باسمه تعالی
به پاس هر وجب خاکی از این ملک
چه بسیار است آن سر ها که رفته
سوال همیشگی همه مردم:
برای یک مسئول تعهد در اولویت است یا تخصص ؟
شاید زیباترین پاسخ را شهید دکتر چمران می فرماید:
به یقین تعهد ،چرا که  ،کسی که تعهد داشته باشد زیر بار مسئولیتی که تخصصش را ندارد نخواهد رفت.
جوانان عزیز باید خواسته های خود را از کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی در قالب این  02سوال مطالبه کنند؟ 
 ۱آیا هم اکنون فعالیت اقتصادی دارید؟ در صورت نماینده شدن این فعالیت را ادامه خواهید داد ؟ آیا متعهد می شوید که
در این مدت هیچ گونه فعالیت اقتصادی برای خود یا وابستگان نزدیکان ایجاد ننمایید .
0برای انتخابات چقدر هزینه می کنید؟ محل تآمین هزینه های انتخاباتی شما از کجاست؟ و آیا توجیه اقتصادی دارد؟ 
3نحوه پاسخگویی مجلس آینده به رسانهها و خصوصا جنبش دانشجویی چگونه خواهد بود؟ آیا نمایندگان حاضرند در
جمع دانشجویان دانشگاهها حاضر شوند و به صورت آزاد به سئواالت نمایندگان تشکلهای مختلف پاسخ گوید؟ 
 4چه مشکالت قانونی را برای کشور در الویت می دانید؟ و چه طرحی برای رفع آن دارید؟ اولویت مشکالت استان
کرمانشاه را در چه می دانید و چه برنامه ای برای برون رفت از آن دارید؟ 
 5به نظر شما کدام یک از اهداف چشم انداز در الویت باالتری برای تحقق قرار دارند؟ وبرنامه شما برای تحقق این اهداف
چیست؟ 
 6اگر قبول دارید که بستر انقالب اسالمی ،بستری فرهنگی است ،و دشمنان نیز بیش از همه در این بخش برنامه ریزی
کردهاند در مسائل فرهنگی الویت با کدام یک از حوزه هاست؟ برای سامانبخشی به نهادهای فرهنگی کشور ،نظارت بر آنها
و تحقق مهندسی فرهنگی ،نقش مجلس چیست؟ 
 7در تقابل دو امر کاهش تورم و افزایش اشتغال ،اولویت با کدام است و چگونه می توان به شرایطی بهینه برای کاهش
فشار تورم و بیکاری بر مردم رسید؟ دالیل عدم تحقق سیاست های بخش اشتغال چیست؟ 

 8در سوابق شما چه نمونه هایی از پیگیری عدالت اجتماعی ،مبارزه با فساد و تبعیض ،و دستیابی به الگوی بومی و انقالبی
قابل ذکر است؟ مهمترین چالش ها در این عرصه چیست؟ برنامه دقیق تان برای مبارزه عملی و قاطع با تبعیض و فقر و
فساد اقتصادی و مدیریتی چیست؟ 
-9در مورد فسادهای مختلفی که در کشور رخ می دهد باالخص فسادهای مالی و اختالس های اخیر  ،مشکل اصلی را چه
می دانید؟ برای رفع این مشکل مجلس چه کاری باید انجام دهید؟ به نظر شما نیازی به نظارت مردمی در این میان هست؟
با چه ساختاری؟ 
 -02نگاه شما به نحوه اجرایی شدن اصل  ۴۴و خصوصیسازی با روند کنونی چگونه است؟ و چگونه میتوان ضمن اجرای این
اصل حیاتی ،عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز در جامعه تقویت نمود ،بگونهای که مانند دوران گذشته
خصوصیسازی به بیعدالتی در عرصه های مختلف نیانجامد؟ 
-00نگاه شما برای عدم خروج دانشجویان از کشور برای تحصیل چه می باشد؟به نظر شما پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف
توسط دانشگاه های دولتی با گرفتن هزینه تمام شده از آنها می تواند جایگزین مناسبی برای نرفتن آنها به خارج از کشور
باشد؟
00در انطباق با اهداف سند چشمانداز و اهداف کمی برنامه ششم توسعه ،رشد اقتصادی کشور باید ساالنه چند درصد
باشد .برای تحقق این رشد بهطور متوسط به میزان Aتومان منابع مالی برای سرمایهگذاری در کشور نیاز است .این در حالی
است که متوسط سرمایهگذاری در کشور اعم از منابع دولتی ،غیر دولتی و خارجی ساالنه بهطور متوسط  Bتومان بوده
است .شما برای رسیدن به اهداف رشد تولید و اشتغال کشور کسری A-Bمنابع مالی مورد نیاز را چگونه تامین میکنید
که منجر به افزایش پایه پولی نیز نشود؟ 
-03از آنجا که افزایش بهرهوری کل عوامل تولید عمدتا منجر به کاهش اشتغال خواهد شود ،شما چگونه بهرهوری و تامین
اشتغال را توامان به نتیجه خواهید رساند؟ 
-04از آنجا که بخش مهمی از منابع نظام بانکی رسوب کرده و تبدیل به معوقه شده است ،شما برای به چرخش درآوردن این
منابع و فعالسازی منابع نظام بانکی برای تولید و اشتغال چگونه عمل میکنید؟ 
-05از آنجا که یکی از مشکالت مهم اقتصاد ایران تامین شغل برای میلیون ها فارغالتحصیل از دانشگاهها است ،با توجه به
تنوع رشتههای تحصیلی آنان ،شما چگونه برای این تعداد فارغالتحصیل ایجاد شغل میکنید؟

 -06آیا فکری برای قانون  35سال خدمت برای نیرو های دولتی دارای مدرک کارشناسی ارشد و روند کند بازنشستگی آنان
و از طرفی سیل عظیم فارغ التحصیالن دانشگاه ها و بیکاری آنها کرده اید(.قانون جدید خدمت تا  62سالگی نیروهای
دولتی بماند برای مجلس بعد ) 
-07برنامه و روش کار شما برای مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کاال و ارز چیست؟
 -08برای توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی و استفاده درست از معادن و منابع و حامل های انرژی برنامه ای خاصی
دارید؟
 -09برای نظام هماهنگ حقوق کل وزارت خانه ها برنامه ای دارید و برای رفع این تبعیض ها چه راهکاری ارائه می دهید؟
 -02برای بحث ازدواج جوانان و ایجاد امید و انگیزه آنان (البته این بار واقعی) چه برنامه ای ویژه ای دارید؟
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