اللهم صیل عیل محمد (ص) و آل محمد (ص) و عجل فرجهم

حضرت امام علی علیه السالم:
ای دنیا! از من دور شو .آیا برای فریب به من رو آوردی؟ یا دوستدار
ن
ن
چنی روزی فرا نرسد و هرگز نتوان
و عالقهمند به من شدهای؟ هرگز
چنی ن
ن
کن .برای فریب دادن به رساغ غی از من برو.

حضرت فاطمه زهرا سالم ا ...علیها:
به کجا رو یمآورید ،در حایل که قرآن کتاب خدا رویاروی شماست.
امور آن روشن و احکامش درخشان و عالئم هدایتش ظاهر.
● عضو کارگروه برنامهریزی تحول اداری.

تجارب بین المللی:

اراده مردم ،حماسه یازدهم ،مجلس و نماینده خدوم
در گام دوم انقالب اسالیم ایران

محمدرضا رضوانی

● عضو کارگروه پژوهش ،آمار و فناوری اطالعات.

● دارای تجارب بینالمللی در مأموریت به کشورهای هندوستان و

● عضو کارگروه صنعت ،معدن.

امارات با حضور مسئولین و نیز فعاالن اقتصادی و بازدید از پروژهها

● عضو کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی.

در حوزه صنعت ،تجارت ،گردشگری و زیرساختهای شهری.

● عضو کارگروه آب ،کشاورزی و منابع طبیعی.

● عضو هیات اقتصادی مذاکره با سفرای کشور ژاپن ،رومانی،

● عضو کارگروه آمایش و محیط زیست.

هندوستان ،در بازدید از طرحهای تولیدی و صنعتی استان.

● عضو کارگروه اشتغال ،سرمایهگذاری و توسعه صادرات.

تجارب و سوابق شغلی:

تجارب و سوابق علمی – پژوهشی:

● نماینده استان در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و

● مدرس مراکز آموزش عالی و دانشگاه و تدریس دروس :مدیریت

فنی کشور.

و کنترل پروژه ،اقتصاد صنعتی ،کارآفرینی ،مدیریت اسالمی ،سازمان

● نماینده استانداری در امور توسعـه طرح شبکه اختصاصی دولت

و مدیریت.

در تعامل با نهاد محترم ریاست جمهوری.

● مؤلف کتاب تحلیل پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ناشی از اعتیاد.

نامزد نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایران

● نماینده استان در کمیته فنـی و تخصصی وزارت کشور مرتبط با

● نویسنده بیش از چهل مقاله علمی ،پژوهشی و آموزشی ،ترویجی

در حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر ،پردیس

امور رایانهای شهرداریهای کشور.

با موضوعات اقتصادی ،مدیریتی ،سیاسی ،فرهنگی.

کد نامزد4917 :
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تحصیالت:

● نماینده استانداری در شورای استانی هیأتهای هفـت نفره

● دبیر استانی جشنواره ملی علم تا عمل.

واگذاری زمین (با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی).

● نایب رییس کارگروه استانی نخبگان.

دانش آموخته دکترای اقتصاد صنعتی گرایش بینالملل و کارشناسی

● عضو هیأت علمی شورای پژوهشی استان ( 1373الی  )1393با

● عضو هیئت علمی فصلنامه فرهنگ قومس.

ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه سمنان و کارشناسی اقتصاد نظری

حکم مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

● عضو اجالسیه سراسری پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت

از دانشگاه شهید بهشتی تهران و مشاورت صنایع از وزارت صنایع
و معادن ایران.

● عضو صاحبنظر در کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسالمی و

فرهنگ و ارشاد اسالمی و برگزار شده به میزبانی استانهای تهران،

ایرانی پیشرفت.

هرمزگان ،مازندران ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان.

● عضو مجمع خیران حامی فناوری کشور و عضو هیات مدیره مجمع.

● دارای تجارب ارزشمند علمی طی بازدید از پروژههای ملی،

تجارب مدیریتی:

● عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در

● کادر وزارت کشور /استانداری

اقتصادی ،تاریخی ،گردشگری از جمله :مناطق آزاد اقتصادی

دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان.

● مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان.

●عضو شورای سیاستگذاری در نظام سالمت دانشگاه علوم

سلفچگان ،سرخس ،عسلویه ،کیش ،اینچه برون .بازدید از پارک علم

● مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی.

و فناوری تهران ،یزد ،سمنان ،سازمان انرژی اتمی ،ایرانخودرو.

پزشکی و عضو کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی سمنان.

● دبیر ستاد سرمایهگذاری استان.

● عضو کمیته استانی آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی.

بازدید از مناطق گردشگری و مجموعه تخت سلیمان تکاب ،خلیج
فارس و دریای عمان ،دریای خزر ،دریاچه ارومیه ،دریاچه مریوان.

امام خمینی (رضوان ا ...تعالی علیه):
من با کمال مباهات از رشد سیایس و تعهد اسالیم ملت رسیف ایران
تشکر یمکنم .انتخابات مقام امتحان است .من انتظار دارم که
وحدت کلمه خود را حفظ و در انتخاب وکالی خود ،رضای حق را بر
ّ
رضای خود مقدم دارید.

امام خامنهای (مد ظله العالی):

ی
فرصن برای ورود افکار جدید
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس،
و راههای نو در چرخه تصمیمسازی و تصمیمگیی کشور است.
بخصوص هنگایم که مردم افراد شایسته را برگزینند ،راههای تازه و
چارهاندیشهای جدید در روند حل مشکالت کشور و مردم پدیدار
یمشود.

افتخارات و تقدیرات:
● حضور داوطلبانه در جبهههای غرب و جنوب کشور و شرکت در
عملیاتهای والفجر مقدماتی ،خیبر ،مهران ،مرصاد ،در دوران جنگ
تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس.

برنامهها و دیدگاهها:
● نماینده مجلس باید فریادرس مردم و جامعه باشد .البته فریاد را
همه میشنوند ،هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است.

● تقدیرنامه از :نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه سمنان ،معاون

● مجلس انسان کامل میخواهد .به فرموده شهید استاد مطهری،

محترم وزیر کشور ،استاندار محترم ،معاونت محترم علمی و فناوری

انسان کامل ،یعنی انسانی که قهرمان همه ارزشهای انسانی است.

ریاست جمهوری ،رییس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور،
معاون محترم وزیر و رییس سازمان عمران کشور ،معاون محترم
مرکز الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت .دانشگاهها و مراکز تحقیقی.

● نماینده مجلس باید خالق باشد تا بتواند سازنده باشد .به عبارتی،
مسیر سازندگی ،مستلزم خالقیت و نوآوری است.
● نماینده مجلس باید متعهد به حل مشکل و مسئله باشد .اهتمام به

● منتخب و برگزیده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست

رفع مشکل داشته باشد .هنر حل مشکل و توانایی در ایدهپردازی و

جمهوری در جشنواره علم تا عمل به عنوان مدیر نمونه استانی.

بسیج امکانات برای حل مسئله داشته باشد.

● مدیرکل نمونه و برگزیده استانی در اولین کنگره ملی بزرگداشت

● مجلس کارآمد ،نیازمند قانونی جامع و درنظر گرفتن تجارب در

 21هزار شهید کارمند و دریافت تقدیر از سازمان بسیج مستضعفین.

فرایند ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس است.

"رضوان من ا ...اکی -رضایت خداوند باالترین خشنودیهاست"
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران و نیز
سالروز پیروزی انقالب اسالمی در اولین سال از گام دوم انقالب ،یاد و
خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی و شهدای

شهید دکتر بهشتی :ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت.
شهید دکتر چمران :خدای بزرگ! تو را شکر یمکنم که راه شهادت
ن
حسی علیه السالم را آفریدی.
را بر من گشودی .خدایا! تو را شکرکه
ن
حسی! تو را شکر که راه شهادت را در جلوی پاي روندگان
ای خدای
ی
حق و حقیقت گذاشن.

شهید حسن سمنانی (محل شهادت ،منطقه عملیاتی بستان):
به هیچ وجه ر ن
اض نیستم کش دست از مبارزه بردارد و یا به هر
شکیل بخواهد نضبهای به اصالت اسالیم انقالب بزند و آن را
منحرف کند .آن ن
چیی که من و افراد همسنگرم را به جبهه کشانده
است ،برقراری قانون الیه و پیادهکردن فرهنگ فطری اسالم و
ین
گرفی چند وجب خاک و بیابان ن آب و
صدور انقالب یمباشد ،نه
علف .اگر هر شخصیت سیایس بخواهد دست به بازی سیایس بزند
تا به هر طریق این کشور اسالیم را وابسته به رسق و غرب کند،
نسبت به ظرفیت خون خود ،فردا در دادگاه الیه جلوی او را یمگیم.
ما زنده به آنیم که آرام نگییم

ی
موجیم که آسودگ ما عدم ماست.

وعده دیدار:
دوم اسفندماه ،صفوف حمایس صندوق آرا و انتخاب اصلح

● مردم انقالبی ،مجلس انقالبی و نماینده انقالبی میخواهند.
●نماینده مجلس ،سرنوشت آینده کشور را رقم میزند ،نه چهار سال.
● نمایندگی مجلس ،یک امانت است و نماینده مجلس ،امانتدار
انقالب و مردم ،مکتب و عقیده ،امام و اسالم و شهدای عزیز است.
● سعادت دنیا و آخرت ،ناظر بر تصمیمات نمایندگان مجلس است.

گرانقدر از جمله شهید سردار سلیمانی و شهدای همرزمش بویژه شهید

● پیشرفت کشور ،عدالت و رفاه اجتماعی و اقتصادی ،خواسته مردم

ابومهدی المهندس و مجاهدتهای مردم عزیز را گرامی میداریم و با

است و مجلس باید زیرساختهای قانونی را فراهم کند.

پاسداری از ارزشهای واالی انقالب ،پرچم پرعظمت نظام مقدس

شهید رجایی :ما انقالب کردیم که قرآن را در جامعه پیاده کنیم.

● مجلس وظیفهاش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است ولی

محمدرضا رضوانی

کد4917 :

جمهوری اسالمی ایران را در پرتو عنایات و نصرت الهی و زعامت امام

در مقاطع مختلف ،نظارت بر اجرای قوانین شفاف نیست.

خامنهای عزیز مدظله العالی ،در نهضت جهانی حضرت مهدی عجل ا...

● نظام مدیریتی و ساختار اداری برای خدمت به جامعه و مردم ،باید

نامزد نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایران

تعالی فرجه الشریف ،به اهتزاز خواهیم آورد.

متحول گردد و رویکرد مدیریت جهادی و مدیران کارآمد ،بر نظام

در حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر ،پردیس

وعده دیدار:
دوم اسفندماه ،صفوف حمایس صندوق آرا و انتخاب اصلح

اداری حاکم باشد.
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