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همایش بزرگ حامیان:
دوشنبه  :98/11/28پارک هفده شهریور،
جنب زورخانه پوریای ولی ،ساعت 16
چهارشنبه  :98/11/30خیابان شریعتی،
پارک شهید هادی ،ساعت 16

برنامهها و راهکارها:

 طرحهای مردمی و منطقهای:

توجه به سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) چراغ
روشنی برای ما است .هنگامی که از لزوم توجه به
همسایهسخنمیگویندمتوجهمیشویمکهبسیاری
از مشکالت مردم از طریق خود مردم حل خواهد شد
و بنابراین براساس همین سیره پیامبر(ص) و ائمه
اطهار(ع) طرحهایی با شرکت خود مردم در نظر داریم.
ح همسایه:
 طر 

برای تمام خانوادههای هر محله یا هر  ۲۰۰خانه،
توسط یک شورای محلی سه نفره پرونده تشکیل
میشود و مشکالت آنها تا حد امکان توسط افراد
محل حل خواهد شد.
 طرح حلقه میانی (:)NGO

در این طرح گروههای غیر دولتی از متخصصین

و صاحبان مهارت در تمام رشتهها ،خیرین ،بسیج،
کارآفرینان و بانوان تشکیل میشود .هدف این گروهها
ش شده در طرح همسایه و
بررسی مشکالت گزار 
بررسی ظرفیتها و امکانات مالی شهری و منطقهای
برای حل آنها است .این طرح در جهت نزدیک کردن
مسئوالن به مردم است.
 طرحهای کشوری و ملی:

 -۱پیگیری شفافیت آرای نمایندگان مجلس
 -۲پیگیری شفافیت اموال و دارایی شخصی
نمایندگان مجلس
 -۳خودباوری و نگاه به داخل کشور و اولویت
به مردم بومی منطقه
 -۴ارائه طرحهایی برای وحدت گروههای
سیاسی حول حقوق مردم و مصالح کشور
 -۵تصویب قوانین به نفع مردم نه به نفع

مسئولین
 -۶ارائه طرحهایی به نفع مردم در حوزه
بهداشت و درمان
 -۷طرح مسکن استیجاری ارزانقیمت برای
قشر ضعیف و جوانان
 -۸طرح ایجاد مراکز غیر انتفاعی کاهش
آسیبهای اجتماعی
 -۹گسترش تعاونیهای روستایی جهت
ساماندهی تولید و فروش محصوالت به نفع
کشاورزان
 -۱۰حمایت از کارآفرینان جوان و
کارگاههای کوچک
 -۱۱عدالت در مالیات
 -۱۲طرح افزایش بهرهبری شرکتها با
سهی م کردن کارگران در سود حاصل از آن

 زندگینامه:
دکتر زهرا رنجبر زیدآبادی متولد  ۱۳۴۷در
شهرستان سیرجان میباشد .وی در سال  ۱۳۶۵پس
از اینکه در امتحانات نهایی رتبه اول شهرستان را به
دست آورد ،در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان پذیرفته شد .وی در سال  ۱۳۶۶با دکتر جواد
عباسلو ازدواج کرد .پس از فارغالتحصیلی در رشته
تخصصیگوشوحلقوبینی،بیاعتنابهموقعیتهای
شغلی و علمی موجود در اصفهان بالفاصله به زادگاه
خود سیرجان بازگشت و خدمت  ۱۴ساله خود را در
این شهر آغاز کرد .وی در سال  ۱۳۸۹برای ادامه
تحصیل در رشته فوق تخصصی عازم اصفهان و سپس
یزد شد و پس از اخذ مدرک فلوشیپ بینی و سینوس،
با توجه به اینکه در آن زمان وی تنها فلوشیپ فوق
تخصصی استان در این رشته بود ،در مرکز استان به

کار طبابت خود ادامه داد .وی در تمام طول سالهای
تحصیل و فعالیت ،با پشتکار خود و عنایت خداوند
رتبههای برتر تحصیلی و فرهنگی و قرآنی را کسب
نمود .وی عنوان پزشک نمونه سیرجان را در کارنامه
خود دارد.
 دیدگاه کلی به کشور و نظام
جمهوری اسالمی:
تولد و زندگی در کشوری به مانند ایران با
آن سابقه عظیم و درخشان از فرهنگ غنی ایرانی
و اسالمی ،سبب فخر و مباهات هر ایرانی است.
کشوری که مهد فرهنگ و عرفان و اخالق است.
انقالب شکوهمند اسالمی در چهل سال گذشته
با قطع دست بیگانگان توانسته استقالل و آزادی را
برای مردم ایران به ارمغان آورد اما طبق فرمایشات
مقام معظم رهبری ،عدالت فعلی هنوز با عدالت علوی

فاصله بسیار دارد .دیدن مشکالت جامعه در کشوری
پرافتخار که رشادتها و خون شهدا ضامن امنیت آن
است ،مسئولیت اجتماعی سنگینی بر دوش همه ما
میگذارد.
 رویکرد:
راهی به جز قانون ،اخالق ،صبر ،استقامت،
سختکوشی و امیدواری برای برونرفت از
مشکالت وجود ندارد
از نظر دکتر رنجبر حل مشکالت جامعه
بدون رعایت موارد زیر راه به جایی نخواهد بود:
 -1همت و بسیج همه انسانهای دلسوز و
درستکار و صاحبنظر برای حل معضالت کشور
 -۲وحدت همه فعاالن و گروههای سیاسی
با حفظ جریان فکری خود ،حول حقوق مردم و
پرهیز از اولویت دادن به منافع حزبی

