
 مجلس نماينده کارنامه

 منصوری؛ عباسعلی عملکرد به نگاهی

  

 مديريتی و اجرايی های پست ميان در... ١ صفحه از ادامه

 مستقيما نماينده فرد که دليل اين به مجلس نمايندگی کشور،

 همواره يابد، می راه مجلس به انتخابيه حوزه هر از مردم آرای با

 اجتماعی قضاوت و عمومی افکار معرض در های جايگاه ز يکيا

 منتخب نماينده توسط عملکرد گزارش ارائه اينرو از. است

 جايگاه ضروريات از يکی اسامی شورای مجلس در مردم

 .رود می بشمار نمايندگان اجتماعی وظايف و نمايندگی

 مشکالت به رسيدگی محروم، مناطق توسعه آن در که گزارشی

 زيربنايی اقدامات و مردمی مطالبات به پاسخگويی منطقه،

 گزارش جهت، اين ز ا.شود می محسوب اساسی ارکان ز توسعها

 مجلس در بيدگل و آران و کاشان مردم نماينده عملکرد اهم

 موضوع تفکيک به را آن مشروح که شده تدوين اسالمی شورای

 .خوانيم می ادامه در

 )خشک بندر) کاشان اقتصادی ويژه منطقه

 نظر مد صادرات و اشتقال ايجاد قابليت لحاظ به خشک بندر

 مثال برای. است کشور های استان و ها شهرستان از بسياری

 به باشند می کاشان جوار هم های استان که قم و اصفهان

 اقتصادی ويژه منطقه مصوبه. هستند فعال راستا اين در شدت

 ايميدرو شرکت به ٩١ سال در و اخذ پيش سال ٥ به قريب

 اول معاون محترم، جمهور رئيس با که جلساتی در.شد واگذار

 تجارت و معدن صنعت، وزير با جلسه چندين و جمهور رئيس

 بندر پروژه وايميدرومسئوليت فعال را موضوع اين ام داشته

 منطقه عامل مدير ٩٣ سال در.شد دار عهده را کاشان خشک

 و مشاوره برای الزم بوجه و منصوب کاشان اقتصادی ويژه

 .گرفت ايميدروصورت به طبيعی منابع از زمين واگذاری

 فنس ضمن تا يافته اختصاص مجددی بودجه حاضر حال در

 مسئولين و تجارت و معدن صنعت، محترم وزير حضور با کشی



 تحولی مهم اين انجام.شود آغاز آن اجرايی عمليات زيربط

 و گذاشت خواهد منطقه و کاشان اقتصاد در عميق بسيار

 های راه به دسترسی که منطقه اين ويژه شرايط به توجه با

 مرکز با منطقه اين فاصله به عنايت با داردو آهن خط و ترانزيتی

 به قريب که تهران، و سمنان مرکزی، ،قم، اصفهان های استان

 بهترين از يکی به را منطقه اين سرعت به باشد می ساعت دو

 توان می جرات به.داد خواهد ارتقاء کشور خشک بندر مناطق

 استان و کاشان اقتصادی های فعاليت تمام مهم اين انجام گفت

 در. داد خواهد قرار تاثير تحت آتی های سال در را جوار هم های

 فرماندار اتفاق به مجلس نماينده که ای جلسه در گذشته ماه

 واگذاری موانع داشتند طبيعی منابع سازمان رئيس کاشان،

 های تالش از. شد واگذار آن زمين و مرتفع ايميدرو به زمين

 عامل مدير کاظميان مهندس آقای جناب و محترم فرماندار

 تشکر کردند همراهی دلسوزانه که کاشان خشک بندر محترم

 .شود می

 مخابرات

 همراهی و مجلس در مردم نماينده شده انجام های پيگيری با

 ٤٣ بر بالغ استان محترم کل مدير و کاشان مربوطه مسئوالن

 برای تلفن خط واگذاری های طرح برای اعتبار لایر ميليارد

 به آن ساکنين که مهر مسکن جمله از کاشان مختلف نقاط

 مجلس نماينده به مداومی مراجعات و بودند مضيقه در شدت

 همچنين.رسيد برداری بهره به فجر دهه در و انجام داشتند

 العاده فوق اهميت از که کاشان به اصفهان نوری فيبر پروژه

 داشته بر در هزينه لایر ميليارد صد به قريب و است برخوردار

 خواهد واقع برداری بهره مورد نزديک آينده در اله انشا و تکميل

 حاشيه و روستائيان مشکالت رفع جهت در هايی تالش.شد

 محترم کل مدير از. است گرفته انجام نيز کاشان نشينان

 است الزم کاشان مخابرات محترم رئيس و استان مخابرات

 .آيد عمل به قدردانی

 درمان و بهداشت



 مخصوصا کاشان مردم نياز به توجه با درمان و بهداشت حوزه در

 و ن تهرا امکانات از گيری بهره امکان که درآمد کم اقشار

 .بود مجلس نماينده های دغدغه مهمترين از ندارند را اصفهان

 بهداشت وزرای با متعدد های نشست ضمن لحاظ همين به

 گام در. يابد تمرکز کاشان در استانی امکانات تمام کرد سعی

 و دانشگاه محترم مسئولين کمک با کاشان دانشگاه اول،

 کشور در شهرستانی هيچ. يافت ارتقاء يک تيپ به خانه وزارت

 مراکز از بعضی. باشد نمی يک تيپ پزشکی دانشگاه دارای

 تاسيس. باشند می يک تيپ پزشکی دانشگاه فاقد هم استان

 که است ديگری اقدامات جمله از پزشکی دندان دانشکده

 برای تالش. است بوده فايده به مفيد بسيار عزيز مردم برای

 های رشته افزايش و تغذيه داروسازی، های دانشکده تاسيس

 به. است شده انجام های فعاليت ديگر از تکميلی تحصيالت

 به قريب بهشتی شهيد بيمارستان تاسيسات بهسازی منظور

 تومان ميليارد ١٤ به قريب و اختصاص بوجه تومان ميليلرد ١٠

 جذب جهت در تالش. شد پرداخت پزشکی دانشگاه های بدهی

 بعدی اقدامات جمله از مردم مشکالت رفع برای متخصين

 در ها درمانگاه روزی، شبانه های اورژانس همچنين. است

 انشااله.است ذکر قابل نيز اطراف روستاهای و ها بخش و کاشان

 بيمارستان جمله از خيرساز های بيمارستان نزديک آينده در

 و کاشان عزيز مردم مشکالت ز بسياريا يثربی اله آيت حضرت

 تخته ٢٨٠ بيمارستان زنی کلنگ. داد خواهد پوشش را منطقه

 در خوبی آينده بخش نويد بهداشت محترم وزير توسط خوابی

 محترم رياست های تالش و زحمات از. است بهداشت بحث

 الزم ها طرح اين همراهی در کاشان پزشکی علوم دانشگاه

 .شود دانی قدر است

 فاضالب و آب های طرح

 آران و کاشان های شهرستان برای شده تعيين سهميه ميزان

 ثانيه در ليتر ١١٠٠ رود زاينده آب انتقال طرح در بيدگل و

 در ليتر ١٨٠ عمال ميزان اين از گذشته های سال در که است



 پيگيرهای با خوشبختانه. يافت می اختصاص منطقه به ثانيه

 و بيدگل و آران و کاشان مردم نماينده سوی از گرفته صورت

 در ليتر ٤٠٠ يعنی برابر دو حدود به ميزان اين ذيربط مسووالن

 به سهميه اين افزايش برای تالش همچنين. يافت افزايش ثانيه

 است رود زاينده آب انتقال طرح واقعی ظرفيت که ليتر ١١٠٠

 حوزه در شده پيگيری های طرح ديگر از. باشد می جريان در

 زيادی تسهيالت که است شهری فاضالب پروژه فاضالب و آب

 مناطق در آب سازی ذخيره طرح. شد جذب زمينه اين در

 در شده انجام های فعاليت ديگر از نيز کاشان تابعه کوهستانی

 منطقه بودن گرمسيری به توجه با همچنين. است حوزه اين

 سال، گرم فصول در سرمايش جهت برق باالی مصرف و کاشان

 وزير به بيدگل و آران و کاشان مردم نماينده سوی از تذکری

 منطقه اين برق قيمت احتساب درخواست و شده داده نيرو

 حاضر حال در در شده مطرح گرمسيری مناطق تعرفه طبق

 وزير با خصوص اين در جلساتی و است پيگيری حال در نيز

 .است شده برگزار نيرو محترم

 درباره کاشان ای منطقه فاضالب و آب رييس اسدی، مهندس

 اظهار اخير سالهای طی حوزه اين در عمرانی های طرح اجرای

 چاع حلقه ١٢ از بيش تجهيز و حفر گذشته سال دو در: داشت

 صورت کاشان منطقه در تومان ميليارد ١٢ اعتبار با عميق

 فرسوده های شبکه از کيلومتر ٣٠ از بيش اصالح. است گرفته

 مخزن ساخت تومان، ميليارد نيم و هفت اعتبار با آب انتقال

 اعتبار، تومان ميليارد نيم و يک با کاشان مکعبی متر هزار پنج

 طرح ديگر از برزک به ويشنگ چشمه انتقال خط اصالح

 طرح به اسدی. است اخير سالهای طی آبفا شده انجام های

 با که طرح اين در: گفت و کرد اشاره کاشان شهری فاضالب

 حدود رسيده اجرا به اسامی توسعه بانک خارجی فاينانس

 :کرد اضافه وی. است شده ايجاد فاضالب شبکه کيلومتر ١٧٠

 اوراق انتشار از استفاده با طرح اين داخلی فاينانس همچنين

 عباسعلی پبگيری با که گرفته صورت نياسر شهر در مشارکت



 اوراق تومان ميليارد هشت مجلس محترم نماينده منصوری،

 نياسر برای نيز تومان ميليارد دو و کاشان برای مشارکت

 بخش در شده جذب اعتبارات مجموع وی. يافت اختصاص

 احتساب با: گفت و کرد اعالم تومان ميليارد ٢٠٠ را فاضالب

 اعتبار تومان ميليارد ٢٣٠ آب، بخش تومانی ميليارد ٣٠ سهم

 اجرايی کارهای در و جذب کاشان منطقه در اخير سالهای در

 .است شده هزينه

 کشاورزی حوزه های طرح

 کاشان مردم نماينده حضور و هماهنگی با نشستی حوزه اين در

 کاشان، کشاورزی بخش مسووالن و مجلس در بيدگل و آران و

 و مشکالت نشست، اين در. شد انجام کشاورزی جهاد وزير با

 رايزنی. گرفت قرار بررسی مورد منطقه کشاورزان نيازهای

 ظرفيت معرفی و زينتی ماهيان شهرک احداث خصوص در

 گياهان و ها ميوه گالب، و گل جمله از کاشان کشاورزی های

 .بود نشست اين در بررسی مورد موضوعات ديگر از دارويی

 از منطقه کشاورزان به تسهيالت تومان ميليارد ٣٤ اعطای

 .است شده انجام های فعاليت ديگر

 سال دو طول در کشاورزی آب ذخيره های استخر ايجاد

 سردخانه تاسيس. است شده انجام ميليارد ٦٤ اعتبار با گذشته

 منطقه کشاورزی و صنايع بخش نيازهای ز کاشانا در صفر زير

 واحد نقدينگی تامين زمينه در. است پيگيری حال در که است

 شد انجام اقداماتی گرفته صورت های رايزنی با توليدی های

 کشاورزی بخش توليدی های واحد ز بسياريا آن نتيجه در که

 کشور، نمقاط ساير های واحد از بسياری خالف بر کاشان

 .دادند ادامه را خود فعاليت همچنان

 شهرسازی و راه

 اتمام شده انجام های پيگيری با شهرسازی و راه حوزه در

 کاشان جاده و اردهال مشهد به کاشان جاده شدن بانده دو

 روکش و تعريض و( جعفرآباد)کبير امير صنعتی شهرک به

 بهسازی برای بودجه اختصاص مسکن، حوزه در و برزک جاده



 حال عين در. است گرفته صورت کاشان مهر مسکن محوطه

 است شده انجام شهرسازی و راه محترم وزير با که جلساتی در

 قرار کارشناسی مورد راوند خيز حادثه پل گرديد درخواست

 اردهال مشهد به کاشان جاده در سطح هم غير های پل. گيرد

 اليحه ٢٠ جدول در که ورکان - برزک - کاشان جاده و نصب

 مشکالت حال عين در. نمايد فعاليت به شروع دارد قرار بودجه

 بودجه اختصاص با تا مطرح محترم وزير با کاشان مهر مسکن

 .شود مرتفع مشکالت اين

 کاشان فرودگاه

 فرودگاه از گيری بهره بر مبنی رهبری معظم مقام اوامر با

 باپيگيری و گرديد صادر نظامی غير و نظامی صورت به کاشان

 نيروهای کل ستاد و هوايی پدافند قرارگاه شده، انجام های

 از مسافربری های هواپيما برداری بهره گذشته ماه در مسلح

 محترم شهردار تالش با. نمودند اعالم بالمانع را کاشان فرودگاه

 در مربوط های بخش و سالن کاشان شهر محترم شورای و

 نماينده که جلساتی طی و احداث فرودگاه نظامی غير بخش

 زيربط مسئوالن با محترم شهردار و محترم فرماندار مردم،

 نجف و مشهد به پرواز قرارداد زودی به اميدواريم اند داشته

 .گردد منعقد هواپيمايی های شرکت با اشرف

 کاشان به تهران نساجی هنرستان تجهيزات انتقال

 پرورش و آموزش محترم رياست و مردم نماينده که نشستی در

 داشته درخشان دکتر آقای جناب وزير محترم معاون با کاشان

 هنرستان به تهران نساجی هنرستان تجهيزات انتقال اند،

 قطب کاشان که اين به عنايت با اقدام اين. شد اعالم کاشان

 بهره بی تجهيزات اين از تاکنون و باشد می کشور نساجی

 گذار تاثير بسيار مهم رشته اين به آموزان دانش جذب در بوده

 کشور در هنرستان ٥ برای فقط نادر تجهيزات اين. بود خواهد

 .بود شده بينی پيش

 گاز سازی ذخيره طرح

 طرح در خوبی بسيار اقدامات گذشته سال در خداوند ياری به



 متری ۴۵٠ عمق در پروژه اين. گرفت انجام گاز سازی ذخيره

 لهستان کشور به تأييد برای کشف از بعد که است زمين زير

 های مجوز اخذ و تأييد از بعد و شد فرستاده بالروس سپس و

 برای. شد آغاز رسما قبل ماه ٨ از پروژه محيطی زيست الزم

 شهری فاضالب آب خريد برای پروژه اين نياز مورد آب تامين

 و آب شرکت با تومان ميليارد ۵ مبلغ به قراردادی کاشان

 نمکی گنبد پروژه. گرديد منعقد کاشان شهرستان فاضالب

 رسما روسی و آلمانی ايرانی، پيمانکار توسط ٩١ سال ز نصرآبادا

 رييس از طرح اين نشدن متوقف برای که است خورده کليد

 در سازی ذخيره طرح اولين در. است شده استفاده ايرانی گروه

 سه نگاری لرزه علميات انجام با کاشان نصرآباد نمکی ساختار

 انجام ماه ٨ حدود مدت طی حفاری متر هزار ٢۶٠ بر بالغ بعدی

 مدت اين طی عمليات انجام سرعت و کار حجم اين که شد

 ميليارد ٢ طرح اين نخست فاز در. شود می محسوب رکود يک

 می ذخيره گاز مکعب متر ميليارد ٢ نيز دوم فاز در و مکعب متر

 دو کاشان، نصرآباد نمکی گنبد طرح از برداری بهره با. شود

 می اضافه کشور گاز سازی ذخيره ظرفيت به مکعب متر ميليارد

 که است اين کاشان منطقه برای طرح اين مزايای جمله ز ا.شود

 و کاشان در پروژه اين تومانی ميليارد يکهزار گذاری سرمايه با

 مورد انرژی که صنعتی منطقه اين در نفتی تأسيسات ساخت

 اهميت از است گازی کاشان منطقه صنايع اکثريت استفاده

 گاز سازی ذخيره شرکت مديرعامل. است برخوردار ای ويژه

 منطقه در ملی پروژه اين اجرای با: آورشد ياد ايران طبيعی

 طرح. شد خواهد ايجاد منطقه در اشتغال هزار دو تا کاشان

 دستور در که است مهمی های طرح جمله از گاز سازه ذخيره

 .است اسالمی شورای مجلس در مردم نماينده پيگيری و کار

 صنعت کارگران به بازنشستگی و کار سختی پرداخت

 کاشان نساجی

 مجلس در بيدگل و آران و کاشان نماينده های پيگيری با

 سازمان امنای هيات حضور با که ای جلسه در اسالمی شورای



 اجتماعی رفاه و کار محترم وزير دفتر در اجتماعی تامين

 کاشان نساجی شرکت کارگران کار سختی بودجه شد، تشکيل

 البته. شد داده وتخصيص تامين نيز آن بودجه و تامين و تصويب

 نساجی کارگران معوقات ساير تامين برای ها پيگيری همچنان

 .است پيگيری حال در کاشان

 ريسندگی کارخانجات بازنشستگان معوقات پرداخت

 کاشان نساجی و

 از نفر ٥٢٠٠ به قريب دارند اطالع همگان که گونه همان

 که کارند طلب کارخانه اين از کاشان کارخانجات کارگران

 تومان ميليون ٣٠ حداکثر و ميليون ٥ حداقل کدام هر طلب

 .گذرد می معوقات اين از سال ١٢ به نزديک و. باشد می

 و تومان ميليارد ٢٠٠ بر افزون کارخانجات هراين به متاسفانه

 همه و. است تومان ميليارد ١٠٠ به نزديک آن موجود سرمايه

 سازمان و ها بانک توقيف در کارخانجات امکانات و ها زمين

 ٣٥ مبلغ بازنشستگان مبلغ، اين از. است اجتماعی تامين

 برای زيادی راههای گذشته سال٢ در. طلبکارند تومان ميليارد

 جدی موانعی با کدام هر که شد بررسی عزيزان اين مشکل رفع

 ولی بود کارخانجات به متعلق که زمين هلل الحمدا. گرديد مواجه

 محترم وزير با که جلساتی با داشت کاربری و سند مشکالت

 تجارت و صنعت وزارت و استان کل مدير مربوطه، معاون جهاد،

 اله انشا که داشت پی در را ای کننده خوشحال نتايج شد انجام

 بتوانيم عزيز کارگران به زمين اين اختصاص با سال پايان ز قبال

 که محترم فرماندار دانم می الزم. کنيم شاد را عزيزان اين دل

 .نمايم تشکر نمودند تالش نماينده، با همگام راستا اين در

 کاشان در خاورميانه خانه رصد بزرگترين

 )کامو) کاشان اطراف کوههای در کاشان نجوم رصدخانه

 تحت درفنالند اکنون هم که آن آينه بزودی وانشااله احداث

 .شد خواهد اندازی راه و انتقال منطقه آن به دارد قرار صيقل

 حضور با مراسمی طی و ساخته کشور در که آينه اين های پايه

 نماينده و منصوری پروفسور الريجانی، دکتر آقای جناب



 رصد بزرگترين خانه رصد اين. شد رونمايی کاشان مردم

 توانست خواهد ميرسد نظر به و باشد می خاورميانه خانه

 ايفا را زيادی نقش مطالعاتی و تحقيقاتی توريسم جذب در

 فناوری و تحقيقات علوم، محترم وزير از کاشان نماينده. نمايد

 قول وزير و است کاشان دانشگاه در نجوم پژوهشکده خواستار

 عظيمی تحول خانه رصد اين. است داده رابطه اين در مساعد

 علمی مهم امتيازات از و آورد می بوجود کشور نجوم رصد در

 رياست های تالش از دانيم می الزم. گردد می محصوب کاشان

 .نماييم تشکر مهم طرح اين همراهی در کاشان دانشگاه محترم

 کاشان شرق در نفت بارانداز

 وزير از مردم نماينده که مجوزی و محترم مسئولين پيگيری با

 در نفت مکعب متر ميليون ١٠٠ بارانداز نمود اخذ نفت محترم

 صنعت توسعه در بارانداز اين. گردد می احداث کاشان شرق

 تواند می را سزايی به نقش کاشان در اشتغالزايی و پااليشگاهی

 ضمن گاز سازی ذخيره طرح با همگام طرح اين. نمايد ايفا

 مزايای از ، گازی و نفتی های ميدان منفی عوارض نداشتن

 جوانان به توجه با. شود برخوردار تواند می گازی و نفتی مناطق

 و نفت صنعت نياز به عنايت با و کاشان شهرستان تحصيلکرده

 اين های نياز که اميدواريم تحصيلکرده، جوانان به کشور گاز

 .گردد تامين کاشانی برومند جوانان از صنعت

 اميرکبير اتوبان روشنايی

 محترم نمايندگاه پيگيری با که کاشان اتوبان احداث زمان از

 عدم تاکنون است، قدردانی قابل و داد رخ مجلس قبلی

 داشته پی در را زيادی تصادفات کاشان-قم اتوبان روشنايی

 با متعددی جلسات تاکنون گذشته سال از دليل همين به است

 بهسازی ضمن که نمودند تقبل نهايتا و برقرار زيربط مسئولين

 .گردد تامين نيز آن روشنايی اتوبان اين آسفالت روکش و

 ايشان اقدام از.نمودند همراهی راستا اين در نيز محترم فرماندار

 .شود می قدردانی

 مدارس نوسازی



 ابعاد در که است خيرين مهد کاشان پرور خير شهرستان

 اقدامات جمله از. اند شتافته کاشان توسعه ياری به مختلف

 برای سازی مدرسه مسير در تالش عزيز خيرين اين مهم

 اين از بعضی تکميل منظور به. است بوده کاشان مختلف نقاط

 دفتر در جلسه چندين کاشان، مدارس همچنين و ها پروژه

 همچنين و تشکيل پرورش و آموزش وزارت نوسازی رئيس

 نوسازی محترم رئيس و وزير معاون رئيسی دکتر آقای جناب

 توجهی قابل های کمک کاشان مدارس در حضور با مدارس

 پروژه اين از بعضی که اند داده اختصاص ها پروژه تکميل برای

 جهت است ذکر شايان. است تکميل حال در برخی و تکميل ها

 پيگيری با لایر ميليارد ٤٢ مبلغ مدارس نوسازی و تکميل

 .يافت اختصاص کاشان شهرستان به مجلس در مردم نماينده

 که کتابچی آقای جناب گرامی برادر های تالش از راستا اين در

 را مردم نماينده و اند داشته حضور جلسات اين در دلسوزانه

 .شود قدردانی است الزم نمودند ياری

 ٢٢ تبصره اعتبارات توزيع

 مديريت سازمان رييس از مجلس نماينده خواست در به بنا

 توزيع جمهور رييس معاون تصويب و کشور ريزی برنامه و

 طرح جهت نماينده توسط بودجه قانون ٢٢ تبصره اعتبارات

 مبلغ ذيل های طرح اجرای برای. يافت اختصاص ذيل های

 .يافت اختصاص کاشان شهرستان ريالبه ميليارد ٧٠

 شده داده اختصاص بحران مديرت برای تومان ميليارد ٥/٣

 و احداث کيان، استخر تکميل جهت بودجه اختصاص. است

 بهداشتی مرکز احداث مهر، مسکن نبيا اال خاتم مدرسه تکميل

 مرکز تکميل برزک، بهداشتی مرکز تکميل کبير، امير درمانی

 هادی چشم مرکز تجهيز مهر، مسکن االنبيا خاتم بهداشتی

 نشلج، ورزشی سالن احداث استرک، ورزشگاه تکميل زاده،

 ورزشی سالن کفپوش تکميل سن، سن ورزشی زمين احداث

 هزار ١٥ مخزن باب سه احداث اميرکبير، استخر تکميل لتحر،

 کاشان، مهر مسکن به آبرسانی اجرای کاشان، شهر مکعبی متر



 آب مجتمع تکميل جزه، و دره خمب، آشاميدنی آب تکميل

 آشاميدنی آب مجتمع تکميل استرک، و جوشقان آشاميدنی

 راههای تکميل روستايی، حفاری های طرح ورکان، و آزران

 سيالب از جلوگيری جهت نيز لایر ميليارد ٣٥ مبلغ.روستايی

 بخشی تنظيم قانون ١٠ ماده منابع محل از بحران مديريت و

 برنامه قانون ٢٢٤ ماده ش بند موضوع دولت مالی مقررات از

 .يافت اختصاص ايران اسالمی جمهوری توسعه پنجم

 به منصوری عباسعلی فعاليت سال سه طی فوق، موارد بر عالوه

 شورای مجلس در بيدگل و آران و کاشان مردم نماينده عنوان

 منطقه، متبرکه بقاع به مالی مساعدت قبيل از اقداماتی اسالمی

 ورزشی، نياز مورد امکانات به کاشان ورزشی های هيات تجهيز

 مهر، مسکن زيرساختی نياز مورد های طرح اجرای به مساعدت

 سه اختصاص کاشان، ورزشگاه تکميل برای بودجه تخصيص

 دعوت کاشان، شهرستان به بحران اعتبار تومان ميليارد نيم و

 حل برای رايزنی منطقه، در حضور جهت کشوری مسووالن از

 سربازان انتقال در مساعدت راوند، صنعتی شهرک برق مشکل

 های طرح تکميل جهت مساعدت و کاشان به شهرستان بومی

 .است گرفته صورت پرورش و آموزش ساز خير


