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دو

اختصاص بيش از هزار و 200 ميليارد تومان اعتبـار

به حوزه انتخـابيه تربت حيدريه ، زاوه و مه والت

اينك كه يكسال از آغاز دوران نمايندگى اينجانب به عنوان خدمتگزار شما در دهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى مى گذرد و بنا به سوگندى كه در پيشگاه مردمان خوب و باعزت و گرانقدر در راستاى اطالع رسانى و 

گزارش عملكرد ياد نموده ام ، بخشى از اقدامات صورت گرفته را اعالم مى نمايم.

در اين مدت با نشست هاى مختلف با كارشناسان و متخصصين و خبرگان سعى بر شناسايى معضالت و آسيب 

هاى منطقه گرديد و با تبيين بسيارى از موارد ، مشكالت يكى پس از ديگرى در مسير حل و مرتفع شدن است.

از همه شما بزرگواران دعاى خير و نيكى براى فرزند خدومتان خواهانم.

سعيـد باستـانى « نماينده مردم شريف شهرستان هاى
تربت حيدريه، مه والت و زاوه در مجلس شوراى اسالمى »
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انتقـــاد نماينـــده مـــردم تربـــت حيـدريـه از 

حكميّـت تصميـم گيرنـدگان زعفـران در مشهـد
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تـوسعه روستاها براى  دولتى 
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تحـولـى عظيـم در حـوزه ى درمـان و سالمـت 

شهرستـانهاى تـربـت حيـدريـه ، مـه والت و زاوه
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يكـى از 5 عضو شوراى پژوهشى مجلس

6
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در مجلس شوراى اسالمى به شهرستان زاوه
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پيگيرى آخرين وضعيت پروژه هاى مهم و نيمه تمام 
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)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای زعفران مطرح شد

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه، مـه والت و زاوه در مجلس شـورای اسـامی از حکمّیت تصمیـم گیرندگان 
محصـول زعفـران در مشـهد انتقاد کـرد و گفت: با وجـود اینکه بالغ بـر 70 درصد زعفران جهـان در منطقه 
تربـت حیدریـه تولید می شـود، امـا همه نهادهـای مرتبط با ایـن محصول در مشـهد اسـتقرار دارند و هیچ 

نظارتـی بـر تولید، عرضـه، فـرآوری و تجارت ایـن محصول انجام نمی شـود
بـه گزارش خبرنگار تابان تربت، سـعید باسـتانی در نشسـت بررسـی چالش هـا و راهکارهای زعفـران که با 
حضـور بخـش عمده ای از دسـت انـدرکاران ایـن محصول در فرمانـداری تربـت حیدریه برگزار شـد، اظهار 
کـرد: مهمتریـن معضل زعفـران اسـتقرار نهادهـای مرتبط با این محصول در مشـهد اسـت، یعنـی اتحادیه 
زعفـران، شـورای ملـی زعفران و دانشـگاه فردوسـی برای تحقیقـات این محصول در مرکز اسـتان مسـتقر 

هسـتند و نظـارت و ارزیابی دقیقی نسـبت به فعالیـت های زعفـران ندارند.
وی تصریـح کـرد: اگـر قـرار اسـت بـرای زعفـران تحقیقـات و تفاهمـی انجام شـود، بایـد ایـن فعالیت به 
پژوهشـکده زعفران)دانشـگاه عالی( کـه بعنوان تنها پژوهشـکده محصول زعفران در ایران تاسـیس شـده 
بـه تربـت حیدریـه واگـذار شـود و همچنیـن اگـر مقرر شـده خریـد توافقی صـورت گیـرد بایـد در محل 

شهرسـتان و یـا منطقه از کشـاورز انجـام پذیرد.
عضـو مجمـع نمایندگان خراسـان رضوی بـر امنیت و بیمـه محصول اسـتراتژیک زعفران تاکید کـرد و بیان 
داشـت: در سـرمازدگی پرتقـال مازنـدران تمـام وزارتخانـه جهاد کشـاورزی و دسـت اندرکاران بـرای رفع 
ایـن معضل بسـیج شـدند، اما برای سـرمازدگی سـال گذشـته کـه حدود ۳ هـزار میلیـارد ریال بـر منطقه 
تربـت حیدریـه خسـارت وارد کـرد هیـچ اقدامی از سـوی مسـئوالن انجام نشـد و حتـی بعد از ایـن اتفاق 
نامـه هـا و تهدیـدات بانکی برای پرداخت تسـهیات به کشـاورزان ارسـال می شـد، این عدالـت باید برای 

همه مناطق کشـور توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی حفظ شـود.
سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس شـورای اسـامی اظهـار کرد: شـورای ملی زعفران در سـال 
۸۸ آغـاز بـه کار کـرد و دقیقًا یکسـال بعـد از آن اتحادیـه زعفرانکاران شهرسـتان تربت حیدریـه منحل و 

رئیـس آن بـرای ادامـه فعالیـت به شـورای ملی زعفران در مشـهد معرفی شـد.
باستانی با بیان اینکه مجموعه نظارتی دقیقی برای محصول زعفران وجود ندارد، گفت: باید از مشهد با حدود 
۳ میلیون جمعیت تمرکز زدایی انجام شود، یعنی شورای ملی زعفران با تغییر وضعیت، خوشه زعفران را به 

شهرستانها بسپارد تا ارزیابی و عملکرد بهتری برای این محصول به سرانجام برسد.
وی افـزود: از مجمـوع در آمـد 7/5 میلیـارد دالری زعفران تنها 700 میلیـون دالر آن در بـازار داخلی ایران 

اسـت و بالغ بـر ۶ میلیـارد دالر آن در خارج از کشـور تجارت می شـود.
 نماینـده مـردم تربت حیدریه خاطر نشـان کـرد: در حالی کـه میانگین برداشـت زعفـران 4/2 کیلوگرم در 
هـر هکتـار اسـت، اما کشـاورزی که توانسـته در هـر هکتـار بین ۱5 تـا 20 کیلو زعفران خشـک برداشـت 
کنـد، بایـد از روش کار ایـن کشـاورز الگـو بـرداری و به سـایر کشـاورزان تسـری داده شـود، ایـن وظیفه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت که بـرای کیفیـت و کمیـت محصول زعفـران برنامه ریزی داشـته باشـد. 

باسـتانی اظهـار کـرد: بایـد در فرصتـی کـه برنامه ریـزان مشـغول طراحـی برنامه بـرای محصـول زعفران 
هسـتند خریـد توافقـی و تنظیـم بـازار زعفـران انجام شـود تـا کشـاورزان بیش از ایـن متضرر نشـوند.

::: خبر کوتاه :::

       باستانی تاکیدکرد: خطر خروج 
از چرخه تولید داخلی از عواقب عدم 

بایگانی ژن زعفـران ایـرانی

نماینـده مـردم تربت حیدریـه در مجلـس با بیان 
اینکـه بایگانـی ژن زعفـران راهکاری بـرای عدم 
کشـت زعفران به نام دیگر کشـورها اسـت،گفت: 
بایگانـی نکـردن ژن زعفران این محصـول را تا 40 
الی 50 سـال آینـده بطور کامـل از گردونـه تولید 

داخلـی خارج مـی کند.
سعیدباســتانی درگفــت وگــو باخبرگــزاری خانــه 
ــران  ــی ژن زعف ــت بایگان ــاره وضعی ــت درب مل
درکشــور گفت:زعفــران ایرانــی بــرای بقا،نیازمند 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــر ب ــت؛زیرا اگ ــی ژن اس بایگان
ــود؛ما  ــارج ش ــور خ ــز از کش ــران نی ــاز زعف پی
ــار دیگــر  ــی را در اختی ــی زعفــران ایران ژن اصل
کشــورها قــرار مــی دهیم.نماینــده مــردم 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه درمجل ــت حیدری ترب
ــت  ــران از اولوی ــظ ژن زعف ــه حف ــان اینک ــا بی ب
هــای مانــدگار محصــول اســتراتژیکی همچــون 
زعفــران بــه شــمار مــی آید،تصریــح کرد:یکی از 
اصــول اساســی در دنیــای تجــارت حفــظ دانــش 
ــی ژن  ــا بایگان ــن ب ــت؛ بنابرای ــد اس ــی تولی اصل
ــورها ژن  ــر کش ــازه داد دیگ ــد اج ــران نبای زعف
ــد. ــرار دهن ــد ق ــه تولی ــران را در چرخ ــی زعف اصل

سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس 
بـا بیـان اینکـه بایگانـی ژن زعفـران راهکاری 
بـرای عدم کشـت زعفران بنـام دیگر کشـورها 
بـه شـمار مـی آیـد ، یـادآور شـد:بایگانی ژن 
زعفـران راهکاری بـرای مانـدگاری پیـاز اصلی 

زعفـران در کشـور تلقـی می شـود.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــم  ــران ه ــاز زعف ــاق پی ــه قاچ ــان اینک ــا بی ب
اکنــون بــه افغانســتان، ترکیــه بــه طریــق 
مســتقیم انجــام مــی شــود،گفت: بــرای حفاظــت 
از زعفــران ایرانــی نیازمنــد بایگانــی ژنــی 

ــتیم. ــران هس زعف
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــتانی درگف ــعید باس  س
خبرگــزاری خانــه ملــت دربــاره وضعیــت 
ــری  ــرای جلوگی ــاز زعفران،گفــت: ب ــاق پی قاچ
از قاچــاق  پیــاز زعفــران  بایــد درگام نخســت 
ژن  مناســب و پیــاز مرغــوب زعفــران را  بــرای 

ــرد. ــی ک ــی ژن ــت بایگان حفاظ
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه در مجلــس 
ــا  ــدی ه ــه هلن ــان  اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــی  ــد، ژن  اصل ــی دهن ــازه نم ــد گل اج در تولی
ــی  ــا ژن ــود و تنه ــل ش ــر منتق ــای دیگ ــه ج گل  ب
عقیــم را در  اختیــار مــی گذارنــد، تصریــح 
ــر عــدم نگهــداری بهینــه ژن  ــا عــاوه ب کــرد:  م
ــیار  ــول بس ــن محص ــورتینگ ای ــران در س زعف

کاربردی،مثمرثمــر عمــل نکردیــم.
ــه  ــون ب ــم اکن ــران ه ــتانی،افزود:پیاز  زعف  باس
ــاق  ــتقیم قاچ ــق مس ــه طری ــه ب ــتان، ترکی افغانس
ــه  ــتای  برنام ــا در راس ــر م ــود،بنابراین اگ ــی ش م
ــی   ــران  را اجرای ــی زعف ــرح  مل ــدون ط ــزی م ری
ــا  ــر  ب ــورهای دیگ ــی کش ــور طبیع ــم،  بط نکنی
ــازار  ــا  را درب ــای م ــران ج ــت زعف ــروع در کش ش

ــد. ــی گیرن ــران م زعف
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگویی 
ــرای حفاظــت  از زعفــران  مجلــس، یادآورشــد: ب
ــتیم  ــران هس ــی ژن  زعف ــد بایگان ــی نیازمن ایران
ــروش و  ــوزه ف ــا در ح ــات  م ــور تبلیغ و همینط

ــت. ــف اس ــز ضعی ــگ  نی برندین

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــه والت در مجل ــه ، زاوه و م ــت حیدری ــردم ترب ــده م نماین
ــرای توســعه روســتاها در نظــر گرفتــه  دولــت در الیحــه ای یــک و نیــم میلیــارد دالر ب
ــه نگــرش مثبــت مجلــس در ایــن حــوزه تصویــب خواهــد شــد. ــا توجــه ب اســت کــه ب
ــتانی  ــعید باس ــر س ــه، دکت ــت حیدری ــده ترب ــر نماین ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتای  ــع روس ــجد جام ــتان زاوه در مس ــورای اداری شهرس ــه ش ــنبه در جلس ــه ش روز س
ســاق ایــن شهرســتان افــزود: متاســفانه در ســالهای گذشــته کمتــر بــه حــوزه توســعه 

روســتایی توجــه شــده اســت.
ــاد  ــتاها و ایج ــتائیان در روس ــدگاری روس ــای مان ــه معن ــتایی ب ــعه روس ــت: توس وی گف

ــت. ــه روستاهاس ــبت ب ــدگاه نس ــر دی ــد تغیی ــه نیازمن ــت ک ــدار اس ــد و پای ــغل مول ش
ــا بیــان اینکــه مشــکات حــوزه گردشــگری، مشــاغل خانگــی و کشــاورزی  باســتانی ب
ــتایی  ــعه روس ــمت توس ــه س ــران ب ــوزه عم ــد از ح ــرد: بای ــد ک ــود تاکی ــل ش ــد ح بای
حرکــت کنیــم کــه در صــورت اجــرای صحیــح ، شــاهد مهاجــرت معکــوس بــه روســتاها 

ــود. خواهیــم ب
ــروز مشــکات  ــزود: عــدم پرداخــت تســهیات در اخــر و ابتــدای ســال باعــث ب وی اف

ــرای روســتائیان شــده اســت. ــه خصــوص ب ــی ب فراوان
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه زاوه و مــه والت در مجلــس گفــت: کشــاورزان و دامــداران 
بــرای امــرار معــاش و خریــد نهــاده هــای مــورد نیــاز مجبــور بــه عرضــه داشــته هــای 

خــود مــی کننــد کــه ایــن امــر باعــث بــاال رفتــن عرضــه و کاهــش تقاضــا مــی شــود.
باســتانی اذعــان کــرد: نمونــه بــارز ایــن امــر کاهــش 20 میلیــون ریالــی قیمــت زعفــران 

طــی یکمــاه اخیــر بــوده کــه موجــب متضــرر شــدن کشــاورزان شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بایــد بــا ایجــاد مشــاغل خانگــی ، مولــد و پایــدار بــه توســعه و اقتصــاد 

روســتا کمــک کنیــم.

ـــوی کمیسیـون صنایع  سخنگـ
ــورای  و معـــادن مجلـــس شـ
ـــات  ـــب کلی ـــامی از تصوی اس
ــر ارزش  ــات بـ ــه مالیـ الیحـ
کمیســـیون  در  افـــزوده 

ـــر داد. ـــش خبـ متبوع
ـــت  ـــانی در گف ـــد باستـ سعیـ
خبرنـــگار  بـــا  وگـــو 
ــت،  ــه ملـ ــزاری خانـ خبرگـ
در تشـــریح نشســـت امـــروز 

ـــی  ـــزوده بررس ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی ـــروز الیح ـــت ام ـــت: در نشس ـــش گف ـــیون متبوع کمیس
ـــیون  ـــات آن در کمیس ـــد و کلی ـــت کردن ـــه موافق ـــن الیح ـــات ای ـــا کلی ـــدگان ب ـــه نماین ـــد ک ش

ــد. ــب شـ تصویـ
ـــدگان  ـــه نماین ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــه در مجل ـــت حیدری ـــردم ترب ـــده م نماین
ـــزود:  ـــد، اف ـــی کردن ـــه را بررس ـــن الیح ـــاده از ای ـــک م ـــه ی ـــات الیح ـــه جزئی ـــا ورود ب ـــن ب همچنی
ـــاس  ـــن اس ـــه برای ـــد ک ـــی ش ـــروز بررس ـــت ام ـــزوده در نشس ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی ـــاده 5 الیح م
ـــی  ـــد صنعت ـــوط تولی ـــاورزی و خط ـــی، کش ـــرمایه ای معدن ـــزات س ـــین آالت و تجهی ـــه ماش عرض
ـــات  ـــت مالی ـــاز از پرداخ ـــای مج ـــط واحده ـــارت توس ـــدن و تج ـــت، مع ـــخیص وزارت صنع ـــه تش ب

ـــود. ـــی ش ـــترد م ـــا مس ـــای آن ه ـــاده ه ـــد نه ـــات خری ـــوده و مالی ـــاف ب مع
ـــل  ـــازی و ری ـــرمایه ای راهس ـــزات س ـــین آالت و تجهی ـــه ماش ـــن عرض ـــه داد: همچنی ـــتانی ادام باس
گـــذاری توســـط واحدهـــای مجـــاز و عرضـــه هواپیمـــا، بالگـــرد )هلـــی کوپتـــر(، لوکوموتیـــو و 
ـــاده  ـــد نه ـــات خری ـــوده و مالی ـــاف ب ـــات مع ـــت مالی ـــز از پرداخ ـــاز نی ـــای مج ـــط واحده ـــن توس واگ

ـــود. ـــی ش ـــترد م ـــا مس ـــای آن ه ه
ـــع  ـــرح جام ـــد: ط ـــادآور ش ـــادن ی ـــع و مع ـــیون صنای ـــر کمیس ـــتورکار دیگ ـــریح دس وی در تش
ـــه از  ـــه الیح ـــل ارائ ـــه دلی ـــه ب ـــود ک ـــیون ب ـــتورکارهای کمیس ـــر از دس ـــی دیگ ـــهری یک ـــت ش مدیری

ـــد. ـــکوت مان ـــه مس ـــن الیح ـــاه ای ـــا ۶ م ـــده ت ـــاه آین ـــد م ـــرف چن ـــت ظ ـــوی دول س
ـــه  ـــهری را ب ـــت ش ـــه مدیری ـــت الیح ـــر دول ـــزود: اگ ـــم اف ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــس ق ـــتورکار مجل ـــرح در دس ـــن ط ـــد ای ـــال نکن ـــس ارس مجل
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــگری و می ـــازمان گردش ـــکیل س ـــرح تش ـــترک ط ـــیون مش ـــای کمیس ـــاب اعض انتخ
ســـخنگوی کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس شـــورای اســـامی در تشـــریح ســـومین 
ـــا  ـــان رض ـــیون آقای ـــای کمیس ـــر از اعض ـــه نف ـــرد: س ـــح ک ـــش تصری ـــیون متبوع ـــتورکار کمیس دس
انصـــاری، محمدرضـــا منصـــوری و ســـید جـــواد حســـینی کیـــا بـــرای حضـــور در کمیســـیون 

ـــدند. ـــاب ش ـــی انتخ ـــراث فرهنگ ـــگری و می ـــازمان گردش ـــکیل س ـــرح تش ـــترک ط مش

دولـت یک و نیم میلیـارد دالر برای تـوسعه روستاها
در نـظر گرفتـه است

صنایـع  کمیسـیون  سـخنگوی 
مجلـس تاکیـد دارد کـه ایـران 
در بخـش حمـل و نقل خـارج از 
قواعـد جهانـی عمـل مـی کند.
سـعید باسـتانی در گفـت وگـو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه 
حجـم  بـه  اشـاره  بـا  ملـت، 
در  ای  جـاده  تصادفـات  بـاالی 
کشـور بـه ویـژه در ایام نـوروز، 
گفت:آمـار جابجایـی مسـافران 
در ایـام مختلف با وسـائط نقلیه 
مـردم  و  اسـت  بـاال  شـخصی 

حتـی فاصلـه هـای هـزاران کیلومتـری را بـا وسـائط نقلیه شـخصی انجام مـی دهنـد، لذا اسـتفاده از 
وسـائط حمـل و نقـل ریلـی بـه ویـژه هوایـی در کشـور بسـیار ضعیـف اسـت.

نماینـده مـردم تربـت حیدریه در مجلس شـورای بـا بیان اینکـه وقوع تصادفـات رانندگی بـا این حجم 
بـاالی اسـتفاده از وسـائط نقلیـه شـخصی طبیعـی اسـت، افزود:ایـران در بخش حمـل و نقل خـارج از 
قواعـد جهانـی عمل مـی کند، لـذا این سـوال پیش می آیـد که اگـر ایمنی خودروهـا افزایـش یافته و 
جـاده هـا اسـتاندارد شـود، آیا آمـار تلفـات جـاده ای کاهش مـی یابد، یـا خیر، بعیـد به نظر می رسـد.

آمار تلفات جاده ای با کیفی سازی خودروها کاهش می یابد؛اما آمار تصادفات جاده ای نه
باسـتانی ادامـه داد:فـردی صبـح از بندرعبـاس به سـمت مشـهد حرکت می کنـد و تاش مـی کند که 
تـا شـب به مقصـد برسـد، حال این سـوال پیـش می آیـد که آیـا این فـرد در مسـیر خسـته و خواب 

آلـود نمـی شـود، قطعا بخش زیـادی از تصادفـات ناشـی از خواب آلودگی اسـت.
وی یـادآور شـد: اگـر امنیـت خودروهـا افزایـش یابـد و جـاده هـا اسـتاندارد شـود ممکن اسـت آمار 
تلفـات ناشـی از ایمـن شـدن جـاده هـا و خودروهـا افزایـش یابـد، اما آمـار تصادفـات ناشـی از عدم 

رعایـت مقـررات و قوانیـن رانندگـی کاهـش نمـی یابد.
فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای، ریلی و هوایی در بین مردم باید افزایش یابد

باستانی با بیان اینکه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای، ریلی و هوایی در بین مردم باید 
افزایش یابد، افزود:طبقه متوسط جامعه از هر نوع خودرویی که بیشتر استفاده کند، همان خودرو بالطبع 
ارزان  از خودروهای  پایین  به  لذا قشر متوسط رو  به خود اختصاص می دهد،  را  بیشترین آمار تصادفات 
قیمت تر همانند پراید و یا پژو 405 استفاده می کند و آمار تصادفات و تلفات در این خودروها بیشتر است.
سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـامی، با اشـاره به اینکـه وزارت کشـور و 
اسـتانداری هـا بایـد آمـار دقیقـی از تلفات جـاده ای ارائـه دهنـد، تصریح کـرد:وزارت کشـور باید در 
ایـن گزارش سـهم هـر یک از عوامـل میـزان استاندارسـازی راه ها، ایمنـی خودروها و رعایـت مقررات 
راهنمایـی و رانندگـی را مشـخص کنـد، تـا بتـوان به درسـتی ایـن عوامـل را آنالیـز و متناسـب با آن 

تصمیـم گیـری کرد.

 باستانی : ایران در بخش حمل و نقل خارج از قواعد جهانی عمل می کند
وزارت کشور آمار دقیقی از سهم هر بخش در تصادفات جاده ای ارائه دهد

  باستانی در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع: کلیات الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده تصویب شد/طرح جامع مدیریت شهری به مدت ۶ ماه مسکوت ماند

انتقـاد نماینـده مـردم تربـت حیـدریـه از حکمّیـت 
تصمیـم گیرنـدگان زعفـران در مشهـد



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی()زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

تحـولـــی عظیـم در حـوزه ی درمـان و سالمـت شهرستـــانهای تـربـت حیـدریـه ، مـه والت و زاوه

پگیریهــا وتاشــهاي آقــاي دکتــر ســعید باســتاني نماینــده مــردم فرهیختــه شهرســتانهاي تربــت حیدریــه مــه والت و زاوه و همکاریهــاي خــوب مســئولین 
کشــوري و اســتاني و شهرســتانها تحولــي عظیــم در حــوزه ي درمــان و ســامت شهرســتانهاي تربــت حیدریــه ، مــه والت و زاوه بــه وقــوع پیوســت.

ـــا  ـــه ب ـــورت گرفت ـــم ص ـــا تفاه ـــه والت و زاوه ب ـــه ،م ـــت حیدری ـــتانهای ترب ـــده شهرس ـــی نماین ـــات مردم ـــر ارتباط ـــی دفت ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
وزیـــر محتـــرم بهداشـــت و درمـــان و مســـولین اســـتان و شهرســـتانهای تربـــت حیدریـــه ، مـــه والت و زاوه تعـــداد 44 واحـــد بهداشـــتی از جملـــه 
ـــت  ـــگاه بهداش ـــک، پای ـــت پزش ـــل زیس ـــی، مح ـــهیات زایمان ـــی، تس ـــتی درمان ـــز بهداش ـــتی، مرک ـــت بهداش ـــان، معاون ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــتاد ش س
ـــد  ـــد ش ـــاخته خواه ـــاه س ـــان م ـــان آب ـــا پای ـــه والت و زاوه ت ـــه، م ـــت حیدری ـــای ترب ـــتان ه ـــای شهرس ـــتا ه ـــهر و روس ـــطح ش ـــت در س ـــه بهداش و خان
ـــگاه  ـــی در دانش ـــتی درمان ـــز بهداش ـــه مراک ـــدام کلی ـــن اق ـــا ای ـــه ب ـــوده ک ـــا ب ـــتان ه ـــان در شهرس ـــت و درم ـــوزه بهداش ـــی در ح ـــی اساس ـــه تحول ک

ـــد. ـــد ش ـــی خواهن ـــپ دولت ـــاختمان تی دارای س
در بازنگـــری طـــرح گســـترش شـــبکه هـــای بهداشـــتی درمانـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تربـــت حیدریـــه کـــه در تیـــر مـــاه صـــورت گرفـــت 
ـــای  ـــه ه ـــه و خان ـــن، صومع ـــزار، ده پایی ـــتاهای مرغ ـــی در روس ـــتی درمان ـــز بهداش ـــدادی مرک ـــود( تع ـــام میش ـــار انج ـــال یکب ـــر ۱0 س ـــری ه )بازنگ
بهداشـــت در روســـتاهای رحمـــت آبـــاد )شهرســـتان زاوه( ، چخمـــاق )شهرســـتان زاوه( ، ســـلطان آبـــاد )رخ(، علـــی آبـــاد ســـفلی )مـــه والت( و 
ـــه  ـــاد، قلع ـــی آب ـــی، صف ـــزک ناگهان ـــتانی در کاری ـــش بیمارس ـــس پی ـــن، اورژان ـــا حس ـــه آق ـــدن قلع ـــبانه روزی ش ـــاق، ش ـــی در چخم ـــهیات زایمان تس
ـــا  ـــتا ب ـــن راس ـــه در ای ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــه والت ب ـــی م ـــه والت، میانده ـــاد م ـــی آب ـــن، عل ـــرهنگ، رودمعج ـــدآباد، س ـــر، اس ـــن، نس ـــا حس آق

ـــد. ـــه گردی ـــود اضاف ـــازمانی موج ـــای س ـــت ه ـــه پس ـــت ب ـــه ۳50 پس ـــک ب ـــده ، نزدی ـــه ش ـــازمانی اضاف ـــای س ـــت ه ـــه پس ـــت ب عنای

ـــتای  ـــامت روس ـــع س ـــز جام ـــاح مرک افتت
ـــاون  ـــوی مع ـــر رض ـــور دکت ـــاق، باحض س
توســـعه روســـتایی رئیـــس جمهـــور و 

ـــتانی ـــعید باس ـــر س دکت
سه شنبه 95/۱2/۱7

ـــتای  ـــامت روس ـــع س ـــز جام ـــاح مرک افتت
ــعید  ــر سـ ــور دکتـ ــو، باحضـ ــه نـ قلعـ
ــاحت  ــه مسـ ــی بـ ــتانی، در زمینـ باسـ
2000متـــر و اعتبـــار ده میلیـــارد ریـــال

سه شنبه 95/۱2/۱7

امـام  مرکـز جامـع سـامت  زنـی  کلنـگ 
محمـد باقر )ع( شـهر بایگ، باحضـور دکتر 

سـعید باسـتانی و مسـئولین شهرسـتان
چهارشنبه  95/۱۱/20

کلنــگ زنــی مرکــز جامــع ســامت 
روســتای مرغــزار ، بــا حضــور دکتــر 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــتانی در زمین ــعید باس س
ــا  ــال ب ــارد ری ــار ده میلی ــر و اعتب ۶50 مت

ــن  ــارکت خیری مش
سه شنبه  95/۱2/۱7

کلنـگ زنـی شـبکه بهداشـت و درمـان و 
مرکـز جامع سـامت شهرسـتان مـه والت 
باحضور مهنـدس واحدی معـاون هماهنگی 

اسـتانداری و دکتر سـعید باسـتانی
پنچ شنبه 95/۱۱/2۱

کلنـــگ زنـــی مرکـــز جامـــع ســـامت 
ـــعید  ـــر س ـــور دکت ـــا حض ـــتای زاوه، ب روس
ـــاحت ۶50  ـــه مس ـــی ب ـــتانی در زمین باس

ـــال  ـــارد ری ـــار ده میلی ـــر و اعتب مت
سه شنبه 95/۱2/۱7

 

کلنـگ زنـی مرکز جامع سـامت روسـتای 
سـعید  دکتـر  باحضـور  رخ،  بخـش  نسـر 
شهرسـتان و  اسـتان  مسـئولین  و  باسـتانی 

سه شنبه  95/۱۱/۱9

 

کلنـــگ زنـــی مرکـــز جامـــع ســـامت 
روســـتای صومعـــه بـــا حضـــور دکتـــر 
ـــی در  ـــدس موهبت ـــتانی و مهن ـــعید باس س
ـــع و  ـــاحت 2000 متـرمربـ ـــه مس ـــی ب زمین
ریــــال میلیــــارد   ۱۱ اعتبــــار 

چهار شنبه  9۶/0۱/09



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از 
حمایت دولت از ایجاد شرکت های مشارکتی در روستاها خبر داد 
و گفت: بر این اساس دولت در صورت ایجاد شرکت های مشارکتی 
در روستا ها وام هایی تا سقف 20 میلیارد ریال با کارمزد ۸ درصد 

توسط بانک های سینا و پست بانک پرداخت نماید.
شرکت  این  ایجاد  در  رضوی  خراسان  براینکه  تاکید  با  رضوی 
مشارکت  هرچه  افزود:  است،  پیشتاز  کشور  در  مشارکتی  های 
خانوارهای روستایی در این شرکت ها بیشتر باشد میزان آورده 
توسط خانوارها کمتر شده و بقیه توسط بانک ها در قالب تسهیات 

پرداخت خواهد شد.
به  بخواهند  که  صورتی  در  کشاورزان  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
بانک  به  مراجعه  با  توانند  می  نمایند  دریافت  وام  جداگانه  صورت 
کشاورزی تا سقف ۳00 میلیون ریال با کارمزد ۳ درصد دریافت کنند.

عنوان  دنیا  برابر کل   ۱۶ را  ایران  در  زعفران  تولید  میزان  ایشان 
کرد و اذعان داشت: متاسفانه ایران با تولید 94 درصد زعفران دنیا 

تنها یک یازدهم درآمد حاصل را به دست می آورد.
محصوالت  بحث  در  زعفران  از  حاصل  سود  بیشترین  افزود:  وی 
ایران شرکت های دانش  باید در  که  بوده،  فرآوری شده زعفران 

بنیان در این خصوص ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه میزان تحقق برنامه ها در ادوار گذشته بین 
25 تا 55 درصد بوده است یادآور شد:قانون برنامه های توسعه به 
صورت کامل اجرا نشده تا بتوان نتیجه گیری کرد که قانون مشکل 

داشته یا عدم اجرای آن سبب ایجاد مشکات شده است.
باستانی افزود:در قانون پیش بینی شده که بانک ها 40 درصد از 
تسهیات را به بخش صنعت ارائه دهند لذا به این منظور نمی توان 
تا پایان برنامه منتظر بود و در آن زمان نتیجه گیری کرد که آیا 

این قانون اجرا شده یا اجرایی نشده است.
انجام  ها  بانک  از  ماهیانه  گیری  گزارش  باید  اینکه  بیان  با  وی 
آیا  باید مشخص شود که  ها  داد:دراین گزارش گیری  شود،ادامه 

سهم 40 درصدی صنعت پرداخت شده است یا خیر.
با  اسامی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
قوانین  و  تولید  مشکات  وزیرصنعت  شده  مقرر  اینکه  به  اشاره 
دست وپاگیر را تا پایان فروردین ماه به کمیسیون متبوعش ارائه 
و  ماهه   ۶ عملکرد  گزارش  باید  صنعت  کرد:وزارت  تصریح  کند 
ماهیانه به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و وزیرصنعت اظهار 
کرده با ارائه طرحی 250 هزار شغل ایجاد می کند که نیاز به مجوز 
برای  صنایع  وزارت  با  همکاری  آمادگی  مجلس  دارد،لذا  مجلس 

حمایت از تولید و افزایش اشتغال را دارد.

در صورت تصویب مجلس طرح ایجاد ساالنه ۲۵۰ 
هزار شغل روستایی در کشور اجرایی می شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: 
دولت الیحه ای دو فوریتی مبنی بر ایجاد ساالنه 250 هزار شغل 
روستایی در کشور به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب آن 

تا پایان امسال اجرایی خواهد شد. 
در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده  دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شنبه  سه  روز  رضوی  ابولفضل  سید  اسامی،  شورای  مجلس 
روستای  جامع  مسجد  در  زاوه  شهرستان  اداری  شورای  جلسه 
ساق این شهرستان افزود: طی دو سال گذشته دولت با اختصاص 
500 میلیون دالر اعتبار توانست از 7 هزار متر روستای بدون آب 

شرب، ۳ هزار متر طرح آبرسانی اجرا کند.
وی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس برای ادامه این طرح، ۳00 

میلیون دالر اعتبار نیز برای سال 9۶ تخصیص خواهد یافت.
ایشان با بیان اینکه استان خراسان رضوی بیشترین روستای تخلیه 
در کشور ۳۶  روستا  تخلیه  افزود:میانگین  دارد  را  در کشور  شده 

درصد بوده که این رقم در خراسان رضوی 47 درصد است.
مهمترین  را  فرهنگی  و  آموزشی  بهداشتی،  خدمات  کمبود  وی 

عامل تخلیه روستاها دانست.

باالترین مسئولیت مجلس در سال ۹۶ تنقیح 
قوانین و حذف قوانین مضر در بخش تولید است

باالترین مسئولیت مجلس در سال 9۶ تنقیح قوانین بخش تولید است/ 
بانک ها 40 درصد از تسهیات را باید به بخش صنعت ارائه دهند

سعید باستانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره 
“اقتصاد  نام  به  مقام معظم رهبری  از سوی  نامگذاری سال 9۶  به 
اشتغال کمبود  و  تولید  اشتغال” گفت:در حوزه  و  تولید  مقاومتی؛ 
قوانینی  و  است همپوشانی  که ممکن  ندارد،هرچند  قوانین وجود 

مخل تولید وجود داشته باشد.
بیان  با  اسامی  شورای  درمجلس  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
اینکه باالترین مسئولیت مجلس در سال 9۶ تنقیح قوانین و حذف 
قوانین مضر در بخش تولید است افزود:مسئوالن و وزرا باید هرگونه 
قوانینی که مضر و مزاحم تولید و اشتغال است را به مجلس ارائه 

دهند تا هرگونه قوانینی دست و پاگیر تولید، رفع شود.
دریافت گزارش شش ماهه  از دولت در اجرای برنامه ششم توسعه
باستانی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دیگر مجلس تقویت نظارت 
ها است ادامه داد:مجلس باید بر اجرای برنامه های پنجساله توسعه به 
عنوان قوانین مادر نظارت بیشتری داشته باشد و گزارش شش ماهه در 

این خصوص از دولت دریافت شود.

مجلـس شـورای اسـامی بـه همـت نماینـدگان وموافقـت نماینده 
آمـوزش  اساسـی  ازمشـکات  ای  پـاره  ورفـع  دربودجـه  دولـت، 
مجلـس  نماینـدگان  موردتصویـب  مواردبسـیارمهمی  وپـرورش 
شـورای اسـامی قرار گرفتـه که بـه برخی ازآنهـا اشـاره میگردد. 
۱- بـرای کلیه نیروهای شـاغل درآمـوزش وپرورش اعـم از قراردادی 
سـرباز معلـم و حـق التدریـس کـه بـا مجـوز مجلـس ویا سـازمان 
برنامـه بودجه شـاغل هسـتند حقـوق ماهانـه درقالـب موافقت بند 
)و( توسـط سـازمان امور اقتصـادی ودارایی پرداخت خواهد شـد لذا 

این مصوبـه تاثیربسـیار مثبتی در فصل سـایرخواهد داشـت
بـه  ویاتبدیـل  احسـن  بـه  تبدیـل  مجوزفـروش  صـدور   -2

وپـرورش آمـوزش  بـه  تجاری،اماک”بر”خیابانهـا 
۳- افزایـش سـرانه مـدارس از ۱90 میلیـارد تومـان بـه 244 میلیار 

تومـان) اختصـاص ۱00میلیـارد تومان به مـدارس شـبانه روزی(
4- افزایش ایاب وذهاب دانش آموزان روستایی از94 میلیاردتومان به ۱۱4 میلیارد تومان

5- اختصاص ۳000میلیارد تومان ازمحل مازاد فروش نفت برای پرداخت پاداش بازنشستگان وسرانه واحد های آموزشی
۶- از ۳000 میلیـارد تومـان قیـر رایگان به دسـتگاهای دولتی جهاد کشـاورزی ومسـکن شهرسـازی وشـهرداری هـا اختصاص۳درصد به بهسـازی 

آسـفالت حیـاط ومحوطه مـدارس )مبلغی معـادل 900 میلیـارد تومان(
7- تصویب تسهیات بانک های عامل از محل منابع در اختیار ۸00 میلیون دالر برای دستگاهای آموزشی

سهم آموزش وپرورش ۳0 میلیون دالربرای دانشگاهای فرهنگیان و ۳0 میلیون دالربرای هنرستان ها
۸- از 9 درصد مالیات برارزش افزوده، مصوب 27 صدم درصدبرای ورزش جوانان بویژه توسعه ورزش مدارس

9- اختصـاص 20 درصـد عـوارض سـیگار بـه آموزش وپـرورش که تک تک مـوارد مصوب یـا درالیحه دولـت آمده ویا پیشـنهاد نماینـدگان محترم 
بـوده کـه نماینـده محترم دولـت موافقت کرده اسـت البتـه این مصوبات جـدا از مبلـغ ۳۳000 میلیـارد تومان بودجه پیـش بینی دولت می باشـد.

به همت نمایندگان وموافقت نماینده دولت، دربودجه ورفع پاره ای ازمشکالت اساسی 
آموزش وپرورش مواردبسیارمهمی موردتصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد.

و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس، ب ــادن مجل مع
بایــد  معــادن  اکتشــاف  بحــث 
حــال  گفــت:در  شــود،  تســهیل 
حاضــر بهــره بــرداری از معــادن 
ــن و کمتــر از  حــدود 450 میلیــون ت
یــک درصــد ظرفیــت معــادن کشــور 

ــت. اس
ســعید باســتانی در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــره  ــم ذخی ــه حج ــان اینک ــا بی ب
ــاال در حــال  معــادن دارای ارزش ب
ــت  ــن اس ــارد ت ــر ۶2 میلی حاض

گفــت:در حــال حاضــر بهــره بــرداری از معــادن حــدود 450 میلیــون تــن و کمتــر از یــک درصــد ظرفیــت 
معــادن کشــور اســت، کــه نخســتین اقــدام در ایــن بخــش شناســایی و اکتشــاف ذخایــر بــرای واگــذاری 

ــی اســت. ایــن پهنــه هــای معدن
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه در مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات کنونــی معادن 
ــا حــدود ۸ ســال  ــن معــادن اســت، افــزود:در حــوزه فــوالد ت کشــور تکمیــل نبــودن زنجیــره افــزوده در ای
آینــده زنجیــره ارزش ایــن بخــش تکمیــل مــی شــود، چراکــه بــا وجــود ســنگ آهــن زنجیــره ارزش افــزوده 
گندلــه، کنســتانتره و ورق فــوالدی نیــز وجــود دارد. باســتانی بــا بیــان اینکــه الزمه شــکل گیری صنایــع معدنی 
ورود تکنولــوژی هــای نــو در ایــن بخــش اســت، ادامــه داد:بحــث اکتشــاف معــادن بایــد تســهیل شــود و دولت 

تســهیات مناســبی بــرای ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده در اختیــار معــادن قــرار دهــد.
وی بــا اشــاره بــه بودجــه پاییــن ســازمان زمیــن شناســی در بخــش اکتشــاف معــادن، یــادآور شد:ســازمان 
زمیــن شناســی در حــال حاضــر بودجــه ای نــدارد، کــه بتوانــد اکتشــاف و شناســایی معــادن را تســهیل 

کنــد تــا  بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
توســعه اکتشافات معدنی در سال های اخیر 240هزار کیلومتر مربع است

ــع  ــه مان ــکاتی ک ــد مش ــادن بای ــی مع ــورای عال ــارت و ش ــدن و تج ــت، مع ــزود:وزارت صنع ــتانی اف باس
ــد. ــر راه بردارن ــرده و از س ــایی ک ــت را شناس ــادن اس ــدی مع ــک درص ــاف ی ــران از اکتش ــت ای حرک

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه در دولــت یازدهــم بــا 
ــرای ســاخت ماشــین آالت و  ــی ب ــی مذاکرات ــواد معدن ــرآوری م برخــی از شــرکت هــای اصلــی حــوزه ف
تجهیــزات معدنــی صــورت گرفتــه اســت، تصریــح کرد:توســعه اکتشــافات معدنــی در ســال هــای اخیــر 

240هــزار کیلومتــر مربــع بــوده کــه بــا برنامــه ریــزی هــای بلندمــدت بایــد افزایــش یابــد.

باستــانی : حجـم ذخایـر معدنــی با ارزش در کشـور ۶۲ میلیارد تـن 
است/سازمـان زمیــن شنـاسی بـودجه ای برای اکتشـاف نـدارد

تربــت حیدریــه- ایرنــا- نماینــده 
مــردم تربــت حیدریــه، زاوه و مــه 
والت در مجلــس شــورای اســامی 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  گفــت: 
ــارد و 200  ــاص ۶۱ میلی ــا اختص ب
میلیــون ریــال بــه توســعه ورزش 
ســه شهرســتان تربــت حیدریــه، 

ــرد. ــت ک ــه والت موافق زاوه و م
ــنبه در  ــتانی روز پنجش ــعید باس س
ــا بــا  گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرن
ــاری  ــه ج ــدار هفت ــه دی ــاره ب اش
ــان،  ــر ورزش و جوان ــا وزی ــود ب خ

ــرای ســاخت و تکمیــل مجموعــه ورزشــی پنــج هــزار نفــری تربــت  ــال از ایــن رقــم ب گفــت: 40 میلیــارد ری
ــی( ایــن شــهر هزینــه مــی شــود. ــان) دو و میدان ــرای ســاخت پیســت تارت ــال نیــز ب ــه و ۱5 میلیــارد ری حیدری

وی گفــت: چهــار میلیــارد ریــال بــرای تامیــن چمــن مصنوعــی زمیــن فوتبــال زاوه و 400 میلیــون ریــال 
نیــز بــرای تکمیــل گــود ورزش باســتانی ایــن شــهر منظــور خواهــد شــد.

باســتانی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــارد ریــال نیــز بــرای تکمیــل گــود باســتانی مــه والت اختصــاص یافتــه 
اســت، گفــت: 500 میلیــون ریــال نیــز بــرای تکمیــل ســالن ورزشــی روســتای نســر از توابــع بخــش جلگــه  

رخ شهرســتان تربــت حیدریــه در نظــر گرفتــه شــد.
وی افــزود: اختصــاص کمــک هــای نقــدی بــه هیــات هــای ورزشــی ســه شهرســتان حــوزه انتخابیــه بــه 
مبلــغ ۳00 میلیــون ریــال و تامیــن 2 مجموعــه لــوازم و تجهیــزات ورزشــی بــرای دو شهرســتان زاوه و مــه 

والت از دیگــر مــوارد توافــق شــده بــا وزیــر ورزش بــود.

     نماینده تربت حیدریه به عنوان یکی از ۵ عضو شورای پژوهشی مجلس منصوب شداختصاص ۶1 میلیارد ریال به توسعه ورزش منطقه تربت حیدریه

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز پژوهش های 
شـورای  نشسـت  اسـامی،  شـورای  مجلـس 
پژوهشـی مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای 
اسـامی )دوشـنبه 4 اردیبهشـت ماه( بـا حضور 
دکتـر کاظـم جالـی رییس مرکـز و اعضـای این 
شـورا کـه از سـوی هیـات امنـای مرکـز )هیات 
رییسـه مجلـس( انتخاب شـده اند، برگزار شـد.
شـایان ذکـر اسـت اعضـای شـورای پژوهشـی 
دوره  دهمیـن  در  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
مجلس شـورای اسـامی را دکتر محمـد جعفری، 
حیدرعلـی  دکتـر  بهـادری،  سـیدهادی  دکتـر 
عابـدی، دکتر سـعید باسـتانی، دکتر اسـفندیار 

اختیـاری، دکتـر داریوش اسـماعیلی، دکتر حسـن سـبحانی، دکتـر محمد قاسـمی، دکتر ایروان مسـعودی اصـل و دکتر 
حسـین افشـین، که پنـج نفر از اعضـای این شـورا، نماینـدگان مجلس دهم می باشـند، تشـکیل می دهند و ریاسـت این 

شـورا برعهـده دکتـر کاظـم جالـی رییـس مرکـز پژوهش هـای مجلس اسـت.
گفتنـی اسـت براسـاس آیین نامـه اجرایی مرکـز پژوهش هـای مجلس، بررسـی و تأییـد طرح های پژوهشـی، همـکاری و 
نظـارت بـر کیفیت و حسـن اجرای طرح های پژوهشـی، همـکاری در تدویـن برنامه سـاالنه و برنامه های دراز مـدت مرکز، 
تعییـن برنامه هـای اجرائـی مرکـز بـرای ارتبـاط علمی بـا سـایر مراکز پژوهشـی و آموزشـی داخـل و خارج از کشـور در 
محـدوده ضوابـط و مقـررات کشـور و نظارت بر انتشـار نشـریه های علمی و پژوهشـی، از وظایف شـورای پژوهشـی مرکز 

پژوهش های مجلس شـورای اسـامی اسـت.
شایان ذکر است در این نشست خط مشی ها و سیاست های کلی و برنامه ساالنه مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت. 
گفتنــی اســت در نشســت شــورای پژوهشــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، معاونت هــای پژوهشــی 
هــر بخــش بــه طــور جداگانــه عملکــرد خــود در طــول یک ســال گذشــته بیــان و نیازهــا و اولویت هــای قانونگــذاری 

بــا توجــه بــه نیازهــای جامعــه و خاءهــای قانونــی را تبییــن کردنــد.

     نماینده تربت حیدریه به عنوان یکی از ۵ عضو شورای پژوهشی مجلس منصوب شد



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

همراه  ،هیئت  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  دکتر  حضور 
،دکتر سعید باستانی و مسئولین شهرستان در تربت حیدریه

بررسـی مشـکات حوزه فرهنگ و ارشاد شهرسـتانهای تربت حیدریه،مه 
والت و زاوه بـا حضـور دکتـر حسـینی معـاون محتـرم حقوقـی و امـور 

مجلـس وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی

جلسـه فراکسـیون توسـعه شـرق کشـور با حضور امیر دریابان شمخانی، 
رئیـس شـورای امنیت ملی

جلسـه برخـي از روسـاي ادارات و دانشـگاهیان تربـت حیدریـه با جناب 
آقـاي دکتـر بـراري معـاون وزیر ارتباطـات و فنـاوري اطاعـات در حوزه 

ICT بـا حضـور و هماهنگي دکتر سـعید باسـتاني

دیـدار بـا مدیـر کل ثبـت اسـناد و امـاک خراسـان رضـوی؛ مهنـدس 
عبدالحسـین رامشـی و اخـذ اعتبـار جهـت تاسـیس اداره ثبت اسـناد و 

امـاک شهرسـتان زاوه در شـهر دولـت آبـاد

جلسـه دکتـر باسـتاني بـا مهنـدس آقایـي معـاون پارلماني وزیـر جهاد 
کشـاورزي بـا اتحادیـه ابریشـم کشـان تربـت حیدریه

بازدیـد دکتـر نظرپور معاون وزیر آموزش و پرورش،دکتر سـعید باسـتانی، 
مهندس هاشـمی نسـب و مسـئولین اسـتان و شهرسـتان از پـروژه  های 

نیمه تمام آموزشـی حـوزه انتخابیه

معاون  طهماسبی  مهندس  حضور  با   ) راهکارها  و  ها  چالش   ( زعفران  نشست 
و  استان  و مسئولین  باستانی  وزیر جهاد کشاورزی،دکتر سعید  باغبانی  محترم 

شهرستان

آباد و  به روستاهای خورشبد گشن، سرخ  انتقال آب  برنامه ریزی نحوه  جلسه 
بسک بخش بایگ با حضور مدیر کل ابفای روستایی استان



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

بــازدیـــد میــدانـــی و بـررســــی مشـکـالت روستــاهـــای حــــوزه انتخــــابیـه تــربـــت حیـدریــه ، زاوه و مـــه والت تـوسـط دکتــــر باستــانـی

۱. ده پایین
2. خورق
۳. قوزان

4. سیوکی
5. قندشتن

۶. کاریزک خوجوی 
7. نوغاب 

۸. سرکاریز 
9. اسفیوخ 

۱0. صنوبر

۱. جنت آباد
2. مهنه

۳. خیرآباد 
4. عبدل آباد
5. حسن آباد
۶. همت آباد

7. شمس آباد 
۸. میاندهی 
9. خوشدره 

۱0. ازغند 

۱.  شهن آباد
2.  صفی اباد
۳.  علی اباد

4.  عنبر سرا
5.  سفلی
۶.  گلسرا

7.  مرغزار
۸.  میر اباد
9.  نیاز اباد

۱0. حشمت اباد

۱۱. آغویه
۱2. اومی

۱۳. شترخسب 
۱4. کلته علی سیاه 

۱5. فدرد 
۱۶. تجرود
۱7. صعده

۱۸. عریان 
۱9 آبرود

۱۱. چنار 
۱2. زرمهر 

۱۳. علی آباد علیا 
۱4. علی آباد سفلی 

۱5. دوغ آباد 
۱۶. احمد آباد 

۱7. گلستان 
۱۸. سلطان آباد

۱۱.  زاوه
۱2.  سعد اباد

۱۳.  جعفر اباد
۱4.  چخماق

۱5.  ژرف
۱۶.  ساق

۱7.  نیزاب
۱۸.  سر گان

۱9. علمدار
20.  علیک

و تعداد ۳۱ روسـتای 
باقـی مانـده بخـش 
تربـت  مرکـزی 
حیدریـه کـه در طی 
بازدیـد   ....... یـک 
از  مشکاتشـان  و 
بررسـی  نزدیـک 

. د میشـو

و تعداد  ۸ روسـتای 
مانـده  باقـی  
مـه  شهرسـتان 
طـی   در  کـه  والت 
بازدیـد  کار   ......
بررسـی  و  میدانـی 
مشکاتشـان انجـام 

شـد. خواهـد 

2۱.  قلعه اقا حسن
22. قلعه نو صفی اباد

2۳.  کاهیجه
24.  کشکک

25.  کاته خان
2۶.  کاته نو

که  شهرستان  روستا   ۳۸ وتعداد 
نشده  بازدید  اول  سال  یک  در 
به  و  میدانی  بازدید   .... طی  و 
مشکاتشان رسیدگی خواهد شد.

اسامی روستاهای شهرستان زاوه که در یک سال اول بازدید شدهاسامی روستاهای شهرستان مه والت که در یک سال اول بازدید شدهروستاهای بخش مرکزی تربت حیدریه که در طی یک سال بازدید شده



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

بــازدیـــد میــدانـــی و بـررســــی مشـکـالت روستــاهـــای حــــوزه انتخــــابیـه تــربـــت حیـدریــه ، زاوه و مـــه والت تـوسـط دکتــــر باستــانـی

۱. ترقی
2. پنگی 

۳. نصرت آباد  
4. چوالنک 
5. کته تلخ 

۶. نوزه 
7. داوریه

۸. چینگ کاغ 
9. حصاریزدان 

۱0. دافی 

۱. فدیهه
2. حصار  

۳. رود معجن
4. خورشبر

و تعداد 4 روستای 
بخش بایگ 

شهرستان تربت 
حیدریه که در طی  
بازدید  خواهند شد.

۱. حشمت آباد
2. نوری

۳. شور حصار
4. قشرباط

5. نسر
۶. سرباال
7. اسدیه

۸. اسام آباد خلج
9. احمدآباد خزایی

۱0. شیله گشاد

۱۱. پوستین دوز
۱2. کوهی

۱۳. اسد آباد
۱4. رباط میاندشت

۱5. چهارتخته گوک
۱۶. رودخانه
۱7. جوادیه

۱۸. واسط
۱9. اکبرآباد

20. خرم

2۱.عمادیه
22.شوربیک
2۳.فخرآباد
24.سرهنگ

25.گرماب
2۶.عسگرد

27.عاقه
2۸.آبدارو

29.سلطان آباد 

و۱9 روستای بخش رخ  تربت 
حیدریه  در طی ......... بازدید 

و طی .................بازدید میدانی 
و به مشکاتشان رسیدگی 

خواهد شد.

۱۱. اسفیز 
۱2. برس 

بخش  روستای   5 و 
شهرستان  کدکن 
در  که  حیدریه  تربت 
بازدید  اول  یک سال 
 ..... تا  و  اند  نشده 
بازدید و مشکاتشان 
رصد  نزدیک  از 

میشود.

اسـامی روستـاهای بخش کدکن شهرستـان 
تربت حیدریه که در یک سال اول بازدید شده

اسـامی روستـاهای بخش بـایگ شهرستـان 
اسامی روستاهای بخش رخ شهرستان تربت حیدریه که در یک سال اول بازدید شدهتربت حیدریه که در یک سال اول بازدید شده



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

عملیـات اجرایـی پـروژه بهسـازی جـاده حشـمت آبـاد به 
چخمـاق شهرسـتان زاوه بـه طـول ۱7 کیلومتـر

 ،

عمـلیــات اجـرایـی )کلنـگ زنــی( پروژه گازرسـانی بـه 
۱7 روستــای شهرسـتان تربت حیدریــه

افتتـاح و بهـره بـرداری از فرسـتنده دیجیتـال شـبکه های 
صـدا و سـیما ،روسـتای رودمعجـن بخـش بایگ 

کلنگ زنی اسفالت روستاهای کاته نو و کاته ما

پیشرفت فیزیکی پروژه خانه کشتی شهرستان مه والت

افتتاح ساختمان اداره گاز  زاوه

عملیـات اجرایـی دوبانـده شـدن ورودی تربـت حیدریـه به 
سـمت زاوه آغاز شـد .

بهره برداری پروژه گازرسانی به۳روستای بخش شادمهر

پیگیـری های دکتر سـعید باسـتانی عملیات اجرایـی دوبانده 
شـدن محور دولـت آباد تربـت حیدریه کلیـد خورد.

افتتاح روکش اسفالت چخماق باخرز

عملیـات اجرایـی نصب کفپوش سـالن ورزشـی پوریـای ولی 
،شهرسـتان مـه والت با اعتبـاری بالغ بـر 700 میلیـون ریال

کلنـگ زنـی پـروژه آیلنـد گـذاری و آسـفالت ورودی تربت 
حیدریـه به سـمت مشـهد

بهـره بـرداری از روکـش آسـفالت محـور اصلـی چخمـاق تا 
باخـرز بـا حضور  مهنـدس نصری مدیـر کل راهـداری و حمل 

نقل اسـتان و دکتر سـعید باسـتانی

افتتـاح و بهره برداری از پروژه آبرسـانی به روسـتای سـلطان 
آبـاد بخش رخ

عملیـات اجرایـی پـروژه کمربندی ریلی شـادمهر - سـاالر با 
اعتبـار۱20 میلیاردتومـان به طـول 25کیلومتر آغاز شـد.

مدرسـه خیر سـاز امـام رضـا )ع( روسـتای نوغاب، بـا اعتبار 
۳۸0 میلیـون تومـان بـا مشـارکت خیرین و نوسـازی مدارس 

افتتاح شـد.

اختصاص بیش از 1۰۰۰ میلیارد تومن اعتبـار به حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه والت



با پیگیـری های دکتر سـعید باسـتانی ۳0 میلیارد 
ریـال اعتبـار بابـت تکمیـل پروژه سـد روسـتای 

نسـر بخـش رخ تخصیـص یافت.

آبـاد  حسـن  روسـتای  آبرسـانی   2 فـاز  افتتـاح 
والت مـه  شهرسـتان 

کلنگ زنی آسفالت روستای رحمت آباد زاوه

افتتــاح مجمـوعـه ورزشـی شهـدای روستــای 
آلــی بخش شادمهر

کلنـگ زنی احـداث خوابـگاه دانشـجویی دخترانه 
دانشـگاه علوم پزشـکی تربـت حیدریه

افتتاح کتابخانه روستـای عبـدل آباد

کلنـگ زنـی جـاده دوبانده دولـت آباد تا روسـتای 
زاوه

افتتـاح و بهـره بـرداری از مرکـز رفاهـی زرمهـر 
روسـتای فدیهـه بخـش بایـگ

)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

های  خانواده  ویژه  روستایی  مسکونی  واحد  اولین  افتتاح 
مه  شهرستان  آباد،  عبدل  روستای  در  معلول  فرزند  دارای 

والت باحضور دکتر سعید باستانی

افتتاح باجه پسـت بانـک ایران در روسـتای عبدل افتتاح جایگاه CNG شهر رباط سنگ
آباد ، شهرسـتان مه والت

افتتاح خانه تکواندو

یکباره با یک بحران عظیم  مواجه شده و واحد 
های صنفی خالی از سکنه خواهد شد.

باستانی گفت: کسانی که در شهرستان در این رشته ها 
فعالیت می کنند با ارائه برنامه ای جهت ایجاد اشتغال 
در این حوزه، هدف گذاری مشخصی کنند ، تا بتوانیم با 

پیگیری از استان و کشور قدم های موثر تری برداریم.
پروژه کان  برای هر  میتوانند  نیز  ادارت  افزود:   وی 
هدف گذاری کنند و با تعیین اولویت ، اعام کنند تا 

برای جذب اعتبارات دولتی اقدام کنیم.
باستانی با تاکید بر اینکه تنها ۶ ماه برای بودجه 97 
قانون  ما  مدیران  خواهشمندم  افزود:  داریم،  فرصت 
کنند  مطالعه  یکبار  را   9۶ بودجه  و  توسعه  ششم 
چه  در  و  داریم  کمبود  جاهایی  چه  در  که  ببینند  و 

جاهایی میتوانیم از اعتبارات دولتی استفاده کنیم.

از  نوری  فیبر  انتقال  مسیر   2۱0KM اندازی  راه 
مشهد به تربت حیدریه و مه والت

راه اندازی ۱۶ سایت 3G BTS در شهر تربت حیدریه 
به 2۳ سایت خواهد رسید در  آینده  ماه  تا چند  که 

شهر تربت حیدریه.

راه اندازی پورت های توسعه داده شده ی ADSL در 
شهرستان تربت حیدریه.

راه اندازی دو سایت 3GBTS و 4G در شهر مه والت 
که تا چند ماه آینده به 5 سایت خواهد رسید.

 4G و   3GBTS یک سایت  تحویل  آزمایش  و  نصب 
اندازی  آباد که در هفته ی آینده راه  در شهر دولت 

خواهد شد.

اولین و پایدارترین شغل های جدید در 

ICT و  IT ،ده سال آینده است
در  والت  مه  و  زاوه  حیدریه   تربت  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسامی گفت: بازار این حوزه براساس 
بررسی های انجام شده جزء اولین وپایدارترین شغل 
ایجاد  قابلیت  و  بوده  آینده  سال  ده  در  جدید  های 

اشتغال در شهرستان را دارد.
  IT دکتر سعید باستانی ورود به حوزه نرم افزاری و 
را در آینده پول ساز دانست و افزود: در سال گذشته، 
کاال  مجازی  فضای  ازطریق  تومان  میلیارد  هزار   ۶0

فروخته شده است.
واحد  ۱۱هزار  با  ما  شهرستان  اگر  کرد:  تاکید  وی 
به   ، کند  پیدا  ورود  مساله  این  به  نخواهد  صنعتی 

هـای  پـروژه  انـدازی  راه  و  افتتـاح 

مخابراتـی شهرسـتانهای تربـت حیدریه.مـه 

والت و زاوه بـا حضـور وزیر محتـرم ارتباطات 

با   OTN ظرفیت  پر  انتقال  سیستم  اندازی  راه 
ظرفیت 9۶ الندا که امکان برقراری ۱0 الندا معادل۱00 
اینترنت شهرستان  دیتا جهت  باند  پهنای  گیگابایت 
کاشمر،  گناباد،  زاوه،  والت،  مه  حیدریه،  تربت  های 
دارا می  را  و رشتخوار  ، خواف  آباد  بردسکن، خلیل 

باشد . 

راه اندازی ۱4 سایت 4G که تا چند ماه آینده به 2۳ 
سایت خواهد رسید در شهر تربت حیدریه



وی افزود: با این حال تربت حیدریه در سال گذشته جزو سه 
در  که  استان شناخته شده  ورزشی  های  هیئت  در  برتر  شهرستان 

بسیاری از مسابقات قهرمانی استان و کشور حائز عناوین برتر شد.
امینی عدم نیاز سنجی توانمندی ورزشی از مرکز کشور در شهرستان 
ها را یکی دیگر از مشکات حوزه مدیریت خود عنوان کرد و افزود: 
اگر بر اساس توانمندی ها و ظرفیت ها در حوزه ورزش از مرکز کشور 
آن  که مشخص شود  ای  بگونه  بگیرد،  مناسبی صورت  نیاز سنجی 
شهرستان در قهرمانی استانی و ملی و بین الملی چه پتانسیلی دارد 
تخصیص امکانات و تجهیزات در این حوزه ها استعدادهای بالقوه را 

به بالفعل تبدیل می کند.
فاقد  را  شهرستان  در  موجود  ورزشی  های  سالن  و  ها  سوله  وی 
ورزشی  های  سالن  از  بسیاری  گفت:  و  دانست  الزم  استانداردهای 
در سطح شهرستان به لحاظ امکانات و پارامترهای استاندارد، مورد 
تائید نیست و لذا کسب میزبانی در مسابقات استانی و کشوری نیازبه 

فضای بزرگ ورزشی با استانداردهای الزم دارد.
 5 ورزشگاه  داد:  ادامه  حیدریه  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
هزار نفری آزادی در شهرک ولی عصر با 90 درصد پیشرفت فیزیکی 
همچنان منتظر تخصیص اعتبار است، از طرفی مردم برای استفاده 
از سونا و استخر به شهرهای اطراف سفر می کنند و این در شأن 

ورزش شهرستان نیست.

بر  مبنی  ورزشکاران  خواست  خصوص  در  باستانی 
نظر  از  ما  منطقه  گفت:  نیز  ورزش  از حوزه  حمایت صنایع 
اول  گام  در  باید  و  ندارد  مطلوبی  وضعیت  چندان  صنعتی 
منطقه  در  را  صنعت  حوزه  الزم،  های  زیرساخت  ایجاد  با 

فعال کنیم.
نگرفتن  شکل  به  توجه  با  گفت:  حیدریه  تربت  نماینده 
صنعت ورزش در کشور، اصوال این حوزه در خصوص تامین 
اعتبارات خود مساله دارد و درآمدزا نبودن ورزش و اتکای 
مشکل  دچار  آنرا  دولتی،  اندک  های  کمک  به  آن  صرف 

کرده است.
وی اظهار کرد: البته مشکات ورزش ما به این هم محدود 
نمی شود و مسائل حوزه ورزش زمانی بیشتر می شود که 
ندارد،  مادی  سود  تنها  نه  که  قهرمانی  ورزش  بینیم  می 
های  پول  آن  بقای  برای  باید  و  هست  هم  بر  هزینه  بلکه 

نجومی خرج کرد.
باستانی فعال کردن نیکوکاران حوزه ورزش را کوتاه ترین 

مسیر برای سرو سامان دادن به این بخش عنوان کرد.

تامین  برای  حیدریه  تربت  نماینده  امادگی  اعالم 
3/۵ میلیارد ریال مورد نیاز خوابگاه ورزشی شهرستان

میلیارد  هفت  اعتبار  از  نیمی  تامین  برای  حیدریه  تربت  نماینده   •
اعام  ورزشکاران شهرستان  خوابگاه  برای ساخت  نیاز  مورد  ریالی 
آمادگی کرد و افزود: این منوط به این است که نصف دیگر این اعتبار 

توسط هیات های ورزشی تامین شود.
وی ادامه داد: از مجموع ۳00 هزار میلیارد تومان بودجه 9۶ کشور 240 
تنها ۶0  و  هزار میلیارد آن صرف هزینه های جاری کشور می شود 
هزار میلیارد تومان به حوزه عمران و آبادانی اختصاص داده شده است.
در پایان جلسه مقرر شد تا هر هیئت ورزشی برای احداث خوابگاه 
مبلغ ۱0 میلیون تومان را تامین کرده و شخص نماینده پیگیری الزم 

را جهت مابقی این اعتبار از طریق تهران انجام دهد.
از  نشست  این  در  نیز  حیدریه  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
پیست  احداث  استخر،  آزادی،  نفر  هزار   5 ورزشگاه  پروژه  اتمام 
و  کرد  یاد  ورزشی  مطالبه حوزه  مهمترین  بعنوان  و خوابگاه  تارتان 
افزود: حدود ۱0 هزار ورزشکار حرفه ای و غیر حرفه ای در ۳7 هیئت 
ورزشی شهرستان تربت حیدریه فعالیت مستمر دارند که قالب آنها 

با کمبود تجهیزات و اعتبارات ورزشی مواجه هستند.
سید حمیدرضا امینی گفت: در شرایطی که سرانه هیئت های ورزشی 
بین ۱50 تا 200 هزار تومان است اما حتی همین رقم پائین به بیشتر 
بصورت  آنها  اتفاق  به  قریب  و  گیرد  نمی  تعلق  ورزشی  های  هیئت 

خصوصی و یا خودجوش اداره می شوند.

مدیران شهرستان در مطالبه گری مشکالت 
پیرامون خود ضعیف عمل کرده اند

اسامی  شورای  مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
بعهده  تنها  منطقه  مشکات  تمام  کردن  برطرف  گفت: 
نماینده نیست، بلکه می تواند بعنوان تسهیل کننده امور و 
برقراری ارتباط مسئوالن با وزارتخانه ها بخشی از مشکات 
موجود را حل کند که متاسفانه مدیران این شهرستان در 
مطالبه گری پیرامون مشکات حوزه مدیریتی خود ضعیف 

عمل کرده اند. 
مطالبه  و  اندیشی  هم  نشست  در  باستانی  سعید  دکتر 
افزود:  شهرستان  این  ورزشی  های  هیئت  روسای  با  گری 
بخش زیادی از فقر کنونی منطقه در حوزه ورزش، محصول 

روزمرگی مدیران این خطه است.
از  درصدی  است  موظف  دستگاه  هر  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه خود را صرف ورزش کارکنان خود کند، اظهار کرد: 
وضعیت منطقه نشان می دهد مدیران ما تنها برای پیشبرد 
امور روزمره کار کرده اند و حال آنکه نگاه آنها باید فراتر 

از این باشد.

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه، زاوه و مـه والت در مجلس گفـت: دوبانده کـردن محور دولت آبـاد - تربـت حیدریه در اولویـت کاری قرار 
گرفتـه که بایـد به انجام برسـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر نماینده مـردم تربت حیدریه در مجلس، دکتر سـعید باسـتانی در مراسـم بهره برداری از روکش آسـفالت 
محـور اصلـی چخمـاق تـا باخـرز گفـت: راه زاوه از راه هـای پـر خطر شهرسـتان محسـوب می شـود کـه علیرغم کمـک های اسـتان در 

خصـوص عائـم و خط کشـی جاده ، هنـوز مطلوب نبـوده و جـای کار دارد.
وی افـزود:  راه اصلـی ایـن شهرسـتان در حـال بهسـازی بـوده کـه تـا 
روسـتای قلعـه نـو ادامـه خواهـد یافـت و در سـال 9۶ بـه بهره بـرداری 

رسـید. خواهد 
باسـتانی گفـت: تردد بسـیار در فصل برداشـت زعفران ، عبـور بونکر های 
کارخانـه سـیمان زاوه ، ایـن مسـیر را از مسـیر هـای پر تردد شهرسـتان 

مطـرح کرده کـه نیازمند دو بانده شـدن اسـت.
نماینـده مـردم تربت حیدریـه، زاوه و مـه والت در مجلس گفـت: دو بانده 
کـردن مسـیر رشـتخوار- چخمـاق - فریمـان نیـز  در دسـتور کار قـرار 

گرفتـه و پیگیـر اخـذ مـاده 2۱5 بـرای این امر هسـتیم.

دکتر باستانی در جمع مردم روستای خوشدره :

همه برنامه ریزی های دولت و مجلس بایستی در مسیر توسعه روستاها باشد
دکتر سـعید باسـتانی نماینـده مردم تربت حیدریـه زاوه و مه والت در جمع مردم روسـتای خوشـدره مه والت گفت: 
تقریبـا بیـش از ۳۸ سـال ازعمرانقاب مـی گذرد و درایـن مدت روسـتاها در مباحـث عمرانی ماننـد جاده،آب،برق، 
گاز ، تلفـن همـراه  تـا حـد قابـل قبولـی بـه ثبات رسـیده انـد و از ایـن به بعـد اتفاقـی کـه درمملکت بایـد بیفتد 

توسـعه روستاهاست.
باسـتانی ادامـه داد: از ایـن بـه بعد برنامه هایی بایسـتی در روسـتاها اجراشـود  که درحـوزه کمک به اشـتغال زایی 
وتوسـعه روسـتاها باشـد ایـن موضوعـی اسـت که مـا  در مجلـس باید خیلـی جدی بـه فکـرآن باشـیم  و قوانینی 
وضـع کنیـم  وهمچنیـن دولـت اجراکند  تـا  به توسـعه مد نظرمان در روسـتا برسـیم البتـه  برخی اقدامـات در این 
راسـتا  شـروع شـده  بـرای مثـال اگر فردی درروسـتا دنبـال اشـتغال زایی باشـد طـرح آن را  در زمینه کشـاورزی 
دامـداری صنایـع دسـتی و یـا تبدیلـی  و..... مصوب می کنـد وبرای همه ایـن موارد دولت تسـهیاتی بـه متقاضیان 

بیـن 4تا۱0درصـد اعتبارداردایـن ها باید اطاع رسـانی شـود.
باسـتانی گفـت:  اگرمیخواهیـم  بحـث اشـتغال  وتولیـد محلـی درروسـتاها  را پایـه گـذاری کنیـم   بایـد  ابتـدا از 
خودمـان  شـروع شـود ازهمیـن االن بنـده بـه عنوان خادم شـما هـر فرد روسـتایی کـه درجهـت تولیدواشـتغال 
حرکـت کنـد بنده حاضـرم باتمام توان درخدمت باشـم یعنی اگر مشـکلی دراستان،کشـورو... وجود داشـت پیگیری 
میکنیـم  البتـه فرماندارهـا هـم بایـد  موانع توسـعه روسـتایی را رفع کننـد و مرتب با دهیاران جلسـاتی درروسـتا 

برگـزار کننـد واگرایـن محقق شـود مـا قطعا مشـکل مهاجـرت ازروسـتاها رانخواهیم داشـت.

بهره برداری از روکش آسفالت محور اصلی چخماق تا باخرز با حضور مهندس نصری مدیر کل راهداری و 

حمل نقل استان و دکتر سعید باستانی

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه، زاوه و مه والت گفـت: بدون 
فراهم شـدن زیر سـاخت ها نمیتـوان انتظار توسـعه ،عمران و 

آبادانی شهرسـتان را داشت. 
بـه گـزارش روابط عمومـی دفتر نماینده دکتر سـعید باسـتانی 
در جمع اعضای اتاق اصناف شهرسـتان افزود: توسـعه و عمران 

شهرسـتان بـدون فراهم بودن زیرسـاخت امکان پذیر نیسـت
نماینـده مـردم تربـت حیدریـه، زاوه و مـه والت گفـت: بدون 
فراهـم شـدن زیر سـاخت هـا نمیتوان انتظـار توسـعه ،عمران 

و ابادی شهرسـتان را داشـت.
تربـت حیدریـه به لحاظ موقعیت جغرافیایی خوب اسـت اما تا کنون نتوانسـته زیرسـاخت هـای الزم را ایجـاد کند و برای ورود سـرمایه گذار 

و ایجـاد واحـد های صنعتی زیر سـاخت هایی الزم اسـت که تـا زمانیکه فراهم نشـود، امکان پذیـر نخواهد بود.
باسـتانی موقعیـت تربـت حیدریه در حوزه شـریان های اصلی را مناسـب دانسـت و افـزود:  اما در راه هـای فرعی نیازمند تغییر هسـتیم، که 
اخیـرا دو مصوبه ماده 2۱5 کمیسـیون برنامه و بودجه برای مسـیر رباط سنگ-کدکن-نیشـابور و مسـیر رشـتخوار - چخمـاق اخذ کردیم که 

در ایـن حـوزه تامین اعتبار خواهد شـد.
وی گفـت: در حـوزه بـرق نیز با جـذب 2۳0 میلیارد ریـال برای اجرایی شـدن نیـروگاه 500 مگاواتی برق راشـد تامین اعتبار کردیـم که اوایل 

سـال 9۶ عملیات اجرایی ان آغاز خواهد شـد.
در حوزه گاز نیز قرار شد خط لوله گاز با اعتباری افزون بر ۱50 میلیارد تومان از دیزباد نیشابور به تربت حیدریه و سپس کاشمر انتقال یابد.

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه، زاوه و مه والت تصریح کرد: اگر زیر سـاخت ها در شهرسـتان فراهم شـود، تربت حیدریه در کمتر از ۱0 سـال 
آینـده به منطقـه مطلوب سـرمایه گذاری تبدیل خواهد شـد.

باسـتانی بـا بیـان اینکه بـرای فراهم کردن عوامل توسـعه منطقـه نیازمند زمان هسـتیم، افزود: دیگر شهرسـتان هـا مثل نیشـابور با فراهم 
کردن زیرسـاخت های سـرمایه گذاری ، توانسـتند سـرمایه گذاران در حـوزه های مختلـف را جذب کنند.

وی بـا اشـاره بـه حضـور دالالن بخش کشـاورزی خصوصا زعفـران اظهار کـرد: بـرای جلوگیـری از ورود دالالن به حـوزه کشـاورزی، از همه 
فعـاالن شهرسـتان در ایـن حوزه دعـوت کردیم، احـداث دفتر گمرکات و  دفتر توسـعه صادرات نیز در این راسـتا در دسـتور کار قـرار دادیم 

کـه بـه زودی اجرایی می شـود.
باسـتانی گفـت: بایـد تمامی مراحل کشـاورزی از کاشـت تا صـادرات در شهرسـتان صورت پذیـرد و ارزش افـزوده این محصـوالت به داخل 

شـهر منتقل شود.
وی از جـذب اعتبـار اسـتادیوم ورزشـی تربـت حیدریه و بهـره بـرداری از آن در سـال 9۶ خبـر داد و گفت:  بیمارسـتان امام حسـین نیز تا 
پایـان سـال 9۶ عملیـات اجرایی سـاخت آن بـه اتمام می رسـد و تربت حیدریـه به عنوان قطـب بهداشـت و درمان جنوب خراسـان رضوی 

خدمـات دهی مـی کند.
باسـتانی گفـت: داشـتن اداره کل صرفـا دلیـل بر مرکز اسـتان شـدن نیسـت و بایـد شهرسـتان های همجـوار تربـت حیدریه را بـه عنوان 

مرکزیت اسـتان خراسـان مرکـزی  بپذیرند.
وی اذعـان داشـت: متاسـفانه در چند سـال اخیر تغییـری در نوع بازار و فروش نداشـته ایم و نتوانسـته ایم مشـتریان را از شـهرهای اطراف 

به این شهرسـتان سـوق دهیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر در حوزه بازار و اصناف تغییری اساسی ایجاد نکنیم به مرور حذف خواهیم شد.

وی افزود: خرید و فروش در کسب و کار و بازار به سمت خرید اینترنتی حرکت کرده و باید شهرستان نیز خود را با این تغییرات همسو کند.

تربت حیدریه در کمتر از 1۰ سال آینده به منطقه مطلوب سرمایه گذاری تبدیل میشود.

بازدیـد از مجتمـع که منجر شـد به اضافه 
مبلـغ هشـتصد میلیون بودجه اسـتانی با 
رایزنـی بـا جنـاب دکترواعظ مهـدوی از 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی کشـور 
و همچنیـن انتخاب پیمانـکاری که دارای 
وسـع مالـی بـوده فـاز بـه فـاز مجتمـع 
آمـاده شـود کـه بخـش هنـری بیشـتر 

مـورد تاکیـد قـرار گرفت.
بـرای تـاالر اندیشـه و تجهیـز و بازسـازی  
توافـق  آن  هـای  وصندلـی  نـور   ، صـوت 
صورت گرفت کـه نامه آن ازطـرف نماینده 
محترم نوشـته ودسـتورات الزم صادرشـد.
درخصـوص تاالرهنـر نیـز مقرر شـد کل 

سیسـتم صـوت ونوروپرژکشـن دراختیارقرارگیـرد کـه مکاتبـه آن ازطـرف آقـای دکترباسـتانی انجام ودسـتورات 
ازطـرف دکترحسـینی صادر شـد.

ایـن سـفرباتوجه بـه دیداردکترباسـتانی باوزیر ارشـادانجام وآقای دکترحسـینی بـه نمایندگی ازطـرف وزیر محترم 
برای بررسـی مشکات شهرسـتان سـفرکرده بودند.

مهمتریـن اولویت تربـت حیدریه از طرف دکترباسـتانی در بخش فرهنگ وهنر ودکترسـرابی مدیرکل ارشادخراسـان 
رضوی تکمیـل مجمتمع فرهنگی وهنری اسـت

         سایر مصوبات به قرار زیر است :

♦ ارتقا از نمایندگی به اداره و ارتقا چارت سازمانی و نیروی انسانی

♦ خرید تجهیزات سینمایی و سمعی بصری برای تاالر اجتماعات شهر دولت آباد

♦ صدور مجوز سینمای سیار برای شهرستان

♦ حمایت از برگزاری هفته فرهنگی زاوه

♦ حمایت از برگزاری کنگره بزرگداشت حاج آخوند ماعباس

♦ حمایت از برگزاری همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی

♦ حمایت از برگزاری جشنواره ملی عکس قاب دموکراسی

♦ اختصاص بودجه جهت تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دولت آباد
♦ اعطای تسهیات کم بهره به هنرمندان شهرستان

♦ تجهیز کتابخانه و مرکز آموزشی کانون معرفت دولت آباد
♦ تجهیز ۱5 کتابخانه روستایی در بخش های مرکزی و سلیمان

♦ تجهیز ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان زاوه

دستاورد سفر دکتر حسینی معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دکتر باستانی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی به شهرستان زاوه

)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

پیگیری آخرین وضعیت پروژه های مهم و نیمه تمام حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه والت

به  دولت  هفته  حسین)ع(در  امام  تختخوابی   ۲74 بیمارسـتان 
میرسد برداری  بهره 

دکترباسـتانی رونـد پیشـرفت پـروژه بیمارسـتان 274 تختخوابی امام 
حسـین)ع( تربـت حیدریـه کـه  سـال ۸۸ کلنـگ زنی شـده اسـت را 
ایـن گونـه تشـریح کرد: سـال گذشـته پـروژه عمـا متوقف شـد  که 
بـا پیگیـری  وجـذب اعتبـار ، رونـد تسـریع درکار را در پیـش گرفتیم 
بطـوری که تعـداد ۸0 نفرکارگـردر روز در ایـن پروژه مشـغول عملیات 
سـاخت شـدند که هم کنـون آن را بـه ۱70 نفرکارگر در روز رسـانده ایم  

و ایـن تعـداد تا تابسـتان سـال جـاری بـه ۳50 نفر می رسـد.
 وی بـا اشـاره بـه اینکه بـرای اتمـام  بیمارسـتان امـام حسـین)ع( به 
40میلیـارد تومـان اعتبار نیازاسـت گفت: بـا توجه به قول های مسـاعد 
وزرات بهداشـت و راه و شهرسـازی و پیـش بینـی بودجـه الزم  پروژه تا 
پایـان سـال  9۶ بـه اتمـام و درهفتـه دولت سـال97 بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
باسـتانی تصریـح کـرد: بـا بهـره بـرداری ازایـن بیمارسـتان ، تربت 
حیدریـه بـه قطب جنوب خراسـان رضـوی در حـوزه درمانـی تبدیل 
و بـه بیـش ازیـک میلیـون نفـردر این بخـش خدمـات ارائـه مینماید.

بهره برداری از مجتمع فرهنگی تربت حیدریه تا سال ۹7 
این   : گفت  حیدریه  تربت  فرهنگی  مجتمع  درمورد  باستانی  دکتر 
کنون  تا  و  است  شده  زده  کلنگ    ۸۶ سال  هنری   فرهنگی  مجتمع  
۶0درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ودر ردیف بودجه های استانی 
قرارداشته است و از آنجایی که درحال حاضر ردیف های استانی بسیار 
مبالغ ناچیزی است ازردیف استانی سالی 500میلیون تومان به آن تعلق 
میگیرد که بااین روند  اتمام پروژه سالها  طول میکشد الزمه اش این بود 
ازاین رو درآخرین  باشیم  ازردیف های استانی پیگیر بودجه  که خارج 
با رئیس سازمان برنامه وبودجه  کشور داشتیم قول سه  جلسه ای که 
ونیم میلیارد تومان اعتبار را برای مجتمع فرهنگی تربت حیدریه گرفته 
ایم  که با تزریق این مبلغ تا پایان سال مالی 9۶ پروژه تکمیل می شود و 
با بهره برداری ازمجتمع فرهنگی هم دغدغه چندین ساله  اهالی  حوزه 
فرهنگ وهنر منطقه رفع میشود وهم اینکه با افتتاح آن ورود سرمایه 

گذارهم به آن جا راحت تر وسریعترانجام می شود.

با تزریق 8۰۰ میلیارد تومان اعتبار عملیات ساخت نیروگاه راشد آغاز شد
نماینده مجلس درارتباط با پروژه نیروگاه برق500 مگاواتی راشد گفت: 

باتوجه به اینکه درحال حاضرمیزان تولید ومصرف برق درمنطقه  تربت 
حیدریه برابراست اگر می خواهیم درآینده طرح های  صنعتی بیشتری 
ایجاد کنیم نیازمند برق مازادهستیم که پروژه نیروگاه راشد می توان 

این کمبود را جبران کند.
پیگیری مشکات پروژه های   ازسال گذشته که شروع  افزود:  باستانی 
های  زیرساخت  تامین  اصلی  های  ازگزینه  یکی  بود  منطقه  تمام  نیمه 
این  بود،  آن  اندازی  راه  و  راشد  نیروگاه  مشکات  حل  منطقه  )برق( 
نیروگاه سهام دار آن شرکت تامین اتیه کارکنان برق منطقه ای خراسان  
و مپنا به نسبت 40 به ۶0 می باشد که مشکل اساسی بر سر راه اندازی 
این پروژه عدم  نقدینگی  کافی شرکت تامین اتیه کارکنان برق منطقه 
ای خراسان بود که  با پیگیری هایی که انجام داده ایم  و با تامین مبلغ  
پایان  در  و  این  شرکت حل شد   نقدینگی  تومان مشکل  میلیارد   2۳
سال 95 مبلغ 250 میلیون دالر  از بانک صنعت و معدن درخواست شد 
که خوشبختانه بانک  بامبلغ 2۱5 میلیون دالر آن موافقت نمود وباحل 
به زودی  نیروگاه برق راشد  ، پروژه ساخت  مشکات نقدینگی شرکت 

تجهیز کارگاه خواهد شد.
چه  پروژه  این  اینکه ساخت  به  پاسخ  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
مدت بطول می انجامد گفت: بهره برداری  از نیروگاه 500 مگاواتی راشد 
به  پروژه  اشتغال  ساخت   دوره  درطول  که  انجامد  می  طول  به  24ماه 
700نفر می رسد ودر زمان بهره برداری ۳50 نفر در آن مشغول به کار 
می شوند. همچنین درکنار این پروژه طرح نیروگاه 40مگاواتی سلولهای 

خورشیدی راهم در برنامه داریم .

۲۰۰ میلیارد  ــهید مدرس به  بهره برداری کامل فرودگاه ش
دارد اعتبارنیاز  تومان 

باستانی فرودگاه شهید مدرس را یکی دیگراز پروژه های برزمین مانده 
عنوان کرد وگفت: پروژه فرودگاه شهیدمدرس مه والت ازابتدا به عنوان 
فرودگاههای  واساس  است  شده  طراحی  مشهد  فرودگاه  جایگزینی 
جایگزین قرارگرفتن درکنار فرودگاه های اصلی است البته  قرار است 
طراحی فرودگاه به نحوی باشد که به  جمعیت یک میلیون و 200 هزار 

جنوب خراسان هم خدمات بدهد.
 وی افزود: درکشور دوفرودگاه  سود ده بیشتر نداریم ومابقی زیان ده 
هستند اما  از طرفی اتفاق خوبی که دردولت یازدهم افتاد خرید هواپیمای 
کوچک و با مانور باالست که با استفاده از این هواپیماها در فرودگاه های 

کوچک مانند شهید مدرس  آنها را هم به سود دهی می رساند.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: البته درسال گذشته اعتباری معادل 
۳میلیارد تومان برای  تکمیل  این فرودگاه اخذ شده است اما برای بهره برداری 
کامل فرودگاه شهید مدرس به 200میلیارد تومان اعتبارنیاز است ازاین رو در 
چند روزآینده جلسه ای با شرکت فرودگاه های کشور در ارتباط با تعیین 
تکلیف این فرودگاه خواهیم داشت  تا  مشخص شود شرکت فرودگاهها قصد 

دارد این پروژه را به سرانجام برساند  و یا برنامه دیگری دارند.

طرح منطقه نمونه گردشگری پیشکوه آماده سرمایه گذاری است
ــه  ــردم درمجلــس شــورای اســامی ب ــده م ســعید باســتانی نماین
ــرد و  ــاره ک ــکوه اش ــه پیش ــگری درمنطق ــاالی گردش ــیل ب پتانس
گفــت: طــرح منطقــه نمونــه گردشــگری  کــه ســالها منتظــر اخــذ 
مجوزهــای الزم بــود دراســتان مصــوب شــده اســت ومنابــع طبیعی 
زمیــن۶7 هکتــاری را دراختیــار ســرمایه گذارانــی کــه قصــد ورود 
دارنــد مــی گــذارد امــا ازآن جــا کــه پیشــکوه  یــک ظرفیــت عظیم 
گردشــگری  در اســتان اســت  و میتوانــد قطــب گردشــگری جنــوب 
اســتان باشــد از ایــن رو بــا یــک شــرکت بــزرگ  کــه تخصصــش 
اجــرای پــروژه هــای گردشــگری  اســت در حــال رایزنــی هســتیم 
ــرای  ــت اج ــه قابلی ــکوه ک ــه پیش ــرای ۶00 هکتارازمنطق ــا ب ت
ــا ورود  ــم ب ــاده وبتوانی ــی آم ــگری را دارد طرح ــای گردش طرحه
ــاالی ایــن منطقــه اســتفاده کنیــم. ســرمایه گــذاران از ظرفیــت  ب
 تا دومـاه آینـده عملیـات ساخت مجموعـه آبـی پیشکـوه از 

سر گرفته می شود .
وی درادامــه بــه مجموعــه آبــی پیشــکوه کــه ســاخت آن متوقــف 
شــده بــود اشــاره کــرد وگفــت: در حــدود یکســال قبــل ســرمایه 
ــی پیشــکوه طــی نامــه ای انصــراف کامــل خــود  گذارمجموعــه آب
را ازادامــه ســاخت ایــن پــروژه باتوجــه بــه مشــکاتی کــه برســر 
خریــد زمیــن  پــروژه در ســازمان بازرســی  برایــش بوجــود آمــده 
ــذب  ــوع ج ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه  ب ــرد ک ــام ک ــود اع ب
ســرمایه گــذار ونیــاز منطقــه  بــرای حــل مشــکل ورود پیــدا کــردم 
وبــه شــکل کامــا قانونــی زمیــن را ســرمایه گــذار خریــداری نمــود  
وبــا توجــه بــه  تصمیــم ســرمایه گــذار مبنــی بــر توســعه وتغییــر 
ــت و  ــه اس ــال تهی ــاخت در ح ــه س ــر نقش ــال حاض ــرح  در ح ط
تــا دومــاه آینــده تجهیــزکارگاه وعملیــات ســاخت آغــاز میشــود 

ویکســاله هــم بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

ــه ، زاوه، و مــه  ــت حیدری دکترســعید باســتانی نماینــده مــردم ترب
ــای  ــروژه ه ــری پ ــت پیگی ــن وضعی ــاره آخری ــس درب والت درمجل
ــوالد  ــع ف ــه مجتم ــت: س ــه گف ــت حیدری ــوالد  ترب ــام ف ــه تم نیم
ــوالد رخ  ــی وف ــک مل ــعه بان ــتضعفان،فوالد توس ــاد مس ــرق بنی ش
درتربــت حیدریــه درفواصــل زمانــی مختلــف طــی ســالهای ۸۶تــا 
ــات  ــع  اقدام ــه مجتم ــر س ــا ه ــت  و تقریب ــورده اس ــگ خ ۸۸کلن
ــعابات را  ــد انش ــن  و خری ــه زمی ــوز، تهی ــذ مج ــون اخ ــه همچ اولی

ــد . ــرده ان ــروع نک ــی را ش ــی کار اجرای ــد ول ــام داده ان انج
با وجود عدم تمایل بنیاد مستضعفان برای سرمایه گذاری در حوزه فوالد؛ 

ــر مجـوزفوالد شـرق و راه انـدازی  بدنبـال تغییـ
صنـــعتی دیگـر هستیـم

ــاد  ــت: بنی ــتضعفان گف ــاد مس ــوالد بنی ــع ف ــورد  مجتم وی درم
ــدارد  ــن حــوزه ن ــه ســرمایه گــذاری درای ــه ای ب مســتضعفان عاق
ــه  ــاس ب ــن اس ــر ای ــت ،ب ــروژه اس ــذاری  پ ــه واگ ــر ب ــی حاض وحت
دنبــال تغییرمجــوز آن بــرای  راه انــدازی صنعــت دیگــری ازجملــه 
ــرکت  ــد ش ــا چن ــتیم وب ــودرو هس ــات  خ ــد قطع ــه تولی کارخان
ــم. ــیده ای ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــه هن ــم ک ــام داده ای ــی انج مذاکرات
راه اندازی کارخانه فوالد بانک ملی در گرو تغییر محصول

ــوالد  ــه ف ــی  کارخان ــوز اصل ــه مج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتانی ب باس
ــک  ــئوالن بان ــت: مس ــت گف ــمش اس ــد ش ــرای تولی ــی ب ــک مل بان
ــا بررســی هــای کارشناســی کــه  ملــی معتقدنــد درحــال حاضــر ب
انجــام داده انــد تولیــد شــمش توجیــه اقتصــادی نــدارد وتمایلــی 
بــه ســرمایه گــذاری بــرای راه انــدازه ایــن کارخانــه ندارنــد امــا  بــا 
ــه  ــن کارخان ــوالدی ای ــر محصــول ف ــا پیشــنهاد تغیی ــن حــال م ای
ــد ( را  ــمش تولی ــای ش ــدون درز بج ــوالد ب ــای ف ــه ه ــد لول ) تولی
بــه آنهــا دادیــم و در همیــن راســتا مشــاوری گرفتیــم کــه درحــال 
حاضــر مشــغول تهیــه طــرح اســت و تــا دومــاه آینــده طــرح را بــه 

ــه مــی نماییــم. ــرای تصمیــم گیــری ارائ مســئوالن بانــک ملــی ب
سرمایه گذار فوالد رخ بایستی شریک به بانک معرفی کند

نماینـده مـردم در مجلـس به سـنگ انـدازی هـای مدیرعامـل وقت 
بانـک ملـت  بـر سـر راه فـوالد رخ اشـاره کرد وگفت: سـال گذشـته 
همزمـان بـا تغییـر وتحـوالت درمدیریـت بانـک ملـت ،مدیـر عامل 
وقـت که بشـدت مخالـف راه انـدازی این پـروژه بوده اسـت  حتی در 
روزی کـه ازکار قراربـود برکنارشـود نامـه ای برعلیه فـوالد رخ تربت 
حیدریـه نوشـته بود کـه کار را سـخت  کرده بـود از زمان مسـئولیت 
اینجانـب بـا برگزاری جلسـات متعـدد با بانـک صنعت ومعـدن وملت  
سـعی و تـاش زیـادی برای رفع مشـکات  فـوالد رخ مدعی شـد که 

در ایـن راه بـه چند مانـع برخـورد کردیم .
باسـتانی افـزود: ابتـدا اینکـه  بانـک  ملـت مدعـی شـد محصـول 
تولیـدی)ورق( کـه بـرای  کارخانـه فـوالد رخ  در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت بنابـر کارشناسـی هـای صـورت گرفته نرخ بازگشـت سـرمایه 
پایینـی دارد امـا ایـن دلیـل اصلی  توقـف پروژه نیسـت بلکـه علت 
اصلـی کـه منجر به راکد شـدن پروژه  شـده این اسـت که مسـئوالن 
بانـک ملـت میگوینـد  7۳0میلیـون یـورو اعتبـارات را نمی شـود به 
یـک خانـواده )سـرمایه گـذار فـوالد رخ ( اعطـا کننـد، درحالـی که 
بومـی بـودن سـرمایه گذار بـرای بانک اثبات شـده اسـت و سـرمایه 
گذارکوچکتریـن بدهـی ومشـکات مالـی نـدارد و نیز تـوان تضمین 

هـم برای  اخـذ ایـن اعتبـارات را دارد .
ــوده  ــن ب ــنهاد ای ــن پیش ــه داد: آخری ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
اســت کــه ایــن ســرمایه گــذار بایســتی یــک شــریک پیــدا کنــد ، 
در ایــن ارتبــاط بــا چندیــن ســرمایه گــذار ازجملــه آســتان قــدس 
مذاکــره کردیــم کــه البتــه تمایلــی بــه ایــن کار نداشــتن،در ادامــه 
ــه  ــم ک ــده ای ــره ش ــم وارد مذاک ــی دیگره ــرکت  خصوص ــا دوش ب
اگرنتیجــه بدهــد وشــریک بــه بانــک معرفــی شــود مشــکل فــوالد 

ــد ســاخت ایــن پــروژه آغــاز میشــود. رخ حــل مــی شــود و رون



)زگارش شماره دوعملکرد دکتر سعید باستانی(

پیگیری آخرین وضعیت پروژه های مهم و نیمه تمام حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه والت

انتخابیه  ۹7 همه روســتاهای حوزه  پایان ســال  تا 
از نعمت گاز بهـــره منـــد میشونـد

ـــون  ـــل قان ـــه ذی ـــتاهایی ک ـــه روس ـــال 9۶ هم ـــان س ـــا پای ت
ـــوار  ـــر خان ـــه ازای ه ـــی ب ـــع مال ـــن مناب ـــون تامی ـــد ق ) قان بن
روســـتایی ۶ میلیـــون تومـــان بابـــت عملیـــات گاز رســـانی ( 
ـــتاهای  ـــا روس ـــود و تنه ـــی ش ـــانی م ـــد گازرس ـــته ان ـــرار داش ق
ـــه رخ  ـــیاه ، جلگ ـــته س ـــتانی شکس ـــیر و کوهس ـــه سردس منق
کـــه هزینـــه گازرســـانی آن بـــه دلیـــل کوهســـتانی بـــودن 
ــون  ــوار 9 میلیـ ــر خانـ ــه ازای هـ ــتاها بـ ــی روسـ و پراکندگـ

ـــد. ـــی مان ـــی م ـــت باق ـــان اس توم
ـــی  ـــته طرح ـــال گذش ـــده در س ـــام ش ـــای انج ـــری ه ـــا پیگی ب
تصویـــب شـــد و ایـــن منطقـــه داخـــل طـــرح گازرســـانی 
ـــرداد 9۶  ـــا م ـــه ت ـــات اولی ـــااهلل اقدام ـــه انش ـــت ک ـــرار گرف ق
ـــان  ـــا پای ـــم ت ـــتاها ه ـــن روس ـــانی ای ـــروژه گازرس ـــام و پ اتم

ـــد.  ـــد ش ـــل خواه ـــال 97 کام س

اختصاص اعتبار الزم جهت  بهسازی راه های مواصالتی 

تربت حیدریه، زاوه و مه والت
باسـتانی به تـاش های  صـورت گرفته بـرای بهبود وضعیـت راههای 
حـوزه اتتخابیـه اشـاره کـرد وگفـت : درمحورهـای اصلـی  حـوزه 
انتخابیـه دو محـور تربـت حیدریـه - زاوه- باخـرز و ربـاط سـنگ به 

کدکـن نیاز مبـرم بـه بهسـازی دارند .
درایـن  حیدریه-زاوه-باخرزگفـت:  محورتربـت  بـا  درارتبـاط  وی 
وسـه  حیدریـه  تربـت  شـهر  کیلومترازابتـدای  سـه  محوربهسـازی 
کیلومتـر ازابتـدای شـهر دولـت آبـاد درحال انجـام اسـت همچنین 
روسـتاهای درمسـیر جـاده هـم درحال بهسـازی اسـت کـه روی هم 

۸کیلومتـر آن درحـال دوبانـده شـدن اسـت.
تامرغـزار  آبـاد  مسیرازحشـمت  درادامـه  افـزود:  مجلـس  نماینـده 
4کیلومتـر همچنیـن مرغـزار تاقلعه نو صفـی آباد وقلعه نـو تاچخماق  
درحـال بهسـازی اسـت ضمـن اینکه ازباخـرز تـا دولت آباد درسـال 

گذشـته روکش آسـفالت شـده اسـت .
وی ادامـه داد:  جـاده ربـاط سـنگ بـه کدکـن بـه طـول۳۳ کیلومتر 
اسـت که تا کنون حـدود نیمی ازآن یعنی ۱5 کیلومتربهسـازی شـده 
اسـت وازآنجائیکـه ردیـف اعتباراین جاده سـالی 500 میلیـون تومان 
بـود کـه بااین مبلغ سـالی 500 متـر پروژه پیشـرفت فیزیکی داشـت 
از ایـن رو بـرای اتمـام آن بـا ارائـه طرحی مبنی بـر ایجـاد راه جدید 
کیلومتـر مسـیرتردد  تـا 75   70 کـه  ربـاط سنگ-کدکن-نیشـابور 
جنوب شـرق بـه مرکـز )تهـران ( را نزدیک تـر میکند به دنبـال اخذ 
اعتبـار ملـی بـرای این پـروژه هسـتیم ضمن اینکـه  در حـال حاضر 
هـم بـا اعتبـاری که بـرای محـور رباط سـنگ  بـه کدکن اخذ شـده 
اسـت پروژه امسـال به جـای 500 متـر ۳ کیلومتر پیشـرفت فیزیکی 

است.  داشـته 
  باسـتانی گفـت: یکی دیگرازاقدامـات  در حوزه راه اصاح وبهسـازی 
وضعیـت ورودی های شـهر تربت حیدریه ازمسـیر چهارگانه مشـهد-
زاوه-خـواف وگنابـاد اسـت چرا کـه معتقدیم ورودی هر شـهر نشـان 
دهنـده وضعیـت آن منطقـه وشهراسـت بـرا این اسـاس بـا موافقت 
چنـد جانبه بین نهادهـای مختلف شهرسـتان وجذب اعتبـار هرچهار 
مسـیر ورودی درشـهر تربـت حیدریه درحال اصاح وبهسـازی اسـت.
مـردم  برخـورداری  بـه سـطح  بااشـاره  درمجلـس  مـردم  نماینـده 
حاضـر  درحـال  گفـت:  آسـفالته  ازراه  انتخابیـه  حـوزه  روسـتاهای 
درحوزه انتخابیه سـه شهرسـتان 2۶ کیلومتر درزاوه و 7 کیلومتری در 
بخـش کدکـن تربت حیدریـه ازنعمت راه آسـفالته محروم هسـتندکه 
با آسـفالت ایـن ۳۳ کیلومتر کل روسـتاهای حـوزه انتخابیـه ازنعمت 
آسـفالت برخـوردار خواهندشـد کـه ایـن اتفـاق تـا پایـان سـال ....

افتاد. خواهـد  
باسـتانی گفـت: یکـی دیگرازاقدامـات درحـوزه راه ، توانمندسـازی 
حـوزه ریلـی منطقـه بـود کـه درایـن راسـتا پـروژه ایجـاد کمربنـد 
ریلـی ازایسـتگاه ساالررشـتخوار بـه ایسـتگاه شـادمهر مـه والت با 
اعتبـاری بـه مبلـغ ۱20میلیاردتومـان دراردیبهشـت ماه سـال جاری 
کلیـد خـورد که ایـن پروژه بـه تسـریع درحمل بـار ازمنطقـه خواف 

بـه جنوب کشـور کمـک شـایانی مـی نماید.
دکترباسـتانی بـا اشـاره بـه ایجاد شـهرک صنعتـی شـماره دوتربت 
حیدریـه گفت:ایـن شـهرک صنعتـی در بهتریـن مـکان بـرای حضور 
سـرمایه گذاران ایجادشـده اسـت وآینده بسـیار خوبی خواهد داشت 
بطوریکـه ازابتدای سـال تاکنـون ۱۸ نفربـرای راه انـدازی کارگاههای 
تولیـدی اقـدام نمودند ضمـن اینکه ماهـم درمرحله اول تـاش نموده 
ایـم زیرسـاخت های ایـن شـهرک صنعتـی را فراهم کنیـم ودرهمین 
راسـتا بـرای گازرسـانی اقدام شـده اسـت که تا سـه ماه آینـده این 
مشـکل برطـرف خواهـد شـد همچنیـن مشـکل تلفـن تـا یـک ماه 

آینـده نیـز رفع می شـود.

اختصـــاص ۶1 میلیـارد ریـال بـه توسعـه ورزش 
حیـدریـه تـربـت  منطقـه 

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس شورای اسامی 
گفت: وزارت ورزش و جوانان با اختصاص ۶۱ میلیارد و 200 میلیون ریال 
به توسعه ورزش سه شهرستان تربت حیدریه، زاوه و مه والت موافقت 

کرد.
سعید باستانی روز پنجشنبه با اشاره به دیدار هفته جاری خود با وزیر 
ورزش و جوانان، گفت: 40 میلیارد ریال از این رقم برای ساخت و تکمیل 
نیز  مجموعه ورزشی پنج هزار نفری تربت حیدریه و ۱5 میلیارد ریال 

برای ساخت پیست تارتان دو و میدانی این شهر هزینه می شود.
وی گفت: چهار میلیارد ریال برای تامین چمن مصنوعی زمین فوتبال 
زاوه و 400 میلیون ریال نیز برای تکمیل گود ورزش باستانی این شهر 

منظور خواهد شد.
باستانی  برای تکمیل گود  نیز  اینکه یک میلیارد ریال  بیان  با  باستانی 
مه والت اختصاص یافته است، گفت: 500 میلیون ریال نیز برای تکمیل 
توابع بخش جلگه  رخ شهرستان تربت  از  سالن ورزشی روستای نسر، 

حیدریه در نظر گرفته شد.
سه  ورزشی  های  هیات  به  نقدی  های  کمک  اختصاص  افزود:  وی 
شهرستان حوزه انتخابیه به مبلغ ۳00 میلیون ریال و تامین 2 مجموعه 
از دیگر  مه والت  و  زاوه  برای دو شهرستان  و تجهیزات ورزشی  لوازم 

موارد توافق شده با وزیر ورزش بود.

ایجــاد نمایشگاه دائمی صــادرات  ونمـایندگی 
حیـدریه تـربت  منطقــه   در  گمرک 

ــل  ــرای تکمی ــم  ب ــای مه ــراز نیازه ــی دیگ ــتانی یک ــر باس دکت
چرخــه محصــوالت کشــاورزی  منطقــه بخصــوص زعفــران ، 
ــوان  ــادرات عن ــعه ص ــه توس ــرک و پایان ــاد گم ــته  و....  ایج پس
ــد  ــاورزی ازتولی ــوالت کش ــل محص ــه کام ــت: درچرخ ــود وگف نم
ــت  ــت ، داش ــش کاش ــه بخ ــود دارد. درس ــش وج ــرف 5 بخ تامص
ــفانه  ــت، متاس ــاورزی اس ــخت کار کش ــل س ــه مراح ــت ک وبرداش
کــم ســود تریــن و مراحــل بعــد  کــه فــرآوری وصــادرات اســت 
دارای ســود بیشــتر اســت کــه بــاز مــا در منطقــه در ایــن حــوزه 

ــم . ــداده ای ــام ن ــون انج ــا کن ــادی ت کار زی
ــم  ــابقه اعظ ــه س ــود اینک ــا وج ــش  ب ــن   دو بخ ــزود: درای وی اف
ــده و  ــام نش ــی انج ــت اقدام ــاورزی اس ــرروی کش ــتان ب شهرس
ــی  ــع تبدیل ــا وصنای ــرکت ه ــرآوری، ش ــوزه ی ف ــتی  درح بایس
ــزی   ــاز منطقــه ایجــاد شــود  کــه در حــال برنامــه ری ــر نی ــا ب بن
ــادرات  ــا ص ــتیم ام ــع هس ــه صنای ــن گون ــدازی ای ــرای  راه ان ب
نیــاز بــه ایجــاد پایانــه ونمایشــگاه دائمــی صــادرات داشــت کــه 
ــی  ــهرک صنعت ــن درش ــار زمی ــذ و20هکت ــه را اخ ــای اولی مجوزه
شــماره دو تربــت حیدریــه بــه آن اختصــاص داده ایــم ودرادامــه 
دســتور اولیــه بــرای ایجــاد نمایندگــی گمــرک درتربــت حیدریــه 
ــهرک  ــده در ش ــاه آین ــا دوم ــم وت ــوراخذ نمودی ــرک کش را ازگم
صنعتــی شــماره یــک مســتقر مــی شــود کــه  ایــن دفتــر گمــرک 
ــه  ــماره دو ب ــی ش ــهرک صنعت ــادرات درش ــه ص ــاد پایان بعدازایج

ــد. ــد ش ــل خواه ــا منتق آن ج
ــک  ــادرات ی ــی ص ــگاه دائم ــه ونمایش ــاد پایان ــتانی گفت:ایج  باس
ــا بهــره بــرداری از آن  ونیــم ســال بــه طــول مــی انجامــد کــه ب
و ارائــه خدمــات گمــرک و پایانــه صــادرات در منطقــه، نیازهــای 
جمعیــت بیــش از یــک میلیونــی جنــوب خراســان درایــن حــوزه 

مرتفــع خواهــد شــد.

اخذ مجوز ساخت بیمارستان 7۶ تختخوابی زاوه
ـــس  ـــه والت در مجل ـــه،زاوه وم ـــت حیدری ـــردم ترب ـــده م نماین
شـــورای اســـامی گفت:عملیـــات ســـاخت بیمارســـتان 
ـــی دانشـــگاه  ـــع داخل ـــا مناب ـــان ســـال94 ب شهرســـتان زاوه در پای
ــده  ــدون مجوزآغازشـ ــه وبـ ــت حیدریـ ــکی تربـ ــوم پزشـ علـ
بـــود امـــا ایـــن پـــروژه ازابتـــدا بـــه دلیـــل اینکـــه بـــدون 
ــار  ــف اعتبـ ــود ردیـ ــده بـ ــاخت شـ ــه سـ ــروع بـ مجوزشـ
ــدوده  ــارج ازمحـ ــروژه خـ ــن پـ ــن زمیـ ــت و همچنیـ نداشـ

ــت . ــهری قرارداشـ شـ
ــتن  ــه داشـ ــی کـ ــا ازآنجایـ ــزود:  امـ ــتانی افـ ــر باسـ دکتـ
ــروع  ــت شـ ــردم زاوه اسـ ــق مـ ــته  بحـ ــتان خواسـ بیمارسـ
بـــه پیگیـــری نمودیـــم وکارهـــای اساســـی ماننـــد گرفتـــن 
ـــت  ـــای الزم از وزارت بهداش ـــوز ه ـــذ مج ـــار  و اخ ـــف اعتب ردی
را انجـــام دادیـــم والبتـــه  مجـــوز ســـاخت بیمارســـتان را از 
۳4 تخـــت بـــه 7۶ تختخوابـــی ارتقـــاء داده شـــد ودرحـــال 
حاضرردیـــف بودجـــه مشـــخصی هـــم دارد وامیدواریـــم بـــا 

برداشـــتن موانـــع کار بـــا ســـرعت جلـــو بـــرود.


