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ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی« ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،ﻗﺮار ﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ دﯾﺎﻟﻤﻪ ،در داﻧﺸﮕﺎه
آزاد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮده ،و ﻫﺮ ﺷﺐ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺮﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی آﺗﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد اﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر آراﻣﯽ و ﻣﺠﺘﺒﯽ ذاﮐﺮی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮق
دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮش و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻤﻮم ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪ:

ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ  11دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  1381در
داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪه
اﯾﺪ ؟
ﻣﺠﺪ :ﺑﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
اﻓﺮاد ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮده
اﻧﺪ و ﭘﺸﺖ آن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎم و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺎرت ﻻزم ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎه ﻃﻠﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﻬﺎﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ را در
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.
ﺻﺒﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ام وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد درد ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻢ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :آﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را دارﯾﺪ و در ﺳﻮاﺑﻘﺘﺎن ﮐﺎر
اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﻣﺠﺪ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی:ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ،اﻧﺤﺼﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺤﺼﺎرﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺪ :اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن  1500ﻧﻔﺮ ﮐﺎرآﻣﻮز را ﺟﺬب
ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از  18ﻣﺎه آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺪ :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﺘﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ :ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺼﯿﺮ و وﻻﯾﺖ ﻣﺪار
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎج زاده :در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺟﺰء رﯾﺰش ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺒﻮب و ﭼﻬﺮه ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ:ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻼﯾﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎف ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺪ :در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ،ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻪ آﻟﻮد راه ﺧﻮد را ﮔﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
راه را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ.
ﮐﺎﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﺻﻮرت راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﺪام ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻀﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن دارم ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ در

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ »ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« و ﻃﺮح »ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮ درآﻣﺪ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰار ﺑﻮﻣﯽ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻀﺎر :ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
ﻣﺠﺪ :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﺿﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺰاران ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدی ﭘﺮوازی و وارداﺗﯽ
در ﺣﺎل ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﺠﺮی :آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ در ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻣﻮال ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺠﺪ :ﺳﻪ دﻧﮓ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺴﺮم و ﺳﻪ دﻧﮓ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮم اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻨﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ:

از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ  11دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺎرش ﻓﻀﺎ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و درﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺶ ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪه
اﯾﺪ ؟
ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮔﺮی ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ
راه ﺧﺮوج ﮐﺸﻮر از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ؟
ﮐﺮﯾﻤﯽ:در دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری داده ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﺧﻮراک ﻣﻐﺰ و روح اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ و رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :راه ﮐﺎرﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺟﺰﺋﯽ در ﺧﺼﻮص
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﻣﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد  400ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را
دارم.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﺘﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ:
ﮐﺮﯾﻤﯽ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻢ.
ﮐﺎﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﺻﻮرت راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﺪام ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻀﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟
ﮐﺮﯾﻤﯽ :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎری در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺿﻌﻒ در
ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ذﺧﯿﺮه روان آب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﺎرش ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺌﻮﻻت ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻀﺎر در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻨﯿﻢ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاد.

ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ

ﺣﻀﺎر :ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﺎر :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﺮا اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از رﮐﻮد
و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺮﯾﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن از دادن ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ ﺑﻪ ﺳﺌﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی در ﺧﺼﻮص
ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد.

ﻣﺠﺘﺒﯽ ذاﮐﺮی

از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ  11دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
وی ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ ﺧـﻮد را از داﻧﺸﮕـﺎه ﺷﯿـﺮاز و ﻓـﻮق ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ را ﻫـﻢ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در رﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻮان ﻣﺘﻮﻟﺪ  1368در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو،
وزارت ﻧﻔﺖ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ورزش ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر را
دارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪه
اﯾﺪ؟
ذاﮐﺮی :ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان اﺳﺖ؛
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﺳﺘﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن داد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺚ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺟﺘﻤﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟
ذاﮐﺮی :ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺴﺎد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ را
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

ذاﮐﺮی :اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﻐﺰ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﺘﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻠﺢ
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدی :ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی :ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی :ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارم

ﺣﻀﺎر :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری رﯾﺰه ﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟
ذاﮐﺮی :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﻬﺎ داده و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺆال ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی و
ﺣﻀﺎر ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪادﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد:
ﺣﻀﺎر :ﻧﻀﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح fatfﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﺎر :آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﺣﻀﺎر:اﻟﮕﻮی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﺴﺖ؟
ﺣﻀﺎر :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ؟
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﺧﻮردو 206

را ﺗﻨﻬﺎ دارﯾﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻣﻨﺼﻮر آراﻣﯽ

از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر

ﺳﺎل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

در

دوره

ﻧﻬﻢ

ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ

و

ﺷﻬﺮدار

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ وی اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دﯾﺪه
اﯾﺪ؟
آراﻣﯽ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ام
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰار از وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ و روﯾﮑﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮر
اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺑﺴﺎزد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺟﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪ
 2030ﭼﯿﺴﺖ؟

آراﻣﯽ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ از ﺑﯿﺮون ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﺟﺎم راه ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ واﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪش ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮدﯾﺪ؟
آراﻣﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺑﻮده و ﻣﺼﻮب و اﺟﺮا
ﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻨﺪر و درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدم رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺪم.
اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻮاﺣﻞ از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﻫﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :رأی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ fatfﭼﯿﺴﺖ؟
آراﻣﯽ :ﻣﻨﻔﯽ
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
آراﻣﯽ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﺘﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎج زاده :ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺤﺮاف را ﭘﯿﺶ رو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی :وزﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮی :در داﯾﺮ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ :ﺧﻮدش اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺼﻮر آراﻣﯽ :دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم

ﺣﻀﺎر :ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﺪ َُ؟
آراﻣﯽ :اﺳﺘﯿﻀﺎح آﺧﻮﻧﺪی در آن ﻣﺪت ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن وزﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ و ﻟﺠﺒﺎزی ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻦ از
آﺧﻮﻧﺪی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮد.
ﺣﻀﺎر :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
آراﻣﯽ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ اﻫﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺣﺪود  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از
دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

