــاد بین المللــی و هیــچ کشــوری حتــی ایــاالت 
کــه یــد طوالیــی در تحریــم دیگــران دارد،  متحــده 
شناخته شــده  و  قانونــی  و  رســمی  مجموعــه  یــک 
توســط نهادهــای بین المللــی چــون ســازمان ملــل 
به عنــوان تروریســت تشــخیص داده نشــده اســت. 
ایــران  رســمی  مســلح  نیــروی  پاســداران،  ســپاه 
یعنــی یکــی از اعضــای ســازمان ملــل متحــد اســت 
کنوانســیونل«  »ارتــش  یــک  به عنــوان  ایــن رو  از  و 
در  نیــرو  ایــن  نــام  می شــود.  شــناخته  جهــان  در 
قانــون اساســی ایــران آمــده اســت؛ دارای اساســنامه 
مشــخص و سلســله مراتــب فرماندهــی معلوم اســت. 
ایــن نیــرو بــا یونیفــرم و نمــاد رســمی در چارچــوب 
و  می کنــد  فعالیــت  بین المللــی  کنوانســیون های 

دارای ماموریت هــای تعریــف شــده و مشــروع اســت.  
گــروه تروریســتی یــک  لــذا، معرفــی آن به عنــوان یــک 
بدعــت حقوقــی در جهــان بــود. در پاســخ بــه ایــن 
اقــدام آمریــکا، مجلــس شــورای اســالمی بــه موجــب 
کام(،  ایــن قانــون فرماندهــی مرکــزی آمریــکا )ســنت 
نیروهــا و ســازمان هــا و یــا نهادهــای تحــت اختیــار 
ایــن فرماندهــی، تروریســت اعــالم نمــود و هرگونــه 
ــه ایــن نیروهــا جهــت  ــی ب ــا اطالعات کمــک نظامــی ی
تقابل با ســپاه پاســداران انقالب اســالمی و جمهوری 
تروریســتی  اقــدام  در  همــکاری  ایــران  اســالمی 
ــران  ــت جمهــوری اســالمی ای ــد. دول گردی محســوب 
موظــف گردیــد در چهارچوب مصوبات شــورای عالی 
امنیــت ملــی در برابــر اقدامــات تروریســتی نیروهــای 
کــه منافــع جمهــوری اســالمی ایــران را بــه  آمریکایــی 
مخاطــره مــی اندازنــد، اقدامــات متقابــل و قاطــع بــر 

اســاس ایــن قانــون بــه عمــل آورد.

یتی  ح سه فور اولین طر
مجلس:  قانون اقدام 
متقابل در برابر اعالم 

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان 

یستی«  »سازمان ترور
توسط ایاالت متحده 

آمریکا
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قانون مقابله با نقض 
حقوق بشر و اقدامات 

ماجراجویانه و تروریستی 
آمریکا در منطقه

اینکــه رفتارهــای  بــه  بــا عنایــت  ایــن قانــون 
بــه  را  منطقــه  امنیــت  همچنــان  آمریــکا  دولــت 
دولــت  ایــن  دیگــر  طــرف  از  و  انداختــه  مخاطــره 
علیــه  خصمانــه  سیاســت های  بــه  همچنــان 
جمهــوری اســالمی ایــران، ادامــه می دهــد و بــا تــداوم 
تفرقه افکنــی،  منطقــه،  در  ماجراجویانــه  اقدامــات 
ــت از تروریســم و  ــردن فرقه گرایــی و حمای ک شــعله ور 
افراط گرایــی خشــن درصــدد بــه مخاطــره انداختــن 
ــق  ــر ح ــع ب ــا مناف ــمنی ب ــه و دش ــات منطق ــح و ثب صل
ــا  دولــت و اتبــاع جمهــوری اســالمی ایــران اســت؛ و ب
امعــان نظــر بــه مســؤولیت دولــت جمهــوری اســالمی 
ایــران بــرای حراســت از منافــع و امنیــت ملــی ایــران 
کمــک بــه حفــظ صلــح و ثبــات منطقــه ای و بــه  و 
منظــور مقابلــه بــا اقدامــات غیرمســؤوالنه و مغایــر 
و  صلــح  تضعیــف  در  آمریــکا  بین الملــل  حقــوق 
از  ثبــات منطقــه ای و همچنیــن وظیفــه صیانــت 
منافــع بــر حــق ملــت ایــران براســاس حقــوق و اســناد 
رفتــار ماجراجویانــه  بــا  بــرای مقابلــه  بین المللــی،  

ثبــات  علیــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  تروریســتی  و 
کشــور علیــه  منطقــه و سیاســت های خصمانــه آن 
جمهــوری اســالمی ایــران و حمایــت همه جانبــه از 
نیروهــای مســلح به ویــژه ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی و نیــز تســهیل تدویــن راهبــرد همه جانبــه 
جمهــوری اســالمی ایــران بــرای بازدارندگــی و مقابلــه 
مؤثــر بــا سیاســت های خصمانــه دولــت آمریــکا علیــه 
مختلــف  حوزه هــای  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی و همچنیــن آن دســته 
از اقدامــات غیرقانونــی مداخله جویانــه ایــن کشــور در 
کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم منافــع حیاتــی  منطقــه 
هم پیمانــان  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  امنیتــی 
منطقــه ای و فرامنطقــه   ای را در معــرض تهدیــد و 
ــب  ــم تصوی ــس ده ــد، در مجل ــرار می ده ــره ق مخاط

گردیــده اســت.

قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی 

در تأمین نیازهای کشور 
و تقویت آنها در امر 

صادرات
اصــالح اقتصــاد مقاومتــی، بــه عنــوان نســخه 

اصلــی جهــت عبــور از تحریم های ظالمانــه اقتصادی 
علیــه کشــورمان، نخســتین بــار توســط مقــام معظــم 
ادبیــات  وارد   1389 ســال  شــهریور  در  رهبــری 
اقتصــادی کشــور گردیــد. معظــم لــه در بهمــن 1392 
کیــد  سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را ابــالغ و تأ
کــه پیــروی از الگــوی علمــی و بومــی برآمــده  کردنــد 
و  شکســت  عامــل  اســالمی،  و  انقالبــی  فرهنــگ  از 
عقب نشــینی دشــمن در جنــگ تحمیلــی اقتصــادی 
علیــه ملــت ایــران خواهــد شــد و اقتصــاد مقاومتــی 
خواهد توانســت در بحران های رو به افزایش و خارج 
از اختیــار جهانــی ماننــد بحران هــای مالــی، اقتصادی 
و سیاســی بــا تحقــق آرمان هــا و اصــول قانــون اساســی 
و ســند چشــم انــداز بیســت ســاله، اقتصــاد متکــی بــه 
دانــش و فنــاوری، عدالــت بنیــان، درون زا و برون گــرا، 
پویــا و پیشــرو را محقــق کنــد و الگویــی الهــام بخــش از 
نظــام اقتصــاد اســالمی را عینیــت بخشــد. از آن تاریــخ 
تاکنــون مقــام معظــم رهبــری در دیدارهــای گوناگــون 
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  دولــت،  هیــأت  بــا 
کارآفرینــان و ... دربــاره اقتصــاد مقاومتــی  اســالمی، 
ســخن گفته اند و مســئولیت هر یك از اقشــار را گوشــزد 
کردنــد. در همیــن راســتا، نماینــدگان دهمیــن دوره 
بــا تصویــب  کوشــیده اند  مجلــس شــورای اســالمی 
کثــر اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی در  قانــون حدا
تأمیــن نیازهــای کشــور و تقویــت آنهــا در امــر صــادرات، 
ضمــن برطــرف نمــودن موانــع و کاســتی های موجــود 
در زمینــه تولیــدات داخلــی، مســیر را جهــت تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی در چارچــوب منویــات مقــام معظــم 

رهبــری همــوار نماینــد.
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قانون الحاق یک ماده 
به قانون تعیین تکلیف 

استخدامی معلمین حق 
یسی و آموزش یاران  التدر

نهضت سوادآموزی در 
وزارت آموزش و پرورش

پیگیری هــای  و  تــالش  بــا  کــه  قانــون  ایــن 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس  مســتمر 
ثمــر  بــه  ســاداتی نژاد  دکتــر  چــون  نمایندگانــی  و 
نشســته اســت؛ وزارت آمــوزش و پــرورش را مکلــف به 
اســتخدام مشــموالن قانون اصالح تبصره »10« ماده 
)17( قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی معلمیــن 
حق التدریســی و آموزشــیاران نهضت ســواد آموزی در 
کــرده  وزارت آمــوزش و پــرورش مصــوب 1395/6/3 
اســت. بــر اســاس بنــد »1« ایــن قانــون کلیــه نیروهای 
حــق التدریــس و پیــش دبســتانی مشــمول قانــون 
مورداشــاره )شــامل معلــم، مربــی پرورشــی، تربیــت 
بدنــی، مشــاور، مربــی بهداشــت و امــور اداری(، بــا 
توجه به رشــته و دوره تحصیلی، جنســیت و سنوات 
خدمــت و ظرفیت اســتخدام اعالمی توســط ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور و براســاس نیــاز اســتان هــا 

باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی 
کننــد تــا پــس از شــرکت در آزمــون پایــان دوره و اخــذ 
نمــره قبولــی )از ســال دوم تــا پایــان برنامــه پنجســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فــر هنگــی( 
اســتخدام شــوند. بــر اســاس بنــد »2« نیــز آموزشــیاران 
کــه در  و آمــوزش دهنــدگان مســتمر )دو نفــر و باالتــر( 
قبــل از ســال 1392 بــا نهضــت ســوادآموزی همکاری 
داشــته اند )مشــمولین قانون اصالحــی 3/6/1395( 
کــه توســط  پــس از شــرکت و قبولــی در آزمــون داخلــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش برگــزار مــی شــود بــا توجــه بــه 
نیــاز آمــوزش و پــرورش، رشــته تحصیلی، جنســیت و 
ســنوات خدمــت و ظرفیــت اســتخدام اعالمی توســط 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشور باید حداقل دوره 
یکســاله آموزشــی را در دانشــگاه فرهنگیان طی کنند 
و پــس از قبولــی در آزمــون پایــان دوره تــا پایــان برنامه 

ششــم توســعه اســتخدام شــوند.

قانون حمایت از حقوق 
معلوالن

از  یکــی  معلــوالن  حقــوق  از  حمایــت  قانــون 
دهــم  مجلــس  در  کــه  اســت  قوانینــی  مهم تریــن 
جهــت حمایــت از معلوالن در کشــور تصویــب گردیده 
در  متعــدد  کاســتی های  و  نقائــص  وجــود  اســت. 
ــوب  ــوالن )مص ــوق معل ــت از حق ــع حمای ــون جام قان
کــه دولــت یازدهــم الیحــه  گردیــد  1383( موجــب 

اصالحــی قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن را بــه 
مجلــس نهــم ارائــه نماینــد. لکــن، بــا طوالنــی شــدن 
فراینــد بررســی آن در مجلــس نهــم، عمــاًل فرصــت 
ــه  تصویــب ایــن الیحــه فراهــم نشــد، و بررســی آن ب
گــذار گردیــد. مجلــس دهم بــا توجه  مجلــس دهــم وا
حجم جمعیت معلوالن در کشــور و ضرورت حمایت 
مناســب از این قشــر آســیب پذیر بررسی مجدد الیحه 
حمایــت از حقــوق معلــوالن را در دســتور کار خــود قــرار 
داد و پــس اعمــال اصالحاتــی چنــد آن را در 20 اســفند 
ســال 1396 تصویــب نمــود. توجــه بــه معافیت هــای 
معلــوالن،  مســائل  بــرای  آموزشــی  و   فرهنگــی 
بهداشــت و درمــان، توانبخشــی معلــوالن و اشــتغال 
کارآفرینــی بــرای معلــوالن از مهم تریــن موضوعــات  و 
قانــون جدیــد اســت و در آن بــرای دولــت نیــز تکالیفی 
اینکــه  ضمــن  شــده؛  مشــخص  زمینه هــا  ایــن  در 
برخــالف قانــون ابتدایــی بــه جــز وزارت رفــاه بــرای 7 
وزارتخانــه دیگــر نیــز مســئولیت هایی در ایــن قانــون 
کــه همگــی بــه شــرایط مناســب تر  دیــده شــده اســت 
کشــورمان منجــر خواهــد  بــرای زندگــی معلــوالن در 
شــد. موضــوع اشــتغال از مهم تریــن دغدغه هــای 
کــه در ایــن قانــون بــه آن پرداختــه  معلــوالن اســت 
شــده و برخــالف گذشــته ضمانــت اجرایــی اشــتغال 
معلــوالن نیــز در این قانون دیده شــده اســت. مضاف 
بــر ایــن، دولــت مکلــف اســت کمــک هزینــه معیشــت 
افــراد دارای معلولیــت بســیار شــدید و یــا شــدید فاقــد 
شــغل و درآمــد را بــه میــزان حداقــل دســتمزد ســاالنه 
تعییــن و اعتبــارات الزم را در قوانیــن بودجــه ســنواتی 
کلیــه وزارتخانــه  کشــور منظــور نمایــد. همچنیــن، 
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هــا، ســازمان هــا، مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و 
نهادهــای عمومــی و انقالبــی موظفنــد در طراحــی، 
تولیــد و احــداث ســاختمان هــا و اماکــن عمومــی و 
ــر  و وســایل خدماتــی بــه نحــوی عمــل نماینــد  معاب
کــه امــکان دسترســی و بهــره منــدی از آنها بــرای افراد 
گــردد. دارای معلولیــت همچــون ســایر افــراد فراهــم 

قانون تشکیل وزارت 
میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی

ســفر و گردشــگری بــه عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
بخش هــای اقتصــاد جهــان، موتــور محــرك توســعه 
در  ثــروت،  توزیــع  و  زایــی  اشــتغال  ضمــن  و  بــوده 
کامیابــی را بــه ارمغــان  تمــام نقــاط جهــان رفــاه و 
گــزارش شــورای جهانــی ســفر  مــی آورد. بــر اســاس 
گردشــگری )2019( در ســال 2018، ایــن بخــش،  و 
10/4 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان و 319 
میلیــون شــغل، یا به عبارتــی 10 درصد از کل اشــتغال 
جهانــی را رقــم زده اســت. در همیــن ســال، ســفرهای 
گردشــگری،  بــازار  از  عمــده ای  بخــش  تفریحــی 
یعنــی 78/5 درصــد از کل ســفرها را شــکل داده انــد 
و در مقابــل، تنهــا 21/5 درصــد از ایــن بــازار ســهم 

کار( بــوده اســت. بــه  ســفرهای تجــاری )کســب و 
کل  گردشــگری 6/5 درصــد از  کلــی، بخــش  طــور 
صــادرات جهانــی و 27/2 درصــد از صــادرات جهانــی 
کــرده اســت. در ایــن میــان،  خدمــات را از آن خــود 
کــه 71/2 درصــد از کل مخــارج  گردشــگری داخلــی 
گردشــگری در ســال 2018 را شــکل داده و قوی تریــن 
رشــد را در کشــورهای در حــال توســعه تجربــه نموده، 
توســعه  واســطه  بــه  را  بی شــماری  فرصت هــای 
ــرای  ــه ای ب ــی و منطق ــادی مل ــع اقتص ــر و مناف گی فرا
گردشــگری بــه ارمغــان آورده اســت. در  مقصدهــای 
کــه بــرای نخســتین  گردشــگری از زمانــی  حقیقــت، 
بــار بــه صــورت یــك پدیــده اقتصــادی - اجتماعــی 
ظهــور کــرد بــه عنوان یکــی از مهم ترین ســازوکارهای 
ــه  ــا ب ــل جهــان واقــع شــد و ت توســعه مــورد توافــق مل
امــروز بــه عنــوان یکــی از محورهــای توســعه مــورد 
قــرار  اقتصاددانــان  و  محققــان  از  بســیاری  کیــد  تأ
کــه تقریبــًا تمامــی دولت هــا  گرفتــه اســت؛ تــا جایــی 
کثــر منافــع از بخــش ســفر و  کســب حدا بــه دنبــال 
گردشگری هستند. در همین راستا، ارتقای سازمان 
گردشــگری بــه  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
کثــری از  وزارتخانــه بــا هــدف حفاظت و اســتفاده حدا
میــراث و ظرفیت هــای فرهنگــی و گردشــگری کشــور 
بــه ویــژه در قطب هایــی چــون: اصفهــان، شــیراز، 
کاشــان و ... طــی ســال های اخیــر همــوراه  تبریــز، 
مــورد توجــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
کــه بــا تصویــب قانــون تشــکیل وزارت میــراث  بــوده 
گردشــگری و صنایــع دســتی در تاریــخ 24  فرهنگــی، 

ــد. گردی ــق  ــر 1398 محق تی

قانون حمایت از مرمت و 
احیای بافت های تاریخیـ  

فرهنگی 
گرانبهایــی  آثــار  شــهرها  تاریخــی  بافت هــای 
معمــاری  دانــش  تاریــخ،  فرهنــگ،  کــه  هســتند 
نشــان  را  شــهری  جامعــه  گذشــته  شهرســازی  و 
می دهنــد. یــا در بیــان روشــن تر هویــت و شــخصیت 
اجتماعــی فرهنگــی شــهرها را بــه نمایــش می گذارند. 
لذا، حفاظت، مرمت، بهســازی و تجهیز این میراث 
وظیفــه ای ملــی اســت. عــالوه برایــن، ایــن موضــوع 
اصفهــان،  چــون:  شــهرهایی  بــرای  مــا  کشــور  در 
کاشــان، شــیراز، یــزد و غیــره در حفــظ هویــت  تبریــز، 
گردشــگری باالتریــن مزیــت  و ایجــاد اقتصــاد پایــدار 
نســبی محســوب می شــود.  بــا ایــن حــال، بافت هــا و 
بناهــای تاریخــی و فرهنگــی کشــور از یــك ســو توســط 
مخاطــرات طبیعــی و عوامــل محیطــی و از ســوی 
دیگــر، بواســطه بی توجهــی مــردم و مســئولین در 
معــرض فرســایش، کهنگــی و پیــری قــرار دارنــد و نظر 
بــه اهمیــت حفــظ ایــن آثــار و ابنیــه بــا ارزش تاریخــی 
بــه عنــوان بخــش مهمــی از هویــت ملــی و فرهنگــی 
کشــور، نیــاز بــه قانونگــذاری در ایــن حــوزه بــه شــدت 
نماینــدگان  راســتا،  همیــن  در  می شــد.  احســاس 
مجلــس شــورای اســالمی بــا تصویــب قانــون حمایــت 
از مرمــت و احیــای بافت هــای تاریخــی -فرهنگــی 
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آثــار تاریخــی،  و تمهیــدات متنوعــی چــون: بیمــه 
تســهیل شــرایط جهــت بهره بــرداری مالــکان آثــار و 
ابنیه هــای تاریخــی، تعییــن حریــم و حــدود ایــن آثــار 

اقــدام وی ــژه ای نمودنــد.

قانون حمایت از 
هنرمندان و استادکاران 

صنایع دستی
کـه  کشـوری را در جهـان می تـوان یافـت  کمتـر 
گسـتردگی صنایـع دسـتی در  کشـورمان از نظـر  نظیـر 
نقـاط مختلـف کشـور و نیـز انعـکاس غنـای فرهنگی 
در صنایع دستی قابل مقایسه باشد. کسب میزبانی 
شـهر اصفهـان بـه عنـوان »پایتخـت جهانـی صنایـع 
دسـتی« و رواج صنایعی چون سـفال گری در اللجین 
همـدان، قالیبافـی در کاشـان و آران و بیـدگل، خاتـم 
کاری در شیراز، حصیربافی در گیالن و ... گواه بر این 
مدعاسـت. حفظ، تقویت و حمایت از صنایع دسـتی 
کشـور هم به واسـطه پیامدهای ارزشـمند اقتصادی 
واجـد  مشـاغل  دیگـر  بـا  مقایسـه  غیرقابـل  بعضـًا 
اهمیـت اسـت و هـم بـه دلیـل انعـکاس ارزش هـای 
کشـور سـزاوار توجـه اسـت. افـزون بـر ایـن،  فرهنگـی 
تطبیـق ویژگی هـای ذاتـی صنایع دسـتی بـر بندهای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی آشـکارا ایـن حـوزه را 
از جملـه حوزه هـای مـورد توجـه ایـن سیاسـت ها قـرار 

داده اسـت. بـا توجـه بـه همیـن مـوارد، نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـالمی تـالش نموده انـد بـا ارائـه و 
تصویـب طـرح حمایـت از هنرمنـدان و اسـتادکاران 
صنایع دستی نیازهای قانونی جهت حمایت از این 

قشـر نمونـه را فراهـم سـازند.

اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان

کارگیــری بازنشســتگان  قانــون ممنوعیــت بــه 
کــه  از قوانیــن خــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
کشــور و فراهــم  بــا هــدف بازکــردن حلقــه مدیریتــی 
نیــروی  اثربخــش  حضــور  جهــت  شــرایط  ســازی 
کــرده در عرصــه  انســانی جــوان، مســتعد و تحصیــل 
اداره و مدیریــت دولتــی در اواخــر دوره نهــم تصویــب 
شــد. لکــن، وجــود مســتثنیات و ابهــام در تبصــره 
»1« ایــن قانــون، اجــرای آن را از بــدو دچــار اشــکال 
مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  رو  ایــن  از  ســاخت.  
از  نمودنــد  تــالش  دهــم  دوره  در  اســالمی  شــورای 
کــردن دامنــه  طریــق اصــالح قانــون ضمــن محــدود 
کارگیــری بازنشســتگان،  مســتثنیات قانــون منــع بــه 
زمینــه تفســیرهای مختلــف از تبصــره »1« این قانون 
را بــه حداقــل برســانند. همچنیــن، ایــن مجلــس بــا 
اســتفاده از تمــام تــوان نظارتــی خــود اجــرای صریــح 
و دقیــق آن را در طــول دوره فعالیــت خــود پیگیــری 

ــت. ــرده اس ک

قانون پیشگیری و 
مقابله با تقلب در تهیه 

ثار علمی  آ
و  عالــی  آمــوزش  بخــش  رونــد  کلــی  بررســی 
تحقیقــات کشــور طــی دوران بعــد از پیــروزی انقــالب 
اســالمی، بــه رغــم وجــود افــت و خیزهــا و رفــت و 
برگشــت ها، نشــان دهنده موفقیت هــای چشــمگیر 
در ســطح  هــم  و  ملــی  در ســطح  هــم  ارزنــده ای  و 
تعــداد دانشــگاه ها و  افزایــش  بین-المللــی اســت. 
مؤسســه های آمــوزش عالــی و گســترش دامنــه آنهــا 
تــا اقصــی نقاط کشــور، افزایش جمعیت دانشــجویی 
ــا حــد 6 هــزار دانشــجو در صــد هــزار نفــر جمعیــت،  ت
افزایــش ســهم زنــان در آمــوزش عالــی کشــور، توســعه 
تحصیــالت تکمیلــی بــه ویــژه دوره هــای دکتــرای 
تخصصــی، افزایش تولیدات علمــی، ارتقای جایگاه 
رتبه بندی هــای  در  کشــور  بــزرگ  دانشــگاه  پنــج 
و  فنــی  آموزش هــای  بــه  بیشــتر  توجــه  جهانــی، 
کنــار آموزش هــای نظــری،  حرفــه ای و مهارتــی در 
انجــام اصالحــات ســاختاری و تصویــب قوانیــن و 
آمــوزش  آمایــش  طــرح  تدویــن  راهگشــا،  مقــررات 
عالــی، توجــه خــاص بــه اســتعدادهای درخشــان، 
کســب  توســعه بخــش آمــوزش عالــی غیــر دولتــی، 
کاربــردی بــه ویــژه در  موفقیــت در حــوزه تحقیقــات 
زمینه های هســته ای و زیســت فناوری و گام نهادن 
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کشــور در حــوزه فناوری هــای  دانشــگاه های بــزرگ 
و  علمــی  تولیــدات  رشــد  در  اول  رتبــه  کســب  نــو، 
برخــورداری از ســهم 1/5 درصــدی از رشــد تولیــدات 
گویایــی بــر ایــن مدعاســت.  علمــی جهانــی شــاهد 
ــای  ــد از موفقیت ه ــن ح ــم ای ــه رغ ــود و ب ــن وج ــا ای ب
علمــی در ســال های اخیــر شــاهد بــروز نوعــی کســب و 
کار کاذب ولــی پــر منفعــت و در عیــن حــال نامطلــوب 
کــه در قالــب تهیــه و ارائــه پروپــوزال علمــی،  هســتیم 
نــگارش و چــاپ مقــاالت ISI و علمــی -پژوهشــی، 

2-4- نطق های ساالنه
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی می تواننــد در مــورد مســایل روز کشــور یــا مشــکالت حــوزه انتخابیــه خــود بــه نوبت در جلســات علنی مجلس ســخنرانی کننــد. در 
ادامه، متن ســخنرانی های دکتر ســاداتی نژاد در قالب نطق های میان دســتور و اضطراری در طول دوره نمایندگی ایشــان در مجلس شــورای اســالمی ارائه گردیده اســت:

کشــور  نــگارش پایــان نامــه، رســاله و نظایــر ان در 
شــکل گرفتــه اســت کــه ایــن پدیــده از یــك ســو نقــض 
مالکیت معنوی و ســرقت ادبی را در گســتره وســیعی 
موجــب شــده اســت و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
اســتفاده ســوء درخواســت کنندگاِن آثــار ذکــر شــده، 
کــه همانــا اخــذ مــدرك دانشــگاهی و یــا ارتقــای علمــی 
کــز آمــوزش  اســت حیثیــت علمــی دانشــگاه ها و مرا
کشــور را مخــدوش ســاخته اســت.  عالــی و پژوهشــی 
نتیجــه ایــن کــه آســیب مذکــور ضمن نقــض مالکیت 

معنــوی و فکــری آثــار علمــی، از رهگــذر ورود افــرادی 
بــدون پشــتوانه علمــی اما با در دســت داشــتن مدارك 
تحصیــالت دانشــگاهی، آســیب شــدید دیگــری را بــه 
کــرد. بــه همیــن دلیــل  کار وارد خواهــد  جامعــه و بــازار 
»الیحــه مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه اثــار علمــی« بــه 
گردیــد و مجلــس نیــز  مجلــس شــورای اســالمی ارائــه 
پــس از بررســی های کارشناســی و اصالحــات الزم، آن 

را 31 تیــر 1396 تصویــب نمــود. 

اولین نطق ساالنه
9۵/7/11 

انقــالب  کبیــر  بنیانگــذار  پــاک  روان  بــه  درود 
دفــاع  گرانقــدر  شــهدای  و  امــام  حضــرت  اســالمی 
مقــدس بــه ویــژه 2 هــزار  100 شــهید ســرافراز منطقــه 
کاشــان و آران و بیــدگل و آروزی ســالمتی و طــول عمــر 

بــرای مقــام عظمــای والیــت.
 و عــرض ارادت بــه مــردم دارالمومنین کاشــان و 
دارالشــهاده آران و بیــدگل، شــهر تمــدن 7 هــزار ســاله 
کاشــانی،  ســیلک و شــهر بزرگانــی همچــون فیــض 

کمــال  کاشــانی، ســهراب،  قطــب راونــدی، محتشــم 
کاشــانی، مــال حبیــب اهلل  الملــک غفــاری، مشــفق 
و  مالعلــی  بیدگلــی،  صباحــی  ســلیمان  شــریف، 

مالغالمرضــا عاملــی آرانــی.
باز این چه شورش است که درخلق عالم است
باز  این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

در آســتانه مــاه محــرم ضمــن عــرض تســلیت 
کربــال بــه همــه ملــت ایــران  شــهادت ســاالر شــهیدان 
و شــما همکاران عزیز، ســالروز شــهادت ســلطان علی 
بــن امــام محمــد باقــر )ع( مشــهور بــه شــهید اردهــال 
کاشــان را بــه مــردم خطــه  ســفیر والیــت در منطقــه 

کاشــان تســلیت عــرض مــی  دارالمومنیــن منطقــه 
ــران  ــالی ای کرب گســترده مــردم در  ــم و از حضــور  نمای
در  کاشــان  قالیشــویان  مراســم  در  اردهــال  مشــهد 
جمعــه گذشــته ارج نهــاده و از خلــق حماســه مجــدد 
کنــم،  توســط مــردم والیــت مــدار فیــن تشــکر مــی 
همچنیــن بــه نمایندگــی از مــردم از حضــور پربرکــت 
کاشــان و زیــارت  مقــام معظــم رهبــری در منطقــه 
علــی بــن محمــد باقــر )ع( سپاســگزاری و قدردانــی 

کنــم. مــی 
قالیشــویان در منطقــه، ســنتی هــزاران ســاله و 
ســند والیتمــداری مــردم ایــن منطقــه در تاریخ اســت، 
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کاشــان و  همچنیــن جــا دارد از حضــور پرشــکوه مــرم 
آران و بیــدگل در انتخابــات دوره دهــم و اعتمــاد بــه 

فرزنــد کوچــک خــود سپاســگزاری نمایــم.
ــرم از شــکل هــای جنــگ روانــی اســت  جنــگ ن
کــه توســط دشــمنان ایــن مــرز و بــوم برنامه ریــزی 
و بــا هــدف تغییــر درک و نگــرش مــردم بــه صــورت 
هجمــه ای علیــه کشــور و ملــت ایران اســالمی اعمال 
کــم رنــگ نمــودن  مــی شــود و مهمتریــن هــدف آن 
و سســت  انقالبــی  آرمان هــای  اســالمی،  ارزشــهای 

ــت. ــردم اس ــی م ــادات دین ــودن اعتق نم
در مورد خواص و نخبگان سیاســی و مســؤوالن 
اشــتباه  آوردن  بوجــود  دشــمنان  هــدف  کشــور 
اشــتباه  و  ایجــاد درک غلــط  از طریــق  محاســباتی 
نســبت بــه وقایــع و مســائل اســت و متاســفانه برخــی 
مســؤوالن هم با ســخن گفتن از محدود بودن قوای 
نظامــی و نفــی صنعــت بومــی و افتخارآمیــز موشــکی 
آن هــم در شــرایط پرآشــوب و متالطــم کنونی منطقه 
کــه محــور غربــی - عربــی تمــام تــوان و قــوای خــود را 
کــردن نــدای مــردم مظلــوم بحریــن  بــرای خامــوش 
گیرکــردن و درهــم شکســتن محــور  و یمــن، زمیــن 
کشــورهای منطقــه، دادن  مقاومــت بــرای تجزیــه 
تنفــس مصنوعــی بــه رژیــم غاصــب صهیونیســتی و 
منحــرف نمــودن اذهان مســلمانان از توســعه طلبی، 
اشــغالگری و جنایــات ایــن رژیــم جعلــی از طریــق 
کــه دســت پــرورده خــود بــه عمــل  تروریســت هایی 
آورده، نشــان داده انــد کــه درک نادرســت و اشــتباهی 
از تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی دارنــد و در دام 

گرفتــار شــده اند. خطــای محاســباتی 

کــه ندانــد ایــن تــوان ســتودنی قــوای  کیســت   
نظامــی و موشــکی فرزنــدان پرافتخــار ایــن مــرز و بــوم 
ــه  کــه دشــمنان را حتــی از اندیشــیدن تعــرض ب ــود  ب
ایــران اســالمی بازداشــت و نــه برجامــی کــه فرجامــش 
کاغــذ بــوده  تاکنــون برداشــتن تحریم هــا فقــط روی 
کنــد شــدن  و تعطیلــی صنعــت بومــی و هســته ای و 
کارخانه هــا و رکــود دنبالــه دار  چــرخ تولیــد و تعطیلــی 
کشــور و پیمان شــکنی روز افــزون آمریکایــی  اقتصــاد 
گذاشــتن شــروط خفــت بــار از جانــب آنهــا و  هــا و 
برخــی کشــورهای غربــی بــرای فــروش هواپیماهــای 
مســافری و برقــراری روابــط اقتصــادی بــا کشــور و نیــز 
تهدیــد بانک هــای بــزرگ بــرای جلوگیــری از مبادله و 

معاملــه بــا ایــران بــوده اســت.
کــه ایــران بــه تمــام  متاســفانه در شــرایطی 
تعهــدات خــود طبــق نظــر آژانــس عمــل نمــوده و 
کــه ناقــص  طــرف مقابــل هــر روز اقــدام جدیــدی 
برجــام اســت در پیــش و پــس علیــه منافــع و 
عــزت ملــی ا یرانیــان انجــام مــی دهــد و عــده ای 
کــه تــا دیــروز مشــغول ارتبــاط دادن تمــام  هــم 
ــد  ــه برحــام بودن کشــور ب مشــکالت و معضــالت 
مشــغول  همچنــان  مزورانــه  و  لوحانــه   ســاده 
توجیهات تخلفات و نقض عهد طرف آمریکایی 
کریــه و زشــت آنــان هســتند  و بــزک نمــودن چهــره 
کــه امــروز دســت  کار بــه جایــی رســیده  کــه البتــه 
انــدرکاران برجــام خــود بــه پیمــان شــکنی طــرف 
دیــروز  هــای  دغدغــه  و  نمــوده  اذعــان  مقابــل 
کــه  کشــور و انقــالب در مــورد  برجــام  دلســوزان 
قــرار  جفاهــا  توهین هــاو  اقســام  و  انــواع  مــورد 

کننــد. گرفته انــد را  تکــرار مــی 
طبــق فرمایــش رهبر معظــم انقالب در شــرایطی 
کــه مــا بــه تعهــدات خــود عمــل کردیــم و طــرف مقابل 
بــه طــرق مختلــف بــا خدعــه و تقلــب از انجــام واقعــی 
تعهــدات خــود ســرباز می زنــد و به تعهداتی کــه وعده 

داده، عمــل نمــی کنــد ایــن یعنی خســارت محض
و  تصنعــی  لبخندهــای  از  دیگــر  ایــران  مــردم 
دســت دادن هــای بی خاصیــت بــا دولت هــای متکبر 
و دروغگــوی غربــی لــذت نمی برنــد و احســاس درد و 

ســرخوردگی می کننــد.
درد مــردم امــروز معیشــت و اقتصــاد اســت 
و راه حــل ایــن دو مشــکل در فرمایشــات رهبــری 
عزیزمــان همــان اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
کنــون  کــه تا بــر تــوان داخلــی اســت موضوعــی 
عملکــرد مطلوبــی از ســوی دولــت در ایــن زمینــه 

گــزارش نشــده اســت.
آقــای رئیــس جمهــور اآلن زمــان ایســتادگی در 
مقابــل بدعهــدی ایــن دشــمن قســم خــورده ملــت 
ایــران اســت لــذا توصیــه می کنــم ســرخوردگی ناشــی 
و  نشــود  وادادگــی  بــه  تبدیــل  آمریــکا  از بدعهــدی 
همیشــه راه بــرای جبــران و عبــرت آمــوزی وجــود 
کــه از گذشــته درس بگیریــم  دارد و مهــم ایــن اســت 
ــکا  ــر بدعهــدی آمری ــذا زمــان را غنمیــت شــمرده و ب ل

بشــورید و آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانیــد.
ولــی فقیــه قطــب نمــای حرکــت جمهــوری 
اســالمی و جایــگاه مهندســی خــط مســیر و حفــظ 
نظــام و عامــل جلوگیــری از انحراف در خط مشــی 
نظــام اســت و اطاعــت پذیــری بــی قیــد و شــرط از 
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ولــی فقیــه شــاخص، مــالک، معیــار و ســنجش و 
پذیــرش عمکــرد خــواص سیاســی و مســووالن 

کشــور اســت.
متاســفانه بــا گذشــت چنــد مــاه از دســتور صریــح 
معظــم لــه در خصــوص برخــورد بــا موضــوع فیــش 
هــای حقوقــی نجومــی، مســؤوالن دولتــی بایــد بــه 
کــه چــرا و بــه چــه  افــکار عمومــی پاســخگو باشــند 
دلیــل اقــدام جــدی در ایــن خصــوص انجــام نــداده 

انــد.
ــط  ــه شــده توس شــنیدن عــدد و رقــم هایــی ارائ
رییــس دیــوان محاســبات در جلســه امــروز مجلــس، 
بــا  برخــورد  و  رســیدگی  الزمــه  و  بــود  آور  اعجــاب 

متخلفــان اســت.
هرگونــه اظهارنظــری مبنــی بــر قانونــی بــودن و 
یــا  ذخیــره بــودن ایــن افــراد و خرده فرمایشــاتی از این 
دســت در راســتای دســتور و فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری نبــوده و خــود بــر خــالف نظــر معظــم لــه مــی 

باشــد.
امــا چنــد نکتــه در مــورد منطقــه، از وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت مــی خواهــم در مــورد عــدم پرداخت 
اســتان  صنایــع  بــه  شــده  داده  وعــده  تســهیالت 
کنــد، تاکنــون حتــی یــک ســند در  اصفهــان رســیدگی 
کاشــان و آران و بیــدگل موفــق بــه  شهرســتان هــای 

دریافــت ایــن تســهیالت نشــده اند.
لــزوم رســیدگی وزارت نیــرو بــه بحــران آب در 
کاشــان و آران و بیدگل و ضرورت توجه نگاه  منطقه 

علمــی بــرای حــل آن.
ضوابــط  و  سیاســت ها  تصویــب  متاســفانه   

اجرایــی آمایــش آمــوزش عالــی در عرصــه ســالمت 
در اردیبهشــت  94 در جلســه 762 شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی موجــب تزلــزل در حــوزه ســالمت 
در  ســالمت  اجتماعــی  حــوزه  در  حاشیه ســازی  و 
اســت. گردیــده  اســتان ها  بــزرگ  شهرســتان های 

تضعیــف دانشــگاهی بــزرگ همچــون دانشــگاه 
بــا  قدمــت  ســال   40 بــا  کاشــان  پزشــکی  علــوم 
250 عضــو هیــات علمــی و دارای رتبــه تیــپ یــک 
کشــور بــه بهانــه قــرار  دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
داشــتن آن در خارج از مرکز اســتان و تقلیل ماموریت 
آن کــه سال هاســت درحــوزه ملــی و  بین المللی نقش 
آفرینــی مــی کنــد بــه ســطح اســتانی و انتخــاب رئیس 
آن توســط دانشــگاه مرکــز اســتان، موجــی از ناامیــدی 
و رکــود علمــی را در ایــن دانشــگاه در بیــن اعضــای 
هیــأت علمــی آن بوجــود آورده اســت. لــذا، از وزیــر 
محتــرم و اعضــای محتــرم شــورای عالــی انقــالب 
ایــن  بازنگــری  بــه  نســبت  می خواهــم  فرهنگــی 

ــد. ــدام نماین ــه اق مصوب

نطق ساالنه
96/9/28 

و  هســتید  ملــت  جانــب  از  وکیــل  کــه  »شــما 
عصــاره فضائــل ملــت هســتید؛ بایــد در آنجــا همــان 
کــه مامــور شــده اید از طــرف ملــت، همــان  معنایــی 
معانــی باشــید« )صحیفــه حضــرت امــام )ره( جلــد 12 

.)345 صفحــه 

درود بــه روح بلنــد امــام راحــل و شــهدای انقــالب 
کاشــان  و دفــاع مقــدس و شــهدای شهرســتان های 
و آران و بیــدگل و آروزی ســالمتی و طــول عمــر بــرای 

مقــام عظمــای والیــت. 
داعــش  نابــودی  و  مقاومــت  جبهــه  پیــروزی 
بــا رشــادت های شــهدای مدافــع حــرم و شــجاعت 
خصــوص  بــه  عرصــه  ایــن  سلحشــور  فرماندهــان 
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی  بــار دیگــر اوج قــدرت 
نمایــش  بــه  جهــان  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
گذاشــت و افــول قــدرت آمریــکا و اذنابــش در منطقــه، 

کــرد. اســرائیل و آل ســعود را هویــدا  
دو اقــدام خصمانــه و نابخردانــه آمریکا در متهم 
کــردن بــی پایــه و اســاس ایــران بــه دادن موشــک 
بــه انصــاراهلل یمــن و همچنیــن اعــالم قــدس شــریف 
بــه عنــوان پایتخــت رژیــم صهیونیســتی اســرائیل 
بــا جهــان  آمریــکا  از اوج دشــمنی  غاصــب، نشــان 
اســالم و جمهــوری اســالمی ایــران و بــازی خطرناکــی 
کــه پایــان آن از عهــده آمریــکا خــارج خواهــد  اســت 

بــود.
در ایــن خصــوص از دســتگاه دیپلماســی انتظــار 
تحــرک بیشــتر را داریــم ، آمریــکا بدانــد بیــت المقدس 

پایتخــت دائمــی فلســطین خواهــد ماند.
اما در آســتانه الیحه بررســی بودجه ســال 97 در 
مجلــس ضمــن تشــکر از دولت محتــرم به علــت ارائه 
بودجــه در موعــد مقــرر ذکــر چنــد نکتــه حائــز اهمیــت 

است:
بودجــه ســاالنه بایــد برشــی از برنامه های ششــم 
کشــور باشــد و لــذا بودجــه ســال 97 از ایــن  توســعه 
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جهــت بایــد در کمیســیون تلفیــق و صحــن مجلــس 
مــورد بررســی و انطبــاق قرارگیــرد.

کشــور اســت.  اشــتغال زایی اصلی تریــن چالــش 
لــذا، بودجــه ســال 97 بایــد در راســتای رفــع ایــن 
کــه منابــع  چالــش اساســی طراحــی شــود و از آنجایــی 
را  اشــتغال  تنهایــی نمی توانــد مشــکل  بــه  دولتــی 
کنــد؛ لــذا، بایــد ســرمایه های بخــش خصوصــی  حــل 
دراین زمینه جذب شــده و جذب ســرمایه خصوصی 
نیازمنــد فضــای مناســب و باثبــات در محیــط کســب 
گــر ایــن محیــط فراهــم شــود نــه  کــه ا کار اســت  و 
تنهــا اشــتغال چنــد صــد هــزار نفــری وعــده داده شــده 
دولــت، تحقــق نخواهــد یافت بلکــه اشــتغال موجود 

هــم از بیــن خواهــد رفــت.
خــوب مــی دانیــد هــر ســال 800 تــا 900 هــزار نفــر 
کــرده بــه جمــع بیــکاران اضافــه می شــود؛  تحصیــل 
لــذا، حمایــت از تولیدکنندگان که دچار کمبود شــدید 

نقدینگــی هســتند، در ایــن شــرایط ضــروری اســت.
بودجــه ســال 97 نبایــد معیشــت مــردم را تهدیــد 
افزایــش  را  اساســی  کاالهــای  قیمــت  نبایــد  و  کنــد 
دهــد، فرامــوش نشــود زندگــی بخشــی از مــردم بــدون 
دریافــت یارانــه بــا مشــکل روبــه روســت و ارجــاع مــردم 
بــرای دریافــت یارانــه بــه نهادهــای امــدادی در شــأن 

ملــت ایــران نیســت.
مــردم بــرای پرداخــت هزینه هــای آب، برق وگاز 
درمانــده انــد! چگونــه ایــن ارقــام را در بودجــه افزایش 
داده ایــد؟ چــرا در بودجــه جــاری در الیحــه ایــن همــه 
کاهــش  بــرای یارانــه بحــث مــی شــود؛ ولــی بــرای 

حقــوق نجومــی راهــکار و حکمــی نیامــده اســت؟

بایــداز  اقتصــادی  شــدید  رکــود  بــه  توجــه  بــا 
کــرد نــه  شــعاری،  تولیدکننــدگان حمایــت عملــی 
ــه  ــر آخــر ب افــزاش مالیــات در ایــن شــرایط شــلیک تی
می کنــد. تهدیــد  را  موجــود  اشــتغال  و  تولیداســت 

حمایــت از اصنــاف و بخــش خدمــات بــه عنوان 
کــون  بخشــی مهمــی از اشــتغال جامعــه اســت و تا
تســهیالتی بــرای ایــن دو بخــش درنظــر گرفته نشــده 
اســت؛ در حالــی کــه ایجــاد اشــتغال در ایــن دوبخــش 

ســریعتر و ارزان تــر از ســایر بخــش هاســت.
اســتانی کــردن بودجــه آمــوزش و پــرورش ضربــه 
مهلکــی بــه ایــن نهــاد فرهنگــی اســت و بــر اســاس 
برنامــه ششــم توســعه خصوصی ســازی در آمــوزش و 
پــرورش ممنــوع اســت و نبایــد بودجه ریزی عملیاتی 

زمینــه ســاز؛ خصوصی ســازی مــدارس باشــد.
بــه خصــوص  فنــاوری  و  علــم  حــوزه  تقویــت 
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و ترویج کســب 
و کار هــای جدیــد بــر مبنــای فناوری نویــن برای حل 
معضــل بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی یک 
کــه بایــد مــورد توجــه  الــزام در شــرایط حاضــر اســت 

بیشــتر دولــت محتــرم قــرار بگیــرد.
و اما چند نکته  در مورد حوزه انتخابیه:

کنــون بــه بخــش گســترده ای از  کاشــان هــم ا
مناطــق اطــراف خــود خدمــات ارائــه مــی دهــد ایــن 
کــه از منابــع یــک شهرســتان و  در حالــی اســت 

اختیــارات محــدود برخــوردار اســت.
کاشــان و آران و بیــدگل را بایــد شــهر مــردم 
نامیــد چــون بیــش از 2 هــزار واحــد تولیــدی و 
کوچــک، متوســط و بــزرگ توســط مــردم  صنعتــی 

ایجــاد شــده اســت.
بخــش عمــده ای از زیرســاخت های آموزشــی، 
کاشــان توســط  فرهنگــی، ورزشــی و آمــوزش عالــی 
خیریــن محتــرم احــداث شــده اســت. در ایــن شــرایط 
از دولــت انتظــار اســت بــا تشــویق مــردم و تســهیل 
شــرایط بــه آنــان بــرای اقدامــات بــزرگ در توســعه 

کنــد. کمــک  منطقــه 
امــا شــرایط فعلــی ظاهــرًا نوعــی تنیبــه را تداعــی 
امــکان  اصفهــان  اســتان  زیــاد  وســعت  کنــد،  مــی 
کــرده  و موجبــات  رســیدگی بــه همــه نقــاط را مشــکل 
دل خــوری شهرســتان ها را پدیــد آورده اســت؛ لــذا، 
علــی رغــم مطالبــه جدی مــردم منطقه بــرای ارتقای 
کارهــای قانونــی  بــه اســتان حداقــل ایجــاد ســاز و 
بــرای تفویــض اختیــارات بــه ایــن منطقــه و اســتقرار 
گام مهمــی  مدیریــت یکپارچــه در شــمال اســتان، 
ــا مشــارکت خــود خواهــد بــود.  بــرای ادامــه توســعه ب
کاشــان  از دیگــر مشــکالت در شهرســتان های 
و  خطرنــاک  جاده هــای  وجــود  بیــدگل  و  آران  و 
گرفتــه  کــه جــان ده هــا نفــر را تاکنــون  ناامــن اســت 
کــه در جــاده  کــه آخریــن آن جــوان 25 ســاله ای بــود 

کاشــان سفیددشــت جــام خــود را از دســت داد.
از وزیــر راه و شهرســازی می خواهــم هرچــه 
را  مســئله  ایــن  بــه  رســیدگی  دســتور  ســریع تر 
صــادر و تامیــن اعتبــار نســبت بــه اصــالح جــاده 
کاشــان- ابوزیدآبــاد  و  کاشــان،  ســفید دشــت- 

کاشــان- بــزرک اقــدام نمایــد.
بــرای  مناســب  اعتبــار  اســت  الزم  همچنیــن 
کاشــان و  کنارگــذر  تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام 
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آران و بیــدگل جاده های گرمســار و کاشــان- بــادرود،  
بلــوار مشــکات، احــداث پــل روگــذر راونــد- چنــار- 
ــان -  کاش ــنایی آزاد راه  ــروژه روش ــرای پ ــترک و اج اس

ــود. ــه ش گرفت ــر  ــم در نظ ق
کار و رفــاه اجتماعــی می خواهــم  از وزیــر تعــاون، 
علــت عــدم اجــرای مصوبــه ســال 69 هیــات وزیــران 
در خصــوص معافیــت حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
گیــری روســتایی در  گالب  کارگاه هــای  کارفرمایــان 
کارگاه هــای  شهرســتان و عــدم شــمول حــق بیمــه 
و  کشــاورزی  مشــاغل  در  زینتــی  ماهیــان  پــرورش 
دامپــروری در ایــن شهرســتان علــی رغــم رای دیــوان 

عدالــت اداری را مــورد رســیدگی قــرار دهــد.
مطالبــه  ســال   1۵ گذشــت  از  پــس  هنــوز 
کاشــانی در احــداث بیمارســتان  کارگــران  بحــق 
تأمیــن اجتماعــی محقــق نشــده اســت و مشــکل 
ریســندگی  کارخانجــات  کارگــران  مطالبــات 
همــکاری  عــدم  دلیــل  بــه  کاشــان  بافندگــی  و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی برزمیــن مانــده اســت.
از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی می خواهــم بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــا و شــرایط مطلــوب شــهر کاشــان 
ــاب  ــه انتخ ــبت ب ــی نس کتابخوان ــاب و  کت ــه  در زمین
ســال 97  در  کتــاب  پایتخــت  عنــوان  بــه  کاشــان 
اهتمــام نمــوده و بــا تدویــن آییــن نامــه و نظــارت 
بیشــتر در مــورد صــدور مجوزهای برگزاری مراســمات 
در شــهرهای مختلف کشــور با شرایط دینی، مذهبی 
و عرفــی هــر شــهر و منطقــه را بــه دقــت رعایت کــرده و 

ع و عــرف برخــورد شــود. بــا مراســمات خــالف شــر
در پایــان از رییــس محتــرم جمهــور مــی خواهــم 

برای تعیین تکلیف وضعیت نابســامان ســتاد مبارزه 
قاچــاق کاال و ارز اقــدام اساســی نمایــد و از رییــس قــوه 
قضاییــه درخواســت مــی کنــم اســتمرار برخــورد قاطع 
و بــدون مالحظــه بــا مظاهــر فســاد اداری و متخلفــان 
کننــدگان از بیــت المــال و  اقتصــادی و سوءاســتفاده 

امــوال عمومــی را بــا قــدرت ادامــه دهــد.

نطق میان دستور 
97/1/22 

بــه روح پرفتــوح  ضمــن عــرض درود و ســالم 
امــام راحــل و شــهدای مدافــع حــرم بــه ویــژه شــهیدان 
لطفــی نیاســر و دهقانــی یزدلــی بــه واســطه ی حملــه 
رژیــم غاصــب صهیونیســتی و طــول عمــر بــا عــزت 
بــرای رهبــر معظــم انقــالب، در شــروع ســال جدیــد 
دارالمؤمنیــن  مــردم  و  ایــران  ســرفراز  مــردم  بــرای 
کاشــان و آران و بیــدگل آرزوی موفقیــت از خــدای 
منــان دارم و بــه برکــت اعیــاد پیــش رو ســال خوبــی را 

بــرای مــردم مســئلت می کنــم. 
گذشــته در زمینــه شــعار ســال  گرچــه در ســال  ا
کــه اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد ملــی و اشــتغال بــود 
موفقیــت چشــم گیری حاصــل نشــد و انتظــار رهبــری 
و مــردم بــرآورده نگردیــد امیــدوارم امســال بــا اهتمــام 
در  مهــم  حلقــه  ایــن  دقیــق  برنامه ریــزی  و  ویــژه 

اقتصــاد مقاومتــی محقــق شــود.
از آنجــا کــه مقــام معظم رهبری در شــعار امســال 
ــذا،  ــد؛ ل ــرار دادن ــاب ق ــورد خط ــردم را م ــئوالن و م مس

کاالی ایرانــی بــه  عــالوه بــر دولــت الزم اســت مصــرف 
کــه در غیــر ایــن  گــردد  مطالبــه عمومــی مــردم تبدیــل 
صــورت ایــن انتظــار بــه موفقیــت نرســیده و موفقیــت 

الزم را بــه همــراه نخواهــد داشــت.
  صدای شــرورانه آمریکا و متحدانش در ادعای 
کــذب اســتفاده از ســالح شــیمیایی در ســوریه بــرای 
اجــرای نقشــه شــوم دیگــری بــه گــوش می رســد، دنیا 
ــم همیشــه در تنگناهــا  کــه مســتکبران ظال ــد  می دان
دســت بــه دروغ پــردازی زده تا به مطامع خود برســند 
و امــروز شکســت آمریــکا و اســرائیل موجــب ادعاهــای 
کــه در گذشــته سرنوشــت ایــن  ســخیف شــده اســت 
کــذب را مــردم در عــراق در ذهــن خــود  ادعاهــای 

دارنــد.
شــرایط  درکشــور،  ارز  بــازار  نابســامان  اوضــاع 
نامطلوبــی را ایجــاد و اضطــراب بــدی را در حــوزه 
کشــور موجــب شــده اســت؛ مــردم انتظــار  اقتصــادی 
کــه در انتخابــات بــا  دارنــد رئیــس جمهــور محتــرم 
شــعار اقتصــادی مــورد اعتمــاد مردم قــرار گرفــت امروز 
کنــد و شــرایط بــا ثباتــی در  بــه وعده هــای خــود عمــل 

ــد.  کن ــاد  ــوزه ارز ایج ح
وضعیــت نامســاعد اقتصــادی و معیشــت 
بزرگتریــن مشــکل جامعــه اســت و مــردم امــروز 
انتظــار دارنــد بــا اجــرای برجــام و وعده هــای داده 
گشــایش را  گرفتــه  شــده و تحلیل هــای صــورت 
در اوضــاع اقتصــادی ببیننــد امــا شــرایط برخــالف 
قول هــای داده شــده اســت؛ لــذا، از دولــت محتــرم 
و رئیــس محتــرم جمهــور می خواهیــم بــا تجدیــد نظر 
در سیاســت های خــود بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی 
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و ظرفیت هــای بومــی و بــا اولویت بنــدی مناســب 
کاالی  خــروج از رکــود، ایجــاد اشــتغال و ترویــج خریــد 

کنــد.  ایرانــی را محقــق 
دولــت بایــد در گفت وگــو بــا مــردم احتیــاط نکنــد 
و بدانــد گفت وگــو بــا مــردم همیشــه اثربخــش بــوده 
و بــرای مــردم خوشــایند و ضــروری اســت و بــه جــای 
گرفتــن امضــای ســؤال از رئیــس  کوشــش بــرای پــس 
جمهــور از فرصــت ســؤال بــرای توضیــح بــه مــردم 

گیــرد. بهــره 
از دولــت محتــرم و وزیــر ارتباطــات می خواهــم 
حمایــت از پیام رســان های داخلــی را در اولویــت قــرار 
دهــد؛ از وزیــر آمــوزش و پــرورش و دولــت محتــرم 
کــه در چنــد  ــزوم افزایــش حقــوق معلمــان  در مــورد ل
جلســه اخیــر هیــأت دولــت در مــورد وزارتخانه هــای 
گرفتــه درمــورد ایــن وزاتخانــه نیــز  خاصــی صــورت 

ــرد. گی ــورت  ص
از وزیــر نیــرو می خواهــم در مــورد تغییــر تعرفه 
بــرق کاشــان و آران و بیــدگل بــا توجــه بــه نزدیکــی 
کــه در 4 مــاه خــرداد تــا  تابســتان اقــدام نمایــد چــرا 
کولرهــای  شــهریور بیــش از  7/5 میلیــارد آب توســط 
آبــی در ایــن منطقــه تلــف می شــود؛ بنابرایــن، تغییــر 

سیســتم ســرمایش ضــروری اســت.
انگیــزه  افزایــش  و  گردشــگری  رونــق  بــرای 
مســؤوالن از رئیــس محترم ســازمان میــراث فرهنگی 
می خواهــم درآمــد حاصــل از بازدیــد از آثــار تاریخــی هر 
شهرســتان را بــه همــان شهرســتان برگردانــد تــا در آن 

گــذاری شــود. اماکــن ســرمایه 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزیــر  از 

می خواهــم پــس از 1۵ ســال در مــورد بیمارســتان 
کــه به صــورت نیمه کاره  تامیــن اجتماعی کاشــان 
کنــد و اقــدام عاجــل نمایــد  رهــا شــده تجدیدنظــر 
کارگــران  و درخصــوص رســیدگی بــه مشــکالت 
ریســندگی تمهیــدات جــدی را بــه نتیجــه رســاند.
از وزیــر محتــرم راه و شهرســازی می خواهــم بــا 
کاشــان  ــه  ــه اینکــه تمــام راه هــای منتهــی ب توجــه ب
کاری  بــدون ایمنــی و دارای خطــر اســت بــرای آن 
کاشــان دارای خطــر  کنیــد؛ تمــام راه هــای منتهــی بــه 
کار  جانــی اســت؛ مــردم انتظــار دارنــد در ســال 97 

گیــرد. ویــژه ای صــورت 
و  زیســت  محیــط  ســازمان  محتــرم  رئیــس  از 
وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت می خواهــم 
درمــورد معــادن جوشــقان کــه مردم این منطقــه را به 
ســتوه آورده و حــق و حقــوق آنهــا را تضییــع نمــوده و 
مســائل محیط زیستی و کشــاورزی را تخریب نموده 

کننــد. اســت، مســئوالن رســیدگی 
 مقــام معظــم رهبــری امســال را ســال حمایــت از 
کاالی ایرانــی نامگــذاری فرمودنــد؛ بنابرایــن،  تولیــد 
بــا  بایــد  سیاســت گذاران  و  دولــت  بــرای  امســال 
نظــارت مســتمر و رعایــت اســتانداردهای تولیــد و 
کارفرمایــان بــرای تامیــن  مبــارزه قاطــع بــا قاچــاق، 
مــواد اولیــه مرغــوب و باکیفیــت، کارگــران بــا دقــت در 
ــا مصــرف  تولیــد محصــول باکیفیــت و آحــاد مــردم ب
کاالی ایرانــی و حمایــت از ســرمایه ایرانــی مســئولیت 

دارد وجــود  فوق العــاده 

نطق  ساالنه 
97/10/18 

توطئه هــای  علیرغــم  ایــران  اســالمی  انقــالب 
اســتکبار جهانــی با تــوکل بر خداوند، ایســتادگی ملت 
ایــران و رهبــری مقتدرانــه حضــرت امــام راحــل )ره( و 
مقــام معظــم رهبــری بــا ســرافرازی پیــش رفتــه اســت 
و امســال 40 ســالگی اش را جشــن می گیرد. موفقیت 
های چشمگیر مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی، 
علمــی و صنعتــی، پزشــکی علی رغــم تحریم هــای 
ظالمانه توانســته اســت یک الگــوی جدید را فــراروی 

ملــت هــای آزادی خــواه قــرار دهــد.
اســالمی  جمهــوری  هــای  مولفــه  امــروز 
شــامل موشــکی، هســته ای و اقتــدار منطقــه ای 
ــور  کش ــن  ــمنان ای ــرای دش ــی ب کابوس ــه  ــل ب تبدی
آمریــکا  جمهــور  رؤســای  تمــام  و  اســت  شــده 
اعــم از آنکــه باهــوش و بــاادب خوانــده شــده و 
کــردن ایــن مولفه هــای  ترامــپ بــی ادب، در قفــل 
قــدرت تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. تنهــا تفــاوت آن 
کــه اوبامــا بــه دنبــال برجــام هــای  هــا در ایــن اســت 
کــردن مولفه هــای قــدرت بــوده و  ــرای قفــل  مجــزا ب
کــردن هــر ســه مولفــه قــدرت  ترامــپ بــه دنبــال قفــل 
جمهــوری اســالمی در یــک برجــام اســت؛اما زهــی 

خیــال باطــل.
قــدرت دفاعــی مــا در ســپاه و ارتــش قابــل چشــم 
جنگل هــای  امــروز  الحمــداهلل  و  نیســت  پوشــی 
و  اســت  کشــیده  قــد  اســالمی  جمهــوری  موشــکی 
دادن کدهــای غلــط و آدرس هــای نادرســت، حرکــت 
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در مســیر آمریــکا اســت و مقایســه ایــران اســالمی بــا 
کشــورهای فروپاشــیده بازی در زمین دشــمن اســت و 
تحلیل هــای غلــط به دنبــال تضعیف قــدرت نظامی 
گــر قــدرت موشــکی مــا نبــود معلــوم نبــود  مــا اســت؛ ا

دشــمن چــه بــر ســر مــا مــی آورد.
کــرده اســت همیشــه مدافــع  ملــت ایــران اثبــات 
قــدرت بازدارندگــی جمهوری اســالمی ایــران و نیروی 
مســلح خــود بــوده اســت؛ نبایــد ایــن را هــم فرامــوش 
کــه مــردم وظیفــه خــود را همیشــه بــه درســتی و  کــرد 
خوبــی انجــام داده انــد و انتظــار دارنــد تــا دولتمــردان 
کننــد.  هــم بــه وظیفــه خــود بــه شایســتگی عمــل 
کــم  اقشــار  از  حمایــت  در  مــدون  برنامــه  نداشــتن 
کنتــرل در بــازار و نبــود نظــارت  درآمــد جامعــه و عــدم 
بــر قیمــت هــا و آشــفتگی بــازار خــودرو و تعطیلــی 
مــورد  جامعــه  در  فزاینــده  بیــکاری  و  کارخانجــات 
اعتــراض شــدید مــردم اســت. یکــی از موضوعــات 
بســیار مهــم و مطالبــات مــردم، موضــوع اشــتغال 
اســت. از رئیــس جمهــور می خواهــم در مــورد حفــظ 
دســتور  کارخانجــات  تعطیلــی  و  موجــود  اشــتغال 
ویــژه صــادر کنــد، کمبــود نقدینگــی موجــب تعطیلــی 
صنایــع شــده اســت. معلــوم نیســت چــرا بانک هــا در 
ــد. ــی دهن ــام نم کاری انج ــی  ــن نقدینگ ــه تامی زمین
اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره 
اصفهــان گــزارش داده اســت تــا آخــر آذرماه ســال 97، 
کاشــان و یک هــزار  2 هــزار و 744 نفــر در شهرســتان 
ــده  ــکار ش ــدگل بی ــتان آران و بی ــر در شهرس و 532 نف
انــد. ایــن یعنــی 44 درصــد در کاشــان و 42 درصــد در 
آران و بیــدگل، بیــکاری نســبت بــه ســال قبــل بیشــتر 

شــده اســت.
در قانــون بودجــه 98 مــوارد زیــر موجــب تعجــب 
و نگرانی اســت.  1- کاهش 40 درصد اعتبارات علم 
و فنــاوری معاونــت علمــی فنــاوری رئیــس جمهــوری 
2- نبــود اعتبــار الزم بــرای نظــام رتبــه بندی معلمان 
و اختصــاص 2 هــزار میلیــارد تومــان در ســقف دوم 
بودجــه )کــه ایــن عمــال یعنــی عدم اجــرای نظــام رتبه 
بنــدی معلمــان( 3- عــدم توجــه بــه همســان ســازی 
حقــوق و متناســب ســازی آن بــرای کارکنان کشــوری 
و لشــگری و کارگــری 4- عــدم شــفاف ســازی بودجــه 
بــه ویــژه بودجــه نفــت 5- تعییــن افزایــش حقــوق 
قــای  کارکنــان دولــت بــه صــورت 20 درصــد. جنــاب آ
رئیــس جمهــور؛ چرا قانــون ســاماندهی نیروهای 
حــق التدریــس، خریــد خدمــت آموزشــی پیــش 
اجــرا  جهــت  ســوادآموزی  نهضــت  و  دبســتانی 
آمــوزش و  کــه  بــه دســتگاه مربوطــه  مســتقیما 
ناچــارًا  تــا  اســت  نشــده  اســت،ابالغ  پــرورش 
ریاســت محتــرم مجلــس ایــن مهــم را انجــام داد. 
آقــای روحانــی؛ بفرماییــد چــرا در تدویــن آئیــن نامــه 
داخلــی آن ممانعــت بــه عمــل مــی آیــد، انتظــار اســت 
بــه فوریــت در ایــن موضــوع اقــدام الزم معمــول شــود 
کــش بــه ســر آیــد. تــا انتظــار 10هــا هــزار معلــم زحمــت 
جنــاب آقــای رحمانــی وزیــر محتــرم صنعــت، 
اقتصــادی  منطقــه  تصویــب  از  ســال   10 از  بیــش 
گــذرد و شــرکت ایمیــدرو هیــچ اقدامــی در  کاشــان مــی 
گــذاری انجــام  خصــوص اقــدام زیرســاخت ســرمایه 
نــداده اســت، از شــما درخواســت دارم در ایــن زمینــه 
اقــدام عاجــل بفرماییــد. همچنیــن علی رغــم قــول 

کارگــروه ریســندگی و مشــکالت  کاشــان  جنابعالــی در 
گــذاری  وا و  کاشــان  بافندگــی  و  ریســندگی  صنایــع 
گیــری در ایــن حــوزه انجــام  اختیــارات و تصمیــم 
نشــده اســت. اختصــاص ارز و خریدهــای اعتبــاری 
و یوزانــس صنایــع منطقــه همچنــان معطــل مانــده 

اســت، انتظــار رســیدگی عاجــل و جــدی را داریــم.
ــرم  ــر محت ــالمی، وزی ــدس اس ــای مهن ــاب آق جن
از نظــر پدافنــد  کاشــان  فــرودگاه  راه و شهرســازی، 
غیرعامــل در اســتان اصفهــان یــک ضــرورت اســت؛ 
گرفتــن آن توســط  لــذا، دســتور تســریع در تحویــل 
فرماییــد.  صــادر  را  کشــور  هــای  فــرودگاه  شــرکت 
سفیددشــت،  بــرزک،  بخــش  جاده هــای 
ابوزیدآبــاد، بــادرود، قــم، نــوش آبــاد، مشــکات 
بــه کاشــان همچنــان حادثه آفریــن اســت، آزادراه 
قــم- کاشــان به دلیل نداشــتن روشــنایی دائمــا دچار 
کــه از جنابعالــی درخواســت  ســانحه رانندگــی اســت 

رســیدگی عاجــل بــه ایــن مشــکل را دارم.
جنــاب آقــای شــریعتمداری، بعــد از 16 ســال 
کــه  کاشــان  اجتماعــی  تأمیــن  بیمارســتان  هنــوز 
مطالبــه 250 هــزار نفــر خانــواده تأمیــن اجتماعــی 
اســت بــر زمیــن مانــده اســت، چــرا بــه قــول خــود عمل 

ــد.  کنی ــی  نم
کــه  قــای روحانــی بــرای 3 بــار اســت  جنــاب آ
موضــوع کاهــش تعرفه برق از ۴ گرمســیری به 3 
ح و تصویــب نمی شــود.  گرمســیری در دولــت طــر
مــا مشــکل کمبــود آب شــرب داریــم، 7٫5 میلیارد لیتر 
آب در کولرهای آبی تبخیر می شــود، تغییر سیســتم 
گازی راه حــل درمــان آب  ــه  ــی ب ــر آب کول ســرمایش از 
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کــه بــا تغییــر تعرفــه بــرق  شــرب و مشــکالت آن اســت 
حــل مــی شــود.

آخریــن تذکــرم بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی و نیــرو؛ 
کشــاورزان زحمتکــش در ایــن شــرایط اقتصــادی چــه 
گرفتــار دعواهــای تخصصــی ایــن  کــه  گناهــی دارنــد 
دو وزارتخانــه شــده انــد. تبدیــل پروانــه چاه هــای 
کشــاورزی و ســاعت کارکــرد ایــن چــاه هــا الزم اســت بــا 
کشــاورز و آمــوزش کشــت  تمهیــدات معیشــتی بــرای 
جایگزیــن مناســب انجــام شــود و تصمیمــات جزیــره 
ای در هــر دو وزارتخانــه راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.
در پایــان از نماینــدگان مجلــس انتظــار دارم 
کــه  را  اینجانــب  کارشناســی شــده  ح  لطفــا طــر
در  مســتقل  اســتان  یــک  ایجــاد  عنــوان  تحــت 
قوانیــن  ســامانه  در  اصفهــان  اســتان  شــمال 
مجلــس بــا همــکاری اداره کل قوانیــن تصویــب و 
بــه ثبــت رســانده ام را امضــاء فرماییــد. بــا ایجــاد 
کاشــان، ظرفیت هــای ایــن  ایــن اســتان بــا مرکزیــت 
کــه می توانــد در خدمــت توســعه جمهــوری  منطقــه 
گیــرد و متأســفانه امــروز در بنــد  اســالمی ایــران قــرار 
اســت،  شــده  گرفتــار  اســتان  پیچیــده  بروکراســی 

گــردد. شــکوفا 

نطق  میان دستور  
98/4/2 

موضــع صریــح و قاطــع امــام خامنــه ای در 
اقتــدار  او و  آمریــکا و پاســخ دنــدان شــکن  برابــر 

دفاعــی ایــران توســط ســپاه پاســداران در انهــدام 
پهپــاد پیشــرفته جاسوســی آمریــکا ترامــپ را مــات 
کــه از داشــتن ایــن رهبــر مقتــدر و  کــرد  و مبهــوت 
فرزانــه و ســپاه مقتــدر خداونــد را شــاکر بــوده و بــه 
کــه پشــتیبان و  ایــن دو میــراث امــام راحــل)ره( 

نگهــدار انقــالب و مــردم هســتند مــی بالیــم.
ایــن اقــدام بــزرگ نقطــه عطفــی در معــادالت 
ــکا،  ــه آمری ــن ب ــام روش ــوده و پی ــیا ب ــرب آس ــه غ منطق
اســرائیل و کشــورهای ذلیل حاشــیه خلیج فارس دارد 
گــر  کــه ایــران لنگــر ثبــات منطقــه خاورمیانــه بــوده و ا
قــرار باشــد کســی از  ایــن کشــورها حمایــت کنــد، ایــران 
اســت نــه آمریــکا لــذا ســران کشــورهای عربــی منطقــه 
بــه خصــوص عربســتان بــه جــای اینکــه گاو شــیرده 
ترامــپ باشــند بــه خــود آمــده و بــرادر مســلمان ایــران 

باشــند.
آمریــکا بدانــد که ایران کشــوری مســتقل و مقاوم 
کــره  بــوده و هیچــگاه زیــر بــار ذلــت نرفتــه و تســلیم مذا
نمــی شــود و ماننــد ســرو ایســتاده و بــه همــه جهانیــان 
ثابــت خواهــد کــرد کــه تروریســت واقعــی امــروز در دنیــا 
آمریــکای جنایتــکار بــوده و دولــت آمریــکا بدعهدترین 
دولــت تاریــخ بشــریت اســت. توصیــه می کنــم ترامــپ 
تاریــخ را بخوانــد، ایرانیــان در میــدان هــای ســخت 
همــواره پیــروز بــوده انــد و طومــار دشــمنان خــود را 

پیچیــده انــد.
بــا حمایــت نماینــدگان و کمیســیون امــور داخلــی 
ــت  ــه مرکزی ــاران ب ــتان گلس ــرح اس ــس، ط ــور مجل کش
کــرد و در نوبــت طــرح در  کاشــان مراحــل خــود را طــی 
صحــن مجلــس قرار گرفت کــه امیدواریم امســال این 

مطالبــه بــه حــق مردم محقــق شــود و دولــت در تأمین 
بــار مالــی آن همراهــی کنــد.

بهــره وری،  افزایــش  اداری،  بروکراســی  حــذف 
تولیــد ثــروت، ایجــاد اشــتغال، رضایتمنــدی و رفــاه 
مــردم، کاهــش هزینــه ترددهــای بی حاصــل، کاهش 
اتــالف وقــت مــردم و افزایــش ســرعت رشــد و توســعه از 
کــه قطعــًا ایــن اتفــاق  مزایــای طــرح ایــن اســتان بــوده 
بــه نفــع نظــام و کشــور اســت چــرا کــه مــردم شهرســتان 
هــای ایــن اســتان جدیــد، مردمــی والیتمــدار و انقالبــی 
کــرده و اولیــن  بوده انــد کــه دیــن خــود را بــه انقــالب ادا 

پایــگاه والیتمــداری در کشــور هســتند.
از وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در تکمیل 
ــان  ــذر کاش ــان، کنارگ ــه کاش ــاد ب ــای ابوزیدآب ــاده ه ج
و آران و بیــدگل و اتصــال بــه گرمســار، جــاده مشــهد 
اردهــال بــه قــم و بانــد دوم کاشــان بــه قــم و ایجــاد 
روشــنایی آزادراه امیرکبیــر جهــت امنیــت مســافرت 
کاهــش ترافیــک در دو شهرســتان هســتم. مــردم و 

شهرســتان های  در  تولیــد  و  صنایــع  حــال 
کاشــان، آران و بیــدگل وخیــم بــوده و بســیاری از 
آنهــا ناچــار بــه تعدیــل نیــروی انســانی شــده انــد 
کــه مشــکل اصلــی آنهــا نبــود نقدینگــی بــرای تأمین 
مــواد اولیــه اســت. هرچــه مــی گوییــم کســی گــوش 
ــوت  ــه م ــع ب ــار صنای ــه احتض ــش از اینک ــد پی نمی ده
گــردش دســتور  تبدیــل شــود در تأمیــن ســرمایه در 
دهیــد کــه دســتورالعمل هــای موجــود مربــوط بــه قبل 
از تحریــم اســت و پاســخگوی شــرایط فعلــی نیســت.

دســتورالعمل اختصــاص تســهیالت بــه تولیــد 
بــر اســاس 70 درصــد فــروش ســال قبــل در شــرایط 
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فعلــی جــواب نمی دهــد و بایــد تغییــر کنــد. آقایــان بــه 
داد تولیــد برســید. امســال ســال رونــق تولیــد اســت و 
ایــن رویــه جــاری رویــه حمایــت از تولیــد نبــوده و قابــل 
فهــم نیســت کــه وقتــی صنایــع داخلــی کمبود شــمش 
فــوالد و کاتــد مــس دارنــد بــه چــه دلیــل صنایــع ایــن دو 

محصــول را صــادر مــی کننــد.
دســتور دهیــد بــا توجــه بــه بــارش هــای اخیــر در 
کشــاورزی تجدیدنظــر  رویــه برخــورد بــا چــاه هــای 
شــود کشــاورزان از اقشــار مســتضعف و ضعیف جامعه 
هســتند و نمــی شــود عــالوه بــر کنتــرل ســاعت کارکــرد 
تعدیــل پروانــه چــاه هــای کشــاورزی را انجــام داد امــا 
هیــچ برنامــه ای بــرای تغییــر کشــت و راهــکاری بــرای 

تأمیــن معیشــت نداشــت.
از ســوی دیگر در شهرســتان های کاشــان، آران و 
بیــدگل 50 درصــد کشــاورزی در باغــات اســت و کارکــرد 
3 هــزار ســاعت از نظــر علمــی و فنــی صحیــح نبــوده و 
زیــر ســوال اســت. از ایــن رو بــا توجــه بــه نــوع کشــت هــر 
مزرعــه دســتور تجدیدنظــر در ســاعت کارکــرد را صــادر 

کنید.
ســاماندهی اتبــاع خارجــی بــه خصــوص در حــوزه 
کار قــرار دهــد. در منطقــه ای از کاشــان  کار را در دســتور 
حضــور اتبــاع خارجی، کار کارگران ســاختمانی منطقه 
کارگــران اتبــاع  کــه الزم اســت  کــرده  را دچــار تهدیــد 
کــه  زیــر نظــر ســرکارگران ایرانــی مشــغول بــه کار شــوند 
امــکان پاســخگویی وجــود  ایــن حــوزه  حداقــل در 

داشــته باشــد.
مطالبــات  بــه  می خواهــم  نیــز  رفــاه  وزیــر  از 
کــه بیــش از  بیمارســتان شــهید بهشــتی)ره( کاشــان 

140 میلیارد تومان اســت؛ ســامان دهد تا رســیدگی به 
بیمــاران بهتــر انجــام شــود.

نطق اضطراری  
98/9/17 

 انقــالب اســالمی ایــران مســیری پــر افتخــار را بــا 
گاه و مقاومــت آنــان بــر اســاس هدایت  حضــور مــردم آ
امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری طــی نمــوده اســت 
ــه  گردنه هــای پرخطــر و فتنــه هــای رنگارنــگ ب و از 
مــدد ایــن فرماندهــی هوشــمندانه عبــور کــرده اســت. 
امــروز اســتکبار جهانــی بــا شــروع جنــگ اقتصــادی 
امنیــت داخلــی کشــور را هــدف گرفتــه اســت و با فشــار 
بــر اقتصــاد و معیشــت مــردم بــه دنبــال تضعیــف 
کشــور اســت  کــه رمــز مانــدگاری  رابطــه امــام و ملــت 
ــام  ــاال تم ــا هــوش سیاســی ب ــران ب می باشــد مــردم ای
ایــن فتنه هــا را خنثــی کرده انــد که نمونــه آن حوادث 

کشــور اســت.  اخیــر در 
تذکــر چنــد نکتــه را در خصــوص آن الزم مــی 
کشــور  دانــم مــردم امین تریــن عنصــر در نظــام 
گذشــته نشــان داده  کــه در چهــل ســال  هســتند 
کــه هــر جــا نیــاز بــوده اســت جــان خــود را بــرای  انــد 
ســوال  جــای  حــال  کرده انــد.  فــدا  کشــور  ایــن 
افزایــش  ح  طــر اجــرای  در   دولــت  چــرا  اســت 
قیمــت بنزیــن ایــن مــردم را نامحــرم دانســت و 
نماینــدگان مــردم را نیــز در بــی خبری گذاشــت. در 
ــان و  ــور از زم کش ــن  ــمنان ای ــی از دش ــه بعض ک ــی  حال

نحــوه اجــرای آن بــا خبــر بودنــد و حتــی برنامه ریــزی 
در  بی تدبیــری  ایــن  در  مــردم  لــذا،  بودنــد.  کــرده 
اجــرای ایــن طــرح معتــرض هســتند مــردم در رابطــه 
ــان و  ــا آن ــورت ب ــدون مش ــه ب ک ــور  ــرا و و اداره ام ــا اج ب
نماینــدگان آنهــا انجــام شــده اســت معتــرض هســتند 
از دولتــی کــه نامــش تدبیــر و امیــد اســت مــردم انتظــار 
تدبیــر دارنــد نــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح اینگونــه 

بــی  تدبیــری شــود.
کــه عامــل  کارت ســوخت  در خصــوص حــذف 
کشــور  قاچــاق بیــن 5 تــا 15 میلیــون لیتــر در روز در 
اســت و هنــوز پاســخی داده نشــده اســت کــه علت آن 
کســانی بودنــد. از رئیــس  چــه بــود و عوامــل آن چــه 
محتــرم قــوه قضائیــه کــه رونــد مبارزه با فســاد ایشــان 
مــورد تقدیــر همــه مــردم ایــران اســت مــی خواهــم بــه 

کنــد. ایــن موضــوع رســیدگی 
خ بنزیــن که با  گهانــی نــر در قضیــه افزایــش نا
هوشــمندی مقــام معظــم رهبــری ایــن بــی درایتی 
ــه عمــق بحــران  کشــور را ب ــه مــی رفــت  ک ــت  دول
گیــری را ایجــاد  ببــرد و درگیری هــای خیابانــی فرا
بســتر  بــر  آشــوبگران  گســترده  موجــب  و  کننــد 
کنتــرل شــد و بــار دیگــر  گــردد  اعتراضــات مــردم 
کشــور  کــه ضامــن پایــداری  معجــزه والیــت فقیــه 
گــر درایــت مقــام معظــم رهبــری  اســت دیدیــم. ا
نبــود معلــوم نبــود چــه اتفاقــی مــی افتــاد و کشــور چــه 
هزینــه ای را مــی داد و ایــن ســوال پابرجاســت کــه چــرا 
تصمیمــی که می توانســت بــا کار کارشناســی و بدون 
مشــکل اجــرا شــود و در دولــت یــک بــار و در دولــت 
گذشــته هــم اجــرا شــده بــود بایــد بــه بحــران تبدیــل 
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شــود و امــام جامعــه بــرای آن هزینــه بپــردازد؟
بــر اســاس مصوبــه  شــورای ســران بایــد تمــام 
منابــع ایــن طــرح بــه افــراد نیازمنــد و اقشــار ضعیــف 
پرداخــت شــود امــا اطالعــات میدانــی و مراجعــات 
مردمــی ایــن را نشــان نمی دهــد و ارقــام اعــالم شــده 
ــذا، دولــت در  ــا واقعیــت همخوانــی نــدارد؛ ل دولــت ب
مــورد درخواســت مــردم در مــورد یارانــه معیشــتی ورود 
کنــد. دغدغــه مــردم جلوگیــری از گرانــی و کنتــرل بازار 

اســت. 
کمــر مــردم زیــر بــار ایــن  آقــای رئیــس جمهــور 
گرانــی خــم شــده اســت الزم اســت نظــارت بــر بــازار 
بیشــتر شــود و دائمــی و مســتمر باشــد جــای تعجــب 
افزایــش  عــدم  خصــوص  در  دولــت  دســتور  اســت 
قیمــت بعضــًا در خــود دولــت هــم رعایــت نشــده 
اســت. افزایــش 25 درصــدی قیمــت میلگــرد از ایــن 
کــه بایــد رســیدگی شــود جنــاب آقــای  مــوارد اســت 

رئیــس جمهــور چــرا؟
 تجربــه روســای جمهــوری قبل نشــان می دهند 
در دو ســال آخــر دوره دوم ریاســت جمهوری دولت هــا 
گرفتــار بی برنامگــی، خســتگی و ایجــاد مشــکالت 
بــرای مــردم بــه دلیــل عــدم تمرکــز بــر نیاز هــا و مســائل 
مردم و حواشــی می شــوند لذا از جنابعالی درخواســت 
کنــم در ایــن دو ســال آخــر نظــارت بیشــتری بــر  مــی 
کشــور داشــته باشــید و  امــورات و مســائل اجرایــی 
رســیدگی بــه وضــع معیشــت مــردم را در اولویــت قــرار 
دهیــد حتمــًا مــورد رضایــت خداونــد و رهبــر عزیزمــان 

خواهــد بــود. 
امــا چنــد تذکــر در مــورد حــوزه انتخابیــه؛ جنــاب 

تکمیلــی  بیمــه  وضعیــت  جمهــور  رئیــس  آقــای 
اایثارگــران در شــأن ایــن عزیــزان نیســت و موجــب 
بعضــی بــی حرمتــی هــا بــه پــدران و مــادران ایثارگــران 
و جانبــازان شــهدا مــی باشــد لــذا شــخصًا بــه موضــوع 

کنیــد.  ورود 
ریــس محتــرم ســازمان بهزیســتی هنــوز تهاتــر 
کاشــان بیــن  ســاختمان توانمنــدی قطــع نخاعــی 
ســازمان بهزیســتی و بنیاد شــهید انجام نشــده اســت 

ــان دهیــد.  لطفــا ایــن ماراتــن پیچیــده را پای
وزیــر محتــرم نفــت، جنــاب آقای زنگنه، دســتور 
کاشــان و  گاز مایــع در  کپســول  دهیــد نحــوه توزیــع 
آران و بیــدگل رســیدگی شــود. صــف هــای طوالنــی و 

کمبــود آن برازنــده مــردم نیســت.
جــاده  اســالمی  مهنــدس  قــای  آ جنــاب 
کاشــان و آران و بیدگل و اتصال به جاده  کنارگذر 
چرمشــهر و بزرگــراه امــام علــی تهــران بــه عنــوان 
ــرای شــهر تهــران  یــک جــاده پدافنــد غیــر عامــل ب
هــم می باشــد که نیازمنــد تزریق اعتبارات بیشــتر 
ــی رغــم آســفالت  ــادرود عل کاشــان و ب اســت. جــاده 
کــه جــان  شــدن بازگشــایی نشــده اســت؛ در حالــی 
مــردم در خطــر اســت. علــی رغــم دســتور جنــاب عالــی 
گذار نشــده اســت که  زمیــن بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس وا

نیــاز بــه تصریــح دارد.
تصویــب  پــرورش،  و  آمــوزش  محتــرم  وزیــر 
نامــه هیــأت وزیــران در خصــوص قانــون تعییــن و 
یــاران و مربیــان  تکلیــف حــق التدریســان،آموزش 
کــرده اســت  ــا امیــد  پیــش دانشــگاهی ایــن قشــر را ن
چــرا قانــون مجلــس را رعایــت و اجــرا نمی کنیــد؟ چــرا 

رتبه بنــدی معلمــان بــر خــالف نظــر مجلــس انجــام 
شــد؟ شــصت هــزار معلــم حــق التدریــس را بــال تشــبیه 
گرفتــه ایــم  و حاضــر بــه  کار  بــه صــورت بیــگاری بــه 

تعییــن تکلیــف آنهــا نیســتید.
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2-5- تذکر و سوال از مسئولین اجرایی کشور
 مطابــق بــا مــاده )144( آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، در صورتــی کــه نماینــده ای پرسشــی داشــته باشــد و یا در یکــی از ســازمان های دولتی یا وابســته به 
دولــت و یــا مؤسســاتی کــه بــا  ســرمایه یــا کمــک مالــی دولــت اداره می شــود یــا هــر نــوع ســازمان و مؤسســه کــه بعضــًا و یــا کاًل از وجــوه عمومــی اداره می شــود؛ عملیــات مخالــف 
اصــول یــا بر خــالف قانــون و مقــررات قانونــی مشــاهده نمایــد یــا از ســوء جریــان اداره ای اطــالع پیــدا کنــد حــق دارد راجــع بــه آن موضــوع بــه وزیر مســئول بــه صورت شــفاهی یا 
کتبی در صحن علنی مجلس تذکر دهد. پس از تذکر نیز وزیر مســئول باید پاســخ کتبی را مســتقیمًا به نماینده ابالغ نماید. در این راســتا، دکتر ســاداتی نژاد در طول دوره 
نمایندگــی خــود در 138 نوبــت مجــزا پیرامــون مشــکالت حــوزة انتخابیــة خود و مســائل کالن ملی به صورت شــفاهی و کتبی به مســؤولین اجرایی کشــور تذکــر داده انــد. در 

جــدول زیــر فهرســت تذکــرات دکتــر ســاداتی نژاد به مســئولین اجرایی کشــور ارائه گردیده اســت.

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

95/3/30کتبیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1
رسیدگی به حقوق و مزایای بهورزان خانه های بهداشت روستایی در طرح 

تحول سالمت و احتساب 2 سال دوره آموزشی آنان به عنوان سنوات 
خدماتی

تسریع در ارتقا روستاهای مشهد اردهال به بخش95/4/22کتبیوزیر کشور2

بحران کم آبی در روستاهای بخش نیاسر95/4/1کتبیوزیر نیرو3

95/4/1کتبیوزیر نیرو4
صدور دستور و پیگیری جدی نسبت به تحقق مصوبه 9 ماده ای شورایعالی 
آب و اعالم آخرین وضعیت پیشرفت مصوبه فوق الذکر به نمایندگان استان 

اصفهان

خشک شدن رودخانه زاینده رود برخالف قول آقای دکتر روحانی مبنی بر 95/4/22کتبیرئیس جمهور5
اینکه رودخانه کم آب می شود ولی خشک نمی شود

خارج نمودن ده هزار هکتار از اراضی مستثنیات مردم از محدوده پارک ملی 95/4/23کتبیرئیس جمهور6
برزک کاشان

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

تصویب اعمال فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون برنامه در کمیسیون ماده 95/4/24کتبیرئیس جمهور7
16

8
وزیر صنعت، معدن و تجارت/ وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ وزیر 
آموزش و پرورش/ وزیر نیرو

95/4/24کتبی

-  رسیدگی به وضعیت کارخانجات صنعتی منطقه به خصوص کارخانجات 
تعطیل شده یا در شرف تعطیلی مانند کاشی کاشان، حفاظ فرمان ، کاشی 

گرانیتی بهسرام و …
-  لزوم رسیدگی به حقوق و مزایای بهورزان خانه های بهداشت روستایی 

در “طرح تحول سالمت” و احتساب دو سال دوره آموزش آنها به عنوان 
سنوات خدمت

-  پیگیری اعمال ماده 51 برنامه پنجم توسعه فوق العاده ایثارگران در 
آموزش و پرورش 

- رسیدگی به بحران آب در روستاهای بخش نیاسر

نبود برنامه جامع در مقابله با بحران آب شرب در مناطق مرکزی ایران95/4/27کتبیوزیر نیرو9

ارتقا روستاهای حوزه انتخابیه95/4/30کتبیوزیر کشور10

95/4/30کتبیوزیر آموزش و پرورش11

دخالت در هدایت تحصیلی دانش آموزان و بوجودآمدن نارضایتی در آن ها 
و اولیای محترم

گرفتن وجه زمان ثبت نام که در مواردی به گالیه صریح در جلسات شورای 
اداری استان کشیده شده

وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر 12
رسیدگی به اعتراضات بازنشستگان فوالد و ذوب آهن و کسب رضایت این 95/4/30 کتبیتعاون، کار و رفاه اجتماعی

قشر زحمت کش

تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمت)بسته های حمایتی(آموزش و پرورش 95/4/30کتبیوزیر آموزش و پرورش13
و عدم پرداخت حقوق آنان

جلوگیری از قطعات خودرو بی کیفیت از طریق تنظیم تعرفه واردات95/5/6کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت14

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

95/5/20کتبیوزیر کشور/ وزیر آموزش و پرورش15
- ایجاد سازمان امور اجتماعی برخالف قانون اساسی و بدون تصویب 

مجلس شورای اسالمی
- حذف عملی اجبار در هدایت تحصیلی در شهرستان ها

تکمیل استخرهای ذخیره آب در منطقه کاشان و آران و بیدگل95/5/21کتبیوزیر جهاد کشاورزی16

17

وزیر راه و شهرسازی/ وزیر معدن صنعت و 
تجارت/ وزیر کشور/ وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی/ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی/ 
وزیر ورزش و جوانان/ وزیر نیرو/ رئیس 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری

95/5/24شفاهی

- اصالح جاده های خطرآفرین کاشان و آران و بیدگل شامل جاده های 
کاشان به برزک - مشهد اردهال - نوش آباد - بادرود - سفید شهر - 

مشکات و ابوزید آباد و پیچ های خطرناک جاده های طاهرآباد ، یزدل و 
نوش آباد و تکمیل جاده های گرمسار و کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و لزوم 

تحقق تعهدات وزارت راه و شهرسازي در قبال مسکن مهر کاشان و آران و 
بیدگل

- اختصاص تسهیالت سرمایه در گردش به صنایع منطقه و لزوم تفویض 
اختیار به اداره صنعت معدن و تجارت کاشان به دلیل حجم زیاد صنایع 

در کاشان
اختصاص اعتبارات الزم به طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان 

- مشکالت مرزی دو استان اصفهان و مرکزی در منطقه اردهال و  همچنین 
مشکالت حریم دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل 

- لزوم ارتقای روستاهای استرک و جوشقان به شهر و ارتقای شهرهای 
اردهال و سفیدشهر به بخش

تدوین چارت تشکیالتی و ساختار فرمانداری های ویژه خصوصا شهرستان 
کاشان و لزوم تعیین اختیارات آنها

- تکمیل مجموعه های فرهنگی کاشان و آران و بیدگل
- احداث بیمارستان تامین اجتماعی

- تکمیل سالن های ورزشی نیمه تمام روستاهای منطقه از جمله سن سن ، 
سده ، نشلج ، یزدل

- تامین آب آشامیدنی روستاهای منطقه اردهال و تسریع در تکمیل طرح 
انتقال آب زاینده رود به کاشان

- لزوم رسیدگی به شرایط نامقاوم آبشار نیاسر و تامین اعتبار مرحله دوم شهر 
زیرزمینی نوش آباد

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

95/5/25کتبیوزیر نفت18

چرا علیرغم عدم اصالح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای 
جدید نفتی و تضاد آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و 

با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی وزارت نفت 
در پی اجرا کردن این قراردادهاست؟

لزوم احداث پل روگذر راوند کاشان جهت تسهیل تردد به مشهد اردهال95/5/27کتبیوزیر راه و شهرسازی19

اعمال سختی کار کارکنان اداره پست )موزعین مرسوالت پستی(95/8/4کتبی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی20

وزیر صنعت، معدن و تجارت/ وزیر تعاون، 21
تذکر به مبنی بر لزوم رسیدگی فوری به برخی از شرکت ها و بنگاههای 95/8/11کتبیکار و رفاه اجتماعی

تولیدی تعطیل شده منطقه

نامه 20 نماینده برای لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل مشکالت 95/8/12کتبیرئیس جمهور22
معیشتی مردم

تشکیل ستاد احیای زاینده رود95/9/3کتبیرئیس جمهور23

دلیل عدم  پرداخت معوقات معلمان حق التدریس95/9/24کتبیوزیر آموزش و پرورش24

دلیل عدم صدور مجوز شهرک ماهیان زینتی راوند کاشان 95/9/28کتبیوزیر جهاد کشاورزی25

دلیل عدم اجرای وعده 15 ساله سازمان تأمین اجتماعی در احداث 95/9/28کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی26
بیمارستان تأمین اجتماعی کاشان 

رفع مشکل جاده حسین آباد به ابوزیدآباد بدلیل حادثه آفریني95/9/28کتبیوزیر راه و شهرسازی27

تذکر در خصوص اصالح منطقه حفاظت شده قمصر و برزک95/9/30کتبیرئیس سازمان محیط زیست28

تذکر به وزیر نیرو در مورد بحران کم آبی در روستاهای بخش نیاسر95/9/30کتبیوزیر نیرو29

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و 30
دلیل عدم اجرایی شدن سند توسعه طب سنتی ایران اسالمی 95/10/1کتبیآموزش پزشکی

95/10/6کتبیحسن روحانی رئیس جمهور31

در خصوص گرانی روزافزون و افسار گریخته کاالهای اساسی و مواد غذایی 
و مشکل معیشتی اقشار آسیب پذیر با توجه به بند 12 اصل 3 قانون اساسی 

مبنی بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و 
بهداشت و تعمیم بیمه

تذکر درخصوص لزوم پرداخت معوقه معلمان حق التدریس95/10/6کتبیوزیر آموزش و پرورش32

وزیر جهاد کشاورزی/ وزیر تعاون، کار و 33
95/10/13کتبیرفاه اجتماعی

- عدم صدور مجوز شهرک ماهیان زینتی راوند 
-  عدم اجرای وعده سازمان تامین اجتماعی در احداث بیمارستان تامین 

اجتماعی کاشان با گذشت بیش از 15 سال 

34

رئیس کل بانک مرکزی/ وزیر اقتصاد/ 
وزیر نفت/ وزیر صنعت، معدن و 

تجارت/ رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری/ وزیر جهاد کشاورزی/ وزیر 
راه و شهرسازی/ رئیس سازمان میراث 

فرهنگی کشور

95/10/15شفاهی

-  گرانی های اخیر در اقالم مصرفی مردم خصوصا در روزهای نزدیک به 
سال جدید و  برنامه ریزی جدی برای تنظیم بازار اقالم اساسی 

-  دلیل کاهش طول ماه های سرد سال، حذف قیمت پلکانی ماه های 
گرم و صدور قبض های سنگین برای مردم و مناطق سردسیر مانند برزک و 

نیاسر کاشان 
- لزوم کاهش تعرفه نخ های ظریف مورد استفاده در کارخانه های فرش 

ماشینی آران و بیدگل 
-  احیای شهر زیرزمینی سفیدشهر و توسعه شهر زیرزمینی نوش آباد 

-  جایگزینی روش های نوین کشت 
-  تخصیص اعتبار برای تسریع در عملیات عمرانی طرح های جاده 

مواصالتی کاشان- ابوزیدآباد- حسین آباد و کنارگذر کاشان- آران و بیدگل 
- دلیل تاخیر در صدور اسناد مالکیت شهرک های صنعتی آران و بیدگل 

- ضرورت مقاوم سازی آبشار نیاسر
- تعطیلی کارخانه کاشی مهسرام کاشان،

- تکمیل استخرهای ذخیره آب در روستاهای کاشان
- طرح های راهسازی کاشان- بادرود 

دلیل عدم بررسی تقسیمات کشوری در استان اصفهان در مورد تفکیک 22/.95/10کتبیوزیر کشور35
بخش شمالی استان در قالب یک استان مستقل

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

رسیدگی به مشکالت عدیده کارگران شرکت خط و ابنیه فنی95/10/24کتبیوزیر راه و شهرسازی36

37
وزیر صنعت، معدن و تجارت/ وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی/ وزیر جهاد 

کشاورزی
95/11/10کتبی

-  علت باالبودن تعرفه نخ های ظریف مورد استفاده در فرش ماشینی
- دلیل عدم تدوین مجتمع فرهنگی کاشان و آران و بیدگل

- دلیل عدم رسیدگی برای تامین و مرمت قنوات و عدم تکمیل سطح های 
ذخیره آب در بخش نیاسر و خرم دشت کاشان

38

وزیر صنعت، معدن و تجارت/ رئیس 
سازمان محیط زیست/ وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری/ وزیر نیرو/ وزیر 
راه و شهرسازی/ وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی/ وزیر کشور/ وزیر اقتصاد

95/12/10شفاهی

- دلیل عدم شروع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی 
-  اقدامات الزم در خصوص راه اندازی سومین شهرک صنعتی کاشان 

- تسریع در صدور مجوز پارک علم و فناوری کاشان 
-  تأمین دیون مالی برای احداث تونل، پروژه آبرسانی کاشان و حل 

مشکالت مربوط به آب آشامیدنی مسکن مهر کاشان 
-  تأمین اعتبار درباره جاده گرمسار و کنارگذر کاشان، آران و بیدگل و  

اقدامات الزم در رسیدگی به جاده ها در حوزه انتخابیه .
- رسیدگی به وضعیت کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان 

- احداث بیمارستان تأمین اجتماعی  با وجود 250 هزار شخص که بیمه 
می پردازند 

- رسیدگی به آسیب های اجتماعی کشور و تقسیمات کشور در حوزه 
انتخابیه  و ایجاد ساختار مناسب برای فرمانداری ویژه کاشان 

- رسیدگی های الزم را به وضعیت سپرده گذاران موسسه پدیده شاندیز و 
ثامن الحجج )ع(

96/1/15کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی39
لزوم نظارت بیشتر و ارزیابی دقیق نسبت به فیلم های سینمایی تولیدی 

کشور از نظر رعایت شئون و هنجارهای جامعه و دوری از سیاه نمایی و 
ایجاد روحیه ناامیدی

وزیر ورزش و جوانان/ وزیر تعاون، کار و 40
96/1/16کتبیرفاه اجتماعی

-  لزوم حمایت از هیات های ورزشی شهرستان های کوچک و شهرهای 
جدید التاسیس 

- دلیل عدم احداث بیمارستان تامین اجتماعی کاشان با وجود بیش از 250 
هزار بیمه پرداز 

رسیدگي به وضعیت کارگران کاشان 96/2/19کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی41

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(



87
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موضوع تاریخسوال

96/2/19کتبیرئیس جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور42
ضرورت اقدام عاجل برای جلوگیری از اقدامات گسترده خالف قانون در 

انتخابات ریاست جمهوری و دخالت سازمان ها و دستگاه های دولتی در 
اقدام علیه نامزدهای انتخاباتی

دالیل صادرات مس، علی رغم نیاز صنایع داخل کشور96/2/19کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت43

تسریع در پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم از کشاورزان 96/3/10کتبیوزیر جهاد کشاورزی44

تسریع در پرداخت حقوق معوق 6 ماهه راهداران96/3/10کتبیوزیر راه و شهرسازی45

وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس بانک 46
رسیدگی سریع به وضع مردم سرمایه گذار در مؤسسات مالی کاسپین، آرمان 96/3/22کتبیمرکزی

توسعه و...

96/4/3کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت47
دلیل عدم رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنایع فوالدی به ویژه 

خام فروشی در صنایع تولید شمش داخلی علی رغم نیاز کارخانجات نورد 
داخلی 

اقدامات تحریک آمیز فرمانداری دلیجان در منطقه مشهد اردهال کاشان96/4/13کتبیوزیر کشور48

رسیدگي به وضعیت کارخانه فوالد کویر آران و بیدگل و دنیای مس کاشان و 96/4/14کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت49
ضروت تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها

تعیین تکلیف و رسیدگی به وضعیت کارگزاران سهام عدالت در سراسر کشور96/4/14کتبیوزیر اقتصاد و امور دارایی50

دلیل تعطیلی جاده خطرآفرین سفیدشهر- کاشان و کنارگذر شرقی کاشان و 96/4/14کتبیوزیر راه و شهرسازی51
آران و بیدگل و جاده پرخطر برزک- کاشان 

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

52
وزیر امور خارجه/ وزیر نفت/ وزیر صنعت، 

معدن و تجارت/ وزیر کشور/ وزیر راه و 
شهرسازی

96/4/18شفاهی

- به روزرسانی و افزایش تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران 
- نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس و لزوم عکس العمل جدی 
- افزایش دیپلماسي با توجه اجرای شتابان طرح گاپ در ترکیه و سدسازی 

های غیرکارشناسی بر روی دجله و فرات 
- لزوم شفاف سازی زمینه قرارداد با شرکت بدسابقه و بدعهد توتال

- دلیل عملکرد ضعیف در حفظ و اشتغال موجود در سال اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال ، تولید کارخانه های دنیای مس کاشان و کارخانه فوالد کویر 

آران و بیدگل به دلیل عدم تامین مواد اولیه به نصف کاهش یافته است. 
- تعیین اختیارات فرمانداری های ویژه 

- رسیدگی به راه های پرخطر منطقه از جمله جاده های برزک، ابوزیدآباد، 
سفیدشهر و توقف عملیات راهسازی در محورهای پرتردد کاشان و کنارگذر 

شرقی کاشان و آران و بیدگل، کمربندی کاشان و گرمسار 
- لزوم تامین قیر رایگان برای راه ها و معابر روستایی و شهرهای کوچک

جلوگیری از تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور96/4/20کتبیوزیر علوم، تحقیقات و فناوری53

54

معاون میراث فرهنگی و گردشگری رئیس 
جمهور/ رئیس سازمان محیط زیست/ 

وزیر راه و شهرسازی/ وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری

96/5/26شفاهی

-  مشکالت زیرساخت گردشگری دو شهرستان کاشان و آران بیدگل و 
استحکام بخشی به آبشار نیاسرکاشان، باغ تاریخی فین، تپه سیلک، شهر 

زیرزمینی نوش آباد و سفید شهر
- پرداخت دیون پروژه انتقال آب به کاشان 

-  معادن روستاهای جوشقان و تجره  
- راه و زیرساخت در جادهای کاشان به برزک، کاشان به ابوزیدآباد، کاشان 

به سفید شهر و ورودی مشکات -- عدم تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور 

عدم توجه به تأمین مواد اولیه برای شرکت های فوالد و ایجاد بحران برای 96/6/5کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت55
این شرکت ها 

تذکر 69 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره تولید و مصرف محصوالت 96/6/12کتبیرئیس جمهور56
تراریخته 

دلیل عدم حل مشکالت کارخانجات فوالد نورد در تأمین شمش 96/8/2کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت57

در این تذکر، دالیل افزایش هزینه سفر زائران اربعین امام حسین )ع( مورد 96/8/4کتبیوزیر راه و شهرسازی58
سؤآل قرار گرفته است.

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

96/9/3کتبیوزیر نفت59
عدم اجرای ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت مصوب 93/12/13 در خصوص معافیت مساجد، 
موسسات قرآنی از پرداخت هزینه مصرف گاز

عدم رفع مشکل 20 ساله کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان 96/9/18کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی60

علت تأخیر در نصب انشعابات گاز در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 24/ 96/9کتبیوزیر نفت61
علی رغم واریز وجوه

دلیل عدم تفویض اختیار به بانک های منطقه جهت اعطای تسهیالت به 96/9/29کتبیوزیر اقتصاد62
صنایع منطقه 

دلیل عدم تحویل زمین شهرک ماهیان زینتی راوند کاشان علی رغم دستور 96/9/29کتبیوزیر جهاد کشاورزی63
صریح وزیر 

دلیل عدم ایمن بودن جاده های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 96/9/29کتبیوزیر راه و شهرسازی64

دلیل عدم حمایت از ورزش های روستایی و پتانسیل های قهرمانی کشور 96/9/29کتبیوزیر ورزش و جوانان65

دالیل عدم اجرای تعهد سازمان تأمین اجتماعی نسبت به احداث 96/9/29کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی66
بیمارستان تأمین اجتماعی در کاشان 

دالیل عدم پرداخت حق و حقوق کارگران شرکت ابنیه تراورس 96/9/29کتبیوزیر راه و شهرسازی67

دلیل عدم تکمیل مجتمع های فرهنگی شهرستان های کاشان و آران و 96/10/2کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی68
بیدگل 

دلیل عدم رسیدگی و حمایت از باشگاه های رفاه کارگران در سطح کشور 96/10/2کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی69

دالیل عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان 5/ 96/10کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی70

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

دالیل عدم توجه به طب سنتی و در تنگا قرار گرفتن این طب قدیمی ایرانی 96/10/5کتبیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی71

در این تذکر، دالیل حرفه ای انتصاب مدیرعامل سایپا سیتروئن مورد سؤال 96/10/5کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت72
قرار گرفته است.

96/10/5کتبیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی73
با توجه به مشکالت و شرایط جدید اعطای سیب سالمت برای کارگاه های 

گالب گیری، دلیل ابالغ بخشنامه هایی که منجر به تعطیلی اشتغال در 
روستاها می شود، مورد سؤال قرار گرفته است.

کید بر تسریع در پرداخت خسارت بیمه کشاورزان شهرستان های کاشان 96/10/10کتبیوزیر جهاد کشاورزی74 تأ
و آران و بیدگل

96/10/26کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت75
دالیل عدم انتقال مخازن سوخت از مرکز شهر کاشان با توجه به دستورات 

پدافند غیرعامل به کنار ایستگاه تقویت فشار لوله انتقال فراورده های نفتی 
در اطراف کاشان 

دالیل عدم نظارت بر بخش های مالی شرکت ملی نفت و سوء استفاده های 96/10/26کتبیوزیر نفت76
مالی و اختالس در این شرکت 

در این تذکر، رابطه شرکت خصوصی شمسا و سازمان حج و زیارت مورد 96/10/26کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی77
سؤال واقع شده است.

عدم اهتمام در استفاده وزارت نیرو از فناوری های نوین در تأمین منابع آب 96/10/26کتبیوزیر نیرو78
کشور 

اقدامات وزارت خارجه در موضع گیری های خصمانه مقامات آمریکایی و 96/10/26کتبیوزیر امور خارجه79
اروپایی در حمایت از آشوبگران حوادث دی ماه 96 

تذکر در مورد عدم اجرای قانون در شرکت ملی گاز در مورد نصب انشعابات 96/10/26کتبیوزیر نفت80
موقت در حاشیه شهر ها

دلیل عدم موضع گیری نماینده جمهوری اسالمی ایران در محکومیت 96/10/26کتبیوزیر امور خارجه81
نقض حقوق مسلمانان میانمار در نشست مربوطه

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

تذکر در مورد امضای غیرکارشناسی سند 2030 و اقدامات پیشگیرانه  از تکرار 96/10/26کتبیوزیر امور خارجه82
این اتفاق

نداشتن طرح اجرایی در زمینه مد و لباس 96/10/27کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی83

دلیل عدم ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در واحد فوالد 96/10/27کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت84
امیرکبیر کاشان

دلیل عدم ارائه برنامه مدون در حمایت از موسسات قرانی کشور96/10/27کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی85

دلیل عدم رعایت آمایش در احداث پلنت های شرکت های پتروشیمی با 96/10/27کتبیوزیر نفت86
pp توجه به نیاز منطقه با الیاف

دلیل عدم برنامه ریزی برای احداث واحدهای کامپاندینگ در سایپا کاشان96/10/27کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت87

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ وزیر 88
96/10/27کتبیفرهنگ و ارشاد اسالمی

-  دلیل عدم رسیدگی و حمایت از باشگاه رفاه کارگران در سطح کشور  
- دلیل عدم تکمیل مجتمع های فرهنگی کاشان، آران و بیدگل و اطراف آن 

- وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت شمشاد در سازمان حج و زیارت

وزیر راه و شهرسازی/ وزیر تعاون، کار و رفاه 89
96/11/1شفاهیاجتماعی/ وزیر نیرو/  وزیر نفت

- دلیل عدم پرداخت مزایای بازنشستگی کارکنان شاغل در بنگاه های 
گذار شده طبق اصل 44 و عدم استمهال وام های کشاورزان خسارت دیده  وا

مطابق قانون 
- روشنایی آزادراه قم - کاشان

- دلیل حذف عوارض در قبوض برق چاه های کشاورزی 
-  عدم اجرایی شدن حذف آبونمان از قبوض گاز 

- عدم تغییر تعرفه برق منطقه

دلیل اخذ سود و دیرکرد با وجود استمهال وام های بانک کشاورزی 96/11/25کتبیوزیر جهاد کشاورزی90

رسیدگی دولت به مشکالت جاده ای به ویژه جاده پر خطر برزک96/12/20کتبیوزیر راه و شهرسازی91

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

گذاری زمین علی رغم تاکید وزیر در مورد شهرک ماهیان زینتی 97/1/16کتبیوزیر جهاد کشاورزی92 دلیل عدم وا
راوند 

ممنوعیت حضور اتباع خارجی در کاشان جهت حفظ اشتغال در بخش های 97/1/29کتبیوزیر کشور93
خدماتی و ساختمانی

دلیل تاخیر و تعلل در تکمیل باند دوم جاده کاشان-بادرود علیرغم برنامه 97/2/11کتبیوزیر راه و شهرسازی94
ریزی قبلی 

تسریع در انتخاب رئیس آموزش و پرورش کاشان97/2/19کتبیوزیر آموزش و پرورش95

خسارت های وارده به کشاورزان و مردم در سیل اخیر شهرستان های 97/2/19کتبیوزیر کشور96
کاشان و آران و بیدگل.

تسریع در انتخاب رئیس آموزش و پرورش کاشان و مدیرکل آموزش و 97/3/8 کتبیوزیر آموزش و پرورش97
پرورش استان اصفهان 

دلیل عدم رعایت حق کارگران کاشان در احداث بیمارستان تأمین اجتماعی 97/3/8 کتبیوزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی98
کاشان علی رغم وعده 15 ساله 

دلیل عدم اجرای بند واو تبصره 16 قانون بودجه سال 97 در بخشودگی 97/3/23 کتبیوزیر اقتصاد و امور دارایی99
جرایم و سود تسهیالت زیر 100 میلیون تومان توسط بانک ها 

تذکر به رئیس جمهور در مورد کاهش ارزش پول ملی 97/3/23کتبیرئیس جمهور100

لزوم تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه کارخانجات ریسندگی کاشان به قید 97/4/5کتبیوزیر اقتصاد و امور دارایی101
فوریت 

بازنگری و استثنا نمودن کاشان و آران و بیدگل از قطعی های سراسری برق 97/4/20کتبیوزیر نیرو102
با توجه به گرمای 46 درجه در این منطقه

رئیس جمهور/ وزیر صنعت، معدن و 103
تامین مواد اولیه پتروشیمی برای صنعت فرش و ریسندگی 97/5/29شفاهیتجارت

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(



93

ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

تذکر در مورد تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری و پرسنل اتوبوسرانی 97/6/7کتبیوزیر کشور104

دلیل تاخیر و تعلل در تکمیل باند دوم جاده کاشان-بادرود علیرغم برنامه 97/6/11کتبیوزیر راه و شهرسازی105
ریزی قبلی

لزوم اطالع رسانی درباره مشکالت کشور به مردم در شرایط جنگ اقتصادی 97/6/13شفاهیرئیس جمهور106
از سوی دولت   

تصویب آیین نامه ودستورالعمل یکطرفه برای چاههای آب کشاورزی بدون 97/6/13کتبیوزیر نیرو107
رعایت شرایط معیشتی کشاورزان

رئیس جمهور/  وزیر صنعت، معدن و 108
- تشکیل کارگروه ویژه صنعت فرش ماشینی کاشان97/6/14شفاهیتجارت

- مشکالت مالی صنایع فرش منطقه

بازنگری و استثنا نمودن کاشان و آران و بیدگل از قطعی های سراسری برق 97/6/20 کتبیوزیر نیرو109
با توجه به گرمای 46 درجه در این منطقه

عدم اختصاص سهم درآمد بازدید از امکانات تاریخی به حساب اداره میراث 97/6/20کتبیرئیس جمهور110
فرهنگی همان شهر 

دلیل تصویب آیین نامه و دستورالعمل یک طرفه برای چاه های آب 97/6/21کتبیوزیر نیرو/ وزیر جهاد کشاورزی111
کشاورزان بدون رعایت شرایط معیشتی آن ها 

ایمنی آزاد راه امیرکبیر97/7/1کتبیوزیر راه و شهرسازی112

دلیل عدم فعالیت و برنامه ریزی وزارت ارشاد در روستاهای کشور 97/7/28کتبیوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی113

97/8/28شفاهیوزیر صنعت، معدن و تجارت114
- لزوم تهیه نقدینگی برای صنایع در این گرفتاری اقتصادی

- اجرایی شدن قانون اعطای وام های زیر 100 میلیون تومان، پیش بینی 
شده در بودجه 97 

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

رئیس جمهور/ وزیر آموزش و پرورش/ 115
97/11/2شفاهیوزیر اقتصاد

-  گرانی اقالم اساسی
- رسیدگی به وضعیت خدمتگزاران مدارس

-  عدم پرداخت ارز خرید اعتباری نخ برای صنایع فرش منطقه

97/11/16کتبیوزیر صنعت، معدن و تجارت/  وزیر کشور116
- رسیدگی به وضعیت معادن اطراف روستای جوشقان 

- وضعیت مقاوم سازی آبشار و باغ تاالر نیاسر 
-  ارتقا منطقه فرهنگی اردهال به بخش برای رفع مشکالت تاریخی منطقه

لزوم تسریع در تکمیل باند دوم جاده کاشان- بادرود97/12/7کتبیوزیر راه و شهرسازی117

رئیس جمهور/ وزیر تعاون، کار و رفاه 118
20/ 97/12شفاهیاجتماعی

-  رسیدگی فوری درباره گرانی شدید و آشفتگی بازار 
-  پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط سازمان تأمین 

اجتماعی 

رسیدگی جدی به خسارت دیدگان از بارش برف و سیالب در شهرستان های 98/2/19کتبیوزیر کشور119
کاشان و آران و بیدگل

رسیدگی به وضعیت بیمه دی در موضوع بیمه ایثارگران98/2/22کتبیرئیس جمهور120

رسیدگی به وضعیت بیمه دی در موضوع بیمه ایثارگران 4/2/ 98شفاهیبنیاد شهید و امور ایثارگران121

تسریع در احداث بیمارستان تأمین اجتماعی کاشان98/4/4شفاهیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی122

وضعیت حقوق، بیمه و آینده شلغی معلمان خرید خدمت 98/4/20شفاهیوزیر آموزش و پرورش123

عدم توجه به مشکالت تولیدکنندگان در صنایع نساجی و فرش  ماشینی و 98/4/24شفاهیوزیر صنعت، معدن و تجارت124
صنایع نورد فوالد و مس 

وزیر نیرو/ وزیر کشور/رئیس سازمان میراث 125
98/5/27شفاهیفرهنگی

- تعدیل پروانه بدون در نظر گفتن راهی برای معیشت کشاورزان 
- رسیدگی به وضعیت رودخانه اردهال

- پرداخت حقوق معوقه پرسنل شهرداری و اتوبوس رانی کاشان و آران و 
بیدگل و شهرهای اطراف

- مقاوم سازی آبشار نیاسر

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

126
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ وزیر 
صنعت، معدن و تجارت/ سرپرست 

آموزش و پرورش
98/6/10شفاهی

- همسان سازی حقوق بازنشستگان 
- واردات لنت ترمز و تعطیلی کارخانجات تولید لنت در کشور 

- رسیدگی به مشکالت معلمان خرید خدمت

127

رئیس جمهور/ وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی/ وزیر کشور/ وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی/  وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی/ رئیس سازمان محیط زیست

98/6/11شفاهی

- اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
- سفر و حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آغاز عملیات اجرایی 

بیمارستان تامین اجتماعی کاشان 
- دلیل عدم اجرای قانون اعطای سختی کار برای پرسنل آزمایشگاه، اتاق 

عمل و ماماها 
- پرداخت حقوق معوقه شهرداری های کل کشور 

- تعیین جایزه ای با عنوان محتشم کاشانی در جشنواره شعر عاشورایی
- ساماندهی و آزادسازی اطراف مقبره محتشم کاشانی

- جلوگیری از دفن زباله در شهرستان آران و بیدگل 

128
شهردار تهران/ وزیر نفت/ وزیر راه و 

شهرسازی/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی/ 
وزیر آموزش و پرورش

98/7/3شفاهی

- هشدار  نسبت به حذف نام شهدا در برخی از ایستگاه ها و خیابان ها در 
شهر تهران

- دلیل عدم تحویل زمین باغ موزه دفاع مقدس کاشان
- دلیل عدم اجرای بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 

تامین مواد اولیه صنایع فوالدی
- تأمین قیر برای کارخانه های آسفالت سازی منطقه.

- دلیل عدم اقدام راه آهن به احداث پل زیرگذر کاشان و آران بیدگل
- ساخت موزه در کنار تپه های سیلک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی.
- رسیدگی به وضعیت حق التدریسان، آموزشیاران، معلمان خرید خدمت و 

پرداخت پاداش معلمان

عدم حل مشکالت  بیمه تکمیلی ایثارگران و جانبازان و خانواده های شهدا 98/7/9کتبیرئیس جمهور129

دلیل عدم اجرای دستور وزیر در خصوص استثنا شدن باغات از تعدیل 98/7/10کتبیوزیر نیرو130
پروانه چاه کشاورزی توسط مدیرکل آب استان اصفهان 

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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/سوالردیف /مسئول مورد  تذکر نوع تذکر
موضوع تاریخسوال

98/9/17شفاهیرئیس جمهور131
نحوه اداره کشور، عدم پرداخت یارانه معیشتي به بخش قابل توجهي از 

مردم منطقه، وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی ایثارگران، دلیل عدم تناسب 
آیین نامه مصوب دولت درخصوص به کارگیری معلمان حق التدریس

علت عدم بیمه کردن زنان قالیباف98/9/25کتبیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی132

دلیل حذف نام کاشان از طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان98/9/27کتبیوزیر راه و شهرسازی133

رسیدگی جدی به حضور سفیر انگلیس در میان تجمعات تهران98/10/22شفاهیوزیر  امور خارجه134

اقدامات وزارت امورخارجه در موضع گیری های خصمانه مقامات آمریکایی و 98/10/30سوالوزیر امور خارجه135
اروپایی در حمایت از آشوب گران حوادث دی ماه 96 چه بوده است؟

136
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش 

و پرورش
98/11/6شفاهی

مشکل تعدیل پروانه چاه های آب کشاورزان، رسیدگی به عدم دریافت 
یارانه معیشتی اقشار ضعیف جامعه، بازنگری در خصوص رتبه بندی 

معلمان و رسیدگی به وضعیت مستخدمان مدارس

98/11/6شفاهیاستاندار  اصفهان137
عدم رعایت عدالت در طرح آمایش سرزمینی استان اصفهان در خصوص 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و لزوم بازنگری این طرح با حضور 

نخبگان و دانشگاهیان

دادن پاسخ دندان شکن به ترامپ تازه زبان باز کرده به فارسی و دقت در 98/11/6شفاهیوزیر امور خارجه138
مصاحبه ها برای رعایت شأن ملت ایران

جدول 2-۵ - فهرست تذکرات کتبی و شفاهی به مسئولین اجرایی کشور )ادامه(
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ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

تشکیل و برگزاری 
کارگروه ها و همایش ها

1. تشکیل و برگزاری کارگروه های تخصصی مردمی / 2. امور بانوان 
/ 3. برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی

3
کشــور و در نتیجــه  گیــری صحیــح و مناســب از دانــش و توانایــی هــای نخبــگان موجــب پیشــرفت علــم در  بهــره 

کاهــش آســیب پذیــری هــا خواهــد شــد. رســیدن بــه موضــع عــزت و اقتــدار و 

دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی 97/7/25
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3-1- تشکیل و برگزاری
کارگروه های تخصصی مردمݡی

کمیته هــای تخصصــی و برگــزاری نشســت های متعــدد بــا نخبــگان، مســئولین و  دکتــر ســاداتی نژاد در بــدو ورود خــود بــه مجلــس شــورای اســالمی بــا تشــکیل 
اقشــار مختلــف مــردم در هــر دو شهرســتان، بررســی جامــع مســائل و مشــکالت مــردم منطقــه در حوزه هــای صنعتــی، خدماتــی، عمرانــی، ارتباطی، آموزشــی، بهداشــتی،  
فرهنگــی، ورزشــی و ... الگــو و راهبــرد عینــی و عملیاتــی جهــت عبــور از مشــکالت و جبــران کمبودهــا را در اولویــت کاری نخســت خویــش قــرار دادنــد. در ادامــه عنــوان 

گردیــده اســت: کارگروه هــای تخصصــی تشــکیل شــده ارائــه 

•  کارگروه ارتقاء منطقه کاشان 
•  کارگروه ارتقاء منطقه آران و بیدگل

•  کارگروه تشکیل شورای ترکیبی آران و 
بیدگل

•  کارگروه آموزش و تحقیقات
•  کارگروه امنیت اجتماعی

•  کارگروه آب و محیط زیست
•  کارگروه زیر ساخت و  عمران

•  کارگروه سالمت
•  کارگروه مردمی خیرین منطقه کاشان

•  کارگروه کاهش تعرفه برق 
•  کارگروه رادیو

•  کارگروه ارتقا ء منطقه راوند
•  کارگروه ارتقاء  منطقه لتحر
•  کارگروه ارتقاء  منطقه فین

•  کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال
•  کارگروه پیگیری مطالبات بازنشستگان 
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و نساجی

•  کارگروه حل مشکالت شهرک های 
صنعتی و صنعتگران

•  کارگروه معادن منطقه کاشان
•  کارگروه احیای صنعت ابریشم کاشان

•  کارگروه شهرک ماهیان زینتی
•  کارگروه پارک ملی نجوم و فضاپایه

•  کارگروه توسعه امور  روستایی
•  کارگروه توسعه و ترویج بوم گردی و 

صنایع دستی روستایی
•  کارگروه گردشگری

•  کارگروه مردمی تجلیل و تکریم از خادمین 
هیأت مذهبی و مداحان اهل بیت

•  کارگروه فرهنگ و هنر 
کارگروه ورزش   •

•  کارگروه مردمی تجلیل از خیرین و 
خادمین قرآنی

•  کارگروه بزرگداشت شهادت حضرت علی 
ابن باقر)ع( و احیای سنت پیاده روی در 27 

جمادی الثانی
•  کارگروه تحکیم بنیان خانواده 
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3-2-  امور بانوان
در راســتای تحقــق اهــداف عالــی جامعــه اســالمی و در راســتای تحقــق چشــم انــداز بیســت ســاله، نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایــران خــود را موظــف می داند تا 
بــرای ارتقــاء ســالمت همــه جانبــه زنــان در حیطه هــای جســم، روان، اجتماعــی و معنــوی بــا تمــام ظرفیــت بکوشــد. در همیــن راســتا، دکتــر ســاداتی نژاد با هدف بررســی 
و حــل مشــکالت بانــوان منطقــه خــود اقــدام بــه ایجــاد دفتــر امــور بانــوان در مجموعــه تحــت امــر خــود نموده انــد. هــدف اصلــی ایــن دفتــر ایجــاد تکیه گاهــی امــن بــرای 
بررســی مســائل و بحران هــای فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بانــوان در منطقــه و نیــز آمــوزش و ارتقــای مهارت هــای زندگــی ایشــان بــا رویکــرد دینی و بومی بوده اســت. 
کثــری از تــوان و امکانــات موجــود و برگــزاری نشســت های تخصصــی، ســمینار و  اعضــای ایــن دفتــر در طــول دوران فعالیــت خــود تــالش نموده انــد بــا بهره گیــری حدا

کارگاه هــای آموزشــی متعــدد بهتریــن خروجــی را در حــوزه ســالمت زنــان و خانــواده در منطقه داشــته باشــند. 
در جدول زیر فهرست کارگاه های برگزار شده همراه با تعداد افراد شرکت کننده و مدت زمان دوره  ارائه گردیده است.

(مدت زمان )ساعت(تعداد شرکت کنندهنام دوره مدت زمان )روز
9130399111مهارت زندگی

100205هوش عاطفی

303010هوش اقتصادی

100205دوره تخصصی امربه معروف

10031همایش زن انقالبی و رسالت فاطمی

40031همایش زینب های خمینی

200020060تربیت دینی کودک

20016560کار آفرینی بزرگان

15013260کارآفرینی کودک

50002020برنامه رادیویی نبض زندگی

7532005سبک زندگی و تغذیه صحیح

179631192338جمع

جدول 3-1- کارگاه های برگزار شده توسط امور بانوان
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همایش تجلیل از حامیان خانواده اولین همایش تجلیل از حامیان خانواده

جلسه کارگروه امور بانوان

دیدار هیأت امناء بنیاد حامیان خانواده با حضرت آیت اهلل نمازی

همایش دختران فیروزه نشان
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مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

نخستین نشست تدوین استراتژی توسعه 1
مسئولین شهری، صاحبان -دانشگاه پیام نورمردادماه 95صنعتی شهرستان آران وبیدگل

صنایع و دانشگاهیان

نشست صنعت ، اقتصاد و کارآفرینی 2
-دانشگاه کاشانمرداد ماه 95منطقه کاشان

مسئولین شهری، مدیران 
بانک ها، صاحبان صنایع و 

دانشگاهیان

همایش افق های نوین پیشرفت آران و 3
مسئولین شهری و  نخبگان -سالن ابریشم چیمهر ماه 95بیدگل

شهرستان آران و بیدگل

همایش تجلیل از بانوان مبلغه پیشکسوت 4
بانوان مبلغه منطقه-تاالر نور جهان کاشانآبان ماه 95کاشان با عنوان "در محضر نور"

3-3-  برݡگزاری 
همایش و 

نشست های 
تخصصݡی در 

سطح منطقه

فضــای  ایجــاد  همایش هــا  برگــزاری  از  هــدف 
تبادل اطالعات و افکار اعضای جامعه در موضوعات 
مختلــف و پدیــد آوردن فرصت هایــی بــرای بررســی 
واکنش هــای جامعــه نســبت بــه آن موضــوع و ایجــاد 
تحــوالت اجتماعــی اســت. بنابرایــن برگزارکننــدگان 
همایش هــا بــا هــدف فراهــم ســاختن محیطــی بــرای 
انتشــار دســتاوردهای نــو، بــه تکاپــو انداختــن اعضــای 
جامعــه و افزایــش فعالیت هــای آنهــا، تبــادل اندیشــه 
میــان افــراد، تحــت تاثیــر قــرار دادن جامعــه بــه منظــور 
ســاختن  مطــرح  و  خــاص  زمینــه  آن  در  پیشــرفت 
فعالیت هــای فــرد یــا ســازمان برگــزار کننــده همایــش 
اقــدام بــه برگــزاری همایش های مختلــف می نمایند. 
در همیــن چارچــوب، دکتــر ســاداتی نژاد در راســتای 

ایفــای وظایف نمایندگی خود و دســتیابی بــه اهدافی 
و  دانــش  تبــادل  چــون معرفــی طرح هــای جدیــد، 
تجربیــات میــان مســئوالن، صاحب نظــران و فعــاالن 
از  کــردن مشــکالت  بخش هــای مختلــف، مطــرح 
ســوی مســئوالن و فعالیــن بخش هــای مختلــف و 
رفــع آنــان، هم افزایــی و هم فکــری جهــت اســتفاده از 
ایده هــای نــو بــرای پیشــرفت منطقــه، ایجــاد همدلــی 
و هم گرایــی میــان بخش هــای مختلــف، نســبت بــه 
برگــزاری نشســت ها و همایش هــای ضــروری و مــورد 
نیــاز مــردم در منطقــه، اهتمــام ویــژه ای داشــته اند. 
ــای  ــت ها و همایش ه ــت نشس ــر، فهرس ــدول زی در ج
برگــزار شــده طــی دوره نمایندگــی ایشــان ارائــه گردیــده 

اســت.

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵
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نشست صنعت ، اقتصاد و کارآفرینی منطقه کاشاننشست آشنایی با تولید محتوا دیجیتال در فضای مجازی

همایش افق های نوین پیشرفت آران و بیدگل

همایش بیوتروریسم با شعار "تهدیدات نوین جنگ خاموش" اولین هم اندیشی نمایندگان شمال استان اصفهان

نشست مشترک سازمان امورمالیاتی کشور با نمایندگان بخش خصوصی و صنفی
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

نشست آشنایی با تولید محتوای دیجیتال 5
10 تجمیع کننده برتر دانشگاه آزاداسفندماه 95در فضای مجازی

شرکت مخابرات ایران

دانشگاهیان، سمن ها 
و  گروه های حوزه کسب و 
کارهای نوین، دانشجویان 
حوزه آی تی، کامپیوتر و برق

همایش بیوتروریسم با شعار6
کانون شهید عربیاناردیبهشت ماه 96 "تهدیدات نوین جنگ خاموش"

 آران و بیدگل

پروفسور کرمی/ 
متخصص بیوتکنولوژی 

از دانمارک

دانشگاهیان، سمن ها و 
عموم مردم

سمینار اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی 7
کانون شهید بنی طباتیرماه 96در  آران و بیدگل

-آران و بیدگل
غ  مسئولین شهری، فار

التحصیالن دانشگاهی آران 
و بیدگل

اولین هم اندیشی نمایندگان شمال استان 8
پژوهشکده اسانس های تیرماه 96اصفهان

طبیعی -قمصر

نمایندگان مردم 
شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل- اردستان 
-نطنر و بادرود- نائین

مدیران دستگاه های اجرایی 
شمال استان اصفهان

9
نشست هم اندیشی معدن و معدن داران 

کاشان و حومه جهت بررسی تاسیس شعبه 
نظام مهندسی

رئیس نظام مهندسی اتاق بازرگانیمردادماه 96
معدن اصفهان

اعضای کارگروه معدن اتاق 
بازرگانی

نشست هم اندیشی فعالین فرهنگی 10
دفتر نمایندهشهریورماه 96سیاسی شهرستان

دکتر حداد عادل / 
عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

فعالین فرهنگی سیاسی 
شهرستان

اولین هم اندیشی مردمی ارتقاء منطقه 11
نمایندگان ادوار  مجلساتاق بازرگانیمهر ماه 96فرهنگی کاشان

ائمه جمعه محترم منطقه، 
معتمدین شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل

12

نشست مشترک سازمان امورمالیاتی کشور 
با نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان 

اصناف شهرستان های کاشان
 و آران و بیدگل

اتاق بازرگانیمهرماه 96

تقوی نژاد/ رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور 

جلیلی/ معاون حقوقی 
و امور مجلس وزارت 

اقتصاد و دارایی

صاحبان صنایع،  اصناف 
شهرستان، مدیران حوزه 

مربوطه

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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اولین هم اندیشی مردمی ارتقا منطقه کاشان

نشست موسسه حامیان و یاوران روستا

اولین همایش توسعه و ترویج بوم گردی روستایی نشست فعاالن اقتصادی پیرامون بررسی مشکالت بانکی و اعتباری صنایع



105

ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

نشست با  اعضای کمیسیون معادن و 13
کتشاف سازمان اتاق بازرگانیمهرماه 96صنایع معدنی اتاق بازرگانی تیم ا

ایمیدرو

اعضای کارگروه معدن اتاق 
بازرگانی، اساتید معدن 

دانشگاه کاشان

دبیر کل کمیته ملی دانشگاه علوم پزشکیآذر ماه96اولین همایش حامیان  ورزش14
المپیک

ورزشکاران و خیرین حوزه 
ورزش

دانشگاه علوم پزشکیدی 96همایش تحلیل الیحه بودجه سال 151397

دکتر حاجی بابابی / عضو 
کمیسیون تلفیق و رئیس 

فراکسیون نمایندگان 
والیی

اساتید دانشگاه های کاشان، 
علوم پزشکی، آزاد اسالمی، 

پیام نور، عالمه فیض، 
آموزشکده رجایی و فدک

16
اولین همایش توسعه و ترویج بوم گردی 
و صنایع دستی روستایی کاشان و آران 

وبیدگل
اتاق بازرگانیاردیبهشت ماه 97

رضوی زاده/ معاون 
روستایی ریاست 

جمهوری
دکتر جندقیان/ معاون  
سازمان شهرداری ها و 

دهیاری ها
عباس برزگر/ کارآفرین

سمن های مردم نهاد حوزه 
مربوطه، دهیاران و اعضای 
شوراهای شهر و روستاها، 

شهردارها،  مسئولین شهری

اتاق بازرگانیتیر ماه 97نشست صنعتگران شهرستان کاشان17

دکتر صالح نیا/ معاون 
وزیرصنعت

خانم دکتر نصرالهی/ 
مشاور وزیر صنعت

صاحبان صنایع شهرستان و 
مدیران شهرستان

نشست فعاالن اقتصادی پیرامون بررسی 18
اتاق بازرگانیتیر ماه 97مشکالت بانکی و اعتباری صنایع

دکتر باقری/ معاون 
وزیراقتصاد و دارایی
دکتر حسین زاده/ 

مدیرعامل بانک ملی 
کشور

صاحبان صنایع شهرستان و 
مدیران شهرستان

نشست با فعاالن اقتصادی کاشان و آران 19
اتاق بازرگانیتیرماه 97و بیدگل

رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی

صاحبان صنایع شهرستان و 
مدیران شهرستان

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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دومین همایش توسعه و ترویج بوم گردی و صنایع دستی روستایی

نخستین جشنواره کشت بادام کوهی برزک

همایش نجوم و گردشگری فضا پایهنشست هم اندیشی توسعه و ارتقای شهری و روستایی

نشست با فعاالن حوزه کشاورزی و دام پروری شهرستان  آران وبیدگل
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

نشست با فعاالن اقتصادی کاشان و آران و 20
مدیرکل امور مالیاتی اتاق بازرگانیتیرماه 97بیدگل در خصوص مسائل مالیاتی

استان
صاحبان صنایع شهرستان، 

مدیران شهرستان

خیرین حوزه روستا، دهیاران -اتاق بازرگانیتیرماه 97نشست موسسه حامیان و یاوران روستا21
و شوراهای شهرستان کاشان

نشست هم اندیشی اساتید کانون 22
دفتر نمایندهتیرماه 97دانشگاهیان ایران اسالمی منطقه کاشان

دکتر پورابراهیمی / رئیسی 
کمیسیون اقتصادی 

مجلس

اساتید دانشگاه های کاشان، 
علوم پزشکی، آزاد اسالمی، 

پیام نور، عالمه فیض، 
آموزشکده رجایی و فدک

نشست فعاالن اقتصادی پیرامون بررسی 23
چقازردی/ مدیر عامل اتاق بازرگانیمرداد ماه97مشکالت بانکی و اعتباری صنایع

بانک سپه کشور
صاحبان صنایع شهرستان، 

مدیران شهرستان

24
دومین همایش توسعه و ترویج بوم گردی 
و صنایع دستی روستایی کاشان و آران و 

بیدگل
دکتر شاملو/ ریاست بنیاد اردهالشهریور ماه 97

مسکن کشور

سمن های مردم نهاد حوزه 
مربوطه، دهیاران و اعضای 
شوراهای شهر و روستاها، 

شهردارها و  مسئولین شهری

نیاسرمهر ماه 97همایش نجوم و گردشگری فضا پایه نیاسر25

دکتر جهرمی/ وزیر 
ارتباطات

دکتر براری/ ریس سازمان 
فضایی

دکتر مونسان/ معاون 
رییس جمهور  و  رییس 

سازمان گردشگری

مدیران کشوری، مدیران کل 
مربوطه، دهیاران و روسای 

شوراهای شهر و روستا، 
شهرداران، سمن های مردم 

نهاد،  مدیران و مسئوالن 
منطقه

کویر مرنجاب26 دکتر جهرمی/ وزیر مرنجابمهر ماه 97همایش تسبیح ستارگان 
ارتباطات

دهیاران و رؤسای شوراهای 
شهر و روستا، سمن های 

مردم نهاد، مدیران و 
مسئوالن منطقه

نشست هم اندیشی توسعه و ارتقای 27
دانشگاه آزادمهر ماه 97شهری و روستایی

دکتر جمالی نژاد / معاون 
عمران و توسعه امور 

شهری و روستایی وزارت 
کشور

فرمانداران، شهرداران، 
بخشداران و دهیاران 

روستاهای منطقه

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز

نشست هم اندیشی و تجلیل از مسئوالن هیئات مذهبی شهرستان کاشان

دومین  همایش تجلیل ازحامیان و قهرمانان ورزش کاشان

نشست هم اندیشی ائمه جماعات شهرستان کاشان

نشست هم اندیشی  خیرین منطقه کاشان
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

برزکآذر ماه97نخستین جشنواره کشت بادام کوهی28

مهندس آقایی/ معاون 
وزیر جهاد کشاورزی

دکتر ظهرابی/ معاون 
سازمان محیط زیست

سمن های مردم نهاد، 
کانونهای فرهنگی کاشان، 

دهیاران و شورای روستاهای 
برزک و نیاسر، بسیجیان و 

سربازان ارتش

نخستین همایش تجلیل از حامیان 29
دکتر صالحی/ وزیر دانشگاه علوم پزشکیآذر ماه 97خانواده

فرهنگ و  ارشاد اسالمی
خیرین حوزه خانواده، 

معتمدین شهرستان کاشان

دکتر بطحایی/ وزیر دانشگاه علوم پزشکیآذر ماه 97همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز30
آموزش و پرورش

مدیران آموزش و پرورش، 
خیرین مدرسه ساز

نشست هم اندیشی تشکیل کانون 31
دفتر نمایندهدی ماه 97دانشگاهیان ایران اسالمی منطقه کاشان

دکتر زاهدی / رئیس 
کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس

اساتید دانشگاه های کاشان، 
علوم پزشکی، آزاد اسالمی، 

پیام نور، عالمه فیض، 
آموزشکده رجایی و فدک

32
دومین  همایش تجلیل ازحامیان و 

قهرمانان ورزش کاشان )تجلیل از 250 
ورزشکار رتبه آور شهرستان کاشان(

دکتر سلطانی فر/ وزیر دانشگاه کاشاندی ماه 97
ورزش و جوانان

ورزشکاران منطقه کاشان و 
خیرین حوزه ورزش

نشست هم اندیشی و تجلیل از مسئوالن 33
مسجد  حضرت دی ماه 97هیئات مذهبی شهرستان کاشان

مسئوالن هیأت های مذهبی -امیرالمومنین کاشان
شهرستان کاشان

نشست هم اندیشی ائمه جماعات 34
ائمه جماعات شهرستان -مهدیه قائمیه کاشاندی ماه 97شهرستان کاشان

کاشان

35
نشست هم اندیشی با فعاالن حوزه راه و 
شهر سازی و تجلیل از خیرین حوزه راه و 

شهر سازی
سالن شهدای دولت بهمن ماه 97

فرمانداری آران و بیدگل
دکتر اسالمی/ وزیر راه و 

شهر سازی
فعاالن و خیرین حوزه

 راه سازی

نشست هم اندیشی فرصت های 36
مدیر کل صدا و سیمای اتاق بازرگانیاسفند ماه 97اقتصادی رادیو کاشان

صاحبان صنایع منطقهاستان اصفهان

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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آیین چاووش محرم و بزرگداشت شاعر عاشورایی محتشم کاشانی

نشست هم اندیشی  تاسیس بنیاد حامیان فرهنگ و هنر آران و بیدگل

نخستین همایش تجلیل از خیرین و خادمین قرآن
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

نشست هم اندیشی  خیرین منطقه کاشان37
دکتر بوربور / مدیر عامل سالن اجتماعات کی آشیاناسفند ماه97)بهداشت-مدرسه ساز-مسکن ساز-دیه(

خیرین کشور

رؤسای مجامع خیرین 
منطقه کاشان، خیرین 

نمونه منطقه کاشان

نشست با فعاالن حوزه کشاورزی و دام 38
اردیبهشت ماه98پروری شهرستان  آران وبیدگل

مجتمع پرورش ماهی 
خاویار در شهرستان آران 

وبیدگل

مهندس حجتی/ وزیر 
جهاد کشاورزی

فعاالن حوزه کشاورزی و 
دامپروری و مسئوالن محلی

همایش "طلیعه اختران کویر" ویژه هفته 39
سالن شهدای دولت آران اردیبهشت ماه 98جهانی نجوم

و بیدگل

مهندس حائری/ معاون 
وزیر نیرو در امور برق و 

انرژی
مدیران سازمان فضایی

نخبگان، سمن ها، دانش 
آموزان، مدیران شهری، 

دهیاران و روسای شورای 
روستاهای آران و بیدگل

دومین  هم اندیشی مردمی ارتقا 40
معتمدین منطقه کاشان و -تاالر فرشتگان کاشانخرداد 98 منطقه کاشان

آران و بیدگل

نخستین همایش تجلیل از خیرین و 41
دانشگاه علوم پزشکیخرداد 98خادمین قرآن

حجت االسالم سعیدرضا 
عاملی/ دبیر شورای عالی 

انقالب فرهنگی

خیرین حوزه های قرآنی و 
فرهنگی، حافظان، قاریان، 
مفسران و فعاالن حوزه قرآنی

آیین چاووش محرم و بزرگداشت شاعر 42
پیرغالمان اهل بیت)ع(جوار مقبره محتشمشهریور 98عاشورایی محتشم کاشانی

پیرغالمان، مداحان و 
شاعران اهل بیت)ع( منطقه 

کاشان و آران و بیدگل

رؤسای هیئات مذهبی -مسجد صادقیه کاشانآبان 98همایش تجلیل از هیئات مذهبی کاشان43
کاشان

سومین همایش تجلیل از قهرمانان  و 44
دانشگاه علوم پزشکیآذر 98حامیان ورزش کاشان

دکتر جمشید تقی زاده/ 
معاون حقوقی و امور 

مجلس وزارت ورزش و 
جوانان

چهره های ماندگار  و 
قهرمانان ملی و بین المللی، 
روسای ادوار تربیت بدنی و 

هیئات ورزشی

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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مدعوینمهمانانمحل برگزاریتاریخ برگزارینام نشست/ همایشردیف

دانشگاه علوم پزشکیآذر 98دومین همایش تجلیل از حامیان خانواده45

دکتر میر هادی قره سید 
رومیانی/ معاون امور 

مجلس وزارت رفاه
دکتر مجید رضا 

زاده/  معاون توسعه 
و پیشگیری سازمان 

بهزیستی
دکتر ذوالفقار یزدان مهر/ 

معاون امور مشارکت های 
مردمی و موسسات غیر 
دولتی سازمان بهزیستی

خیرین حوزه خانواده و 
معتمدین شهرستان کاشان

نشست هم اندیشی  تاسیس بنیاد حامیان 46
اداره فرهنگ و ارشاد دی 98فرهنگ و هنر  آران و بیدگل

اهالی فرهنگ و هنر-اسالمی آران و بیدگل

جدول 3-2 - فهرست نشست ها و همایش های برگزار شده 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

مطالبات از مسئولین
1. جلسات و مذاکرات صورت گرفته با مسئولین 
2. مکاتبات اداری با نهادها و دستگاه های اجرایی  
3. دعوت از مسئولین برای سفر به منطقه

4
یک مسئله هم که بنده همیشه به دوستان مجلس عرض کردم، تعامل با قوه ی مجریه است.

دیدار با نمایندگان مجلس، 92/3/8
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4-1- مکاتبات اداری با
دستگاه ها و نهاد های اجرایی 

مکاتبــات اداری مهمتریــن ابــزار رســمی جهـت انتقـال، ثبـت و پیگیـری مشـکالت مـردم در سـاختار اداری و سیاسـی کشـور است. در همین رابطـه و در راسـتای 
کاسـتی ها و تسـهیل روند توسـعه منطقه، حجــم انبوهــی از مکاتبــات اداری از طــرف دفتــر نماینـده بـا  حـل مشـکالت مـردم در حوزه های مختلف، برطرف نمودن 
دسـتگاه های ذی ربـط صـورت گرفتـه اســت. در ادامــه ایــن بخــش، حجــم و تعداد مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا نهادهای مرتبط در تهـران، اصفهـان و سـطح منطقـه 

ارائـــه گردیده اســت.

مکاتبات حوزه مربوطهردیف
تهران

مکاتبات 
اصفهان

مکاتبات 
منطقه

98--110قوه قضائیه و بخش های زیر مجموعه1

----1540مجلس شورای اسالمی و  بخش های زیر مجموعه2

2922786نهاد ریاست جمهوری و معاونت ها و بخش های زیر مجموعه3

194166944وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های زیر مجموعه4

129121237وزارت کشور و بخش های زیر مجموعه5

54526وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات زیر مجموعه 6

1902894وزارت دادگستری و بخش های زیر مجموعه7

11016184وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بخش های زیر مجموعه8

15230728وزرات کار تعاون و رفاه اجتماعی و بخش های زیر مجموعه 9

9624076وزرات دفاع و نیروهای مسلح و بخش های نظامی و انتظامی 10

884685372وزارت اقتصاد و امور دارایی و بخش های زیر مجموعه 11

جدول ۴-1 - مکاتبات صورت گرفته با دستگاه ها و نهادهای اجرایی
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مکاتبات حوزه مربوطهردیف
تهران

مکاتبات 
اصفهان

مکاتبات 
منطقه

43266650وزارت آموزش و پرورش و ادارت زیر مجموعه 12

1826168وزارت ورزش و جوانان و سازمان های زیر مجموعه 13

1440161568وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه های زیر مجموعه 14

30092540وزارت نیرو و سازمان های زیر مجموعه 15

28876328وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های زیر مجموعه 16

200168236وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیر مجموعه 17

7656164وزارت نفت و سازمان های زیر مجموعه 18

567252090وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و بخش های زیر مجموعه19

2816729کمیته امداد امام خمینی )ره( 20

2321120بنیاد مسکن و انقالب اسالمی 21

----58ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره( و بخش های زیر مجموعه22

151190سازمان اوقاف و امور خیریه23

52322368شرکت های خصوصی، موسسات و نهاد های مختلف24

72781۰6816796جمع

2۵1۴2مجموع نامه ها

کــه مشــاهده مــی شــود، در راســتای پیگیــری مشــکالت مــردم و حــل مســائل موجــود در منطقــه بیــش از 25هــزار  مــورد، مکاتبــه توســط دفتــر نماینــده  همانطــور 
مجلــس شــورای اســالمی در طــول چهــار ســال گذشــته بــا دســتگاه ها و نهادهــای مرتبــط بــا هــر حــوزه در ســطوح منطقــه، اســتان و کشــور صــورت پذیرفته اســت. گفتنی 
کاشــان و آران و بیــدگل، تعــداد  1 هــزار و  اســت از مجمــوع مکاتبــات حاضــر، تعــداد 7 هــزار و 278 مــورد، مکاتبــه بــا مراجــع و ادارات موجــود در ســطح شهرســتان هــای 
گانــه و نهادهــا و دســتگاه هــای زیــر مجموعــه آن هــا در ســطح پایتخــت صــورت  68 مــورد بــا ادارات کل در اســتان و تعــداد 16 هــزار و 796 مــورد مکاتبــه بــا قــوای ســه 

گرفتــه اســت.

جدول ۴-1 - مکاتبات صورت گرفته با دستگاه ها و نهادهای اجرایی )ادامه(
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4-2-بخشی از جلسات و مذاکرات صورت گرفته
با مسئولین کشوری و استانی

پــس از مکاتبــات اولیــه بــا دســتگاه های ذیربــط، رایزنــی و برگــزاری جلســات بــا مقامــات ارشــد کشــوری و اســتانی پیرامــون حــل اصولــی مشــکالت و مطالبــات مردم 
مــورد اهتمــام دکتــر ســاداتی نــژاد قــرار گرفــت. در ایــن مســیر و در طــول چهــار ســال پیگیــری مســتمر، جلســات متعــددی بــا مســئوالن ذی ربــط کشــوری و مقامــات ارشــد 

اســتانی برگــزار گردیــده اســت؛ کــه در ادامــه، فهرســت مهم تریــن جلســات برگــزار شــده همــراه بــا نــام مســئول، ســمت، تاریــخ برگــزاری و موضــوع جلســه ارائــه می گــردد.

موضوع جلسهسمتنام مسئولتاریخردیف

مهندس حسن نیا195/5/20
معاون وزیر راه و رئیس 

سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای

1- وضعیت نامناسب و خطرناک جاده ای دو شهرستان

295/5/20
دیدار مجمع نمایندگان 
استان اصفهان با دکتر 

الریجانی
رئیس مجلس

1- مشکالت فرمانداری های ویژه
2- بحران کم آبی در منطقه 

3- جاده حرم تا حرم

رئیس صندوق کارآفرینی دکتر نوراهلل زاده395/5/20
کشور

1- بیان استعدادهای طبیعی و مردمی منطقه کاشان و آران و بیدگل
2- بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی

3- ارتقا و استقالل صندوق کارافرینی امید کاشان
4- اختصاص اعتبار و تسهیالت برای دو شهرستان در حمایت از طرح های 

دانش بنیان دانشگاهیان

دکتر مونسان497/5/25

معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری

1- تشکیل بنیاد حامیان میراث
2- حمایت ظرفیت بوم گردی منطقه

3- مرمت آبشار کاشان
4- استقالل اداره میراث فرهنگی کاشان

5- واریز وجوه دریافتی در بازدید از باغ فین به کاشان برای رفع مشکالت 
این باغ

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با دکتر مونسان، معاون رئیس جمهور دکتر نوراهلل زاده، رئیس صندوق کارآفرینی کشور

جلسه با مهندس حسن نیا، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایدیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس
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موضوع جلسهسمتنام مسئولتاریخردیف

1- مسائل و مشکالت ثبت احوال کاشان و آران و بیدگلمدیرکل ثبت احوال استاندکتر حاجی رحیمیان595/5/26
2- اه اندازی شعبه ثبت احوال نیاسر

مرتضی براری695/5/28
معاون حقوقی، امور دولت 
و مجلس وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات

1- ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
2- راه اندازی مرکز شتاب دهنده فناوری اطالعات

3- زیر ساخت های ارتباطی شهرستان و گسترش ارایه خدمات 
دستگاه های اجرایی به شیوه الکترونیک

مهندس کاظمی795/5/30

معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی 

ایران

ضرورت انتقال انبارهای شرکت نفت کاشان به جوار تلمبه خانه خط  لوله 
انتقال فراوردهای نفتی نایین- کاشان-ری

مدیرعامل راه آهندکتر محمدزاده895/6/21

1- ضرورت راه اندازی قطار ارزان قیمت 6 تخته در مسیر کاشان-مشهد
2- ضروت تسریع در پروژه دو خطه شدن مسیر راه آهن قم – کاشان- بادرود

3- راه اندازی قطار ترنست کاشان-تهران
4- پل زیرگذر جاده کاشان به نوش آباد و احداث دهانه دوم آن ، احداث پل 

زیرگذر آب شیرین ، ضرورت تعریض پل بخش مرکزی آران و بیدگل و ایستگاه 
اختصاصی حمل و نقل ریلی برای صنایع بزرگ منطقه

دکتر ریاحی995/6/1
معاون برنامه ریزی شرکت 
ساخت وتوسعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور
تسریع در پروژه جاده آران و بیدگل-گرمسار

معاون وزیر و رئیس شرکت مهندس فالحتیان1095/7/1
توانیر

1- پیگیری کاهش تعرفه برق
2- ضرورت احداث خط 30 کیلومتر مشکات

3- بهینه سازی خطوط انتقال برق کاشان

مدیرکل دامپزشکی استان دکتر شهرام موحدی1195/7/3
1- تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز منطقهاصفهان

مدیرعامل صندوق توسعه دکتر دوست حسینی1295/7/8
ملی

1- ضروت حمایت از نوسازی صنایع کاشان و آران و بیدگل
2- آسیب های ناشی از واردات مواد اولیه صنعت بافندگی کشور از ترکیه

3- توسعه و نوسازی صنعت بافندگی منطقه کاشان و آران و بیدگل
4- ارائه تسهیالت ارزی در زمینه توسعه صنایع منطقه کاشان و آران و 

بیدگل و رفع موانع موجود از سوی بانک های عامل

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با مرتضی براری، معاون پارلمانی وزیر اطالعات

خانم احمدی پور، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

جلسه با مهندس کاظمی، معاون وزیر نفت

جلسه با مهندس حیدری زاده، مدیر کل مخابرات استان اصفهان
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موضوع جلسهسمتنام مسئولتاریخردیف

دکتر کرباسیان1395/7/11
معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس هیات عامل 

ایمیدرو

1- احیای ظرفیت های معدنی منطقه کاشان و رتبه نخست آن در استان 
اصفهان

2- کند بودن عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی کاشان و لزوم 
تسریع در روند اجرایی آن

3- لزوم استفاده از ظرفیت های دریاچه نمک و پتانسیل بسیار باالی آن در 
خلق ثروت برای کشور و اشتغال آفرینی در منطقه

4- افزایش مطالعات علمی در خصوص معادن منطقه

استاندار اصفهاندکتر زرگر1495/7/11
1- استقالل کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی

2- تفویض اختیار ادارات کاشان
3- فرودگاه کاشان

مهندس علی راییجیان1595/7/23
مجری طرح آبرسانی به 
کاشان و آران و بیدگل و 

تونل گالب
بررسی مشکالت انتقال آب زاینده رود به کاشان و آران و بیدگل

رئیس سازمان تعزیرات دکتر جمشیدی1695/8/7
کشور

1- بررسی و رفع مشکالت صنفی و صنعتی منطقه
2- ارتقای جایگاه اداره تعزیرات کاشان و تخصیص امکانات متناسب با آن

3- تاسیس اداره تعزیرات آران و بیدگل

اجرای طرح های بوم گردی و گردشگری در روستاهای منطقهمعاون عمرانی بنیاد مسکنمهندس شاملو1795/8/26

وزیر نیرومهندس چیت چیان1895/9/7
1-  بررسی چالش ها و مسائل مرتبط با حوزه آب و برق شهرستانهای کاشان 

و آران و بیدگل
2- درخواست تغییر تعرفه برق از 4 به 3 گرمسیری

معاونت امور فرهنگی وزارت دکتر سید عباس صالحی1995/9/16
فرهنگ و ارشاد اسالمی

کثری ناشران در شهر کاشان 1- برگزاری نمایشگاه کتاب با حضور حدا
2- پیگیری انتخاب کاشان بعنوان پایتخت کتاب

2095/9/24
دیدار مجمع نمایندگان 
استان اصفهان با دکتر 
علی عسگری )3 نوبت(

1- تأسیس رادیو کاشانرئیس صدا و سیما

مدیرکل امور دارایی استان آقای امیری2195/9/29
1- رفع مشکل مالیات ارزش افزوده صاحبان صنایع و تولیدکنندگان منطقهاصفهان

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با دکتر کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه با مهندس چیت چیان، وزیر نیرو

دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با دکتر علی عسگری مهندس شاملو، معاون عمرانی بنیاد مسکن
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موضوع جلسهسمتنام مسئولتاریخردیف

مدیرکل تأمین اجتماعی دکتر دادخواه2295/11/6
استان اصفهان

1- مشکالت کارگران ریسندگی و بافندگی
2- تأخیر طوالنی مدت در ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی کاشان

3- بیمه پرورش دهندگان ماهیان زینتی
4- مشکالت شرکت گرانیت بهسرام

5- بیمه قالی بافان

وزیر جهاد کشاورزیمهندس محمود حجتی2395/11/28

1- موافقت اصولی با احداث شهرک ماهیان زینتی شهر راوند
گذاری زمین برای شهرک ماهیان زینتی راوند 2- دستور وا

3- دستور رسیدگی فوری به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گذاری زمین برای وا

4- تأمین هزینه الیروبی قنوات منطقه از جمله قنات ابوزیدآباد و خرمدشت
5- تأمین اعتبار جهت تکمیل استخرهای ذخیره روستاهای تجر، جوشقان 

و ون

وزیر ارتباطات و فناوری مهندس محمد واعظی2495/11/27
اطالعات

کید بر راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری های نوین و  1- تأ
حمایت از شرکتهای فعال در این بخش

2- توسعه شبکه کابلی شهرک های جدید االحداث و روستاهای شهرستان 
های کاشان و آران و بیدگل

3- تامین امکانات کابلی بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی 
همچون سن سن، آبشیرین، حسنارود، غیاث آباد،  فخره، علی آباد فخره، 

ریجن، محمدآباد، کاغذی، حسین آباد، قاسم آباد، یزدالن، محمدآباد کویر، 
علی آباد کویر و یزدل

4- رایزنی با وزیر ارتباطات در مورد پوشش شبکه تلفن همراه در روستاهای 
اسحاق آباد، ارمک، قه، حسنارود، سار، کله، ون، جزه، خرمدشت، ارنجن، 

قاسم آباد، محمدآباد و ریجن
5- تعمیرات و بهسازی اداره مرکزی پست کاشان و فعال سازی دفتر پستی راوند

وزیر صنعت و معدن و مهندس نعمت زاده2595/12/17
تجارت

1- مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی منطقه
2- پرداخت تسهیالت رونق تولید در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

3- مشکالت موجود در شهرک های صنعتی و صنایع منطقه
4- رفع موانع منطقه ویژه اقتصادی کاشان

دکتر محمدعلی عبداهلل 2695/12/26
زاده

معاون حقوقی و امور مجلس 
1- لزوم تسریع در راه اندازی رادیو شهری کاشانصدا و سیما

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دکتر محمدعلی عبداهلل زاده، معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما

آقای امیری مدیرکل امور دارایی استان اصفهان دکتر عروف زاد، مسئول پردیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
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معاون وزیر نیرو در امور برق مهندس فالحتیان2796/1/19
کاهش تعرفه برق کاشان و آران و بیدگلو انرژی

راه اندازی رادیو کاشانمعاون پارلمانی صدا سیمامحمدعلی عبداهلل زاده2896/1/19

خانم احمدی پور2996/1/29

معاون رییس جمهور و 
رئیس سازمان میراث 

فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری

1- موضوعات مختلف میراث و گردشگری منطقه
2- ریزش بدنه آبشار نیاسر

3096/4/21
دیدار اعضای کمیسیون 

آموزش و تحقیقات 
مجلس با آیت اهلل رئیسی

1- راه اندازی نمایندگی مستقل آستان قدس رضوی در کاشان با توجه به تولیت آستان قدس رضوی
ظرفیت های منطقه

وزیر اقتصاد و امور داراییدکتر کرباسیان3196/6/16
1- فرآیند طوالنی پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی در کاشان

2- پایین بودن سطح اختیارات اداره مالیاتی کاشان
3- افزایش سطح اختیارات بانک های کاشان و آران و بیدگل

مهندس جاللی3296/6/31
معاون وزیر جهاد کشاورزی 
و رئیس سازمان جنگل ها و 

مراتع کشور

1- مشکالت منابع طبیعی در منطقه
2- مذاکرات واگذاری زمین برای ناحیه صنعتی ابوزیدآباد

3- موانع توسعه و حوزه زیرساخت جاده ای و حمل و نقلی با بحث منابع طبیعی
4- واگذاری زمین مورد نظر برای پایگاه امداد جاده ای هالل احمر در مسیر 

ابوزیدآباد
5- مباحث مربوط به نمایشگاه بین المللی فرش

3396/8/13
دیدار مجمع نمایندگان 

استان اصفهان با 
مهرعلیزاده

1- تفویض اختیارات به ادارات کاشاناستاندار اصفهان
2- استقالل کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی

3496/10/5
دیدار مجمع نمایندگان 

استان اصفهان با 
الریجانی

1- ضرورت تغییر سیستم سرمایش در مناطق بیابانی از کولر آبی به کولر گازیرئیس مجلس
2- مدیریت آب نیز از استانی باید به آبخیزی بازگردد

مهندس موهبتی3596/10/6
رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل سازمان بیمه سالمت 

ایران
1- استقالل دفتر بیمه سالمت کاشان و آران و بیدگل

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با دکتر کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور داراییجلسه با مهندس جاللی، معاون وزیر

جلسه با مهندس بندپی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و رئیس بهزیستی کشوردیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با مهرعلیزاده، استاندار استان اصفهان
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مدیرعامل مخابرات منطقه مهندس حیدری زاده3696/10/13
1- رفع مشکالت مخابراتی و اینترنتی منطقه کاشان و آران و بیدگلاصفهان

مسئول پردیس دانشگاه دکتر عروف زاد3796/10/22
فرهنگیان استان اصفهان

1- بررسی مسائل و مشکالت مالی، آموزشی و دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان کاشان

2- راه اندازی مرکز فرهنگیان پسران آران و بیدگل

مدیر کل شرکت گاز استان مهندس علوی3896/11/24
اصفهان

1- رفع مشکل گازرسانی شهدای گمنام راوند
2- رفع مشکل گازرسانی امام زاده خزاق

مدیر عامل بانک توسعه دکتر صالح آبادی3996/12/15
راه اندازی شعبه بانک توسعه صادرات در کاشانصادرات کشور

وزیر ارتباطات و فناوری مهندس آذری جهرمی4096/12/21
اطالعات

1- پیگری مشکالت مخابراتی و تلفن همراه منطقه
2- توسعه فیبر نوری

رئیس سازمان شهرداری ها مهندس افشانی4196/12/22
و دهیاری های کشور

1- بیان مشکالت شهرداری ها و دهیاری های شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل

2- درخواست قیر برای شهرها و روستاهای منطقه
3- درخواست ماشین آالت برای شهرداری ها و دهیاری های منطقه

مهندس حجت اهلل 4297/1/18
غالمی

مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان

1- پیگیری پروژه های راه های منطقه
2- اخذ مجوز، تعیین مشاور برای طراحی، نقشه برداری و انتخاب مسیر 

نهایی احداث جاده مواصالتی حرم تا حرم

دکتر محسنی بندپی4397/9/7
سرپرست سازمان تأمین 

اجتماعی و رئیس بهزیستی 
کشور

1- بررسی مشکل ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی کاشان
2- درخواست شیفت دوم کلینیک تخصصی آران و بیدگل

3- احداث ساختمان مدیریت درمان تأمین اجتماعی
کره در خصوص تسریع در تهاتر ساختمان جانبازان با ساختمان بنیاد  4- مذا

شهید

وزیر راه و شهرسازیمهندس اسالمی4497/9/26
1- روشنایی اتوبان قم- کاشان

2- ترمیم روکش آسفالت و ایمن ازی اتوبان
3- مشکالت راه های راتباطی منطقه

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با مهندس اسالمی، وزیر راه و شهرسازی

جلسه با مهندس افشانی، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

جلسه با مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

جلسه با دکتر صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات کشور
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وزیر نیرودکتر اردکانیان4597/9/27
ٌ 1- بررسی مشکل آب شرب، اختصاص اعتبار به طرح های آبرسانی استان 

و تونل گالب
2- کاهش تعرفه برق کاشان و آران و بیدگل

رئیس سازمان هواپیمایی دکتر عابدزاده4697/10/8
1- بررسی مشکالت و پیگیری راه اندازی پرواز فرودگاه کاشانکشوری

معاون وزیر و رئیس سازمان دکتر قبادی دانا4797/11/2
بهزیستی کشور

1- مشکالت و مسائل حوزه بهزیستی کاشان و آران و بیدگل
2- تسریع در تهاتر ساختمان توانبخشی جانبازان کاشان با ساختمان بنیاد 

شهید

1- پیگیری مسائل فرهنگ و هنر کاشان و آران و بیدگلوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیدکتر صالحی4897/11/2

دکتر محسن مؤمنی 4997/11/7
رئیس حوزه هنری کشورشریف

1- تخصیص بودجه ی مستقل از استان جهت اجرای برنامه های هنری 
و فرهنگی

2- تعیین بودجه ی عمرانی جهت مرمت خانه رزاقیان و تسریع این مهم 
بمنظور بهره برداری کامل از ظرفیت ساختمان حوزه

3- وجه به مشکل کمبود نیروی انسانی
4- تثبیت حوزه هنری شهرستان آران و بیدگل

وزیر بهداشت ، درمان و دکتر سعید نمکی5098/3/27
آموزش پزشکی

1- مسائل حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی
2- اعتبار برای بیمارستان بقیه اهلل کاشان و ثامن و امام حسن )ع( آران و 

بیدگل
3- اختصاص اعتبار برای پرداخت مطالبات بیمارستان شهید بهشتی

دکتر معمارنژاد5198/3/27
معاون امور بانکی، بیمه 
و شرکت های دولتی وزیر 

اقتصاد و امور دارایی
1- افزایش سقف اعتبارات اعطایی بانک های منطقه

مدیرعامل بانک ملیدکتر حسین زاده5298/3/27
1- افزایش سقف اعتبارات بانک ملی کاشان

2- حمایت از صاحبان صنایع شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
3- شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید بانک ملی کاشان

رئیس سازمان امور مالیاتی پارسا5398/3/27
کشور

1- مشکالت مالیاتی صاحبان صنایع
2- انتقال پرونده های مالیاتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به 

اداره مالیاتی دو شهرستان

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با دکتر محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری کشورجلسه با دکتر اردکانیان، وزیر نیرو

جلسه با دکتر عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوریجلسه با دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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رئیس حوزه ریاست قوه  سید مرتضی بختیاری5498/3/27
1- پیگیری درخواست تأسیس شعبات دادگاه تجدیدنظر در کاشانقضائیه

وزیر نیرودکتر اردکانیان5598/3/28

1- مسائل و مشکالت کاشان و آران و بیدگل در حوزه برق
2- پیگیری موضوعات مطرح شده در سفر اخیر به کاشان در خصوص 

ع خورشیدی حمایت از تاسیس مزار
3- راه اندازی بازار آب در منطقه کاشان و آران و بیدگل به صورت پایلوت

4- لغو تعدیل پروانه چاه های کشاورزی به خصوص باغات
5- اختصاص اعتبار مرمت بخشی از خط لوله زاینده رود )که در سیالب های 

فصل بهار دچار ضعف پوشش شده است(

رئیس سازمان هواپیمایی مهندس عابدزاده5698/4/5
1- رفع مشکل توقف پروازهای فرودگاه کاشانکشوری

سید محمدحسن عیسی 5798/4/5
زاده

مدیر عامل شرکت توسعه و 
تجهیز معادن امداد

1- رایزنی در خصوص آخرین وضعیت مطالعات ظرفیت یابی، مکان یابی و 
طراحی واحدهای بهره برداری از نمک های معدنی دریاچه نمک

معاون مسکن و ساختمان مهندس حسینی5898/4/5
1- استقالل سازمان نظام مهندسی کاشانوزارت راه و شهرسازی

دکتر رخشانی مهر5998/4/5

معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان 
نوسازی،توسعه و تجهیز 

مدارس کشور

1- بررسی مشکالت عمرانی و تجهیزاتی مدارس کاشان و آران و بیدگل
2- تامین اعتبار 50 درصد پروژه های خیرساز منطقه

مهندس کریمی6098/4/25
معاون وزیر و مدیرعامل 

شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی

1- پیگیری مصوبات سفر وزیر ورزش و جوانان به منطقه
2- تامین اعتبار تارتان ورزشگاه 15 هزار نفری

مهندس اسماعیل نجار6198/4/29
معاون وزیر کشور و رئیس 
سازمان مدیریت بحران 

کشور

1- اجرای پروژه های پیشگیرانه در برابر حوادث
2- احداث و تکمیل سیل بند و دیواره ساحلی در نقاط حادثه خیز 

3- ایمن سازی بدنه آبشار نیاسر
4- مطالعات فرونشست دشت کاشان

5- تامین هزینه ساماندهی رودخانه های منطقه بویژه رودخانه اردهال )که 
در سیل اخیر دو تن از همشهریان کشته شدند(

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با مهندس اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور

جلسه با دکتر رخشانی مهر، معاون وزیر آموزش و پرورشجلسه با مهندس کریمی، معاون وزیر  ورزش و جوانان

جلسه با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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6296/4/12
دیدار مجمع نمایندگان 

استان اصفهان با 
جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور
1- معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی
2- مشکالت صنایع منطقه در کمبود نقدینگی

3- مشکالت محیط زیستی معادن منطقه بخصوص جوشقان

دیدار مجمع نمایندگان 63
استان اصفهان با واعظی

1- بررسی مشکالت آب شرب منطقه
2- بررسی مشکل رودخانه زاینده رود

وزیر تعاون، کار و رفاه محمد شریعتمداری6498/5/1
اجتماعی

1- رایزنی و بررسی مشکالت بیکاری در منطقه
2- مسائل حوزه تعاون و رفاه کاشان و آران و بیدگل

3- پیگیری احداث بیمارستان تأمین اجتماعی کاشان
4-  توقف اخذ فرانشیز در بیمارستان شهید بهشتی

5-  واریز فرانشیز بیماران به بیمارستان شهید بهشتی بصورت ماهانه توسط 
سازمان تامین اجتماعی

معاون وزیر راه و شهرسازی و دکتر سحر تاج بخش6598/5/4
رئیس سازمان هواشناسی

1-  تکمیل شبکه هواشناسی منطقه
2- احداث  دو ایستگاه هواشناسی در ارتفاعات کاشان و در کویر آران و 

بیدگل
3- برطرف کردن مشکالت ایستگاه هواشناسی فرودگاه کاشان

مهندس خلیل آقایی6698/5/6
معاون وزیر جهاد کشاورزی 
و رئیس سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور

1- اخذ اعتبار جهت پروژه های آبخوانداری و پخش سیالب کاشان، 
ابوزیدآباد و حسین آباد

2- اخذ اعتبار برای پروژه های حوزه قمصر، بند خاکی آزران، پخش سیالب 
آرمزگان سده، عملیات حوزه قهرود و مطالعات حوزه آبخیر قمصر

3- پیگیری در خصوص ضرورت توسعه فعالیت های آبخیزداری و 
آبخوانداری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

هادی میرزایی6798/5/15

مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره صندوق احیاء بهره 
برداری از اماکن تاریخی و 

فرهنگی کشور

1- رایزنی در خصوص سرمایه گزاری در بافت تاریخی و مرمت بناهای 
تاریخی منطقه

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جلسه با دکتر قبادی دانا، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

کن تاریخی و فرهنگی کشور جلسه با دکتر تاج بخش، معاون وزیر راه و شهرسازیجلسه با هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء بهره برداری از اما
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4-3- پیگیری برای حضور مسئولین در منطقه
توجــه به مســائل و مشــکالت مــردم در جامعه 
ــداف  ــا از اه ــع آنه ــر رف ــاردن ب گم ــت  ــالمی و هم اس
در  رویکــرد،  ایــن  بــا  اســت،  اســالمی  حکومــت 
طول ســالیان گذشــته، شــاهد ســفرهای مســئوالن 
بلندپایــه و میانــی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
کشــور بــا هــدف شــناخت  بــه مناطــق مختلــف 
گاهــی  بی واســطة مســائل و مشــکالت مــردم و آ
از پتانســیل ها و ظرفیت هــای توســعه در مناطــق 
ســبب  ســفرها،  ایــن  بوده ایــم.  کشــور  مختلــف 

کــه مســئوالن از نزدیــک در جریــان میــزان  مــی شــود 
پیشــرفت امــور تصویبــی، پروژه هــای نیمــه تمــام، 
نیازهــای اساســی و خواســته هــای شــهروندان هــر 
ــا اولویــت بنــدی  ــد. همین طــور ب گیرن ــرار  منطقــه، ق
مشــکالت، تصمیمات اساســی برای پیشرفت و رشد 
شهرســتانها اتخــاذ  شــود. در همیــن راســتا و بــا همــت 
کثیــری از وزراء،  ــر ســاداتی نژاد، تعــداد  و دعــوت دکت
کشــوری  معاونیــن ایشــان و ســایر مســئولین ارشــد 
گاهــی از مشــکالت، مطالبــات و نیازهــای  جهــت آ

مــردم منطقــه، تصویــب پروژه هــای عمرانــی جدیــد، 
فراینــد  تســریع  و  نیمه تمــام  پروژه هــای  از  بازدیــد 
تکمیــل آنهــا، افتتــاح و راه انــدازی پــروژه ای تکمیــل 
شــده در منطقــه حضــور یافته انــد. در جــداول زیــر، 
کشــوری و اســتانی  کاری مســئولین  فهرســت ســفر 
بــه شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل همــراه بــا 
عنــوان و ســمت مســئول مربوطــه و موضوعــات ســفر 

ــده اســت. گردی ــه  ارائ

موضوع جلسهسمتنام مسئولتاریخردیف

6898/5/15

جناب آقایان زیراهی، 
دلخواهی و سرکار خانم 

کهریزی
سرکار خانم میرزایی

سرکارخانم زهرایی و 
آقایان خزایی و حسنی

معاونت آب و آبفا وزارت 
نیرو از جمله شرکت مدیریت 

منابع آب ایران
دفتر حفاظت و بهره برداری 

منابع آب
دفتر مدیریت مصرف و 

ارتقای بهره وری آب و آبفا

1- پیاده سازی بازار محلی آب در دشت کاشان شامل تهیه و تدوین شرح 
خدمات بازار آب کاشان، مطالعه بازار آب کاشان در قالب قرارداد کارشناسی 

و پیگیری الزم جهت صادر شدن احکام هیئت ساماندهی بازار آب توسط 
وزیر محترم نیرو

معاون وزیر و رئیس سازمان دکتر قبادی دانا6998/6/4
بهزیستی کشور

1- رفع مشکل تهاتر ساختمان توان بخشی جانبازان قطع نخاعی کاشان با 
ساختمان بنیاد شهید

کرات صورت گرفته با مسئولین کشوری و استانی )ادامه( جدول ۴-2 - جلسات و مذا
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جدول ۴-3 - فهرست سفر کاری وزارء و معاونین رئیس جمهور  به منطقه 1398- 139۵

مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر دانش آشتیانی / وزیر آموزش و 11395/12/17
پرورش

1. استقالل اداره نوسازی و تجهیز مدارس شمال استان اصفهان
2. تکمیل خانه معلم کاشان

3. کلنگ زنی درمانگاه فرهنگیان کاشان
4. دیدار با فرهنگیان در شهرستان آران و بیدگل

5. درخواست اعتبار پروژه های نیمه تمام شهرستان آران و بیدگل

مهندس آذری جهرمی/ وزیر ارتباطات21397/7/12

1. ایجاد و ارتقای 18 سایت موبایل در روستاهای کاشان و آران و بیدگل با هزینه 7 میلیارد 
تومان

2. برگزاری افتتاحیه هفته جهانی فضا در کاشان و آران و بیدگل
3. حضور و سخنرانی در همایش تسبیح ستارگان کویر مرنجاب

4. درخواست ارتقاء اداره پست کاشان و ارتقای ریاست اداره پست به معاونت مدیر کل
5. موافقت با صدور مجوز احداث پارک ملی نجوم نیاسر

6. پیگیری نصب و راه اندازی آنتن BTS در کویر مرنجاب
7. موافقت با اجرای فیبر نوری راوند

8. موافقت با اجرای فیبر نوری شهرک صنعتی امیرکبیر

دکتر مونسان/ معاون ریس جمهور و 31397/7/12
ریس سازمان میراث فرهنگی

1. بهره برداری از 3 هتل سنتی با سرمایه گزاری بخش خصوصی در کاشان
2. برنامه ریزی جامع در خصوص گسترش گردشگری نجوم

3. حضور و سخنرانی در همایش نجوم و گردشگری فضاپایه نیاسر

مهندس رضا رحمانی / وزیر صنعت، 41397/9/10
معدن و تجارت

1. حضور در مراسم صد و سی و پنج  سالگی اتاق بازرگانی
2. برگزاری جلسات با صنعتگران برای رفع مشکالت صنایع

دکتر صالحی/ وزیر فرهنگ و ارشاد51397/9/22

1- دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2- حضور و سخنرانی در نخستین همایش تجلیل از حامیان خانواده

3- بازدید از پروژه های سال پایتختی کتاب کاشان
4- حضور در نشست با اصحاب رسانه و هنر

دکتر سید محمد بطحایی/ وزیر 61397/9/29
آموزش و پرورش

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. کلنگ زنی 7 مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی در کاشان

3. افتتاح 5 مجتمع آموزشی در کاشان
4. کلنگ زنی دو طرح آموزشی در شهرستان آران و بیدگل

5. افتتاح و بهره برداری از 2 مدرسه خیرساز در شهرستان آران و بیدگل
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دکتر دانش آشتیانی / وزیر آموزش و پرورش

مهندس آذری جهرمی/ وزیر ارتباطات

دکتر مونسان/ معاون ریس جمهور و ریس سازمان میراث فرهنگی



137

ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

مهندس رضا رحمانی / وزیر صنعت، معدن و تجارت

دکتر صالحی/ وزیر  فرهنگ و ارشاد

دکتر سید محمد بطحایی/ وزیر آموزش و پرورش
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر سلطانی فر/ وزیر ورزش و جوانان71397/10/20

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. موافقت با اجرای تارتان پیست دو و میدانی ورزشگاه 15هزار نفری

3. موافقت با تکمیل سالن 3هزار نفری ورزشی
4. بازدید از زمین چمن چهل جریب کاشان و خوروش آران و بیدگل

5. بازدید از سالن ورزشی خیر گرانقدر کریمشاهی
6. حضور و سخنرانی در دومین همایش تجلیل از حامیان ورزش

7. تقدیر از 250 ورزشگار مقام اور ملی و بین المللی کاشانی
8. بازدید و بررسی مشکالت طرح های نیمه تمام ورزشی منطقه کاشان و آران و بیدگل

9. تجلیل از 30 خیر وزرش یار

دکتر اردکانیان/ وزیر نیرو81397/10/23

1. افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی
2. افتتاح خط تولید پایه های توزیع برق چدن نشکن

3. افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهرستان کاشان 
4. موافقت با پیشنهاد نماینده برای تغییر تعرفه برق منطقه و کاهش بهای ان

5. موافقت با پیشنهاد نماینده برای راه اندازی بازار آب در منطقه بصورت پایلوت
6. دستور رسیدگی به تعدیل پروانه های چاه های کشاورزی بخصوص باغات بر اساس 

پیشنهاد نماینده
7. درخواست تخصیص اعتبار مرمت بخشی از خط لوله زاینده رود به کاشان

ع خورشیدی در منطقه 8. درخواست اعتبار برای ایجاد مزار

دکتر جهانگیری / معاون اول رئیس 91397/10/23
جمهور

1. افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی
2. افتتاح خط تولید پایه های توزیع برق چدن نشکن

3. افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهرستان کاشان 
4. موافقت با پیشنهاد نماینده برای تغییر تعرفه برق منطقه و کاهش بهای آن

5. موافقت با پیشنهاد نماینده برای راه اندازی بازار آب در منطقه بصورت پایلوت
6.دستور رسیدگی به تعدیل پروانه های چاه های کشاورزی بخصوص باغات بر اساس 

پیشنهاد نماینده
7.درخواست تخصیص اعتبار مرمت بخشی از خط لوله زاینده رود به کاشان

ع خورشیدی در منطقه 8.موافقت با پیشنهاد نماینده برای ایجاد مزار

جدول ۴-3 - فهرست سفر کاری وزارء و معاونین رئیس جمهور  به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

مهندس اسالمی/ وزیر راه و شهرسازی101397/11/11

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. بازدید از طرح های حوزه های راه و عمران منطقه از جمله جاده برزک، کنارگذر کاشان و 

آران و بیدگل و اتصال به جاده گرمسار
3. کلنگ زنی مجتمع مسکونی 50 واحدی نابینایان و کم بینایان کاشان

4. شروع عملیات احداث باند دوم کاشان به بخش برزک
5. آغاز عملیات عمرانی 5 کیلومتر از جاده بادرود- کاشان

6. بازدید و دستور تسریع فعالیت اجرایی کنارگذر کاشان، آران و بیدگل و آزادسازی زمین های 
کشاورزی و منابع طبیعی

7. افتتاح واحدهای مسکونی خیرین مسکن ساز کاشان
8. حضور و تقدیر از خیرین راه ساز منطقه کاشان و آران و بیدگل در نشست فرماندار آران و 

بیدگل و دستور تآمین اعتبار دو پروژه

دکتر نمکی / وزیر بهداشت، درمان و 111397/11/12
آموزش پزشکی به آران و بیدگل

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. بازدید و دستور تسریع در ساخت بیمارستان بقیه اهلل االعظم

3. افتتاح خوابگاه دانشجویی محتشم کاشانی با ظرفیت 250 نفر و زیربنای 4250 مترمربع
4. افتتاح کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی با زیربنای 8500 

مترمربع
5. افتتاح کلینیک دانشکده دندانپزشکی با زیربنای 2500 مترمربع

6. افتتاح مجتمع آموزشی و پژوهشی زنده یاد فرقانی با زیربنای 3200 مترمربع
7. افتتاح درمانگاه شبانه روزی کریمشاهی سفیدشهر

8. افتتاح درمانگاه اخباری نوش آباد
9. افتتاح پایگاه سالمت خیرساز مادر)ناظمی( با زیربنای 480 مترمربع در شهرستان آران و 

بیدگل
10. افتتاح پایگاه سالمت امام رضا)ع( با زیربنای 233 مترمربع در شهرستان آران و بیدگل

11. بازدید از بیمارستان ثامن و امام حسن )ع( در شهرستان آران و بیدگل

جدول ۴-3 - فهرست سفر کاری وزارء و معاونین رئیس جمهور  به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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دکتر سلطانی فر/ وزیر ورزش و جوانان

دکتر جهانگیری / معاون اول رئیس جمهور - دکتر اردکانیان/ وزیر نیرو

مهندس اسالمی/ وزیر راه و شهرسازی
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دکتر نمکی / وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آران و بیدگل

مهندس حجتی/ وزیر جهاد کشاورزی

دکتر ستاری/ معاون علم و فناوری ریاست جمهور و ریس بنیاد ملی نخبگان
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

مهندس حجتی/ وزیر جهاد کشاورزی121398/2/5

1. درخواست تخصیص اعتبار جهت عملیات آبخیزداری در منطقه
2. درخواست تامین اعتبار برای خرید ژئوممبران استخرهای ذخیره آب روستایی

3. بازدید از پروژه پرورش ماهیان خاویاری در آران و بیدگل
4. دستور رسیدگی و مطالبه امکان سنجی پرورش آرتمیا در آران و بیدگل

5. دستور ایجاد زیر ساخت های الگوی کشت از محصوالت پر آب به کم آب
6. حضور در نشست با فعالین بخش کشاورزی در راوند و بررسی و رسیدگی مشکالت این 

بخش
7. موافقت با انتقال مدیریت شهرک ماهیان زینتی به شرکت شهرک های صنعتی

گذاری زمین شهرک ماهیان زینتی 8. دستور تسریع در وا

131398/4/5
دکتر ستاری/ معاون علم و فناوری 

ریاست جمهور و ریس بنیاد ملی 
نخبگان

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. موافقت با پیشنهاد نماینده برای اختصاص مبلغ 5 میلیارد تومان برای توسعه پارک علم و 

فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
3. درخواست پیگیری جهت استقالل پارک علم و فناوری کاشان

4. موافقت با پیشنهاد نماینده برای اختصاص مبلغ 2 میلیارد تومان به مرکز نوآوری و تجاری 
سازی دانشگاه کاشان

5. حمایت مالی از بهسازی مرکز نوآوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6. موافقت با پیشنهاد نماینده جهت حمایت از طرح ساخت داخلی دستگاه بافندگی فرش 

ماشینی  با مشارکت بهره بردار خصوصی
7. حل مشکل وقفه در اعطای معافیت مالیاتی به شرکت پاکیان کویر در سال 95 و 96

8. موافقت با پیشنهاد نماینده برای حمایت از تجهیز موزه علم و فناوری شهرستان آران و 
بیدگل به مبلغ 300 میلیون تومان

9. موافقت با پیشنهاد نماینده جهت اجرای پایلوت طرح 200 هکتاری مالچ زیستی برای 
مبارزه با کانون های گرد و غبار

کز رشد و نوآوری شهید رجایی کاشان به  10. موافقت با پیشنهاد نماینده جهت حمایت از مرا
مبلغ 500 میلیون تومان

11. موافقت با پیشنهاد نماینده برای اختصاص یک میلیارد تومان برای مطالعه امکان 
سنجی آب ژرف در کاشان و آران و بیدگل

جدول ۴-3 - فهرست سفر کاری وزارء و معاونین رئیس جمهور  به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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همان طــور کــه در جــدول بــاال مشــاهده می شــود 
صنعــت،  ـ  ارتباطــات  ـ  پــرورش  و  آمــوزش  وزرای 
معــدن و تجــارت ـ فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ـ ورزش 
و جوانــان ـ نیــرو ـ راه و شهرســازی ـ بهداشــت، درمــان 
کشــاورزی، معــاون اول و  و آمــوزش پزشــکی و جهــاد 
معــاون علــم و فنــاوری رئیــس جمهــور در دولت هــای 
محتــرم  نماینــده  دعــوت  بــا  دوازدهــم  و  یازدهــم 
بــه وضعیــت پروژهــای  جهــت بازدیــد و رســیدگی 
در اجــراء، افتتــاح پروژهــای تکمیــل شــده و ارزیابــی 

نماینــده  پیشــنهادات  و  برنامه هــا  بــا  موافقــت  و 
ــی دوره  ــود ط ــکالت موج ــودن مش ــع نم ــت مرتف جه
کــرده- چهــار ســاله 1398- 1395 بــه منطقــه  ســفر 
انــد. بــرای نمونــه، می تــوان بــه ســفر مشــترک دکتــر 
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور و 
دکتــر اردکانیــان وزیــر محتــرم نیــرو در دیمــاه 1397 
اشــاره نمــود. بــا حضــور ایشــان بخــش بخــار نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــی، تصفیــه خانــه فاضــالب شهرســتان 
ــر  ــرای تغیی ــده ب ــنهاد نماین ــا پیش ــاح و ب ــان افتت کاش

تعرفــه بــرق منطقــه و کاهــش بهــای آن و راه انــدازی 
ع  بــازار آب در منطقــه بصــورت پایلــوت و ایجــاد مــزار

ــد. گردی خورشــیدی در منطقــه موافقــت 
کاری  ســفرهای  فهرســت  زیــر،  جــدول  در   
معاونیــن وزراء همــراه بــا تاریــخ و برنامه هــای ســفر 
گردیــده  گرفتــه از ایشــان ارائــه  و مطالبــات صــورت 

اســت:

مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

11395 /4/24
مهندس محفوظی/ معاون 

حقوق،امور مجلس و هماهنگی 
استانهای وزارت راه و شهرسازی

1. بازدید و پیگیری احداث باند دوم جاده کاشان- بادرود
2. تسریع در تکمیل جاده حسین آباد به ابوزیدآباد در آران و بیدگل

3. تأمین بودجه آسفالت بلوار امام خمینی مشکات
4. تأمین اعتبار جاده سفید دشت به کاشان

5. بازدید از جاده برزک و مشهد اردهال و پیگیری رفع مشکالت آن
6. تأمین اعتبار باند دوم جاده ابوزیدآباد به کاشان

7. مطالبه ایمن سازی و حذف پیچ های خطرناک راهای مواصالتی منطقه کاشان و آران و 
بیدگل

دکتر اسکندر زند/ معاون وزیر جهاد 9/2/ 21395
کشاورزی

1. استقالل باغ گیاه شناسی کاشان
2. تأمین اعتبار برای رفع مشکالت و کمبودهای باغ گیاه شناسی

3. تأمین اعتبار برای رفع مشکالت ایستگاه تحقیقات بیابان کاشان
4. تأمین اعتبار برای رفع مشکالت دانشگاه جامع علمی کاربردی جهادکشاورزی کاشان

دکتر محمودرضا حقی فام/ معاون 31395/10/23
هماهنگی توزیع توانیر

1. بازدید از شهرک خاتم االنبیا )مسکن مهر کاشان(
2. موافقت با اختصاص100 میلیون تومان برای روشنایی مسکن مهر کاشان

3. موافقت با ایجاد خط دوم انتقال برق به مشهد اردهال از روستای حسنارود
4. موافقت با اختصاص 300 میلیون تومان برای المپ های روشنایی کم مصرف
5. موافقت با ارتقای چند پست برق در حوزه های شهری و صنعتی منطقه کاشان

جدول ۴-۴ - فهرست سفر کاری معاونین وزارء به منطقه 1398- 139۵
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دکتر اسکندر زند/ معاون وزیر جهاد کشاورزیمهندس محفوظی، معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی

دکتر صالحی/ معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان شیالت کشور سید ابوالفضل رضوی/ معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری

دکتر موهبتی/ معاون محترم وزیر بهداشتدکتر صالح نیا/ معاون وزیر صنعت و تجارت

دکتر الهیار ترکمن/ معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
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جدول ۴-۴ - فهرست سفر کاری معاونین وزارء به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(

مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر صالحی/ معاون وزیر جهاد و 41395/12/17
1. کلنگ زنی شهرک ماهیان زینتی راوند کاشانرئیس سازمان شیالت کشور

دکتر موهبتی/ معاون محترم وزیر 51395/12/18
بهداشت

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی شهر ابوزیدآباد

3. تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4. تجلیل از خیرین سالمت شهرستان آران و بیدگل

61396/5/5
سید ابوالفضل رضوی/ معاون توسعه 
روستایی و منطقه های محروم نهاد 

ریاست جمهوری
1.دیدار با دهیاران و روسای شورای اسالمی روستاهای منطقه

دکتر جندقیان/ معاون سازمان 71396/5/5
1. اخذ اعتبار جهت توسعه روستایی کاشان و آران و بیدگلشهرداری ها و دهیاری های کشور

81396/7/24
سید مصطفی رضوی/ معاون امور 

حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی 
و دارایی

1. پیگیری مشکالت صنایع و بنگاه های اقتصادی منطقه
2. حضور در اولین همایش توسعه و ترویج بوم گردی در روستاهای کاشان و آران و بیدگل

91396/8/13
محمدتقی نظرپور/ معاون وزیر آموزش 

و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور

1. افتتاح 8 مدرسه خیرساز  در کاشان و آران و بیدگل
2. قدردانی از خیرین مدرسه ساز منطقه

دکتر صالح نیا/ معاون وزیر صنعت و 101397/4/13
تجارت

1. بررسی مشکالت کارخانجات ریسندگی و بافندگی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
2. نشست و بررسی مشکالت صاحبان صنایع در شهرستان کاشان

3. نشست و بررسی مشکالت صاحبان صنایع در شهرستان آران و بیدگل

دکتر الهیار ترکمن/ معاون توسعه و 1197/5/30
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

1. پیگیری جهت تخصیص اعتبار برای مدارس شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
2. پیگیری جهت انتقالی فرهنگیان

3. شرکت در گردهمایی مدیران مدارس کاشان

دکتر کاظم خاوازی/ معاون وزیر جهاد 121397/6/15
کشاورزی

1. بازدید از طرح های ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان و باغ گیاه شناسی 
کاشان
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر رخشانی مهر/ معاون وزیر آموزش 131397/6/20
و پرورش

1. افتتاح مدرسه ارباب رحیم هاشمی و 7 پروژه آموزش و پرورش در شهرستان آران و بیدگل
2. بازدید از پروژه های نیمه تمام کاشان و پیگیری تکمیل آنها 

3. شرکت در همایش تقدیر از رتبه های برتر کنکور کاشان

دکتر باقری/ معاون وزیر اقتصاد و 141397/6/20
دارایی

1. تامین ارز برای خرید مواد اولیه از خارج برای تولیدکنندگان فرش ماشینی از بانک مرکزی
2. افزایش حد اعتباری خریداران نخ )ارز اعتباری(

3. اصالح تعرفه نخ وارداتی

خانم دکتر حکیم زاده/ معاون آموزش 151397/6/24
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش

1. تشریح طرح های سال تحصیلی در جمع مدیران مدارس منطقه
2. گردهمایی مدیران، معاونان و آموزگاران مدارس ابتدایی کاشان و آران و بیدگل

161397/7/8
دکتر فرزاد حمیدی / معاون 

تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش

1. بازدید از طرح های ورزشی مدارس، حضور در جمع معلمان و مربیان تربیت بدنی و تشریح 
طرح های سال تحصیلی

2. اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای خرید امکانات ورزشی مدارس کاشان و آران و 
بیدگل

مهندس نعمتی/ معاون وزیر ارتباطات 171397/7/12
و رییس هئیت مدیره شرکت پست

1. پیگیری تفویض اختیار اداره پست اصفهان به کاشان
2. پیگیری تجهیز اداره پست کاشان و مرکز مبادله پستی کاشان در راوند

181397/7/25
دکتر جمالی نژاد / معاون عمران و 

توسعه امور شهری و روستایی وزارت 
کشور

1. بررسی مسائل  و مشکالت عمران و توسعه شهرها و روستاهای منطقه

191397/9/15
دکتر خلیل آقایی/ معاون وزیر جهاد 
کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها 

–مراتع و آبخیز داری

1. اختصاص ده میلیارد تومان اعتبار جهت طرح های آبخیزداری کاشان
2. حضور و سخنرانی در نخستین جشنواره کشت بادام کوهی

3. کشت 500 هکتار بادام کوهی در اراضی نیاسر و برزک جهت افزایش سرانه فضای سبز، 
حفظ آب و خاک و رشد اقتصادی خانوارهای منطقه

دکتر ملک زاده/ معاون تحقیقات و 201397/10/20
فناوری وزارت بهداشت

1. پیگیری مسائل مربوط به مسائل حوزه بهداشت منطقه
2. افتتاح آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی

3. افتتاح بخش NICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان

211398/2/11
مهندس عبدالهاشم حسن نیا / معاون 
وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای

1. بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و مشکالت طرح های حوزه راه و راهداری در شهرستان 
های کاشان و آران و بیدگل و دستور اختصاص اعتبار و قیر رایگان

2. بازدید از جاده اردهال، برزک، مشکات، ابوزیدآباد، کنارگذر، بادرود، نوش آباد و سفیدشهر

جدول ۴-۴ - فهرست سفر کاری معاونین وزارء به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر حائری/ معاون وزیر نیرو در امور 221398/2/19
برق و انرژی

1. بازدید میدانی بررسی مشکالت تامین و توزیع برق در کاشان و آران و بیدگل  و رفع آن
2. درخواست تامین روشنایی محوطه امام زاده خزاق

3. پیگیری اجرای پروژه تعویض سیستم روشنایی موجود کاشان با المپ های LED کم 
مصرف

4. درخواست عضویت رئیس اداره برق کاشان در هیات مدیره توزیع استان
5. پیگیری جهت تاسیس شرکت توزیع شهرستان های کاشان، آران و بیدگل و نطنز

6. پیگیری جهت بهینه سازی شبکه ههای روستایی و تبدیل سیم به کابل
7. اختصاص یک میلیارد تومان جهت روشنایی معابر شهر کاشان

8. اختصاص 1600متر شبکه فشار ضعیف هوایی و 1300متر شبکه روشنایی تلسکوپی
9. اختصاص مبلغ 5میلیارد تومان برای تعویض و نصب ترانسفورماتورهای توزیع جهت 

جلوگیری از خاموشی در تابستان و تداوم توزیع انرژی
10. بازدید از کارخانه هامون نایژه و طرح دانش بنیان پایه های چدنی برق

11. دستور تهاتر بدهی با خرید پایه های برق چدنی از شرکت مذکور
12. موافقت با تبدیل تیرهای هوایی به کابل زمینی ... 

13. حضور و سخنرانی در همایش طلیعه اختران کویر در شهرستان آران و بیدگل
14. درخواست اختصاص اعتبار برای کاهش آلودگی نوری در شهرستان آران و بیدگل

دکتر تاج بخش/ معاون وزیر راه و 2398/5/3
شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی

1. درخواست ایجاد دو ایستگاه هواشناسی در ارتفاعات کاشان و در کویر آران و بیدگل جهت 
تکمیل شبکه هواشناسی منطقه تا سال 99

2. برطرف کردن مشکالت ایستگاه هواشناسی فرودگاه کاشان

دکترغریب پور/ معاون وزیر صمت و 2498/4/15
رییس هئیت عامل ایمیدرو

1. کلنگ زنی شروع فاز اول منطقه ویژه اقتصادی
2. بازدید از شرکت فوالد امیرکبیر و تصویب طرح توسعه این شرکت )اشتغال 300نفر(

3. بازدید از شرکت فوالد کویر و پیگیری مشکالت تامین مواد اولیه

2598/5/9
مهندس مهران کفاش/ معاون 

حقوقی، امور مجلس و استان های 
وزیر راه و شهرسازی

1. بررسی، بازدید میدانی و چاره اندیشی مشکالت راه های منطقه
2. پیگیری جهت استقالل نظام مهندسی کاشان

3. پیگیری جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه راه های منطقه
4. تصمیم گیری جهت حل مشکالت زیرگذر چنار، جاده برزک، ساختمان رادیو کاشان، جاده 

ابوزیدآباد، کنار گذر کاشان- آران و بیدگل و اتصال آن به گرمسار، جاده مرنجاب، پل جاده 
نوش آباد و جاده سفیددشت و مشکات به کاشان

جدول ۴-۴ - فهرست سفر کاری معاونین وزارء به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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دکتر ملک زاده/ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دکتر حائری/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

دکتر غریب پور / معاون وزیر صمت

دکتر زادبوم/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتدکتر رخشانی مهر/ معاون وزیر آموزش و پرورش

دکتر جمشید تقی زاده/ معاون پارلمانی وزارت ورزش و جواناندکتر میر هادی قره سید رومیانی/  معاون امور مجلس وزارت رفاه

مهندس مهران کفاش/ معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

2613/6/98

دکتر صالحی نیا/ معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران

1. بازدید میدانی از شهرک صنعتی سوم کاشان و شهرک ماهیان زینتی راوند و بررسی 
مشکالت ان

2. بازدید میدانی از شهرک صنعتی راوند و شرکت های آن و بررسی مسائل و مشکالت آن
3. بازدید میدانی از شهرک صنعتی امیرکبیر و بررسی مسائل و مشکالت آن

4. بازدید از شهرک صنعتی آران و بیدگل و بررسی مسائل و مشکالت آن
5. نشست مشترک با رؤسای ادارات و صاحبان صنایع جهت بررسی و حل مسائل و مشکالت 

شهرک ها و تولیدکنندگان

2798/7/18

دکتر صالحی نیا/ معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران

1. آغاز عملیات احداث شهرک سوم صنعتی کاشان به مساحت 151 هکتار
2. آغاز عملیات اجرایی اولین ناحیه صنعتی تخصصی ماهیان زینتی در کشور به مساحت 

49 هکتار

2898/8/2
دکتر زادبوم/ معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران

1. شرکت در همایش توسعه صادرات فرش ماشینی فرصت ها و چالش ها
2. درخواست پیگیری تفویض اختیارات به اداره صمت کاشان

3. تاکید بر برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی در منطقه
4. پیگیری مشکالت صاحبان صنایع

دکتر میر هادی قره سید رومیانی/  2998/9/8
معاون امور مجلس وزارت رفاه

1. شرکت در دومین همایش تجلیل از حامیان خانواده
2. پیگیری مسائل مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی

3098/9/28
دکتر جمشید تقی زاده/ معاون امور 
مجلس و حقوقی وزارت ورزش و 

جوانان

1. تقدیر از چهره ماندگار ورزش شهرستان
2. تجلیل از روسای ادوار مختلف اداره تربیت بدنی کاشان و روسای هیئات ورزشی

3. تجلیل از مربیان اثرگذار در پرورش و استعداد یابی منطقه
4. تجلیل از 216 نفر از قهرمانان ملی و بین المللی سال 97 و 98 شهرستان کاشان

جدول ۴-۴ - فهرست سفر کاری معاونین وزارء به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مشــاهده  بــاال  جــدول  در  کــه  همانطــور        
می شــود تعــداد 30 تــن از معاونیــن محتــرم وزراء بــا 
دعــوت نماینــده محتــرم جهــت رســیدگی بــه امــور 
کاشــان و آران و  و مشــکالت شــهرک های صنعتــی 
بیــدگل، شــهرک ماهیــان زینتــی، جاده هــای بــرزک، 
کاشــان  کنارگــذر  ابوزیدآبــاد، سفیدشــهر، مشــکات، 

کاشــان و  و آران و بیــدگل، تامیــن و توزیــع بــرق در 
آران و بیــدگل، عمــران و توســعه روســتایی و شــهری، 
آموزشــی، درمانی و ... طی دوره چهار ســاله 1398-

1395 بــه منطقــه ســفر نموده انــد.
کاری رؤســا، معاونیــن و         در جــدول زیــر ســفر 
مدیــران کل ســازمان ها و مؤسســات عمومــی دولتــی 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی  و غیــر دولتــی اعــم از 
)ره(، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، ســازمان صــدا 
و ســیما، ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســازمان امــور 
مالیاتــی، ســازمان محیــط زیســت و ... همــرا بــا تاریخ 

ــت. ــده اس گردی ــه  ــفر ارائ ــای س و برنامه ه

مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

مهندس فتاح/ رئیس کمیته امداد 8/8/ 11395
امام خمینی)ره( کشور

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. درخواست انتقال کمیته امداد کاشان به مرکز شهر

3. احداث شعبه  جدید کمیته امداد در راوند
4.  اختصاص سهمیه ویژه مسکن و اشتغال مددجویان

5.   درخواست مستقل شدن اداره کاشان از اصفهان
6.  اختصاص 1000 سهمیه برای نیروگاه های کوچک خورشیدی در منازل مددجویان

7. تأمین تسهیالت 25 میلیون تومانی خرید دستگاه قالیبافی برای مددجویان

دکتر صالح آبادی/ مدیر عامل بانک 21396/2/21
1. افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات در کاشانتوسعه صادرات

31396/6/23
دکتر حداد عادل/ عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و مشاور 
عالی رهبری

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. دیدار با دانشگاهیان

3. حضور و سخنرانی در یادواره شهدای سفیدشهر

41396/7/23
محمدعلی عبداهلل زاده/ معاون 

حقوقی و امور مجلس سازمان صدا 
و سیما

1. پیگیری صدور مجوز و راه اندازی رادیو کاشان

تقوی نژاد / رئیس کل سازمان امور 51396/7/24
مالیاتی کشور

1. بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکالت مالیاتی صنایع منطقه
2. مطالبه استقالل اداره مالیات کاشان

3. جلسه با فعاالن اقتصادی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
4. دستور انتقال کلیه پرونده های مالیاتی به شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از 

اصفهان

جدول ۴-۵ - فهرست سفر کاری رؤسا، معاونین و مدیران کل سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی 1398- 139۵
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر نوراهلل زاده/ مدیرعامل صندوق 61396/8/4
کارآفرینی امید

1. موافقت با پیشنهاد نماینده در خصوص ارتقای صندوق کارافرینی امید کاشان و تفویض 
اختیار و استقالل آن در منطقه شمال استان اصفهان

2. بررسی مشکالت در حوزه وام های اشتغال و افزایش اعتبارات بانکی در منطقه
3. حضور در نشست با فعالین فضای کسب و کار شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و 

بررسی مسائل و مشکالت آنها در رفع موانع تسهیالت

آیت اهلل رئیسی/ تولیت آستان قدس 71397/4/4
رضوی

1. درخواست استقالل دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان کاشان
2. حضور و سخنرانی در سالگرد ارتحال آیت اهلل العظمی مدنی کاشانی

دکتر چقازردی/ مدیر عامل بانک سپه81397/5/5

1. بازدید از صنایع منطقه و حل مشکالت مالی آنها در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
2. نشست با فعاالن اقتصادی پیرامون مسائل و مشکالت و پیگیری درخواست های 

صاحبان صنایع در حوزه مالی و اعتباری
3. افزایش سقف اعتباری شعبه بانک سپه در منطقه کاشان و آران و بیدگل تا 5 میلیارد 

تومان

دکترنوربخش/ مدیرعامل سازمان 91397/5/23
تامین اجتماعی کشور

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. افتتاح شعبه تامین اجتماعی راوند

3. قول اخذ مجوز بیمارستان تامین اجتماعی در هیات مدیره و امنای سازمان تامین 
اجتماعی

4. افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی حضرت اباالفضل )ع( آران و بیدگل
5. نشست با صاحبان صنایع جهت حل مشکالت آنها

6. دیدار با خانواده شهدای تآمین اجتماعی

سردار اشتری/ فرماندهی انتظامی 101397/6/1
کشور

کز نیروی انتظامی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 1. بررسی نیازها و مشکالت مرا
2. موافقت با پیشنهاد نماینده در خصوص اختصاص یک میلیارد و ششصدو سی میلیون 

ریال برای خرید زمین و شروع احداث ساختمان جدید نیروی انتظامی کاشان
کز انتظامی منطقه 3. موافقت با درخواست نماینده جهت تکمیل امکانات و تجهیزات مرا

کز نیروی انتظامی  4. موافقت با تحویل سه دستگاه سمند و سه موتور سیکلت به مرا
شهرستان آران و بیدگل

کز نیروی انتظامی  5. موافقت با تحویل شش دستگاه سمند و 5 موتور سیکلت برای مرا
شهرستان کاشان

6. موافقت با پیشنهاد نماینده در خصوص اختصاص یکصد سرباز و پنجاه نیروی کادر خارج 
از سهمیه استان به منطقه کاشان با توجه به وضعیت خاص منطقه

جدول ۴-۵ - فهرست سفر کاری رؤسا، معاونین و مدیران کل سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

111397/6/9
کبری/ معاون راه های فرعی و  رضا ا
روستایی سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای کشور

1. بهسازی جاده های کاشان و آران و بیدگل
2. موافقت با تعریض نقاط حادثه خیز جاده برزک

3. بازدید از راه های مواصالتی شهرستان و دستور رفع مشکالت آن از قبیل روکش آسفالت، 
روشنایی نقاط حادثه خیز، اصالح باند و لکه گیری هندسی با ابالغ 8 میلیارد تومان

دکتر شاملو/ معاون عمران و توسعه 121397/6/17
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

کز ترویج آموزش صنایع دستی روستایی 1. بازدید از مرا
2. اختصاص 16 میلیارد ریال قیر برای بهسازی معابر روستایی کاشان و آران و بیدگل

3. پیگیری ارائه تسهیالت قرض الحسنه نوسازی خانه های روستایی برای اجرای طرح 
های بوم گردی و گردشگری

4. حضور و سخنرانی در دومین همایش توسعه و ترویج بوم گردی و صنایع دستی روستایی 
در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

5. بازدید از روستای نشلج

دکتر حسین زاده/ مدیر عامل بانک 131397/6/20
ملی ایران

1. ایجاد میز ویژه کاشان در بانک ملی ایران
2. نشست با صاحبان صنایع جهت رفع مشکالت آنها

3. افزایش سقف اعتبار تسهیالت اعطایی به 5 میلیارد تومان و ارجاع تسهیالت باالتر به 
میزکاشان در بانک ملی کشور

4. موافقت با تکمیل ساختمان نیمه کاره بانک ملی کاشان

دکتر براری/ ریس سازمان فضایی 141397/7/12
کشور

1. حضور و سخنرانی در همایش نجوم و گردشگری فضاپایه نیاسر کاشان
2. موافقت با احداث پارک ملی نجوم نیاسر

دکتر طهرانچی/ ریاست دانشگاه آزاد 151397/7/19
اسالمی کشور

کز دانشگاه های آزاد شمال استان اصفهان و استقالل آنها از اصفهان 1. پیگیری تمرکز مرا
2. پیگیری گسترش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد کاشان

3. برگزاری نشست با اساتید دانشگاه آزاد واحد کاشان
4. اختصاص یک میلیارد تومان به مرکز تحقیقات نساجی و فرش دانشگاه آزاد واحد کاشان

5. موافقت با راه اندازی مدارس سما در کاشان

دکتر حمیدرضا عدل/ معاون فنی، امور 161397/7/26
زیربنایی و تولیدی

1. شرکت در نشست هم اندیشی بررسی مسائل جاده آران و بیدگل- گرمسار و بررسی مسائل 
و مشکالت آن

2.  بازدید از روند اجرای جاده آران و بیدگل- گرمسار

جدول ۴-۵ - فهرست سفر کاری رؤسا، معاونین و مدیران کل سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر ظهرابی/ معاون سازمان محیط 171397/9/15
زیست کشور

1. حضور و سخنرانی در نخستین جشنواره کشت بادام کوهی
2. کشت 500 هکتار بادام کوهی در اراضی نیاسر و برزک جهت افزایش سرانه فضای سبز، 

حفظ آب و خاک و رشد اقتصادی خانوارهای منطقه

دکتر صالحی عمرانی/ رئیس 181397/9/24
دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

1. بازدید از دانشکده فنی حرفه ای کاشان، بازدید از پروژه های عمرانی و بررسی مشکالت آن
2. کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام دانشکده فنی حرفه ای کاشان 

دکتر بوربور/ مدیر عامل مجمع خیرین 191397/11/10
کشور

1. کلنگ زنی مجتمع آموزشی مصلی نژاد
2. حضور و سخنرانی در همایش مجمع خیرین منطقه کاشان و تجلیل از خیرین حوزه های 

مختلف شهرستان کاشان

1. بازدیداز مرکز EOC کاشاندکتر نوری/ معاون فنی اورژانس کشور201398/1/2
2. بازدید از پایگاه های اورژانس عوارضی، قائم و حسنارود کاشان

سرلشکر رحیم صفوی/ دستیار و مشاور 211398/1/10
کره جهت ارتقای منطقه کاشانعالی رهبر انقالب 1. مذا

دکترمعین بخش / معاون امور اداری و 221398/2/14
مالی حوزه هنری

1. پیگیری اختصاص بودجه برای تکمیل ساختمان اداری حوزه هنری کاشان
2. دستور پیگیری برای ایجاد دفتر حوزه هنری در شهرستان آران و بیدگل

3. موافقت با جذب نیروی انسانی مورد نیاز دفتر حوزه هنری کاشان

دکتر مصلحی/ معاون امور استان ها و 231398/2/14
مجلس حوزه هنری

1. پیگیری اختصاص بودجه برای تکمیل ساختمان اداری حوزه هنری کاشان
2. دستور پیگیری برای ایجاد دفتر حوزه هنری در شهرستان آران و بیدگل

3. موافقت با جذب نیروی انسانی مورد نیاز دفتر حوزه هنری کاشان

241398/2/19
دکتر قندی/ مشاور رئیس سازمان 

فضایی در امور توسعه زیر ساخت های 
ترویجی فضایی

1. حضور در همایش طلیعه اختران کویر ویژه هفته جهانی نجوم
2. پیگیری جهت صدور مجوز رصدگاه در کویر مرنجاب

حجت االسالم عاملی/ دبیر شورای 251398/4/7
1. حضور و سخنرانی در همایش تجلیل از خیرین و خادمان قرآنی کاشانعالی انقالب فرهنگی

جدول ۴-۵ - فهرست سفر کاری رؤسا، معاونین و مدیران کل سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی 1398- 139۵ )ادامه(



154

دکتر حداد عادل/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر چقازردی/ مدیر عامل بانک سپهآیت اهلل رئیسی/ تولیت آستان قدس رضوی

مهندس فتاح/ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور دکترنوربخش/ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور

کبری/ معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور  رضا ا
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دکتر طهرانچی/ ریاست دانشگاه آزاد اسالمی کشور

دکتر شاملو/ معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی

دکتر حسین زاده/ مدیر عامل بانک ملی ایران

دکتر صالحی عمرانی/ رئیس دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور دکتر خنیفر/ رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور

سرلشکر رحیم صفوی/ دستیار و مشاور عالی رهبر انقالب
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر خنیفر/ رئیس دانشگاه فرهنگیان 261398/4/22
کشور

1. تغییر مکان فعلی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان کاشان به دبیرستان فرزانگان 
جهت ارتقای امکانات و تسهیالت

2. اختصاص 10 هکتار زمین در ابتدای جاده قمصر جهت تاسیس دانشگاه فرهنگیان کاشان
3. آغاز به کار مرکز برادران دانشگاه فرهنگیان آران و بیدگل از مهر ماه 98 با آموزش 

دانشجویان مهارت آموز ماده 28
4. برگزاری کالس های دانشجویان پیوسته پذیرفته شده از شهرستان های کاشان، آران 
و بیدگل و شهرهای هم جوار شامل بادرود و نطنز از مهرماه 98 در پردیس پسران دانشگاه 

فرهنگیان آران و بیدگل با هماهنگی پردیس اصفهان
5. پذیرش دانشجو از سال 1399 در رشته های مورد توجه و مورد توافق با تکمیل زیرساخت 

ها و هیات علمی در پردیس برادران دانشگاه فرهنگیان آران و بیدگل 
6. درخواست اخذ مجوز رشته های کودکان استثنایی، آموزش ریاضی، مشاوره، الهیات و 

معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان خارجی، آموزش فیزیک و علوم اجتماعی 
برای مهرماه 98

7. درخواست اختصاص سهمیه هیات علمی برای رشته های در نظرگرفته شده برای 
پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان کاشان

8. موافقت با ایجاد بنیاد خیرین دانشگاه فرهنگیان کاشان

دکتر طاهری نیا/ معاون پژوهشی و 2798/6/9
فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور

1. تکریم و معارفه مدیر جدید پردیس دختران مرکز امام خمینی)ره( دانشگاه فرهنگیان 
کاشان

2. افتتاح و آغاز به کار پردیس برادران دانشگاه فرهنگیان آران و بیدگل و معارفه سرپرست 
پردیس

دکتر مجید رضا زاده/ معاون توسعه و 2898/9/8
پیشگیری سازمان بهزیستی

1. شرکت در دومین همایش تجلیل از حامیان خانواده
2. پیگیری مسائل و مشکالت مرتبط با مددجویان بهزیستی

2998/9/8
دکتر ذوالفقار یزدان مهر/ معاون امور 

مشارکت های مردمی و موسسات غیر 
دولتی سازمان بهزیستی

1. شرکت در دومین همایش تجلیل از حامیان خانواده
2. پیگیری ایجاد موسسه همیاری سالمت اجتماعی

جدول ۴-۵ - فهرست سفر کاری رؤسا، معاونین و مدیران کل سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر زاهدی / رئیس کمیسیون 11396/2/22
آموزش و تحقیقات مجلس

1. دیدار با حضرت آیت اهلل نمازی
2. تأسیس کانون دانشگاهیان ایران اسالمی منطقه کاشان

3. دیدار با دانشگاهیان شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

1. هم اندیشی در خصوص ارتقای شمال استان اصفهان و ایجاد همبستگی در جهت تشکیل نمایندگان شمال استان اصفهان21396/4/8
استان جدید

31396/10/27
دکتر حاج بابایی/ ریس کمسیون 

تلفیق برنامه ششم توسعه و نماینده 
مجلس شورای اسالمی

1. نشست هم اندیشی تحلیل قانون بودجه 1397 با حضور نخبگان دانشگاهی
2. حضور و سخنرانی در مسجد باب الحوائج کاشان

دکتر پورابراهیمی/ رئیس کمیسیون 41397/4/14
اقتصادی مجلس

1. نشست با نخبگان بخش اقتصادی و صنعتی جهت ارائه راهکار رفع مشکالت مالیاتی و 
اقتصادی بنگاه های منطقه

2. جلسه با دانشگاهیان شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

دکتر کاتب/ نماینده مردم 51397/7/26
شهرستان های گرمسار و آرادان

1. شرکت در نشست هم اندیشی بررسی مسائل جاده آران و بیدگل- گرمسار و بررسی مسائل 
و مشکالت آن

2.  بازدید از روند اجرای جاده آران و بیدگل- گرمسار

دکتــر ســاداتی نژاد، در راســتای همــگام و همــراه نمــودن مجلــس شــورای اســالمی بــا برنامه هــای توســعه و ارتقــای منطقــه کاشــان و آران و بیــدگل، افــزون بر دعوت 
مســئوالن دولتــی، بــه دعــوت از همــکاران خــود جهــت ســفر و حضــور در منطقــه نیــز پرداخته انــد.  در جــدول زیــر، فهرســت و برنامــه ســفر نماینــدگان مجلــس شــورای 

اســالمی بــه منطقــه ارائــه گردیــده اســت.

جدول ۴-6 - فهرست سفرکاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1398- 139۵

دکتر حاج بابایی/ ریس کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعهدکتر پورابراهیمی/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسدکتر کاتب/ نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان
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کــرد. دکتــر ســاداتی نژاد در چارچــوب برنامــه و  در میــان ســفرهای نماینــدگان، می تــوان بــه ســفر نماینــدگان شــمال اســتان اصفهــان در 8 تیــر ســال 1396 اشــاره 
اســتراتژی خــود در زمینــه تحقــق خواســته بــه حــق و دیریــن مــردم مبنــی بــر اســتان شــدن و بــا هــدف ایجــاد همبســتگی بــا مناطــق همجــوار بــا دعــوت از نماینــدگان 

منطقــه شــمال اســتان اصفهــان و برگــزاری نشســت مشــترک، بــه هم اندیشــی و چاره اندیشــی در رابطــه بــا چگونگــی ارتقــای سیاســی منطقــه پرداختنــد. 
کاری مدیــران ارشــد اســتانی دعــوت شــده توســط نماینــده همــراه بــا تاریــخ و برنامــه ســفر طــی دوره چهــار ســاله 1398- 1395 ارائــه  در جــدول زیــر، فهرســت ســفر 

گردیــده اســت.

مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

11395/9/20
اسرافیل احمدیه/  مدیرکل سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان

1. بررسی مشکالت معادن جوشقان استرک و ساماندهی مسائل زیست محیطی

مسعود احمدی/ مدیرکل صدا و 21396/5/5
سیمای استان اصفهان

1. حضور در نشست های کاری برای عملیاتی نمودن تاسیس رادیو کاشان پس از توافق 
اخذشده از سوی نماینده با رئیس صدا و سیما و معاون امور استان ها مبنی بر ایجاد و راه 

اندازی آن

دکتر بگی/ مدیرعامل شرکت شهرک 31396/6/22
های صنعتی استان اصفهان

1. بررسی اعتبارات برای شهرک های صنعتی کاشان و آران و بیدگل و اختصاص 90 میلیارد 
ریال اعتبار برای این شهرک ها

دکتر بگی/ مدیرعامل شرکت شهرک 41396/6/27
های صنعتی استان اصفهان

1. مطالعات اولیه احداث شهرک صنعتی صنایع پاک )تولید گالب، عرقیات و گیاهان دارویی 
و تولید ماهیان زینتی( در شهرک صنعتی سوم کاشان

مسعود احمدی/ مدیر کل صدا و 51396/9/4
1. بازدید میدانی از محل های پیشنهادی جهت راه اندازی و آغاز به کار رادیو کاشانسیمای استان اصفهان

مهدی حیدری زاده/ مدیرکل 61396/10/9
مخابرات استان اصفهان

1. بازدید و بررسی آتش سوزی مرکز مخابرات شهید قندی کاشان
کز مخابرات کاشان و آران و  2. پیگیری جهت تسریع در  تعمیر این مرکز و مجهز نمودن مرا

بیدگل

دکتر بگی/ مدیرعامل شرکت شهرک 71397/4/7
1. بررسی موانع تصویب و احداث شهرک ماهیان زینتی و شهرک صنعتی سومهای صنعتی استان اصفهان

مهندس دانیالی/ مدیرکل محیط 81396/8/4
زیست استان اصفهان

1. بررسی مسائل و مشکالت زیست محیطی صنایع منطقه
2. شرکت در جلسه با حضور مسئولین سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست منطقه

جدول ۴-7 - فهرست سفرکاری مدیران استانی به منطقه 1398- 139۵
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

بهروز مهدلو/ مدیر کل امور مالیاتی 91397/6/20
استان اصفهان

1. پیگیری تفویض اختیارات امورمالیاتی استان به منطقه
2. شرکت در نشست بررسی مسائل و مشکالت صاحبان صنایع و بخشودگی و تقسیط 

مشکالت مالیاتی صنایع 

بهرام عبدالحسینی/ مدیرکل صدا و 101397/8/24
سیمای اصفهان

1. پیگیری مسائل و مشکالت حوزه رسانه منطقه کاشان
2. پیگیری ارائه تسهیالت برای آغاز به کار رادیو کاشان

بهرام عبد الحسینی/ مدیر کل صدا و 111397/12/2
1. پیگیری تجهیزات و ساختمان رادیو کاشانسیما اصفهان

دکتر عظیمیان/ مدیر عامل فوالد 121398/4/15
مبارکه سپاهان

1. موافقت با انتقال تیم فوتبال دسته 3 شرکت فوالد مبارکه به کاشان با تغییر نام به فوالد 
امیرکبیر کاشان

2. بازدید از فوالد کویر آران و بیدگل
3. موافقت با پیشنهاد نماینده در خصوص عدم تقسیم سود سهام شرکت و اختصاص آن به 

فاز توسعه 

مهندس امیرخانی/ مدیرکل راه و 1398/4/27
شهرسازی استان اصفهان و معاونان

1. بررسی آخرین وضعیت حوزه راه و شهرسازی هر منطقه و مشکالت و موانع پیش روی آنها
2. پیگیری مطالبات شهرداری های منطقه کاشان و آران و بیدگل در حوزه راه و شهرسازی

گذاری و اجرای پروژه های کلیدی منطقه 3. پیگیری و تسریع در وا
4. بازدید از پروژه های حوزه راه شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

5. نشست اختصاصی با شهرداران و دهیاران و رؤسای شورای شهر شهرستان کاشان و 
رسیدگی به مشکالت حوزه راه و شهرسازی

6. نشست اختصاصی با شهرداران و دهیاران و رؤسای شورای شهر شهرستان آران و بیدگل و 
بررسی و رفع مشکالت موجود در حوزه راه و شهرسازی

مدیران کل مخابرات، پست و شرکت 1498/5/2
ارتباطات زیرساخت استان اصفهان

1. بررسی مشکالت حوزه زیرساخت مخابرات، دولت الکترونیک، پوشش شبکه و پیگیری 
مصوبات سفر سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

مهندس میربد/ مدیرکل نوسازی 1598/5/2
مدارس استان اصفهان

1. بررسی آخرین وضعیت تکمیل مدارس کاشان در آستانه سال تحصیلی جدید
2. بازدید از پروژه های در حال احداث برکت نوش آباد

جدول ۴-7 - فهرست سفرکاری مدیران استانی به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

دکتر بگی/ مدیرعامل شرکت 1698/5/16
شهرک های صنعتی استان اصفهان

1. بازدید میدانی و نشست بررسی زیرساخت های شهرک صنعتی سوم کاشان و شهرک 
ماهیان زینتی راوند

2. بازدید میدانی از فاز دوم شهرک صنعتی امیر کبیر برای آماده سازی و تکمیل 
زیرساخت های این فاز

3. شرکت در نشست حل مسائل و مشکالت فاز نخست شهرک صنعتی امیرکبیر
4. شرکت در نشست حل مسائل و مشکالت پیش روی احداث شهرک صنعتی آران و بیدگل

مهندس شاملی/ مدیرکل منابع 1798/5/30
طبیعی استان اصفهان

1. شرکت در نشست بررسی مسائل و مشکالت حوزه منابع طبیعی آران و بیدگل 
2. شرکت در نشست بررسی مسائل و مشکالت حوزه منابع طبیعی کاشان

3. بررسی مسائل و مشکالت شهرداران منطقه کاشان و آران و بیدگل در حوزه منابع طبیعی 
و آبخیزداری

4. پیگیری رفع مشکل مستثنیات شهرک هالل آران و بیدگل
5. تصویب تغییر نمایندگی منطقه یحیی آباد، دشت مالحبیب، پارک جنگلی پرفسورکردوانی 

و ... در آران و بیدگل
6. پیگیری رفع مشکل کمربندی محمدآباد– ابوزیدآباد و مشکل تاغزارها در سفیدشهر با 

توجه به عبور قسمتی از کنار گذر آران و بیدگل– کاشان
7. تسهیل در سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شهر نوش آباد

8. پیگیری اسناد آرامگاه دارالسالم و پارک بانوان و الله و فضای سبز کشتارگاه کاشان 
9. پیگیری جهت حل مشکالت سد و رودخانه مشکات

10. رفع ایرادات طرح هادی روستای نشلج و اصالح هندسی زمین های ملی
11. پیگیری اختصاص بودجه برای سد لتحر

1898/6/9
دکتر خامسی پور/ رئیس اداره نظارت 

بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دامپزشکی استان اصفهان

1. بررسی مسائل و مشکالت کشتارگاه طیور کاشان
2. پیشنهاد راه اندازی فاز دوم کشتارگاه

3. بررسی اعتراضات مردمی در خصوص قرار گرفتن کشتارگاه در محدوده شهری
4. حمایت تسهیالتی برای ارتقا و ساخت کشتارگاه جدید با استانداردهای دامپزشکی

جدول ۴-7 - فهرست سفرکاری مدیران استانی به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مسئول محترم /  پست تاریخردیف
برنامه و بازدیدهای سفر و مطالبات صورت گرفتهسازمانی

1998/7/10
مهندس دادخواه/ معاون راهداری 

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جادهای استان

1. جلسه با جمعی از اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا و دهیاران جهت حل مشکالت آنها
2. پیگیری آغاز عملیات اجرایی آسفالت باند دوم محور روستاهای نشلج و علوی

3. پیگیری آسفالت قسمت باقیمانده بلوار امام خمینی)ره( شهرمشکات
4. صدور مجوز حفاری برای فیبر نوری شهر مشکات و ندامتگاه جدیدکاشان

5. پیگیری احداث مشارکتی پل دوم راوند
6. پیگیری احداث تقاطع غیر هم سطح شهدای گمنام

7. پیگیری آسفالت محورهای روستایی ون و ازناوه

مهندس موفق/ مدیر کل صنعت، 2098/9/21
معدن و تجارت استان اصفهان

1. پیگیری تفویض اختیار به اداره صمت کاشان در حوزه های صنعتی، معدنی و تجارت
2. جلسه با تولید کنندگان و بررسی راه های رفع مشکالت، رونق صادرات و تولید

3. پیگیری رفع موانع صادرات
4. پیگیری مشکالت شهرک های صنعتی منطقه

5. لزوم حضور رئیس اداره صمت کاشان در نشست شورای معاونان استان

جدول ۴-7 - فهرست سفرکاری مدیران استانی به منطقه 1398- 139۵ )ادامه(
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مهندس موفق/ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مهندس دادخواه/ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان

دکتر قاضی عسگر/ معاون استاندارمهندس امیرخانی/ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و معاونان

مهندس میربد/ مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهانمهندس شاملی/ مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان
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بهرام عبدالحسینی/ مدیرکل صدا و سیمای اصفهان

اسرافیل احمدیه/  مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهاندکتر بگی/ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

مهندس دانیالی/ مدیرکل محیط زیست استان اصفهانبهروز مهدلو/ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

مهدی حیدری زاده/ مدیرکل مخابرات استان اصفهان
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ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

پیگیری امور مناطق،
بخش ها و  روستاها

5
کــه از قشــرهای  کنیــد؛ دسترســی روســتاییان عزیــز را -  کشــور آســان  کنیــد؛ زندگــی را در روســتاهای  روســتاها را آبــاد 

محــروم کشــور هســتند - بــه امکانــات زندگــی ممکــن کنید؛ برای آنها وســیله ارتبــاط، راه و جــاده و امکان حمل و نقل 

کــه بــرای یــک زندگــی راحــت الزم اســت، بــه طــور کامــل فراهــم کنیــد. و بقیــه امکاناتــی 

بیانات خطاب به مسئولین، 80/10/12
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5-1- اقدامات انجام 
شده و در حال پیگیری  

بخش ها و مناطق 
کاشان

منطقه فین
اقدامات انجام شده:

راه انـدازی کارگروه ارتقای منطقه فین.  1
شبانه روزی کردن مرکز سالمت فین.  2
سـاماندهی و بهسـازی آب انبارهـای منطقـه .  3

فیـن
کلنگ زنی مجتمع آموزشی مصلی نژاد.  4
ــه مــدارس و تیــم .  5 اهــدای وســایل ورزشــی ب

ــی ــای ورزش ه

منطقه راوند
اقدامات انجام شده:

راه انـدازی کارگروه ارتقای منطقه راوند.  1
اخــذ مجــوز تأســیس و آغــاز عملیــات اجرایی .  2

شــهرک ماهیــان زینتــی راوند
خیرســاز .  3 مدرســه  احــداث  بــرای  پیگیــری 

راونــد منصــوری 
راه اندازی شعبه اداره پست راوند.  4
راه اندازی شعبه کمیته امداد در راوند.  5
راه اندازی شعبه تأمین اجتماعی راوند.  6
کشــتی بــه ســالن ورزشــی .  7 اهــدای تشــک 
راونــد

گمنــام .  8 شــهدای  گازرســانی  مشــکل  رفــع 
راونــد
 رفع مشکالت درمانگاه خیریه راوند.  9

 اختصاص اعتبار جهت مدارس راوند.  10

اقدامات در حال پیگیری:
گمنــام .  11 پیگیــری احــداث زیرگــذر شــهدای 

ــد راون
پیگیری احداث پل دوم راوند.  12
پیگیری راه اندازی کالنتری راوند.  13
پیگیری الیروبی قنات راوند.  14
توسعه فیبر نوری از راوند تا مشکات.  15

منطقه مسکن مهر 
کاشان

اقدامات انجام شده:
راه انـدازی کارگروه ارتقای مسکن مهر.  1

امــروزه، وجــود نابرابری هــای کمــی و کیفی بین 
نواحــی شــهری و روســتایی بــه بی ثباتــی جمعیــت و 
فعالیــت در ســکونتگاه های روســتایی و در نتیجــه، 
بــه برهــم خوردن تعادل فضایــی از لحاظ بهره گیری 
ــده  گردی ــتایی  ــق روس ــای مناط ــب از قابلیت ه مناس
نواحــی  نیافتگــی  توســعه  ترتیــب،  بدیــن  اســت. 
تــرك  روســتایی و ضعــف امکانــات زیســتی ســبب 
روســتاها و مهاجــرت وســیع روســتائیان بــه ســوی 
کاهــش  شــهرها شــده اســت. در نتیجــه ایــن فراینــد، 
مالکیــت روســتاییان و حقــوق محیطــی آنهــا نســبت 
کاهــش تولیــدات دامــی  بــه منابــع )بــه ویــژه زمیــن(، 
و کشــاورزی روســتا، افزایش حاشــیه شهرها از تبعات 
عــدم توجــه و رســیدگی بــه امــور روســتاها از ســوی 
مســئولین و مراجــع ذی ربــط اســت. لــذا، پرداختن به 
امــور روســتاها و مناطــق و ایجــاد شــرایطی مناســب و 
پایدار برای معیشــت و اشــتغال ســاکنان این مناطق 
امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــر همیــن اســاس دکتــر 
ســاداتی نــژاد در طــول دوره نمایندگی خــود در فاصله 
ســال های 1398-1395 عنایــت و اهتمــام ویــژه ای 
بــه حــل مشــکالت مناطــق و روســتاها داشــته اند. در 
گرفتــه در راســتای توســعه  ادامــه اقدامــات صــورت 
مناطــق و روســتاها و رفــع مشــکالت ســاکنین آنجا به 
ــان و آران و  کاش ــتان های  ــش در شهرس ــك بخ تفکی

گردیــده اســت. بیــدگل ارائــه 
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اقدامات در حال پیگیری:
لولــه .  7 اختصــاص  درخواســت  و  پیگیــری 

ع لتحــر بــرای انتقــال آب مــزار

بخش برزک و روستاهای 
تابعه

)شهرستان کاشان(

اقدامات انجام شده:
اختصــاص 7500 تــن آســفالت و قیــر بــرای .  1

اصــالح جــاده بــرزک
کشــور .  2 اخــذ ردیــف ملــی در قانــون بودجــه 

بــرای بانــد دوم جــاده بخــش بــرزک
کاهش تعرفه گاز بخش برزک.  3
اختصــاص یــک دســتگاه آمبوالنــس جهــت .  4

روســتاهای ورکان، تجــره، آرنجــن، پنــداس
جاده هــای .  5 آســفالت  کیلومتــر   14 اجــرای 

ورکان بــه  منتهــی  آرنجــن  پنــداس،  تجــره، 
تبدیــل سیســتم بــرق روســتاهای تجــره، .  6

کابــل پنــداس، آزاران، ورکان از ســیم مســی بــه 
بهداشــت .  7 مرکــز  و  ســالمت  خانــه  احــداث 

تجــره،  ورکان،  ازوار،  آزران،  روســتاهای  درمــان 
ویــدوج و  پنــداس 

و .  8 آســفالت  مترمربــع   119171 اختصــاص 
اصــالح معابــر  بــرای  رایــگان  قیــر  تــن  میــزان 690 

مســکن بنیــاد  طریــق  از  بــرزک  بخــش  روســتایی 
اجرای بند خاکی آرمزگان.  9

تخصیــص قیــر و آســفالت و ماشــین آالت از .  10
کشــور  طریــق ســازمان دهیاری هــا و شــهرداری های 

بــرای مســاعدت بــه شــهرداری بــرزک
ملــی .  11 بانــک  باجــه  کار مجــدد  بــه  شــروع 
بــرزک

ــزرگ و مردمــی کشــت .  12 ــزاری همایــش ب برگ
کوهــی در شــهر بــرزک بــا حضورمعــاون وزیــر  بــادام 
ــی در  کوه ــادام  ــی ب ــت مردم کاش ــاورزی و  کش ــاد  جه

ــرزک ــش ب ــای بخ ــه ه عرص
تامیــن اقــالم و لــوازم ورزشــی بــرای مــدارس .  13

روســتاهای بخــش و مــدارس شــهر بــرزک
گــذاری 90 پــالک از قطعــات .  14 آزادســازی و وا

دولتــی بــه شــهرداری بــرزک در قالــب ســهم آتــی
حمایـت از سـتاد نمازجمعـه بخـش بـرزک .  15

بـرای فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی
اجـرای اینترنـت پرسـرعت در روسـتاهای .  16

بخـش بـرزک
تصویب قانون بیمه روستاییان.  17
حضور نماینده به همراه مسئولین اجرایی .  18

شهرستان جهت دیدار با اهالی و بررسی مشکالت
کاشـان-برزک .  19 جـاده  دوم  بانـد  افتتـاح 

نابـر( )گردنـه 
حضــور میدانــی وزیــر محتــرم راه و معاونین .  20

وزیــر راه و مســئوالن حمــل و نقــل جــاده ای کشــور بــه 
دفعــات متعــدد در ایــن بخــش جهــت حــل مســائل 

جــاده هــای حادثــه خیــز

اختصــاص مبلــغ  1  میلیــارد ریــال جهــت فــاز .  2
اول و دوم روشــنایی مســکن مهــر

افتتــاح مرکــزی بهداشــتی  و درمانی مســکن .  3
مهر

اهــدای یــک تختــه تشــک تاتامــی به ســالن .  4
ورزشــی صالحین

کز آموزشی یزدانی و مهر.  5 احداث مرا

اقدامات در حال پیگیری:
و .  6 فرهنگــی  مجتمــع  ســاخت  پیگیــری 

مهــر مســکن  آموزشــی 

منطقه لتحر
اقدامات انجام شده:

راه انـدازی کارگروه ارتقای منطقه  لتحـر.  1
تأمیــن اعتبــار بــرای تکمیــل کتابخانه لتحر .  2

از طریــق بنیــاد قلــم چــی
اهــدای یــک تختــه تشــک ورزشــی به ســالن .  3

ورزشــی لتحر
اهــدای یــک تختــه تشــک تاتامــی به ســالن .  4

ورزشــی لتحر
رسوب برداری سد لتحر.  5
ارشــادی .  6 دکتــر  خیرســاز  مدرســه  احــداث 
لتحــر
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اقدامات در حال پیگیری:
اخــذ مجــوز تعریــض بانــد موجــود جــاده .  21

ریــال اعتبــار  بــرزک و اختصــاص 50میلیــارد 
ــذاری .  22 گ ــول  ک ــی و  ــت الیروب ــری جه پیگی

قنــات ورکان، تجــره، آرنجــن و پنــداس
پیگیری مشــکالت محیط زیســت و مراتع .  23

روســتاهای آزران، ورکان، تجــره، پنداس و آرنجن 
تجمیعــی .  24 آب  لوله گــذاری  پیگیــری 

کشــاورزان  روســتاهای تجره، پنداس، آزران و ورکان
پیگیــری دامگاه هــای روســتاهای تجــره، .  25

ورکان و آزران
پیگیــری جهــت اجــرای ترمیــم و روکــش .  26

آســفالت موجــود و اخــذ موافقــت ســاماندهی ســه 
راهی هــای حادثــه خیــز در بخــش بــرزک 

اصــالح حریــم حفاظــت شــده .  27 پیگیــری 
بــرزک زیســت در بخــش  محیــط 

حریــم .  28 مشــکالت  رفــع  جهــت  پیگیــری 
شــهر بــرزک جهــت جانمایــی ســایت صنایــع غذایــی، 

مشــاغل مزاحــم، منطقــه صنعتــی و حــوزه علمیــه
پــارک .  29 زمیــن  گــذاری  وا پیگیــری جهــت 

بــزرگ شــهر بــرزک بــه شــهرداری بــرزک
شــهر .  30 ورودی  هندســی  اصــالح  پیگیــری 

بــرزک بــه میــدان
پیگیــری جهــت تشــکیل بنیــاد حامیــان .  31

کل منطقــه روســتا در 

روستای ویدوج
اقدامات انجام شده:

اختصــاص اعتبــار مبلــغ 100 میلیــون ریــال .  1
کمــک بــه دهیــاری روســتا در ســال 96

اختصــاص مقــدار 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن .  2
جهــت اصــالح شــبکه آب شــرب روســتا

از طریــق .  3 ســاخت خانــه بهداشــت روســتا 
پزشــکی علــوم  دانشــگاه  و  بهداشــت  وزارت 

ــار جهــت .  4 ــال اعتب ــارد ری اختصــاص 20 میلی
بنــد خاکــی آرمــزگان در ســه روســتای ســده 

اختصاص 20600 مترمربع آســفالت و مقدار .  5
ــای  ــان ه ــر و خیاب ــت معاب ــگان جه ــر رای ــن قی 124 ت

روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری اصالح شبکه آب شرب روستا.  6
مطالعــات .  7 و  بازنگــری  مــورد  در  پیگیــری 

بنیــاد  طریــق  از  آن  اعتبــار  و  روســتا  هــادی  طــرح 
مســکن

روستای ویدوجا 
اقدامات انجام شده:

ــال .  1 ــغ 300 میلیــون ری ــار مبل تخصیــص اعتب
از طریــق ســازمان دهیاری هــا و شــهرداری ها بــرای 
کمــک بــه دهیاری روســتا جهــت پروژه هــای عمرانی 

و امامــزاده
ریــال .  2 میلیــارد   20 اختصــاص  و  پیگیــری 

اعتبــار جهــت بنــد خاکــی آرمــزگان در روســتای ســده 
اختصاص 12900 مترمربع آســفالت و مقدار .  3

75 تــن قیــر جهــت  آســفالت کوچــه ها و معابر روســتا 
اختصــاص 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت .  4

اصــالح شــبکه آب شــرب روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
اعتبار جهت تعمیر مدرسه شهدای ویدوجا.  5
پیگیــری در مــورد بازنگــری مطالعــات طرح .  6

هــادی روســتا و اعتبــار آن از طریــق بنیــاد مســکن

روستای ورکان
اقدامات انجام شده:

اختصــاص یــک دســتگاه آمبوالنــس بــرای .  1
آزران ورکان-  روســتاهای 

تخصیــص اعتبــار 250 میلیــون ریــال بــرای .  2
حمایــت دهیــاری مربــوط بــه پــروژه هــای عمرانمــی 

روســتا 
وزرات .  3 طریــق  از  بهداشــت  خانــه  ســاخت 

بهداشــت و بنیــاد برکــت 
اختصــاص 100 متــر لولــه پلــی اتلیــن جهــت .  4

اصــالح شــبکه آب شــرب روســتا
در .  5 رایــگان  قیــر  تــن   450 اختصــاص 

خصــوص 14 کیلومتــر جــاده از طریــق وزارت راه برای 
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پنــداس و  آرنجــن  تجــره،  ورکان،  روســتای 
اجــرای اینترنــت پرســرعت و پوشــش تلفــن .  6

همــراه در روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
ــتان و .  7 ــروژه راجس ــدن پ ــرای ش ــری اج پیگی

توســعه گردشــگری و بــوم گــردی روســتا هــای 5 گانه 
ورکان، تجــره، آرنجــن، پنــداس و آزران

کــی منطقــه حســن آبــاد .  8 پیگیــری بنــد خا
-ورکان

آزران، .  9 آبرســانی  شــبکه  اصــالح  پیگیــری 
ورکان، تجــره، آرنجــن و پنــداس بــا پیشــرفت 90 

درصــد
پیگیــری بهبــود جــاده موصالتــی ورکان- .  10

کیلومتــر آزران بــه نــام جــاده حســن آبــاد بــه طــول 7 

روستای ازوار
اقدامات انجام شده:

اختصــاص اعتبــار مبلــغ 150 میلیــون ریــال .  1
کمــک بــه دهیــاری روســتا جهــت پــروژه هــای روســتا 

ــار .  2 ــال اعتب ــارد ری ــار  20 میلی اختصــاص اعتب
جهــت بنــد خاکــی آرمــزگان در ســه روســتای ســده

و .  3 آســفالت  مترمربــع   32000 اختصــاص 
ــر و  ــگان جهــت آســفالت معاب ــر رای مقــدار 170 تــن قی

کوچــه هــای روســتا
اصــالح و بازســازی شــبکه آب شــرب روســتا .  4

بــا اعتبــار 4 میلیــارد ریــال
اختصــاص 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت .  5

اصــالح شــبکه آب شــرب روســتا 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری جهــت تخصیــص اعتبــار چمــن .  6

مصنوعــی جهــت زمیــن ورزشــی در روســتا

روستای مرق
اقدامات انجام شده:

احــداث اســتخر تجمیعــی آب بــه مقــدار  28 .  1
ع هــزار متــرو لوله گــذاری آن بــه مــزار

240میلیــون .  2 مبلــغ  تخصیــص  و  اعتبــار 
هــای  پــروژه  جهــت  دهیــاری  بــه  کمــک  جهــت 

96 ســال  در  روســتا  عمرانــی 
اجــرای آســفالت معابــر و کوچــه هــای روســتا .  3

بــه مقــدار 12000 تــن و 65 تــن قیــر یارانــه ای جهــت 
روســتا
اختصــاص مقــدار 200 لولــه پلــی اتیلــن لولــه .  4

گــذاری معابــر روســتا شــبکه  پلــی اتلیــن جهــت لولــه 
آب شــرب روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری احــداث صحــن به مســاحت 3000 .  5

متــر مربع و ســرویس بهداشــتی
پیگیری درخواســت احداث چمن مصنوعی .  6

از طریــق اداره ورزش و جوانــان اســتان
پیگیــری و درخواســت خانــه عالــم از طریــق .  7

بنیــاد برکت تهــران
پیگیــری و اجــرای خــط انتقــال لولــه آب .  8

روســتا شــرب 
پیگیــری جهــت قرارگرفتــن روســتا بعنــوان .  9

گردشــگری بــا توجــه بــه بافــت بــا  روســتای هــدف 
از  روســتا  ایــن  در  الدیــن  باباافضــل  بقعــه  و  ارزش 

طریــق بنیــاد مســکن روســتایی

روستای سادیان
اقدامات انجام شده:

ــه پلــی اتیلــن جهــت .  1 اختصــاص 100 متــر لول
ــتاها  ــرب روس ــبکه آب ش ــذاری ش گ ــه  لول

اختصــاص  اعتبــار 25000 متر مربع آســفالت .  2
و 15 تــن قیــر رایــگان جهــت معابر روســتایی

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری و تخصیــص  اعتبــار مبلــغ 300 .  3

میلیــون ریــال جهــت کمک بــه دهیــاری روســتا برای 
پروژه هــای عمرانــی

پیگیــری و اجــرای خــط انتقــال لولــه آب .  4
روســتا شــرب 
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روستای تجره 
اقدامات انجام شده:

اعتبــار 150 میلیــون ریــال کمــک بــه دهیاری .  1
روســتای تجــره جهــت پــروژه هــای عمرانی

اختصــاص  اعتبــار ژئومبــران اســتخر ذخیــره .  2
آب در روســتای تجــره

احداث  شبکه دیجیتال روستا.  3
اجرای شبکه اینترنت پر سرعت در روستا.  4
اصــالح شــبکه مجتمــع آبرســانی روســتاهای .  5

ــی 85  ــرفت فیزیک ــا پیش ــداس ب ــن و پن ــره، آرنج تج
درصــدی

اقدامات در حال پیگیری:
روســتای .  6 معــادن  ســازماندهی  پیگیــری 
تجــره

 روستای آرنجن 
اقدامات انجام شده:

کمــک بــه .  1 اعتبــار مبلــغ 100میلیــون ریــال 
عمرانــی  هــای  پــروژه  جهــت  روســتا  دهیــاری 

اصــالح شــبکه مجتمــع آبرســانی روســتاهای .  2
ــی 85  ــرفت فیزیک ــا پیش ــداس ب ــن و پن ــره، آرنج تج

درصــدی
احداث شبکه دیجیتال برای روستا.  3
اجرای اینترنت پرسرعت در روستا.  4

اجرای بند آبخیزداری باالدست روستا.  5

روستای آزران 
اقدامات انجام شده:

تحویل زمین معوض سیل به روستائیان.  1
تخصیــص یــک دســتگاه آمبوالنــس جهــت .  2

روســتای آزران -ورکان و روســتاهای بــاال
اختصــاص 200 متــر لولــه پلــی اتلیــن جهــت .  3

شــبکه آب شــرب روســتا 
اختصــاص تســهیالت ارزان قیمــت بــه مبلغ .  4

20 میلیــارد ریــال بــرای دهکــده ســالمت روســتا از 
کشــور  ســازمان شــهرداری هــا و دهیاری هــای 

تامیــن اعتبــار ســاماندهی بنــد خاکــی آزران .  5
بــه مبلــغ 7 میلیــارد ریــال

اصــالح شــبکه مجتمــع آب رســانی روســتای .  6
آزران - ورکان

تامیــن 21000 متــر مربــع آســفالت و 135 تــن .  7
قیــر رایــگان جهــت معابر روســتا

پوشــش .  8 و  ثابــت  تلفــن  توســعه  اجــرای 
روســتا پرســرعت  اینترنــت 

طریــق .  9 از  ســالمت  جامــع  مرکــز  ســاخت 
وزارت خانــه بهداشــت، بنیــاد برکــت و خیریــن روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری ساماندهی رودخانه آزران.  10
پیگیــری درخواســت وســیله نقلیــه عمومی .  11

جهــت ایــاب و ذهــاب روســتا از ســازمان شــهرداری ها 
و دهیــاری هــای کشــور

پیگیــری احداث جــاده مواصالتــی ورکان-.  12
کلیومتــر آزران )جــاده حســن آباد( بــه طــول 7 

روستای پنداس
اقدامات انجام شده:

اختصــاص اعتبــار مبلــغ 200 میلیــون ریــال .  1
کمــک بــه دهیاری روســتا جهــت پروژه هــای عمرانی

2  . 90 اتلیــن  پلــی  لولــه  متــر   100 اختصــاص 
روســتا  شــبکه  جهــت 

پیگیــری تکمیــل خانــه بهداشــت روســتا از .  3
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش ــق وزارت بهداش طری

کمــک بــرای .  4 پیگیــری اختصــاص اعتبــار و 
گنجــد و بابــا محمــود  آســفالت جــاده ســینلک، مــور 

کیلومتــر آســفالت جهــت 7 
5  . 3000 مقــدار  اعتبــار  تخصیــص  پیگیــری 

متــر مربــع آســفالت و 15 تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر 
روســتایی

پیگیــری و اجــرای شــبکه دیجیتــال بــرای .  6
روســتا
پــر .  7 اینترنــت  شــبکه  اجــرای  و  پیگیــری 

روســتا در  ســرعت 
اجــرای مجتمــع آب رســانی پنــداس شــامل .  8

روســتاهای تجــره، پنــداس، آرنجــن بــا پیشــرفت 
فیزیکــی 85 درصــدی
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اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری و اجــرای قنــات روســتا بــه متــراژ .  9

ُکَول گــذاری و  متــر   220
پیگیری کانال آب کشاوزی دشت سینج.  10

روستای نابر
اقدامات انجام شده:

اختصــاص 1900 مترمربــع آســفالت و 12 تــن .  1
قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا

احداث پل نابر در تقاطع جاده برزک.  2
اجرای اینترنت پرسرعت در روستا.  3

بخش نیاسر و 
روستاهای تابعه

)شهرستان کاشان(

اقدامات انجام شده:
ــج .  1 ــعه و تروی ــش توس ــن همای ــزاری دومی برگ

گــردی و صنایــع دســتی روســتایی بــا حضــور  بــوم 
معــاون بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 

بــا .  2 نیاســر  نجــوم  ملــی  همایــش  برگــزاری 
حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همــراه بــا 

معاونیــن مربوطــه

اخــذ ردیــف ملــی بــرای جــاده حــرم تــا حــرم از .  3
حــرم حضــرت علــی ابــن امــام محمــد باقــر)ع( تــا حــرم 

حضــرت فاطمه معصومــه )س( 
تکمیل تصفیه خانه فاضالب نیاسر.  4
تخصیــص یــک دســتگاه خــودروی تویوتــا .  5

جهــت پاســگاه اردهــال
تخصیــص یــک دســتگاه خــودروی تویوتــا .  6

جهــت پاســگاه نیاســر 
ــران .  7 ــوم ای ــی نج ــارک مل ــداث پ ــب اح تصوی

در نیاســر 
تخصیص یک دســتگاه خودروی ســنگین .  8

جهت شــهرداری نیاســر 
کمــک و مســاعدت بــه ســتاد نمــاز جمعــه .  9

نیاســر جهــت فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ع تجره نیاسر .  10 اجرای طرح آب شرب مزار
و .  11 آســفالت  مترمربــع   93500 تخصیــص 

رایــگان جهــت روســتاهای بخــش  قیــر  تــن   854
نیاســر 
اجــرای طــرح تکمیــل تلفــن ثابــت شــهر .  12

نــوری( فیبــر  و  کابلکشــی  نیاســر )حفــاری، 
ــار جهــت ســایت موبایــل .  13 تخصیــص اعتب

و بهبــود آنتن دهــی تلفــن همــراه در قتلــگاه حضــرت 
ســلطان علــی بــن محمــد باقــر)ع(

گســترش تلفــن ثابــت و .  14 اجــرای توســعه و 
فیبــر نــوری در شــهرک جانبــازان  نیاســر

تخصیــص اعتبــار بــه ارزش 150 میلیــارد .  15
ریــال جهــت افتتــاح آب شــرب زاینــده رود بــرای 8 
روســتای بخــش نیاســر و منطقــه اردهــال )چنــار، 

حســنارود، علــوی، علــی آبــاد، باریکرســف، غیــاث 
آبــاد و اســحاق آبــاد و مشــهد اردهــال(

اهدای اقالم ورزشی در بخش نیاسر.  16
دعــوت بــرای حضــور وزیــر ارتباطــات، وزیــر .  17

کشــور و وزیــر میــراث فرهنگــی در شــهر نیاســر
مربــع .  18 متــر   68000 مقــدار  تخصیــص 

آســفالت و 426 تــن قیــر رایــگان جهــت خیابان هــا و 
معابــر شــهر نیاســر

خریــد یــک دســتگاه خــودرو تانکــر آبرســان .  19
جهــت شــهرداری نیاســر

در .  20 حادثه خیــز  نقــاط  روشــنایی  اجــرای 
اردهــال مشــهد  جــاده  محــور  

حضــور نماینــده همــراه جمعی از مســئولین .  21
ــا مــردم و بررســی  ــدار ب اجرایــی شهرســتان جهــت دی

مشــکالت
آمبوالنــس .  22 دســتگاه  یــک  تخصیــص 

نیاســر درمانــگاه  جهــت 
تخصیــص اعتبــار تقاطــع غیرهمســطح .  23

چنــار در محــور اردهــال

اقدامات در حال پیگیری:
ــان .  24 ــاد حامی ــکیل بنی ــت تش ــری جه پیگی

کل منطقــه روســتا در 
پیگیــری رفــع مشــکل زمیــن 15 هکتــاری .  25

کارگاهــی شــهرداری نیاســر از طریــق  شــهرک صنایــع 
اداره کل مســکن و شهرســازی اســتان 

پیگیــری رفــع مشــکل زمیــن 40 هکتــاری .  26
نیاســر توســط ســازمان ملــی زمیــن
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پیگیری و تصویب  اصالح تقاطع نشلج-.  27
علوی در محور اردهال

پیگیـری تصویـب مطالعـات طـرح هادی .  28
شـهر نیاسر

پیگیری  طرح مقاوم سازی آبشار نیاسر.  29
پیگیری کاهش تعرفه گاز در بخش نیاسر.  30

اسحاق آباد 
اقدامات انجام شده:

اختصــاص 12400 مترمربــع آســفالت  جهــت .  1
معابــر روســتا و مقــدار 127 تــن قیــر رایــگان

ــرای .  2 ــال ب ــار 100 میلیــون ری ــاص اعتب اختص
حمایــت از دهیــاری از طریــق ســازمان شــهرداری ها و 

ــور ــای کش دهیاری ه
اختصــاص اعتبــار جهــت نوســازی مدرســه .  3

قدیمــی و مخروبــه روســتا 
اجرای حاشیه خاکی جاده اسحاق آباد .  4

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری جهــت تخصیــص اعتبــار تصفیــه .  5

خانــه آب اســحاق آبــاد
پیگیری اصالح قنات روستای اسحاق آباد.  6
دشــت .  7 مزرعــه  بــه  برق رســانی  پیگیــری 

روســتا بــاالی 
پیگیری احداث خانه عالم در روستا.  8
پیگیــری تامیــن اعتبــار در خصــوص بــاال .  9

قنــات  بــه  وارده  خســارت  و  ســطحی  آب  آمــدن 
کشــاورزی جهــاد  اداره  طریــق  از  روســتای 

روستای اردهال )غیاث 
یکرسف( آباد، بار

اقدامات انجام شده:
تویوتــا .  1 خــودروی  دســتگاه  یــک  تحویــل 

اردهــال پاســگاه  جهــت 
تخصیــص مقــدار 8000 مترمربــع آســفالت .  2

جهــت معابــر روســتای باریکرســف اردهــال و 53 تــن 
قیــر رایــگان بــا همــکاری بنیــاد مســکن و دهیــاری 

روســتا
اختصــاص مقــدار 6000 مترمربــع آســفالت .  3

جهــت معابــر روســتایی غیــاث آبــاد اردهــال و میــزان 
42 تــن قیــر رایــگان بــا همــکاری بنیــاد مســکن و 

دهیــاری روســتا
برگــزاری دومیــن همایــش توســعه و ترویــج .  4

گــردی و صنایع دســتی روســتایی در اردهــال بــوم 
اخــذ ردیــف ملــی بــرای جــاده حــرم تــا حــرم .  5

ــا حــرم حضــرت  از حــرم حضــرت علــی بــن باقــر)ع( ت
معصومــه )س(

ــار و افتتــاح مجتمــع آب شــرب .  6 تامیــن اعتب
اردهــال از طریــق طــرح انتقــال آب زاینــده رود جهــت 

ــاد ــه باریکرســف و قیاث آب 8 روســتا از جمل
تخصیــص اعتبــار بــه مبلــغ 150 میلیــون .  7

کمــک بــه دهیــاری اردهــال )باریکرســف  ریــال بــرای 
از طریــق ســازمان شــهرداری هــا و  آبــاد(  و غیــاث 

کشــور دهیــاری هــای 
و .  8 پــارک  احــداث  جهــت  زمیــن  گــذاری  وا

فضای ســبز در منطقه اردهال و روســتای باریکرسف 
تخصیــص اعتبــار تأمیــن بخشــی از هزینــه .  9

هــا و تجهیــزات مدرســه طاهــری باریکرســف

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری ارتقــاء منطقــه فرهنگــی اردهــال .  10

بــه بخــش
پیگیری جهت مســاعدت برای ســاختمان .  11

و  شــهرداری  ســازمان  طریــق  از  اردهــال  دهیــاری 
کشــور کل  دهیاری هــای 

پیگیــری اختصــاص یــک دســتگاه خــودرو .  12
ســازمان  طریــق  از  دهیــاری  جهــت  زبالــه  حمــل 

کشــور دهیــاری هــا و شــهرداری هــای 

روستای ارمک
اقدامات انجام شده:

ســاخت مخــزن و خــط انتقــال و سیســتم .  1
پمپــاژ آب بــا ظرفیــت 300 متــر مکعــب آب و اعتبــاری 

بــه مبلــغ 11 میلیــارد ریــال 
اجــرای 13 هــزار متــر مربــع آســفالت معابــر و .  2

مقــدار 88 تــن قیــر رایــگان جهــت روســتا
اختصــاص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت .  3



176

روستای سارروستای علوی

روستای علی آبادروستای قه

روستای کمال الملک )کله(مشهد اردهال



ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

177

کمــک بــه دهیــاری  شــبکه آب شــرب روســتا و 
احداث دکل تلفن همراه اول در روستا .  4
و .  5 فرســوده  مــدارس  نوســازی  بــه  کمــک 

روســتا  بالاســتفاده 
پوشش موبایل در روستای ارمک.  6

اقدامات در حال پیگیری:
بخــش .  7 دو  بیــن  ارتباطــی  پــل  پیگیــری 

روســتا بــا اعتبــار مبلــغ 5 میلیــارد ریــال و حــل مســائل 
فصلــی رودخانــه 

کانــال .  8 پیگیــری تغییــر مــکان و زیرســای 
ــه ارمــک جهــت جلوگیــری از ســیل و  ایجــاد  رودخان
ــا اعتبــار 10 میلیــارد  گردشــگری ب ســد جهــت جاذبــه 

ــال ری
پیگیــری نقشــه بــرداری جهــت احــداث 2 .  9

میــدان )ســه راهــی ون، وادقــان، ارمــک و ســه راهــی 
ارمــک، ازنامــه، رهــق(

روستای ازناوه
اقدامات انجام شده:

و مطالعــه منظومــه  .  1 هــادی  طــرح  اجــرای 
بــه مبلــغ 380 میلیــون ریــال روســتایی 

کــف .  2 اجــرای طــرح آب آشــامیدنی روســتا و 
شــکنی و تعویــض پمــپ آب آشــامیدنی روســتا 

راه اندازی دبستان شهیدان رجبی.  3
ارتقــا دریافــت شــبکه دیجیتــال )از 3 شــبکه .  4

بــه 18 شــبکه(
کمــک .  5 اختصــاص مبلــغ 200 میلیــون ریــال 

ــا و  ــازمان دهیاری ه ــق س ــتا از طری ــاری روس ــه دهی ب
کشــور کل  شــهرداری های 

اختصــاص مقــدار 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن .  6
جهــت فرســودگی آب شــرب روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری و تخصیــص اعتبــار  در خصــوص .  7

کیلومتــر روکــش آســفالت جــاده ازنــاوه بــه طــول 6 
8  . 2 اعتبــار  بــا  آبخیــزداری  طــرح  پیگیــری 

ریــال میلیــارد 
میلیــارد .  9  2 اعتبــار  تخصیــص  و  پیگیــری 

ریالی جهت آســفالت مســیر اردوگاه شــهید رجایی به 
طــرف روســتای ازنــاوه

روستای نشلج
اقدامات انجام شده:

اجــرای ســنگ فــرش معابــر محلــه شــهید .  1
کمــک  بــا  ریــال  میلیــارد  یــک  مبلــغ  بــه  معمــاری 

روســتا دهیــاری 
اختصــاص 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت .  2

کمــک بــه  ــه هــای آب شــرب روســتا و  فرســودگی لول
دهیــاری

تخصیــص و اجــرای مقــدار 2350 متــر مربــع .  3
آســفالت و مقــدار 30 تــن قیــر رایــگان از طریــق بنیــاد 

مســکن و مســاعدت دهیــاری روســتا
بــه 40 .  4 قلــم چــی  بنیــاد  بورســیه  اعطــای 

دانــش آمــوز روســتا بــا مبلغــی بالــغ بــر 800میلیــون 
ریــال

اقدامات در حال پیگیری:
روســتای .  5 غیرهمســطح  تقاطــع  پیگیــری 

دوربرگــردان  دســتگاه  دو  اجــرای  بصــورت  نشــلج 
همســطح غیر

پیگیــری آســفالت بلــوار ورودی روســتا بــه .  6
کیلومتــر  و اعتبــار مبلــغ 10 میلیــارد  ریــال طــول 2 

پیگیــری در مــورد تخصیــص تجهیــزات و .  7
ماشــین آالت از ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداری هــا

طریــق .  8 از  مســاعدت  جهــت  پیگیــری 
بــرای  کشــور  دهیاری هــای  و  شــهرداری  ســازمان 
پــارک گردشــگری روســتا بــا اعتبــار 500 میلیــون ریــال

روستای رهق
اقدامات انجام شده:

شــبکه آب شــرب روســتا و مخــزن آب روســتا .  1
بــا اعتبــار 5 میلیــارد ریــال 

اجــرای ســنگفرش معابــر روســتا از طریــق .  2
بنیــاد مســکن

ایجاد پارک کودک و فضای سبز روستا .  3
تخصیــص اعتبــار 150 میلیــون ریــال جهــت .  4

از  روســتا  پــروژه هــای  بــه دهیــاری جهــت  کمــک 
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مرحلــه اعتبــارات بنــد )و( ســازمان دهیــاری هــا و 
شــهرداری ها

کمک ورزشی به مدرسه روستا.  5
اختصــاص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت .  6

فرســودگی آب شــرب روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
ع بــه طــول شــش و .  7 پیگیــری بــرق بیــن مــزار

کیلومتر نیــم 
پیگیــری بنــد ســیمانی و آبخیــزداری بــرای .  8

کشــاورزی مناطــق 
گــذاری مدرســه شــهید احمــدی .  9 پیگیــری وا

بــه امامــزادگان روســتا
پیگیــری اختصــاص خســارت های ســیل .  10

کشــاورزان بــه بخــش 
و .  11 روســتا  پیگیــری تکمیــل طــرح هــادی 

آن نقشــه برداری 
پیگیــری و درخواســت احــداث خانــه عالــم .  12

روســتا

روستای کمال الملک 
کله( (

اقدامات انجام شده:
تکمیل و افتتاح مرکز سالمت روستای کله .  1
اختصــاص اعتبــار بــه مبلــغ 300 میلیــون .  2

کلــه از طریــق ســازمان  بــه دهیــاری  کمــک  ریــال 
کشــور شــهرداری های  و  دهیاری هــا 

تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  3
تعویــض شــبکه آب شــرب روســتا

تخصیــص 8000 متــر مربــع آســفالت و 56 .  4
ــر روســتا  تــن قیــر رایــگان جهــت معاب

حــل معضــل آب آشــامیدنی روســتا از طریــق  .  5
کــف شــکنی و حفــر چــاه جدیــد آب شــرب

جهــت .  6 آمبوالنــس  دســتگاه  یــک  تامیــن 
همجــوار روســتاهای  و  الملــک  کمــال  روســتای 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری تبدیــل شــدن بــه روســتای هــدف .  7

زادگاه  و  گردشــگری  جاذبــه  علــت  بــه  گردشــگری 
کمــال الملــک اســتاد 

پیگیــری تکمیــل چمــن مصنوعــی جهــت .  8
ــه کل ــتای  ــی روس ــن ورزش زمی

روستای برزآباد
اقدامات انجام شده:

کــف شــکنی .  1 حــل موضــوع آب آشــامیدنی و 
چاه و قنات در ســطح روســتا جهت تامین آب شــرب 

اختصــاص اعتبــار مبلــغ 100 میلیــون ریــال .  2
کمــک بــه دهیــاری از طریــق ســازمان دهیــاری  هــا و 

کشــور شــهرداری های 
تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  3

تعویــض شــبکه آب شــرب روســتا
اهدای وسایل ورزشی جهت دانش آموزان .  4

روستایی

روستای حسنارود 
اقدامات انجام شده:

آبرســانی جهــت روســتای حســنارود از طریــق .  1
مجتمــع اردهــال از محــل طــرح آبرســانی زاینــده رود

تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  2
تعویــض شــبکه آب شــرب روســتا

 اختصــاص مقــدار 10500 متــر مربــع آســفالت  .  3
و 231 تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا 

تامین اعتبار توسعه خط تلفن ثابت .  4
اجرای اینترنت پر سرعت در روستا.  5

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری احــداث چمــن مصنوعــی زمیــن .  6

ورزشــی روســتا
پیگیــری در خصــوص تکمیــل ســاختمان .  7

دهیــاری روســتا
قنــات .  8 مرمــت  اعتبــار  تامیــن  و  پیگیــری 
روســتا
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روستای وادقان
اقدامات انجام شده:

تخصیــص 15800 مترمربــع آســفالت و 107 .  1
تــن قیررایــگان جهــت معابــر روســتا

اختصــاص 150 میلیــون ریــال جهــت کمک .  2
ــا و  ــازمان دهیاری ه ــق س ــتا از طری ــاری روس ــه دهی ب

کشــور شــهرداری هــای 
تخصیــص اعتبــار جهــت ارتقــای ســایت .  3

تلفــن همــراه روســتایی بــه نســل ســوم3G در روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری تبدیــل درمانــگاه روســتا بــه مرکــز .  4

جامــع ســالمت

روستای علوی 
اقدامات انجام شده:

ریــال .  1 میلیــون   250 مبلــغ  تخصیــص 
کمــک  بــه دهیــاری از طریــق ســازمان دهیاری هــا و 

کشــور شــهرداری های 
تخصیــص 4500 متــر مربــع آســفالت و 30 .  2

کمــک بنیــاد  تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا بــا 
ــتا ــاری روس ــکن و دهی مس

آبرســانی جهــت روســتای علــوی از طریــق .  3
مجتمــع اردهــال از محــل طــرح آبرســانی زاینــده رود

کــف شــکنی چــاه و قنــات روســتای .  4 اجــرای 
جهــت تامیــن آب شــرب

اقدامات در حال پیگیری:
غیــر .  5 تقاطــع  جهــت  احــداث  پیگیــری 

نشــلج-علوی  روســتای  همســطح 
پیگیــری جهــت تأمیــن ســاختمان دهیاری .  6

روســتا علــوی از ســازمان دهیاری هــا و شــهرداری ها 
پیگیــری تحویــل یــک دســتگاه خــودروی .  7

حمــل زبالــه جهــت دهیــاری روســتا 
از .  8 روســتا  عالــم  خانــه  ســاخت  پیگیــری 

برکــت بنیــاد  طریــق 

روستای ون
اقدامات انجام شده:

تخصیــص5100 متــر مربــع آســفالت و 36 تن .  1
قیــر رایــگان جهت معابر روســتا 

تکمیل طرح فاضالب روستا.  2
تخصیــص 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  3

تعویــض شــبکه آب شــرب روســتاا
تکمیل پوشش تلفن همراه در روستا .  4

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری جهــت تخصیــص اعتبــار آســفالت .  5

کیلومتــر جــاده ورودی ون بــه طــول 2/5 
پیگیــری جهــت اجــرای بهســازی محوطــه .  6

اطــراف درخــت چنــار تاریخــی روســتا

روستای سار 
اقدامات انجام شده:

تخصیص 8000 متر مربع آســفالت و 54 تن .  1
قیــر رایگان جهت معابر روســتا 

میلیــون .  2 ارزش 100  بــه  اعتبــار  تخصیــص 
کمــک بــه دهیــاری روســتا بــرای پــروژه  ریــال جهــت 

هــای عمرانــی روســتا
اجــرای پوشــش تلفــن همــراه و اینترنــت پــر .  3

ســرعت در روســتا 

روستای قه 
اقدامات انجام شده:

کــف شــکنی و حفــر چــاه و قنــات .  1 اجــرای 
شــرب  آب  تامیــن  جهــت  روســتا 

اجــرای طرح تکمیل پوشــش تلفن همــراه و .  2
اینترنت پر ســرعت در روســتا در روســتا

ارزش 100 میلیــون .  3 بــه  اعتبــار  تخصیــص 
کمــک بــه دهیــاری روســتا ریــال جهــت 

اجرای گاردریل جاده باالدست روستا.  4

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری احــداث زمیــن چمــن مصنوعــی در  .  5
روستا



ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

181

روستای علݡی آباد اردهال 
اقدامات انجام شده:

کمــک .  1 ــال  ــغ 150 میلیــون ری تخصیــص مبل
و  دهیاری هــا  ســازمان  طریــق  از  دهیــاری  بــه 

کشــور شــهرداری های 
اجــرای طرح تکمیل پوشــش تلفن همــراه و .  2

اینترنت پر ســرعت در وســتا
اختصــاص 1500 متــر مربــع آســفالت و 10 تن .  3

قیــر رایــگان جهــت معابر روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
کمــک و مســاعدت .  4 پیگیــری و درخواســت 

جهــت ســاختمان دهیــاری و پروژه هــای عمرانــی 
روســتا از طریق ســازمان دهیاری ها و شــهرداری های 

کشــور و ســازمان انــرژی اتمــی کل 

روستای چنار
اقدامات انجام شده:

اجرای تقاطع غیر هم سطح روستای چنار.  1
اجــرای طــرح تکمیــل اینترنــت پــر ســرعت و .  2

پوشــش تلفــن همــراه در روســتا

بخش مرکزی و شهر 
مشکات  و  روستاهای 

تابعه
)شهرستان کاشان(

اقدامات انجام شده:
کاهش تعرفه برق از منطقه 4 به 3 گرمسیری.  1
تخصیـص مقـدار 133400  مترمربع متر مربع .  2

آسفالت و 1423 تن قیر رایگان جهت بخش مرکزی و 
روستاهای بخش جهت معابر

تامین اعتبار کف پوش سالن ورزشی مشکات .  3
اختصـاص آسـفالت و جـدول گـذاری ورودی .  4

شـهر مشکات 
مصنوعـی .  5 چمـن  زمیـن  اعتبـار  تخصیـص 

ت  مشـکا
مساعدت به شهرداری مشکات از طریق بند .  6

)و( سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشور 
آسفالت معابر روستا و خیابان های ناحیه2 .  7
تخصیـص وسـایل ورزشـی جهـت مـدارس و .  8

تیم هـای ورزشـی و کمـک بـه مـدارس شـهر مشـکات 
حضـور نماینـده به همراه جمعی از مسـئولین .  9

اجرایـی شهرسـتان بـرای دیـدار مـردم و رسـیدگی بـه 
مشـکالت

شـهر .  10 ورودی  بلـوار  روشـنایی  بـرق  اجـرای 
ت مشـکا

اقدامات در حال پیگیری:
جهــت .  11 کشــاورزان  مشــکل  پیگیــری 

آب چاه هــای  از  برداشــت  اضافــه  جریمه هــای 
دامپــروری .  12 زمیــن  تخصیــص  پیگیــری 

منطقــه دامــداران  جهــت 
پیگیری اورژانس 115 مشکات.  13
گــذاری زمیــن .  14 پیگیــری تعییــن تکلیــف وا

منطقــه صنعتــی و صنایــع کارگاهــی و اجــرای فــاز اول 
آن بــه صــورت مشــارکتی

پیگیــری جهــت اعتبــار اجــرای خــط تلفــن .  15
کابــل کشــی آن در شــهر مشــکات ثابــت و 

پیگیــری جهــت اختصــاص اعتبــار توســعه .  16
و گســترش خــط تلفــن ثابــت شــهرک هــای انقــالب و 

بهارســتان و احــداث فیبــر نــوری در شــهر مشــکات

ین روستای آب شیر
اقدامات انجام شده:

از .  1 ریــال  میلیــون   450 اعبتــار  اختصــاص 
طریــق ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداری هــا جهــت 

حمایــت روســتا در ســال هــای مختلــف
تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  2

تعویــض شــبکه آب شــرب روســتا
حمایــت جهــت اختصــاص لــوازم ورزشــی .  3

بــه روســتا
اختصــاص مقــدار 12000 متــر مربــع آســفالت  .  4

و 196 تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر و خیابانهــای 
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اصلــی روســتا 
از .  5 روســتا  آهــن  راه  زیرگــذر  پــل  احــداث 

کشــور  آهــن  راه  ســازمان  طریــق 
مرمت و الیروبی قنات روستا.  6
ــه میــزان .  7 اجــرای شــبکه آب شــرب روســتا ب

1/3 میلیــارد ریــال 
از .  8 حمایــت  بــرای  اعتبــار  تخصیــص 

مــدارس شــهید منوچهــری و روشــن بخــت روســتا 
بهره برداری از اینترنت پر سرعت در روستا .  9

یره  روستای ده ز
آباد،  توکل  )احمدآباد، 

شوراب(
اقدامات انجام شده:

تخصیــص اعتبــار 330 میلیــون ریــال جهت .  1
گــذاری قنــات روســتا  ُکــَول  قنــات و 

اجــرا و ســاخت پــل جــاده ای در روســتای ده .  2
زیره 

تخصیــص اعتبــار شانه ســازی و تعریــض .  3
ــه طــول 5  ــاد ب ــوکل آب ــا روســتای ت جــاده از ده زیــره ت

کیلومتــر 
اجــرای نصــب 4 عــدد چــراغ روشــنایی در .  4

ــاد احمدآب
الیروبی قنات ده زیره احمدآباد و شورآباد.  5

ســاخت آبشــار پــارک روســتای ده زیــره در .  6
ــاری ــک دهی ــه کم ــهدا  ب ــزار ش گل ــاورت  مج

تخصیــص 1700 مترمربــع آســفالت و 11 تــن .  7
قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا 

روستای چاله قره 
اقدامات انجام شده:

ریـال .  1 ملیـون  مبلـغ 330  اعتبـار  تخصیـص 
بـه دهیـاری  کمـک  قنـات  و الیروبـی  بـرای مرمـت 

روسـتا
اختصاص 4500 مترمربع آسفالت و  30 تن .  2

قیر رایگان جهت معابر روسـتا
کمک و مساعدت درخصوص لوازم ورزشی .  3
صـدور مجـوز حفر یـک حلقه چـاه و الیروبی .  4

قنات روستا
اجرای مرمت آب انبار روستا و بازسازی آن .  5
تکمیـل طـرح آنتن دهی موبایـل و اینترنت .  6

پرسـرعت  در روستا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری انتقــال اســناد ثبتی روســتای چاله .  7

قــره از نطنــز به کاشــان

روستای خرمدشت 
اقدامات انجام شده:

تخصیــص اعتبــار مبلــغ 340 میلیــون ریــال .  1
جهــت مرمــت قنــات روســتا 

ــال .  2 ــغ 150 میلیــون ری اختصــاص اعتبــار مبل
کمــک بــه  دهیــاری از طریــق ســازمان شــهرداری هــا 

کشــور  و دهیــاری هــای کل 
اجــرای ســاماندهی ســه راهــی خرمدشــت .  3

)زیرســازی آســفالت(
تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  4

تعویــض شــبکه آب شــرب روســتا
اجــرای آســفالت شــهرک مســکونی روســتای .  5

خرمدشت 
اختصــاص 9500 مترمربــع آســفالت و 184 .  6

تــن رایــگان جهــت معابــر و خیابــان هــای روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری اجــرای دیــوار ســاحلی رودخانــه .  7
روســتا

روستای سن سن 
اقدامات انجام شده:

اجــرای چمــن مصنوعــی بــرای زمین ورزشــی .  1
روستا 
ــک .  2 کم ــرای  ــال ب ــون ری ــاص 80 میلی اختص

ــه مــدارس روســتا  ب
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کامــل شــبکه تلفــن ثابــت شــهرک .  3 اجــرای 
باغبانــی

تامیــن اعتبــار پــروژه هــای عمرانــی از طریــق .  4
حمایــت  و  شــهرداری ها  و  دهیاری هــا  ســازمان 

دهیــاری روســتا بــه مبلــغ 200 میلیــون ریــال 
ــوازم ورزشــی .  5 ــل ل ــار و تحوی ــص اعتب تخصی

بــرای زمیــن ورزشــی روســتا 
اختصــاص 35000 مترمربــع آســفالت بــرای .  6

معابــر اصلــی روســتا و میــزان 330 تــن قیــر رایــگان
تخصیــص 200 متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت  .  7

تعویض شــبکه آب شــرب روســتا
کمــک .  8 تخصیــص اعتبــار 250 ملیــون ریــال 

بــه دهیــاری روســتا جهــت تجهیــزات آتــش نشــانی 
روســتا 
در .  9 ســرعت  پــر  اینترنــت  از  بهره بــرداری 
روســتا
تخصیــص یــک دســتگاه ویدیوپرژکتــور بــه .  10

مدرســه ابتدایــی حافــظ سن ســن

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری احــداث یــک مدرســه از طریــق .  11

ــت ــاد برک بنی
جهــت .  12 ورزشــی  ســالن  احــداث  پیگیــری 
روســتا

پیگیــری اجــرای سیســتم روشــنایی و بــرق .  13
ســوله بــرای زمیــن ورزشــی روســتا

پیگیــری جهــت راه انــدازی منطقــه ویــژه .  14
ــادی اقتص

روستای شادیان 
اقدامات انجام شده:

تخصیــص 4300 مترمربــع آســفالت و 30 تن .  1
قیــر رایــگان جهــت معابر روســتا

تخصیــص اعتبــار  مبلــغ 330 میلیــون ریــال .  2
جهــت الیروبــی و مرمــت قنــات روســتا

اجــرای ســاماندهی بحــث هــای ترافیکــی و .  3
عالئــم راهنمایــی و رانندگی در روســتا 

ریــال .  4 میلیــون   400 اعتبــار  تخصیــص 
روســتا  تلویزیونــی  دیجیتــال  آنتــن  جهــت 

راه .  5 و  نصــب  و  طــرح  اعتبــار  تخصیــص 
روســتا در  موبایــل  ســایت  انــدازی 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری احداث مرکز اقامتگاه بوم گردی .  6

 روستای شجاع آباد 
اقدامات انجام شده:

میلیــون .  1  340 مبلــغ   اعتبــار  تخصیــص 
روســتا قنــات  الیروبــی  و  مرمــت  جهــت   ریــال 

تخصیــص 5750 مترمربــع آســفالت و 38 .  2
تــن قیــر رایــگان جهــت معابرروســتا

پوشــش .  3 و  ســرعت  پــر  اینترنــت  اجــرای 

روســتا در  همــراه  تلفــن 

 روستای تتماج 
اقدامات انجام شده:

تخصیــص اعتبــار مبلــغ 330 میلیــون ریــال .  1
جهــت الیروبــی و مرمــت قنــات روســتا

احداث ایســتگاه شــبکه دیجیتال روســتا به .  2
مبلغ 400 میلیــون ریال

اجرای الیروبی قنات های اطراف روستا .  3
ریــال .  4 ملیــارد   5 مبلــغ  اعتبــار  تخصیــص 

روســتا   شــرب  آب  شــبکه  تعویــض  جهــت 
اجــرای پوشــش تلفــن همــراه و اینترنــت پــر .  5

ســرعت در روســتا
احــداث  200 متــر دیــوار ســاحلی بــه مبلــغ 3 .  6

میلیــارد ریــال

روستای جزه
اقدامات انجام شده:

از .  1 ریــال  میلیــون   300 اعتبــار  تخصیــص 
طریق ســازمان دهیارها و شــهرداری ها کشــور جهت 

کمــک بــه  دهیــاری روســتا 
تخصیــص 4000 مترمربــع آســفالت و میــزان .  2

27 تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا
تخصیــص 100 متــر لولــه پلــی اتلیــن جهــت .  3
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فرســودگی آب شــرب روســتا 
اجرای اصالح شبکه آب شرب روستا .  4

اقدامات در حال پیگیری:
ــراه و .  5 ــن هم ــش تلف ــرای پوش ــری و اج پیگی

ایجــاد اینترنــت پرســرعت در روســتا

روستای جوشقان
اقدامات انجام شده:

تخصیــص 16700 متــر مربــع آســفالت و 172 .  1
تــن قیــر رایــگان جهــت معابــر روســتا

میلیــون .  2 مبلــغ 790  بــه  اعتبــار  تخصــص 
ریــال از طریــق ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداریهای 

کشــور جهــت زیــر ســازی و آســفالت روســتا 
اجــرا و بهــره بــرداری از اینترنــت پــر ســرعت .  3
روســتا 
اتلیــن .  4 پلــی  لولــه  اختصــاص 100مترمربــع 

شــرب آب  هــای  لولــه  فرســودگی  اصــالح  جهــت 
مکاتبــات .  5 و  متعــدد  جلســات  برگــزاری 

جهــت پیگیــری مطالبــه اهالــی روســتا در خصــوص 
مشــکالت زیســت محیطــی معــادن مجــاور روســتا از 

طریــق مراجــع ذی صــالح 
کلنــگ زنــی جــاده روبــروی مســجد .  6 اجــرای 

جامــع روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
ســترک .  7 ا  زیرگذر)تقاطــع  پــل  پیگیــری 

اردهــال مشــهد  طــرف  بــه  جوشــقان( 

روستای استرک
اقدامات انجام شده:

از .  1 ریــال  میلیــون   150 اعتبــار  تخصیــص 
طریــق ســازمان دهیــاری ها و شــهرداری ها ی کشــور 

کمــک بــه  دهیــاری روســتا  جهــت 
اختصــاص 1850 مترمربــع آســفالت و میزان .  2

12 تــن قیــر رایــگان بــرای معابــر روســتای
اختصــاص 100 متــر لولــه پلــی اتلیــن جهــت .  3

اصــالح فرســودگی لولــه هــای آب شــرب روســتا 
در .  4 پرســرعت  اینترنــت  از  بــرداری  بهــره 
روســتا

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری در خصــوص تغییــر کاربــری و حــل .  5

مشــکل زمیــن هــای ورزشــی بــه طــرح هــادی جهــت 
متقاضیان  

روستای سرنج، خنچه و 
بارونق

اقدامات انجام شده:
اجرای آبیاری تجمیعی در روستای بارونق.  1
و .  2 ســیم  بــی  تلفــن  خــط  از  بــرداری  بهــره 

بارونــق و  خنچــه  روســتای  در  اینترنــت 

اقدامات در حال پیگیری:
ــکل .  3 ــت مش ــوص درخواس ــری در خص پیگی

گازرســانی روســتای ســرنج
پیگیری در مورد آب شرب روستای سرنج.  4

روستای خنب
اقدامات انجام شده:

تخصیــص اعتبــار 100 میلیون ریــال از طریق .  1
ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداری هــای کشــور  بــرای 

کمــک بــه  دهیــاری روســتا 
 اختصــاص 9000 مترمربــع آســفالت و 61 تن .  2

قیــر رایــگان جهت معابر روســتا 
 اختصــاص 100 متــر لولــه پلــی اتلیــن جهــت .  3

اصــالح فرســودگی لولــه هــای آب شــرب روســتا
اجــرای اصــالح شــبکه آب شــرب روســتای .  4
خنــب
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روستای شادیانروستای شجاع آباد

روستای محمودآباد و مشکاتشهر  مشکات

شهر  مشکاتروستای نصرآباد جیرویه
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اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری احــداث خانــه عالــم روســتا از .  5

طریــق بنیــاد برکــت ســتاد فرمــان اجرایــی امــام 
خمینــی)ره(

روستای دره
اقدامات انجام شده:

معابــر .  1 فــرش  ســنگ  اجــرای  تخصیــص 
بافــت ســنتی و بــا ارزش روســتای هــدف گردشــگری 

دره
روســتای .  2 هــادی  ح  طــر شــدن  اجرایــی 

ــدس  ــاب مهن ــور جن ــا حض ــگری دره ب گردش ــدف  ه
مســکن  بنیــاد  روســتایی  معــاون  شــاملو 

شــبکه .  3 ایســتگاه  تجهیــزات  اجــرای 
روســتا در  دیجیتــال 

کمــک بــه .  4 اعتبــار مبلــغ 30 میلیــون ریــال 
تامیــن ســرانه دانــش آمــوزی مدرســه امامــت روســتا 

از .  5 ریــال  میلیــون   500 مبلــغ  تخصیــص 
هــای  دهیــاری  و  هــا  شــهرداری  ســازمان  طــرف 
گردشــگری)کمک بــه  کشــور جهــت روســتای هــدف 

روســتا( دهیــاری 
و .  6 آســفالت  مترمربــع   16600 تخصیــص  

108 تــن قیــر رایــگان جهــت اصــالح معابــر روســتایی 
اجرای اصالح شبکه آب شرب روستا.  7

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری اجــرای تعریــض و دوبانــده شــدن  .  8

و زیرســازی فــاز یــک روســتایی دره
ح .  9 پیگیــری اعتبــار در مــورد مطالعــات طــر

هــدف گردشــگری روســتایی از طریــق بنیــاد مســکن 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1میلیــارد ریــال

روستای فتح آباد
اقدامات انجام شده:

از .  1 ریــال  میلیــون   100 مبلــغ  تخصیــص 
و شــهرداری هــای  هــا  طریــق ســازمان دهیــاری 

روســتا دهیــاری  بــه  کمــک  جهــت  کشــور 
پــر ســرعت در .  2 اینترنــت  از  بــرداری  بهــره 

روســتا 

اقدامات در حال پیگیری:
اهالــی .  3 مطالبــه  خصــوص  در  پیگیــری 

ــد  گــذاری معــدن جدی ــا وا ــرای مخالفــت ب روســتا ب
روســتا در 

پیگیری در خصوص حل مشکل قنات.  4
پیگیری در خصوص بند آبخیزداری.  5

روستـای نصرآباد  
جیرویه

اقدامات انجام شده:
تخصیــص مبلــغ 100 میلیــون ریــال از طریق .  1

کشــور  هــای  شــهرداری  و  هــا  دهیــاری  ســازمان 
ــتا  ــاری روس ــه دهی ــک ب کم ــت  جه

و .  2 آســفالت  مربــع  متــر   10700 اختصــاص 
روســتا معابــر  بــرای  رایــگان  قیــر  تــن  میــزان 213 

در .  3 ســرعت  پــر  اینترنــت  از  بــرداری  بهــره 
روســتا 

روستای جهق و زنجانبر
اقدامات انجام شده:

اجرای اینترنت پر سرعت در روستا.  1
اجرای پوشش تلفن همراه در روستا.  2
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شهر سفیدشهرروستای علی آباد مرکزی

روستای محمدآباد مرکزیروستای یزدل

شهر  نوش آباد
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5-2- اقدامات انجام 
شده و در حال پیگیری  

بخش ها و مناطق آران و 
بیدگل

بخش مرکزی
اقدامات انجام شده:

تکمیل بلوار سفیدشهر- محمدآباد.  1
اختصاص تجهیزات برای مدارس بخش.  2
آب .  3 گــذاری  لولــه  بــرای  اعتبــار  تامیــن 

کریمشــاهی مرحــوم  روزی  شــبانه  درمانــگاه 
بخــش .  4 جــاده  میــدان  اجــرای  و  آســفالت 

مرکــزی
احــداث بانــد دوم جــاده ســفید دشــت بــه .  5

کاشــان

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری تامین روشــنایی بلوار سفیدشــهر-.  6

محمدآباد

شهر نوش آباد
اقدامات انجام شده:

اجرای روشنایی بلوار کاشان نوش آباد.  1
بخــش .  2 جــاده  میــدان  اجــرای  و  آســفالت 

مرکــزی
طلــب .  3 قیرهــای  تهاتــر  نمــودن  تصویــب 

راهــداری از  آبــاد  نــوش  شــهرداری 
حصــول نتیجــه درخواســت هــای مردمــی .  4

کشــور شــهروندان نــوش آبــاد از مســئولین اســتان و 
کــن .  5 شــروع عملیــات اجرایــی آب شــیرین 

نــوش آبــاد
جهــت احــداث فرهنگســرای خیرســاز نــوش .  6

آباد
شــهرداری .  7 بــه  آالت  ماشــین  اختصــاص 

آبــاد نــوش 
اختصــاص اعتبــار بــه شــهرداری نــوش آبــاد .  8

از ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــا

اقدامات در حال پیگیری:
جــاده .  9 دوم  دهانــه  پــل  اجــرای  پیگیــری 

آبــاد نــوش  کاشــان 
فــاز 1 .  10 اجرایــی  عملیــات  شــروع  پیگیــری 

آبــاد نــوش  فاضــالب  شــبکه 

شهر سفیدشهر
اقدامات انجام شده:

 احداث آب شیرین کن.  1
چمــن .  2 احــداث  جهــت  اعتبــار  تامیــن 

ســعدی مدرســه  مصنوعــی 
اخــذ مجــوز درمانــگاه شــبانه روزی مرحــوم .  3

کریمشــاهی
اخذ مجوز پایگاه حراست میراث فرهنگی.  4
پیگیــری جهــت دریافــت لولــه بــرای انتقــال .  5

آب هــای ســطحی
اختصاص ماشین آالت به شهرداری.  6
احداث مدرسه خیرساز.  7
بــه .  8 بانــد دوم جــاده سفیددشــت  احــداث 

کاشــان
اخــذ مجــوزات شــهر زیرزمینــی و مهرکــده .  9
نرســه

اقدامات در حال پیگیری:
ــیر .  10 ــل مس ــار پ ــن اعتب ــت تامی ــری جه پیگی

رودخانــه سفیدشــهر

روستای علی آباد
اقدامات انجام شده:

و .  1 فنداســیون  خصــوص  در  اعتبــار  جــذب 
ورزشــی ســالن  کشــی  دیــوار 
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شهر ابوزیدآبادروستای حسین آباد کویر
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جــذب اعتبــار جهت احــداث میــدان ورودی .  2
روستا

جــذب اعتبــار جهــت زیرســازی و آســفالت .  3
حدفاصــل میــدان ورودی و بلــوار شــهید رضایــی

گــذاری زمیــن رایــگان بــرای ســاخت خانه .  4 وا
محرومین

جــذب اعتبــار بــرای طــرح هــادی روســتا بــه .  5
مبلــغ 50 میلیــون ریــال

اختصــاص 300 متــر لولــه پلــی اتیلــن 90، .  6
جهــت اصــالح شــبکه آب شــرب روســتایی

اقدامات در حال پیگیری:
گــذاری زمیــن در .  7 پیگیــری در خصــوص وا

جهــت حمایــت از احــداث ســالن ورزشــی
اعتبـارات .  8 جـذب  خصـوص  در  پیگیـری  

گردشـگری هـدف  روسـتای 

روستای یزدل
اقدامات انجام شده:

اختصــاص 800 متــر لولــه پلــی اتیلــن 90، .  1
روســتایی شــرب  آب  شــبکه  اصــالح  جهــت 

تامین قیر برای آسفالت معابر روستا.  2
تخصیــص اعتبــار بــرای طــرح هــادی روســتا .  3

بــه مبلــغ 500 میلیــون ریــال
احداث بلوار یزدل به محمد آباد.  4
تامین وسایل ورزشی برای روستا.  5

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری بــرای ایجــاد کارگاه هــای صنایــع .  6

روســتایی یــزدل
پیگیری جهت احداث مدرسه بنیاد برکت.  7
پیگیری اعتبار جهت یک دســتگاه ماشــین .  8

مکانیزه جمــع اوری زباله
پیگیــری اجــرای روشــنایی بلــوار یــزدل بــه .  9

محمدآبــاد
یــزدل- .  10 بلــوار  احــداث  جهــت  پیگیــری 

طاهرآبــاد

روستای محمدآباد 
مرکزی

اقدامات انجام شده:
تامین اعتبار جهت احداث بلوار محمدآباد- .  1

سفیدشهر
اختصاص اعتبار برای 3 مدرسه روستا.  2
بــه .  3 اعتبــار  اختصــاص  جهــت  پیگیــری 

ریــال میلیــون   500 مبلــغ  بــه  دهیــاری 
تامین وسایل ورزشی برای روستا.  4
پیگیری جهت احداث مدرسه برکت.  5
تامین اعتبار جهت فاز اول چمن مصنوعی .  6

محمدآباد

بخش کویرات و 
روستاهای تابعه 

اقدامات انجام شده:
تامیــن یــک دســتگاه خــودرو دوکابیــن بــرای .  1

نیــروی انتظامــی بخــش کویــرات 
تامیــن یــک دســتگاه آمبوالنــس بــرای مرکــز .  2

اورژانــس بخــش کویــرات 
هــای .  3 تیــم  بــرای  ورزشــی  وســایل  تهیــه 

ورزشــکاران  و  ورزشــی 
ارائــه تســهیالت معیشــتی و جهیزیــه بــرای .  4

روســتاییان 
بخــش .  5 بنــد  ســیل  بــرای  اعتبــار  تامیــن 

کویــرات و دفــع آبهــای ســطحی بــه مبلــغ 20 میلیــارد 
ریــال اعتبــار بــه صــورت تملــک دارایــی از بنــد )م(

کمــک بــه مــدارس و تهیــه امکانــات بــرای .  6
مــدارس

کمــک مالــی بــه شــهرداری و دهیــاری هــای .  7
بخش از ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور

احداث مدارس توسط خیرین.  8

اقدامات در حال پیگیری:
دو بانــده شــدن جــاده ابوزیدآبــاد بــه کاشــان .  9

از روســتای فخــره 
10  . 500 اعتبــار  تخصیــص  جهــت  پیگیــری 

گردشــگری  میلیــون ریــال بابــت روســتاهای هــدف 
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شهر ابوزیدآباد
اقدامات انجام شده:

مســاعدت در مدرســه برکت و تهیه دســتگاه .  1
دیتــا شــو بــرای مــدارس

کلنــگ زنــی و پیگیــری ســاخت مرکــز جامــع .  2
بهداشــتی ابوزیدآبــاد

کمــک بــه قنــات ابوزیدآبــاد بــه ارزش 75 .  3
میلیــون تومــان

تخصیص اعتبار به شهرداری ابوزیدآباد .  4
نصــب 3 آنتــن BTS بــرای تقویــت سیســتم .  5

کویــر  تلفــن همــراه در 
احداث درمانگاه ابوزیدآباد.  6

روستای ریجن
اقدامات انجام شده:

اتیلــن 90، .  1 پلــی  لولــه  اختصــاص 200 متــر 
روســتایی شــرب  آب  شــبکه  اصــالح  جهــت 

احداث زمین چمن مصنوعی.  2
تامیــن اعتبــار بــه مبلــغ 100 میلیــون ریــال .  3

دهیــاری بــرای 
تامین قیر روستایی.  4

اقدامات در حال پیگیری:
بلــوار .  5 روشــنایی  تامیــن  جهــت  پیگیــری 

ریجن-ابوزیدآبــاد
پیگیری جهت اصالح شبکه آب روستایی.  6
پیگیـری جهـت اعتبـار بـرای احـداث خانـه .  7

عالم

روستای محمدآباد 
کویرات

اقدامات انجام شده:
آسفالت جاده چاله قره به جاده ترانزیت.  1
تامین قیر روستایی.  2

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری و شــروع احــداث مدرســه آســیه و .  3

تامیــن اعتبــار آن از طریــق دولــت
چمــن .  4 زمیــن  احــداث  جهــت  پیگیــری 

عــی مصنو
لولــه .  5 اعتبــار  اختصــاص  جهــت  پیگیــری 

شــرب آب  کشــی 
پیگیــری جهــت احــداث خانــه بهداشــت و .  6

خانــه عالــم
پیگیری تکمیل شبکه آبرسانی روستا.  7

روستای کاغذی
اقدامات انجام شده:

تامیــن اعتبــار بــه مبلــغ 150 میلیــون ریــال .  1
دهیــاری بــرای 

جهت تامین قیر روستایی.  2
پیگیــری جهــت احــداث مدرســه خیرســاز .  3

صمــدی ســرکارخانم 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری جهت مرمت قنات روستا.  4
بنیــاد .  5 مدرســه  احــداث 2  بــرای  پیگیــری 
برکــت
چمــن .  6 زمیــن  احــداث  بــرای  پیگیــری 

کشــتی تشــک  اختصــاص  و  مصنوعــی 
پیگیری جهت احداث سالن ورزشی.  7
جــاده .  8 شــدن  دوبانــده  جهــت  پیگیــری 

آبــاد قاســم  کاغــذی- 
پیگیری برای آزادسازی بلوار روستا.  9

روستای یزدالن
اقدامات انجام شده:

اصالح لوله آب شرب.  1

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری جهت تامین اعتبار دهیاری.  2
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پیگیری جهت تامین قیر روستایی.  3
هــای .  4 جــاده  اصــالح  جهــت  پیگیــری 

ابوزیدآبــاد تــا  روســتایی 
کاهــش دبــی .  5 پیگیــری جهــت مشــکالت 

کشــاورزان آب  پروانــه 

روستای علی آباد
اقدامات انجام شده:

ــه .  1 ــه 7 کالس ــداث مدرس ــت اح ــری جه پیگی
خیرســاز ســرکارخانم حــر

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری جهت تامین قیر روستایی.  2
پیگیــری جهــت تخصیــص اعتبــار بــه مبلغ .  3

250 میلیــون ریــال جهــت کمــک بــه دهیــاری

روستای حسین آباد
اقدامات انجام شده:

احداث مجتمع سبزپوشان توسط خیرین.  1
ساخت مرکز بهداشتی.  2
تامین قیر روستایی .  3
آبــاد- .  4 حســین  دوبانــده  جــاده  زیرســازی 

آبــاد  قاســم 

روشنایی برق بلوار امام رضا.  5
اختصــاص اعتبــار بــرای پایــگاه حضــرت ام .  6

البنیــن )س(
ساخت مخزن آب شرب روستایی.  7
میــدان .  8 آســفالت  جهــت  قیــر  تخصیــص 

آبــاد حســین  خروجــی  بلــوار  و  قاســمی  شــهیدان 
تخصیــص بودجــه جهــت ســاخت پــارک .  9
شــهدا

بــرای .  10 ریــال  میلیــون  اعتبــار 270  تأمیــن 
دهیــاری

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری جهت اصالح شبکه آب.  11

روستای فخره
اقدامات انجام شده:

پیگیری جهت تامین قیر روستایی.  1
اختصــاص 300 متــر لولــه پلــی اتیلــن 90، .  2

جهــت اصــالح شــبکه آب شــرب روســتایی
شــش .  3 مدرســه  احــداث  جهــت  پیگیــری 

برکــت بنیــاد  کالســه 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیــری جهــت اســفالت جــاده فخــره تــا .  4

شــهریاری
پیگیــری جهــت آزاد ســازی منــازل جهــت .  5

تعریــض جــاده
پیگیری جهت تجهیز خانه بهداشت .  6
پیگیری جهت تأمین اعتبار طرح هادی.  7

روستای قاسم آباد
اقدامات انجام شده:

پیگیــری جهــت تأمیــن اعتبــار بــه مبلــغ 150 .  1
میلیــون ریــال بــرای دهیــاری

تخصیــص .  2 و  حمایــت  جهــت  پیگیــری 
مــدارس بــه  اعتبــار 

کمــک حمایتــی بــه بــی .  3 پیگیــری جهــت 
روســتا بضاعتــان 

اقدامات در حال پیگیری:
پیگیری جهت تامین قیر روستایی .  4



197

ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

اقدامات و
پروژه های  انجام شده
1- اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در حوزه های مختلف  /  2- پروژه های کالن

6
در کشــور مــا هــر دو، هــم جوانــان تحصیلکــرده و هــم مدیران الیــق زیادند - باید بتواننــد پروژه های بزرگ و فعالیتهای 

کشــور از لحــاظ منابــع  کننــد و پیــش ببرنــد؛ بایــد بتواننــد.  کشــور را بــه دســت بگیرنــد؛ اجــرا  کارآفریــن و ثروت آفریــن 

مــادی و از لحــاظ منابــع انســانی قــوی اســت.

دیدار با مسئوالن اقتصادی و دست  اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی 30/11/85
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6-1- اقدامات 
و پیگیری های 

صورت گرفته 
در حوزه های 

مختلف
و  همراهی  نماینده،  مستمر  های  تالش  با 
ظرفیت  از  استفاده  و  اجرایی  مدیران  پیگیری 
نخبگان منطقه، مطالبات جاری و راهبردی مردم 
که در  کارآمد پیگیری شد  در طول 4 سال فعالیت 
این بخش اقدامات انجام شده و در حال پیگیری 

برای حوزه های مختلف ارائه شده است.
 

  راه و شهرسازی
اقدامات انجام شده:

1- اخذ ردیف ملی در قانون بودجه کشور برای 
احداث باند دوم جاده کاشان- برزک - موته در سال 

 96
2- اخذ ردیف ملی در قانون بودجه کشور برای 

جاده حرم تا حرم در سال 97

3- اخذ ردیف ملی در قانون بودجه کشور برای 
دوبانده کردن جاده قدیم قم-کاشان در سال 98

4- افزایش 70  میلیارد ریال اعتبار برای کنارگذر 
کاشان و آران و بیدگل و اتصال آن به جاده گرمسار در 

سال 97 و 80 میلیارد ریال برای سال 98
کاشان و  4- جذب اعتبار برای شهرداری های 
آران و بیدگل و شهرهای تابعه در سال های 96 و 

97 و 98
5- احداث  پل دهان دوم زیرگذر راه آهن در 

نوش آباد 
6- احداث پل زیرگذر راه آهن در سفیددشت به 

بخش مرکزی آران و بیدگل
جاده  دوم  باند  از  برداری  بهره  و  7-احداث 

کاشان-بادرود
کارگروه امور  کمیسیون ماده 5 و  8- استقالل 

زیربنایی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
9- افزایش 590 میلیارد ریالی بودجه عمرانی 

کاشان و آران و بیدگل در بودجه سال 98
10- جلسات متعدد برای اصالح راه های منطقه 
کاشان  از جمله جاده های برزک، ابوزیدآباد،کنارگذر 
و آران و بیدگل، سفیدشهر، بادرود، مشکات، آزادراه 

امیرکبیر و جذب اعتبار برای آن ها
11- تأمین اعتبار روشنایی برای نقاط حادثه 

خیز راه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
برای  اعتبار  تومان  میلیارد  یک  جذب   -12

دوبانده شدن جاده ورودی روستای نشلج
13- احداث زیرگذر چنار

فرودگاه  پروازهای  توقف  مشکل  رفع   -14

گذاری فرودگاه کاشان به شرکت  کاشان و پیگیری وا
فرودگاه های کشور

15- اخذ مجوز تأمین 15 هزار تن قیر مورد نیاز 
برای راه ها  و معابر شهری و روستایی

16- تامین اعتبار آسفالت جاده های روستایی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

به  دشت  سفید  جاده  دوم  باند  احداث   -17
کاشان

18- تامین اعتبار و شروع عملیات اجرایی باند 
دوم جاده ابوزیدآباد- فخره- کاشان

شهدای  زیرگذر  احداث  شروع  و  تامین   -19
گمنام

20- درخواست ماشین آالت برای شهرداری ها 
و دهیاری های منطقه

هواشناسی  ایستگاه  دو  ایجاد  پیگیری   -21
کویر آران و بیدگل جهت  کاشان و در  در ارتفاعات 

تکمیل شبکه هواشناسی منطقه تا سال99
ایستگاه  مشکالت  کردن  برطرف   -22

هواشناسی فرودگاه کاشان
کنارگذر  زیر سازی جاده  و  اعتبار   تامین   -23
آران و بیدگل و اتصال آن به جاده گرمسار از کیلو متر 

21 تا 35
24- افزایش اعتبار پروژه کنارگذر آران و بیدگل 
گرمسار در قانون بودجه سال  و اتصال آن به جاده 

های 96،97 و 98
25- آزادسازی مسیرهای اصالحی در مالکیت 
و  بیدگل  و  آران  گذر  کنار  با  مرتبط  طبیعی  منابع 

اتصال آن به جاده گرمسار 
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26- برگزاری همایش تجلیل از خیرین راه ساز 
منطقه کاشان و آران و بیدگل

27- اجرای روشنایی بلوار ورودی شهر نوش 
آباد

28- تأمین بودجه آسفالت بلوار امام خمینی 
مشکات

29- صدور مجوز حفاری برای فیبر نوری شهر 
مشکات و ندامتگاه جدیدکاشان

اقدامات در حال پیگیری:
30- استقالل نظام مهندسی کاشان

31- مطالبات شهرداری های منطقه کاشان و 
آران و بیدگل در حوزه راه و شهرسازی از طریق اداره 

کل
دوم  باند  آسفالت  اجرایی  عملیات  آغاز   -32

محور روستاهای نشلج و علوی

33- احداث پل دوم راوند
34- آسفالت محورهای روستایی ون و ازناوه

 

ورزش و جوانان
اقدامات انجام شده:

کاشان«  ورزش  حامیان  »بنیاد  تأسیس   -1
از  حمایت  منظور  به  خیرین  کمک  با  سال 96  در 

ورزشکاران و مدال آوران شهرستان کاشان
و  آران  ورزش  حامیان  »بنیاد  تاسیس   -2

منظور  به  خیرین  کمک  با   98 سال  در  بیدگل« 
حمایت از ورزشکاران و مدال آوران شهرستان آران 

و بیدگل
3- تکمیل پیست تارتان دومیدانی ورزشگاه 

15000 نفری کاشان
برای  مصنوعی  چمن  خرید  اعتبار  تأمین   -4
5 مجموعه ورزشی در سن سن، مشکات، مدرسه 
ریجن  و  کاشان  صفاری  دبیرستان  اصفهانیان، 

ابوزیدآباد
5- کمک به تجهیز و تامین اقالم ورزشی برای 

مجموعه های فرهنگی ورزشی
6- تجلیل از حامیان و خیرین حوزه ورزشی در 

سال 96
7- تجلیل از 250 قهرمان و مدال آور بین المللی 
کاشان با حضور وزیر ورزش و جوانان در  کشوری  و 

سال 97 
بین  آور  مدال  و  قهرمان   216 از  تجلیل   -8
المللی و کشوری کاشان با حضور معاون وزیر ورزش 

و جوانان در سال 98
و  تیم ها  از  معنوی  و  مادی  9-حمایت 
ورزشکاران منطقه جهت حضور در مسابقات ملی و 

بین المللی
10- تقدیر از چهره ماندگار ورزش شهرستان

و  پرورش  در  اثرگذار  مربیان  از  تجلیل   -11
استعدادیابی منطقه

12- تجلیل از روسای ادوار مختلف اداره تربیت 
بدنی کاشان و روسای هیأت های ورزشی

اقدامات در حال پیگیری:
باشگاه  راه اندازی  مجوز  اخذ  پیگیری   -13

ورزشی فوالد امیرکبیر کاشان
برای  زمین  هکتار   4 گذاری  وا پیگیری   -14

ساخت بناهای ورزشی توسط خیرین
15- پیگیری ساخت مجموعه استخر بانوان 
توسط  مترمربع  مساحت 7000  به  آقایان  استخر  و 

خیرین
 

  آموزش و پرورش
اقدامات انجام شده:

1- تخصیص اعتبار و بهره برداری از 34 پروژه 
ساخت فضای آموزشی و فرهنگی با زیربنای 31440 
کاشان با اعتبار 443 میلیارد  مترمربع در شهرستان 
ریال شامل حمایت  301 میلیارد ریالی خیرین و 142 

میلیارد ریال اعتبار دولتی
2- تخصیص اعتبار و بهره برداری از 20 پروژه 
ساخت فضای آموزشی و فرهنگی با زیربنای 21010 
اعتبار 299  با  آران و بیدگل  مترمربع در شهرستان 
میلیارد ریال شامل حمایت  116 میلیارد ریالی خیرین 

و 183 میلیارد ریال اعتبار دولتی
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  اداره  استقالل   -3

شمال استان اصفهان
4- راه اندازی دانشگاه فرهنگیان )مرکز پسران( 

در آران و بیدگل
نیاز  مورد  های  رشته  افزایش  مجوز  اخذ    -5

دانشگاه فرهنگیان دختران کاشان
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به 2500  چی  قلم  بنیاد  بورسیه  اعطای    -6
دانش آموز منطقه با مبلغی بالغ بر 62 میلیارد ریال 

7- تأمین اعتبار 10میلیارد ریالی برای تجهیزات 
ورزشی مدارس کاشان و آران و بیدگل

خرید  جهت  ریال  3میلیارد  اعتبار  تامین   -8
تجهیزات آموزشی هوشمند  و تجهیزات اداری برای 

مدارس منطقه
9- پیگیری جهت انتقال دانشجویان دانشگاه 
و  آران  فرهنگیان  دانشگاه  به  اصفهان  فرهنگیان 

بیدگل

اقدامات در حال پیگیری:
10- پیگیری احداث مدرسه برکت نوش آباد
11- پیگیری احداث مدرسه برکت محمدآباد

12- پیگیری احداث مدرسه آسیه محمدآباد 
کویر

13- پیگیری احداث مدرسه خیرساز منصوری 
راوند

14- پیگیری احداث مدرسه خیرساز سعیدی 
طاهرآباد

15- پیگیری احداث مجتمع آموزشی خیرساز 
دکتر مصلی نژاد در فین

خیرساز  مدرسه  احداث  پیگیری   -16
منزوی زاده در روستای علی آباد فخره

17- پیگیری احداث مدرسه خیرساز خوروش 
در  روستای کاغذی 

18- پیگیری احداث مدرسه خیرساز بهاران در 
سفیدشهر

کلنگ زنی 7 مجتمع آموزشی، فرهنگی   -19
کاشان و 2 طرح آموزشی در شهرستان  و ورزشی در 

آران و بیدگل
20- پیگیری اختصاص 10 هکتار زمین جهت 

استقرار دانشگاه فرهنگیان کاشان

 

  نیرو و نفت
اقدامات انجام شده:

کاشان و آران و بیدگل از  کاهش تعرفه برق   -1
منطقه 4 به 3 گرمسیری

2- کاهش تعرفه گاز بخش برزک از سال 95 
به  آبرسانی  طرح  تکمیل  اعتبار  تامین   -3
گالب و افزایش ظرفیت انتقال آب  منطقه از تونل 

زاینده رود
4- رسیدگی به تعدیل پروانه های چاه های 

کشاورزی بخصوص باغات 
فاضالب  خانه  تصفیه  دوم  مدول  افتتاح   -5

شهرستان کاشان 
6- تأمین اعتبار جهت انتقال آب زاینده رود به 

منطقه اردهال
7- اختصاص 10 میلیارد ریال جهت روشنایی 
با المپ  و تعویض سیستم روشنایی موجود  معابر 

های LED کم مصرف در شهرستان کاشان
8- تبدیل شبکه 63 کیلوولت هوایی به شبکه 
کابل زمینی به طول  3 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 200 

میلیارد ریال

 63 ایستگاه  ترانسفورمارتورهای  تعویض   -9
کیلوولت فیض و افزایش 20 مگاواتی ظرفیت آن با 

اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال
کاشان  کیلوولت  10- اصالح شبکه رینگ 63 
جهت بهبود پایداری و کاهش خاموشی با اعتباری 

بالغ بر 640 میلیارد ریال
کیلوولت   63 سیار  ایستگاه  تبدیل  آغاز   -11
ناجی آباد کاشان به ایستگاه ثابت با اعتباری بالغ بر 

65 میلیارد ریال
12- انجام مناقصه تبدیل ایستگاه سیار علم و 

صنعت شهرک صنعتی راوند به ایستگاه ثابت
13- شروع احداث ایستگاه 63 کیلوولت ویگل 

در شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل
کیلوولت   400 خط  احداث  تصویب   -14
کاشان- اصفهان جهت تقویت پایداری و  ورامین- 

افزایش ظرفیت شبکه انتقال 
15- افتتاح بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 

جهت  ریالی  میلیارد  یک  اعتبار  جذب   -16
روشنایی مسکن مهر

برق  توزیع  های  پایه  تولید  خط  افتتاح   -17
چدن نشکن

گازرسانی به یادمان شهدای  18- رفع مشکل 
گمنام راوند

گازرسانی به امام زاده محسن  19- رفع مشکل 
خزاق

اقدامات در حال پیگیری:
کن  شیرین  آب  پروژه  احداث  پیگیری   -20
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نوش آباد
کن  شیرین  آب  پروژه  احداث  پیگیری   -21

سفیدشهر
22- پیگیری احداث فاز اول شبکه فاضالب 

شهر نوش آباد
مگاواتی  سه  نیروگاه  احداث  پیگیری   -23

خورشیدی
24- پیگیری در خصوص راه اندازی بازار آب 

در منطقه کاشان و آران و بیدگل به صورت پایلوت
25- پیگیری اختصاص اعتبار مرمت بخشی از 
خط لوله زاینده رود )که در سیالبهای فصل بهار دچار 

ضعف پوشش شده است(
26- پیگیری جهت بهینه سازی شبکه های 

روستایی منطقه و تبدیل سیم به کابل 
27- پیگیری عضویت رئیس اداره برق کاشان 

در هیات مدیره توزیع استان اصفهان
توزیع  شرکت  استقالل  جهت  پیگیری   -28

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

 

  ارتباطات و فناوری 
اطالعات

اقدامات انجام شده:
1- احداث 18 ایستگاه BTS تلفن همراه جهت 
کاشان و روستاهای  رفع مشکل آنتن دهی  در شهر 

منطقه
همراه  تلفن  سایت  از  برداری  بهره  و  اجرا   -2

مرنجاب
3- تجهیز و راه اندازی اینترنت 3G و 4G در 

روستاهای منطقه
4- راه اندازی شبکه دیجیتال در روستاهای 

منطقه
کتشافات  ا و  نجوم  ملی  پارک  مجوز  اخذ   -5

فضایی کشور در نیاسر
6- برگزاری جشنواره های »نجوم و گردشگری 
»طلیعه  و  ستارگان«  »تسبیح  نیاسر،  در  فضاپایه« 
از  آران و بیدگل با هدف استفاده  کویر« در  اختران 

ظرفیت آسمان شب منطقه
7-راه اندازی شعبه اداره پست راوند و تجهیز 

مرکز مبادله پستی آن
8- تامین امکانات کابلی تلفن ثابت در مناطق 

روستایی
9- اختصاص اعتبار تعمیرات و بهسازی اداره 

مرکزی پست کاشان
10- تجهیز اداره پست کاشان کاشان

11- توسعه فیبر نوری منطقه
شهرک  نوری  فیبر  اجرای  مجوز  اخذ   -12

صنعتی امیرکبیر 
13- اجرای شبکه فیبر نوری برای تلفن ثابت 

فاز دوم شهرک صنعتی امیرکبیر
14- اجرای فیبر نوری برای رادیو کاشان

15- اختصاص اعتبار جهت تعمیر و راه اندازی 
مجدد مرکز مخابرات شهید قندی کاشان 

 

  فرهنگی و اجتماعی
اقدامات انجام شده:

1- احیـای پیـاده روی 27 جمادی الثانی سالروز 
شـهادت حضرت علـی ابن محمد باقـر )ع( بـه سـمت 

اردهال
ارتقای  های  نشست  و  همایش  برگزاری   -2

منطقه کاشان در سال های 96، 97 و 98
3- اخذ مجوز و راه اندازی رادیو کاشان

مستقل  دفتر  راه اندازی  و  مجوز  دریافت   -4
آستان قدس رضوی در کاشان

5- پیگیری انتخاب کاشان به عنوان پایتخت 
کتاب کشور

و  خیرین  از  تجلیل  همایش  برگزاری   -6
خادمان قرآنی در سال 98

7- تأمین اعتبار برای تکمیل کتابخانه لتحر از 
طریق بنیاد قلم چی

8- تشکیل »شورای ترکیبی شهر آران و بیدگل« 
با همکاری معتمدین این شهر

ساخت  جهت  بالعوض  اعتبار  دریافت   -9
40 واحد مسکونی برای معلوالن و مشموالن تحت 

پوشش بهزیستی
10- تأسیس »بنیاد حامیان خانواده کاشان« به 
منظور حفظ و تحکیم این نهاد مقدس با حمایت 

خیرین در سال 97
و  آران  خانواده  حامیان  »بنیاد  تأسیس   -11
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بیدگل« به منظور حفظ و تحکیم این نهاد مقدس 
با حمایت خیرین در سال 98

12- تاسیس بنیاد حامیان فرهنگ و هنر آران 
و بیدگل

و  تقدیر  ساالنه  های  همایش  برگزاری   -13
تجلیل از خیرین و حامیان تحکیم خانواده  در سال 

های 97 و 98
14- تجلیل از خیرین و خادمین قرآن و نهج 

البالغه در سال 98
15- راه اندازی شعبه کمیته امداد در راوند

از  تقدیر  و  هم اندیشی  نشست های   -16
خدمات رؤسای هیئات مذهبی کاشان در سال های 

96، 97 و 98
از  تقدیر  و  هم اندیشی  نشست های   -17
کاشان در سال  های 97 و  خدمات ائمه جماعات 

98
18-نشست های هم اندیشی و تقدیر از خدمات 
کاشان و آران و  مادحین و پیرغالمان اهل بیت )ع( 

بیدگل در سال های 97 و 98
در  تجدیدنظر  دادگاه  شعبه   4 استقرار   -19

کاشان
20- راه اندازی شعبه تأمین اجتماعی راوند

اقدامات در حال پیگیری:
21- پیگیری پرداخت مطالبات بازنشستگان 

شرکت های ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان
تهاتر  در  تسریع  خصوص  در  پیگیری   -22

ساختمان جانبازان با ساختمان بنیاد شهید

به  کاشان  امداد  کمیته  انتقال  23- پیگیری 
مرکز شهر

برای  1000سهمیه  اختصاص  پیگیری   -24
نیروگاه های کوچک خورشیدی در منازل مددجویان
25- پیگیری اختصاص بودجه برای تکمیل 
کاشان و اخذ موافقت  ساختمان اداری حوزه هنری 
با جذب نیروی انسانی مورد نیاز دفتر حوزه هنری 

کاشان
26- پیگیری برای ایجاد دفتر حوزه هنری در 

شهرستان آران و بیدگل
27- پیگیری ایجاد موسسه همیاری سالمت 

اجتماعی
28- پیگیری جهت مستقل شدن کمیته امداد 

کاشان از اصفهان

 

  علوم و تحقیقات
اقدامات انجام شده:

1- ارتقاء آموزشکده فنی و حرفه ای شهیدرجایی 
کاشان به دانشکده و اخذ مجوز استقالل مالی

پژوهشکده  برای  ملی  بودجه  ردیف  اخذ   -2
 اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان

3- اخذ ردیف بودجه ملی برای پژوهشکده نانو 
دانشگاه کاشان

کاشان و  کز دانشگاهی  4- افزایش بودجه مرا
آران و بیدگل در قانون بودجه ساالنه کشور

5- کلنگ زنی ساختمان خیرساز آموزشکده فنی 

و حرفه ای دخترانه فدک
توسعه  برای  ریال  میلیارد   50 اختصاص   -6

پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
مرکز  به  ریال  میلیارد   20 مبلغ  اختصاص   -7

نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان
8- حمایت از طرح توسعه مرکز رشد واحدهای 
فناور سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به  مبلغ 

20 میلیارد ریال
فناوری  و  علم  موزه  تجهیز  از  حمایت   -9

شهرستان آران و بیدگل با اعتبار 3 میلیارد ریال
10- اخذ مجوز و اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال 
کز رشد و نوآوری شهید رجایی  جهت حمایت از مرا 

کاشان 
دستگاه  داخلی  تولید  طرح  از  حمایت   -11
کالن به مبلغ  بافندگی فرش ماشینی در قالب طرح 

150 میلیارد ریال
برای  ریال  میلیارد   10 مبلغ  اختصاص   -12
مطالعه امکان سنجی استفاده از آب ژرف در کاشان 

و آران و بیدگل
یونیزاسیون  طرح  اجرای  مجوز  اخذ   -13
)بارورسازی ابرها( بصورت پایلوت در شهرستان آران 

و بیدگل
در  سما  مدارس  اندازی  راه  مجوز  اخذ   -14

کاشان
کانون دانشگاهیان ایران اسامی  15- تأسیس 

منطقه کاشان
16-تامین اعتبار تکمیل یادمان شهدای گمنام 

دانشگاه کاشان به مبلغ 5 میلیارد ریال
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17- افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد 
کاشان

18- افزایش رشته های تحصیلی دانشگاهعلوم 
پزشکی کاشان

مرکز  به  ریال  میلیارد   10 اختصاص   -19
تحقیقات نساجی و فرش دانشگاه آزاد واحد کاشان

دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  20-انجام 
کاشانی و آران و بیدگلی به دانشگاه های منطقه

اقدامات در حال پیگیری:
آزاد  های  دانشگاه  کز  مرا تمرکز  پیگیری   -21

شمال استان اصفهان و استقالل آن ها از اصفهان

 

  میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

دستی
اقدامات انجام شده:

کاشان به عنوان شهر ملی  1- دفاع از انتخاب 
نساجی

ترویج  و  توسعه  همایش  دو  برگزاری   -2
و  کاشان  روستاهای  در  دستی  صنایع  و  بوم گردی 
اردهال  مشهد  و  قمصر  شهرهای  در  بیدگل  و  آران 

برای تقویت صنعت گردشگری روستایی

گردشگری  و  »نجوم  جشنواره های  برگزاری 
»طلیعه  و  ستارگان«  »تسبیح  نیاسر،  در  فضاپایه« 
از  آران و بیدگل با هدف استفاده  کویر« در  اختران 

ظرفیت آسمان شب منطقه
3- استقالل مالی اداره میراث فرهنگی کاشان

4- اخذ مجوز مرمت و بازسازی شهر زیرزمینی 
دسکن سفید شهر

اقدامات در حال پیگیری:
5- پیگیری واریز وجوه دریافتی در بازدید از باغ 

فین به کاشان برای رفع مشکالت این باغ
الحسنه  قرض  تسهیالت  ارائه  پیگیری   -6
نوسازی خانه های روستایی برای اجرای طرح های 

بوم گردی و گردشگری
خصوص  در  متعدد  مکاتبات  و  پیگیری   -7

مرمت آبشار کاشان

 

  نیروهای مسلح
اقدامات انجام شده:

1- تحویل 3 دستگاه سمند و 3 موتور سیکلت 
به مرا کز نیروی انتظامی شهرستان آران و بیدگل

2- تحویل 6 دستگاه سمند و 5 موتور سیکلت 
برای مرا کز نیروی انتظامی شهرستان کاشان

3- اخذ مجوز جذب نیروی انسانی )50 نیروی 
کادر و 100 سرباز( خارج از سهمیه استان به منطقه

4- اخذ موافقت فرماندهی ناجا برای پرداخت 

هزینه های انتقال سند زمین 2 هکتاری اختصاص 
یافته به نیروی انتظامی توسط اداره راه و شهرسازی

از  امنیت  خیرین  موسسه  مجوز  اخذ   -5
فرماندهی ناجا

6-انجام انتقال سربازان وظیفه کاشانی و آران 
کز نظامی و انتظامی منطقه و بیدگلی به مرا

اقدامات در حال پیگیری:
فرماندهی  ساختمان  احداث  پیگیری   -7

نیروی انتظامی کاشان
نیروی   13 کالنتری  احداث  پیگیری   -8

انتطامی شهرک 22 بهمن

 

اقتصاد و اشتغال
اقدامات انجام شده:

1- انتقال تمام پرونده های مالیاتی منطقه از 
اصفهان به کاشان

تعزیرات  اداره  تاسیس  و  مجوز  اخذ   -2
شهرستان آران و بیدگل

توسعه  بانک  شعبه  تأسیس  مجوز  اخذ   -3
صادرات در کاشان

4- افزایش اختیارات بانک ملی و بانک سپه 
کاشان

5- افزایش سقف اعتباری شعبه بانك سپه در 
منطقه کاشان و آران و بیدگل تا 30 میلیارد ریال

امید  کارآفرینی  صندوق  اعتبار  افزایش   -6
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کاشان و آران و بیدگل در سال های مختلف
7- رفع مشکل مالیات ارزش افزوده صاحبان 
صنایع و تولیدکنندگان منطقه و بخشودگی و تقسیط 

مشکات مالیاتی 
8- تامین و افزایش اعتبار ارز برای خرید مواد 
اولیه از خارج برای تولیدکنندگان فرش ماشینی از 

بانک مرکزی
9- اصالح تعرفه نخ وارداتی جهت کارخانجات 

ریسندگی و تولید فرش ماشینی
و  امیدکاشان  کارافرینی  صندوق  ارتقای   -10
تفویض اختیار و استقالل آن در منطقه شمال استان 

اصفهان
11- ایجاد میز ویژه کاشان در بانک ملی ایران

12- افزایش سقف اعتبار تسهیالت اعطایی به 
50 میلیارد ریال و ارجاع تسهیالت باالتر به میزکاشان 

در بانک ملی کشور

اقدامات در حال پیگیری:
13- پیگیری استقالل اداره مالیات کاشان

 

  بهداشت و درمان
اقدامات انجام شده:

علوم  دانشگاه  استقالل  تثبیت  و  حفظ   -1
پزشکی کاشان از مرکز استان

2- راه اندازی شعبه تأمین اجتماعی راوند
احداث  اعتبار  تامین  و  مجوز  دریافت   -3

بیمارستان 320 تختخوابی بقیه اهلل االعظم کاشان
4- تأمین و تحویل 20 دستگاه آمبوالنس به 

کز بهداشتی و درمانی منطقه مرا
5- تامین دستگاه سی تی اسکن و رادیوگرافی 

بیمارستان امام حسن اران و بیدگل
6- تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان ثامن 

آران و بیدگل
دانشگاه  داروسازی  دانشکده  مجوز  اخذ   -7

علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان
8- شبانه روزی شدن درمانگاه فین

9- احداث و افتتاح 40 خانه بهداشت و سالمت 
در شهرها و روستاها

برای  اعتبار  ریال  میلیارد   240 تأمین   -10
بیمارستان های ثامن و امام حسن)ع( آران و بیدگل

11- تامین مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از 
سازمان تأمین اجتماعی

12- افتتاح کلینیک خیرساز تخصصی امام رضا 
)ع( دانشگاه علوم پزشکی 

دندانپزشکی  دانشکده  کلینیک  افتتاح   -13
کاشان

14- افتتاح مجتمع آموزشی و پژوهشی زنده یاد 
فرقانی

کریمشاهی  15- افتتاح درمانگاه شبانه روزی 
سفیدشهر

16- افتتاح درمانگاه اخباری نوش آباد
مادر  خیرساز  سالمت  پایگاه  افتتاح   -17

)ناظمی( در شهرستان آران و بیدگل
با  رضا)ع(  امام  سالمت  پایگاه  افتتاح   -18

زیربنای 233مترمربع در شهرستان آران و بیدگل
19- افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی حضرت 

اباالفضل )ع( آران و بیدگل
20- افتتاح آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز 

رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی
شهید  بیمارستان   NICU بخش  افتتاح   -21

بهشتی کاشان
22- حمایت از طرح توسعه مرکز رشد واحدهای 
فناور سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به  مبلغ 

20 میلیارد ریال

اقدامات در حال پیگیری:
23-اخذ مجوز و پیگیری احداث بیمارستان 

تأمین اجتماعی کاشان
تهاتر  در  تسریع  خصوص  در  پیگیری   -24

ساختمان جانبازان با ساختمان بنیاد شهید
25- تجلیل از خیرین سالمت شهرستان آران و 

بیدگل در سال 95

 

  صنعت
اقدامات انجام شده:

1- اخذ مجوز تأسیس و آغاز عملیات اجرایی 
شهرک سوم صنعتی کاشان

2- اخذ مجوز تأسیس و آغاز عملیات اجرایی 
شهرک ماهیان زینتی راوند

شهرک  احداث  شروع  و  مجوز  دریافت   -3
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صنایع چوبی در کاشان
4- اخذ سند مالکیت زمین های شهرک های 

صنعتی سلیمان صباحی و هالل
کل صنعت، معدن و  5- تفویض اختیار اداره 

تجارت استان به کاشان
سیاست گذاری،  گذاری،  وا مجوز  اخذ   -6
فرش  المللی  بین  نمایشگاه  اجرای  و  برنامه ریزی 

ماشینی کشور به اتاق بازرگانی کاشان
7- جذب اعتبار 300 میلیارد ریالی برای تأمین 

زیرساخت شهرک های صنعتی منطقه
گمرک  اعتبار برای احداث  ارتقاء و تأمین   -8

کاشان
9- جلسات مستمر با صنعتگران و مسئولین 
اجرایی جهت حل مشکالت صنایع و تولیدکنندگان 

منطقه برای حفظ اشتغال موجود
10- شروع فاز اول عملیات اجرایی منطقه ویژه 

اقتصادی کاشان

اقدامات در حال پیگیری:
11- پیگیری و اختصاص 90میلیارد ریال اعتبار 
برای شهرک های صنعتی منطقه از طریق شرکت 

شهرک های استان
تسهیالتی  حمایت  اخذ  جهت  پیگیری   -12
برای ارتقا و ساخت کشتارگاه جدید با استانداردهای 

دامپزشکی
موتور  ساخت  شرکت  استقرار  پیگیری   -13

سایپا-سیتروئن 
14- پیگیری ارتقای پست های برق در حوزه 

های شهری و صنعتی منطقه کاشان

 

  کشاورزی و منابع طبیعی
اقدامات انجام شده:

1- اجرای طرح آبیاری تجمیعی روستای مرق
برای  اعتبار  ریال  میلیارد   200 تأمین   -2

طرح های آبخیزداری کاشان و آران و بیدگل
3- اخذ دستور مطالعه احداث شهرک پرورش 

آرتیمیا در حاشیه دریاچه نمک آران و بیدگل
برای شروع  اعتبار  ریال  میلیارد  تأمین 20   -4
بخش  سده  منطقه  در  آرمزگان  خاکی  بند  احداث 

برزک
اب  ذخیره  استخر  اجرای  اعتبار  تأمین   -5

روستای تجره
6- اخد مجوز احداث دام  گاه در روستای های 

بخش برزک
قنوات  الیروبی  برای  اعتبار  تأمین   -7

روستاهای منطقه
های  رودخانه  ساماندهی  هزینه  تامین   -8

منطقه بویژه رودخانه اردهال
کاشان و تأمین  گیاه شناسی  9- استقالل باغ 
گیاه  باغ  کمبودهای  و  مشکالت  رفع  برای  اعتبار 

شناسی
10- تأمین اعتبار برای رفع مشکالت ایستگاه 

تحقیقات بیابان کاشان
و  کوهی  بادام  کشت  همایش  11-برگزاری 

کشت 500 هکتار بادام کوهی در اراضی نیاسر و برزک 
جهت افزایش سرانه فضای سبز، حفظ آب و خاک و 

رشد اقتصادی خانوارهای منطقه
محمدآباد-  کمربندی  مشکل  رفع   -12
ابوزیدآباد و مشکل تاغزارها در سفیدشهر با توجه به 

عبور قسمتی از کنار گذر آران و بیدگل- کاشان
13- رفع ایرادات طرح هادی روستای نشلج و 

اصاح هندسی زمین های ملی
14- رسیدگی به تعدیل پروانه های چاه های 

کشاورزی بخصوص باغات

اقدامات در حال پیگیری:
15- پیگیری در خصوص راه اندازی بازار آب 

در منطقه کاشان و آران و بیدگل به صورت پایلوت
نمایندگی  تغییر  تصویب  و  پیگیری   -16
منطقه یحیی آباد، دشت ماحبیب، پارک جنگلی 
و  آران  در  شهرسازی  و  راه  اداره  به  پرفسورکردوانی 

بیدگل
و  سد  مشکالت  حل  جهت  پیگیری   -17

رودخانه مشکات
18- پیگیری اختصاص بودجه برای سد لتحر 

و رسوب برداری آن
برای  نظر  مورد  زمین  گذاری  وا پیگیری   -19

پایگاه امداد جاده ای هال احمر در مسیر ابوزیدآباد
ناحیه  برای  زمین  گذاری  وا پیگیری   -20

صنعتی ابوزیدآباد
شهرک  مستثنیات  مشکل  رفع  پیگیری   -21

هالل آران و بیدگل
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تشکیل
استان جدید

تشکیل استان جدید به مرکزیت کاشان
آرزوی دیرینه مردم

دستاوردها و افتخارات

6-2- پروژه های کالن
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تشکیل 
استان جدید 

یت  به مرکز
کاشان

طــرح اســتان شــدن کاشــان از مطالبــات قدیمــی 
مردم دو شهرســتان کاشــان و آران و بیدگل و منطقه 
پــس از دو ســال پیگیــری دکتــر ســاداتی نژاد، در حــال 
حاضــر در مســیر قانونــی و حقوقــی در مجلــس در 
حــال پیگیــری اســت و نیمــی از فرآینــد آن در مجلس 
و کمیســیون شــوراها طــی شــده و در نوبــت بررســی 
علنــی در صحــن مجلــس اســت. در اینفوگرافیــک 
زیــر، مراحــل طراحــی، تدویــن و پیگیــری ایــن طــرح 

بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
ــر  اقدامــات مهــم وپیگیری هــای صــورت  در زی
شــدن  اســتان  پــروژه  پیشــبرد  راســتای  در  گرفتــه 
منطقــه کاشــان توســط دکتــر ســاداتی نژاد به تفکیک 
ــده اســت. گردی ــه  ــه ارائ گرفت ــداد شــکل  ــخ و روی تاری

7 اسفند94
برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و انتخاب دکتر ساداتی 

نژاد به نمایندگی مردم 

اعالم وصول این طرح توسط 
هیئت رئیسه مجلس و ارجاع به 
کمیسیون امور داخلی کشور و 

شوراهای مجلس

بحث و رای گیری در کمیسیون 
تخصصی شوراهای مجلس با حضور 

اعضا و نمایندگان دولت که کلیات طرح 
با 13 رای موافق و 3مخالف به تصویب 

رسید      

شروع به کار نماینده جدید مردم در 
مجلس شورای اسالمی 

رایزنی با نمایندگان مجلس و تنظیم 
نهایی طرح استان اصفهان شمالی 

و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس با 
امضای 33 نفر از نمایندگان

جلسه با معتمدان کاشان و آران و 
بیدگل برای همفکری به جهت همسو 

شدن و همراهی شهرهای استان 
جدید

22 اردیبهشت 98

20 اسفند 97

8 خرداد 1395

25 اردیبهشت 98

آبان 97
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تشکیل کارگروه ارتقاء منطقه کاشان 
در دفتر نماینده  

برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز 
پژوهشهای مجلس جهت اقناع 

کارشناسان این مرکز با حضور 
معتمدان و مسئوالن ادارات کاشان     

جلسات جمع بندی جزئیات طرح در 
کارگروه مربوطه در کمیسیون شوراها     

تهیه طرح ارتقا کاشان و طرح بررسی 
امکان تفکیک استان های بزرگ 

مقیاس کشور      

ارائه طرح تفکیک استان های بزرگ 
مقیاس به مرکز پژوهش های مجلس 

تصویب جزئیات طرح و تغییر اسم 
استان و برخی از شهرهای پیشنهادی 

دخیل در استان جدید   

نشست با جمعی از نمایندگان 
استان اصفهان در دانشکده 

اسانس قمصر جهت تشکیل 
استان اصفهان شمالی و دیدار با 

حضرت آیت اهلل نمازی 

برگزاری همایش ارتقا کاشان با دعوت 
از معتمدان و نخبگان کاشان و آران و 
بیدگل در سالن اتاق بازرگانی    کاشان

چاپ گزارش یک شوری و قرار گرفتن در 
نوبت صحن علنی برای رای گیری

مرداد95

خرداد 1398

اردیبهشت97

مرداد 1395

30 خرداد 98

آبان 96

اردیبهشت 96

6مرداد98

مهرماه 96
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شورای ترکیبی شهر 
آران و بیدگل

تشکیل »شورای ترکیبی شهر آران و بیدگل«
با همکاری معتمدین این شهر

دستاوردها و افتخارات
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ݡکاهش
تعرفه برق 

کاهش تعرفه برق کاشان و آران و بیدگل
از منطقه 4 به 3 گرمسیری پس از 15 سال

دستاوردها و افتخارات
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کاهش تعرفه برق منطقه

رسیدن مطالبه تعرفه برق به 
هیئت دولت و رد شدن آن برای 

اولین بار در هیئت دولت

ارسال طرح کاهش تعرفه برق به هیئت 
دولت برای دومین بار

بحث و تبادل نظر در خصوص تکمیل 
تونل گالب، آبهای ژرف و یونیزاسیون و 
تعرفه برق درنشست نماینده کاشان 

وآران و بیدگل با دکتر اردکانیان وزیر نیرو

اولین اظهار نظر درباره لزوم کاهش 
تعرفه برق

امضای طومارهای متعدد با حدود 30هزار 
امضاء از مردم در نمازجمعه های کاشان، 

آران و بیدگل، راوند، برزک،ابوزیدآباد،مشهد 
،نوش آباد و سفیدشهر اردهال،نیاسر

30 اردیبهشت 1397 13 خرداد2998 آذر 96

13 خرداد 95

18 خرداد97

تشکیل کمیته کاهش تعرفه برق 
جهت بررسی میزان مصرف آب در 

کولرهای آبی و توجیه علمی در محل 
دفتر نماینده

رد شدن کاهش تعرفه برق منطقه برای 
دومین بار در هیئت دولت

دومین جلسه کمیته کاهش تعرفه 
برق با حضور رئیس ادارات هواشناسی، 

آبفا و برق در دفتر نماینده

رد شدن کاهش تعرفه برق منطقه برای 
سومین بار در هیئت دولت

6تیرماه95

مرداد97

27 تیر 95

دی 97
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نشست با آقایان مهندس فالحتیان معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مهندس 

قدمی مدیر کل پارلمانی وزارت نیرو در 
خصوص کاهش تعرفه برق

دیدار و گفتگوی دکترساداتی نژاد با 
مهندس چیت چیان وزیر نیرو در 

خصوص شکل تعرفه ای برق منطقه 
کاشان و آران و بیدگل

2 آذر 1995 فروردین 96

مطرح شدن مطالبه کاهش تعرفه برق 
در نطق میان دستور دکتر ساداتی نژاد 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی

ارائه طرح کاهش تعرفه برق منطقه 
کاشان و آران و بیدگل به هیئت دولت

برگزاری سومین جلسه کمیته 
کاهش تعرفه برق در دفتر 

نماینده

برگزاری چهارمین و آخرین جلسه 
کمیته مردمی کاهش تعرفه برق با 

هدف جمع بندی گزارش و ارائه آن به 
وزارت نیرو

چاپ گزارش یک شوری و قرار گرفتن در 
نوبت صحن علنی برای رای گیری

11 مهر95

15شهریور95 11 مرداد 1395

19 دی 97

24مرداد95

23 دی97
دعوت از معاون اول رئیس جمهور 
و وزیر نیرو به کاشان و طرح موضوع 

تعرفه برق و توجیه آنان

تصویب کاهش تعرفه برق منطقه در 
هیئت دولت

12 اسفند 97
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ݡکاهش
تعرفه ݡگاز 

کاهش تعرفه گاز بخش برزک از سال 95

دستاوردها و افتخارات
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راه اندازی
رادیو کاشان

اخذ مجوز و انجام اقدامات الزم
برای راه اندازی رادیو کاشان پس از 26 سال

دستاوردها و افتخارات
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رادیو کاشان
95/9/23

پیگیری تسریع و راه اندازی مطالبه دیرینه 
تاسیس رادیو شهری کاشان در نشست 
مجمع نمایندگان استان اصفهان با علی 

عسکری رئیس رسانه ملی

دیدار با دکتر محمدعلی عبداهلل 
زاده معاون حقوقی و امور مجلس 

سازمان صداو سیما به منظور پیگیری 
تاسیس رادیو شهری کاشان

راه اندازی رادیو کاشان بعد از 26 سال 
انتظار با تالش و پیگیری های نماینده 

مردم و پخش آزمایشی  رادیو کاشان 
همزمان با چهلمین سال پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران

95/12/25

97/10/22
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دیدار با دکتر محمدعلی عبداهلل 
زاده معاون حقوقی و امور مجلس 

سازمان صداو سیما به منظور پیگیری 
تاسیس رادیو شهری کاشان

نشست دکتر ساداتی نژاد با مدیرکل 
صداوسیمای مرکز اصفهان با حضور 

مسئوالن کاشان و بررسی شرایط 
عملیاتی شدن تاسیس رادیو کاشان

پس از جلسات متعدد با رئیس رسانه 
ملی، اعالم توافق رئیس رسانه ملی با 

راه اندازی رادیو کاشان

بازدید مدیر کل صدا و سیمای استان 
اصفهان از #فرهنگسرای_مهر به 

منظور راه اندازی رادیو کاشان در این 
محل

ابالغ تاسیس ایجاد رادیو 
شهری کاشان به صدا و سیمای 

اصفهان

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی 
راه اندازی رادیو کاشان با حضور 

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان 
و مسئوالن شهرستان

96/1/19

97/8/25

96/3/25

96/9/4

96/3/26

96/5/5
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جاده
حرم تا حرم
اخذ ردیف ملی در قانون بودجه کشور برای

جاده حرم تا حرم پس از 40 سال
دستاوردها و افتخارات

حضرت سلطانعلی
ابن امام محمد باقر ؟ع؟

حضرت فاطمه 
معصومه ؟س؟
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باند دوم جاده
ݡکاشان- برزک

اخذ ردیف ملی در قانون بودجه کشور برای احداث
باند دوم جاده کاشان- برزک پس از 40 سال

دستاوردها و افتخارات
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باند دوم جاده 
کاشان-برزک

23 تیر 95
نامه نماینده مردم به محفوظی، 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
راه و شهرسازی با موضوع تعریف و 

حذف نقاط حادثه خیز جاده برزک

درخواست گزارش انجام پروژه و تسریع در 
اجرای آن و تهیه گزارش کمیسیون ماده 23 

برای ردیف 3 با پیگیری نماینده مردم

بهسازی و ایمن سازی 7 کیلومتر جاده 
کاشان-برزک در سال 96 و درخواست 

اعتبار ابالغی برای روکش آسفالت و 
ایمن سازی مابقی مسیر

بازدید محفوظی معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت راه و شهرسازی از جاده 

برزک به دعوت نماینده

اقدام برای تامین 10 میلیارد تومان برای 
دو بانده کردن جاده کاشان-برزک و 

شروع جدی عملیات اجرایی

3 شهریور 96 9 تیر 97

24 تیر 95

24 تیر 96
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دیدار نماینده مردم با حسن نیا، معاون راهداری 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 

درخواست اتبار روکش آسفالت و ساخت زیرگذر 
برای کارخانه سیمان و ورودی روستایی ورکان در 

جاده برزک

درخواست 700میلیارد ریال اعتبار 
جهت برگزاری مناقصه و انتخاب 

پیمانکار

دیدار نماینده مردم با امینی، معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه 

و شهرسازی و درخواست اصالح ردیف 
بودجه بزرگراه کاشان-اردهال برای 

تعریض جاده برزک

اجابت درخواست نماینده مردم در سازمان 
برنامه و بودجه مبنی بر اصالح ردیف بودجه 

بزرگراه کاشان که بر این اساس به عنوان ردیف 
بودجه بزرگراه کاشان-اردهال، »برزک، ورکان و 

موته« افزوده شده و مسیر 30 کیلومتری قبلی به 
95 کیلومتر افزایش یافت.

موافقت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان و وزارت راه و 

شهرسازی با درخواست اصالح 
ردیف بودجه بزرگراه کاشان-

اردهال

رایزنی نماینده مردم با شافعی، معاون 
سازمان برنامه و بودجه و درخواست 

اصالح ردیف بودجه بزرگراه کاشان-اردهال 
در قانون بودجه کل کشور

18 مرداد 95

20 اردیبهشت 95

14 مهر 95

آذرماه 95

11 آبان 95

18 آبان 95
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تکمیل جاده 
ݡکاشان-بادرود

تکمیل باند دوم جاده کاشان-بادرود، پل چنار 
و جاده سفیددشت

دستاوردها و افتخارات
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افزایش اعتبار 
کنارگذر 

افزایش اعتبار در خصوص پروژه کنارگذر کاشان و آران و بیدگل
و اتصال آن به جاده گرمسار

دستاوردها و افتخارات
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ینتی راوند   شهرک ماهیان ز
و شهرک صنعتی سوم 

کاشان
اخذ مجوز و آغاز عملیات اجرایی شهرک سوم صنعتی کاشان 

و شهرک ماهیان زینتی راوند پس از 18 سال
دستاوردها و افتخارات
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منطقه ویژه 
اقتصادی کاشان

شروع عملیات اجرایی
منطقه ویژه اقتصادی ݡکاشان پس از 14 سال

دستاوردها و افتخارات
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احداث گمرک 
کاشان

ارتقاء و تأمین اعتبار برای احداث گمرک کاشان

دستاوردها و افتخارات
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پیگیری ارتقا و 
احداث گمرک 

کاشان
95/9/2

گفت و گو با رئیس گمرک ایران در 
مجلس شورای اسالمی در خصوص 

مشکالت گمرکی کاشان

جلسه با مشاور رئیس کل گمرک، 
رئیس اتاق بازرگانی و فرماندار کاشان 

در اتاق بازرگانی

96/2/18
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جلسه با رئیس کل گمرک ایران در 
خصوص خرید زمین و فراخوان و 

مزایده جهت طراحی

صدور مجوز احداث گمرک کاشان 
بوسیله شرکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان

مکاتبه و دستور وزیر اقتصاد و دارایی 
به سرپرست جدید گمرک ایران در 

خصوص تامین بودجه مالی الزم جهت 
احدا و راه اندازی گمرک ایران

انعقاد قرارداد مربوط به مطالعه، 
طراحی نقشه ها و نظارت بر اجرای 

پروژه احداث گمرک

جلسه هیات مدیره شرکت 
شهرک های صنعتی در خصوص 
واگذاری زمین به مساحت 10هزار 

مترمربع در فاز توسعه شهرک 
صنعتی امیرکبیر

اعالم تحویل زمین از سوی گمرک ایران 
جهت فراخوان برای طراحی گمرک 

کاشان

96/2/31

97/12/6

96/6/20

96/12/28

96/9/23

96/10/9
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4 شعبه
دادگاه تجدیدنظر 

استقرار 4 شعبه دادگاه تجدیدنظر
در  خارج از مرکز استان برای اولین بار در کشور

دستاوردها و افتخارات
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پیگیری
مطالبات کارگران 

پیگیری مطالبات کارگران بازنشسته شرکت 
ریسندگی و بافندگی پس از 18 سال

دستاوردها و افتخارات
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95
برگزاری نشست های متعدد جهت بررسی 
وضعیت موجود و تکمیل اطالعات دقیق 

جهت حل مشکالت و مطالبات کارگران 
ریسندگی

تشکیل جلسه مدیران جهادکشاورزی استان 
درخصوص گزارش ارائه شده و پیگیری فرآیند 

تصویب طرح

تایید اولیه جهاد استان و تشکیل 
پرونده جهت شروع فرآیند استعالم 

از نهادهای سازمان های مرتبط با 
تصویب طرح و تغییر کاربری

پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد در خصوص امالک 
ثبتی متعلق به شرکت ریسندگی و بافندگی و نساجی 

کاشان و وضعیت توقیف آنها )پس از پیگیری های 
به عمل آمده و بحث و تبادل نظر با کارشناسان و 
نخبگان حقوی،تصمیم به تشکیل کمیته ناظر بر 

فرایند پیگیری مطالبات بازنشستگان شرکت های 
ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان گرفته شد

ششمین جلسه کمیته و پیگیری پیشرفت 
فیزیکی زمین های اقبالیه و ارائه گزارش به 

جهاد جهت کاربری صنایع مزاحم و نیمه 
مزاحم

هفتمین جلسه کمیته و ارائه گزارش در خصوص 
استعالمات جهاد کشاورزی از محیط زیست،مسکن و 

شهرسازی،برق و گازو مکاتبه با مسئولین استانی جهت 
تایید نهایی طرح و تصویب در کارگروه زیر بنایی و شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان با عنوان منطقه صنایع 
کارگاهی مزاحم و نیمه مزاحم و اصالح وسعت زمین

97/10/17

97/09/18

96/04/01

97/11/04

97/09/1

مطالبات 
بازنشستگان 

شرکت های 
یسندگی و  ر

بافندگی و 
نساجی کاشان

در جــدول زیــر اقدامــات مهــم و پیگیری هــای 
مطالبــات  پیگیــری  راســتای  در  گرفتــه  صــورت 
و  ریســندگی و بافندگی  شــرکت های  بازنشســتگان 
نســاجی کاشــان توســط دکتر ســاداتی نژاد به تفکیک 
گردیــده اســت. گرفتــه ارائــه  تاریــخ و رویــداد شــکل 
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تعیین اعضای کمیته ناظر بر فرایند پیگیری مطالبات 
بازنشستگان شامل دفتر نماینده فرمانداری کاشان،دادستانی 

کاشان،اداره اطالعات ،اداره تعاون و رفاه اجتماعی ،شرکت 
ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان و شرکت آریا کهن به 
عنوان نماینده کارگران-پیگیری مسائل و مشکالت زمین 

اقبالیه جهت حل مشکالت مطالبات بازنشستگان -اسناد 
محضری از شرکت های مرتبط گرفته شد تا نقل و انتقال زمین 

موسوم به اقبالیه تحت نظر کمیته صورت پذیرد.

موافقت مسئولین استانی جهاد با کلیات 
تغییر کاربری زمین های اقبالیه از امور انبارها به 

شهرکت صنعتی مزاحم و نیمه مزاحم

هشتمین جلسه کمیته جهت پیگیری مصوبات 
گذشته اصالح نقشه های مرتبط با زمین اقبالیه 

با کاربری جدید و تشکیل کمیته های فنی فروش 
و اولیت بندی پرداخت مطالبات تحت نظر 

کمیته اصلی

دومین جلسه کمیته و اخذ مصوبه از 
شورای حفاظت از انفال شهرستان بابت 

آزاد سازی تصمیم گیری در خصوص زمین 
اقبالیه و پیگیری جهت تمدید اجاره بهای 

زمین برای پیگیری ادامه فرایند واگذاری

پنجمین جلسه کمیته و دعوت از 
مسئولین استانی از جمله مدیر و 

کارشناسان اداره کل جهاد کشاورزی جهت 
تسهیل و تسریع در فرایند واگذاری زمین 

اقبالیه

نهمین جلسه کمیته و تکمیل و ارسال مدارک 
مربوط به تمدید قرداد اجاره و واگذاری زمین پس 
از طی مراحل کارشناسی جهت طرح در میسیون 

ماده 21

سومین جلسه کمیته و حضور 
شهردار و رئیس شورای شهر در 

کمیته و مساعدت جهت زیر سازی و 
جدول گذاری برای افزایش پیشرفت 

فیزیکی و همچنین مساعدت در 
صدور آنی پروانه

چهارمین جلسه کمیته و اتمام اجرای 
زیر سازی معابر جهت آماده سازی 

زمین های اقبالیه

96/12/16

97/12/2

97/08/02

97/02/27

98/01/22

97/06/21

97/03/10

97/06/18

تشکیل جلسه کمیته فروش و تصویب 
نحوه فروش زمین های اقبالیه پس از 
تصویب و واگذاری نهایی آن به صورت 
مزیاده و برابر قوانین و شرایط و ضوابط 

مربوط و کارشناسی  شده

98/02/04
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تشکیل یازدهمین جلسه کمیته اصلی 
جهت پیگیری مصوبات گذشته جهت 

تسریع در فرآیند اجرایی

تشکیل دوزادهیمن جلسه کمیته 
اصلی جهت پیگیری مصوبات گذشته 

جهت تسریع فرایند اجرایی

تشکیل دهمین جلسه کمیته اصلی و 
بر اساس مذاكرات صورت گرفته توسط 

نماینده طرح شهرک صنایع مزاحم و نیمه 
مزاحم کارگاهی در شورای برنامه ریزی و 

توسعه استان تصویب و به کمسیون ماده 
21 ارسال گردید

98/03/0198/03/30 98/2/14
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تشکیل پانزدهمین جلسه کمیته اصلی 
جهت اتمام آخرین مراحل واگذاری زمین 

به شرکت مرتبط با پرداخت مطالبات 
کارگری و دومین جلسه کمیته  فروش 
جهت آغاز عملیات اجرایی برنامه ریزی 

فروش زمین برای پرداخت مطالبات

تشکیل سیزدهیمن جلسه کمیته اصلی 
جهت پیگیری مصوبات گذشته جهت 

تشریع فرایند اجرایی و پیگیری تصویب 
طرح در کمیسوین ماده 21

تشکیل چهاردهمین جلسه کمیته اصلی 
جهت پیگیری پیشرفت فیزیکی زمین 
و پرداخت اجاره معوق زمین اقبالیه و 

پیگیری تصویب مطالبات در کمیسیون 
کارگری شهرستان

تعیین اجاره بهای سال های قبل و 98 
زمین های اقبالیه جهت پرداخت شرکت 

به جهاد کشاورزی و تصویب واگذارای 
زمین از سنگرسازان جهاد کشاورزی به 
شرکت آریا کهن )به عنوان نمایندگان 

بازنستگان شرکت ریسندگی و بافندگی 
و نساجی کاشان توسط اداره کل جهاد 

کشاورزی استان

تشکیل جلسه کمیته فروش و دعوت 
،جهت  از ادارت بازرسی،آب برق،گاز

تعیین هزینه های امکانات و 
تسهیالت این ادارات جهت قیمت 
گذاری قطعات زمین شهرک صنعتی

98/11/3

98/05/10

98/10/10

98/08/0898/08/14



246

احداث
پارک نجوم نیاسر

پیگیری جهت احداث پارک نجوم نیاسر با 
هدف استفاده از ظرفیت آسمان شب منطقه

دستاوردها و افتخارات
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95/7/19
برگزاری کمیته نجوم دفتر نماینده با حضور 

نماینده و مسئولین دفتر نماینده مردم 
شریف شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

با مسئولین محترم رصدخانه دانشگاه 
کاشان در خصوص مقدمات و ملزومات مورد 

نیاز جهت احداث پارک ملی نجوم

برگزاری کمیته اجرایی همایش جهت تعیین 
وظایف کمیته ها و آماده سازی ملزومات 

مورد نیاز جهت برگزاری همایش

برگزاری کمیته اجرایی همایش 
جهت بررسی روند اجرایی وظایف 

کمیته ها و رفع موانع موجود

برگزاری جلسه کمیته اجرایی با 
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان 
جهت ارائه برنامه های همایش و 

تأمین امنیت برنامه

برگزاری کمیته اجرایی همایش جهت ارائه 
گزارش عملکرد کمیته ها و تعیین برنامه 
های همایش نجوم و گردشگری فضاپایه 

نیاسر کاشان

برگزاری کارگروه ارتقای بخش نیاسر با 
حضور آقای دکتر سادتی نژاد و مسئولین 
محترم بخش نیاسر و گفت و گو پیرامون 

خصوصیات شهر نیاسر و ارائه طرح پارک ملی 
نجوم

برگزاری جلسه  نماینده مردم کاشان و آران 
و بیدگل ودبیر همایش با مسئولین منطقه 
جهت تعیین کمیته های برگزاری همایش و 

تدارک محتوای آن

برگزاری جلسه کمیته اجرایی همایش در 
شهرستان آران و بیدگل جهت سامان دهی 

همایش تسبیح ستارگان کویر مرنجاب و 
مشخص نمودن برنامه های همایش و شرح 

وظایف بخش های مختلف

97/7/3 97/7/1

97/6/20 97/6/27

96/5/6

97/7/5

97/6/18

احداث پارک 
نجوم نیاسر 

پیگیری 
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برگزاری کارگروه ارتقای بخش نیاسر با حضور 
آقای دکتر سادتی نژاد و مسئولین محترم 

بخش نیاسر و گفت و گو در خصوص پیگیری 
واگذاری زمین برای پارک ملی نجوم و روند تحقق 

نیاسر بعنوان شهر ملی نجوم و اكتشافات 
فضاپایه

جلسه آقای دکتر کتابی مشاور و رئیس دفتر 
نماینده مردم شریف شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل و ریاست سازمان فضایی ایران و 

دبیر هفته جهانی فضا و انتصاب ایشان بعنوان 
دبیر همایش های نجوم و گردشگری فضاپایه 
نیاسر کاشان و تسبیح ستارگان کویر مرنجاب

برگزاری جلسات  مستمر و روزانه جهت اجرای 
همایش های نجوم و گردشگری فضاپایه نیاسر 

کاشان و تسبیح ستارگان کویر مرنجاب در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

بازدید تیم محترم کارشناسی و مشاوره 
سازمان فضایی ایران از شهر نیاسر جهت 
بررسی وضعیت منطقه و مکان های مورد 

مطالعه جهت احداث پارک ملی نجوم

جلسه آقای دکتر ساداتی نژاد و رئیس 
محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری در خصوص نامگذاری 
نیاسر بعنوان شهر ملی نجوم و اكتشافات 

فضایی ایران و برگزاری همایش نجوم 
بمناسبت هفته جهانی فضا

برگزاری همایش نجوم و گردشگری 
فضاپایه نیاسر کاشان و همایش 

تسبیح ستارگان کویر مرنجاب

جلسه آقای دکتر ساداتی نژاد و 
مسئولین بخش نیاسر با رئیس 
محترم سازمان فضایی ایران  در 

خصوص احداث پارک ملی نجوم و 
نامگذاری نیاسر بعنوان شهر ملی 

نجوم و اكتشافات فضایی ایران

جلسه آقای دکتر ساداتی نژاد و 
مسئولین بخش نیاسر با رئیس 
محترم سازمان فضایی ایران  در 

خصوص برگزاری همایش نجوم و 
گردشگری فضاپایه بمناسب هفته 

جهانی فضا

97/2/21

97/7/5 تا 97/7/12

97/6/13

97/4/19

97/7/13

97/5/24

97/5/3

97/5/17
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تحول در ساخت 
فضاهای آموزشی

احداث 34 مجموعه آموزشی در کاشان با اعتبار 440 میلیارد ریال
احداث 20 مجموعه آموزشی در آران و بیدگل با اعتبار 300 میلیارد ریال

دستاوردها و افتخارات
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 ۵,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 9۰۰97سفید شهرمدرسه 6کالسه بهاران سفید شهر1

 ۴,۰۰۰  7,۰۰۰ 9۰۰96ابوزید آبادمدرسه 8کالسه برکت ابوزید آباد2

توسعه 2 باب کالس درس ونماز خانه 3
 -  2,۰۰۰ 2۰۰9۵آران وبیدگلمدرسه نشاط

 1۴,۰۰۰  2,۰۰۰ 16۰۰96آران وبیدگلمدرسه 12کالسه حاج رضا شبان۴

 1۰,۰۰۰  8,۰۰۰ 18۰۰97آران وبیدگلمدرسه 12 کالسه امام رضا) رونقی(۵

 1۴,۰۰۰  2,۰۰۰ 13۰۰96آران وبیدگلمدرسه 8کالسه خاندان عظیمی6

 3۰,۰۰۰  7,۰۰۰ 22۰۰98آران وبیدگلمدرسه9 کالسه سید الشهدا )خالقی(7

 13,۰۰۰  ۴,۰۰۰ 1۰۰۰98آران وبیدگل سالن ورزشی سید الشهدا )خالقی(8

 1۰,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 12۰۰97آران وبیدگلمدرسه 9کالسه ارباب رحیم هاشمی9

 12,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 12۰۰98آران وبیدگلسالن ورزشی مدرسه شهید خدمتی 1۰

 1۰,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 21۰۰97آران وبیدگلسالن ورزشی زنده یاد اسماعیلیان11

 17,۰۰۰  - 1۰۰۰98آران وبیدگلسالن ورزشی شهدای خسروی حسینی 12

 ۴,۰۰۰  13,۰۰۰ 1۰۰۰98یزدلسالن ورزشی شهدای یزدل آقای سعید زیارتی13

 12,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 9۰۰98نوش آبادمدرسه 9کالسه بنیاد برکت نوش آباد1۴

 -  12,۰۰۰ 9۵۰96آران وبیدگلمدرسه 6 کالسه سره1۵

 7,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 8۰۰97آران وبیدگلمدرسه 6کالسه حبیبی سفید شهر16

 2۰,۰۰۰  8,۰۰۰ 1۴۰۰9۵آران وبیدگل استخرمجتمع ورزشی مادر -زنده یاد سحابی17

 -  2,۵۰۰ 22۰9۵ابوزید آبادمدرسه 3کالسه بنیاد برکت ابوزید آباد 18

 1,۰۰۰  1,۰۰۰ 12۰97نوش آبادتوسعه 2 باب کالس درس مدرسه هاشمی نژ اد19

محمد آباد برکت 3کالسه محمد آباد2۰
 -  2,۵۰۰ 22۰9۵ابوزید آباد

 183,۰۰۰  116,۰۰۰ 21010جمع
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 2,۰۰۰  2,۰۰۰ 1۰۰۰98مشکاتزمین چمن مصنوعی مشکات1

 3,۰۰۰  - 1۰۰98اسحاق آبادمدرسه 2 کالسه شریعتی اسحاق آباد2

 ۵,۰۰۰  - 2۰۰98برزکمدرسه 3کالسه عالقمند برزک3

 3,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 8۰۰9۵کاشانمدرسه 6کالسه برکت خ نطنز۴

 8,۰۰۰  2,۰۰۰ 8۰۰96کاشانمدرسه 8 کالسه علی دایی۵

 1۰,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 8۵۰98کاشانمدرسه 6 کالسه ارشادی لتحر6

 7,۰۰۰  7,۰۰۰ 1۰۰۰98کاشانمدرسه 6 کالسه  امام جواد)ع(-دکتر موسویان7

 8,۰۰۰  8,۰۰۰ 12۰۰98کاشانمدرسه 6 کالسه امام رضا)ع( -دکتر موسویان8

 -  2۵,۰۰۰ 1۴۰۰98کاشانمدرسه 9کالسه حاج  سید احمد الجوردی9

 -  1۵,۰۰۰ 1۰۰۰98کاشانسالن ورزشی حاج سید احمد الجوردی1۰

توسعه ۴ کالس مدرسه شهید نقاده -زنده 11
 ۵,۰۰۰  2,۰۰۰ 3۵۰98کاشانیاد اوبایی

 1۵,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 17۰۰96کاشانمدرسه 9 کالسه دکتر تبریزی12

 2,۰۰۰  2۵,۰۰۰ 17۰۰97کاشانمدرسه 9کالسه حاجیه خانم فقیه13

 3,۰۰۰  27,۰۰۰ 19۰۰98کاشانمدرسه 9کالسه حاج علی پیوندی1۴

 12,۰۰۰  12,۰۰۰ 1۰۰۰98کاشانسالن نماز خانه وآمفی تاتر فاطمه زهرا)س(1۵

 3,۰۰۰  3۰,۰۰۰ 21۰۰98کاشانمدرسه 12 کالسه حاج احمد زارع16

 -  1,7۰۰ 1۴۰96کاشانسالن نمازخانه مدرسه کرک-آقای دوستی17

 -  1۰,۰۰۰ 7۵۰96کاشانمدرسه 6 کالسه دکتر مازوچی18

 ۴,۰۰۰  11,۰۰۰ 7۵۰98کاشانمدرسه 6 کالسه زنده یاد تولیت19

 -  1,2۰۰ 1۰۰96کاشانتوسعه2 باب کالس مدرسه امام صادق)ع(2۰

 -  3,۰۰۰ 1۰۰۰97کاشانزمین چمن مصنوعی مدرسه امام صادق)ع(21

مدرسه 6 کالسه علی ابن ابیطالب )ع(-آقای 22
 ۴,۰۰۰  1۰,۰۰۰ 8۰۰97کاشانکاشانیان

 -  1۵,۰۰۰ 8۰۰9۵کاشانمدرسه 6 کالسه عزیزی23

 6,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 7۵۰9۵کاشانمدرسه 6 کالسه مادر2۴

 -  2,۰۰۰ 1۵۰97فینتوسعه کالس اخوان فینی2۵

 ۴,۰۰۰  ۴,۰۰۰ ۴۰۰98فینمدرسه 3 کالسه پهلوان26

 -  9,۰۰۰ 8۵۰9۵فینمدرسه طراح27

 -  12,۰۰۰ 8۵۰97مسکن مهرمدرسه 6 کالسه یزدانیان28

 2۰,۰۰۰  1۵,۰۰۰ 26۰۰97مسکن مهرمدرسه 18 کالسه مهر مسکن مهر29

 1,۰۰۰  7,۰۰۰ ۵۰۰96کاشانتوسعه مدرسه شکرریز3۰

 2,۰۰۰  2,۰۰۰ 9۰۰97کاشانزمین چمن مصنوعی مدرسه صفاری31

پروژه های بهره برداری شده آموزش وپرورش در شهرستان  آران و بیدگل

پروژه های بهره برداری شده آموزش وپرورش در شهرستان کاشان )ادامه(پروژه های بهره برداری شده آموزش وپرورش در شهرستان کاشان
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 -  ۴,۰۰۰ 11۰۰98کاشانزمین چمن مصنوعی مدرسه اصفهانیان32

 -  ۴,۰۰۰ 8۰۰98کاشانزمین چمن مصنوعی مدرسه واحدی33

 1۵,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 11۰۰9۵راونداستخر کیهان3۴

 1۴2,۰۰۰  3۰۰,9۰۰ 31440جمع
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راه اندازی دانشگاه 
فرهنݡگیان آران و بیدگل

راه اندازی دانشگاه فرهنگیان)مرکز پسران(
در آران و بیدگل

دستاوردها و افتخارات
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254

مجوز ایجاد
دانشکده داروسازی 

اخذ مجوز ایجاد دانشکده داروسازی در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دستاوردها و افتخارات
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256

احداث و افتتاح 
خانه بهداشت 

پیگیری احداث و افتتاح 40 خانه بهداشت و 
سالمت در شهرها و روستاها

دستاوردها و افتخارات
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ینه کمک هز
به دانش آموزان

تحت پوشش قراردادن دو هزار و پانصد دانش آموز با مبلغ 
62 میلیارد ریال کمک هزینه)با همکاری بنیاد قلم چی(

دستاوردها و افتخارات
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ارتقا، استقالل و 
تفویض اختیار  ادارات

دستاوردها و افتخارات

کاهش بروکراسی اداری، تسهیل امور و افزایش رضایت مردم
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ایجاد دانشگاه فرهنگیان پسران در آران و بیدگل

ایجاد شعبه تامین اجتماعی و کمیته امداد و پست راوند

ارتقای آموزشکده فنی شهید رجایی و استقالل مالی

استقالل باغ گیاه شناسی

ایجاد ردیف مستقل بودجه پژوهشکده نانو و پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان

تفویض اختیار اداره  صنعت، معدن و تجارت کاشان

تفویض اختیار اداره دارایی کاشان

ایجاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استقالل دفتر آستان قدس در کاشان

نمایشگاه فرش کاشان
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راه اندازی شعبه 
برخی ادارات در راوند

راه اندازی شعبه ادارات پست، تأمین اجتماعی 
و کمیته امداد در راوند

دستاوردها و افتخارات
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262

پوشش شبکه 
تلفن همراه مرنجاب

پیگیری احداث 18 ایستگاه BTS  تلفن همراه
و رفع مشکل آنتن دهی روستاهای منطقه

دستاوردها و افتخارات
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264

جذب
مشارݡکت خیرین

در حوزه، قرآن، خانواده، روستا، فرهنگ و هنر، ورزش

دستاوردها و افتخارات
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بنیاد حامیان ورزش

بنیاد حامیان قرآن
بنیاد حامیان خانواده

بنیاد حامیان روستا
بنیاد حامیان فرهنگ و هنر
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بنیاد
حامیان ورزش

تأسیس »بنیاد حامیان ورزش« با کمک خیرین به منظور
حمایت از ورزشکاران و مدال آوران منطقه

دستاوردها و افتخارات
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تکریم حامیان 
ورزش کاشان

حمایت از نخبگان 
و قهرمانان ورزشی

تسهیلگری در خصوص
اعزام تیم ها به رقابت های ورزشی

تجهیز و تامین 
زیرساخت های ورزشی

تقدیر از 216 ورزشکار مقام اور ملی و بین المللی در سال 98اهدای 5 عدد تشک کشتی 

تقدیر از 250 ورزشکار مقام اور ملی و بین المللی در سال 97اهدای 6 عدد تاتامی

تجلیل از مربیان اثرگذار در پرورش و استعداد یابی منطقهاهدای 250 ست لباس ورزشی

تجلیل از 30 خیر وزرش یاراهدای دو عدد میز پینگ پنگ 

تجلیل از روسای ادوار مختلف اداره تربیت بدنی کاشان و روسای هیئات ورزشیاهدای250 عدد طناب ورزشی 

حمایت مالی از هیأت های ورزشیاهدای 1050 عدد توپ والیبال فوتبال و فوتسال 

تقدیر از چهره ماندگار ورزش شهرستاناهدای 70 دست راكت بدمینتون 
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تاسیس بنیاد
حامیان خانواده

تأسیس »بنیاد حامیان خانواده« به منظور حفظ و تحکیم 
این نهاد مقدس با حمایت خیرین

دستاوردها و افتخارات
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1395/05/311395/06/071396 /10/141396 /10/141397/09/221398/09/07
تشکیل واحد امور بانوان 
و خانواده در دفتر نماینده 

مجلس

فراخوان تشکیل کارگروه 
تخصصی خانواده و دریافت 

طرح و ایده های مناسب

انتخابات هیت امنای بنیاد 
حامیان خانواده

افتتاحیه بنیاد حامیان 
خانواده

برگزاری نخستین همایش 
تجلیل از حامیان خانواده

برگزاری دومین همایش 
تجلیل از حامیان خانواده

طرح فیروزه نشان ها

سبک زندگی و تغذیه صحیح

آموزش مهارت های اساسی زندگی

مهارت های زناشویی با رویکرد اسالمی

برگزاری همایش ها 

تربیت کودک با رویکرد اسالمی

کارآفرینی بزرگساالن

برنامه رادیویی نبض زندگی

تربیت دینی کودک

مباحث آموزش خانواده

دوره های قبل از ازدواج

کارآفرینی کودکان
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

ݡكارنامه
دݡكترسیدجوادساداتݡینژاد
در مجلس شورای اسالمݡی )دوره دهم(

پاسخگویی و 
حضور در جمع مردم
1. فعالیت های رسانه ای
2. حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی
3. عضویت در کانون ها و مجامع و سازمان های مردم نهاد

7
کارهــای بســیار مهــم اســت.  بــه میــان مــردم برویــد، بــا مــردم بی واســطه مرتبــط بشــوید، از مــردم بشــنوید؛ ایــن از 

گزارش هایــی کــه بــه مــا می رســد، هرچنــد آن گزارش هــا صادقانــه باشــد، اّمــا خیلــی تفــاوت می کنــد بــا آنچــه انســان در 

مواجهــه ی بــا مــردم و رفتــن در میــان مــردم مشــاهده می کنــد و می بینــد.

مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران ، 96/4/12
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7-1- حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی
کــه مــردم  کمتریــن انتظــار و کوچک تریــن حقــی اســت  گاهــی از وضعیــت و شــرایط ایشــان،  ارتبــاط مســتقیم و مســتمر مســئولین بــه ویــژه نماینــدگان بــا مــردم و آ
گــرم و نزدیــک مســئولین بــا  دارنــد و انتظــار دارنــد مســئولین بــدان التفــات نمــوده و جامــه عمــل پوشــند. در همیــن ارتبــاط، یکــی از مناســب ترین راه هــای ارتباط گیــری 
مــردم، حضــور در اجتماعــات مردمــی و فرهنگــی اســت. در ایــن راســتا نیــز، دکتــر ســاداتی نژاد بیــش از 10000 دیــدار هفتگــی بصــورت مســقیم بــا مــردم و حضــور پررنگــی 
گوشــه ای از ایــن حضــور در طــول مــدت  در اجتماعــات مردمــی و فرهنگــی ماننــد نمازجمعــه و نمــاز جماعــت، مجالــس مذهبــی و فرهنگــی داشــته اند. در جــدول زیــر 

نمایندگــی ایشــان بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
نوش آبادنماز جمعه194/12/21

اردهالنماز جمعه 295/1/20

کاشاننماز جمعه 395/1/27

سفیدشهرنماز جمعه 495/2/3

کاشاننماز جمعه 595/2/10

آران و بیدگلنماز جمعه 695/2/17

کاشاننماز جمعه 795/3/21

کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات امام جعفر صادق دانشگاه کاشان895/4/7

آران و بیدگلنماز جمعه 995/4/11

برزکنماز جمعه 1095/4/18

بازار کاشانحضور و سخنرانی در مسجد میرعماد1195/4/18

سفیدشهرحضور و سخنرانی در مسجد امام حسین )ع(1295/5/7

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
نوش آبادنماز جمعه 1395/5/8

مشهد اردهالحضور در مراسم عزاداری در تجمع هیئات مذهبی در شهادت امام صادق1495/5/9

قائمیه خیابان امام کاشانحضور در مراسم عزاداری شهادت امام صادق در هیات یاوران حضرت مهدی1595/5/9

فین بزرگ کاشانسخنرانی در مسجد جامع فین1695/5/13

  آران و بیدگلنماز جمعه 1795/5/15

نیاسرنماز جمعه1895/5/22

کاشاننماز جمعه1995/5/29

ابوزیدآبادنماز جمعه 2095/6/12

مشکاتنماز جمعه2195/6/19

کاشاننماز جمعه2295/6/26

خ نطنز کاشانسخنرانی در مسجد باب الحوائج2395/6/31

  آران و بیدگلنماز جمعه2495/7/2

مشهد اردهالشرکت در مراسم قالیشویان2595/7/9

کاشاننماز جمعه2695/7/9

خ غیا الدین جمشید کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات عشاق الحسن کاشان2795/7/14

میدان کمال الملک کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت علی اصغر مسجد صادقیه2895/7/14

خیابان کاشانیحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل مسجد امیرالمومنین )ع(2995/7/14

موسسه امیرالمومنین کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حافظان قرآن و نهج البالغه3095/7/15

نوش آبادحضور در نمایشگاه حسینی نوش آباد3195/7/15

فین بزرگحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی فین بزرگ3295/7/15

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
بلوار شهید بدیعی کاشانحضور در مراسم عزاداری در مسجد ام البنین )س(5295/7/19

بلوار نماز کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات چهارده معصوم 5395/7/19

خیابان باباافضل کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل مسجد جامع5495/7/19

بلوار دانش کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات مسجد حضرت رقیه5595/7/19

میدان درب عطا کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات الشهدا5695/7/19

بازار کاشانسخنرانی مسجد میانچال5795/7/20

  آران وبیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات اباالفضلی دهنو5895/7/20

  آران وبیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات علی اصغری چهارسوق5995/7/20

  آران وبیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی بازار6095/7/20

راوندحضور در مراسم عزاداری در هیئات راوند6195/7/21

آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی محله مختص آباد6295/7/21

راوندحضور در مراسم عزاداری در هیات سجادی راوند6395/7/21

کبری راوند6495/7/21 راوندحضور در مراسم عزاداری در هیات علی ا

خیابان اباذر کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات فرهنگی رهروان عطرت6595/7/21

سفیدشهرحضور در مراسم عزاداری در تجمع هیئات سفید شهر6695/7/21

یزدلحضور در مراسم عزاداری در هیات سجادی یزدل6795/7/22

خیابان 22 بهمن کاشانزیارت عاشورا مسجد صفاری6895/7/22

دروازه دولتحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل میدان امیر6995/7/23

آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل فخارخانه7095/7/23

خیابان مالفتح اهللحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی نخل7195/7/23

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
فین بزرگحضور در مراسم عزاداری در هیات سجادی فین بزرگ3395/7/15

فین بزرگحضور در مراسم عزاداری در هیات علی اصغری فین بزرگ3495/7/15

فین کوچکحضور در مراسم عزاداری در هیات سلطانعلی ابن باقر فین کوچک3595/7/15

میدان سنگ کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات ابوالفضلی کوی زاویه3695/7/15

میدان کمال الملک کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات انصار پانخل3795/7/15

  آران و بیدگلنماز جمعه3895/7/16

کوی تقدیسی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی مسجد اباذر3995/7/16

بلوار چمران کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات یاوران حضرت مهدی4095/7/16

خیابان محتشم کاشانحضور در مراسم عزاداری هیات قاسمی سرپله4195/7/16

نوش آبادبازدید از نمایشگاه روضه رضوان4295/7/17

محله گازرگاه کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات عشاق الحیدر4395/7/17

خیابان امام کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات یافاطمه4495/7/17

خیابان بهشتی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی مسجد شامخی4595/7/18

لتحرحضور در مراسم عزاداری در هیات سجادیه لتحر4695/7/18

حسن آبادحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی حسن آباد4795/7/18

کبر میدان ولی سلطان4895/7/18 خیابان مال محسن کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت علی ا

خیابان غیاث الدین جمشید حضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل سرسنگ4995/7/18
کاشان

خیابان غیاث الدین جمشید حضور در مراسم عزاداری در هیات طوق شیخ رضا5095/7/18
کاشان

ناجی آبادحضور در مراسم عزاداری در هیات محبان حضرت ابوالفضل5195/7/19

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
خیابان کارگرحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل7295/7/23

خ باباافضل کاشانحضور در مراسم عزاداری هیات مسلم ابن عقیل7395/7/29

کاشاننماز جمعه7495/7/30

بلوار مطهری کاشانحضور و سخنرانی مسجد قائم7595/8/3

بلوار نماز کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات امام حسن مجتبی7695/8/4

راوندنماز جمعه7795/8/14

کاشاننماز جمعه7895/8/21

  آران و بیدگلنماز جمعه7995/8/28

اردهالنماز جمعه8095/9/5

خ طالقانی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات امامین عسگریین8195/9/10

کاشاننماز جمعه8295/9/19

برزکنماز جمعه 8395/9/26

کاشاننماز جمعه8495/10/10

  آران و بیدگلنماز جمعه8595/10/17

کاشاننماز جمعه8695/10/24

ناجی آباد کاشانسخنرانی در مسجد الحسین8795/11/6

کاشاننماز جمعه8895/11/11

خیابان 22 بهمن کاشانسخنرانی در مسجد صفاری8995/11/20

آران و بیدگلنماز جمعه9095/11/22

سفیدشهرنماز جمعه9195/11/29

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
میدان قاضی اسد اهلل کاشانحضور در مسجد آیت اهلل رضوی9295/12/17

خیابان بهشتی کاشانسخنرانی در مسجد شامخی9395/12/17

میدان کمال الملک کاشانحضور در مراسم عزاداری در تجمع سوگواران فاطمی9495/12/12

خیابان امیرکبیرحضور در جشن حضرت زهرا در مسجد سلمان9596/1/2

مصلی کاشانحضور در جمع معتکفین هیات یاوران حضرت مهدی9696/1/23

لتحرسخنرانی در مسجد زیارت لتحر9796/2/10

خیابان نطنز کاشانسخنرانی در مسجد باب الحوائج9896/2/25

بازار کاشانحضور در مسجد میانچال9996/3/11

کاشاننماز جمعه10096/3/12

میدان خرمشهر کاشانحضور در شبی با قران موسسه امیرالمومنین10196/3/12

سفیدشهرحضور و سخنرانی در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در مسجد جامع سفید شهر10296/3/13

راوندحضور در امام زاده ولی ابن موسی10396/3/13

خیابان محتشم کاشانسخنرانی در مسجد سرپله10396/3/18

آران و بیدگلنماز جمعه10496/3/19

روستای یزدلحضور در مسجد صاحب الزمان روستای یزدل10596/3/19

خیابان فلسطین کاشانحضور و سخنرانی در مراسم دارالقران پایگاه بسیج در مسجد صاحب الزمان کاشان10696/3/19

-حضور و سخنرانی در مسجد امام خمینی )ره(10796/3/25

فین کاشانحضور در مسجد جامع فین10896/4/1

نیاسرنماز جمعه10996/5/6

خیابان فاضل نراقی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد ترک آباد11096/6/20

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
ابوزیدآبادنماز جمعه11196/6/24

مقبره محتشمحضور و سخنرانی در جمع مادحین و شاعران آیینی11296/6/30

محله دهنوی آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت اباالفضل دهنو11396/7/7

سفیدشهرحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل11496/7/7

محله مختص آباد آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی مختص آباد11596/7/7

کبر11696/7/8 سفیدشهرحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت علی ا

کبر پامنار11796/7/9 خیابان درب اصفهانحضور در مراسم عزاداری در هیات علی ا

تیمچه امین الدوله بازار کاشانحضور در جمع عزاداران هیئات مذهبی کاشان11896/7/9

آستان محمد هالل آران و بیدگلحضور در جمع عزاداران هیئات مذهبی آران و بیدگل11996/7/9

یزدلحضور در جمع عزاداران هیئات مذهبی یزدل12096/7/9

سفیدشهرحضور در مراسم عزاداری در هیات قائمیه 12196/8/27

کاشاننماز جمعه12296/10/5

روستای سن سن کاشانحضور و سخنرانی در مسجد جامع محمد رسول اهلل )ص(12396/10/5

خیابان شهید صالحی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد الزهرا12496/10/14

خیابان نطنز کاشانحضور و سخنرانی در مسجد باب الحوائج12596/10/19

کاشاننماز جمعه12696/10/22

خیابان نطنز کاشانحضور و سخنرانی در مراسم بزرگداشت 62امین سالگرد شهید نواب صفوی در مسجد باب الحوائج12796/10/27

راوندنماز جمعه12896/10/29

خیابان کارگر کاشانحضور و سخنرانی در مسجد ولی عصر )عج(12996/11/5

خیابان 22 بهمن کاشانحضور و سخنرانی در مسجد صفاری13096/11/18

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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ݡكارنامه دݡكترسيدجوادساداتݡینژاد | در مجلس شـورای اسـالمــݡی )دوره دهم(

منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
کاشاننماز جمعه13196/11/20

جوشقان استرکحضور و سخنرانی در مسجد جامع جوشقان13296/11/21

بلوار شهید مطهری کاشانحضور و سخنرانی در مسجد حضرت قائم13396/12/3

سفید شهرحضور و سخنرانی در مسجد جامع سفیدشهر13496/12/11

کاشاننماز جمعه13597/1/17

خیابان 22 بهمن کاشانحضور در مراسم ترحیم شهید بزرگوار مدافع حرم شهید مهدی دهقان یزدلی در مسجد صفاری کاشان13697/1/22

مشهد اردهالنماز جمعه13797/1/24

ابوزیدآباد و بخش کویراتنماز جمعه13897/2/7

فاز دو ناجی آبادحضور و سخنرانی در مسجد حضرت سیدالشهدا13997/2/7

خیابان بهشتی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد شامخی کاشان14097/2/12

منطقه زیدی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد امام حسن مجتبی )ع(14197/2/20

کاشاننماز جمعه14297/3/4

کاشاننماز جمعه14397/3/11

راوندحضور و سخنرانی در مسجد امام محمد باقر )ع( راوند14497/3/15

کاشاننماز جمعه14597/6/2

دبیرستان امام خمینی کاشانحضور در همایش غدیرانه موسسه فرهنگی الغدیر14697/6/8

حضور در مسجد میانچال کاشان14797/6/20

خیابان شاهدحضور در مراسم عزاداری در مسجد ثاراهلل کاشان14897/6/21

میدان کمال الملکحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی هیات انصار ابوالفضل پانخل14997/6/21

آران و بیدگلنماز جمعه15097/6/23
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
خیابان باباافضلحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل مسجد جامع17097/6/30

ناجی آبادحضور در مراسم عزاداری در هیات محبان حضرت ابوالفضل17197/6/31

خیابان کمال الملکحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت علی اصغر مسجد صادقیه17297/6/31

کبر میدان ولی سلطان17397/6/31 خیابان مال محسنحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت علی ا

خیابان فاضل نراقیحضور در مراسم عزاداری در هیات محمدی گلچقانه17497/6/31

خیابان فاضل نراقیحضور در مراسم عزاداری در هیات امام حسن مجتبی مسجد محمدیان17597/6/31

خیابان شهید صالحیحضور در مراسم عزاداری و سخنرانی در هیات انصارالحسین17697/7/1

خیابان مال محسن کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حیدری درب فین17797/7/1

بنیاد شهید کاشانحضور در مراسم عزاداری در موسسه امیرالمومنین17897/7/1

خیابان خاندایی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات جواد االئمه )مسجد جواداالئمه(17997/7/1

تیمچه امین الدوله بازار کاشانحضور در مراسم عزاداری در جمع هیئات مذهبی کاشان18097/7/1

خیابان شهید رجایی کاشانحضور در مراسم عزاداری در بیت حضرت ایت اهلل مدنی18197/7/1

خیابان درب اصفهان کاشانحضور در مراسم عزاداری در بیت حضرت آیت اهلل مصطفوی- مسجد درب یالن18297/7/1

نیاسرنماز جمعه18397/8/18

حرم آقا علی عباس بادرودحضور در مراسم عزاداری در تجمع هیئات راوند و ابوزیدآباد18497/8/18

میدان کمال الملک کاشانحضور در مراسم عزاداری شهادت امام رضا مسجد صادقیه18597/8/18

خیابان امیرکبیر کاشانحضور در چهارمین یادواره شهدای مسجد حجت بن الحسن العسکری )ع(18697/8/24

کاشاننماز جمعه18797/8/25

سفید شهرحضور و سخنرانی در محفل انس با قرآن کریم در مسجد جامع سفیدشهر18897/9/2

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
میدان قاضی اسداهللحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی سوریجان15197/6/24

دروازه دولت کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل 15297/6/26

خیابان امام خمینی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل مدرسه علمیه15397/6/26

خیابان فلسطین کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات مسجد صاحب الزمان15497/6/26

کوی تقدیسی کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی مسجد اباذر15597/6/26

سالن سپاه کاشانزیارت عاشورای هیات رزمندگان اسالم15697/6/26

خیابان مالفتح اهللحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی نخل15797/6/28

فین بزرگحضور در مراسم عزاداری در هیات امام زاده هادی فین بزرگ15897/6/28

خیابان 22 بهمن کاشانزیارت عاشورا مسجد صفاری15997/6/29

آستان هالل ابن علی آران و بیدگلشرکت در نماز ظهر عاشورا16097/6/29

تکیه هیات سقایی- زیارت محمد شرکت در دسته های حضور در مراسم عزاداری هیئات آران و بیدگل16197/6/30
هالل

آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی محله مختص آباد16297/6/30

آران و بیدگلحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی محله سلمقان16397/6/30

مشهد اردهالحضور در مراسم عزاداری در هیات حسینی روستای غیاث آباد16497/6/30

روستای علویحضور در مراسم عزاداری در هیات انصار حسینی 16597/6/30

روستای حسنارودحضور در مراسم عزاداری در هیات حضرت ابوالفضل16697/6/30

خیابان باب الحوائج کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات انصار موسی ابن جعفر16797/6/30

خیابان باباافضلحضور در مراسم عزاداری در هیات مسلم ابن عقیل16897/6/30

خیابان نطنزحضور در مراسم عزاداری در هیات یاوران حضرت مهدی16997/6/30
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف

حضور و سخنرانی در هفتمین یادواره شهدای گمنام گلزار دارالسالم کاشان و شهدای پایگاه مقاومت 18997/9/3
-بسیج حضرت قائم آل محمد)عج( در مسجد شهید تمنایی

کاشاننماز جمعه19097/9/16

خیابان آیت اهلل کاشانیبرگزاری نشست هم اندیشی جمعی از مسئوالن هیئات مذهبی کاشان در مسجد حضرت امیرالمونین19197/10/4

خیابان آیت اهلل سعیدی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد باب الحوائج بمناسبت هفته بصیرت و 9 دی19297/10/10

مشکاتنماز جمعه19397/10/21

طاهرآبادشرکت در یادواره 47 شهید طاهرآباد در مسجد جامع طاهرآباد19497/11/4

خیابان بهشتی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد شامخی19597/11/17

مشهد اردهالنماز جمعه19697/11/19

خیابان شهید رجایی کاشانسخنرانی در مسجد بقیه اهلل19797/11/19

خیابان باهنر کاشانسخنرانی در موسسه راه روشن19897/11/19

خیابان شهید صالحی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد الزهرا )س(19997/11/20

دهستان حسین آباد کویرحضور و سخنرانی در مراسم شام غریبان حضرت زهرا )س( مسجد فاطمیه20097/11/20

خیابان 22 بهمن کاشانحضور و سخنرانی در مراسم گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در مسجد صفاری20197/11/21

خیابان نطنز کاشانحضور در مراسم عزاداری در هیات سمنوپزان یا زهرا20297/12/2

کاشاننماز جمعه20397/12/10

کاشاننماز جمعه20497/12/17

کاشاننماز جمعه20598/1/2

کاشاننماز جمعه20698/1/23

نوش آبادنماز جمعه20798/2/6
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف
-حضور و سخنرانی در مسجد حضرت حجت بن الحسن عسکری )ع(20898/2/6

-حضور و سخنرانی در مسجد عربی20998/2/7

طاهرآباد کاشانحضور و سخنرانی در مسجد جامع طاهرآباد21098/2/12

روستای یزدلحضور و سخنرانی در مسجد حضرت ابوالفضل )ع(21198/2/14

سالن سپاه کاشانمراسم لیالی قدر هیات رزمندگان اسالم21298/3/6

گلزار شهدای کاشانمراسم لیالی قدر محفل انس با شهدا21398/3/6

حسینیه نخل مالفتح اهللمراسم لیالی قدر موسسه فرهنگی الغدیر21498/3/6

-حضور در مراسم عزاداری در هیات امام جعفر صادق دانشگاه کاشان21598/3/9

خیابان 22 بهمنحضور در یادواره شهدای پایگاه شهید بهشتی مسجد صفاری21698/4/7

خیابان شاهد کاشانحضور در مراسم عزاداری شهادت امام صادق موسسه فرهنگی الغدیر21798/4/9

فین بزرگحضور در مراسم عزاداری شهادت امام صادق زیارت چهل اختران21898/4/9

آستان حضرت هالل ابن علی آران حضور در مراسم عزاداری شهادت امام صادق21998/4/9
و بیدگل

میدان قاضی اسد اهلل کاشانحضور و سخنرانی در مسجد آیت اهلل رضوی22098/4/10

بازار کاشانحضور و سخنرانی در مسجد رباط22198/4/11

ناجی آباد کاشانحضور و سخنرانی در مسجد جواد االئمه22298/4/12

خیابان شهید صالحی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد الزهرا22498/4/13

آران و بیدگلحضور و سخنرانی در مسجد حاج عبدالصمد 22598/4/16

خیابان شهید رجاییحضور و سخنرانی در مسجد حضرت یقیه اهلل االعظم22698/4/17

دبیرستان امام خمینی کاشانحضور در جشنواره آه و آهو موسسه خادمین امام رضا22798/4/20

جدول 7-1 - فهرست حضور در اجتماعات مردمی و فرهنگی 1398- 139۵ )ادامه(
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منطقهمسجد/هیئتتاریخردیف

حضور و سخنرانی در گردهمایی خادمان و خیرین موکب حضرت محمد هالل ابن علی )ع( مسجد 22898/4/26
خیابان ولی عصر آران و بیدگلحضرت ولی عصر

بلوار شهید مطهریحضور و سخنرانی در مسجد امام حسن عسگری )ع(22998/4/27

کاشاننماز جمعه23098/4/28

شهرک رسالت آران و بیدگلحضور و سخنرانی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا23198/4/28

بلوار مطهری کاشانحضور در آیین بزرگداشت شهید مدافع وطن سید محسن نقیبی در مسجد حضرت قائم کاشان23298/5/9

خیابان آیت اهلل سعیدی کاشانحضور و سخنرانی در مسجد حضرت باب الحوائج-233

خیابان محتشم کاشانحضور و سخنرانی در مسجد صادقیه کاشان23498/5/10

خیابان امام زاده قاسمحضور و سخنرانی در مسجد حضرت ام البنین23598/5/11

-حضور و سخنرانی در مسجد کرسی23698/5/19

کوی مفتح کاشانحضور و سخنرانی در مسجد الجواد)ع(23798/5/20

یزدلحضور و سخنرانی در امام زاده بی بی زینب23898/8/7

کاشانحضور و سخنرانی در مسجد مرحوم تمنایی23998/9/1

کاشاننماز جمعه24098/9/8

استرکحضور و سخنرانی در مسجد روستای استرک24198/9/15

نیاسرنماز جمعه24298/9/15

آران و بیدگلنماز جمعه24398/11/6

کاشاننماز جمعه24498/11/13
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7-2- فعالیت های رسانه ای
در جهــان امــروز رســانه های جمعــی، بــا انتقــال اخبــار و اطالعــات جدیــد و مبادلــه افــکار و عقایــد عمومــی، در راه پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن بشــری نقــش بزرگــی را 
کــه بســیاری از دانشــمندان، عصــر کنونــی را »عصــر ارتباطــات« نامیده انــد. در همیــن راســتا، رســانه ها بــا توجــه بــه کارکردهــای متنوعــی  بــر عهــده گرفته انــد بــه طــوری 
گاهــی بخشــی و اطالع رســانی، ایجــاد انســجام و تعلــق اجتماعــی، اعتمــاد ســازی از نقــش و اهمیتــی اساســی در سیاســتگذاری ملــی و منطقــه ای برخــوردار  همچــون آ
شــده اند. تــا جایــی کــه هیــچ حــوزه یــا منطقــه ای بــدون توجــه بــه نقــش مثبــت رســانه ها کــه واســط و حامــل پیــام هــای ارتباطی هســتند، نمی توانــد به توســعه و بهبود 
امــور زندگــی مــردم بپــردازد. در همیــن رابطــه مســئولین و مدیــران کشــور مــی بایســت ضمــن شــناخت انواع رســانه و قــدرت هرکــدام در میان مخاطبــان، زمینه همکاری 
جهــت پیشــبرد برنامــه هــا و تبلیغــات الزم در هــر کــدام را در دســتور کار خویــش قــرار دهــد. چــرا کــه رســانه از ایــن طریــق می توانــد در ترســیم اهــداف، اولویت هــا و تبییــن 
گاهــی کامــل مــردم و همراهــی عمومــی ایشــان بــا کمتریــن  برنامه هــا و همچنیــن بســیج نیروهــای جامعــه نقشــی بــه ســزا داشــته باشــد. بــا ایــن امــر اجــرای برنامه هــا بــا آ
مشــکل و درگیری هــا قابــل انجــام خواهــد بــود. در همیــن رابطــه، دکتــر ســاداتی-نژاد در طول دوره نمایندگی خود و در راســتای پاســخگویی به مطالبات مردم و تبیین 
اهــداف و برنامه هــای خــود تعاملــی مثــال زدنــی بــا رســانه های مختلــف داشــته اند. در جــدول زیــر فهرســت نشســت های خبــری و فعالیت هــای رســانه ای ایشــان در در 

طــول دوره 1398-1395 ارائــه گردیــده اســت.

توضیحات / موضوع نشست خبری/ مصاحبه/ صدا و سیماتاریخردیف

بمناسبت روز خبرنگار و ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت اولین نشست خبری با اصحاب رسانه کاشان و آران و بیدگل195/5/16
خبرنگاران

بررسی عملکرد نمایندهبرنامه خانه ملت در استدیو برنامه کاشانه295/8/21

راههای تحقق سهم یک درصدی پژوهش در بودجه کل کشورگفتگو با اخبار ساعت 20 شبکه 4 سیما396/5/5

ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت خبرنگاراندومین نشست خبری با اصحاب رسانه کاشان و آران و بیدگل496/6/14

بررسی عملکرد نمایندهبرنامه خانه ملت در مشهد اردهال596/6/17

حذف کنکورحضور در برنامه تیترامشب شبکه خبر696/9/21

بررسی عملکرد نماینده و پاسخ به سئواالت مردمیبرنامه خانه ملت در باغ فین کاشان796/11/16
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توضیحات / موضوع نشست خبری/ مصاحبه/ صدا و سیماتاریخردیف

نشست مطبوعاتی با 8 رسانه  درخواست کننده مصاحبه با 897/1/21
ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت خبرنگاراننماینده

ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت خبرنگاراننشست مطبوعاتی با 7 رسانه منتخب997/2/12

ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت خبرنگاراننشست مطبوعاتی با 10رسانه درخواست کننده مصاحبه1097/2/27

ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت خبرنگاراننشست مطبوعاتی با 6 درخواست کننده مصاحبه1197/3/11

بررسی عملکرد نماینده و پاسخ به سئواالت مردمیبرنامه خانه ملت در امامزاده محمد هالل1297/4/15

بمناسبت روز خبرنگار و ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت سومین نشست خبری با اصحاب رسانه کاشان 1397/5/17
خبرنگاران

بمناسبت روز خبرنگار و ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به سئواالت چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه آران و بیدگل1497/5/17
خبرنگاران

پاسخ به سئواالت مردمگفتگوی زنده در اینستاگرام با مردم1597/7/9

تشریح ظرفیت گرشگری نجومحضور در برنامه حاال خورشید1697/7/18

بررسی عملکرد نماینده و پاسخ به سئواالت مردمیبرنامه خانه ملت در راوند1797/9/9

گزیده عملکرد دکتر ساداتی نژاد در کل منطقه کاشان و آران و بیدگلتهیه نشریه 40سالگی1897/11/22

کاهش تعرفه برق و جمع بندی عملکرد در سال97پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه کاشان و آران و بیدگل1997/12/29

بررسی عملکرد نماینده و پاسخ به سئواالت مردمیبرنامه خانه ملت درابوزیدآباد2098/2/21

استان شدن کاشانششمین نشست خبری با اصحاب رسانه کاشان و آران و بیدگل2198/4/11

مواضع نماینده و مسائل روز )43 مورد(مصاحبه با خبرگزاری فارس95 تا 2298

مواضع نماینده و مسائل روز )35 مورد(مصاحبه با خبرگزاری تسنیم95 تا 2398

مواضع نماینده و مسائل روز )24 مورد(مصاحبه با خبرگزاری شبستان95 تا 2498

مواضع نماینده و مسائل روز )18 مورد(مصاحبه با خبرگزاری مهر95 تا 2598
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توضیحات / موضوع نشست خبری/ مصاحبه/ صدا و سیماتاریخردیف
مواضع نماینده و مسائل روز )39 مورد(مصاحبه با خبرگزاری ایرنا95 تا 2698

مواضع نماینده و مسائل روز )18 مورد(مصاحبه با خبرگزاری ایسنا95 تا 2798

مواضع نماینده و مسائل روز )2 مورد(مصاحبه با روزنامه کیهان95 تا 2898

مصاحبه با بخشهای مختلف خبری و برنامه های کاشانه و راه 95 تا 2998
مسائل روز و حوزه های تخصصی )بیش از 50 مورد(بی پایان و ...

ارتباط با مردم در شبکه های اجتماعی) اینستاگرام، هاتگرام، 95 تا 3098
سروش، ایتا و ...(

اینستا )3000 پست(، هاتگرام )6000 پست(، ایتا )550 پست(، سروش 
)490 پست(، سایت رسمی )1200خبر(، سایت آپارات )150 پست(

گزارش عملکرد نماینده ویژه ائمه جماعات و ادارات )9 شماره برای هر خبرنامه داخلی دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل95 تا 3198
دو شهرستان و 2 شماره ویژه آران و بیدگل(

ویژه نامه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و بخش 95 تا 3298
عملکرد نماینده در مناطق دو شهرستانهای برزک، ابوزیدآباد، سفیددشت و راوند

برنامه های اجرایی سفرهای دعوت شده از طریق نمایندهپوشش خبری سفرهای مسئوالن کشوری و استانی95 تا 3398
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7-3- عضویت در کانون ها و
مجامع و سازمان های مردم نهاد

احســان و نیکــوکاری بخــش مهمــی از فرهنــگ دینــی و ملــی مــردم ایــران بــه شــمار می آیــد و گســتردگی امــور خیریــه و وقفیــات در ایــران نشــان از فرهنــگ و اهتمــام 
تاریخــی مــردم ایــن مــرز و بــوم بــه امــور خیریــه و نیکوکاری اســت. وجود هزاران مدرســه، مســجد، درمانگاه، بیمارســتان، حســینه، کتابخانه، کاروانســرا، ربــاط، حمام، 
قنــات، آب انبــار، پــل و ســایر اماکــن وقــف شــده بهتریــن گــواه و شــاهد ایــن فرهنــگ اســت. لکــن، بــا شــکل گیری دولــت مــدرن و توســعه وظایــف آن در تدارک بهداشــت 
کاهــش یافتــه اســت. در حــال حاضــر، بســیاری  گونــه خدمــات  و درمــان، توســعه آمــوزش و تأمیــن خدمــات رفاهــی و اجتماعــی مــردم، رویکــرد جامعــه نســبت بــه ایــن 
از کشــورهای دنیــا، اقــدام بــه بازنگــری در نقــش و توانایــی دولــت نســبت بــه تأمیــن مطلــوب نیازهــای مــردم در بخــش مختلــف جامعــه اعــم از آموزشــی، درمانــی، 
گرایشــات تــازه ای نســبت بــه بخش هــای مــردم نهــاد بــه عنــوان همیــار و کمک رســان بخش هــای دولتــی شــکل  اقتصــادی، عمرانــی و ... نموده انــد و در ایــن راســتا 
کــه بــا اعتقــاد قلبــی بــه نقــش و جایــگاه مــردم و ظرفیــت عظیــم مؤسســات و  گرفتــه اســت. در همیــن رابطــه، دکتــر ســاداتی نژاد در زمــره نخســتین افــرادی هســتند 
بنیاد هــای مردمــی و خیریــه در حــل مســائل و مشــکالت کشــور و توســعه آن، در تأســیس و راهبــری بنیادهــای حامــی بــه ویــژه در حــوزه آمــوزش عالــی و ترویــج فرهنــگ 

گمارده انــد. پشــتیبان آن همــت 

سمتنام کانون/ بنیاد/آستانردیف
عضو هیأت امنادانشگاه علوم پزشکی کاشان1

عضو هیأت امناآستان مقدس مشهد اردهال2

عضو هیأت امنااتحادیه کانون های فرهنگی شهرستان کاشان3

رئیس هیأت امنابنیاد حامیان ورزش کاشان4

رئیس هیآت امنابنیاد حامیان خانواده کاشان5

مدیرعامل و عضو هیأت امنابنیاد حامیان دانشگاه تهران6

عضو هیأت امنابنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان7
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سمتنام کانون/ بنیاد/آستانردیف
عضو شورای مرکزیکانون دانشگاهیان ایران اسالمی8

موسسبنیاد حامیان قرآنی کاشان9

موسسبنیاد حامیان خانواده آران و بیدگل10

موسسبنیاد حامیان فرهنگ و هنر آران و بیدگل11
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از نگاه دیݡگران
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نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کاشان

عضو مجلس خبرگان رهبری

دبیر شورای انقاب فرهنگی

حضرت آیت اهلل نمازی

حضرت آیت اهلل امامی کاشانی

حجت االسالم و المسلمین دکتر سعیدرضا عاملی

قـای دکتـر تشـکر مـی کنیـم کـه پیگیریهایشـان معـادل چند نماینده اسـت. با شـجاعت وارد میـدان می شـوند، از  مـا از جنـاب آ
تجربیـات ایشـان اسـتفاده کنیـد مـا بوجـود ایشـان افتخار می کنیم. پیشـنهادات ایشـان را جـدی بگیرید.

دکتر سـاداتی نژاد، یک انسـان ارزشـمند، دانشـگاهی، علمی و فرهنگی و فعال هسـتند و در دانشـگاه هم که بودند و خدمات 
که موفق باشـند. خوبی هم داشـتند. ایشـان از هر جهت شایسـتگی دارند.  امیدوارم 

قـای دکتـر سـاداتی نژاد کـه تکریـم از قاریـان و حافظان قـرآن رو پایه گـذاری کردند و امیـدوارم این  مـن تشـکر مـی کنـم از جنـاب آ
که شـاهد تکریم خیرین و خادمین قرآن باشـیم. سـنت حسـنه پایه ای بشـود برای کل کشـور 

امام جمعه مشهد اردهال
حجت االسالم و المسلمین سلیمانی اردهالی

دکتـر سـاداتی نژاد شـخصیتی تحصیـل کـرده، فرهیختـه، متدیـن، متخصـص، دلسـوز و انقالبـی و مطیـع والیـت و حامـی 
نظام و رهبری می باشد. ایشان نماینده ای پر تحرک و با فعالیت مطلوب در آبادانی مشهود در منطقه خود و در مجلس 

هـم  دارای موضـع صریـح، شـفاف و شـجاعانه بـوده و لیاقـت ایشـان بـرای این جایگاه به اثبات رسـیده اسـت.
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امام جمعه برزک
حجت االسالم حالجی مفرد

موضـع گیـری هـای انقالبـی و عالمانـه و تکلیـف مدارانـه ایشـان کـه به حق نماینده ارزشـی و والیـی و درشـأن و منزلت مردم 
دارالمومنیـن کاشـان و شـهر شـهید پـرور بـرزک می باشـند در سـنگر مقدس مجلس شـورای اسـالمی بعنـوان مدافـع ارزش 
هـای نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و دفـاع از والیـت قابـل تقدیـر اسـت و صـد البتـه تالش هـای خاصه ایشـان در جهت 
رفـع مشـکالت بخـش بـرزک خصوصـا مشـکل جـاده خطرنـاک برزک دعـای خیر مردم این منطقـه را همـراه دارد که مـا از این 

تریبون مقدس از ایشـان سپاسـگزاریم .

رئیس نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حجت االسالم و المسلمین شاه فضل

سـابقه و شـخصیت برجسـته آقای دکتر سـاداتی نژاد باعث شـد یکی از بهترین نمایندگان کاشـان باشـند. علیرغم آنکه 
دولت همسویی در دوران نمایندگی ایشان نبود، توانستند خدمات خیلی خوبی را داشته باشند. هم شخصیت علمی 

خوبی دارند و هم به لحاظ پرکاری و مدیریت و رشـد سیاسـی؛ و یکی از اصولگرایان برجسـته مجلس هسـتند.

امام جمعه محترم شهر نیاسر
حجت االسالم و المسلمین دکتر موسی الرضا نوروزی

جنـاب دکتـر سـاداتی نـژاد یکـی از معـدود نماینـدگان والیـی مجلس دهم بـوده و موضع گیری هـای انقالبی و عالمانه و تکلیف 
کـه بحـق نماینـده ارزشـی و در شـأن و منزلـت مـردم شـریف دارالمومنیـن کاشـان و دارالشـهدای آران و بیـدگل  مدارانـه ایشـان 

کس پوشـیده نیسـت. اسـت، بر هیچ 
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وزیر نیرو
مهندس اردکانیان

مـن تشـکر میکنـم از حمایتهـای همـه نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـه ویـژه در فصـل بررسـی قانـون بودجـه و از همکار 
کسـیون آب مجلـس شـورای اسـالمی بـر عهـده ایشـان  عزیـزم جنـاب دکتـر سـاداتی نـژاد بـا توجـه بـه مسـئولیت ایشـان در فرا
کاشـان  کم آب  که فرمودند ما در مزارع  هسـت ما همواره از حمایتهای تخصصی ایشـان بهره مند بودیم. هر سـه موضوعی 
که در مقیاس  ح دیگر ایشان  گازی و همچنین طر کولرهای آبی به  کنیم و همینطور تبدیل  پنل خورشیدی بکاریم و برق درو 
ملـی احتیـاج بـه تحقیقـات بیشـتری دارد ولـی بـا توجـه بـه پیشـگامی ایشـان موضـوع بـازار آب را بـا کمـک مسـئوالن در منطقه 
کم آبی مواجه هسـتند  که با مشـکل  که بتوانیم با حفظ معیشـت کشـاورزانی  کرد  کاشـان به عنوان یک پایلوت آغاز خواهیم 

پاسـخگوی  صنایع رو به رشـد و توسـعه باشـیم.

وزیر راه و شهرسازی
مهندس اسالمی

که انشـااهلل خداوند ایشـان را سـالمت بدارد و در  کند  دکتر سـاداتی نژاد نقش سـازنده ای در مجلس شـورای اسـالمی ایفا می 
کار موفق باشـد. این 

کسیون نمایندگان والیی مجلس رئیس فرا
دکترحاجی بابایی

مـن یکـی از مریـدان ایشـان هسـتم و اگـر بـه مـن بگوینـد ده نماینـده کـه کارشـان درسـت اسـت، یکـی از ایشـان همیـن دکتر 
سـاداتی نژاد اسـت.
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معاون وزیر و رئیس سازمان تجهیز وتوسعه مدارس کشور
دکتر رخشانی مهر

یکـی از ویژگـی هـای ایشـان صداقـت و پشـتکار اسـت. پیگیـری جـدی و اعتقـاد راسـخ بـه آمـوزش و پـرورش منجـر بـه سـاخت 
کـه نمودارهـا نشـان دهنـده افزایـش جـدی سـرانه فضاهـای آموزشـی در حـوزه  مـدارس زیـادی در کاشـان و آران و بیـدگل شـد 

انتخابیـه اسـت. تعامـل ایشـان بـا مدیـران و خیریـن بـی نظیـر بـود. ایشـان بنیانگـذار سـتاد خیریـن وزارت علوم هسـتند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشو
دکتر جمالی نژاد

آقای دکتر ساداتی نژاد از جمله نمایندگان تاثیرگذار، موثر و دلسوز هستند که مجلس، فوق العاده ایشان را قبول دارند. 
انصافـا همـه دوسـتان در مجلـس بخصـوص روسـای کمیسـیون هـا فـوق العـاده ایشـان را قبـول داشـتند و حرف ایشـان را 
تمکیـن مـی کردنـد. دکتـر سـاداتی نـژاد هـم همـراه بـوده انـد، هـم کار بلدند. خوشـبختانه ایـن خیلی مهم اسـت چون یکی 
از مشـکالت نماینـدگان فعلـی ایـن اسـت کـه خیلـی کار بلـد نیسـتند اما دکتر سـاداتی نژاد چـون در حـوزه های اجرایـی بوده 
انـد کار را خـوب بلـد اسـت. مـا اشـاره مـی کردیـم ایشـان پیگیـری مـی کردنـد، دلسـوزی می کردند. خیلـی دلم می خواسـت و 

میخواهد در هیات رئیسـه مجلس باشـند.

معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی
مهندس کفاش

کـه دوسـت  قـای دکتـر سـاداتی نـژاد عزیـز  کـه مـن از جنـاب آ کردنـد  وزارتخانـه راه و شهرسـازی مـی خواسـت در بودجـه لحـاظ 
کردند که نظر ما تأمین بشود بی  بسیار خوب ماست و ما در آن ایام هم به صورت ویژه زحمت دادیم]...[ و ایشان همراهی 
کار ما را بسـیار راحت  که این  کم اسـت  نهایت سپاسـگذارم.  در صحبت های آقای دکتر سـاداتی نژاد معموال یک منطقی حا
گـر کار مثبتـی در کاشـان شـاهد هسـتیم بـا ایـن مشـکالت و بـی پولـی هایی که در کشـور اسـت علتش  مـی کنـد و فکـر می کنـم ا

کم اسـت. گفتار و رفتارشـان در مجلس حا که در  همین سـعه صدر و منطقی هسـت 
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رئیس امور مالیاتی کشور
دکتر تقوی نژاد

مـا بـرای اولیـن بـار بـه یـک شـهر غیرمرکـز اسـتان سـفر کردیـم و یکـی از دالیـل حضـور مـا در کاشـان وجـود بـرادر نازنین و دوسـت 
داشـتنیمان جنـاب دکتـر سـاداتی نـژاد نماینـده فعـال، پـرکار و مردمـی کاشـان و آران و بیـدگل هسـت کـه همـواره ایـن موضـوع 
را بـرای مـا متذکـر شـده انـد و چندیـن بـار فرمودنـد کـه از نزدیـک خدمـت عزیـزان برسـیم و مسـائل و مشـکالت را بـدون واسـطه 

بشنویم. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور
دکتر خنیفر

دکتـر سـاداتی نژاد، یـک انسـان ارزشـمنداز خواسـته هـای بنـده ایـن اسـت کـه جنـاب آقـای دکتـر سـاداتی نژاد حتمـا در دوره 
بعـدی باشـند و مـا بـه حضـور ایشـان در کمیسـیون آمـوزش نیـاز داریـم و مـن ظاهـر و آشـکار از ایشـان دفـاع می کنم  چـون در 
کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش و فناوری و سایر کمیسیون ها که ایشان آدم دنیا دیده هستند و وابسته به پست 
و مقـام و میـز و جایـگاه نیسـت بـرای مجلـس واقعـا یـک ضـرورت اسـت. مـن از ایشـان شـخصا میخواهـم کـه در دور بعـد 
باشـند و نه برای ]فقط[ کاشـان بلکه برای ما . برای خیزش دانشـگاه ]فرهنگیان[ به ایشـان نیاز داریم. دانشـگاهی، علمی 
و فرهنگـی و فعـال هسـتند و در دانشـگاه هـم کـه بودنـد و خدمـات خوبـی هـم داشـتند. ایشـان از هـر جهـت شایسـتگی دارند.  

امیـدوارم کـه موفق باشـند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور
دکتر صالحی عمران

آقای دکتر ساداتی نژاد حسن نظر خودشان را در کمیسیون آموزش و تحقیقات نشان داده اند و از معدود نمایندگانی هستند 
کـه  کـه آمـوزش فنـی و حرفـه ای برایشـان جـا افتـاده اسـت. بنـده هـرگاه مشـکلی پیـدا مـی کنـم؛ ایشـان از اولیـن افـرادی اسـت 

کنم.  مراجعـه می 
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فرمانده سابق انتظامی تهران و عضو پیشین شورای شهر تهران
سردار طالیی

کارآمـد در مجلـس شـورای اسـالمی می باشـند و در خدمتگـزاری بـه  قـای سـاداتی نژاد از جملـه چهره هـای  انقالبـی، شـجاع و  آ
مـردم والیت مدارشـهر کاشـان موفـق بـوده انـد.

مدیرعامل  بانک ملی ایران
دکتر حسین زاده

جا دارد به اهالی خوب کاشان تبریک بگویم بخاطر داشتن چنین نماینده ای فهیم و تالشگر. ما در مرکز با نمایندگان مختلفی 
رو بـرو هسـتیم. انصافـًا ایشـان خیلـی دنبـال کارهـای این منطقه هسـت و دائـم در وزارتخانه های مختلف و بانکهای مختلف 
کنند و شب و روز ندارند. این قابل تقدیر است و به عنوان یک شهروند ایرانی وقتی می بینم یک نماینده مجلس  رجوع می 

به دنبال کار مردم هسـت برای من ارزشـمند است.

معاون استاندار استان اصفهان و مدیرکل سابق راه استان
مهندس غالمی

ما هر گاه در رابطه با منابع درآمدی با مشـکلی برخورد می کردیم به ایشـان]دکتر سـاداتی نژاد[ مراجعه می کردیم و بسـیاری از 
کاشان و هم در آران و بیدگل داریم  که هم در  که داشتیم با کمک ایشان اضافه شده است. بخشی از اعتباراتی  ردیف هایی 

مرهون تالش های دکتر سـاداتی نژاد هسـت که جا دارد از زحمات ایشـان تشـکر کنم.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان
آقای اعتدادی

ایشـان از نماینـدگان پیگیـر هسـتند و مرتبـا تمـاس میگیرند مصـداق آن پیگیری پیرامون نیرو برای دانشـگاه فرهنگیـان آران و 
بیـدگل بود.

مدیرکل صداو سیمای استان اصفهان
آقای عبدالحسینی

کردیم می دیدیم آقای دکتر  کمترین سهم را برای خودم قائل هستم. ما هر جا ورود می  کاشان من  در رابطه با افتتاح رادیو 
]ساداتی نژاد[ قبل از ما رفته اند و من فکر می کنم ایشان صداوسیما را بهتر از ما می شناسند و ما باید از ایشان درس بگیریم 
و واقعـا تالش هـای بـی وقفـه و شـبانه روزی ایشـان بـود کـه در مـن انگیـزه ایجـاد کـرد و باعـث شـد همـکاران مـا یکمـاه بصورت 

کنند. شبانه روزی زیر ساختها را فراهم 

مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان
مهندس بگی

تشـکر ویـژه دارم از زحمـات نماینـده محبـوب و مردمـی کاشـان و آران و بیـدگل در مجلـس شـورای اسـالمی  جنـاب آقای دکتر 
سـاداتی نژاد کـه ایشـان یـک تنـه و مردانـه بـرای احـداث دو شـهرک »ماهیـان زینتـی راونـد« و »شـهرک سـوم صنعتـی« در تمامـی 
کار  گر کسی غیر از ایشان نماینده مردم این شهرستان بود این  کرد و ا مراحل شرکت شهرک های استان اصفهان را همراهی 

بـه هیچ عنـوان انجام نمی شـد.
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