ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن
ﮐﺸﻮر /ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎ را
از ﻣـﺮز ﻫـﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ﻓﺮاﺗـﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دوﻣﯿﻦ ﺷﺐ از ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ،ﻗﺮار ﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ دﯾﺎﻟﻤﻪ ،در داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻋﺒﺎداﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ذاﮐﺮی ،ﻋﯿﺴﯽ دادی زاده و زﻫﺮا ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺐ دوم ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮔﺮی ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اداﻣـﻪ ﺷﺎﻫـﺪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﮐﺎرﺷﻨـﺎس و ﺣﻀـﺎر از اﯾـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و … ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﻋﺒﺎداﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی
وی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در
رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼک ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﻨﺪه اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.
ﻫﺪف ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺰت و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﯿﮕﯿﺮی در زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد و راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻈﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدم و دو
ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﻮدم؛ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه
در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺎی ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﺟﺬب
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص اﻟﮕﻮی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در راﺳﺘﺎی
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ دﻫﻢ.

ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ،ﻃﺮح و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ
ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ،آن ﻫﺎ را وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل داﺋﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺳﻨﺪ  2030و … ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪی:

ﻃﺮف

ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل

ﻣﺘﯿﺎز

ﮔﯿﺮی

اﺳﺖ

و

ﻧﻤﯽ

ﺗﻮان

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻘﺐ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار داد ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪی:

ﺟﻠﻮی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

را

ﻧﻤﯽ

ﺗﻮان

ﮔﺮﻓﺖ

و

ﻣﺎ

ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :اﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﺳﺆال ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﺪارم.
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬب
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﺎر :ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و

راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،در ﺣﻖ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺟﻬﺎف ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺻﯿﺎدی ﻣﺎ درﯾﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺟﺎره دادﯾﻢ و اﺷﺘﻐﺎل اﺻﻠﯽ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاﻻت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و … ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺣﻀﺎر :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ؟
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪ  2030ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﮐﺪام ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ را در ﺻﻮرت
راه ﯾﺎﺑﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟

ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :آﯾﺎ در ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻣﻮال ﺧﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی :ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺧﻮردو ال ،90
ﯾﮑﯽ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارم.
ﻣﺤﻤﺪ ذاﮐﺮی
وی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ذاﮐﺮی :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج و ﭘﺴﺮﻓﺖ دارد؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻮزوی ﺑﻨﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺠﻠﺲ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ذاﮐﺮی :ﻣﺠﻠﺲ دو وﻇﯿﻔﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری و ﻧﻈﺎرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در دوره دﻫﻢ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰی ،ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮای ﺿﻌﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺮی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب،ﺑﺤﺚ اﻣﯿﺪ
و ﻧﮕﺎه ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟
ذاﮐﺮی:ﺗﻨﻬﺎ راه اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎ را از ﻣﺮز ﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﯾﮑﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال

اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺪه ،دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺴﺖ؟
ذاﮐﺮی :ﻟﯿﺒﺮال ﯾﻌﻨﯽ وادادﮔﯽ و ﻏﺮب زدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﺪه ای از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻤﺎن وزﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻌﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺳﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮐﻼن
ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﯿﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
ذاﮐﺮی :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻋﻠﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ
ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ؟
ذاﮐﺮی :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺣﻀﺎر :درﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق در اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﺗﺎن و راﻫﮑﺎرﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ذاﮐﺮی :ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از ﻗﺎﭼﺎق از ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ارﺗﺰاق روزاﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮی ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
راﻫﮑﺎر ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل
و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاد
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺣﻀﺎر :ﺑﺮای ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد؟
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺟﺪاﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی از

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﻤﯿﻊ آن در وزارت ﺻﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﺎر :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ  100اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ
رﻓﺎﻫﯽ در رﺗﺒﻪ  118ﻗﺮار دارد؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﺎدرات ،دروازه وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :آﯾﺎ در ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ذاﮐﺮی :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻟﯿﻔﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم.

ﻋﯿﺴﯽ دادی زاده
وی ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﭘﺴﺖ ﺑﻮده و در رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰم
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

دادی زاده :ﺑﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن

ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﻮذی
ﮐﻨﻢ؛ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﻤﺎری اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم
در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ.

ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ
راﻫﮑﺎری ﺑﺮای آن دارﯾﺪ؟
دادی زاده :ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  200اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﺤﻦ
ﻋﻠﻨﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ  59رأی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع آن
ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮﺣﯽ دارﯾﺪ؟
دادی زاده :ﺧﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارم.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
دادی زاده :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارم.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در اداﻣﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص آن ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ» :ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ در ﻏﻠﺘﺎن را ﺑﺎ آﺑﻨﺒﺎت ﻋﻮض ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ«
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽ :ﻣﺮد ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ :وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه
ﻋﯿﺴﯽ دادی زاده :ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﺟﻮ رواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :در ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدرو ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﭘﯿﺶ

رو دارﯾﺪ؟
دادی زاده :ﺗﺤﺮﯾﻢ و راﻧﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻮی رواﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎذب ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺮداﺷﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮی :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
دادی زاده :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮی ﺑﺪﻫﻢ.
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
دادی زاده :ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و
زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ؟
دادی زاده :اف ای ﺗﯽ اف ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﻨﺪ  2030از دﯾﺪ ﻣﻦ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ﺣﻀﺎر و ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
روﺷﻨﯽ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻀﺎر :آﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه اش ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺎر:آﯾﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻮدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺎر:ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﺠﺮی ﮐﺮﺷﻨﺎس :آﯾﺎ در ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
دادی زاده  :ﯾﮏ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻨﺪه و ﯾﮏ ﭘﮋو ﺧﺎﻧﻤﻢ دارد؛ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ
در آﺑﺸﻮرک ،ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل در ﺷﻬﺮک اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ارﺛﯽ
دارم.

زﻫﺮا ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد:
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه
اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺳﺖ.

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﮐﻪ

اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﻋﻠﻢ
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد :اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در رأس اﻫﺪاف ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻣﺴﻦ در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎوری در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ،از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮاری از ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻃﺮح ﺷﻤﺎ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح ﻧﺎﮐﺎرﻣﺪی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
دارم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﺪ؟

ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد :واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺰاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﯿﻢ و
ﻧﻪ اﺣﺰاب.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در داﻣﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﻔﺎف ﻧﻈﺮ دﻫﯿﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ :ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ :ﻋﺸﻖ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺧﺎﺗﻤﯽ :ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف رﻫﺒﺮی ﮔﻮش ﻣﯽ داد
ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ :ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی :ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﺣﻀﺎر :در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن وﺳﻮق دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﯿﺎز
ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه آن را ﮐﺎﻫﺶ داد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺆاﻻت ﺣﻀﺎر و ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
روﺷﻦ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ:
ﺣﻀﺎر :ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :آﯾﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺿﺎﯾﺖ
دارﯾﺪ؟
ﺣﻀﺎر :ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ورزﺷﮕﺎه ﭼﯿﺴﺖ.
ﻣﺠﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس :آﯾﺎ در ﭘﻮﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دارﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ و اﻣﻮال دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارم.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

