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آنها از سوي دادستاني صادر شد

 گفت وگوي»جوان« با خبرنگاري
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گفت وگوي »جوان« با علي كاوه 
از عكاسان نام آشناي دفاع مقدس

ايمني حرف اول و اقدام حرف آخر

در رونمايی از كتاب »6۴1۰ روز تنهايی« مطرح شد

مادران و همسران شهدا در جنگ حضور منفعل نداشتند

اطالعيه قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا

در خصوص مسکن مهر پرديس مأموريتی به قرارگاه واگذار نشده است

 به گفته شهردار تهران، 
2۰۰ساختمان بلندمرتبه   اجتماعي

شرايط الزم براي كمك رساني در ش�رايط بحراني را 
ندارند؛ در شهر تهران ايمني حرف اول و اقدام حرف 
آخر اس�ت و نگراني ها در اين رابطه هم پاياني ندارد. 
شهردار تهران در مراسم امضاي تفاهمنامه آموزشي ميان 
سازمان بسيج شهرداري تهران و سازمان آتش نشاني با بيان 
اينكه در حال حاضر ما 900ساختمان باالي 12طبقه در 
تهران داريم، گفت: از اين تعداد 200ساختمان شرايط الزم 
براي كمك رساني در شرايط بحراني را ندارند و معابر آنها 
طوري طراحي شده است كه ماشين هاي خدماتي نمي تواند 
در آنها تردد داشته باشند و در اين زمينه بايد آموزش هاي 
الزم به ساكنان اين س��اختمان ها داده شود كه در شرايط 
بحراني چه وظايفي را برعهده گيرند. حناچي با اش��اره به 
تجارب كسب ش��ده در برخي از بحران ها گفت: ما تجربه 

پالسكو و همچنين تجربه ساختمان وزارت نيرو را داريم 
و همه اينها نشان مي دهد ما در بخش نقشه ساختمان ها 
با مشكل اساسي روبه رو هستيم به طوري كه در دو حادثه 
اشاره شده ما نقشه كاملي را از اين دو بنا در دست نداشتيم. 
شهردار تهران افزود: زلزله يك موضوع واقعي است كه بايد 
مردم نسبت به آن آگاهي و اطالعات الزم را داشته باشند، 
ضمن اينكه آموزش ه��اي الزم را در اين زمينه ببينند و ما 
در اين بخش هيچ راهي جز آمادگ��ي و آموزش نيروهاي 
متخصص و مردمي نداريم. حناچي با اش��اره به ظرفيت و 
پتانسيل بسيج گفت: بس��يج در مواقع بحراني و در جنگ 
تحميلي امتحان خود را پس داده است و حداكثر ايثار و از 
خودگذشتگي را نشان داده و ما مي توانيم از اين ظرفيت نيز 

در مديريت شهري استفاده كنيم. 
شهر تهران آبستن حوادث گوناگوني است كه هريك از اين 
حوادث در صورت وقوع خود به تنهايي مي تواند آسيب جدي 

به شهر و شهروندان وارد س��ازد.  وجود بافت هاي متراكم 
و ناپايدار از يك س��و و نبود ايمني الزم در ساختمان هاي 
بلندمرتبه بر دامنه بحران در اين شهر 10ميليوني افزوده 
است.   ارتقاي زندگي شهري مي طلبد تا در همه ابعاد زندگي 
به موضوع ايمني توجه ويژه اي شود. بر اين اساس الزم است 
تا موضوع ايمني اين س��اختمان ها جدي گرفته شود و با 
كمك ظرفيت هاي شهري همچون سازمان آتش نشاني و 
ظرفيت هاي درون س��ازماني همچون بسيج كارها در اين 

بخش سامان يابد. 
چندي پيش هم دومين همايش شهر هوشمند برگزار شد 
كه الزم است در بحث هوشمند س��ازي اقدامات به حوزه 
ايمني س��اختمان ها هم كشانده ش��ود و از ظرفيت هاي 
موجود در اين بخش استفاده ش��ود. پرهيز از شعاردادن و 
گام برداشتن به س��وي اقدام و عمل مي تواند پايتخت را در 

مسير ايمني قرار دهد. 

 پون�ه نيكوی، ش�اعر 
گفت: من سعی كردم   فرهنگي

زن در مجموعه ش�عرم يك نقش محوری داش�ته 
 باش�د تا نش�ان بدهم مادران و همس�ران ش�هدا 
داش�تند.  جن�گ  در  غير مس�تقيم  حض�ور 
به گزارش فارس، مراسم رونمايی از مجموعه شعر»۶۴10 
روز تنهايی« اث��ر پونه نيكوی با حض��ور ادبی نعمت اهلل 
سعيدی و محمد سعيد ميرزايی به عنوان منتقد و ميالد 
عرفان پور، كارش��ناس مجری در فرهنگس��رای انقالب 

اسالمی برگزار شد. 
پونه نيكوی شاعر جوانی است كه »۶۴10 روز تنهايی« 
تازه   ترين اثر وی در ۶9 صفحه منتشر شده است. مجموعه 
»۶۴10 روز تنهاي��ی« حاوی ۳0 قطعه ش��عر در حوزه 
دفاع مقدس است. اش��عار اين كتاب، گاه از ديد يك زن 
به عنوان همس��ر، مادر يا خواهر شهيد روايت می شود و 
گاه چشم انتظاری يك همسر و مادر شهيد ، مفقود االثر و 
يا آالم يك همسر جانباز را به زبان شعر حكايت می كند.  
مجموعه ش��عر »۶۴10 روز تنهايی« حكايت جانس��وز 
تنهايی و شيدايی و رنج های همسر شهيد يا جانباز است 

كه به زبانی شاعرانه روايت شده است. 
وی عالوه بر سرودن شعر، در زمينه ترانه سرايی نيز فعال 
است. نيكوی ، كانديد ای جش��نواره كتاب قلم زرين در 

سال 9۳  و كانديدای جش��نواره بين المللی شعر فجر در 
بخش شعر محاوره در سال 9۳ بود. وی همچنين در زمينه 
نمايشنامه نويسی نيز فعال است  در بخش ابتدايی نشست، 
سعيدی گفت: با خواندن اين مجموعه شعر با هنرمندی 
مواجه می شويم كه تكليف خود با جهانش مشخص است و 
ترديدی در آن نيست برای اينكه شعر خود را تثبيت كند و 
موقعيت حسی، عاطفی، ادراكی را به اوج برساند در خدمت 
عناصر اس��ت. وی ادامه داد: اگر موس��يقی به اين كتاب 
بپيوندد، كاركرد اجتماعی آن بسيار متفاوت می شود. بايد 
گفت اين روز  ها بنا به داليل مختلف موسيقی از شعر جا 
مانده است و فاصله ای بسيار بين شعر و موسيقی وجود 

دارد. اين مجموعه شعر با موسيقی جذاب می شود. 
سعيدی درباره مقايس��ه آثار اين ش��اعر عنوان كرد: در 
مقايسه اين مجموعه ش��عر با آثار ديگر نويسنده تفاوت 
بسياری را شاهد نيستيم، چراكه آثار اين نويسنده كم غلط 
است.  شايد بشود درفراز و فرود به شاعر ايراد گرفت كه در 
يك قدمی قله رس��يده و پرواز نكرده است، اما با شاعری 
مواجه هستيم كه معشوق يك رزمنده و شهيد است و به 
ندرت چنين اثری داشتيم كه از زبان معشوق يك رزمنده 
صحبت می كند.  در ادامه ميرزايی گفت: مجموعه شعر 
»۶۴10 روز تنهايی« چند جهت گفتمانی مانند عاطفی، 
اجتماعی و سياسی دارد.  وی ادامه داد: وفاداری شاعر را 

در مجموعه با تمام گزينش   هايی كه به خدمت می گيرد، 
از زبان محاوره، ادبيات، علم، فلسفه ،منطق ،عرفان، دين، 

شريعت كتب آسمانی در متن شاهد هستيم. 
 در بخش پايانی نيكوی، ش��اعر مجموع��ه »۶۴10 روز 
تنهايی« گفت: ادبيات پايداری هر كشوری می تواند آينه 
تمام نمای فراز و نشيب های آن جامعه باشد.  وی افزود: 
من س��عی كردم زن در اين مجموعه يك نقش محوری 
داشته باشد و نشان بدهم مادران و همسران شهدا حضور 

غيرمستقيم در جنگ داشتند اما تأثير گذار بودند. 
اين ش��اعر عنوان كرد: مادران و همسران شهدا در زمان 
جنگ تحميلی ايران و عراق حضور منفعل و تماش��اگر 
نداش��تند؛ ايس��تادگی آنها برای آزادی برای من بسيار 
تأثير گذار بود.  نيكوی درباره نخستين حسی كه با ديدن 
ويدئوی س��ردارآزاده لش��كری داش��ت، بيان كرد: دهه 
۷0 ويدئويی از شهيد لشكری پخش شد و لحظه ديدار 
ايش��ان و خانواده اش را به تصوير كشيد. خانواده نزديك 
به 1۵ سال اصالً خبری از ايشان نداشتند، به همين دليل 
اين ويدئو را اينگونه ساخته بودند كه دوربينی در هتل و 
دوربين ديگری در منزل اين آزاده تصاوير اولين صحبت   ها 
را ضبط كردند و شهيد لشكری سالم داد و همسرشان فقط 
گريه می كردند. بعد از اين همه سال چه جمله و حرفی اين 

انتظار را می تواند نشان دهد. 

 روابط عمومی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبيا با   اقتصادي

تكذيب خبر منتشره در برخی رسانه   ها و فضای مجازی 
پيرامون ورود اين قرارگاه به پروژه های مس�كن مهر 
پرديس اعالم ك�رد: در خصوص پروژه مس�كن مهر 
پردي�س مأموريتی به قرارگاه واگذار نش�ده اس�ت. 
 در پی انتشار خبری در فضای مجازی و برخی شبكه های 

اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا به 
فاز عملياتی پروژه های مسكن مهر پرديس روابط عمومی 
اين قرارگاه اعالم كرد: خبر منتش��ره در برخی رسانه   ها 
و ش��بكه های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبيا در فاز عملياتی مسكن مهر اساساً كذب است 
و در اين خصوص هيچ مأموريتی به س��پاه و اين قرارگاه 
واگذار نشده است.  اين اطالعيه می افزايد: سپاه و قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبيا همواره آمادگی خود را برای كمك 
به دولت و بهبود زندگی و معيشت مردم اعالم نموده و در 
اين راستا از هيچ تالشی فروگذار نكرده اند.  در اين اطالعيه 
تصريح ش��ده اس��ت: در خصوص ايجاد زيرس��اخت ها، 
آماده سازی و محوطه سازی مسكن مهر پرديس از جمله 
احداث پل و...  نيز تاكنون قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا 

هيچ گونه قراردادی را منعقد نكرده است.

بودجه ريزي ايران نبايد تقلب از دست غربي ها باشد
رئيس ديوان محاسبات: نظارتي بر درآمدهاي اختصاصي 57 هزار ميليارد توماني دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد

 در حالي كه خسارت دهها 
ه�زار ميلي�ارد تومان�ي   اقتصادي

تصميم ارزي فروردين ماه 97 دولت به خزانه كش�ور 
هيچ گاه از خاطر تاريخ ايران نخواهد رفت و گزارش روز 
گذش�ته رئيس ديوان محاس�بات مجلس در رابطه با 
بودجه سر تا سر نش�ان از حفره هاي بزرگ و ريخت و 
پاش هاي قابل مالحظه در بخش دولت و دستگاه هاي 
دولتي داشت، در همين روز، معاون اول رئيس جمهور 
با ناديده گرفتن خسارتي كه سال جاري به خزانه كشور 
از دولت زده ش�د و همچنين ريخت و پاش هاي عظيم 
بودجه اي در بخش دولت گفت: تعداد زيادي از شوراها 
و دبيرخانه ه�ا بودج�ه چن�د ده ميلي�اردي دارن�د و 
دس�تگاه هاي متع�ددي ني�ز اقدامات م�وازي انجام 
مي دهند كه در اصالح ساختاري بايد بودجه اينگونه 
دستگاه ها و نهادها حذف ش�ود كه البته وقتي دولت 
بودجه يك�ي از آنها را ح�ذف كند، س�ر و صدا ها بلند 
مي شود و ممكن است از دولت بخواهند كه كوتاه بيايد. 
80 درصد اقتصاد ايران در قالب 18وزارتخانه و سازمان ها 
و شركت هاي تابعه اين وزارتخانه ها و سازمان ها در اختيار 
دولت اس��ت و اساس��اً با اين حجم از دارايي هاي عظيمي 
كه در اختيار دولت اس��ت، ديگر دول��ت نبايد محتاج پول 
نفت و افزايش بهاي ارز و ايجاد بدهي عظيم باش��د، اما در 

كمال تعجب ب��ا اين حجم از امكانات و دنيايي از ش��ركت 
كه در اختيار دولت است، تأمين منابع از محل سود سهام و 
عملكرد مثبت بنگاه ها و مجموعه هاي تابعه دولت در طول 
تاريخ اقتصاد ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و 
امروز چالش بودجه ريزي غلط را عده اي به بودجه چند نهاد 
تقليل مي دهند، در شرايطي كه دولتي ها در ابتدا بايد مسئله 

بودجه ريزي غلط را به طور صحيح درك كنند. 
متأس��فانه هنوز مردم ايران فراموش نكردند كه تصميم 
ارزي اواخر فروردين ماه سال 9۷ دولت مبني بر تخصيص 
دهها ميلي��ارد دالر ارز ارزان براي واردات چه خس��ارتي 
به بيت المال و خزانه كش��ور زد، در اين مي��ان امروز در 
ش��رايطي كه بس��ياري از حاضران در جلس��ه تخصيص 
ارز ارزان فروردين ماه 9۷ تالش دارند خ��ود را از هزينه 
خس��ارت محض خروجي آن جلس��ه به اقتص��اد ايران 
تبرئه كنند،  روز گذش��ته مع��اون اول به يكب��اره به فكر 
نات��رازي دخل و خرج كش��ور افتاد و به اش��تباه موضوع 
بسيار مهم و بنيادين اصالح ساختاري بودجه ريزي را به 
 مقوله بودجه نهادها ، ش��وراها و دبيرخانه ها و دانشگاه ها 

تقليل داد. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، در اصالح بودجه ساالنه 
اقتصاد ايران نمي توان از روي دس��ت غربي ها تقلب كرد، 
زيرا بافت اقتص��اد ايران با بافت س��اير اقتصادها متفاوت 

اس��ت و بايد عالوه بر اصالح بودجه عمومي، فكر اساسي 
به حال بودجه ش��ركت ها و مؤسسات وابس��ته به دولت 
كرد كه در اي��ن بخش نيز بودجه ش��ركت هاي دولتي از 
اهميت بسزايي برخوردار اس��ت، زيرا دولت با اين حجم 
از دارايي و شركت و س��هام كه معطل بازي هاي حزبي و 
گروهي خود كرده است، بايد به سمتي برود كه بدون نفت 
و تسعير متداوم نرخ ارز يا افزايش بهره هاي مالكانه، منابع 
مورد نياز براي اداره كشور را صرفاً از محل ماليات و سود 
سهام بنگاه ها و دارايي هايي كه در اختيارش است، كشور 

را اداره كند. 
 در عين حال قرار نيست بر اس��اس برخي از قرار دادهاي 
موجود در بخش دولت حقوق و دستمزد و مزاياي نيروي 
كار حداكثر بگير را هر سال جهش داد، اتفاقاً در اين بعد با 
توجه به اينكه ميليون ها بازنشس��ته و كارگر و نيروي كار 
حدود يك تا ۳ميليون دستمزد دارند، بايد تعديل منفي 
هزينه كرد و امكانات غير نقدي را تا حداقل ميزان كاهش 
داد، همچنين، معاونت هاي فني صندوق هاي بازنشستگي 
نيز بايد با انتشار ليست حقوق بگيران، افراد بازنشسته اي 
كه به ط��رق مختل��ف حقوق ه��اي نجوم��ي را حتي در 
 دوره بازنشس��تگي دريافت مي كنند، تعدي��ل و جريمه 

نيز كنند. 
بقيه در صفحه ۴
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مهران  ابراهيميان

۴

فصل شمارش جوجه ها 
سيدعبداهلل متوليان

2

مسابقه دشمنان اسد برای دوستی با اسد
محمد مرادی

1۵

خدمت به كشور 
بارزترين مصداق 
مرگ بر امريكا  است

ويژه هاي جوان  
 چرا »فرمانده صلح«   و چرا »فرمانده دفاع 

مقدس« نه؟!
  تندروهاي اصالح طلب به دنبال 

صفحه 2ميانه هاي اصولگرا!
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سال بيستم- شماره 55۴۴ - 16 صفحه
قيمت:5۰۰تومان

تشکر و اعتذار
اینک که دست طبیعت بهار، زندگى ما را به برگ ریزان خزان مبدل کرد و گل سر سبد زندگى ما  به دیار باقى شتافت و عزیزدل ما به سراى ابدى پرکشیدو روح بلند برادرى مهربان 

پدرى دلسوز؛ شادروان کربالیى رحمت اسکندرى را با خود به پرواز در آورد و به ملکوت اعلى پیوست آسمانى شد، همه ما را در ماتم و سوگ ابدى نشاند.
به حکم ادب و حق شناسى بدینوسیله از همه عزیزان، سروران، دوستان، همکاران و همچنین امامان محترم جمعه شهر پرند و هشتگرد، نماینده محترم مجلس شهرستان رباط کریم 
و بهارستان، ریاست محترم دادگسترى پرند، ریاست محترم شوراى استان تهران، ریاست  و اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر پرند و گلستان، شوراهاى ادوار گذشته شهرگلستان و 
اسالمشهر و شهرهاى اطراف.  همچنین جاى دارد از مدیران شهردارى، کسبه  و  روساى و اعضاى اتحایه هاى صنفى پرند و اتحادیه مشاورین امالك شهرستان رباط کریم و عضو محترمه 
شوراى اسالمى شهر رباط کریم، اصناف و مردم شریف قلعه میر و اسماعیل آباد  بازار بزرگ  مبل امام رضا(ع) و مردم خوب و شریف و خونگرم که از دور  و نزدیک و ... که ما را در تحمل 
مصیبت در گذشت برادرمان یارى بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود در مراسم تدفین و ختم مورد تفقد قرار دادند و یا با تلفن پیامک و نشر اعالمیه و درج بنر، نثار تاج گل و 
 حضور خود مرهمى بر قلب داغدارمان بودند صمیمانه تشکر مى کنیم. همچنین نظر به اینکه به علت تالمات روحى فراوان و کثرت حضور پررنگ بزرگواران قادر به قدردانى حضورى و تلفنى 
نشده ایم. یکبار دیگر دست همه شما را به گرمى مى فشاریم و دست دعا به امید اجابت به در گاه خداوند بزرگ بلند مى کنیم و سالمتى و بهروزى همه شما را از درگاه خداوند مسلت 

داریم. باشد که در ایام شادکامیتان گوشه اى ازمحبت بى کرانتان راجبران کنیم.
خانواده داغدار براداران اسکندرى و از طرف والده شهید ناصر اسکندرى

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

 عقل داشته باشیم 
نبايد دنبال رياست بدويم
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روند سياسي سوريه كليد خورد

  مي بينيد براي نمايندگي مجلس بعضي خودشان را مي كشند، اگر چنانچه 
راه پيدا نكنند به هر دليلي يا مثاًل فرض كنيد صالحيتش را تأييد نكنند يا رأي 
نياورد و غيره، خودش را به آب و آتش و در و ديوار مي زند كه چرا نشد - عقل 

نيست، تدبير نيست. مالحظه كرديد؟ 

  بنده دوره  دّوم رياست جمهوري، قطعاً عازم بودم به اينكه نامزد رياست جمهوري 
نشوم - حاال دوره  اّول كه تحميل شد بر ما، هيچ - دوره  دّوم ديگر يقيناً گفتم من 
قطعاً نامزد نمي شوم؛ امام به من فرمودند بر تو واجب عيني و تعييني است؛ خب بنده 

هم بر خالف ميل خودم قبول كردم و رفتم. 

رهبر معظم انقالب در ابتداي درس خارج فقه تبيين كردند
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