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های اقتصادی و اجتماعی که کشور و استان با آن مواجه است و با توجه به  با توجه به بحران
خواهیم به جای شعار از نامزدهای انتخابات می  ،بر اساس قانون اساسی ،وظایف نمایندگی مجلس

و سایر مسائل  تسؤاالتوانید این االت زیر پاسخ دهند. شما هم میؤبه س ،های مبهم و کلیو حرف
 را ارزیابی کرد. ها منتشر کنید تا بهتر بتوان نامزدهارا از نامزدها بپرسید و آن را در رسانه مردم

 - استان بوشهر  ندهینما 4نفر از  2از جمله -آن  سومک یبود که متاسفانه حدود  یفیمجلس ضع یمجلس فعل .1
ها و حساب بانکی خود اموال، دارایی  فهرستآیا حاضرید اکنون  شدند.    تیرد صالح  یمسائل مال  لیبه دل  عمدتا  

روزرسانی به ، آن را به صورت ساالنهشدنتان را به صورت عمومی منتشر کنید و در صورت انتخابو خانواده
تان ها را برای مردم شفاف کنید؟ آیا تمام آرایهای انتخاباتی و منابع آنتمام هزینه  االنکنید؟ آیا حاضرید همین  

 کنید؟ ای شفاف برای مردم اعالم میهایتان را در سامانهنامهها و توصیهها، تمام نامهدر صحن و کمیسیون
نیمی وام)هزار میلیارد تومان  350بیش از . مردم است %5اختیار حدود  در کشور بانکی وامهایاز  %90بیش از  .2

شما چگونه این نظام ناعادالنه بانک را دگرگون ، داده شدهشخص حقیقی و حقوقی   450 به (از تسهیالت بانکی
میلیون  100باالی  هایوامکنید کلیه  موظفها را بانک ، همهطی قانونی آیندهکنید؟ آیا حاضرید در مجلس می 

   ؟در دسترس عموم مردم قرار دهندای تومان را در سامانه
هزار میلیارد   120تا    50والن بین  ئبه گفته مس   ؛دهندها میفروشو خردهرا کارمندان و کارگران  کشور  مالیات    بیشتر .3

دولت و  بودجه)بیش از درآمد دولت از افزایش ناگهانی قیمت بنزین( برای تامین  .تومان فرار مالیاتی داریم
 :کنیدحل را انتخاب میکدام راه اجرای عدالت،

از طریق وضع مالیات پلکانی پردرآمدها، مالیات بر خانه  های بادآوردهو ثروت هادرشتفشار مالیاتی بر دانهالف( 
 های سنگین برای فرار مالیاتی؟ خالی و... و نیز تعیین مجازات و جریمه

 ؟بنزین و گازوئیل و... افزایش قیمت از طریق فشار بر مردم عادیب( یا 
و این منجر به افزایش  ندارندرا غیردولتی  یامدارس پولی  پرداخت شهریهها توان مالی بسیاری از خانواده .4

 ای دارید؟چه برنامهموافقید؟ گسترش مدارس پولی آیا با روند  ی طبقاتی شده است.فاصله
آب شرب استان بوشهر از خارج استان  %90بیش از  ای برای بهبود وضعیت آب شرب استان دارید؟چه برنامه .5

های بزرگ نیروگاه کنداری، آبشیرین)آبخیزداری و آبخوان  ستان بوشهر های تولید آب اآیا ظرفیتشود.  تامین می 
آیا  ها را فعال کنید؟خواهید این ظرفیتچگونه می ؟شناسیدرا میای بوشهر و صنایع پارس جنوبی( هسته

ز اکنون بیش ا  ای برای این مشکل دارید؟چه برنامه  ؟هدررفت خط انتقال آب استان چقدر است  مقداردانید  می 
 حلای برای  نظرتان در این باره چیست و چه برنامههستند.    دزدیآبویال در استان بوشهر مشغول به  باغ  5000

 دارید؟این مشکل 
های آتی و توسعه پارس شمالی و باز شدن با توجه به توسعه شدید صنایع نفت و گاز در استان بوشهر در سال  .6

محیطی و اجتماعی که در منطقه  های زیستای دارید که بحرانچه برنامهها تا شمال استان، پای پتروشیمی
دهید جلوی توسعه صنایعی که گیر بقیه استان نشود؟ آیا تعهد می بینیم گریبانعسلویه و کنگان می

زیست را رعایت نکنند بایستید و در دوران شما چنین صنایعی ایجاد نشوند؟ آیا تعهد استانداردهای محیط
ایجاد هر واحد صنعتی وابسته به نفت و گاز، واحدهای پایش محیط زیست در آن منطقه  دهید قبل از می 

 های آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد؟ایجاد شود و داده
ترکیبات سرطانزا را به هوا و پساب   صنایع،هاست که با مشکل آلودگی هوا مواجهند و  مناطق جنوبی استان سال  .7

استقرار پیدا   ،نیاز منطقه  متناسب بازیست  های پایش محیطهنوز سامانه  شوربختانهفرستند.  را به دریا می  آلوده
با سرطان باشد. ابتال به  ،سالمت این مناطق هدیدتترین های آینده اصلیشود در سال بینی می و پیش نکرده
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دهید قانونی ها دارید؟ آیا تعهد میای برای کاهش و حذف آالیندهتوجه به وظایف نمایندگی مجلس چه برنامه
 محیطی به صورت شفاف به اطالع عموم برسد؟های زیستوضع شود تا داده

های دریایی به دلیل گاهزیست نابودیکند، ید می ترین مشکالتی که صیادی استان را تهدیکی از اصلی .8
ای برای کاهش و حذف این چه برنامهکنند. های بزرگی است که در دریا تردد میهای نفتی و کشتیآلودگی
و با توجه به مصونیت سیاسی نماینده مجلس بر اساس  شدنها دارید؟ آیا حاضرید در صورت انتخابآالینده

 ها در اختیار عموم مردم قرار دهید؟ از وضعیت این آالینده یگزارش ،قانون اساسی
های خطرناک حاشیه آن ارتزاق ای از شغلبرند و عدهای از آن سودهای کالن میعده کنید؟چه می لنجیته با .9

ای برای حل این مشکل دارید که در این میان قشر ضعیف آسیب نبیند و این مشکل به چه برنامهکنند. شما  می 
 صورت پایدار حل شود؟

گیری شما هنگام تصمیمتصویب شود. المللی باید در مجلس همه معاهدات بین ،قانون اساسی 77اصل طبق  .10
برجام در مجلس ای مشابه  اگر دوباره معاهده  مثال    ها و معیارهایی دارید؟المللی چه شاخصدرباره تعهدات بین

ی سی سال گذشته ایران دهید؟ نظرتان درباره برجام به عنوان مهمترین معاهدهطرح شود به آن رأی می
 چیست؟

 ی دسترس   نکهیتعداد پزشکان عالوه بر ا  شیکمترین سرانه پزشک در دنیاست. با افزا  دارای  یکشورهاایران یکی از   .11
به اعتقاد بسیاری  .رودیدرمان باالتر م تیفیشده و ک  شتر یرقابت پزشکان ب شود،ی م شتر یب یبه خدمات درمان

)کمیسیون  گذارندا هم قانونزیر ! انداز کارشناسان، بزرگترین مانع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی پزشکان 
)وزارت بهداشت(، هم مسئول آموزشند)وزارت بهداشت( و هم ناظرند)سازمان نظام  اندبهداشت(، هم مجری

  ای برای افزایش سرانه پزشکان در کشور دارید؟شما چه برنامهپزشکی(. 
و جلسات عمومی پرسش و پاسخ تجمعات گوید نمایندگان مجلس فقط در ایام انتخابات در مراسم، تجربه می .12

توانند بر نماینده خود نظارت کنند. نه مردم می ،شوندها از درد مردم مطلع مینه آن در نتیجهشوند. حاضر می
های پرسش و پاسخ در یکی از مکان بار جلسه ماهی یک شدن،حاضرید تعهد دهید که در صورت انتخابآیا 

 .شایسته نمایندگی مردم نیستبه نظر ما کسی که به همین یک سؤال پاسخ منفی دهد    ؟عمومی داشته باشید
. بردسود می  تصمیم خودشگذار یا مجری از  یعنی قانون  ؛ترین دلیل فساد کشور تعارض منافع استیکی از اصلی .13

»نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه  تان به الیحهرأیشدید، شما نماینده مجلس  اگر
آیا پیشنهاد بررسی با  توسط دولت به مجلس فرستاده شده چیست؟ 4/9/1398خدمات عمومی« که در تاریخ 

 دهید؟ فوریت آن را در مجلس می
. کشور است گیریتصمیم ای مهمهدر عرصه مردمبیشتر و موثرتر حضور ساز زمینه  خی از اصول قانون اساسیبر  .14

به آرای عمومی   ه، مراجعو اعتراضات  اتکه به آزادی تجمع  است  104و اصل    59، اصل  27رد اصل  ه این موانموم
متاسفانه   و ... است.، کارمندی  ، کشاورزیی کارگریو شوراها  سندیکاها  ،هاایجاد اتحادیهدر مسائل مهم کشور و  

گذاری آیا شما برای قانونیا اقدام موثری صورت نگرفته است.  ن اصول در کشور وجود ندارد  برای ایقانون مناسبی  
 می خواهید کرد؟قدادر این حوزه مهم ا
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