
دوهفتـــه نامـــه فـــــرهنگی 
سفیـــــران اجـــــتماعی 

ســـال ســـوم- شـــماره هفتـــم
1397 آذرمـــاه  اول  نیمـــه 
4صفحـــه- قیمـــت: 1000 تومـــان

شرکت هوانوردی 
شهبال پرواز 

شریف 
آموزش پرواز و پروازهای تفریحی 
زیر نظر خلبان محمد شریف آبادی 

09133311092

دارای مجوز از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
با بیش از 10 سال تجربه

)تنظیم و ثبت صورت جلسات, تأسیس - تغییرات 
 انحالل کلیه شرکت ها و مؤسسات(
اخذ )کارت بازرگانی - رتبه بندی(

ثبت )برند و عالئم تجاری(
نجف آباد - خیابان شریعتی جنب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

090 - 10 - 10 - 40 - 99

تنها مرکز تخصصی ثبت شرکت ها، 
مؤسسات تجاری و غیرتجاری

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان خبر داد:

|صفحه 2|ثبت۹موقوفهجدیددرنجفآباد

|صفحه 3|

قائم مقام شهردار بیان کرد:

تحقق ۶۰ درصدی درآمد نوسازی 
شهرداری نجف آباد

با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهری انجام شد؛

بهره برداری از سومین خانه کودک 
در منطقه 3 نجف آباد

|صفحه 3|

ابوترابی نماینده مجلس:

 تعیین سهم مشخص زنان
  در انتخابات خالف دموکراسی 

و قانون اساسی است

|صفحه 4|

|صفحه 2|

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
نجف آباد بیان کرد:

نشاط اجتماعی سرلوحه برنامه های 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

 معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری نجف آباد عنوان کرد:

پیگیری مشکالت 
صنایع با حضور دبیر 

کارگروه رفع موانع 
تولید کشور

آموزاگشه مداحی نورالهدی
زیر نظر اداره تبلیغات اسالمی

اولین مرکز آموزش 
رسمی و تخصصی مداحی 

در شهرستان نجف آباد

محل ثبت نام« نجف آباد- خیابان شریعتی شرقی 
دفتر خدمات زیارتی سفیر نور )ثامن االئمه(

42744046-47         09131104505

ثبت نام در رشته های
قرائت
نوحه خوانی
مقتل خوانی
سبک و آواشناسی

|صفحه 2|
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رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
نجف آباد از برگزاری برنامه های این اداره در ایجاد شای و 

نشاط اجتماعی خبر داد.
 به گزارش ســفیران به نقــل از روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد از برگزاری 
برنامه های مختلف فرهنگی و هنری این اداره در سطح 
شهرستان خبر داد. علیرضا شرکت با اشاره به برنامه ریزی 
و سیاست گذاری های این اداره در راستای نشاط اجتماعی 
و تحقق اهداف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی در این 
زمینه گفت: شهرستان نجف آباد ازجمله شهرستان های 
ویژه اســتان اســت که در تمام طول هفته برنامه های 

مختلف فرهنگی، هنری و ادبی در آن اجرا می شود. 
وی اجــرای برنامه های مختلف ازجملــه: برگزاری 

نمایشــگاه حجاب و عفاف، نمایشــگاه کتاب، جشــن 
کودک، جشــن پاییزی ویژه بانوان، نمایشــگاه نقاشی، 
اجرای نمایش، نشست های موسیقی، نشست های ادبی 
توسط انجمن های ادبی فعال شهرستان، سیرک پهلوانی 
و برگــزاری برنامه هــای متنوع فرهنگــی و هنری در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد را ازجمله برنامه های 
این اداره اعام کرد که در حال اجراســت. شرکت ایجاد 
فضای شاد و متنوع و تقویت هویت فرهنگی شهرستان 
را در پیشگیری از فشــارها و آسیب های اجتماعی مهم 
و مؤثر دانســت و افزود: این اداره از هرگونه همکاری و 
حمایت گروه های فرهنگی هنری در راستای ترویج نشاط 
اجتماعی دریغ نخواهد کرد. یادآور می شــود رویدادهای 
فرهنگی هنری مذکور در چند روز گذشته و در روزهای 

آتی در حال برگزاری است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد بیان کرد:

نشاط اجتماعی سرلوحه برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نجف آباد 
گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنــون ۹ موقوفه به ارزش 
بیش از ۲۴ میلیارد ریال در این شهرســتان ثبت شده است. 
حجت االسام والمسلمین روح اهلل بیدرام در جمع خبرنگاران 

اظهار داشت: در شهرستان نجف آباد ۴۹۶ موقوفه ثبت شده 
وجود دارد که از این تعداد ۲۲۲ موقوفه منفعتی و ۲۰۷ مسجد و 
۳۸ حسینیه هستند. وی بابیان اینکه مدیریت اجرائی موقوفات 
توسط وقف کننده مشخص می شود گفت: تولیت ۴۳۹ موقوفه 
با اداره اوقاف شهرستان است و ۵۷ موقوفه هم غیر متصرفی 
است که موقوفه متولی خودش دارد. رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه نجف آباد بیان کرد: در شهرستان نجف آباد ۵۵۱ موقوفه 
درآمدزا و ۱۸۷ مورد از موقوفات شهرســتان نیز فاقد درآمد 
است. حجت االسام بیدرام با اعام اینکه وقف کارکردهای 

زیادی در امــور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره دارد، 
گفت: مردم با دیدن ثمــرات، کارکردها و اقدامات موقوفات 
در سطح جامعه برای وقف اموال خود تشویق می شوند. وی 
در ادامه اضافه کرد: یکی از راه های برون رفت از آسیب های 
اجتماعی وقف اســت و باید از موقوفات هر شهرستان برای 
برطرف کردن آسیب های اجتماعی همان منطقه استفاده شود. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: اگر 
از ظرفیت های موقوفات در سطح کشور به نحو احسن استفاده 

شود یک نفر فقیر نیز در کشور نخواهیم داشت. 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان خبر داد:

ثبت 9 موقوفه جدید در نجف آباد
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد:

دو واحد صنفی در نجف آباد 
مهروموم شد

مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان نجف آباد 
گفت: در بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت 
محیط دو واحد رســتوران و ســبزی خردکنی به دلیل 
رعایت نکردن موازین بهداشــتی مهروموم شد. دکتر 
علیرضا غیور بابیــان اینکه این رســتوران به صورت 
غیربهداشتی فعالیت می کرد افزود: واحد سبزی خردکنی 
هم بدون رعایت بهداشــت اقدام به شستشو و خرد و 
بسته بندی انواع سبزی می کرد که از ادامه فعالیت آن ها 

جلوگیری شد.

مرضیه چیوائی|معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری 
ویژه شهرستان نجف آباد در گفتگو با سفیران به سفر دبیر 
کارگروه رفع موانع تولید صنایع کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: در جریان سفر مهدی داداشی زین الدین مشاور وزیر 
صنعت معدن تجارت و دبیر کارگروه رفع موانع تولید به 

شهرستان نجف آباد تعدادی از کارخانه های مهم 
این شهرستان مورد بازدید قرار گرفتند و مسائل 
و مشکات آنان در خصوص پرداخت تسهیات، 
اســتمهال وام های گرفته شده، حل مشکات 
کارگری و همکاری دستگاه های خدمات رسان 
موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و قول همکاری 

و مساعدت الزم داده شد.
نبی اله صالحی افزود: در این سفر صاحبان 
صنایع مشــکات و موانع پیش روی تولید را 

مطرح کردند و با توجه به حضور روســای ادارات مربوطه 
در این بازدیدها تصمیمات الزم گرفته شد که اگر مصوبات 
سفر اجرایی شود بخش مهمی از مشکات صنایع حل 

خواهد شد و از تعطیلی این کارخانه ها جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: کارخانه های گازسوزان، پیشرو دیزل، 
قدس، دارکوب، نیل باف، کاشــی نیلو و کاشی اصفهان 
ازجمله صنایع مهم شهرستان هستند که دبیر کارگروه رفع 
موانع تولید کشور از آن ها بازدید کرد و در راستای برطرف 

شدن مشکات آن ها قول مساعد داد.

صالحی به وضعیت صنایع شهرستان نجف آباد اشاره کرد 
و گفت: این شهرستان دارای ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی 
روستایی است که توانسته اند سهم مهمی از صنایع استان را 
به خود اختصاص دهند. وی عنوان کرد: تولیدات واحدهای 
صنعتی این شهرستان با داشتن کیفیت منحصربه فرد خود 

توانسته اند علی رغم تمامی مشکات موجود، به بازارهای 
کشورهای عربی و آسیای میانه راه پیدا کنند که این امر 
در صورت حمایت کافی و به موقع دســتگاه های مسئول 

می تواند با رشد قابل قبولی نیز در آینده همراه باشد.
معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان 
نجف آباد در بخش دیگری از سخنان خود از صنایع تولید 
قطعات سامانه های گازرســانی، قطعات خودرو، صنایع 
غذایی، چدنی و شیمیایی به عنوان شاخص ترین صنایع 

شهرستان نام برد.

با حضور معاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان 
ویژه نجف آباد، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، 
شهردار و اعضای شورای اسامی شهر کهریزسنگ، 
کانون کارآفرینــان ماهور و مجموعه قرآنی فرهنگی 
شهید عباسعلی قربانی شهر کهریزسنگ افتتاح شد. 
در این آیین معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه 
نجف آباد ضمن تقدیر از بانیان این کاربر ضرورت ایجاد 
محیط های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء فرهنگی 

و تسهیل امور اجتماعی شهرها و روستاها تأکید کرد.

با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه نجف آباد؛

کانون ماهور و مجموعه قرآنی فرهنگی شهید قربانی 
کهریزسنگ افتتاح شد

به گزارش ســفیران، به نقــل از اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان اصفهان، ســید رحمان دانیالی 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان و همراهان از 
خسرو قاسمی محیط بان مجروح قمیشلو در حسین آباد 
مهردشــت نجف آباد عیادت کردند و جویای حال وی 
شدند. محیط بان قاســمی که در مهرماه سال جاری 
مورد اصابت گلوله شکارچی غیرمجاز قرار گرفت دوران 
نقاهت خود را پس از عمل جراحی ســنگین در منزل 

سپری می کند.

عیادت مدیرکل محیط زیست از محیط بان مجروح 
قمیشلو

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نجف آباد عنوان کرد:

پیگیری مشکالت صنایع با حضور دبیر کارگروه 
رفع موانع تولید کشور
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عباس چیوائی|سومین خانه کودک در نجف آباد 
طی مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
ویژه نجف آباد، جمعی از اعضای شــورای اسامی شهر، 
شهردار و تنی چند از مدیران شهری نجف آباد در مجموعه 

فرهنگی عامه دهخدا ویاشهر به بهره برداری رسید.
در آیین افتتاح این خانه کودک مهندس مسعود منتظری 
شهردار نجف آباد در سخنانی با اشاره به نیازسنجی و بروز 
رسانی کتابخانه های شهرداری اظهار داشت: با توجه به 
نیازهای فعلی جامعه و توجه بیشتر به کودکان و نوجوانان 
مدیریت شهری نجف آباد تصمیم به راه اندازی خانه های 
کودک در مناطق مختلف شهرداری گرفت و اولین خانه 
کودک را در مجموعه فرهنگسرای خارون با عنوان کندو 
که برگرفته از سوغات عســل نجف آباد است، راه اندازی 

کردیم که با استقبال بسیار خوب خانواده ها همراه شد.
وی افزود: دومین خانه کودک نیز در منطقه ۲ و امروز 
نیز این افتخار راداریم که شاهد بهره برداری از سومین خانه 
کودک با عنوان ارغوان که این نام نیز برگرفته از محصول 

سبدبافی نجف آباد است، در منطقه ۳ باشیم.
منتظری با اشاره به اینکه مجموعه فرهنگی عامه 

دهخدا منطقه سه اخیرًا توسط شهرداری بهسازی و تجهیز 
شده است، تصریح کرد: اقدامات بهسازی و نوسازی این 
مجموعه شامل تجهیز و راه اندازی سالن همایش ۲۰۰ نفره 
با امکانات به روز صوت و تصویر، رنگ آمیزی کل مجموعه، 
سالن های مطالعه و مخزن، نصب دوربین در تمام مجموعه 
و محوطه، ایزوگام سقف، تعمیر و بهسازی سرویس های 
بهداشتی، آبدارخانه، تعویض سیستم روشنایی سالن های 
مطالعه و تجهیز به smd و کم مصرف و ... هســت. وی 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه 
به غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها، تأکید کرد: در این 
راستا سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد باسیاست 

گذاری و برنامه ریزی بسیار خوب توانست حدود ۴۰۰ برنامه 
بزرگ و کوچک تحت عنوان »زندگی به سبک بهشت« 
را در مناطق شهری نجف آباد اجرا کند که با استقبال بسیار 

خوب همشهریان عزیز روبرو شد.
شهردار نجف آباد با قدردانی از تاش کارکنان بخش ها 
و سازمان های شهرداری نجف آباد به ویژه سازمان رفاهی 
تفریحی خواستار تعامل هر چه بیشتر ادارات و نهادهای 
فرهنگــی با این مجموعه ها شــد و گفــت: نتیجه این 

همدلی ها رضایت مردم خواهد بود.
وجود مراکــز فرهنگی می تواند توطئه های 

دشمنان را از بین ببرد

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه نجف آباد نیز 
در سخنانی به تهدیدات و آسیب های اجتماعی اشاره کرد 
وگفت: در موقعیت کنونی که دشمنان درصدد ضربه زدن 
به نظام اسامی با ترفندهای مختلف هستند وجود این گونه 
مراکز فرهنگی می تواند در پیشبرد اهداف نظام و از بین 

بردن توطئه دشمنان مؤثر باشد.
مهندس مجتبی راعی افزود: مردم فهیم شهرســتان 
نجف آباد در امور فرهنگی و کتاب خوانی مشارکت بسیار 
خوبی دارنــد به طور مثال همین کتابخانه عامه دهخدا 
ویاشهر ۲ هزار عضو دارد که نیمی از آن اعضای فعال 
هستند. وی اضافه کرد: اگر مردم از مجموعه های فرهنگی 
هنری استقبال کنند متصدیان این مجموعه ها نیز تاش 
بیشتری خواهند کرد تا برنامه ها متنوع آموزشی فرهنگی را 

در دستور کار خود قرار دهند.
حجت االســام محمدی امام جمعه ویاشهر نیز در 
سخنان کوتاهی ضمن تقدیر از تاش مجموعه مدیریت 
شــهری نجف آباد گفت: از شهرداری که خود وابسته به 
خانواده ایثارگران و اهل فرهنگ و هنر است جز مدیریت 

جهادی انتظاری نیست.

با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهری انجام شد

بهره برداری از سومین خانه کودک در منطقه 3 نجف آباد

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: امسال برای اولین بار جشنواره شهروند خوش حساب 
به صورت دومرحله ای و با اهدای پنج خــودرو به عنوان جوایز ویژه پرداخت عوارض 
نوسازی و عمران شهری برگزار خواهد شد. محمد مغزی در مصاحبه با خبرنگار پایگاه 
خبری شهرداری با اشاره به درآمد سه میلیارد تومانی عوارض نوسازی در سال گذشته 
گفت: تمامی این مبلغ که نزدیک به شصت درصد مبلغ پیش بینی شده در بودجه بود، 
مطابق قانون به صورت اختصاصی در امور عمرانی همان مناطقی که شــهروندانش 
پرداخت داشته اند، مصرف شده است. مغزی با اشاره به دستورالعمل جدید اباغی هیات 
وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض نوسازی در سال جاری گفت: به غیراز هسته 
مرکزی مناطق یک و دو، در دیگر مناطق میزان عوارض نسبت به سال های گذشته 
تفاوت خاصی نخواهد داشت ولی درمجموع با تصویب شورای اسامی شهر قرار شده 
که دو بار در طول سال شاهد توزیع قبوض نوسازی باشیم تا ضمن سبک تر شدن مبالغ 

پرداختی برای شهروندان، شانس آن ها برای برنده شدن نیز افزایش پیدا کند.
سه برابر شدن شانس شهروندان خوش حساب

قائم مقام شــهردار نجف آباد همچنین به توزیع بیش از هفتادوهفت هزار قبض 
عوارض نوســازی و عمران شهری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال یک بار 
در اواســط سال و ســری بعد در ماه های پایانی سال شاهد برگزار جشنواره شهروند 
خوش حســاب خواهیم بود که در هرکدام از آن ها به ترتیب دو و سه خودروی پراید 
به عنوان جوایز ویژه در کنار مواردی مانند کمک هزینه سفر ایران گردی، کمک هزینه 

خرید لوازم خانگی ایرانی و دوچرخه معمولی به نفرات برگزیده اهدا خواهد شد.
محمد مغزی تقویت جایگاه عوارض نوسازی به عنوان یک درآمد پایدار شهرداری ها 
را جزء سیاســت های وزارت کشور و سازمان دهیاری ها و شهرداری ها خواند و اذعان 
داشــت: کسانی که قبض نوسازی شــش ماهه اول خود را به موقع یا سررسید زمان 
خودپرداخت کنند، اولین شانس برنده شدن را در قرعه کشی آذرماه خواهند داشت و در 

صورت برنده شدن یا نشدن، بازهم با پرداخت قبض نیمه دوم سال در قرعه کشی پایان 
سال نیز با لحاظ شدن دو امتیاز پرداخت، شانس برنده شدن خواهند داشت.

مغزی اظهار داشت: بر اســاس دستورالعمل جدید هیات وزیران، میزان عوارض 
نوســازی هر ملک بر اســاس ارزش معاماتی آن که به عواملی مانند متراژ، محل 

قرارگیری و نوع مصالح به کاررفته در ساخت آن بستگی دارد، تعیین خواهد شد.
نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری نجف آباد گفت: قبوض صادرشده 
با استفاده از خودپردازهای بانک ملی امکان پرداخت دارند و برای شرکت در قرعه کشی، 
نیازی به مراجعه حضوری شــهروندان به مناطق پنج گانه نیست. تنها نزدیک به ۲۰ 
درصد اماک دارای قبض نوسازی به نوعی پرونده ناقص دارند که در تمامی قبوض 
آن ها لزوم مراجعه به شــهرداری درج شده است. محمد مغزی به اظهار عاقه مندی 
شهروندان برای پرداخت قبوض نوسازی با توجه به مجموعه اقدامات عمرانی صورت 
گرفته در سطح شهر اشاره کرد و ضمن بیان رشد مشارکت شهروندان طی سال های 

اخیر گفت: مبالغ این قبوض بر اساس یک دستورالعمل یکسان در کل کشور تعیین 
می شود و عمًا امکان اعمال تخفیف های فصلی یا دوره ای شهرداری در مبلغ آن ها 
وجود ندارد ولی طبق قانون کسانی که عوارض هرسال را در زمان مقرر آن پرداخت 
کنند، از ۹ درصد بخشودگی بهره مند خواهند شد. جریمه ده درصدی برای عدم پرداخت 
به موقع این عوارض دیگر مطلبی بود که معاون برنامه ریزی و توســعه منابع انسانی 
شهرداری نجف آباد بابیان آن اظهار داشت: قرعه کشی جشنواره که طی سال های اخیر 
با استقبال خوب شهروندان و تحت نظارت نهادهای مربوطه برگزارشده، بر اساس کد 
تعیین شده برای هر ملک انجام می گیرد و اشخاصی که قبوض اماک متعدد خود را 

پرداخت کنند، به همان میزان شانس برنده شدن بیشتری خواهند داشت.
تحقق ۶0 درصدی درآمد نوسازی شهرداری

قائم مقام شهردار گفت: با وصول درآمد سه میلیارد تومان شاهد تحقق ۶۰ درصدی 
درآمد پیش بینی شده در بخش بودجه غیر نقدی بودیم که در این میان سومین منطقه 
با ۸۱ درصد و منطقه پنج با ۶۲ درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند و در 

پایین ترین جایگاه نیز منطقه چهار با ۴۲ درصد قرارگرفته است.
محمد مغزی با اشــاره به توزیع بیش از ۷۷ هزار قبض عوارض نوسازی در سطح 
مناطــق پنج گانه گفت: از این تعداد درمجموع مناطق پنج گانه بیش از ۲۴ هزار قبض 
معادل ۳۲ درصد وصول شده که از این لحاظ نیز مناطق سه و یک با ۳۸ و ۳۴ درصد 
موفق ترین عملکرد را داشــته و پنجمین منطقه با بیست وشش درصد در پایین ترین 
جایگاه قرارگرفته است. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری نجف آباد به 
ارزش ۱۴ میلیارد و هفت صد میلیون تومانی فیش های توزیعی عوارض نوسازی اشاره 
کرد و گفت: درمجموع ۲۱ درصد ارزش ریالی این فیش ها محقق شده که در این بخش 
هم مناطق سه و یک با ۴۳ و ۲۱ درصد بهترین عملکرد را به ثبت رسانده و چهارمین 

منطقه نیز با چهارده درصد در پایین ترین قسمت عملکرد مقایسه ای قرارگرفته است.

قائم مقام شهردار بیان کرد:

تحقق 60 درصدی درآمد نوسازی شهرداری نجف آباد
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 ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: آب شرب اصفهان امروز درخطر 
اســت و بیش از ۵ میلیون نفر در معرض تأمین خطر آب شــرب 
قرارگرفته اند. نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: بااین حال باز شاهد هستیم که وزارت نیرو به 
لحاظ فشاری که در برنامه بودجه دارند بحث آب اصفهان را جدی 
نگرفته و در بودجه امسال اعتباری برای سامانه دوم تأمین آب شرب 
اصفهان در نظر نگرفته اند. وی تأکید کرد: با چنین شرایطی نمایندگان 
مجلس اصفهان به این نتیجه رسیده اند که در این وضعیت نمی توانند 

این مسیر را ادامه دهند.

علت استعفای نمایندگان 
اصفهان از زبان ابوترابی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس بابیان اینکه دشمن سعی در ناامیدی 
مردم و حذف دســتاوردهای نظام با استفاده از ابزار پیام رسان  های خارجی دارد، 
اظهار داشت: انبوه اخبار دروغ در فضای مجازی باعث شده دشمن در جنگ روانی 

خود دستاوردهای مهم نظام را از بین ببرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در جلســه علنی صبح 
سه شنبه، ۱۳ آذرماه جاری مجلس شورای اسامی در نطق میان دستور خود بابیان 
اینکه امروز با یک جنگ پیچیده تمام عیار در ابعاد مختلف مواجه هستیم، گفت: 
جنگی که قبل از هر موضوعی محور اصلی آن روانی و رسانه ای بوده و دشمن 
با جنگ روانی مخلوط شن و الماس در حال از بین بردن تمام دستاوردهای مهم 
نظام است. نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی 
افزود: دشمن بابیان اینکه با ابزار مدرن به خصوص پیام رسان های خارجی سعی 
در ناامیدی مردم و حذف تمام دســتاوردهای مهم نظام دارد، عنوان کرد: آنان 
با مخلوط کردن انبوه خبرهای دروغ با تعداد کمی اخبار راســت به اهداف خود 
می رسند و حال سؤال از رئیس جمهور این است که تا کی باید به وسیله این فضای 

مجازی مسموم، شیمیایی، شهید و مجروح دهیم؟
وی در ادامــه خطاب به رئیس جمهور بیان داشــت: مقــام معظم رهبری 
درباره ضرورت به دست گرفتن پیام رسان های خارجی و اینترنت ملی صحبت 
کرده اند؛ این مار خوش خط و خال اقتصاد، جوانان و مردم را نیش می زند و شما 
شخصًا همچنان نسبت به تکمیل پروژه عظیم شبکه ملی اطاعات و حمایت 
از پیام رسان های داخلی غفلت می کنید. ابوترابی همچنین بابیان اینکه عاوه بر 
جنگ روانی که ابزار آن برای دشــمن فضای مجازی، اینترنت و ماهواره است، 
دشــمن کشور را وارد جنگ اقتصادی نیز کرده است، اظهار داشت: ما به لحاظ 
ســاختارهای غلط قانونی دچار بیماری مزمن اقتصادی شده ایم و تا زمانی که 
مجلس و دولت ساختارهای اداری و اقتصادی را به صورت بنیادین اصاح نکنند، 

وضعیت مملکت اصاح نمی شود.
مشــکالت اداری، بانکی و داخلی مهم ترین مشکالت کشور 

است
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: درواقع امروز بیش از ۷۰ درصد 
مشکات ما طبق نظر کارشناسان، مشــکات اداری، بانکی و داخلی است و 
ساختار اداری ما با هدایت اشتباه، امروز ما را به کوچه بن بست اقتصادی هدایت 
کرده و نظام اداری مردم را خسته و ۹۲ درصد از اعتبارات و بودجه سالیانه را بدون 

اینکه منفعتی داشته باشد هدر داده است لذا ادامه این مسیر امکان پذیر نیست.
وی مجلس شورای اسامی را به عنوان مهم ترین عنصر برای اصاح ساختار 
اداری، مالی و بانکی عنوان و اظهار کرد: در مجلس ۵ طرح و الیحه مهم داریم 
که باید با وقت گذاری و سعی و تاش در پیچ تاریخی و اسرع وقت نسبت به 

اصاح آن اقدام کنیم؛ این ۵ طرح و الیحه مهم سرنوشت ساز عبارت اند از: اصاح 
نظام بانکی، قانون تجارت، مدیریت جامع شهری و روستایی، اصاح قانون مالیات 

بر ارزش افزوده و قانون خدمات کشوری.
ابوترابی در ادامه خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: وفق ماده ۱۰۲ آیین نامه 
داخلی به صورت کتبی تقاضای جلسه غیرعلنی برای نحوه رسیدگی به این ۵ طرح 
و الیحه را به صورت کار جهادی تقدیم شما کردیم و انتظار داریم مجلس شورای 
اسامی در این شرایط حساس نقش آفرینی کند و کشور را از نظام بانکی ربایی 

قانونمند و نظام اداری فرسوده نجات دهد.
امنیت الزمه پیشبرد اهداف نظام است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در ادامه بابیان اینکه دشمن یک 
جنگ تمام عیار امنیتی نیز ضمیمه جنگ روانی و اقتصادی کرده و هر آنچه در 
توان دارد برای بر هم زدن امنیت کشور که یک دستاورد بزرگ برای نظام است 
به کار بسته است، عنوان کرد: حسادت و تعجب دشمن در این است که چگونه 
ایران همچون یک جزیره امن در اقیانوس پرتاطم ناامنی منطقه، امنیت پایدار 
دارد و همه چیــز زیر چتر امنیت هویت پیدا می کند. وی ادامه داد: برای کارهای 
عمرانی، فرهنگی، علمی و سرمایه گذاری باید اول امنیت باشد تا بتوان اقدامات 
فوق را عملیاتی کرد ازاین رو دشــمن هرچقدر توان دارد برای برهم زدن امنیت 
ما به کار بسته که تروریست های داعش، گروهک منافقین و غیره برای ترور و 
ایجاد ناامنی در داخل کشور فعال شده اند.  اما سؤال اساسی این است که وظیفه ما 
چیست؟ در جنگ رسانه و فضای مجازی شخص رئیس جمهور باید اهتمام الزم 
به ایجاد شبکه ملی اطاعات و حمایت های همه جانبه از پیام رسان های داخلی را 
داشته باشد و در جنگ اقتصادی در امور اصاح ساختارها مجلس شورای اسامی 

باید وقت بگذارد.
با اتحاد جنگ پیچیده روانی، اقتصادی و امنیتی را به فرصت 

تبدیل کنیم
ابوترابی بابیان اینکه شاهد روزمرگی و بهره وری پایین مجلس و عدم اولویت 
مندی طرح ها و لوایح و انفعال مجلس هســتیم، یادآور شد: بااین حال با اتحاد و 
انســجام این جنگ پیچیده روانی، اقتصادی و امنیتی را تبدیل به یک فرصت 
بزرگ می کنیم همان گونه که ۸ سال دفاع مقدس تبدیل به فرصتی بزرگ شد 
و ما در پایان جنگ یک ابرقدرت نظامی شدیم لذا می توانیم پایان این جنگ نیز 
ابرقدرت اقتصادی باشیم. نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس ادامه 
داد: در حال حاضر دارای منابع سرشــار خدادادی و نیروی انسانی فعال، جوان و 
تحصیل کرده هستیم و باتدبیر رهبری در خصوص تشکیل جلسات سران قوا این 
انتظار می رفت که نقدینگی به سمت تولید و ایجاد کارخانه های بزرگ مثل مگا 
پترو پاالیش هدایت شود و مقام معظم رهبری در جلسه هماهنگی سران قوا اولین 

موضوع را هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال ذکر کردند و هدف تشکیل 
این جلسات ابتکاری از سوی ایشان همین موضوع بود اما شاهدیم جلسات سران 
قوا به سمت امورات دیگر که بعضًا در قانون به صورت صریح ذکرشده هدایت 
می شود و سران قوا حرکت جهادی بزرگ درزمینهٔ غول نقدینگی علیرغم ارائه 

راهکارهای علمی از سوی رهبری و کارشناسان نداشتند.
وی اضافه کرد: مردم به صورت کامًا عقلی سعی در حفظ ارزش پول خوددارند 
و اگر ما برای آن ها بستری مثل سهام کارخانه های پتروشیمی و پاالیشگاهی و 
پترو پاالیش فراهم نکنیم سرمایه خود را به سمت داللی ارز، خودرو و ارز می برند 
لذا سؤال از سران قوا این است که چرا شما علیرغم اینکه همه چیز ازجمله نعمت 
نفت و گاز، نقدینگی انبوه و نیروی تحصیل کرده داریم هنوز دست روی دست 
گذاشــته و اقدام مناسبی در جذب پول سرگردان مردم برای پیشرفت و اشتغال 
نکرده ایم ازاین رو آیا بهتر نیست جلسه سران قوا دبیرخانه، سخنگو و اجرای احکام 

داشته باشد؟ چرا سران قوا به امورات خرد مصرح در قانون می پردازند.
ابوترابی در ادامه خطاب به ظریف اظهار داشت: چند سال پیش کشتی نجات 
که از ســوی صلیب سرخ و هال احمر ایران حاوی کمک های دارویی بود و به 
چند مایلی بندر یمن رسید را به درخواست تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا که 
در نیمه شب با شما داشت، برگرداندید. من نمی دانم در آن دنیا چگونه پاسخگوی 

کودکان شهید یمنی که از گرسنگی و بیماری شهید شدند خواهید بود؟
عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسامی در 
پایان خاطرنشان کرد: اگر کشتی به ساحل یمن رسیده بود حصر و تحریم دارویی 
و غذایی یمن شکسته شده بود که شما اجازه ندادید اما از شما درخواست دارم با 
همان خنده های نمکین خود یک همایش بین المللی برای امدادرسانی غذایی و 

دارویی برای کودکان یمنی بگذارید.

ابوترابی در نطق میان دستور خود مطرح کرد؛

غفلت دولت در پروژه عظیم شبکه ملی اطالعات

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس، تأکید کرد: بر اساس اصل 
سوم قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا 
تعیین سهمیه برای زنان در انتخابات درست نیست 

زیرا مانع حضور گسترده آن ها می شود.
به گزارش سفیران به نقل از خانه ملت؛ ابوالفضل 
ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
در مورد ضرورت اختصاص سهم به زنان در انتخابات، 
گفت: طرحی در این زمینه در کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها مطرح شــده اما درواقع تعیین سهم 
مشخص برای زنان در انتخابات خاف دموکراسی 
و اصل ســوم قانون اساسی است؛ اصل سوم قانون 

اساسی بر جلوگیری از تبعیض ناروا تأکید دارد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شورای اسامی، تصریح کرد: به موجب اصل مذکور 

بین زن و مرد در انتخابات و اختصاص کرســی به 
آن ها نباید تبعیض قائل شویم، زنان باید در انتخابات 
مختلف برنامه های خود را ارائه و مردم بر اساس اصل 

شایسته ساالری به آن ها رأی دهند.
وی افزود: با تعیین سهم مشخص زنان را محدود 
می کنیم، شاید مردم درزمانی قائل به اختصاص ۹۰ 
درصد کرسی های سیاسی به زنان باشند اما اگر طرحی 
که به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه شده، 
به تصویب برســد تنها ۲۵ درصد سهم به زنان داده 
می شود. ابوترابی معتقد است: شایسته ساالری باید تنها 
ماک انتخاب افراد در انتخابات باشد، مردم باید فارغ 
از جنسیت در میدان رقابت سیاسی حضور پیدا کنند 
و از حق مساوی انتخاب برخوردار باشند. سهمیه بندی 
سبب تبعیض جنسیتی می شود. این نماینده مردم در 
مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: ما باید بین زن 

و مرد در این مسائل تفاوت قائل نشویم، آن ها باید بر 
اساس اصل دموکراسی انتخاب شوند.

تعبیه شرایط برای افزایش حضور زنان 
در جایگاه های سیاسی

وی بابیان اینکــه در قانون فعلی انتخابات هیچ 
سهمیه بندی برای انتخاب زنان و مردان وجود ندارد، 
گفت: در حال حاضر شرایط برای حضور بیشتر زنان 
در جایگاه های سیاسی مانند پارلمان ها و شوراهای 
محلی تعبیه شــده لذا زنان باید در این میان فعال تر 
شوند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شــورای اســامی، تأکید کرد: در حقیقت 
مهم ترین مانع عدم حضور کاندیداهای زن اســت، 
زنان آن گونه که بایدوشاید در انتخابات حضور و تبلیغ 
نمی کنند درحالی که بسیاری از زنان ظرفیت فراتر از 

۲۵ درصد دارند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:

تعیین سهم مشخص زنان در انتخابات خالف دموکراسی 
و قانون اساسی است


