
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جناب آقاي مهندس رضا عليزاده

 نماينده منتخب مردم شريف شهرستان ورزقان و خاروانا

تي براي رهبر عظيم باسالم و صلوات به روح مطهر امام راحل و ارواح  طيبه شهدا و با آرزوي سالم
و خاروانا، ضمن عرض و سالم به جنابعالي منتخب مردم انقالبي شهرستان ورزقان الشان انقالب 

تبريك به مناسبت پيروزي در انتخابات مجلس در اين حوزه انتخابيه ، مي خواهم لحظاتي از وقت 
شما منتخب مردمي هستيد كه بيش از  جنابعالي را به خواندن و تفكر به اين نامه جلب نمايم.

 دم اين شهرستان، مرخانواده هايشان زندگي مي كنندمعلول درزن و مرد و دختر و پسر  1200
معادن عظيم مس و طال و سنگهاي قيمتي و تزئيني  نشسته اند ولي از درآمد در بستر  سالهاست

جوان  فراوان هيچ فعاليت صنعتي بودن نيروي  باوجود دارا ورزقان شهرستان .نبرده اندآن بهره اي 
رستانهايي مي باشد جزو معدود شهو  جريان ندارديا توليدي يا خدماتي در روستاها و شهرهايش 

رشته  در. تحصيل كرده هاي فراواني مسكوت مانده و فكري به حالش نشده استچرخ صنعت كه 
..  براي امرار معاش و ازدواج و امادارد  كشاورزي و... ، مديريت ، اقتصاد ، مهندسي، هاي حقوق 

كارگزاري در حكومت خواهم قلب تان را زياد به درد آورم اما نگران دستهاي پدر هستند. نمي 
ماينده شما ن .تحملش كار هر كسي نمي باشد اسالمي گاهي چنان سخت و دردآور است كه

 تومان يارانه 45500 با امرار معاششان كم نيستند روستائياني كه درميانشان مردمي هستيد كه
تخصص مادران و كودكانش با وجود بيمار بودن پولي براي مراجعه به پزشكان م .گذردمي دولت

زودرس در مقايسه با ساير شهرستانها شده است.  ناگهاني و ندارند و باعث افزايش مرگ
ندارد تا مادران رنج كشيده اين شهرستان بخاطرش به اهر  وجود سونوگرافي دستگاه شهرهايشدر

و  و تبريز نروند. مردم كم توقع، انقالبي و غيور اين شهرستان در مراجعه به ادارات و بانكها حرمت
. ارزششان حفظ نمي شود و اين ولي نعمتان بازيچه كارمندان و مديراني از خدابي خبر مي شوند

و  آبرو مسائل حاشيه اي بجاي برنامه ريزي وكار و تالش در اين شهرستان حكمراني مي كند.



در موعد انتخابات مجلس شوراي اسالمي مورد سوء استفاده  حيثيت شهرستان هر چهار سال
و فريب كار و نمك نشناس و عده اي طرفدار كانديداهاي عقده اي و كينه اي و دنياپرست برخي از 

جنابعالي نماينده مردمي هستيد كه جاده هاي بين  غافل و جاهل و مغرض مي شود.
پمپ بنزين و گاز طبيعي محروم  نعمت از اهر)-خاروانا، ورزقان-ورزقان، ورزقان -شهريشان(خواجه

مام كند كدام مسئولي است و نمي دانم اگر كسي يا اصال توريستي شبي در اين جاده بنزين ت
 ،باشد.روستاهايي همچون اندريان، ليالب، طرزم، صومعه دل، كاسين، آقبالغ گويش ميپاسخ

وجود دارد در اين شهرستان  بكرآباد و... جوشين، مهترلو، آستمال، هللا لو، علويق، ، ارزيل،مسقران
 .را دارد منطقهدر  و سرمايه گذاري وخدمات شدن به قطب صنعت و توليد كه ظرفيت تبديل

خودتان (با وجود ظرفيت عظيمي در صنعت گردشگري  كه نماينده شهرستاني هستيدجنابعالي 
جنابعالي نماينده مردان و  است. صورت نگرفته حوزه مهم هيچ اشتغالي در آن )بهتر مي دانيد

محصوالت  با دستهاي پينه بسته سالهاست در مزارع به سختي كار كرده  وزناني شده ايد كه 
و براي امرار  مي كنند و قالي مي بافند در كارهاي عمراني كارگري ،وليد كرده اندكشاورزي ت

مشغولند اما از  هايشان)و شهرهاي اطراف (دور از خانواده  معاش به كارهاي متفرقه در روستاها
نمي دانم وضعيت تامين هزينه هاي خداي نكرده اگر حادثه اي رخ دهد، بيمه و آينده محرومند و 

در راههايي رفت و آمد مي كنند كه هر لحظه امنيت  زندگي بچه ها و زنانشان چه مي شود.
در خطر است و  ضوكم عر در جاده هاي دوطرفه  بارفت و آمد ماشين هاي سنگين و... جانيشان

ي به ياهرا و به نتيجه رساندن پروژه دليلش كسي نيست جزء مسئوالني كه توانايي مديريت و اج
پاسخگوي يا خواهيد توانست كه از خدمتتان دارم اينست آسوالي  و ندارند. اين مهمي را نداشته

مجلس به اميد اين همه مشكالت شهرستان باشيد و دردهاي مردمي را كه هر دوره از انتخابات 
چيزي كه مسلم است يك نفر  باشيد؟ ،رهايي از اين مشكالت در تالطم انتخاباتي به سر مي برند

به تنهايي آن هم نماينده اي كه وظايف خطيري چون قانون گذاري و نظارت بر قوانين و امور 
اين همه التيام بخش مملكت دارد ، هيچوقت نخواهد توانست بر اين همه مشكالت فائق آمده و 

هم نخواهد  قدر توان و وقت و تخصص نيك نفر آ مسلم تر است،وچيزي كه  دمحروميت باش



اما پيشنهادي كه اينجانب دارم اينست از فرصت چند ماهه اي كه تا ورود به مجلس داريد  داشت.
 صاحب نظر استفاده نموده و نخبگان و دلسوزان و منتقدان بي غرض و بدون كينه و كارشناسان

مديريتي و برنامه  سياسي و فرهنگي، گردشگري، اقتصاد حوزه هاي مختلف اعم از حوزه اشتغال و
و شيفتگان خدمت و كرده   شهرستان را شناسايي اجرايي طراحي و و معدني، عمراني ريزي،

فكر يا  هاي و خلق خدا و دلسوزان شهرستان را انتخاب و با تشكيل اتاق تالشگران براي رضاي خدا
زمينه طراحي و تدوين طرح هاي كارشناسي شده را براي ارائه به مجلس  ،هاي مشاورانگروه

آقاي مهندس از ظرفيت  .تا همه مردم شهرستان از فوايد و عايدات آن استفاده نمايند فراهم آوريد
باالي كانديداهاي دلسوز اين دوره و دوره هاي قبلي انتخابات مجلس استفاده نموده و از صاحبان 

و انديشه از تمام گرايش هاي سياسي و انتخاباتي كه باشند در تشكيل گروههاي مشاوران  فكر
براي در منطقه باعث عدم همراهي  كه دارندگرايشي هربا  حذف صاحب نظران .بهره گيري نماييد

مشاوران رسمي جنابعالي در صورتيكه توانمند  پيشبرد اهداف توسعه اي در منطقه خواهد شد.
و از توانايي ايشان حوزه هاي مختلف را گرد هم آورده  ي كارشناسان خبرهباشند خواهند توانست 

براي توليد طرح هايي اساسي و عملي براي ارائه به مجلس استفاده نمايند تا ان شااله با تصويب و 
وسعه ورزقان و خاروانا و ساير مناطق كمترتوسعه شاهد ت كارشناسي شدهاجرايي شده طرح هاي 

سال آتي شاهد ايجاد تحولي 4اميدوارم با مديريت و تدابير جنابعالي در  باشيم.در كشور يافته 
اساسي براي شهرستان وارائه خدماتي در شان مستضعفان شهرستان در جهت بهبود اوضاع 

باشيم. شانشغلي و سالمتي، معيشتي  

ظرم براي برون رفت از وضعيت فعلي شهرستان در اولويت مي باشند:طرح هايي كه به ن  

( پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه مناطق كمتر توسعه يافته با عضويت نمايندگان مناطق محروم-1
 براي پيگيري و استيفاي حقوق ازدست رفته ساكنان مناطق محروم)

ها خانواده وتحصيلي فرهنگي اقتصاديانواده براي بهبود اوضاع اجتماعي طرح تاسيس وزارت خ-2  



براي هرمنطقه از شهرستان نسبت به مزيت اقتصادي  طرح تاسيس شركتهاي تعاوني تخصصي-3
در شركتهاي تعاوني  آن منطقه( جذب سرمايه هاي سرگردان روستائيان با بكارگيري خودشان

)روستاهاي بزرگ و مستعد سرمايه گذاري  

(حداقل يك هنرستان و مولد حرفه اي در رشته هاي شغل زا هنرستانهاي فني و طرح تاسيس-4
 براي هر دهستان)

كارگران معادن و كاركنان شركتي و قرارداي و مشاغل خدمات عمومي قرارداد طرح ساماندهي-5
مناطق كمتر توسعه يافته ادارات  

ن(طرح طرح بيمه بازنشستگي اجباري كارگران ساختماني، قالي بافان، كشاورزان و دامدارا-6
 امنيت روستائيان)

طرح توسعه صنعت گردشگري در مناطق كمتر توسعه يافته و گردشگرپذير(استفاده از تجربه -7
 كليبر و خداآفرين)

طرح آموزش و گسترش صنايع تبديلي و پايين دستي مس و طال و سنگ هاي تزئيني در -8
و همچنين گسترش كارگاههاي كوچك و متوسط مرتبط با معادن مناطق حاشيه معادن  

طرح ساماندهي و حمايت و گسترش مشاغل خانگي در مناطق كمتر توسعه يافته-9  

 در محل روستاهاافراد بيمار طرح غربالگري سالمت روستائيان ساكن مناطق محروم(شناسايي -10
هاي روحي و رواني و مادي روستائيان  كه منجر به كاهش هزينه پزشكي با اعزام اكيپ متخصصان

   )مي گردد

  محروم منطقه دهستان هر براي طرح تاسيس يك مجتمع  ورزشي-11

پيگيري ويژه الحاق شهرستان(يا قسمتي از شهرستان) به منطقه آزاد تجاري و اقتصادي-12  
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