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نا گفتههای
کنکور سراسری
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عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس خبر داد:

چه کسانی
سال آینده یارانه میگیرند؟
یادداشت روز

دانشگاه ،دانشجو وسیاست

همین صفحه و صفحه 3

دانشگاه آزاد بندرعباس در
سکوی سوم شطرنج ایران

تیم شطرنج دانشگاه آزاد بندرعباس به مقام سوم لیگ دسته
یک شطرنج کشور دست یافت.
تیم شطرنج دانشگاه آزاد بندرعباس در دور اول مقابل تیم

شطرنج شرکت توزیع برق با نتیجه  3.5بر  0.5به پیروزی
رسید.در دور دوم در مقابل تیم شطرنج نفت امیدیه با نتیجه 2
بر  2به تساوی دست یافت.
صفحه 6

گفت و گوی اختصاصی

هنرمند هرمزگانی:

عود را با دنیا هم
عوض نمی کنم
هنر من اندازه خوس بافی هم
برای مسووالن ارزش نداشت!

گفتوگو //یوسف مالیی:زمانی که عطر آویش ها را باد با
خود می برد؛ تمشک های کوهی در کمر کش کوه باردار بودند
و نخلستان ،با نفس های داغ تابستان ،خرما پزانش را جشن
گرفته بود.در نخستین روز از مرداد آبی رنگ سال ،1349

موسیقی آمدنش در آغوش پرچین دهکده چرمیان ،از توابع
روستای دیدنی ماشنگی در بخش پر جاذبه رودخانه ،همزاد
نور ،نواخته شد .در این گفتوگوی خواندنی ،کتاب تلخ و
شیرین ها زندگی یک هنرمند را ورق می زنیم.
صفحه 7

اعتراف یک مقام مسوول در تهران:

کارتن خوابها در فصل سرما به بندرعباس میآیند

روایت وزیر نیرو از انتقال
آب خلیجفارس به کرمان و یزد
گروه سیاسی//
وزیر نیرو گفت:تمام منابع مالی مورد نیاز برای انتقال آب خلیج
فارس به استان کرمان و یزد بر عهده سرمایه گذار خصوصی
است و دولت هیچ منبع مالی را برای آن در نظر نخواهد گرفت.

به گزارش مهر؛ رضا اردکانیان در نشست کمیسیون ویژه
حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل
 ۴۴در خصوص بررسی مشکالت آب شهرک های صنعتی
استان کرمان و بحث انتقال آب از خلیج فارس به این
استان گفت :در کشور با طرح های ناموفق زود بازده مواجه
هستیم ،این کارها از جمله اقداماتی است که مرتب در
کشور صورت می گیرد ،بنابراین باید بدون بحث و قضاوت
کاری کنیم که سرمایه های کشور به هدر نرود.
وزیر نیرو در ادامه با تا کید براینکه این وزاتخانه مرجعیت
کارشناسی خود را حفظ خواهد کرد ،در خصوص طرح
انتقال آب خلیج فارس به استان های یزد و کرمان گفت:

طرح انتقال آب از خلیج فارس تنظیم شده که مطابق آن،
شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار
خصوصی عهده دار اجرای آن شده است.
وی توضیح داد :تامین بخشی از آب و سهم شرکت ها از
جمله شرکت گل گهر ،مس ایران ،چادر ملو و بخش های
مصرف شرب آب تعیین و مجموعه آن  ۳۵۰میلیون متر
مربع در سال مشخص شد .همچنین فاز اول طرح انتقال
آب ،نمک زدایی  ۱۵۰میلیون متر مربع در سال انجام می
شود.عضو کابینه دولت دوازدهم افزود :در فاز دوم نیز
برداشت و نمک زدایی  ۲۰۰میلیون متر مربع در سال خواهد
بود و مطابق دستور العمل مشخص شده ،مجوز برداشت
آب در فاز یک از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست
صادر شده و از برداشت و نمک زدایی  ۱۵۰میلیون مترمربع
آب ۵۰ ،میلیون متربع به آب شرب استان های کرمان ،یزد
و هرمزگان اختصاص خواهد یافت.

عکس:عبدالحسین رضوانی -صبح ساحل

هر سال در سالروز  ۱۶آذر،
بحث نسبت میان دانشگاه
و سیاست و حضور و نحوه
دانشگاهیان،
فعالیت
بهویژه دانشجویان در سپهر
سیاست کشور ،بیشازپیش
مطرح و مورد بازنگری و
دکتر محمود رئوفی وا کاوی قرار میگیرد.
جامعه شناس
دانشگاه سه کارکرد و وظیفه
ذاتی و ماهوی آموزشی و پژوهشی و خدماتی دارد.
وظیفه اصلی و تعریفشده دانشگاه ،آموزش و تربیت
نیروی انسانی و کارآمد ،پژوهش و تحقیق و فناوری و
ارائه خدمات به بخش دولتی و خصوصی و مشاوره
تخصصی است؛ اما در کشورهایی مثل ایران که دوران
گذار به مدرنیته را سپری میکنند ،دانشگاه عالوه بر آن
سه وظیفه مهم ،دو کارکرد سیاسی و فرهنگی نیز دارد.
ازآنجا که در کشور احزاب نهادینه و تثبیتشده قوی
و پایدار به معنای جامعهشناختی نداریم و نهادهای
مدنی وسایل ارتباطجمعی و رسانههای مستقل دارای
قوام کافی نیستند ،وظایف احزاب سیاسی و نهادهای
مدنی نیز بر دوش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
افتاده است.
سخنی در مشارکت و حضور دانشجویان در درون
و بیرون دانشگاه در سپهر سیاسی و فرهنگی کشور
نیست ،اما سخن اصلی روی نحوه و چگونگی سیاست
ورزی و مشارکت سیاسی دانشجویان است .زاویه
ً
ورود دانشجویان در فعالیتهای سیاسی باید عمدتا
اندیشه ورزانه باشد .ازآنجا که دانشگاه ،محل تولید
فکر و اندیشه و تأمل و تحقیق و پژوهش است،
دانشجویان باید در سالهای حضور در دانشگاه،
بهویژه در مقطع کارشناسی ،آموزش نظری و عملی و
کاربردی سیاسی را مطمح نظر قرار دهند .دانشجویان
باید ماهیت سیاست و سازوکار خاص آن و جریانات
و احزاب و شخصیتهای مؤثر سیاسی ایران وجهان
را بهخوبی بشناسند و پس از شناخت کافی و مسلح
شدن به ابزار بینش و روش سیاسی ،سیاست ورزی
عملیاتی خویش را سروسامان دهند .دو جبهه
بزرگ و عمده اصالحطلب و اصولگرا ،در سالهای
پس از انقالب همیشه تالش وافر داشتهاند که میان
دانشگاهیان و دانشجویان یارگیری سیاسی و فرهنگی
نمایند .هرکدام از تشکلهای سیاسی و فرهنگی فعال
درون دانشگاه نیز مبتنی بر بینش و روش سیاسی و
فرهنگی خویش ،متمایل به یکی از دو جبهه و جناح
درون نظام هستند؛ اما دانشجویان باید متوجه
باشند که این تمایل و سوگیری آنان ،لطمهای به شأن
اندیشه ورزانه و مستقل آنان وارد نسازد .در موارد و
مواضع بسیاری جبهه اصالحطلب و اصولگرا ،دوست
دارند که دانشجویان ،دنبالهرو جبهه و جناح متبوع
آنان بشوند و فقط پیرامون برنامهها و مبانی و اصول
و اهداف آنان ،مرده باد و زنده باد و آفرین و نفرین سر
دهند .دانشگاهی اعم از استاد و دانشجو ،میتواند:
اصولگرا و یا اصالحطلب و یا مستقل و دگراندیش
باشد و حتی میتواند عضو هر حزب و جریان سیاسی
باشد ،اما باید توان و بصیرت و بینش تفکیک مقام
و ادب سیاست ورزی و تفاوت این سیاست ورزی
در درون و بیرون دانشگاه را داشته باشد .احزاب
سیاسی هرکدام شاخه و سازمان دانشجویی دارند،
اما تشکلهای دانشجویی درون دانشگاه نباید
بهعنوان شاخه سازمانی احزاب عمل نمایند .شأن
سیاست ورزی عملی خودزا باید بیرون از دانشگاه و
در چارچوب جبهه و جناح سیاسی و فرهنگی خویش
عملی و دنبال نمایند و در درون دانشگاه ،باید همت
خویش را مصروف سیاست نظری و اندیشه ورزی و نقد
سیاستهای عملی احزاب و گروهها و شخصیتهای
سیاسی قرار دهند .دانشجویان باید متوجه این
نکته بنیادی باشند که فرق است بین یک اندیشمند
سیاسی و سیاستمدار ،البته این دو مقوله قابلجمع
وهم جا اینگونه نیست.
هستند ،اما همیشه ِ
سیاستمداران و سیاست ورزان عملی قبل از آنکه
دغدغه اندیشه ورزی سیاسی داشته باشند،
دنبال منافع و کارکردهای امر سیاست هستند ،اما
اندیشمندان سیاسی ،بیشتر دغدغه اندیشه و تفکر و
شفافیت و نقد و نظر را دارند .دانشجویان باید همچون
اندیشمندان وبل مصلحان سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی در سپهر سیاسی کشور ،حضور و مشارکت
فعال پیدا کنند .البته تفکیک این دو مقام کار صعب
و دشواری است اما شدنی است .دانشجوی سیاسی،
یعنی فردی که شناخت کافی نسبت به سیاست دارد
و اهل مطالعه و تفکر و تأمل و تعمق است و مبتنی بر
این شناخت موضعگیری سیاسی و عملی میکند و
نسبت به جامعه و مردم و کشور خویش نیز احساس
مسئولیت میکند.
دانشجویان چون در سن جوانی و شور و هیجان و
سرزندگی و امید فوقالعاده به آینده بهتر قرار دارند و
روحیه محافظهکاری و مجامله و تملق و چاپلوسی
ندارند ،بهتر از سایر اقشار اجتماعی قادر بهحق جویی
و حقگویی و حقیقتیابی هستند .آزادگی نعمت بزرگی
است ،امیرمومنان علیهالسالم به امام حسن مجتبی
فرمود :فرزندم ،خدا تو را آزاد آفریده است ،بنده کسی
نباش ،دانشجویان نباید شأن آزادگی و حر بودگی خود
را به شأن سیاسی و سیاست ورزی تقلیل دهند .باید
تالش کنند که این دو مقوله را در وجود و کار خویش
عجین و تلفیق نمایند.

معاون رئیسجمهور:حذف  20الی
 31میلیون نفر از یارانه بگیران شایعه است

یارانه بازنشستگان با حقوق کمتر
از یکمیلیون تومان قطع نمیشود

لیگ دسته اول باشگاههای کشور

اردکانیان بیان داشت که  ۱۰درصد از حجم آب انتقال یافته
نیز برای شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال آب به
کرمان تخصیص پیدا می کند.
وزیر با اشاره به برخی مخالفت ها در زمینه انتقال آب خلیج
فارس به استان کرمان و یزد به جهت آسیب رسانی به
محیط زیست ،تا کید کرد :سازمان حفاظت از محیط زیست
مسئول صدور مجوز از نگاه زیست محیطی است و در مرحله
نخست ،مجوز فاز اول را صادر کرده است و بعد از اجرا و بهره
برداری ،وضعیت محیط زیست منطقه مورد ارزیابی قرار می
گیرد و ا گر آسیبی به محیط زیست وارد نشود ،مجوزهای فاز
بعدی را صادر می کند.
اردکانیان در خاتمه عنوان کرد :تمام منابع مالی مورد نیاز
برای انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد بر عهده
سرمایه گذار خصوصی است و دولت هیچ منبع مالی را برای
آن در نظر نخواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره
به اقدامات این سازمان برای کارتن خوابها در آستانه فصل
زمستان گفت :در فصل سرد سال بین  ۲۵۰۰تا  ۴۰۰۰نفر شبها
در گرمخانههای تهران پذیرفته میشونداز سوی دیگر نزدیک

به  ۴۰۰۰نفر هم در کمپهای اطراف تهران به سر میبرند .با
این حال به علت شیوه زندگیشان نمیتوان آمار دقیقی ارائه
داد ،چرا که گاهی فصل سرما به جنوب ایران (حاشیه بوشهر و
بندرعباس) که گرمتر است میروند و...
صفحه 4

وعده جدید

تصمیم دولت
برای افزایش حقوق بازنشستگان
چه کسانی سال آینده یارانه میگیرند؟
گروه اقتصادی//
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰درصد جمعیت ایران در
سال ۹۷یارانه نقدی دریافت میکنند ،گفت :منابع حاصل از
قطع یارانه دهکهای ثروتمند صرف اشتغال جوانان میشود.

غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی درخصوص وضعیت یارانه
بگیران در سال آینده گفت :جمعیت یارانه بگیر کشور
در حال حاضر حدود  ۷۶میلیون نفر است که این میزان
جمعیت یارانه بگیر به این معنی است که یارانهها بهصورت
هدفمند پرداخت نمیشود و تبعیض در این رابطه وجود
دارد چرا که نمیشود به تمامی مردم به یک میزان یارانه
پرداخت کرد.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :دولت در بودجه سال  ۹۷مقرر کرده که
به  ۴۱میلیون و  ۸۰۰هزار نفر یارانه نقدی پرداخت کند و
بهعبارتی میتوان گفت بیش از حدود  ۴۲میلیون نفر
نیازمند دریافت یارانه نقدی در کشور وجود دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسالمی
ً
افزود:در سال آینده تقریبا به همه کسانی که واجد دریافت
یارانه نقدی هستند ،یارانه نقدی پرداخت میشود.
جعفرزاده ایمنآبادی ادامه داد :دولت در بودجه سال
آینده به  ۷/۴میلیون نفر افراد مددجوی کمیته امداد امام
خمینی (ره) که شامل  ۹/۳میلیون نفر مستمری بگیر و
 ۸۰۰هزار نفر مددجوی موردی و پشتنوبتی میشود یارانه
پرداخت میکند.
وی ادامه داد :همچنین دولت به حدود  ۶/۳میلیون نفر
مددجویان تحت پوشش بهزیستی که شامل  ۳/۱میلیون
نفر مستمری بگیران و  ۳/۲میلیون نفر نیازمندان موردی و
پشتنوبتی میشود یارانه پرداخت میکند ،همچنین یارانه
به  ۲/۱میلیون نفر زنان سرپرست خانوار ارائه میشود.
وی ادامه داد :به افراد سا کن در دهستانهای با ضریب
 ۶،۷،۸،۹که این ضرایب در خصوص محرومیت و فقر

روستاییها است ،یارانه پرداخت میشود که شامل حدود
 ۸میلیون نفر در  ۱۵۹۸دهستان در کشور است همچنین
به یک میلیون نفر بیماران خاص و صعب العالج ،یارانه
پرداخت میشود.
یارانه بازنشستگان با حقوق کمتر از یکمیلیون تومان
در سال آینده قطع نمیشود
جعفرزاده ایمنآبادی افزود :به گروههای نیازمند تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی که شامل حدود  ۱۱میلیون
نفر است یارانه پرداخت میشود که شامل  ۵میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر کارگران ساختمانی بیمهشده و پشتنوبتی،
 ۳میلیون و  ۲۵۰هزار نفر رانندگان برونشهری ،یک میلیون
و  ۱۵۰هزار نفر قالیبافان ۷۱۰ ،هزار نفر صیادان و  ۲۵۰هزار نفر
طلبه ۹۰ ،هزار نفر خادمان مساجد ۲۸۰ ،هزار نفر باربران،
یک میلیون نفر عشایر و  ۸/۴میلیون نفر بازنشستگان با
حقوق کمتر از یک میلیون تومان بهعالوه افراد تحت تکفل
و حدود  ۲میلیون و  ۹۵۰هزار نفر نیازمند دریافت یارانه نیز
یارانه نقدی پرداخت میشود.
حدود  ۳۴میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از جمعیت یارانهبگیر
کشور کم میشود
وی ادامه داد :حدود  ۳۴میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از جمعیت
یارانه بگیر کشور کم میشود و پیشبینی میشود با انجام
این مهم ،حدود  ۱۸هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی
تماما صرف اشتغال جوانان میشود.
حاصل شود که
ً
پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به بازنشستگان
با حقوق کمتر از دومیلیون تومان
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه بالغ بر  ۵۰درصد جمعیت ایران در
سال آینده یارانه نقدی دریافت میکنند ،افزود :باید در
کشور فقرزدایی شود و تنها نیازمندان واقعی یارانه دریافت
شخصا پیشنهاد خواهم داد به بازنشستگان با
کنند البته
ً
حقوق کمتر از دو میلیون تومان در سال آینده یارانه نقدی
پرداخت شود.

حضور بهنام ذا کری عکاس هرمزگانی در برنامه
نگاه شخصی ششمین همایش  ۱۰روز با عکاسان ایران
گروه هنری//
در بخش نگاه شخصی این دوره عکاسانی که به نگاه
شخصی در کار خود رسیده اند با نمایش عکس ،تجربه
های خود را از حوزه های مختلف عکاسی و یا برگزاری
نمایشگاه و جشنواره برای مخاطبان بیان می کنند.

بخش نگاه شخصی ششمین همایش  ۱۰روز با
عکاسان از  ۱۶تا  ۲۳آذرماه (غیر از روز شنبه ۱۸
آذرماه) هر روز از ساعت  ۱۵:۳۰تا  ۱۹:۳۰در خانه
هنرمندان ایران برگزار می شود.
برنامه بهنام ذا کری در روز چهارشنبه  ۲۲آذرماه
ساعت  ۱۵:۳۰در تهران ،خانه ی هنرمندان ایران،
گالری ممیز برگزار می شود.
ششمین همایش  ۱۰روز با عکاسان  ۱۵تا  ۲۴آذرماه
در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

ی شرکتهای تعاونی سراسر هرمزگان
آ گه 
در صبحساحل
تلفن پذیرش32241462-105:

گروه
اجتماعی//هواشناسی هرمزگان باران میهمان هرمزگانیها می شود
کارشناس اداره کل
از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مجتبی حمزه نژاد
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:از عصر روز
پنج شنبه  23آذر سامانه ناپایدار جنوبی وارد استان می
شود.وی افزود :با ورود این سامانه به استان رگبار باران،
رعد و برق،گاه تگرگ ،آبگرفتگی معابر عمومی ،متالطم
شدن دریا،کاهش دما و احتمال طغیان روخانه های فصلی
و سیالبی شدن مسیل ها پیش بینی می شود.کارشناس

اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت :تمرکز بارش های این
سامانه بر روی جزایر و دریا خواهد بود و وقوع بارش در
مناطق مختلف استان در بازه های زمانی ،متفاوت پیش
بینی می شود.
حمزه نژاد افزود :توصیه می شود تمهیدات الزم در
خصوص این وضعیت ناپایدار جوی و دریایی صورت گیرد.
وی گفت:این شرایط به تناوب با شدت و ضعف تاروز
دوشنبه  27آذر ادامه خواهد داشت.

