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شجاع و مردمی
کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از حوزه بجنورد مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم ،راز و جرگالن و غالمان

به نام خدا
روح ا ...ساعدی هستم متولد شهرستان بجنورد ،کارآفرین و صنعتگر .بیش از  24سال سابقه اجرایی در
پروژه های عمرانی ،صنعتی و کشاورزی دارم .کارشناس مهندسی مکانیک ،کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
و ساخت و دکتری حرفه ای دوره ای مدیریت کسب و کار (دانش پذیر) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دوران ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان راز و جرگالن و توابع سپری نمودم.
الزم به ذکر است در تمامی مدت تحصیل از ابتدایی تاکنون به دلیل عالقه به کار ،محدودیت ها و تهدیدها
را تبدیل به فرصت نموده و همزمان با مدت تحصیل به مشاغل گوناگون (کشاورزی ،ساختمان ،فنی و
مهندسی ،مکانیکی سبک و سنگین ،حمل و نقل و مشاور امالک) مشغول بودم.

انگیزه و هدف:

با توجه به مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و مشاهده موانع متعدد و چالش های موجود در جامعه
برآن شدم تا به عنوان فردی موثر و مفید ابتدا در راستای شناسایی و ریشه یابی مشکالت و معضالت گام
برداشته و در حد توان و اندیشه خود راهکار مناسب ارائه نمایم .بنده به مشکالت بی تفاوت نبوده و فردی
متعهد هستم.

ریشه یابی مشکالت:
با کمی تأمل به راحتی می توان دریافت ،مشکالت فعلی جامعه در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،صنعتی ،کشاورزی ،اشتغال ،ازدواج و  ...ناشی از ضعف ،ایراد ،ابهام و عدم شفافیت قوانین مربوطه
و برداشتهای فردی و سلیقه ای در روند اجرای قوانین در سازمان ها می باشد.
در واقع قوانین فعلی موانعی بزرگ بر سر راه تولید و توسعه صادرات ،اشتغال ،اقتصاد و ...می باشد.
متاسفانه ناخواسته قوانین به گونه ای وضع شده که در حال حاضر بازده و خروجی آن ،خدمت گزاری
مردم به قانون است!!! در حالی که بایستی قوانین به نحوی وضع گردد که در خدمت مردم و رفاه اجتماعی
باشد.

همه می دانیم اختیارات و وظایف قوه مقننه (مجلس و نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی) قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و
مصوبات می باشد .امام خمینی(ره) فرمودند :مجلس دررأس امور است.
لذا ضعف این موارد ممکن است ناشی از ضعف نمایندگان ادوار گذشته
در مجلس باشد و علت آن نیز انتخاب نمایندگانی که اغلب تئوریسین
و وابسته به حزب یا جناح سیاسی خاصی بودند در حالی که بایستی
علمگرا و آشنا به موارد اجرایی بوده و سوابق مربوطه را داشته باشند.
لذا عدم آشنایی آنان به عملیات اجرایی و مدیریتی منتج به وضع
قوانین دست و پا گیر شده است.

راهکار:

سوال  :چناچه با خودرویی در حال سفر هستید و
خودرو به دلیل نقص فنی متوقف شود چه می کنید؟
قطعا با تعمیر گاه مجاز سیار یا مکانیک فنی تماس می گیرید نه
تئوریسین های تحصیل کرده بدون سوابق اجرایی و فنی.
به نظر بنده مشکالت فعلی جامعه ما نیز با توجه به قوانین نامناسب موجود
تنها به دست جوانان کارآفرین ،مهندسین ،متخصصین متدین ،متعهد و انقالبی
که آشنایی کامل با روش های اجرایی را دارند حل می شود .اینان بایستی قوانین را
بر اساس اصول اجرایی واقع بینانه بررسی ،ویراش ،اصالح و تسهیل سازی نمایند .لذا
با توجه به موارد فوق ،مشکالت و تهدیدهای جدی پیش رو (تحریم و  )....بهترین و
منطقی ترین راه جهت برون رفت از مشکالت فعلی جامعه ،انتخاب افراد با شاخصهای
مذکور به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی ،در این دوره به منظور ،به روز رسانی
قوانین ،رفع نواقص قوانین ،محدودیت و ابهامات موجود در راستای شفاف سازی و
نیل به اهداف متعالی مردم ،نظام مقدس جمهوری اسالمی و رهنمودهای مقام معظم
رهبری می باشد.

