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انتقاد «سیدمهدی شجاعی» نسبت به سیاستگذاران فرهنگی:

مقصد را ترکستان انتخاب کردهاند
نمای نزدیک
 سیدمهدی شجاعی نامی آشنا و یک برند در ادبیات
گفتو گــ�و
امروز ایران است .او هم نویسنده است و هم
جریانساز .با نگارش آثارش سبکی جدید در ادبیات به
ویژه ادبیات دینی باز کرد و از سوی دیگر ،با راهاندازی انتشارات کتاب نیستان
و جمع کردن یک حلقه از نویسندگان ،توانست در ادبیات امروز جریانساز
باشد .از این منظر ،نمیتوان او را در یک دایره ،محدود و تعریف کرد.
او به همان اندازه که در نثر دینی و داستاننویسی با تم دینی و
آیینی شهره است ،در داستانهای اجتماعی نیز شناخته شده است.
هرچند با بردن نام او ،در ابتدا کتابهای او در حوزه ادبیات دینی به
ذهن اکثر مردم میآید ،اما او در سالهای گذشته با نگارش آثار متعددی
همواره نقد خود به مسائل و مصائب فرهنگی کشور را بیان کرده است؛
موضوعی که سبب شده تا شجاعی از یک نویسنده صرفا ً دینی ،به منتقدی
اجتماعی و نیز نویسندهای مردمی تبدیل شود.
خبرگزاری تسنیم با او درباره ادبیات دینی و ضرورت پرداختن به
این نوع از ادبیات در جامعه امروز سخن گفته ،او مثل همیشه در البهالی
سخنانش به وضعیت فرهنگی جامعه امروز گریزی زده و با انتقاد از
مسئوالن فرهنگی نسبت به آنچه که به عقیده او فاجعه عمیق فرهنگی
است هشدار داد .متن این گفتوگو به شرح ذیل است:

شما در زمره نویسندگانی هستید که
در زوای�ای پنهان تاریخی مذهبی به
دنبال طرح مس�ائل اجتماعی انسان
ام�روز بودهاید ،چرا اینگونه روش را
برای خود انتخاب کردهاید؟

حکوم��ت و نظام ای��ران مبتنی بر
اسالم پایهگذاری شده است این سبب
میش��ود ما به مبان��ی مراجعه کنیم و
ببینیم چه مقدار از اتفاقات روز جامعه
منطبق بر دین اس��ت.جدیترین دلیل
م��ن ب��رای اس��تفاده از زوای��ای دینی
ب��رای طرح مس��ائل اجتماعی انس��ان
امروز این است ،گاهی نمودش در «آن
است ش��یوه حکومت» بروز میکند که
فرمایشات علی(ع) را به مالک به عنوان
یک معیار ،شاخص و ترازو بیان کرده و
میگوییم ،اگر مدعی شیعه و حکومت
علوی هس��تیم ،کجا و چقدر براس��اس
آنچه که در مبان��ی امیرالمومنین(ع)
بوده رفتار میکنیم .اگر فرض کنید که
حکومت ما جمهوری اسالمی نبود ،این
نیاز احساس نمیشد که به مبانی رجوع
کنیم .رجوع به مبان��ی دلیلش ادعایی
است که مسئوالن دارند و میگویند ما
طبق اصول اسالم عمل میکنیم.
چ�را در ط�رح مس�ائل ب�ه ش�یوه
غیرمستقیم از دین سخن میگویید؟

اوالً م��ن در «آن اس��ت ش��یوه
حکومت»مستقیم س��خن گفتم ،ثانیاً
درست اس��ت که جامعه ما دینی است،
اما ظواهر دین یا دین شناسنامهای یک
دین است و آگاهی عمیق نسبت به دین
نکته دیگری است .در جامعه دینی وقتی
بررس��ی کنید ،میبینی��د آگاهی دینی
بسیار اندک است ،کافی است از افرادی
که مدعی تشیع هستند ،در عزاداریهای
ام��ام حس��ین(ع) ش��رکت میکنن��د،
پرسوجو کنید ببینید فرهنگ عاشورایی
را چق��در دریافت کردهاند ،میبینید که
اتفاقا قشر مذهبی نیاز به تغذیه دارند و
باید بنیههایشان را تقویت کرد.

به نظر میرس�د ،ادبی�ات دینی هنوز
آنط�ور که ض�رورت دارد ،مورد توجه
نویس�ندگان ب�ه وی�ژه نویس�ندگان
جوان ما قرار نگرفته است ،به عبارت
دیگر بس�یاری از المانهای مذهبی و
دین�ی در کش�ور ما که مح�ل رجوع
و توج�ه مردمی اس�ت توس�ط بدنه
داستاننویس�ی ایران م�ورد توجه و
دستمایه برای نوشتن قرار نمیگیرد.
نویس�ندگان شبهروش�نفکر معموالً
میگویند که رمان قالبی مدرن است و
نمیتوان از آن برای استفاده از مفاهیم
سنتی استفاده کرده ،از همینروست
که اساس� ًا چی�زی بهنام رم�ان دینی
نداری�م .نویس�ندگان ای�ن طیف نیز
معموالً آثاری که خلق میکنند ،اسم
رمان دینی را یدک میکشد .نظر شما
در این زمینه چیست؟

باور من این است که ادبیات آسمانی
قالب خود را میطلبد ،این حرف درست
است که ممکن است بسیاری از مفاهیمی

که مدنظر ماس��ت ،در قالبهای از پیش
تعریف ش��ده نگنجد؛ عرض من در تمام
این سالها به نویسندگان جوان این بوده
که ما باید تالش کنیم قالبهای متناسب
با این فضا را پیدا کنیم ،من همچنان خود
را در حال س��یاه مشق و آزمون و خطای
قالبها میبینم ،خود را در قالب چارچوب
و انحصار قوانین و قوالب از پیش تعیین
ش��ده قرار ن��دادم و به اقتضای س��وژه و
موضوع س��عی کردم به سمت قالبهای
جدید ،ادبیات جدید و پنجرههای جدید
بروم ،حرف برخی دوستان درست است،
ممکن است تالشش��ان هم ناموفق بوده
باش��د ،اما همه ما داریم تالش میکنیم
و افتان و خیزان جلو میرویم ،چون هیچ
الگویی برای م��ا وجود ندارد که بگوییم،
این تعریف ادبیات دینی اس��ت این هم
چن��د نمونه .این الگ��و و نمونهها را باید
برسیم .اصولی از قبل وضع شده که این
اصول مبتنی بر عترت و غریزه بشر است،
بخشی از ماجرا این است ،اما اینها برای
چارچوب داس��تانهای زمینی طراحی
شده است ،وقتی بخواهیم از زمین کنده
شویم باید متناس��ب با آن موضوعات و
مفاهی��م ادبیات ،قلم ،زب��ان زاویه دید و
روای��ت را پیدا کنیم .من از این جهت به
آینده ادبیات دینی خوش بین هستم به
ه��ر حال این دغدغه وجود دارد که ما به
قالبهای جدید ،فرمهای جدید و ادبیات
متناسب با آن برسیم.

یک بعد از کم کار بودن نویس�ندگان
در ادبی�ات دینی را ش�اید بت�وان به
این موضوع ربط داد که ادبیات دینی
معموالً با نقد بس�یار از س�وی جامعه
مواجه میشو د ،نقدی که در بسیاری
از موارد با حب و بغض ش�خصی و نقد
ش�خص نویس�نده یکی میشود و به
جای اثر این نویس�نده است که مورد
انتقاد قرار میگیرد ،نمونههای بسیاری
از این دس�ت نقدها را در دههای  70و
 80شاهد بودیم که اتفاقا نویسندگان
جبهه انقالب را نش�انه گرفته بودند،
ام�ا در دهه 90ما کمتر ش�اهد چنین
انتقاداتی هس�تیم ،چه ش�ده است؟
آیا جامعه آستانه تحملش باالتر رفته
است؟ یا نویسندگان انقالبی ما دست
به عصا شدهاند؟

او ال ً آن چیزی ک��ه رخ داد نقد نبود،
ب��ه همین دلیل ادامه نیافت یک س��ری
موجه��ای اعتراض��ی با اغراض سیاس��ی
بود ،کاری که بر این اس��اس نوشته شود
و نقدی ک��ه انجام ش��ود ،کار ماندگاری
نیست ،نویسندههایی که مورد هجوم قرار
گرفتن��د کار خود را ادام��ه دادند و امروز
ماندگار شدند ،اما آن امواج چون براساس
مبانی نقد نبودند ،کمرنگ شده و از بین
رفتند ،مثل هر حرکت دیگری که بیمبنا
و بیبوته باشد .تالش شد برای لجن مال
کردن نویسندههایی که شاید  30سال در
فضای انقالب نفس کشیده بودند و صاحب
انق�لاب بودند .ام��ا آنها ایس��تادند این
حمالت نویسندههای انقالب را از میدان

بدر نکرد ،معلوم شد بینتیجه است.

شما از جمله نویسندگانی هستید که
نگاه اجتماعی و نگاه فرهنگی توامان در
آثار و مصاحبههایت�ان موج میزند،در
س�الهای گذش�ته وضعیت فرهنگی
جامعه را رو به اضمحالل ارزیابی کرده
بودید ،اکنون وضعیت چگونه است؟ آیا
در این سالها بهبود یافتهایم؟

من پارسال گفتم که یا این اتفاقاتی
ک��ه رخ میدهد ،وضعی��ت جامعه ما به
س��مت اضمحالل و قهق��رای فرهنگی
م��یرود ،اما اکن��ون میگویم این اتفاق
کامال طراحی ش��ده رخ میدهد یعنی
اینک��ه اگر ما به مس��ئوالن گفتیم این
مس��یر اشتباه است و س��ر از ترکستان
در میآورید ،اکنون متوجه ش��دیم که
مسئوالن خود مقصد را ترکستان اعالم
کردهاند ،این فاجعه عمیقتر است ،زمانی
ما میگفتیم سیاس��تگذاران فرهنگی
تالش کنید س��طح مطالع��ه در جامعه
ارتق��ا یاب��د ،اکنون آنچه ک��ه میبینیم
این اس��ت ک��ه دوس��ت ندارن��د مردم
کتاب بخوانند ،مخالف آگاه شدن مردم
هستند ،بسیاری از مسائل را پیش پای
مردم ایجاد کنند تا دغدغه فرهنگ محو
شود ،بسیاری از دغدغهها و نگرانیهای
ما االن محقق ش��ده است .ما گفتیم به
مردم دروغ نگویید اعتماد مردم از خود
را سلب نکنید ،ولی گوش نمیکردند و
اکنون عوارض آن را شاهد هستیم.
در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی
بحران��ی پی��ش میآید ،یک مس��ئول
توضیح��ی میدهد تب آرام میش��ود و
جامعه ب��ه جای خود باز میگ��ردد ،اما

در بسیاری از کشورهای
دنیا وقتی بحرانی پیش
میآید ،یک مسئول
توضیحی میدهد تب
آرام میشود و جامعه به
جای خود باز میگردد،
اما اینجا برای نمونه
وقتی تب دالر باال
میرود ،یک مقام بلند
پایه اطمینان میدهد ،که
اوضاع درست میشود،
اما کسی گوش نمیدهد،
اتفاقا بعد از بیان مقام
مسئولمیبینیمکه
ملت برای خرید دالر
بیشترهجوممیبرند،
این فاجعه است
اینج��ا ب��رای نمونه وقتی ت��ب دالر باال
م��یرود ،یک مقام بلند پای��ه اطمینان
میدهد ،که اوضاع درس��ت میشود ،اما
کسی گوش نمیدهد ،اتفاقا بعد از بیان
مقام مس��ئول میبینیم ک��ه ملت برای
خرید دالر بیش��تر هج��وم میبرند ،این
فاجعه است یک زمانی برای اینکه امروز
بگذرد به مردم دروغ گفتیم ،اما امروز این
اعتماد سلب شده است ،اعتماد مهمترین
سرمایه حکومت است وقتی خرج شود،
جا برای امر دیگری باقی نمیماند.
فرهنگ به مفهوم گسترده فرهنگ
مدنظ��ر ماس��ت ،در بخشهای مختلف
نق��اط جدی ما در فرهنگ در سیاس��ت
گذاریها آسیب دیده است ،االن مسئله
ما مسئله کتاب نیست ،جهتگیری این
است که مردم هر چه بیشتر بفهمند ،بهتر
مطالبه دارند .بهتر این اس��ت که راههای
آگاه��ی مردم را ببنی��دم ،این حرکتها
موف��ق نخواهد بود ول��ی در کوتاه مدت
جواب میدهد ،این آتش زیر خاکس��تر
اس��ت ،ما وقت��ی برای ش��عور یک ملت
محدودیت ایج��اد میکنیم و میگوییم
باید کتابی را بخوان��ی که من میگویم،
فیلم��ی را ببینی که من میگویم ،اینکه
اقلیت��ی برای جامع��ه فرهیخته تصمیم
بگیرد دوام نمیآورد و زیان میکنیم.

زیست بـوم

انتقاد هاشمی به روحانی درخصوص عدم توجه به یارانه بلیت مترو
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امام علی علیهالسالم:

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد،
خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او میدهد.

شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم ج  ،5ص 8611 ،331

ننجون
تکمضراب بین سخنان وزیر معزول

رئی��س ش��ورای
پا يتخــــت
شهر تهران نسبت
به عدم یاران��ه بلیت مترو و اتوبوس از
س��وی دولت به مدیریت شهری انتقاد
کرد و گفت :در نامهای که تهیه ش��ده
به این موضوع اشاره میشود.
محسن هاشمیرفسنجانی در پایان
هش��تاد و پنجمین جلسه شورای شهر
تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
این جلسه با گزارش معاون حملونقل
و ترافیک ش��هرداری تهران آغاز شد و

در این جلس��ه به اقدامات ش��هرداری
ته��ران در آس��تانه س��ال تحصیل��ی
اشاره ش��د .در گزارش معاون شهردار،
گزارش��ی از برنامههای این معاونت در
اس��تقبال از مهر ارائه ش��د و اعضا نیز
نظرات و پیش��نهادات خ��ود را مطرح
کردند ام��ا با توجه به کمبود وقت وی
نتوانست پاسخ اعضا را بدهد.
وی درخصوص نامه اعضای شورای
به رئیسجمهور گفت :هماکنون بحثی
در دولت است درباره بحث کامیونها،

آلودگی هوا و بازسازی اتوبوسها که در
آن بخش��ی تخصیص داده شده بود به
اتوبوسهای شهری و به همین منظور
اعضای ش��ورای ش��هر تهران نامهای را
خطاب به رئیسجمه��ور تهیه کردند.
در این نامه درخواس��ت ش��ده بود که
رئیسجمهور درخواس��ت وی��ژهای را
درخصوص نوسازی اتوبوسهای شهری
بدهند ضمن اینکه در این نامه اشارهای
نیز ب��ه یارانه دول��ت درخصوص بلیت
مترو و اتوبوسها اشاره شده است.

کاش "ربیعی" فرار مغزها نکند

آقاجان! آن موقع که شما "برادر عباد" بودید ما
جرات نداشتیم تکمضراب بزنیم .بعد هم که وزیر کار
شدید باز هم جسارتش در کار نبود اما حاال میزنیم.
همچین میزنیم که صدایش هفت کوچه آن طرفتر
بپیچد .شوخی هم نداریم .زدید ما هم باید بزنیم.
بیشترین سفر استانی را دارم.

ننج�ون :باالخره بیزینسکالس هواپیماس��ت و
هزار وسوسه برای سفر و شما هم که ماشااهلل دست به
سفرتان حرف ندارد.
هفتهای س�ه شب در محل کارم خوابیدم۱۲۰۰ .
کیلومتر سفر استانی رفتم.

ننجون :بنده س��ر جوانی در محل کار شما خدمت
میکردم و خداوکیلی شهادت میدهم امکانات محل کار
شما اگر از هتل پنج ستاره بیشتر نباشد ،کمتر هم نیست.

با خود تصمیم گرفتم به سیستان و بلوچستان
برم و انجیاوی اشتغال بزنم.

ننجون :خب برادر من این کار را زودتر میکردی پای
خواهر و مادر مردم به صحن علنی مجلس کشیده نمیشد.

وقت�ی م�ن میگفتم بروی�م یک م�رغداری را
افتتاح بکنیم ،آن هم نه مرغداری بزرگ ،بلکه مرغ
و خروس افزایش یافته و حاصلکننده سود در خانه
یک پیرزن را افتتاح بکنیم.

ننج�ون :و هر بار دویس��ت تا خدم و حش��م هم
دنبالتان راه انداختید و چهار هزار تا دوربین هم بردید
تا از هفتاد زاویه این بازدید را به تصویر بکشید.
چه اشکالی دارد که رئیسجمهور بیاید یک تولید
ش�غل کوچک و یا روس�تایی که توانس�ته در حوزه
گردشگری موفق عمل کند را مورد بازدید قرار دهد.

ننجون :هیچ اش��کالی ن��دارد .یک بز زنگوله پا را
هم ببرد بچراند باز هم اش��کالی ندارد ولی خب گاهی
سرشان شلوغ است و باید درکشان کرد.

م�ن فکر میکردم که در این کش�ور اگر روزی
وزیر نباش�م ،با استفاده از س�رمایه انسانی خودم،
ت�وان بخشهای خصوصی و ارتباطاتی که در دولت
دارم چند منطقه کشور را براساس «نظریه تحول در
زندگی مردم مبتنی بر مزیتهای بومی و محلی» به
شکل پایلوت و نمونه اجرا کنم.

ننج�ون :البته ما عوامالناس به این چیزهایی که
شما گفتید "رانت" میگوییم.

در س�فر ام�روزم به سیس�تان و بلوچس�تان
ایجاد صندوقهای محل�ی را مطرح و دنبال کردیم
که پ�س از ایج�اد ای�ن صندوقه�ا کمکهایی به
مش�ارکتکنندگان در آن خواه�د ش�د و حتی از
محل همین صندوقها به افرادی که در آن عضویت
دارند ،وام داده خواهد شد.

ننجون :کاش الاقل شما فرار مغزها نکنید .در ضمن
ب��ه نظرم این ابتکار مهم و ن��وآوری خارقالعاده را جایی
ثبت کنید وگرنه ممکن اس��ت اقتصادنادانانی مثل آدام
اسمیت این خالقیت شما را به نام خودشان ثبت کنند.

متاس�فانه ن�گاه م�ا به مس�ائل کش�ور خیلی
ناامیدانه است.

ننج�ون :البته هنوز تپههای سرس��بزی دارد که
باید به آنها هم نگاه کنیم البته اگر دوس��تان شما قبال
از آنجا رد نشده باشند.

فانوس
بازگشت پیکر دو شهید مدافع حرم
به کشور پس از دو سال

پیکر شهیدان مدافع حرم سید جالل حبیباهللپور
و سیدس��جاد خلیلی که همزمان با عید غدی ر خم در
سوریه کشف و شناسایی شدند ،به کشور بازگشت.
سردار شهید سیدجالل حبیباهللپور ،از رزمندگان
لشکر عملیاتی  25کربالی مازندران روز دوشنبه31 ،
فروردینماه س��ال  95در منطقه درعا در س��وریه به
شهادت رسید .شهید سیدس��جاد خلیلی متولد سال
 1372از روس��تای «متکازین» شهرس��تان بهشهر و
پاسدار لشکر  25کربال مازندران در دومین سفر خود
به سوریه در  21فروردین  95به شهادت رسید.

آخرین اخبار از دادگاه تجدید نظر
ناظم مدرسه

رئیسکلدادگستریتهرانگفت:
ميـــــز ا ن
دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به
تجدید نظرخواهی متهم و وکی��ل مدافع وی ضمن رد
تجدیدنظرخواهیرایدادگاهبدویراعیناتاییدنمود.
غالمحسین اسماعیلی افزود :مشارالیه برابر رای
صادره به تحمل  ۱۰س��ال حبس و ۷۴ضربه شالق
محکوم ش��ده اس��ت .مجازات تعیین شده ،حداکثر
مجازات قانونی برای اتهامات انتسابی به متهم بوده و
هیچگونه تخفیفی در مورد وی اعمال نشده است.
هفتم خردادماه امس��ال بود که اخباری مبنی
بر آزار و اذیت تعدادی از دانشآموزان مدرس��های
در غرب تهران توس��ط ناظم مدرسه منتشر شد و
پیگیریها از همان زمان آغاز شد.

جزئیات شهادت  ۲مامور ناجا
در هرمزگان

درپی وقوع درگی��ری با افراد
پليـــــس
مس��لح در مین��اب ،دو مأمور
نیروی انتظامی استان به شهادت رسیدند.
شب شنبه ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان
میناب در حین گش��تزنی در محورهای مواصالتی
بودند که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند .در این
حادثه  ۲مامور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و
 ۲سرباز وظیفه دچار جراحت شدند.
براس��اس آخرین گزارشها ستوان سوم «خلیل
محمودی» و استوار دوم «احمد جزینی» شهدای این
حادثه هستند .همچنین از  ۲تن از سربازان وظیفه که
مجروح شدند ،حال یکی از آنان مساعد و دیگری برای
سیر مراحل درمانی به بندرعباس منتقل شده است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی تشریح کرد:

کمک بیش از  92میلیارد ریالی آستان
به زلزلهزدگان کرمانشاه
حا مـــــی

گروهزیستبوم

مع��اون ام��داد
مستضعفان آستان قدس رضوی از کمک
بی��ش از  92میلیارد ریالی این آس��تان به
زلزلهزدگاناستانکرمانشاهخبرداد.
مصطف��ی خاکس��ار قه��رودی ب��ا
بیان اینکه از ابتدای س��ال  96تاکنون
معاونت امداد مستضعفان آستان قدس
رض��وی بیش از  92میلیارد ریال امداد
نقدی و غیرنقدی به زلزلهزدگان استان
کرمانش��اه داشته اس��ت ،تصریح کرد:
كم��ك نق��دي اي��ن معاونت ب��ه دفتر
نمايندگ��ي آس��تان ق��دس رضوي در
استان كرمانشاه مبلغ یک میلیارد و 16
ميليون ريال براي كمكرس��اني به
زلزلهزدگان این استان بوده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت
امداد مس��تضعفان آستان
قدس رضوی اقدام به
خريد و ارس��ال یک
هزار چادر مسافرتي
براي زلزل��هزدگان
استان کرمانشاه به

مبلغ یک میلیارد و  400ميليون ريال
کرده اس��ت ،تصریح کرد :همچنین با
اعالم رس��مي به همه دفاتر نمايندگي
آس��تان ق��دس رض��وی در سراس��ر
کش��ور براي كمك به زلزل��هزدگان و
دریافت گ��زارش از دفاتر نمايندگي و
جمعبندي آن ،بال��غ بر یک میلیارد و
 843ميليون ريال کمک نقدی و قريب
به  80ميليارد ري��ال كمك غيرنقدي
جمعآوری و به مناطق زلزلهزده استان
کرمانشاه ارسال شد.
وی تصری��ح ک��رد 7 :هزار بس��ته
گوش��ت یک و نیم کیلویی نذورات در
آس��تانه عید نوروز  97توس��ط معاونت
امداد مس��تضعفان آس��تان قدس
رضوی ب��ه ارزش ریالی بیش از
 4میلیارد ریال میان زلزلهزدگان
کرمانشاه توزیع شده است.
خاکس��ار در ادام��ه
اظهار کرد :همچنین با
دستور تولیت آستان
ق��دس رض��وی
مبل��غ  4میلی��ارد

ریال توس��ط این معاونت براي تجهيز
واحدهاي مسكوني زلزلهزدگان معلول،
بيسرپرست و محروم استان کرمانشاه
اختصاص یافت.
وی عن��وان کرد :عالوه ب��ر این با
دستور تولیت آس��تان قدس رضوی و
هماهنگي با ش��ركت س��اختماني بتن
ماش��ين قدس رضوي ،بت��ن مورد نياز
 2ه��زار واح��د مس��كوني در مناطق
زلزلهزده کرمانش��اه توسط این شركت
با حداقل هزینه دریافتی تأمین شد.
معاون امداد مس��تضعفان آس��تان
قدس رضوی با بیان اینکه برای بررسی
ش��یوه امدادرس��انی و ق��رار گرفتن در
جریان مس��ائل و مش��کالت م��ردم در
هم��ان روزهای ابتدایی پس از زلزله در
منطقه حضور داشتیم ،گفت :با توجه به
حساسيتهاي اجتماعي ،شرایط منطقه
و لزوم برنامهريزي دقیق در تمام مراحل
امدادرس��انی ،بنای ما ب��ر هماهنگی با
دفتر امام جمعه س��رپلذهاب ،كميته
امداد امام خميني(ره) و سپاه پاسداران
سرپلذهاب بوده است.

ابهام در کمک  ۲۰۰میلیون دالری صندوق توسعه ملی برای مناطق زلزلهزده سرپلذهاب

نماینده مجلس :خرج عیدی فرهنگیان شده است
سازمان برنامه و بودجه :صرف بازسازی مناطق زلزله زده كرمانشاه شده است
نماین��ده م��ردم س��رپلذهاب در
پیگیـــ�ر ی
مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت:
تاکن��ون کم��ک  ۲۰۰میلی��ون دالری از منب��ع صندوق
توس��عه ملی که با اذن مقام معظم رهبری پرداخت شد،
صرف مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه نشده است.
فرهاد تجری اظهار داش��ت :قرار بر این بود که 200
میلی��ون دالر از منبع صندوق توس��عه ملی با اذن مقام
معظم رهبری برای بازس��ازی مناطق زلزلهزده اس��تان
کرمانشاه تخصیص داده شود.
وی گف��ت :تاکنون این کم��ک 200میلیون دالری
ص��رف مناطق زلزلهزده نش��ده ولی ش��ایعهای مبنی بر
این موضوع وجود داش��ت که دولت این پول را به عنوان
عیدی فرهنگیان پرداخت کرده است.
نماینده مردم سرپلذهاب در مجلس شورای اسالمی
افزود :ما از دولت خواستیم پاسخگوی این امر باشد ولی

ﻧﻮﺑ
ﺖﺍ
ﻭﻝ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )) ﺍﺟﺎﺭﻩ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ((

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﻛﻤﺎﻟﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ )ﺟﻠﺴﻪ  ( 313ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ ﻛﻤﺎﻝ
ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﺧﺮﻡ ﺩﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻫﺪ  .ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  14ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻛﻤﺎﻟﺸﻬﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ
ﻭﺍﺣﺪ  14ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-1ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺒﻠﻎ  154/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ:
ﺝ( ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺍﻟﻒ( ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺏ(ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪﻯ
-2ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/27ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/06ﺑﻪ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/06/19 :
ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 97/06/26 :

ﻣﻬﺪﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺒﻞ –ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

تاکنون دول��ت در این زمینه جواب قطع��ی به ما نداده
اس��ت و توجیهات خاص خود را ب��رای صرف این هزینه
دارد که بنده این مستندات را تا امروز دریافت نکردهام.
نایب رئیس کمیس��یون اصل نود مجلس گفت :قرار
بر این شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه محل
صرف این کمک  200میلیون دالری را مشخص کند.
بع��د از اظه��ارات ای��ن نماین��ده س��ازمان برنامه و
بودج��ه با صدور اطالعیهای این اظه��ارات را تکذیب و و
هزینهکردهای خود را اعالم کرد همچنین این سازمان با
رد ادعای تجری مبنی بر اینکه دولت اين پول را به عنوان
عيدي فرهنگيان پرداخت كرده اس��ت تصریح کرد :ذكر
اين مطلب بيانگر اين نكته ميباش��د كه نماينده محترم
قصر شيرين ،سرپلذهاب و گيالنغرب از شيوه تخصيص
مالي و اعتبارات اطالع كافي نداش��ته و ذكر اين شايعات
ميتواند شبهات زيادي در افكار عمومي بوجود آورد.

