
گزارش نشست های انتخاب شفاف با 12 نامزد انتخاباتی 
حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه: 

1. کیوان ساعدی

2. مجتبی یوسفی

3. سعید جعفری

4. سیدکریم حسینی

5. سیدرضا فالحی مقدم

6. جبار سعیداوی

7. احمد سراج

8. ایمان محمدی

9. سیدرضا میرزاده

10. حسن سلیمانی

11. ناصر سودانی

12. رضا کاله کج

به علت  ممبینی  نوری  با آقای محمد  نشست  محتوای 
انصراف از انتخابات، منتشر نمی شود. همچنین آقایان 
سیدشکرخدا  و  جویجری  شبیب  یوسفی،  همایون 

موسوی دعوت انتخاب شفاف را نپذیرفتند.
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رها عبدالهی - این روزها کلیدواژه های »شفافیت آراء«، 
کاندیداها«،  اموال  شفافیت  »چالش  شفاف«،  »انتخاب 
به گوش می  زیاد   ... تبلیغاتی«  »شفافیت هزینه های 
رسد. شفافیت تبدیل به یک گفتمان و مطالبه عمومی 

شده است. 
التزام به شفافیت آراء در مجلس و اعالم شفاف اموال 
کاندیداهای  به  افراد  اقبال  های  مالک  از  ها  دارایی  و 
رسم  گفتمان،  این  افتادن  راه  اثر  بر  شده.  مجلس 
از  )البته  اموال توسط برخی کاندیداها  اعالم  پسندیده 
طیف انقالبی( باب شده و به سرعت در حال گسترش 
است و احتماال فشار افکار عمومی موجب شود دیگران 
هم دیر یا زود به این رسم تن دهند. هرچند فعال در 

حال تمسخر یا تشکیک در آن باشند.
با  اخیر  های  سال  در  ویژه  به  که  است  این  واقعیت 
و  اطرافیانشان  و  مدیران  بین  در  اشرافیت  گرفتن  اوج 
پدیده فساد در برخی بخش ها، اختالف طبقاتی، پدیده 
آقازادگی، حقوق های نجومی... صدمه بزرگی به اعتماد 
متاسفانه  که  شده  وارد  اجتماعی  های  سرمایه  امید  و 
در حال گسترش و تعمیم بدبینی به ساختارهای نظام 

است. 
بعد از مقابله جدی قوه قضاییه با مفسدین و راه اندازی 
به  مربوط  جزییات  تمام  که  شفافیت  عمومی  سامانه 
جرائم اقتصادی و بدهکاران بانکی را منعکس می کند، 
حاال نمود عملی شفافیت مقابل چشمان مردم است که 

به تاثیرگذاری بیشتر مطالبه شفافیت در سایر بخش ها 
کمک می کند.

عدم  و  شفافیت  دوگانه  و  شفافیت  گفتمان  رشد 
و  اعتماد  تولید  باز  در  زیادی  تاثیر  تواند  می  شفافیت 
امید عمومی داشته باشد. با جوی که به نفع شفافیت 
به وجود آمده، این گفتمان می تواند همچون گفتمان 
»آزادی« و »عدالت« در انتخابات های قبلی، سرنوشت 
مجلسی  به  رسیدن  امید  و  بزند  رقم  را  انتخابات  این 

شفاف و به تبع دولتی شفاف را واقعیت بخشد.
از  عده  یک  ابداعی  سازوکار  شفاف،  انتخاب  جلسات 
جوانان انقالبی اهواز برای رسیدن به انتخاب اصلح است 
انتخابی  به  رسیدن  جهت  در  بلند  عملی  گام  یک  که 

اطمینان بخش و منطقی ست.
جوانانی که از فرآیند تکراری و غیرشفاف لیست بندی 
کرد،  می  تکلیف  تعیین  برایشان  که  انتخاباتی  های 
خسته شده بودند؛ ولی ترجیح دادند به جای غر زدن 
و پاشیدن بذر ناامیدی یا تن دادن به سازوکارهای غیر 
شفاف و یا لیست بندی های تحت تاثیر سهمیه خواهی 
فالن شخص و فالن گروه، خودشان آستین زده و کاری 

کنند.
کاندیداهای  از  یکی  جلسه  هر  در  که  صورت  این  به 
شهر که قبال بر اساس شاخص های طرح کاندیدا سنج، 
یا حضور  قابل دفاع  سابقه کاری موفق و رزومه کاری 
مطالبه گرانه ی موفق در رسانه ها گزینش شده است، 
دعوت می شود و در حضور جمعی از نخبگان انقالبی 
شهر در معرض پرسش سواالت برگزار کنندگان جلسه، 
قرار  جلسه  اینستاگرام  زنده  پخش  مخاطبین  و  حضار 

می گیرد.

با توجه به کارشناسی و چالشی بودن سواالت و ثبت و 
انتشار پاسخ ها برای عموم مردم شهر، نامزد نمایندگی 
مجلس کامال می تواند قدر و قیمت خود، میزان اطالع 
واقعی و دقیق بودن طرح  قانونی، میزان  از روال های 
از استان، مواضع سیاسی،  برنامه ها، میزان شناخت  و 
اثبات  و... خود را در آن جلسه  اعتقادات  گرایش ها و 
کند. نامزدها حتی  مجبورند درباره هزینه های انتخاباتی 

شان شفاف توضیح دهند. 

این جلسات چند مزیت برجسته دارند:

اول اینکه این جلسات فارغ از هیاهوی رایج  میتینگ 
های انتخاباتی و هوچی گری هواداران و زنده باد و مرده 

باد، فضایی معقول و منطقی دارد.

نامزد ثبت می شود که  ادعاهای  اینکه سخنان و  دوم 
در صورت رای آوری قابل راستی آزمایی و مطالبه گری 

ست.

سوم اینکه الگویی برای امکان برگزاری شفاف رسیدن 
به گزینه مطلوب را ارائه می دهد که قطعا با ایجاد توقع 
سنتی  گزینشی  های  روش  در  بیشتر  گری  مطالبه  و 

جریان انقالبی تغییر ایجاد خواهد کرد.

توانیم«  می  »ما  از  ای  جلوه  عنوان  به  اینکه  دیگر 
جوانان  نفس  به  اتکا  و  امیدواری  مسئولیت،  احساس 
برگزاری  به  تواند  می  که  برد  می  باال  را  شهر  انقالبی 

انتخابات پرشورتر کمک کند.

1. چه شد که ثبت نام کردید؟ اول بیانیه دادید و انصراف 
دادید که من ثبت نام نمیکنم اما بعد آمدید و ثبت نام کردید.

انتخابات  اخیرشان  دیدارهای  از  یکی  در  آقا  2.حضرت 
ریاست جمهوری و مجلس را فرضتی برای ورود افکار جدید 
و راه های نو در چرخه ی تصمیم سازی و تصمیم گیری 
کشور برشمردند. آیا شما خود را راه جدید می دانید؟ فکر 

خود را فکر نو می دانید؟
3.حضرت آقا فرمودند نماینده باید کسی باشد که طرفدار 
عدالت به معنای واقعی کلمه باشد و پرچمدار عدالت باشد. 
آیا شما خودتان را پرچمدار عدالت می دانید؟ در 4سال 
دوره ی نمایندگی خود چه اقدامی درراستای عدالت انجام 

دادید؟ نام ببرید
4.در دئره ای که نماینده بودید یکی از شعارهایتان شایسته 
ساالری بود مصداق این شعار چه کسی و یا چه کسانی 
هستند که شما برای مدیریت دستگا ها و نهادها آن ها را 

پیشنهاد دادید؟
ترین  مهم  داشتید؟  دستاوردی  چه  4سال  این  طی   .5

دستاوردهایتان را به مردم اعالم کنید.

6. در دوران نمایندگی شما طرح های انتقال آب کارون در مجلس 
مصوب شد و انتقال آب کارون در همین دوره شدت گرفت 
7. هزینه های انتخاباتی شما از کجا تامین می شود؟ 

8. در انتخابات قبل چه میزان هزینه تبلیغاتی داشتید و این 
مبلغ را از کجا تاامین کردید؟

9. در پایان این 4سال نمایندگی یک نامه نوشتید که در ان 
امده بود متاسفانه استان خوزستان عمال به دست مافیای 
سیاسی حزبی و مافیای ثروت قرار گرفته است و عده ای 
خود را مالک این استان می دانند این ها چه کسانی هستند؟ 
10. علت رد صالحیت شما چه بود و چه شد که صالحیت 
صالحیت  تایید  این  برای  کسانی  چه  و  شد  تایید  شما 

پیگیری کردند؟
11. برای اشتغال جوانان اهواز طی 4سال نمایندگی چه 

قدم هایی برداشتید؟
12. شما در جایی گفته بودید مشکل محرومیت و عقب 
ماندگی کوت عبداهلل با شهر شدن حل می شود چرا کوت 
عبداهلل را از اهواز جدا کردید؟ آیا واقعا مشکل محرومیت 

کوت عبداهلل حل شد؟

مجلس  یک  را  دهم  مجلس  آیا   - عبداللهی  رها 
منفی  جواب  این  دلیل  خیر.  قطعا  دانیم؟  می  موفق 
بی  های  نطق  حقارت،  سلفی  چون  مواردی  فقط 
خاصیت، اظهارنظرهای شاذ و خالف امنیت ملی، امضا 
پس گرفتن ها و... نیست. مجلس دهم به گواهی آمار 
نظارت  و  گذاری  قانون  یعنی  اصلیش  وظایف  در  نه 
درست عمل کرده و نه در داشتن نمایندگانی منضبط 

و متعهد!
 در مجلس دهم 447 طرح توسط نمایندگان ارائه شد 
های  طرح  از  نشده.  بررسی  هنوز  آن  مورد   278 که 
بررسی شده هم 89 مورد بایگانی و فقط 61 مورد آن 

به قانون تبدیل شده.
 از 38 استیضاح وزیر تنها دو مورد به رای عدم اعتماد 

رسیده.
 در سال 97 به صورت میانگین یک چهارم نمایندگان 
مجلس در جلسات بررسی طرح ها و لوایح در صحن 
نماینده   35 هم  حاضرین  از  و  داشتند  غیبت  علنی 
باشند.  نداشته  مشارکتی  آراء  در  دادند  می  ترجیح 
جلسات  در  نمایندگان  مشارکت  و  غیاب  و  از حضور 

کمیسیون ها هم اطالعاتی در دست نیست.
یک  نزدیک  یعنی  مجلس  این  نمایندگان  از  نفر   90

سوم به دالیل مالی، اخالقی، ... رد صالحیت شدند.
وصول  اعالم  چون  مضحکی  اتفاقات  مجلس  این 
استیضاح یک وزیر با امضای باال  و سپس رای اعتماد 
به همان وزیر ظرف چند روز برای یک وزارتخانه دیگر 

را در پرونده دارد.
این تنها بخشی از آمار فاجعه بار مجلس دهم است که 
موجب شده این مجلس در نظر مردم بی خاصیت و 
ضعیف جلوه کند. قطعا این مجلس نمایندگان متعهد 
کار جمعی  کار مجلس یک  ولی  داشته؛  کاری هم  و 
فشل  مدیریت  البته  و  ضعیف  اکثریت  یک  و  ست 
موجب ضعف کارآمدی کل مجموعه می شود و آسیب 

زیادی به جایگاه مجلس و آبروی کشور می زند.
اتمام است و  با تمام کاستی هایش روبه  این مجلس 
در آستانه انتخابات قرار داریم. سوال مهم این است که 
چه کنیم مجلس دهم تکرار نشود. آیا انتخابات فایده 
ای دارد؟ یا باید از پیدا شدن نمایندگان به درد بخور 
قطع امید کرد؟ چهار سال پیش هیچ کدام از ما مگر 
می  بیرون  ها  از صندوق  افرادی  چنین  دانستیم  می 

آیند و راهی بهارستان می شوند؟
ناامیدی از انتخاب بهتر و شرکت نکردن در انتخابات 
غیرمنطقی ترین تجویز است. چراکه تکلیف را از دوش 
ما برنمی دارد و در هر حال یک عده نماینده انتخاب 
می شوند و به بهارستان می روند. این ما هستیم که 
باید از موضع انفعال خارج شویم و برای انتخاب بهتر 

دنبال راه حل های موثرتر باشیم.
از کجا بفهمیم یک کاندیدا، وقتی به مجلس راه پیدا 
فساد  آلوده  بفهمیم  چطور  بود؟  خواهد  کارآمد  کرد، 
باز بودن جیبش باعث  از کجا بفهمیم   نخواهد شد؟ 
بسته شدن دهانش نمی شود؟ از کجا معلوم منافع و 
روابط و مناصب دستش را در امضا کردن به نفع مردم 
نمی لرزاند؟ از کجا بفهمیم رای فروشی و امضافروشی 

نخواهد کرد؟
نه علم غیبی هست که بتوان آینده را پیش بینی کرد؛ 

نه امکان تحقیقات مفصل و بیرون کشیدن همه سوابق 
به  توان  می  هم  حدی  تا  ممکن.  ما  همه  برای  افراد 
رزومه کاندیدا، اعتبار افرادی که تاییدشان می کنند، 
لیست هایی که از سوی جریان های سیاسی ارائه می 
شود و نیز صحبت هایی که در جلسات تبلیغاتی عنوان 
می کنند، اعتماد کرد. اما شاید تجربه های گذشته این 

روش ها را کافی نداند. 
این  برای  حلی  راه  انقالبی  نخبه  جوانان  از  ای  عده 
این  با  انتخاب شفاف  اند. جلسات  کرده  پیدا  موضوع 
در  کاندیداها  جلسات  این  در  شود.  می  برگزار  هدف 
سواالت  به  مجبورند  چالشی  البته  و  منطقی  فضایی 
پخش  مخاطبین  و  حضار  مجریان،  شده  کارشناسی 
زنده اینستاگرامی برنامه پاسخ دهند. سواالتی درباره 
بر  تسلط  میزان  تبلیغاتی،  های  هزینه  روابط،  اموال، 
روال قانون گذاری و نظارت، میزان آگاهی بر مسائل 
استان، میزان آگاهی از راه حل های تحت اختیار یک 

نماینده مجلس، ... 
واسطه  به  که  آیند  می  افرادی  گاه  جلسات  این  در 
نمی  ولی  اند.  کرده  پیدا  بزرگی  نام  شهرت  و  روابط 
توانند از پس سواالت چالش برانگیز بر بیایند و تهی 
باید  بودن اندوخته خود از آنچه یک نماینده مجلس 
داشته باشد را نشان می دهند. این اتفاقی ست که تا 
پیش از این در ایام تبلیغات انتخابات کمتر رخ می داد 

یا اصال وجود نداشت.
اگر نخبگان هر شهر واقعا مایلند از الگوهای کلیشه ای 
همیشگی رای دادن خارج شوند و فعاالنه و مسئوالنه 
به انتخاب برسند، این الگوی موثری به نظر می رسد 
گیری  و همه  کمال  و  پختگی  به  تواند  می  قطعا  که 

بیشتری برسد.

1. آقای یوسفی خروجی 4سال نمایندگی شما برای مردم 
اهواز، کارون، باوی و حمیدیه چه بود که مجددا وارد عرصه 
انتخابات شدید؟ آیا مردم شهر اهواز از شما راضی هستند؟

2. چهار سال نمایندگی شما اوج بحران های خوزستان 
و اهواز بود شما طی این 4سال برای حل این بحران ها 
نظیر بحران فاضالب ریزگردها آلودگی و سیل چه اقداماتی 

داشتید؟

در  اجرایی  امور  در  یوسفی  آقای  که  میگویند  برخی   .3
مسائل دستگاه های اجرایی مثل آموزش و پرورش شبکه 
بهداشت و درمان و بیمارستان ها دخالت میکند آیا این 

قضیه صحت دارد؟

4. اینکه یک لیست 80 نفره از انتصابات شما در دستگاه 
آیا همچین  اجرایی در فضای مجازی منتشر شده  های 

لیستی صحت دارد؟

5. باتوجه به نیاز ضروری استان به رشته تخصصی شما 
آیا صحیح است که عضویت هیئت علمی خود را از اهواز 
انجام  انگیزه ای  به تهران منتقل کردید؟ این کار با چه 

شده است؟

6. چرا در جریان اعتصاب و انتقاد نمایندگان خوزستان به 
دولت در رابطه با مسئله ی انتقال آب کارون به استان های 
کویری برای مصارف فوالد و کشاورزی شما با نمایندگان 
استان همراهی نکردید؟ آیا شما وکیل دولت بودید یا ملت؟

7. در طول 4 سال گذشته به عنوان نماینده چه نظارت 
موثری بر استانداری، آبفا، شرکت برق و شهرداری اهواز 
داشتید و کدام تحقیق و تفحص را در ادارات اهواز کلید 

زدید؟

8. از شما می خواهیم که به کمپین شفافیت بپیوندید و 
منابع مالی خود و منابع مالی تبلیغات انتخاباتی خودتان را 
و همچنین دارایی و امالک خودتان را به مردم اعالم کنید. 

شهرک  ایجاد  خودتان  عملکرد  رسانی  اطالع  در  9.شما 
فرودگاهی را دراهواز ذکر کردید این شهرک در کجا ایجاد 

شده؟

به  پاسخگویی  شفاف جهت  انتخاب  جلسه  در  چرا   .10
سواالت اصحاب رسانه و مطالبات مردم شرکت نکردید؟

1. آقای دکتر جویجری شما قریب به یک دهه نماینده 
مردم اهواز بودید آیا قبول دارید که اگر مردم از شما راضی 
می بودند دور قبل به شما رای می دادند؟ آیا کارنامه قابل 

قبولی دارید که مجددا به عرصه انتخابات وارد شدید؟

3. شما در طول دوره نمایندگی خود چه اقدام ماندگاری برای 
مردم اهواز و خوزستان انجام دادید؟ برای بیکاری، اشتغال، 

عمران، آبادانی و سایر مشکالت استان چه قدمی برداشتید؟

4. چرا آقای جاسم شدید زاده نماینده اصالح طلب مجلس 
از  برخی  حمایت  آیا  است؟  کرده  حمایت  شما  از  ششم 
شخصیت ها و رسانه های مدعی اصالحات از شما جدی است؟

5. چه نقشی در انتخاب شهردار اهواز اقای شاعری داشتید؟ 
آیا عملکرد ایشان رو مورد تایید قرار می دهید؟

6. مدتی که شما به عنوان سفیر ایران در سودان از سوی 
دولت تدبیر و امید دولت اقای روحانی انتخاب شدید، رابطه 
ایران و سودان به هم خورد و بدترین دوران در تاریخ روابط 
دو کشور را شاهد بودیم؛ اوال شما با کدام تجربه سفیر ایران 
در سودان شدید؟ در ثانی نقش سفیر ایران در روابط دو 

کشور چه بوده؟ و چرا روابط دوکشور در آن زمان به هم 
خورد؟ ثالثاً چگونه دولت اصالحات آقای روحانی شما را 

بعنوان سفیر معرفی کرد؟ با کدام پشتوانه؟

7. شما تنها نامزد اصول گرایی هستید که دعوت نشست 
انتخاب شفاف را رد کردید آیا با شفافیت و گفتوگو با رسانه 

ها مخالفید؟

8. از شما درخواست داریم ابتدا منابع مالی تبلیغات خود 
را در دوره های مختلف و این دوره مشخص کنید. هچنین 

امالک و دارایی خود را به مردم اعالم کنید.

9. بعد از نمایندگی تا امروز چه قدمی برای خوزستان و 
اهواز برداشتید؟ و کدام مسئله خوزستان و اهواز را مطالبه 
کردید؟ طرح و برنامه و وعده های شما برای حل مشکالت 

مردم اهواز کارون باوی و حمیدیه چی هست؟

آیا  از شما حمایت کرده است؟  آقای الریجانی  10. چرا 
درست است که ارتباطات خاصی با ایشان دارید؟

11. رهبری فرموده اند که نماینده باید پرچمدار عدالت 
باشد آیا مردم شما را پرچمدار عدالت می دانند؟ 

کاندیداهایی که به انتخاب شفاف دعوت شدند اما نیامدند
سوال از سید شکرخدا موسوی

مجلس  نشدن  تکرار  برای   
ضعیف دهم چه باید کرد؟

 شفافیت؛
رؤیایی نزدیک به واقعیت

سوال از شبیب جویریسوال از همایون یوسفی
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فریاد خوزستان گزارش می کند:

اینجا همه چیز شفاف است
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ویژه نامه انتخاب شفاف خوزسـتانفریاد

 کیوان ساعدی�
Ó۱۳۵۷ متولد
Ó:سوابق تحصیلی

1. کارشناسی علوم سیاسی
2. کارشناسی ارشد علوم سیاسی )اندیشه سیاسی در 

اسالم(
طباطبایی،  عالمه  )دانشگاه  سیاسی  علوم  دکتری   .3

مرحله دفاع از پایان نامه(
4. مدرس دانشگاه

Ó:سوابق اجرایی
1. کارشناس مسوول روابط بین الملل مرکز همکاریهای 

علمی بین المللی وزارت علوم
و  ج.ا.ا  میان  دانشگاهی  و  علمی  ارتباطات  مسوول   .2

کشورهای عربی
3. دبیر و عضو کمیته های مشترک علمی و فناوری میان 

ج.ا.ا و کشورهای عربی
در  ج.ا.ا  دولتی  دانشگاههای  و  علوم  وزارت  نماینده   .4

کمیسیونهای مشترک میان ج.ا.ا و کشورهای عربی
5. عضو کمیته های مشترک تدوین و ترجمه کتابهای 

علوم انسانی برای دانشگاههای کشور عراق
Ó:فعالیت رسانه ای

1. مصاحبه با رسانه های تصویری و نوشتاری داخلی و 
خارجی )روسیه، ترکیه،...( و برون مرزی صداوسیما در 

زمینه مسایل داخلی و تحوالت منطقه به زبان عربی
2. حضور فعال در شبکه های اجتماعی

Ó»کیوان ساعدی در »انتخاب شفاف
zانتخاب شفاف: دلیل شرکت در انتخابات مجلس؟
کیوان ساعدی: مجلس از پایه های حاکمیت و موثر �

در زندگی مردم و مقدرات کشور است.
انتخاب شفاف: مهمترین مشکالت؟

کیوان ساعدی: بیکاری و ]عدم استفاده کافی از[ �
ظرفیت کشاورزی ست.

در کشورهای � موفق  و  مجرب  های  الگو  باید سراغ 
صنعتی و برخی استانها که نتایج مطلوبی داشتند رفت. 

حتی سیستان و بلوچستان با ]تجربه[ پارک فن آوری.
عدم جذب بودجه�
سرمایه گذاری ها پراکنده در استان�
می توان با این ارتباطات و ظرفیت های قانونی به حل �

مشکالت پرداخت.
z انتخاب شفاف: نقد شما به سیاست های نظام در

این زمینه چیست؟
کیوان ساعدی: تبرئه نمی شود؛ این همه سال این �

حجم محرومیت علی رغم تغییر دولت ها طبیعی نیست 
و ناشی از رویکردها و مسائل مختلف است. معتقدم قطعا 

در خوزستان دستهایی در کارند که استان عقب بماند!
z انتخاب شفاف: آیا آمریکا عامل اصلی مشکالت

اقتصادی کشور است و با رابطه با او مشکالت حل 
می شود؟

عهدی � بد  تجربه  پاسخ  بهترین  ساعدی:  کیوان 
آمریکاست در افغانستان، هسته ای، گروگان ها...

آمریکا قدرتمند، دارای حق وتو، شورای امنیت و... �
است. ولی ورود بیل و کلنگ از چین، تعطیلی واحدهای 
صنعتی کاوه در ساوه که کمتر از 70 واحد از 1800 
واحد فعالند و مشکالت کارگران آن و افزایش معضالت 
اجتماعی و طالق ها، اختالسها... مربوط به آمریکاست؟

z انتخاب شفاف: دولت و استانداران و... آقای احمدی
نژاد جوان و حزب اللهی بودند، آیا موفق بودند؟

کیوان ساعدی: هر دولتی نقاط ضعف و قوت دارد؛ �
ولی پر کاری آن ناشی از روحیه جوان بود. دولت آقای 
هاشمی بعد از جنگ دارای کار پرتراکم جهت توسعه 
بود. آقای خاتمی شخص مؤدب و محترمی بود. حتی 
رهبر در دوره ریاست جمهوری وی برای او از لفظ نجیب 

استفاده کردند.
z بر باغی  خاتمی  فرمودند  آقا  شفاف:  انتخاب 

انقالب  مقابل جریان  نجیبی  نا  و جریان  انقالبند 
خمینی:  کننده()امام  سئوال  )توضیح  ایستادند 

مالک حال فردی افراد است(؟
کیوان ساعدی: کاری به دوره بعدش ندارم ولی هیچ �

گاه مثل آقای روحانی فحاشی نکرد، خاتمی پرست و 
اصالح طلب نیستم.

هر چه فکر می کنم نمی دانم نقطه قوت آقای روحانی �
کجاست! چهار دهه را با دو جناح تجربه کردیم هر کدام 
هم نقاط ضعف و هم قوت داشتند. باید از تقسیم بندی 

ها عبور کرد.
z آرای نظر شما درباره شفافیت  انتخاب شفاف: 

نمایندگان؟
عنوان � به  موافقم. مردم  به شدت  کیوان ساعدی: 

موکل حق دارند بدانند که نماینده آنها به عنوان وکیلشان 
چه تصمیمی می گیرند.

z انتخاب شفاف: راه حل شما برای معضالت فرهنگی
اهوازچیست؟

کیوان ساعدی: مسائلی هست که بر همه مناسبات �
اجتماعی و فرهنگی وسیاسی سایه می اندازد و ناشی 
از تغییرات شاخص های اقتصادی است. از جمله حادثه 

تروریستی اخیر اهواز که نتیجه تغییرات عقیدتی بچه 
های شهر بود؛ ناشی از فقر مطلق اقتصادی بود، فرد می 
خواهد اعتراض کند بدون اعتقاد به آن مسأله. زیرساخت 

ها باید درست شود.
z انتخاب شفاف: نظر شما درباره تبعیض قومیتی در 

سطح کشور و استان چیست؟ مثال ترکیب مسئوالن؟
کیوان ساعدی: ما معتقد به وحدت اقوامیم بر پایه �

برادری در اسالمیت و ایران. تبعیض چند وجه دارد 
از جمله تبعیض راجع به برخی قو میت ها و تبعیض 
همه قومیت ها از بیرون به داخل استان. ما دروازه های 
استخدامی را باز کردیم. ولی کدام استان اجازه می دهد 

از استان دیگری پست مدیریتی اش را بگیرند؟
z انتخاب شفاف: هزینه های تبلیغی شما چقدر

است و منابع آن از کجاست؟
نفری � ندارم. چند  برآورد چندانی  کیوان ساعدی: 

قولی  گفتم  که  مشروط  البته  داشتند؛  حمایت  قول 
نمی دهم. نه چک و نه سفته و قرارداد... ولی می شود 
سازو کاری تعریف کرد. کسانی که مشارکت کردند، در 

پروژهای مد نظر مشارکت کنند در جهت اشتغال زایی.
zانتخاب شفاف: داریی های شما؟
تهران و ماشین � آپارتمان در  یک  کیوان ساعدی: 

شخصی پراید
z انتخاب شفاف: درباره پرونده های فساد استان

خوزستان چه کار کرده اید؟
کیوان ساعدی: کار رسانه ای کردیم�
z انتخاب شفاف: اگروارد مجلس شدید، سه قانونی

که با اولویت پیگیری می کنید کدام است؟
کیوان ساعدی:�

1-تسهیل مجوزهای دامداری ها مربوط به استان ما
2- شفافیت آراء و نیز دارایی های نمایندگان

3-قوانین بیمه کارفرما و کارگر

 سعید جعفری�
Ó6۵۳۱  : سال تولد
Óمتأهل و دارای ۳ فرزند
Ó باالترین مقطع تحصیلی: درس خارج فقه و اصول

فقه_فوق لیسانس
Óعنوان رشته تحصیلی: کالم شیعه 
Ó:سوابق کاری حجت االسالم والمسلمین سعید جعفری 
سه سال مسولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی �

خوزستان
 عضو شورای فرهنگ عمومی استان�
 سه سال عضو شورای اداری استان خوزستان�
 معاونت فرهنگی بسیج جامعه پزشکی�
 معاونت فرهنگی بسیج دانشگاه شهید چمران�
ریاست ستاد دهه ی مبارک فجر خوزستان به مدت 3سال�
 ریاست ستاد ارتحال حضرت امام خمینی و یوم اهلل �

51 خرداداستان خوزستان به مدت 3سال
 ریاست ستاد یوم اهلل نهم دی خوزستان به مدت 3سال�
 ریاست ستاد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی31آبان �

به مدت 3سال
معاونت برنامه ریزی و آموزش شبکه جهانی االهواز �

)قسمت فرهنگی بیت آیت اهلل موسوی جزایری(
نماینده معرفی شده از طرف آیت اهلل موسوی جزایری �

جهت پیگیری مساله عفاف و حجاب
عضو شورای احیای امربه معروف و نهی از منکر خوزستان�
عضو شورای پدافند غیر عامل استان خوزستان�
مسوول پیگیری و عبور ضریح جدید امام حسین ع �

از استان خوزستان
عضو گزینش گران قوه قضائیه�
استاد دانشگاه علوم پزشکی و شهید چمران�
مدیریت سرای محله کوی رمضان�
عضو نخبگانی تشخیص مصلحت نظام�
عضو لشکر قدس شهید موسی اسکندری در زمان �

دفاع مقدس در مسجد حجازی
Ó»سعید جعفری  در »انتخاب شفاف
z:انتخاب شفاف: انگیزه ورود به انتخابات
سعید جعفری:  دوران سخت و حساس و شعارهایی �

عمل نشده مثل عدالت اجتماعی، عدم توازن در توسعه 
و پیشرفت در نقاط مختلف کشور به ویژه خوزستان، 
عدم وجود زیرساخت ها در استان و شهرستان، شکاف 
اجتماعی و دینی ایجاد شده توسط دولتها و مجلس ها و 

مسائل اقتصادی و فشار تورم بر مردم.
z انتخاب شفاف: چرا مجلس در رأس امور نیست و

چه باید کرد که باشد؟
سعید جعفری:  چون منفعل است نه فعال، عدم �

مطالبه گری نیازهای مردم  و بی تفاوتی، عدم نظارت و 
قانونگذاری درست، باعث شده مشکالت برای مردم عادی 
شود مثل تورم که باعث کاهش ارزش پول و درنتیجه 

عدم سرمایه گذاری و...
zانتخاب شفاف: اقدامات شما در محرومیت زدایی؟
محلی � صنایع  مدیر  که  سالی  در  جعفری:  سعید 

کوی رمضان بودم، آموزش و توانمند سازی بانوان جهت 
عرصه  برای  بازارچه  افتتاح  خانگی،  های  کارگاه  ایجاد 
از  گروهی  برای  اشتغال  گری  تسهیل  آن،  محصوالت 

جوانال حصیرآباد را داشتم.
zانتخاب شفاف: وعده دست یافتنی برای حل مشکالت؟
سعید جعفری: معضل اصلی اقتصاد است. با اقتصاد �

دالر  به  وابسته   %90 که  اقتصادی  و  نفت  به  وابسته 
دشمن است، آسیب پذیریم.

راه حل: مکلف کردن دولت به مبادالت دو یا چند �
جانبه با ارزهای همان کشورها با وضع قانون. با پیگیری 
و اجماع فراکسیون ها و فشار بر وزارت خانه ها»استقالل 

کشور«قوی شدن
در حوزه استان: وحدت رویه نمایندگان استان برای �

منافع استان و شهرستان
اولویت دادن به استخدام های بومی )در استخدام های �

را استان  اینکه پول پروازها و تردد غیربومی  نه  بعدی( 
متقبل شود. ملزم کردن دستگاه ها به راه اندازی شرکت 
ناچیزی  مبالغ  خاطر  به  که  های صنعتی  های شهرک 
به  وام  جای  به  را  پولشان  که  بانکها  پیگیری  خوابیده. 
مردم، به دیگر استانها می فرستند. مدیریت ها، »مدیریت 
بحران« است. منتظریم سیلی بیاید کاری کنیم و بعد رفت 
تا بحران دیگر. باید زیرساخت ها از االن درست شود. اگر 
بودجه نیست با »بودجه های هم ردیف« مثال اگر برای 
الیروبی کارونی بودجه نیست، از بودجه راکد الیروبی اروند 
که به دلیل مشکالت بین دو کشور انجام نشد، تأمین شود. 
ندادن بودجه به دلیل کار نکردن. پیگیری2%سهم فروش 
نفت و 1% حق آالیندگی با مطالبه جمعی و کمک رسانه 

ها به دست می آید. اگر دریافت شده کجا هزینه شده؟
ریزگردها و کاشت گیاهان مثمر که اشتغال زایی و �

ارزش افزوده دارد.  مقابله با انتقال بی رویه آب کارون. 
باال بردن استانداردهای زندگی مردم به ویژه حاشیه نشینان

z زمان در  آمیز  تحول  اقدام  شفاف:  انتخاب 
مسئولیت ها؟

سعید جعفری: تأمین سیستم صوتی برای مسیرهای �
راهپیمایی و تجمعات شهر که هرساله مشکل داشت، با 

هم افزایی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال
zانتخاب شفاف: مهمترین موانع اصل۴۴؟
سعید جعفری: قوانین یا اجرا نمی شوند یا به انحراف �

می روند، قانون خوبیست ولی تمرین درستی نبوده و 
به  نیستند  گریشان  تصدی  کاهش  ها عالقمند  دولت 

دلیل: عدم اطمینان به مردم و عدم نظارت مجلس
zانتخاب شفاف: نقد سند تحول بنیادی آموزش و پرورش؟
سعید جعفری: با تغییر دولت ها، تغییر در آموزش و �

پرورش بوده؛ آیا تربیت دینی باالرفته؟ مهارت های فنی 
حرفه ای بوده؟ مسائل تئوری با فشار زایدالوصف به دانش 
آموزان هست و نیازمند بازنگری است. ضعف اجرایی در 

خود سند هست و نیازمند بررسی کارشناسی است.
انتخاب شفاف: درباره سند20۳0؟

سعید جعفری: از تعهدات بین المللی که تضاد با �
مسائل دینی دارد و مشکل ساز است

zانتخاب شفاف: دارایی شما؟
سعید جعفری: ماشینم ال نود است و مالک خانه �

و زمین نیستم.
z مطالبه ها  مسئولیت  زمان  در  شفاف:  انتخاب 

گری کدام فساد اقتصادی را داشتید؟
مطالبه � ها  پرونده  از  بسیاری  در  جعفری:  سعید 

گری در فضای مجازی داشتم. در ستاد امر به معروف 
در نشریه افق احیا مطالبه گری و بررسی نقاط مثبت و 

منفی  داشتیم.
z یک استیضاح  جریان  در  اگر  شفاف:  انتخاب 

وزیر پیشنهاد حل مشکل جدی استان را بدهد از 
استیضاح برمی گردید؟

سعید جعفری: باید دید دلیل استیضاح و اولویت �
استان چیست.

z مجری: اگر وزیر نیرو تخلف داشت و قول حل
مسأله انتقال آب کارون داشت؟

قبول نمی کنم.�
z انتخاب شفاف: درباره شفافیت آرای نمایندگان

چه نظری دارید؟
سعید جعفری: 100% موافق. بدون شفافیت»نظارت �

نیست« فساد است. اگرطرح تصویب نشد و منعی قانونی 
نباشد رای شخصی ام را به مردم  اعالم می کنم.

z ائتالف شورای  نامه  میقاق  شفاف:  انتخاب 
نیروهای انقالب)شانا(؟

سعید جعفری: امضا کردم  که اگر لیست معرفی شد �
کنار بروم ولی اگر تعهدات دوطرفه انجام شد.

z نمایندگان استان  رویه باکدام  انتخاب شفاف: 
نزدیک دارید؟

سعید جعفری: همه نقاط قوت و ضعف دارند. سید �
احمد موسوی موفق در جذب بودجه بود. سید شکرخدا 
در  سودانی  دکتر  بود.  پروژه  جذب  در  موفق  موسوی 

جریان دینی و مقابله با فتنه فعال بود.

جبار سعیداوی�
Ó۱۳۴۷ فرزند کاظم متولد
Óمحل تولد: بستان
Óتحصیالت: دکترای حکمت وکالم اسالمی 
Ó:رزومه ی کاری وفعالیتهای سیاسی وفرهنگی 

 1- مدرس دانشگاه
2- کارشناس سیاسی و اجتماعی شبکه های ماهواره ای 

العالم، األهواز، أهوازنا، الکوثر و خوزستان
3- هادی سیاسی کشوری

4- سابقه ی 30 سال خدمت در سپاه با مسئولیتهای مختلف
5- آخرین مسئولیت: مسئول عقیدتی سیاسی سپاه استان

6- مدرس نمونه ی کشوری در سپاه
Ó»جبار سعیداوی در »انتخاب شفاف
zانتخاب شفاف: انگیزه شما از ورود به مجلس؟
جبار سعیداوی: مثل بقیه احساس تلکلیف نکردم. �

بلکه دیدم گره های موجود در استان و کشور، قابل حل 
هستند. به نمایندگان قبل مشاوره دادیم ولی حل نشد و 

خود وارد شدیم.
zانتخاب شفاف: راه حل گره های اقتصادی؟
مانده 550 � بومی ولی عقیم  جبار سعیداوی: طرح 

هزار هکتاری که تازه طرح آقا دو میلیون بوده. به ازای هر 
هکتار سه نفر اشتغالزایی دارد. مهندس عمران، کشاورزی، 
آب و به طور جانبی در زمینه جاده و راه و آب گردانی و... 

فرصت شغلی برای یک و نیم میلیون نفر ایجاد می کند.
از صندوق ذخیره � آقا  را  اعتبار آن  می گوینداعتبار؟ 

استان می شود؟  به  مهاجرت  باعث  بودند.  کرده  تامین 
مشکل خودمان که حل می شود. آب می خواهد؟ آب 

های ذخیره در سد های کارون، دز، کرخه. 
فاز 1 بودجه، سال قبل بوده که دستاوردی نداشته! �

بودجه فاز 2 اختصاص داده نشد ایراد کار کجاست؟
صورت وضعیت باید برده شود که هزینه کردند، مدیریت �

با چه دستگاه  ... اجرا  اتوبوسی و مدیر بدون تخصص و 
بدهکاری  واستانداری.  مستقیما  کشاورزی  جهاد  هایی؟ 

پیمانکاران. برخی عیب را از پیمانکاران می دانند؟

در � تخصص  و  اشراف  با  کارفرما  است،  فرافکنی 
چهارچوب قانون میتواند جلوگیری کند. مقصر دستگاه 

اجرایی و دولتی است.
zانتخاب شفاف: وعده دست یافتنی برای مردم؟
اگر 180 � ویژه.  به صورت  اشتغال  جبار سعیداوی: 

نماینده پیشین استان هر کدام یک کار ویژه میکردند االن 
استان مشکل نداشت. ولی تجمیع و هم افزایی نکردند.

حتی اگر مجلس نرفتم طرح هایی که در پژوهشکده �
مان که در زمینه محیط زیست، بهداشت، امنیت، درمان 

و... داریم را در اختیار منتخبین قرار می دهم.
z انتخاب شفاف: فعالیت خدمت رسانی و محرومیت

زدایی شما؟
تفکری � از  ناشی  استان  محرومیت  جبار سعیداوی: 

در جاده  روستایی  به  را  مسئولین  برخی  است.  وارداتی 
خسرج حمیدیه بردم به خانه ای محقر با حیاط خاکی با 
میزبانی با لباس فقیرانه. ولی آن فرد کتابخانه ای داشت با 
120 کتاب داشت، فردی آنجا در پالتاک با مفتیان وهابی 
با  پدرش  کشاند.  می  چالش  به  را  آنها  و  کرده  مناظره 

کشاورزی خرج خانواده اش را می دهد تا او فعالیت کند.
وقتی سیل بند میزدند و با بلند گو دستور تخلیه روستا �

را می دادند، پا به پای مردم ایستادیم.
z انتخاب شفاف: چرا اجازه ورود به مجلس به ما

جوان ها نمی دهید؟
جبار سعیداوی: اجازه مال شما جوان ها، مانع حضور �

جوان ها نیستم. حمایت هم می کنیم. مجلس محل اجرا 
نیست که بخواهید از نشاط جوانی استفاده کنید، محل فکر 

و ایده دادن و تصمیم گیری است و نیازمند پخته بودن.
z نامه میثاق  به  نسبت  نظرتان  شفاف:  انتخاب 

شورای ائتالف؟
جبار سعیداوی: استعفا دادم، چون فرایند را مناسب �

حرکت ندیدم و مبنا باید بر شفاف سازی و روشمند بودن 
و بدون مهندسی باشد.

علی رغم وجود افراد خوب، روش غلط است. چون تا �
حاال وضعیت مشخص نیست، تکلیف هزینه هایی که نامزد 

کرده چه می شود؟ روشها خارج از چهارچوب است.
zانتخاب شفاف: برآورد هزینه تبلیغاتی شما؟
جبار سعیداوی: برآورد دقیق ندارم. حقوق بازنشستگی �

و حدود 12 میلیون، چون نمی خواهم وامدار کسی باشم. 
ستادم حسینیه دوستی و منزل شخصی ام است. قائل به 
ریخت و پاش نیستم و از ظرفیت فضای مجازی استفاده 
کاندیداها،  دیگر  تخریب  عدم  قرمزم  خطوط  کنم.  می 

ریخت وپاش، مبلغ فرهنگ گفتمان ولو رای نیاورم.
zانتخاب شفاف: دارایی شما؟
انتهای � شهر  حاشیه  در  خانه  سعیداوی:  جبار 

بهارستان، ماشین تیبا
z مسئولی از  ای  مطالبه  امروز  تا  شفاف:  انتخاب 

داشته اید که هزینه داشته باشد؟
جبار سعیداوی: نوجوانی که به جبهه میرود که در �

راهش برگشتی نیست، ترس ندارد. برای سیل و از بین 
 ... ها  جاده  قطع  و  واحشام  کشاورزی  محصوالت  رفتن 
مطالبه از شریعتی داشتم. مدیریت بدو بدو نیست. هزینه 

هم دارد...
zانتخاب شفاف: با چه کسی ائتالف می کنید؟
جبار سعیداوی: مجتبی یوسفی، احمد سراج، سید �

کریم حسینی
zانتخاب شفاف: چرا بعد از نتایج نظرسنجی کنار رفتید؟
جبار سعیداوی: در رای گیری حمیدیه اول هستم. �

با  نمیدهیم.  سنجی  نظر  به  اهمیتی  ما  دوم.  باوی  در 
نه  قائلم  ارزش  حرفم  برای  کردم،  امضا  دوستان  اصرار 
امضایمبرنامه شما در بحث آموزش؟ چرا معلم به جای علم 
آموزی باید راننده تاکسی شود؟ در بحث متون درسی، 
سالها زبان خوانده می شود ولی بدون زبانکده بیفایدست. 
همینطور عربی، باید قانون تصویب شود قدم اول مکالمه 

است.
z انتخاب شفاف: اگر نماینده شدید به کجا توجه

می کنید؟
جبار سعیداوی: مادر برابر کل کشور وظیفه داریم؛ هر �

جا محرومیت هست.
z نفت  IPC بحث  درباره  نظرتان  شفاف:  انتخاب 

چیست؟
جبار سعیداوی: بلد نیستم ولی از کارشناسان نفت �

مشاوره می گیرم.
z انتخاب شفاف: درباره حادثه تروریستی رژه اهواز

چه نظری دارید؟
جبار سعیداوی: کشور را تحت شعاع قرار داد. مجزای �

قانونی و امنیتی را طی کرده و مسئولین سیاسی و قضایی 
به نتایج و تصمیماتی رسیدند و ضرورت پیگیری ندارد.

z انتخاب شفاف: وقتی به امضا میثاق نامه پایبند
نبودید چه تضمینی برای انجام وعده ها هست؟

جبار سعیداوی: با نقض از طرف آنها خود به خود �
ساقط شد.

z انتخاب شفاف: نظرتان درباره برنامه طرح سؤال و
عدم کفایت روحانی؟

جبار سعیداوی: هر وقت بین مجلس و دولت دادو �
ستد و رابطه عاطفی برقرار شد و از یک طیف بودند، موفق 
نبودند. مجلس باید دولت را به چالش بکشد و مجلس 
فعلی نتوانست. مجلس قوی می تواند دولت را تعدیل کند. 
در فرصت باقیمانده 1/5ساله باید دید ارزش دارد و هزینه 

های تحمیلی و سود و ضرر...قابل پیگیری است.

سید رضا فالحی مقدم�
Ó۱۳۵0/0۵/۱9 :متولد
Óمحل تولد: اهواز
Ó:تحصیالت 
حوزوی: خارج فقه و اصول�
 دانشگاهی: کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه �

شهید چمران اهواز/ کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه قم
حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل �

گردان جعفر طیار )س( اهواز )65-67(
آغاز تحصیل در حوزه علمیه امام خمینی اهواز )1370(�
مدیر سازمان ملی جوانان در استان خوزستان )84-85(�
مشاور و رئیس گروه مشاوران جوان استاندار خوزستان �

)84-85(
نمایندگی مردم در سومین دوره شورای اسالمی شهر �

اهواز )86-90(
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی �

شهر اهواز )86-89(
ریاست شورای اسالمی کالنشهر اهواز )89-90(�
استان � اسالمی  شورای  در  اهواز  شورای  نماینده 

خوزستان)86-90(
عالی � شورای  در  خوزستان  استان  شورای  نماینده 

استانها)86-90(
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی استانها�
نماینده شورای عالی استان ها در شورای حل اختالف �

جلسه  این  اعضای  که   )86-90( کشور  کل  شوراهای 

عبارت بودند از: معاون رئیس جمهور - معاون وزیر کشور 
- معاون دادستان کل کشور - معاون دیوان عدالت اداری 
- دو نماینده مجلس و سه نماینده از شورای عالی استانها.

مدیر دوره های فرهنگی، آموزشی قوه قضاییه از سال �
96 تاکنون

Ó»سید رضا فالحی مقدم در »انتخاب شفاف
z:انتخاب شفاف: دلیل ورود به عرصه انتخابات
سید رضا فالحی مقدم: سوء عملکرد دولتمردان و �

مجلسیان در سنوات گذشته که منجر به از دست رفتن 
سرمایه بزرگ اعتماد مردم به مسئولین و امید شد.

بیانیه گام دوم رهبر که شبیه اعالم جهاد بود. مجلس قوی 
زمینه تشکبل دولت قوی است.

z انتخاب شفاف: طرح و برنامه شما برای نمایندگی
مجلس چیست؟

برنامه � و  طرح  از  سئوال  مقدم:  فالحی  رضا  سید 
نماینده دقیق نیست و برنامه جامع و تشکیل کارگروه های 
بهداشت، آموزش و... توسط او حرفی غیر کارشناسی است.

زیرا بعد از انتخاب او وارد یک کمیسیون شده و باید حجمی 
از برنامه ها را براساس اسناد باالدستی و برنامه های توسعه 
و برنامه و بودجه سال رسیدگی کند. برنامه چند وجهی 
نماینده قابلیت اجرا ندارد. او فقط در کمیسیون قدرت 
اقناع و چانه زنی دارد. کار نماینده مجلس دو مورد است. 
انتخابیه اش  به حوزه  پول  استانی و کشوری:  در حوزه 

بیاورد با قدرت اقناع و البی سنگین.
)ایده من( طرح های نیمه تمام حوزه انتخابیه که مصوب �

دولت و مجلس بوده را با پیگیری و رایزنی و فشار به وزارتخانه 
های مربوطه را در دوره چخار ساله تکمیل کنم. مثل کارخانه 
2)پرورش  آزادگان  ورشکستگی  شرف  در  و  تعطیل  های 
ماهی(، شهرک های صنعتی و... که باعث تحول در حوزه 
اشتغال می شود. بحث ذاتی نماینده که قانونگذاری و نظارت 
نیازمند اصالح قانون است: اصالح  است؛ نظام های زیادی 
اقتصادی(،  )بحث مفاسد  بانکی  نظام  مالیاتی، اصالح  نظام 
اصالح نظام سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصالح نظام 
اداری )تسهیل قوانین دست و پاگیر کارهای اقتصادی کوچک 

و بزرگ که منجر به تولید رونق تولید می شود(.
zانتخاب شفاف: اولویت مشکالت اهواز؟
سید رضا فالحی مقدم: هفت ماه است در این چهار �

حوزه شهرستان تردد دارم. باید به مشکالت مهم روستاها 
توجه شود. تأثیر مستقیم بر شهر دارند. از 850هزار حاشیه 
نشین استان 450 هزار نفر متعلق به اهوازند که علت اصلی، 
وضعیت معیشتی و مهاجرت از روستاست. همچنین باعث 
آسیب های اجتماعی، سرقت، بیکاری، رکود، تورم که در 
عالی،  آموزش  آموزش،  بحث  در  هستیم.  دار  رتبه  کشور 
اهواز  دنیا  در  که  محیطی  زیست  های  آلودگی  بهداشت، 
آلوده ترین شهر شد؛ نه فقط ریزگرد که بیشتر بحث فلرهای 
نفتی و گازهای خطرناک نیروگاه رامین، آلودگی کارون از 
پسماندهای کشاورزی، شهری، بیمارستانی، آلودگی آب مثال 
در اسماعیلیه که برای دام هم ممنوع بود، بحث فاضالب و 
...هر شهر اولویت های خاص دارد. درحمیدیه و باوی اولویت 
واجب تأسیس بیمارستان، پل عنافچه و مسیر دغاغله، چند 

جاده مواصالتی، غیزانیه اولویت آب شرب است.
انجام تک برنامه و پروژهایی در هر شهرستان بنابر نیاز مردم �

با گرفتن بودجه در دوره چهارساله مجلس قابل انجام است.
zانتخاب شفاف: آیا تجربه تان در شورای شهر موفق بود؟

و � ملی  مجلس،  ساختار  مقدم:  فالحی  رضا  سید 
شورای شهر، محلی است و کامالمتفاوتند. شورای سوم 
پرتنش بود با اختالفات حزبی و قومی و دونفر در اقلیت 
بودیم. با شهرداران هم اختالف بود. ولی به لحاظ عملکرد 

از موفق ترین دوره ها بود. برخی پروژه ها:
پیشرفت پل کابلی اهواز از 10 به 90 درصد، پارک �

شهد  پل  بود،  متروک  سالها  که  42هکتاری  تفریحی 
صیادشیرازی، 8ورزشگاه محله ای با زمین چمن، توسعه 

مسیر جاده ساحلی...
zانتخاب شفاف: برآورد هزینه تبلیغات انتخاباتی؟
سید رضا فالحی مقدم: سعی میکنم با حداقل هزینه �

پیش بروم. برآوردی نکردم؛ شاید حدود 500میلیون که 
بیشترش را برادرم و بخشی از جانب دوستان و احتماال با 

فروش ماشینم تامین خواهم کرد.
مجازی � فضای  و  شده  متفاوت  تبلیغات  روش های 

فرصت خوب معرفی فرد است.
zانتخاب شفاف: دارایی شما؟
سید رضا فالحی مقدم: آپارتمان 150متری که در �

قم ساکنم. ماشین جک جی پنج که شش سال پیش 63 
میلیون خریدم. اهواز خانه ندارم.

z انتخاب شفاف: ارتباط شما با آقای شاعری چیست
و آیا شما معّرف ایشان برای سرپرستی شهرداری 

بودید و نظر شما درباره عملکرد ایشان چیست؟
سید رضا فالحی مقدم: ارتباط صمیمی دارم. ولی �

شورا  به  معرفی  برای  ای  واسطه  و  توصیه  نقش  هیچ 
نداشتم. فقط دراظهار نظری در فضای مجازی مثل هر 

شهروندی گفتم برای سرپرستی خوب است.
عملکرد هیچ کس صفرو صدی نیست ولی در کل نمره �

قبولی دارد.
zانتخاب شفاف: میثاق نامه ائتالف را امضا کردید؟
سید رضا فالحی مقدم: بله و اگر جزء لیست نبودم �

کنار می روم.
zانتخاب شفاف: نظر شما راجع به اصالح طلب و اصولگرا؟
سید رضا فالحی مقدم: مبنای آقا از اساس با این �

راعقب  کار  بندی  تقسیم  این  جداست.  بندی  تقسیم 
انداخته. به لحاظ گرایش سیاسی اصولگرا هستم.

zانتخاب شفاف: درباره معاهده پاریس؟
سید رضا فالحی مقدم: اطالعی ندارم�
z انتخاب شفاف: ویژگی طلبه از نگاه آقا ساده زیستی

ست. شما چطور ماشین خارجی سوار می شوید؟
سید رضا فالحی مقدم: ماشین من خیلی گران قیمت �

نیست. در حد پژو پارس؛ اما من پراید سوار نمی شوم حتی 
اگر پول نداشته باشم. چون ماشین غیراستانداردی است.

z انتخاب شفاف: با البی گری در مجلس برای جذب
بودجه موافقید؟

با وزیر و � به وسیله بحث  سید رضا فالحی مقدم: 
همراه کردن نمایندگان استان باید منافع استان را تأمین 

کرد. از مشکالت خوزستان، تفرق نمایندگان است.
z انتخاب شفاف: وجود تبعیض قومیتی در اهواز را

قبول دارید؟
باید � هست؛  حدودی  در  مقدم:  فالحی  رضا  سید 

الگویی برای مناطق باشد و هر مسئول ازمردم همان منطقه 
باشد که تعلق خاطر و سکونت و نزدیکی فرهنگی داشته 
باشد البته با قید لیاقت و کارآمدی. عرب در مناطق عربی، 

بختیاری در مناطق بختیاری و فارس در مناطق فارس.
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ویژه نامه انتخاب شفاف خوزسـتانفریاد

احمد سراج�
Ó۱۳6۱ :سال تولد

 تعداد فرزند: 2
Ó:مقاطع تحصیلی 

  مهندسی مکانیک در گرایش سیاالت
 کارشناسی ارشد کالم

Ó:سوابق 
فعالیت فرهنگی و سیاسی در مسجد و بسیج )حدود 
25 سال( - عضویت در شورای بسیج دانشجویی و دبیر 
کل تشکل دانشجویی رهپویان علوی )سال 80( - معاون 
طرح و برنامه سازمان ملی جوانان استان خوزستان )سال 
84(- عضو گروه مشاوران جوان استاندار خوزستان )سال 
85( - عضو و دبیر شورای عالی فرهنگی شرکت ملی 
عامل شرکت  مدیر  مشاور   - )سال 90(  ایران  حفاری 
ملی حفاری ایران )سال 89( - عضو کمیسیون مناقصات 
شرکت ملی حفاری ایران )سال 93( - عضو کمیته فنی و 
ایران )سال 90( - عضو  بازرگانی شرکت ملی حفاری 
هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت ملی حفاری 
ایران )سال 93( - مدیر مجتمع آموزشی و مدارس غیر 
دولتی ششگانه )دخترانه و پسرانه( شهدای حفاری )سال 
95( - مدیر اجرایی روزنامه ندای رسا و خبرگزاری رسا 
)سال 94( - معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز )سال 97(
Ó»احمد سراج در »انتخاب شفاف
Ó مسائل و  ترین مشکالت  مهم  انتخاب شفاف: 

کشور در حال حاضر چیست و اینکه شما چه طرح 
و برنامه ای برای این مسائل دارید؟

در  اقتصادی  مسائل  ی  حوزه  در  اآلن  سراج:  احمد 
موضوع بودجه مشکل داریم. آقا فرمودند اصالح ساختار  
بودجه؛ تا اآلن چرا بر زمین مانده؟ ما در تقابل با دشمنیم 
و نمی توانیم بودجه را متکی ما به نفتی ببندیم که این 
نفت خریدارش غرب یا کشورهای تحت تاثیر غرب است. 
ما باید بتوانیم روی مخازن پایدار خودمان طوری برنامه 
ریزی کنیم که بتوانیم در حوزه ی جهانی حرف برای 
گفتن داشته باشیم مخازن ما می تواند معادالت جهانی 
را بهم بزند. در حوزه ارزش افزوده هم از فرآورده های 
نفت که امروز تسهیالت خیلی بهتری داریم. امروز ما 
فرار مالیاتی داریم و بسیاری بخش های ما در حوزه ی 

مالیات دچار مشکلند.
Ó انتخاب شفاف:  ۳تا قانون یا ۳ تا طرح که اولویت داره

براتون ان شاءاهلل رفتید مجلس حتما پیگیری کنید
احمد سراج: سهم مناطق نفت خیز از درآمد تولید نفت 
برای خدمات و توسعه منطقه=ل- حوزه کشاورزی و بهره 
استعدادهای  به  توجه  آبی-  منابع  از  کشاورزان  مندی 

خوزستان در حوزه آموزش.
Ó یافتنی شما های دست  وعده  انتخاب شفاف: 

برای مردم؟
احمد سراج: بسیاری از معضالت ما بخاطر وعد های 
خارج از حیطه وظایف بوده که افراد داده و از عهده اش 

برنیامده اند و موجب تضعیف اعتماد مردم شده.
اول ایجاد تکالیف عمومی دوم نظارت و مطالبه گری.

امروز مردم ما از فقر فساد تبعیض در همین استان خوزستان 
گالیه دارند. ما بعد از مشهد بزرگترین شهر حاشیه نشینیم 
حاشیه هایی که در کنار چاه های نفتی شکل گرفته! حتما 
مطالبه گری می کنم. دخالت در انتصاب مدیران کارآمد، 
جهادی و انقالبی نه مدیران سیاسی نه مدیران البی گر؛ 
بحث  در  دوم  مطلب  خواهد.  می  مطالبه ی جدی  این 

تکالیف قانونی همیشه این منت را بر سر ما می گذارند که 
خوزستان بیشترین بودجه را دارد. درحالیکه این بودجه 
صرف مردم خوزستان نمی شود؛ بلکه قسمت اعظم آن 
صرف شرکت نفت و صنایعی می شود که کل کشور از آن 
منتفع می شوند نه فقط خوزستان. بسیاری از معضالت 
خوزستان به دلیل عدم همگرایی نمایندگان استان است.

نخواهم  پای  از  آن  پیگیری  در  که  مطالباتی  دیگر  از 
نشست پیگیری طرح 550 هزار هکتاری و به عبارتی 2  
میلیون هکتاری کشاورزی ست که دستور رهبری ست و 

25 سال بر زمین مانده.
Ó اجتماعی فرهنگی  معاونت  در  انتخاب شفاف: 

ورزشی شهرداری مسئولیت داشتید چه اقداماتی 
انجام تحول آفرینی انجام دادید؟

احمد سراج: در حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی هیچ 
وقت شما تحوالتی در یک بازه زمانی کوتاه نمی توانید 
داشته باشید. اولین کاری که بنده کردم رجوع به مجموعه 
های فرهنگی بود تا قبل از بنده بیشتر نگاه این بود که ما 
در حوزه ی فرهنگی کار رو به پیمانکار بسپریم و پیمانکار 
عهده دار مسائل و سیاست هایی باشد که معاونت داشت. 
ما این کار رو به مجموعه های فرهنگی، مساجد ، کانونها، 
مؤسسات با نگاه مشارکت نه نگاه پیمانکاری واگذار کردیم. 
خروجیش این بود که وقتی کار را تحویل دادم با حدود 
و  فرهنگی  مؤسسه  و  کانون  چندین  و  مسجد  تا   110
نهاد( در حوزه ی شهروندی،  او )سازمان مردم  ان جی 
اجتماعی و آسیب های اجتماعی کار می کردیم. خیلی 
هم موضوعات فرهنگی اجتماعی ورزشی که بسیاری از آن 
ها در حوزه ی وظایف شهرداری هم نیست؛ اما کم کاری 
دستگاه های ذی ربط دیگر عمال این کار را به این مجموعه 
واگذار کرده و این مجموعه هم سال ها این مسئولیت را 
تالش کرده انجام دهد. در حوزه ورزشی مجموعه های 
ورزشی اوبه موسسات فرهنگی ورزشی واگذار کردیم که 

هم درآمد پایدار پیدا کنند و هم بهینه اداره شوند.
Ó انتخاب شفاف: شما با پیشنهاد چه کسی معاون

شهردار شدید؟
احمد سراج: آقای کتانباف به پیشنهاد جمعی از فعاالن فرهنگی

Óانتخاب شفاف: چرا استعفا دادید؟
احمد سراج: برای انتخابات؛ چون منع قانونی داشت.

Ó نمی ماندید  می  آنجا  اگر  شفاف:  انتخاب 
توانستید بیشتر خدمت کنید؟

احمد سراج: دو دلیل باعث شد که من وارد عرصه ی 
انتخابات شوم: اول بحث بیانیه ی گام دوم. دوم تأکید 
حضرت آقا در نیمه ی رمضان؛ من 15 روز بعد از تأکید 

آقا استعفا کردم. البه پیام هایی به من رسیده بود که عن 
قریب مأموریت من به نوعی تمام میشود. با مشورتی که 
با جمعی از دوستان داشتم به نظر می آمد اگه خود من 
زودتر اقدام بکنم منع قانونی را برای ورود به عرصه ی 

انتخابات نخواهم داشت.
Ó انتخاب شفاف: با توجه به این که خوزستان و

اهواز پایتخت دفاع مقدس کشور هست، موزه ی 
اقدامی  چه  شهرداری  در  شما  نداریم.  شأنی  در 

کردید؟
ی  بودجه  در  که  هایی  آیتم  از  یکی  سراج:  احمد 
شهرداری اهواز وجود دارد کمکی است که برای ساخت 
این موزه دیده شده این جز تعهدات شهرداری ست. بارها 
هربار  ولی  استانی  در جلسات  دنبال کردم  را  این  من 
جوابی را که میشنیدیم)مجموعه ی شهرداری و شهردار( 

این بود که منابع مالی ندارند.
Ó انتخاب شفاف: ان شاءاهلل اگر وارد مجلس شدید در

بحث نظارت خاصه دستگاه های اجرایی اهواز طرح 
تحقیق و تفحص کدام دستگاه ها را کلید می زنید؟

احمد سراج: مجموعه ی نفت به ویژه قراردادها، 
حوزه کشاورزی و نا تمام ماندن طرح 550 هزار هکتاری، 
حوزه ی آب و برق و آب و فاضالب و بودجه هایی که 
معلوم نیست کجا رفته، حوزه صنعت و بحث کسب و کار.

Ó انتخاب شفاف: هزینه ی تبلیغاتی شما چه قدر
برآورد شده؟

با  و  باشد  کسی  دار  وام  نباید  نماینده  سراج:  احمد 
میلیون  بیست  از  بیش  مخالفم.  پرهزینه هم  تبلیغات 
هزینه نخواهم کرد. برای ستاد هم دوستانم مکان هایی را 

در اختیارم گذاشتند.
Óانتخاب شفاف: اموال خود و خانواده تان؟

احمد سراج: در یک آپارتمان 82 متری در کیان پارس 
خیابان موحدین ساکن هستم که مال والدینم است و 

یک خودرو سراتو دارم. هنوز از خودم خانه ندارم.
Ó انتخاب شفاف: برنامه ای برای مبارزه با فساد و

تبعیض دارید؟
احمد سراج: بسیاری از فسادها نطفه اش در خوزستان 
شکل گرفته و یک دلیلش پول های هنگفتی است که در 
اینجا وجود دارد و به صورت بی ضابطه به ویژه در حوزه 
ی بانک داری، بنگاه های بزرگی اقتصادی عمدتا دولتی 
در استان خوزستان و عدم نظارت کافی. آقای رئیسی 
بنای برخورد جدی با این فسادها را دارد و از دولت و 

مجلس مطالبه منع ایجاد نطفه این فسادها را دارد.

سید رضا میرزاده�
Ó:مقاطع تحصیلی

 کارشناسي ارشد مدیریت دفاعي
 دکتراي مهارتي از اندیشکدة اوراسیا

 کارشناسي علوم قضایي
Ó:سوابق

 فرمانده سپاه استان خوزستان
 فرمانده سپاه رامهرمز

 فرمانده سپاه آبادان و ایالم )در دوران جنگ(
اسالمي،  آزاد  دانشگاه هاي عالمه طباطبایي،   مدرس 

علمي کاربردي تهران
 رئیس دانشکدة علوم و فنون دانشگاه امام حسین )ع(

 رئیس پژوهشکده »دین و سیاست گذاري« دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در قم

در  ایران  اسالمي  ارشد سفارت جمهوري  دیپلمات   
کشور ونزوئال

 رئیس سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور
 مدیر عامل بنیاد فرهنگي صبح قریب
مدیر مسئول ماهنامه فرهنگ جاودان

Ó»سید رضا میرزاده در »انتخاب شفاف
Óانتخاب شفاف: انگیزه ورود به مجلس؟

امروز  دشوار  شرایط  به  توجه  با  میرزاده:  رضا  سید 
خوزستان و اهواز و ظرفیت هایی که در خود سراغ دارم، 

خود را فرصت طالیی برای اهواز می دانم.
Ó 00۴۱ انتخابات  فرمودند  آقا  شفاف:  انتخاب 

نو در چرخه  افکار جدید و راههای  فرصت ورود 
تصمیم گیری نظام؛ فکر شما نو هست؟

سید رضا میرزاده: آیا نهضت بازگشت به ارزش های 
دهه اول انقالب، صداقت و فصایی که هر کسی زیر بار 

مسؤولیت ارتجاع است؟
Ó حضور اخیر  سیل  قضیه  در  شفاف:  انتخاب 

داشتید؟
سید رضا میرزاده: معتقدم این حضور ها نباید تعیین 
تکلیف برای انتخابات کند. دلم با سیل زدگان بود؛ نه 
اینکه با چکمه وسط صحنه عکس بگیرم. در شعیبیه 

نزدیک بود با سنگ سیل زدگان معترض کشته شوم.

Ó انتخاب شفاف: مهمترین طرح و برنامه برای رفع
مشکالت اقتصادی؟

سید رضا میرزاده: سئواالت باید تناسب با مأموریت 
ذاتی نماینده داشته باشد. خون دل خوردند و با زحمت 
برنامه توسعه را تولید کردند. از این اسناد استفاده می 
باعث زمین خوردن  بدهم که  برنامه  از خودم  نه  کنم 

برنامه شود.
Ó انتخاب شفاف: آقا فرمودند سیاست کلی را به

برنامه تبدیل کنید؟
سید رضا میرزاده: تالش می کنم بین قوانین مجلس 
و سیاست های کلی ارتباط برقرار کنم. کارت سوخت 
محصول خواب بودن نمایندگان مجلس است که در گیر 
حواشی است. وظیفه نماینده مجلس تطبیق برنامه 5 
ساله دولت است که در چهارچوب سیاست های کلی 
باشد. باید آن را خوب مطالعه کند که آیا تطبیق دارد یا 

اصالح شود. در این چهارچوب نماینده را مؤاخذه کنید.
قدرت؛  مثلث  اجماعی  مدل  با  کارم  نماینده شدم  اگر 
شخصیت ها، نمایندگان ونماینده دولت، غیر از این حتی 

میان مدت مشکالت حل نمی شوند.
Ó به اقتصادی  نگاه  جای  به  چرا  انتخاب شفاف: 

خوزستان، نگاه امنیتی وجود دارد؟
و مدیران در  بین تصمیم گیران  سید رضا میرزاده: 
سطوح باال و پایین نسبت به خوزستان درک درستی 
وجود ندارد. مخالف نگاه امنیتی ام.وقتی مدیر غیر بومی 
مرکز تولیدی، غیر بومی گرفتن را درک نکند، از خطرات 

امنیتی می شود.
Ó مسائل به  مشرف  نمایندگان  شفاف:  انتخاب 

گوشه گوشه شهر نیستند؛ مثال در مهمترین مسائل 
گلبهار، گلدشت؛ شما چقدر مشرف هستید؟

سید رضا میرزاده: دانستن اینها، اثبات کارآمدی نیست. 
عمده مشکل عدم توسعه شهری، فاضالب، آلودگی آب و 

مراکز فرهنگی ست.
Ó انتخاب شفاف: هزینه انتخاباتی شما چقدر است

و از کجا تامین میشود؟
سید رضا میرزاده: روشم با دوره های قبل فرق می 
کند. حقوق بازنشستگی و 03 میلیون که پسرم وام گرفته 

و دوستان حدود 04 میلیون.
Ó هیئت در  عضویت  زمان  در  شفاف:  انتخاب 

تخلفات اداری مجمع تشخیص و سپاه، با تخلفت 
چه برخوردی کردید؟

سید رضا میرزاده: مجمع رکن نقلی است با 400-300 
کارمند که اعتبار باالیی ندارند و خیلی از بودجه صرف 
پژوهش های سیاست های کلی و تخلفات اداری جزئی 

بود. در سپاه هم جنبه های انضباطی
Ó انتخاب شفاف: نظر شما در مورد شفافیت آرای 

نمایندگان؟
سید رضا میرزاده: حتما. اگر نشد بجز موارد محرمانه 
و حوزه های امنیتی و نظامی، حاضرم رأیم را اعالم کنم.

Óانتخاب شفاف: میثاق نامه شورای ائتالف؟ 
توضیح که در  این  با  امضا کردم  سید رضا میرزاده: 
مجمع اعالم کردم با این شرط که کار درست و سالم 
به آخر بر سد. به ساختار به شدت انتقاد دارم ولی حیف 

است جریان انقالبی تضعیف شود.
Óانتخاب شفاف: تحلیل دولت احمدی نژاد؟

سید رضا میرزاده: دوره اول امید مردم به آینده نظام. 
اگر تجربه دوره اول را به دوره دوم می برد و ضعف ها 
را اصالح می کرد؛ اگر به حرف آقا توجه می شد، حتی 
منتقدین غیر همفکر، به باب جدید امیدواری مردم و 

مخصوصا قشر ضعیف مواجه می شدیم.
Óانتخاب شفاف: نظر شما نسبت به برجام؟

سید رضا میرزاده: سه برجام داریم: آمریکا، اروپا، رهبر 
)که به شدت طرفدارم(

Ó برای مجلس  در  شما  برنامه  شفاف:  انتخاب 
بررسی آن؟

سید رضا میرزاده: برجام رهبر به معنای قطع ارتباط 
با دنیا نیست تاکید دارند از پیشرفت های دنیا به نفع 
کشور استفاده و بومی شودو نباید تفسیر های شخصی را 

به نام آقا جا بزنند.
Óانتخاب شفاف: دخالت سپاه در انتخابات؟

سید رضا میرزاده: قطعا دخالت نمی کند، در نیرو های 
سه گانه حتی مخالفین ادعا ندارند مگر تفسیری باشد. 
با  مگر نیروی چهارم سپاه که بسیج است که نسبتی 

فاصله است و باید در سیاست دخالت کند
Ó انتخاب شفاف: شما تعبیر جدیدی به کار بردید

به نام برجام مقام معظم رهبری، اگر مجلس رفتید 
می خواهید کتاب سوخته از نظر ایشان برجام را 

دنبال کنید؟
سید رضا میرزاده: باید یقین پیدا کنم کتاب سوخته 

است. در چهارچوب فرامین آقا عمل خواهیم کرد.

ناصر سودانی�
Óمتولد سال ۱۳۳9 سوسنگرد
Ó و قرآنی  علوم  دکتری  و  ارشد  کارشناسی،  تحصیالت: 

حدیث دانشگاه تهران با رتبه اول.
Ó سوابق: نماینده مجلس در حوزه اهواز و... در سه دوره

هفتم، هشتم و نهم- هیئت علمی دانشگاه شهید چمران - 
حضور در جبهه - مبلغ ارشد بعثه امام و رهبری - ده سال 

نائب رئیس کمیسیون انرژی
Ó»ناصر سودانی در »انتخاب شفاف
Óانتخاب شفاف: انگیزه شما از ورود به مجلس؟

ناصر سودانی: به عنوان چهره قرآنی و مردمی پیگیر مسائل 
و پیشرفت استان، سعی کردم امانتدار باشم و زندگی ام در 

تهران و اهواز زیر متوسط.
Ó سال  ۱2 در  شما  ماندگار  اقدام  شفاف:  انتخاب 

نمایندگی؟
ناصر سودانی: تغییر نگاه تصمیم گیران و بودجه و قانون 
نویسان و مسؤوالن به خوزستان با 750 مصوبه برای استان 
که برخی اجرا شد و برخی راکد ماند. تصویب 2% سهم نفت 
برای استان، دفاع از کارون، پروژهای جاده های کمربندی 
اهواز، گاز رسانی کامل، پایدار کردن برق، ورزشگاه الغدی، 
آبرسانی الغدی، توسعه فرودگاه و جانمایی جای جدید، پل 
ها، کشتارگاه، توسعه بیمارستان ها و بیمارستان های جدید 
کودکان، امیرکبیر، تجهیز بیمارستان های حمیدیه و باوی، 
توسعه راه آهن اهواز اندیمشک، ایجاد شهرک های صنعتی ...

Óانتخاب شفاف: چرا مانع انتقال آب کارون نشدید؟

ناصر سودانی: تمام تالش های ما علیه طرح بود و امضای 
من در مصوبه شایعه، گفتم کارون ناموس خوزستان است،
انتخاب شفاف: در این بحث چند وزیر را استیضاح کردید؟

نیست.  وزیر  به  مربوط  آب  انتقال  سیاست  سودانی:  ناصر 
کوهرنگ 1 و 2 قبال اجرایی شده در زمان هاشمی و 3 و 
4 را میخواستند اجرایی کنند با محمد خاتمی کلنجار رفتم 
و جواب داد آب سرمایه ملی است و حاکمیت تصمیم می 
گیرد. گفتم حق آبه را رعایت نمی کنید. با بی طرف به تندی 
صحبت کردم. شورای عالی آب مصوبه کردند آن هم بدون 
حضور نمایندگان و برخی چهره های خوزستان مرکز نشین 

مثل شمخانی، رضایی و مقتدایی

Ó انتخاب شفاف: وقتی برای آبفای اهواز و شیراز برای
حل معضل فاضالب اعتبار آمد، نظارت شمای نماینده 

برای عدم تخصیص به اهواز چه بود؟
امکان  اهواز  بانک جهانی گفت در  نماینده  ناصر سودانی: 
آباد و منبع  پذیر نیست و هیچ اصول مهندسی در حصیر 
آب رعایت نشده. فردی مغربی بود با رفتارهای خاص عربی 
متقاعدش کردم الاقل برای بخش های ممکن انجام دهند. البته 
اعتباربخشی، وام بانک جهانی بود و برخی بالعوض. ولی مدیران 

فاسدکار را پیش نبردند و مدیر عامل آبفا 7 سال زندان رفت.
Óانتخاب شفاف: در دوره نمایندگی هر سال به تمتع می رفتید؟

ناصر سودانی: قبل از نمایندگی 18 سال به عنوان سفیر 

جمهوری اسالمی ایران و دفاع از نظام و مکتب اهل بیت )ع( 
و اجرا کننده همایش ها و نماینده بعثه حضور داشتم.

هرسال نمی رفتم وقتی با بودجه و طرح بزرگ تقارن داشت.
از کانال حج نمی رفتم، هر نماینده یک ماه مرخصی دارد 
که برای این سفر 21 روزه اختصاص می دادم. سفر سیاحتی 
زیارتی نبود، مأموریت کالن، مالقات باخوزستانی و اهوازی ها، 

سر زدن به کاروانهاو پیگیری مشکالت
Óانتخاب شفاف: اگر نماینده شدید باز هم می روید؟

ناصر سودانی: اگر مأموریت باشد واجب االطاعه است و با شرط 
عدم تقارن با برنامه بودجه، توفیقی است که عالوه بر کار حوزه 

انتخابی نماینده دفاع از انقالب باشم نه فقط نماینده آب و...
Ó انتخاب شفاف: چقدر پرچمدار عدالت بودید؟ که آقا

این راشرطی برای نماینده دانستند.
ثروت  آیا صاحب  اثبات دو مطلب،  تا  ادعا  ناصر سودانی: 
می  پاکدستی  به  مرا  مردم  بستگان؟  برای  اشتغال  شدم؟ 
شناسند. عدالت خواهی و فساد ستیزی، بیانیه و اعالم موضع، 
تحقیق و تفحص در تخلفات ازجمله پرونده 3000 میلیاردی 
داشتید؟ به استناد روزنامه نور خوزستان اولین کسی بودم که 
رگ فساد اقتصادی امیر خسرو را پشت تریبون رسمی اعالم 
کردم و در روزنامه منعکس و نیروهای انتظامی حساس شدند.

Ó انتخاب شفاف: با تخصصی که در رشته علوم انسانی
دارید، چرا کمیسیون انرژی؟

ناصر سودانی: بعد از یکسال به عنوان نائب رئیس کمیسیون 
به همایش ها می رفتم به دلیل تسلط. در سه دوره چهار ساله 

دکتری شدم.12 سال مدرس افتخاری در بحث نفت بودم.
Ó انتخاب شفاف: بهتر نیست عرصه را به چهره های

جوانتر واگذار کنید؟
ناصر سودانی: تا یک ماه قبل انتخابات به آن فکر نمیکردم 
و از فضای پول و تبلیغات و حق و ناحق روحم آزرده می 
انفعال نمایندگان  افراد متعدد بعد از حوادث اخیر و  شود. 
آمدند و گفتند اگر میتوانی تکلیف است. با داشتن اعتماد 

مردم میتوانم پرچمدار و نماینده تراز انقالب باشم.
Óانتخاب شفاف: میثاق نامه و ایراد مکانیسم؟

امضا کردم که عهدی دو  با عالمت سوال  ناصر سودانی: 
طرفه است و ملزم به رعایت فرایندند. گفتم خوب عمل کنید 
خوب عمل می کنم. شورای مرکزی با دخالت سلیقه و البی 
گری غیر قابل دفاع است. رئیس شورای ائتالف گفت حجت 
شرعی نمی ماند که انصراف دهید. گفتند تنها بیایید جلسه 
که رفتم ولی بقیه با ستاد بودند و خالف اخالق و تعهد بود. 

نیاز به مجلس ندارم، می خواهم خودم را فدای انقالب کنم.
Ó گفتید، رأی گیری در IPC انتخاب شفاف: در بحث

این موضوع نیازمند رأی اکثریت بود و در اقلیت بودید، 
این نشانه ضعف در قدرت اقناع نیست؟

را  زنگنه  مچ  زاکانی  با  کرسنت  بحث  در  سودانی:  ناصر 
گرفتیم. در کارهایش عالمت سوال گذاشتیم.

Óانتخاب شفاف: نظر شما نسبت به شهرستان شدن کارون؟
ناصر سودانی: در دوره ما درخواست حمیدیه و مالثانی بود. 
شهرستان شدن فی حد نفسه پدیده مبارکی است. تصمیم 
گیری برای اهواز با حمیدیه و... بسیار سخت است. آن هم با 
بودجه ناچیز ناچیز. طرح خوب اجرا نشد و تبعیض قائل شدند.

Ó انتخاب شفاف: هزینه تبلیغاتی شما از کجا تامین
میشود؟

ناصر سودانی: دوره هفتم، جریانی که نامزدش بودم هزینه 
کرد. در هشتم، جریان اصولگرا. بستگان زیادی که دارم کمک 
کردند. اگر کسی از آنها به پستی رسیده باشد... از من سراغ 

دارید سفره انداخته باشم، نه اهل شامم نه کوفه...
Ó انتخاب شفاف: اهواز چند میراث فرهنگی ثبت شده

تاریخی،  فرهنگی،  موزه  یک  اهواز  اما  دارد  یونسکو 
دفاع مقدس ندارد؟

ناصر سودانی: موزه طبیعی و دفاع مقدس مدتی در سه گوش 
بود که با فشار هاشمی به کرمان رفت قبل ورود ما به مجلس. 
مطالبات ما باعث شد در خرمشهر موزه ایجاد شود. با حمایت 
شما قابل پیگیری است. حماسه عشایر در برابر انگلیس با 500 
شهید و 1500 مجروح در جنگ جهانی اول با پیگیری آقا در 
دهالویه  طالئیه،  یادمان  هست.  اهواز  کیلومتری   15 گمبوئه 
شهید چمران، هویزه هم وجود دارد. اگر بانی باشید در مجلس 

بروم قابل پیگیریست.
Ó دولت با  رابطه  رفتید،  مجلس  اگر  شفاف:  انتخاب 

فعلی، کنترل است یا استیضاح؟
باشد؟  میتواند  تدبیری  فشل چه  دولت  با  ناصر سودانی: 
ممکن است خواسته ای داشته باشم که صالح ملی تدبیر 
دیگری بخواهد ولی اینکه اعتراض نکنم نیست. رئیس جمهور 
بولتن  در  که  گفتم  حضوری  جمالتی  بینم،  نمی  الیق  را 
محرمانه است.12 نامه به روحانی نوشتم در هر نامه انعکاس 
مشکلی از اهوازکه بعد مدتها وبا تذکر کتبی مجلس معاونت 
اجرایی شریعتمداری پاراف کرد و گفتم جواب می خواهم، 
روزی روحانی به مجلس آمد خالصه نامه ها را در نامه ای به 
روحانی دادم گفتم به نماینده بی اعتنایی، به ملت هم بی اعتنا 
خواهی بود. نامه را گرفت و گفت این نامه هم رو آنها، گفتم 

آقای 1+12 نحسی ات به نامه ما هم رسید.

حسن سلیمانی�
Ó مهندسی دکترای   - معماری  مهندسی  تحصیلی: 

معماری
Ó سوابق اجرایی: مسئول دفتر فنی بنیاد شهید و امور

ایثار گران استان خوزستان - معاون عمرانی مدیر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان خوزستان - معاون عمرانی 
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان - امور 
مشاوران و طراحان شهرداری مشهد - عضو نظام مهندسی

 طراح و مجری یادمان جهاد عشایر عرب خوزستان و ...
Ó مدرس  - آزاد  دانشگاه  مدرس  آموزشی:   سوابق 

دانشگاه پیام نور - مدرس هنرستان فتح المبین اهواز - 
ارائه مقاالت ISI و مقاالت داخلی و علمی – پژوهشی

Ó»حسن سلیمانی در »انتخاب شفاف
Ó انتخاب شفاف: در سوابق کاری، پرچمدار عدالت

بودید؟
حسن سلیمانی: مجلس نیاز به قیام قسط دارد. بقیه 

بایداین را بر اساس عملکرد ما بگویند.
Ó با شهدا  گلزار  سازی  همسان  شفاف:  انتخاب 

تجمعات اعتراضی خانواده شهدا همراه بود که آقا 
وارد شدند و نهی کردند. داستان چه بود؟

حسن سلیمانی: ابتدا با فرمایش آقا شروع شد با هویت 
اسالمی ایرانی و در اکثریت کشور رضایتمندی بود بجز 
تهران و اهواز. به دلیل تعلق خاطر، عالقه نداشتند؛ که هر 

جا اعتراضی بود اقدام نمی کردیم.
Ó انتخاب شفاف: یادگاری شهدا در کنار قبرها بود

که از بین رفتنش جنایت فرهنگی بود

زمان  در  و  بود  اشتباه  کارها  بعضی  سلیمانی:  حسن 
مدیریتم نبود.

Ó عمران کمیسیون  اولویت  سه  شفاف:  انتخاب 
چیست؟

حسن سلیمانی: وزارت مسکن در ارتباط مستقیم با آن 
است. مشکل فاضالب نیاز به اعتبارات ملی دارد نه استانی

قطار بین شهری اهواز، چزابه جهت طریق الحسین که 
راه آهن زیر نظر مسکن و شهر سازی است. تبدیل دشت 

آزادگان تا حمیدیه به منطقه ویژه و آزاد
Ó در تأثیری  اروند  آزاد  منطقه  شفاف:  انتخاب 

اقتصاد مردم بومی نداشت؟
حسن سلیمانی: در صورت مدیریت صحیح بر رزق مردم 

مؤثر است. مشکل سوء مدیریت است نه طرح، مقایسه 
کنید با کیش و قشم. مشکل تفکر جزیره ای است.

Ó انتخاب شفاف: تفاوت مؤلفه های اقتصاد ریاضتی
و اقتصاد مقاومتی؟

کم  خود،  های  داده  از  نیست  قرار  سلیمانی:  حسن 
ظاهر  قوی  ها  داده  در  نظامی  بحث  در  کنیم.  استفاده 
شدیم با اتکا به جوان گرایی و انقالبی گری ولی در بحث 
اقتصادی و فرهنگی مشکل داریم. داده های خود را باور 
کنیم. زمین کشاورزی حاصلخیز، جوانان مستعد، ارتباط با 

13 کشور همسایه...
Ó انتخاب شفاف: متولد مالشیه بودید، برای رفع

محرومیتش چه کردید؟

حسن سلیمانی: مسئولیت برای قشر خاص بود. ارتباط 
رفت و آمدی، کمک اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، در بنیاد 

شهید بود. ارتباط خوبی به دلیل شناخت وجود داشت.
Ó طرح و  برجام  درباره  نظرتان  شفاف:  انتخاب 

خروج از آن چیست؟
حسن سلیمانی: هیچ دستاوردی برای کشور نداشت. 
از اول آقا شاخص هایی دادند و مشکل طرف مقابل ما 
انرژی هسته ای و موشکی نیست؛ بلکه نظام است. ما 
بدون برجام میتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم. باید از 
کف جامعه پرسید برجام چه دستاوردی داشت؟ برجام 
داده ندارد ولی بر عهدی که بستیم تعهد داریم. خروج 
از برجام خواسته ی کف جامعه است. همانطور که انرژی 
هسته ای را حق خود می داند و این انتظار هم از مجلس 

و هم از دولت آتی است.
Ó انتخابات و انتخاب شفاف: تاثیر منابع مالی در 

برآورد شما؟
حسن سلیمانی: پول برای هر کاری نیاز است. بدون پول 
حتی همسرتان شما را تحویل نمی گیرد ولی این که از 

کجا آمده مهم است.
هدف چیست؟ برخی به هر وسیله ای می خواهند پیروز 
شوند حتی از فاضالب )پول های حرام(. ولی بعضی به 
اندازه ادای تکلیف خرج میکنند و خود را معرفی میکنند. 
جمعا با 70_80 میلیون، می خواهیم متفاوت وارد شویم و 

از صندوق شهید تندگویان نفت جنوب وام گرفتم.
Óانتخاب شفاف: شام و ناها رو هزینه ستاد؟

برای  انقالبی  نیروهای  از  مجمعی  سلیمانی:  حسن 
پیشرفت گفتمان. کسانی که ما را باور دارند حدودا سه 

مکان در اختیار ما قرار دادند.

Óانتخاب شفاف: انتظارشان؟
حسن سلیمانی: انتظار بیهوده است و هیچ تعهدی به 
کسی نداریم. برگشت به گفتمان 57 در گام دوم و خروج 

از منافع شخصی برای منافع مردم بر اساس عملکرد.
Óانتخاب شفاف: اموال و دارایی؟ 

حسن سلیمانی: خودرو اروندی سانتافه و آپارتمان 110 
متری با وام %4 و سه فرزند که سرمایه من هستند.

Óانتخاب شفاف: عضو حزب خاصی بودید؟
جمنای  مرکزی  شورای  در  حضور  سلیمانی:  حسن 
خوزستان، رهپویان خوزستان، جمعیت جانبازان، جمعیت 

فرزندان شاهد و ایثا گران.
Óانتخاب شفاف: میثاق نامه ائتالف را امضا کردید؟

دینی  و  اخالقی  تعهد  کردم،  امضا  حسن سلیمانی: 
است و باید پایبند بود، با عقل و درایت امضا کردم تا 
زمانی که طرف مقابل پایند باشد باید پایبند باشم. شرط 
بر  اقناعی  با گزارش و  فرایند و شفافیت  براساس  اول 
اساس ذائقه جامعه است که 40% دنبال تغییر و چهره 
جدیدند. به عنوان نیرو های انقالب در یک جبهه ایم، 
باید متحد شویم که از شرایط پیروزی است. کسانی که 
فکر می کردند جزء سه نفر نبودند بزنند زیر بازی اگر 
جزء بودند، چه می کردند؟ فردا می خواهیم متعهد به 
مطالبات مردم شویم، اگر مطالبه مردم با حقوق شخصی 

شان زاویه داشت کدام را انتخاب می کردند؟
Ó انتخاب شفاف: اگر نماینده شدید برای ریاست

چه کسی را انتخاب می کنید؟
حسن سلیمانی: نیازمند شاخص هایی است و باید پرچمدار 
مطالبات باشد و وعده های دولت که نه تدبیری داشت نه 

امیدی. باید با دولت مستقر تعامل داشت و مطالبه گر.

Ó علی عملکرد  درباره  نظرتان  شفاف:  انتخاب 
الریجانی؟

با  قضاوت  و  بود  مشخصی  عملکرد  سلیمانی:  حسن 
مجلس  به  انتقاداتی   2030 و  برجام  در  عمومی.  افکار 
وارد است اما کارهای مثبتی هم کردند. مجلس در رأس 
امور نداشتیم. وزیری که برای استیضاحش رأی جمع می 
کردند برای وزارتخانه دیگر رأی باال بگیرد! یک سومش رد 
صالحیت شوند و بعضی می گویند صحیح نیست؛ ولی 
توسط کسانی بوده که در سطح باالی فقه و حقوق بودند 

و حتما بر اساس مستندات بوده است.
Ó و برآمدید  شهر  حاشیه  از  شفاف:  انتخاب 

مشکالت مناطق محروم را می دانید، طرح و برنامه 
شما؟

حسن سلیمانی: من با گفتمان حاشیه مخالفم. مالشیه 
تفکر  به خاطر  است. جاهایی  نیست اصل شهر  حاشیه 
خاص پیشرفت کرده. مالشیه محروم با مردم والیت مدار 

و کوت عبداهلل شهری با سابقه 100 سال است.
Óانتخاب شفاف: درباره اصالح قانون انتخابات؟

حسن سلیمانی: تأیید صالحیت و هم روش انتخابات 
حتما نیازمند اصالحات است. باید به دنبال مجلس کارآمد 
بود؛ با شفافیت رأی نمایندگان. مردم باید با اعتماد به پای 
صندوق بیایند. اینکه رأی نیاورند بگویند تقلب شده، باید 

جلویش را بگیرند.
Ó انتخاب شفاف: درباره رد صالحیت برخی جوانان

فعال در اهواز به خصوص حاشیه شهر؟
حسن سلیمانی: شورای نگهبان باید بررسی کند و باید 
پیگیری از مجرای قانونی باشد. فرصت دارند اعتراض کنند 

و با ارائه مستندات و مذاکره و اقتاع با شورا.
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 مجتبی یوسفی�
Ó۱۳62 :سال تولد
Óوضعیت تأهل: متأهل
Ó2 :تعداد فرزند
Ó ارشد کارشناسی   - عمران  مهندسی  تحصیالت: 

مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک
Ó:مهم ترین مسئولیت ها

شهردار منطقه 3 اهواز
مسئول دفتر فنی فرمانداری شهرستان اهواز )اهوازبزرگ: 

اهواز-کارون-باوی- حمیدیه(
معاون اجتماعی اداره کل جوانان استان خوزستان

مشاور فرماندار اهواز
دبیر شورای ترافیک شهرستان اهواز

دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان اهواز
عضو شورای آموزش و پرورش اهواز

مسئول ساخت جایگاه CNG )گازطبیعی( شهرستان 
اهواز )اهواز-حمیدیه-کارون-باوی(

دبیرشورای فرهنگی عمومی فرمانداری اهواز
مشاور شهردار اهواز

مدرس دانشگاه
عضو نظام مهندسی خوزستان

بسیج  و  خوزستان  مهندسین  جامعه  بسیج  عضو 
دانشجویی و محالت

Ó»مجتبی یوسفی در »انتخاب شفاف
Ó انتخاب شفاف: مهمترین مسائل کشور در حال

حاضر چیست و ریشه آن کدام است؟
گذاری  »قانون  وظیفه   2 نماینده  یوسفی:  مجتبی 
ونظارت« دارد در 3 ساحت؛ که همه معتقد به 2 بعد 
انتخابی و ملی« هستند. بنده به بعد سوم که  »حوزه 
ساحت »بین المللی« نماینده است معتقدم. نماینده هر 
کشور هر موضع گیری و صحبتی کند، اثر بین المللی 

دارد.
مشکل اصلی کشور »مدیریت« است.

دو مدل مدیریتی داریم:
ما می توانیم: با اعتماد به نفس، توکل به خدا و سخت 
کوشی، نگاه به درون، بانگاه امام و رهبر )موشک نقطه 
زدن با برد 2000 متر و دقت یک متر می سازد، تیم 
های  سلول  ای،  هسته  تک،  های  علوم  نانو،  والیبال، 

بنیادی(
به  اعتماد  عدم  و  پشیمانی  و  وادادگی  توانیم:  نمی  ما 
متخصص داخلی )ساختن پراید، دعوت مربیان خارجی 

فوتبال بدون توجه به مربیان داخلی(
Ó اهواز شهر  کالن  مشکالت  شفاف:  انتخاب 

چیست؟
مجتبی یوسفی: زیر ساخت ها: در شبکه های ادارت 

خدمات، آب و فاضالب و برق
بیکاری: اولویت دوم چون بدون زیر ساخت-سرمایه گذار 

نمی آید-اشتغال نیست- سطح درآمد باال نمی رود.
فرهنگ: مشکالت فرهنگی نباید تبدیل به امنیتی شود. 

مشکالت امنیتی شروع عدم سرمایه گذاری است.
صنایع مربط به آبزیان و صنایع بسته بندی

Ó انتخاب شفاف: برنامه شما برای اقشار ضعیف
جامعه چیست؟

مجتبی یوسفی: عوض کردن مدل اقتصادی.
با صنایع مادر مخالف نیستم؛ ولی پتروشیمی هزینه و 

مدت زیادی نیازمند است.
ایجاد شغل نسبت به استارت آپ و صنایع خرد.

رفتن به سمت شرکت های سهامی عام، اقتصاد بدون 
دولت و شرکت های تعاونی.

Óانتخاب شفاف: سهم خوزستان از درآمد نفت؟
مجتبی یوسفی: مسأله ریشه دارتری وجود دارد و آن 
نیروهای  با  تخصصی  مادر  های  شرکت  تعطیل شدن 

مجرب صنایع نفت خیز است.
دو سیاست غلط دولت آقای روحانی: تمام همت روی 
اعتبارات  و  پول  توزیع  و  مالی  گردش  توقف  و  برجام 
رکود  قیمت  به  ولی  شد  کنترل  )تورم  شد.  گذاشته 

اقتصاد(
سراغ قرارداد IPC رفت، نه بیع؛ که هم طوالنی هم سهم 
ایران کم و در نتیجه پروژه های استانی تعطیل شدند یا 

با حداقل فعالیت به کار ادامه دادند.
نفت قبال پروژه های عام المنفعه برای مردم داشت.

Ó انتخاب شفاف: دارایی ها شما و برآورد هزینه
برای تبلیغ چقدراست و منبع هزینه کجاست؟

مجتبی یوسفی: یک واحد آپارتمان 100 متری در فاز 
2 پاداد و ماشین پژو پارس دارم. عضو تعاونی مسکن 
شهرداری هستم که زمین بدون سند دارم. اگر اموالم 
بعد از این، بیش از رشد متعارف شد، مردم از من مطالبه 

کنند.
برای  از ظرفیت فضای مجازی  تایید صالحیت  از  بعد 
تبلیغ شروع کردم. برآورد کردم 40 میلیون هزینه نیاز 
هست که یا وام بگیرم یا از طریق فروش زمین. بیشتر از 
این نه میتوانم قسطش را بدهم نه میخواهم هزینه کنم. 

زیر بار پیشنهاد دیگران نرفتم.
Óانتخاب شفاف: طرح شفافیت آرای نمایندگان؟

مجتبی یوسفی: قطعا، این وظیفه نماینده است. اگر 
تصویب نشد، رای خودم را اعالم می کنم. البته اگرغیر 

قانونی نباشد.
Óانتخاب شفاف: برجام؟

مجتبی یوسفی: امام خمینی ره فرمودند جنگ نعمت 
است و برخی تعجب کردند. به نظرم برجام هم مانند 
جنگ نعمت بود؛ چرا که باعث آشکار شدن غلط بودن 
تفکر مذاکره شد. »مذاکره در شرایط غیر استاندارد«. باید 

روشن شود.
Óانتخاب شفاف: آیا به تبعیض قومیتی قائلید؟

مجتبی یوسفی: این سئول غلط بوده و وحدت را از بین 

می برد. در تاریخ ببینید؛ هیچ گاه بین عرب، بختیاری، 

شوشتری و دزفولی درگیری نبوده.

Ó ائتالف شورای  نامه  میثاق  به  شفاف:  انتخاب 

پایبندید؟

و  باشد  شفاف  باشد.  طرفه  دو  باید  یوسفی:  مجتبی 

شرایط فراهم. عادت کنیم به جمع نه فرد.

Óانتخاب شفاف: کار تخصصی شما در مسائل عمرانی؟

بیرونی،  و  داخلی  کامل  شناخت  یوسفی:  مجتبی 

ظرفیت و تهدید؛ مشکالت زیاد است؛ مثال آسفالت کردن 

برخی مناطق محروم اهواز بعد از 50 سال

تکمیل 35 پروژه نیمه کاره، بجز موارد ضروری پرهیز 

از کلنگ زنی

بدون  و  روی خاک  آسفالت جدید  از  پرهیز  فنی،  کار 

زیرسازی

کاهش هزینه ها با مدیریت پروژه های امانی

Ó نمایندگان سابق خواهید انتخاب شفاف: مثل 

بود یا قصد انجام کاری در حق مردم اهواز دارید؟

فردای  از  منتخب  نظارت  نیازمند  یوسفی:  مجتبی 

انتخاب هستیم

توجه به سوابق قبلی نامزدها نه به حرف و شعار

Óانتخاب شفاف: برخورد شما با ویژه خوران؟

های  ظرفیت  و  ها  روش  اساس  بر  یوسفی:  مجتبی 

قانونی

در زمان کار خودم متخلفین از مسوولیت را پاکسازی 

کردم؛ کمیسیون ماده 5 قابل پیگیری کشوری و استانی 

است.

با داشتن اطالعات دقیق، اعالم در رسانه ها جلوی مردم با 

امکان دفاع آن افراد از خودشان راه خوبی ست.

سید کریم حسینی�
Ó8۴۳۱ :سال تولد
Ó تحصیالت: دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی

خدمات  مدیریت  عالی  مدرک  دارنده  و  شاپور  جندی 
بهداشتی از دانشگاه شهید بهشتی.

Ó:مهم ترین مسئولیت ها 
 معاونت بنیاد شهید استان خوزستان سال های 28 تا 

48
 مدیر کلی امور مجلس وزارت بهداشت و درمان سال 

های 48 تا 68
 ریاست هیئت ورزش روستایی و بازی های بوم و محلی 

استان خوزستان از سال 68 تاکنون
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سال 

های 68 تا 19
سال  استانداری خوزستان  اجتماعی  سیاسی  معاونت   

های 19 و 29
رئیس کمیسیون سالمت و امور اجتماعی اتاق بازرگانی 

اهواز
ریاست ستاد انتخاباتی آیت اهلل رئیسی در سال 69

ریاست بیمارستان های امیرکبیر و شهید رجایی آغاز از 
سال 29 تا کنون

Ó»سید کریم حسینی در »انتخاب شفاف
Ó اقتصادی مشکالت  ریشه  شفاف:  انتخاب 

چیست و راه حل آن؟
سید کریم حسینی: ریشه مشکالت اقتصادی در کشور 

وخصوصا استان سو مدیریت است
قوه ی مجریه به عنوان مجری و قوه ی مقننه بهعنوان 

ناظر این ضعف را دارند
راه حل مشکالت هم تولید است که الزاماتی دارد که 

بعدا عرض میکنم
Ó انتخاب شفاف: با توجه به اشاره شما به نیروی

جوان و اینکه شما خود چند سال سمت معاونت 
منابع نیروی انسانی استان را بر عهده داشتید چه 

عملکردی در این چند سال داشتید؟
ازمونهای  بیشترین  زمان  آن  حسینی:  کریم  سید 
استخدامی را برای سازمانهای دولتی داشتیم و نگاه ما 
در این استخدامها فرا قومی و البته بومی بود و اینگونه 

عمل شد.
حتی در انتصابات از افراد بومی استفاده شِد. 66 حکم 
فرماندار معاون فرماندار و بخشدار داشتیم و قطعا اینجانب 
در همه ی این انتصابات نقش نداشتم. ولی در کل سعی 
شد که از افراد جوان و کارامدبومی استفاده شود ویک 
بخشی از این مدیران همچنان بر سرکارند و بخش دگر از 
روی حقد و کینه جناحی کنار گذاشته شدند و استان و 

شهرستانهای ما ازین نعمت محروم شده اند
Ó رغم علی  نژاد  احمدی  دوران  شفاف:  انتخاب 

وارد  ایشان  ی  دوره  اواخر  به  که  انتقادات جدی 
است دوره عمران و سازندگی در کشور بوده است 
یکی از استانهایی که کمترین بهره را ازاین مسئله 
به عنوان  برده است استان خوزستان است شما 
ان  دارید؟  پاسخی  چه  استانداری  در  مدیر  یک 
نیروها و 66 نفر کجا هستند چه خدمتی کرده اند؟ 

چرا چیزی دیده نمی شود؟
سید کریم حسینی: این نظر را قبول ندارم مستند 
آمارها و شاخص ها موجود هست. ما  عرض می کنم 
بهترین خدمات به شهرستانهای کوچک و شهرستانهای 

تازه تاسیس شده که 7 شهرستان بودند داشتیم. بهنرین 
خدمات و باالترین آمار بودجه را در استان داشتیم.

بیشترین بودجه ای که سمت استان سرازیر می شد از 
سه طریق بود 1( بودجه جاری 2( سفرهای استانی 3( 
نفتی که تنها دوره ای بود که توانستیم بودجه نفتی را 

برای استان اختیار کنیم.
بیشترین بودجه بیشترین راه سازی از جمله راه سازی 

روستایی را در ان زمان داشتیم
بهترین فضا را برای حل معضالت آب و بیشترین تصفیه 
به  رسانی  آب  و  برق  و  رسانی  گاز  بیشترین  ها  خانه 
جاهایی که از برق و گاز و آب محروم بودند را در ان 

دوره داشتیم.
Ó های وعده  بحث  با  رابطه  در  شفاف:  انتخاب 

دست یافتنی بفرمایید.
سید کریم حسینی: قطعا بابد وعده های دست یافتنی 
به مردم بدهیم. باید برنامه ریزی ها و اهداف بر اساس 
واقعیت های موجود در کشور و استان انجام شود و به 

آن بپردازیم.
در واقع ما داریم پا جای افرادی می گذاریم که وعده هایی 
به مردم اده اند که اصال از حوزه اختیارات نماینده مجلس 
خارج است و با واقعیت های کشور استان همخوانی ندارد 
و این به اصل حیاتی بسیار ضروری در این کشور دارد 

آسیب زده می شود و آن صداقت است. 
چند نمونه ای از  خدمات تحول آفرین خودتان را 

در زمان مسئولیتتان نام ببرید؟
حل مشکالت درصد جانبازی  و در نتیجه تسهیل درمان 

جانبازان،خدمات بهداشتی و درمانی خانواده های شهدا
ساختمان  و  اراضی  استانداری  پشتیبانی  معاونت  در 
هایی استفاده غیر می شد که جمع اوری شد و بهترین 

استخدامها و آزمون ها شکل گرفت.
در مدیر کلی پارلمانی وزارت بهداشت،نامه های معطل 

شده کارشناسی زیاد بود ،تسریع شد.

و  است  چقدر  شما  تبلیغاتی  های  هزینه  برآورد 
منبع آن ؟

به حدی کار کردم و ارتباط دارم که کمتر نیاز به خرج 
است.دوستانی با انگیزه خدمت, کار می کنند و فعالیت 

در فضای مجازی.ستاد ,حق گرفتن ریالی ندارد.
نه قول وعده نه منصب و نع شغل ندارم . فقط قول ارتباط 

مستمر با مردم هست.
پول های کالن و حرام را رد می کنم.شام نمی دهم.

چاپ حداقلی پوستر و بنر،زودتر بنر خام به مبلغ صد و 
شش میلیون خریداری شده وهزینه پرینت مانده.

منبع هزینه هایم هم درآمد  02 سال طبابتم است و هم 
چنین کمک های  دوستانم .

دارایی خودتان را اعالم کنید؟
موحدین،زمین  خ  در  150متری  چانگان،خانه  ماشین 
300 میلیونی که قصد فروش برای هزینه انتخابات دارم.

برخورد با تخلفات و فساد اقتصادی در دوره 20 ساله 
مدیریتی شما چگونه بود؟

چرا به عنوان فعال سیاسی ظهور کافی در بحران 
های خوزستان نداشتید؟

ما کارنامه داریم، به فاصله چند ماه قبل انتخابات ریاست 
جمهوری جمنا تشکیل شد و شورای شهر با 8 نفر از 

جریان اصولگرایی و انقالبی از 13 نفر برد جمنا است.
زدگان  سیل  به  رسانی  کمک  قرارگاه   3،2 سیل  در 

داشتیم.
در صحنه های سیاسی موضع گیری سیاسی و دست به 

قلم شدن در فضای مجازی وجود داشت.
چه روشنگری هایی داشته اید تاکنون؟

چند مناظره راجع به مدیریت استان،انتصابات،با جناح 
رقیب در بحث انتخابات ودر فضای مجازی،سخنرانی در 
تجمعات و مساجد،6 نشست روشنگری در بحث آب و 

محیط زیست.
که  خواهیم  می  گرگ  نماینده  ما  آرامید،  چقدر 

درگیر شود و حق مردم را بگیرد؟
سه نماینده دارید یک آدم بفرستید و دو گرگ.می توانم 
حق مردم را بگیرم نه با دعوا و درگیری و قهر از وزیر و 
نرفتن به وزارتخانه.دعوایی میکنم که منجر به گرفتن 

حق هم بشود.
نظرتان نسبت به میدان میوه و تره بار؟

وضعیت راه اندازی میدان سالم نبود و بر اساس ارتباطات 
بود و باعث ظلم به الغدیر شد و مخالفم.قبال موضع گیری 

نکردم.
و  رسانه  اهل  پشتیبان  نماینده شدید،چقدر  اگر 

مطالبه گران خواهید بود؟
اصل مطالبه گری را مؤثر می دانم.در این 4سال جلساتی 
را هگشا و حتی کمک به نماینده خواهد بود به شرطی 
که قبول کنید با همین آرامش باشما بنشینیم و حرف 
بزنیم.که این آرامش نشانه تسلطم نیز هست و گذشته 

نشان می دهد گاهی هم طوفانی بوده ام.

رضا کاله کج�
Óدکترای مبانی حقوق

رییس سابق سازمان ملی جوانان
معاون جمعیت هالل احمرخوزستان

رییس اداره نهادکتابخانه های عمومی اهواز
رییس اداره فرهتگ وارشاداسالمی اهواز

رییس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان خوزستان
مدیرکل مرکزخدمات حوزه علمیه خوزستان

عضو شورای آموزش وپرورش خوزستان
سابقه 16 سال تدریس دردبیرستان های اهواز

سابقه 10 سال تدریس دردانشگاههای اهواز
مولف 3 کتاب درحوزه اجتماعی

Ó»رضا کاله کج در »انتخاب شفاف
Óانتخاب شفاف: انگیزه ورود به مجلس؟

رضا کاله کج: در ارشاد و سازمان جوانان دوره درخشانی 
داشتم. پیشنهاد دادند که نماینده شو ولی هیچ وقت قصد 
نمایندگی نداشتم. اخیرا آقا در ایام شهادت سردار فرمودند 
که ملت باید قوی شوند. خدا نعمتهایش را در دو جای دنیا 
تمام کرده، کالیفرنیا و خوزستان. ولی با این همه نعمت قوت 
را نداریم. دیدم در افراد ثبت نامی خوزستان نیاز به یک فریاد 
دارد و مدیر و نماینده مطالبه گر روز آخر تصمیم به ثبت 

نام گرفتم.
Ó انتخاب شفاف: در مدیریت مرکز خدمات حوزه چه

کردید؟
رضا کاله کج: ارتقا مرکز خدمات به مدیر کلی

 130 واحد مرکز طالب در پردیس اهواز تا چند ماه دیگر، 

دزفول 90، آبادان 20، شوشتر، بندر امام زمین گرفته شده و 
در حال انجام است.

 مهارت افزایی خانواده طالب در آموزش رزمی، شنا، بافت 
قالیچه، خیاطی و مشاوره ازدواج

 کاهش هزینه های درمانی
Ó حل و  ارشاد  در  اقدامتان  سه  شفاف:  انتخاب 

مشکالت هنرمندان؟
رضا کاله کج: مشکالت ارشاد خیلی زیاد است.

اما  داریم؛  را  ایران  هنرمندان  بهترین  نمایش  حوزه  در 
هنرمندان جایی برای تمرین نداشتند. شروع خانه نمایش 

در زمان ما بود.
ورود  و  عراق  به  مخدر  مواد  ترانزیت  اهواز  و  خوزستان 
محصوالت و سی دی های مستهجن به کشور است که این 

از طریق قانونی وارد می شد. کمرگ برای ترخیص از ارشاد 
می خواست تصادفی بررسی کند و اعالم به دادگستری و 
مجوز معدوم کردن و توسط کارگران خدماتی ارشاد بدون 
نظارت انجام می شد. ما سیستمی طراحی کردیم که در خود 

دادگستری با حضور ناظر دادگستری معدوم شود.
Ó ارشاد در  ماه   ۴ کوتاه  مدت  چرا  شفاف:  انتخاب 

ماندید؟
 رضا کاله کج: در حوزه کنسرت ها گله مندی هایی بود 
که برای مجوز برگزاری باید نصف بلیط یا پول تقدیم کارمند 
های ارشاد می شد. با حراست هماهنگ شد و دوربین گذاشته 
شد و کارمند راحین گرفتن پول گرفتند. االن حل شده و 

سامانه دار شده
جدولی هست برای تقسیم آگهی دادن به روزنامه ها که ارشاد 
باید تایید کند که کارشناس ارشاد دید در آگهی اداره کلی 

در روزنامه به جای مبلغ 180 هزار 5\4 میلیون گرفته و من 
برخورد کردم.

سرایداری بود که بعد از زمان نگهبانی برای تایید چاپخانه 
ها لرای وام به صورت صوری می رفت که جلوگیری کردم.

از ترابری اداره ارشاد زنگ زدن که پرایدی قرمز را بفرستید 
برای فروش در مزایده که اسقاطی است و دیدم که سالمه 
و نهاد کتابخانه ها پرایدی سفید در حیاط ارشاد داشت که 
دیدم اصرار برای اسقاط هست، قطعات پرایدقرمز را روی پراید 

سفید بستیم و قرمز را تحویل دادم.
حاال بگویید با این چند کار و 20 کار دیگری که در کانونهای 
تبلیغاتی و حوزه موسیقی و مدرسه هنرهای تجسمی و ارشاد 

کردم، اجازه می دادند بمانم؟
Óانتخاب شفاف: منابع مالی انتخابات؟ 

رضا کاله کج: کسی نیاز به هزینه مالی شدید دارد که اعتبار 
نداشته باشد، دوستانم بدون چشم داشت عکس و فیلم پوستر 
و بنر چاپ می کنند برای دلشان و جهادی. چقدر بدبخت 
شدیم، خدا تو سر ما زده که وقتی میگویم هزینه 12 میلیون، 
شوخی می گیرند. می شود در این سالهای تحریم که کاغذ 
وارد می کنیم با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را می گیریم.

Óانتخاب شفاف: دارایی؟
رضا کاله کج: ماشین تیبا که قسط آخرش مانده. آپارتمان 

با 120 میلیون وام. موجودی حسابم سه میلیون و هفتصد.
خانه پدری ام 4 واحده است هر کدام 60 متر و 20 سال 
ساخت. در کشور هیچ کسی ندارم که پستی داشته باشد. 
برای ستادم دایی من مغازه ای در میدان شهید بندر اجاره 
کرد اگر نشد در پارک و خیابان چادر می زنیم. برای بقیه 
12 میلیون حقوق این ماه و می خواهم پنج و هفتصد برای 
هزینه انتخابات وام بگیرم. مثل زمان مدیریت پشت میز نشین 

نیستم و االن هم سیارم.

Ó صالحیت احراز  عدم  دوبار  چرا  شفاف:  انتخاب 
شدید؟

رضا کاله کج: یک دستگاه امنیتی در روز آخر مرحله اول 
گزارشی فرستاد که شورا گفت نیاز به بررسی دارد پس احراز 
صالحیت نشدم. حدس می زنم اطالعات چون دستگاههای 

اطالعاتی امنیتی را شخم زده ام.
بار دوم همه رد صالحیت ها پیش بزرگان رفتند ولی شعار 

من اینست که کار خوبه خدا درست کنه! و بعد تایید شدم.
Óانتخاب شفاف: برنامه برای مبارزه با فساد؟

رضا کاله کج: اولویت رهبر مبارزه با فساد است و نماینده 
باید در تراز انقالب، شجاع و شفاف باشد و غیر وابسته به گروه. 
یکی از راه ها شفافیت است. خودم، خانمم، عمو، خاله، دایی 
و تمام فامیل درجه 1_2_3 تمام امالک و موجودی را در هر 

سامانه ای که گفتید ثبت می کنم.
در مدیر کلی فیش حقوقم را پشت در اتاقم و برد میزدم که از 
یک کارمند دستگاه نفتی کمتر و سه میلیون و هفتصد است. 

اجازه می دادند بمانم؟
Ó انتخاب شفاف: درباره سوت زنان مفاسد و قوانین

حمایتی از آنها بگویید؟
رضا کاله کج: چرا نمایندگان پشت تریبون داد می زنند؟ 
خودت قانون تصویب می کنی، خودت باعث گرانی بنزین و 
بدبختی مردم می شوی، داد را بر سر خودت بکش. نماینده 
نیاز به مطالبه گری دارد. مطالبه گری از مصادیق فرهنگ 

عمومی را پیگیری می کنیم.
Óانتخاب شفاف: آیا حجازی را موفق می دانید؟

رضا کاله کج: تمام استانداران بومی را موفق می دانم، فنی 
ترین استاندار خوزستان بود و قابل گول زدن نبود و به دلیل 

توانمندی باال بیشترین مدت را در دولت ماند.
Óانتخاب شفاف: توانمندی یا البی گری باال؟

رضا کاله کج: در انتخاب مدیران و معاونینش ضعیف عمل 
کرد. بیشترین آبادانی بود.

Ó ،انتخاب شفاف: ما آبادانی ندیدیم؛ ریزگرد، بیکاری
مهاجرت، انتقال آب؟

رضا کاله کج: استاد دانشگاه و متخصص آب، آگاه ترین 
استاندار بومی، آزاد راه ها و بیشترین جاده سازی، پل کابلی

Ó انتخاب شفاف: در تن کیلومتر اول و کیفیت جاده ها
رتبه پانزدهم و در حوادث اول بودیم؟

رضا کاله کج: فقط نقاط منفی را نبینیم. از استانهای دیگر 
30 سال عقبیم. حجازی به دلیل تحمیل آدم ها و البی گری 

در گسترش خدمات رسانی ضعیف بود.
 من مستقل شرکت کردم تا وامدار کسی نباشم. تنها کسی در 

انتخابات خوزستان هستم که پیش بزرگان نرفتم.
Ó انتخاب شفاف: درباره جدایی اهواز و کارون در دوره

حجازی بگویید؟
با شهرستان  بود که  این  نژاد  احمدی  تز  رضا کاله کج: 
با  داد  ارتقا  را  خدمات  توان  می  کوچک  شهرهای  کردن 
بودجه مستقل. در خوزستان این طرح شکست خورد به 
دلیل عدم کارشناسی و فوریت انجام، وضع کارون، حمیدیه 

و باوی بدتر شد.
Óانتخاب شفاف: کدام کمیسیون می روید؟

رضا کاله کج: فرهنگی، نه انرژی. چون امروز مشکلمان فقر 
فرهنگ است که اگر درست شد انرژی، امنیت، کشاورزی هم 

درست می شود.
Óانتخاب شفاف: طرح شما؟

رضا کاله کج: ارتقاء فرهنگی، معرفی جاذبه های فرهنگی، 
ارتقاء هنر خوزستان،  دانشگاه هنر،  اندازی  راه  گردشگری، 

موزه دفاع مقدس

ایمان محمدی�
Ó۱۳۵9 متولد
Ó تحصیالت؛ لیسانس مکانیک از دانشگاه اهواز، فوق

دکترای  دانشجوی  تهران،  ازدانشگاه  مکانیک  لیسانس 
مدیریت صنعتی )استراتژی( از دانشگاه تهران

Óکارهای اجرایی؛ 
یکسال و نیم کارشناس روابط عمومی ملی حفاری- رئیس 
اداره حمل و نقل ترانزیت منطقه آزاد - مدیر بازرگانی 
سازمان منطقه آزاد اروند - مدیر بازرسی سازمان منطقه 
آزاد - تدریس در دانشگاه از سال 86 - بعد از آن عضو 
هیئت علمی دانشگاه  - نفردوم آزمون استخدامی شرکت 
نفت و حضور در شرکت ملی حفاری از سال 90 -  4 
سال کارشناس پایش و تعمیرات- 4 سال رئیس برنامه 

ریز تعمیرات 
Óفعالیت های اجتماعی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه اهواز - مدیر مسئول 
تبیین مواضع  امروز - عصو شورای  دانشجوی  نشریه ی 
مسجد  در  فعال  سال 74  از   - بسیج  جذب  مسئول  و 

موسی بن جعفر و االن دبیر تََشُکل های مسجد
Ó»ایمان محمدی در »انتخاب شفاف

Óانتخاب شفاف: راجع به 20۳0 چه اطالعاتی دارید؟
ایمان محمدی: کشورهای بزرگ و دارای نفوذ در سطح 
ضعیف تر  کشورهای  و  میکنند  وضع  قوانینی  جهانی 
میپزیرند. یکی از آنها 2030 است که درزمینه ی آموزش 
و پرورش است. از متنش اطالعی ندارم و بیشتر حواشی  

آن را خواندم.

Óچطور؟ ipc انتخاب شفاف: درخصوص
ایمان محمدی: قراردادی نفتی در خصوص شرکتهای 
سرمایه گذار است که بتوانند در بازده زمانی 20 یا 25 سال 
در تولید نفت هم شریک باشند. سرمایه گذاری خارجی 
در کشور بعد انقالب صفر است و فقط پیمانکار آمده چون 
سرمایه گذاری باعث امنیت میشود. در ipc سرمایه گذاری 

بود ولی فقط به کسب اطالعات جدید داخلی انجامید

Ó حل برای  برنامه شما  و  طرح  شفاف:  انتخاب 
مشکالت اقتصادی

ایمان محمدی: کمک گرفتن از مردم برای حضور در 
و  کارشناسی  هسته های  تشکیل  اجتماعی.  عرصه های 
اولویت بندی مشکالت توسط محمع نماینگان. شفاف سازی 
کار نماینده ها در خصوص آراءو طرح ها و معرفی ها و نامه 
هایشان . اعالم شفاف آمارهایی چون تورم و گزارش های 
تحقیق و تفحص و برگزاری جلسات علنی در مجلس و 

ممانعت از رای گیری های غیرعلنی
Ó انتخاب شفاف: کلی گفتید. لطفا طرح هایتان را برا

حل مشکالت اقتصادی بیان کنید.
ایمان محمدی: برای بیکاری پیگیری مستمر طرح 550 
کوچک،  صنایع  با  ارزان  تسهیالت  دادن  هکتاری،  هزار 

سهم داشتن خوزستان از صادرات عراق
Ó برای نویی  و  جدید  ایده ی  چه  شفاف:  انتخاب 

مجلس دارید؟
ایمان محمدی: شفافیت حرف نویی ست برای رهایی از 

بحران های کشور
Óانتخاب شفاف: برآوردتان برای هزینه های انتخاباتی؟

ایمان محمدی: سقف پولی که هزینه خواهم کرد 50 
میلیون بیشتر نخواهد شد.

دنبال نیروهای جهادی هستم که حاضرند در انتخابات 
همکاری کنند.

Óانتخاب شفاف: لیست دارایی هایتان را می گویید؟
ایمان محمدی: اعالم نمیکنم. اگر انتخاب شدم روز اول 
سال   15 اندازه ی  به  من  دارایی های  میگویم.  انتخابات 
سابقه کارم و دوران عضویت در هیئت علمی و کارهمزمانی 
که در آن ایام داشتم است نه بیشتر.  ماشین ال 90 و 
خانه ای در گلستان. شفاف سازی اینها یا فقط آرای نماینده 
نیست شفاف سازی یعنی 18 میلیارددالری که دولت در 
زمان افزایش ارز به یک عده داد و نگفت به چه کسانی واال 
آرا مشخص هستند مثال نتیجه کمسیون تلفیق بودجه 
99 مشخص شد 37 نماینده بودن که یکی از اهواز بود که 
همان هم در هنگام رای گیری غائب بودن )آقای پاپی زاده(

Ó انتخاب شفاف: میثاق نامه شورای ائتالف نیروهای
انقالب  اسالمی را امضا کردید؟ چرا؟

 ایمان محمدی: خیر. چون در قسمت نظر سنجی روش 
صورت  مبانی  براساس  انتخاب  باید  نداشتند.  صحیحی 

بگیرد نه قومیت گرایی و آرای از پیش مشخص شده.
Ó انتخاب شفاف: نقش وزارت نفت در آلودگی ها و

تولید ریزگردهای استان از نظر شما چیست؟
ایمان محمدی: با پر شدن تاالب ها 67 درصد ریزگردها 
در  وجود  با  حفاری  ژاپن  با  ما  قرارداد  در  یافت  بهبود 

هورالعظیم انجام می شد ولی پس از خروج ژاپن از قرارداد 
و بستن قرارداد با چین در دوران خاتمی و احمدی نژاد 
قرار داد با خشک کردن تاالب ها انجام می شد و این بر 

روی هوای اهواز موثر بود
 ppm 75 آلودگی اهواز در سال 96 ناشی از نفت و گاز 
باید باشد و در استان حدود 70ppm است و این درظاهر 
واقع  در  شده  حذف  آن  صفر  سه  ولی  خوبی ست  آمار 

70000ppm است.
Ó انتصابات برای  راحلی  چه  شفاف:  انتخاب 

ناشایست غیرالیق استان دارید؟
ایمان محمدی: نماینده ای که در انتصابها دخالت کند 

نظارت شفاف و اثربخشی نخواهد داشت
Ó لیست بیان  به  نسبت  چرا  شفاف:  انتخاب 

داراییتان حساس هستید؟
مسئله ای  گفتم  فقط  نیستم  حساس  محمدی:  ایمان 

فرعی ست.
لیست دارایی هایم: منزل 145 متری در گلستان دارم به 
ارزش 700 میلیون، ماشین ال 90 به ارزش 110 میلیون 

وحقوق ماهیانه 5/8 میلیون.
باشد کل مجلس  نماینده ی شفاف در مجلس  اگر یک 
شفاف خواهد شد مثل ماجرای قرارداد 1919 در زمان 

مدرس.


