
 عملیات سخت
 امدادگران در ارتفاع
۳ هزار متری

 گشایش گره کور
به دست صادرات غیرنفتی

 کاسبی اجباری
در فوتبال با تولید ُپفک!

تفکر و ترجمه
یادی از مترجم بزرگ استاد نجف  دریابندری

بررسی راه های  درآمدزایی جانبی فوتبال به بهانه 
اقدامات اقتصادی عجیب مدیرعامل استقالل
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2سند همکاری میان 2 کشور تا سه ماه دیگر امضا خواهد شد حه
صف

 بخشی از  هزار نیرویی که جذب 
می شود، به جوانان اختصاص می یابد

10 حه
صف

  موضوعاتی نظیر مرزها، پناهجویان، حق آبه، توافقات امنیتی و قاچاق
در دیدار مقامات ایران و افغانستان  به بحث گذاشته شد

رستم کریمی نژاد/ ایرنا

تش ســوزی مناطــق جنگلی حاشــیه چابهار  پــس از آ
هنــوز 400 خانــوار ایــن منطقــه تعیین تکلیف نشــده اند

 بی خانمانی ادامه دار
اهالی جنگلوک

 هدیه رئیس جمعیت هالل احمر برای جوانان

]شهروند[ اواسط اردیبهشت امسال بود که سه آتش سوزی 
در محدوده اسکله صیادی هفت تیر، منطقه کپری جنگلوک و پالژ 
آزادچابهار رخ داد. در جنگلوک 30 خانوار  ساحلی تیس منطقه 
کپرهایشان را از دست دادند و تنها خاکستری از کپرهای آتش گرفته 
برایشان به جا ماند. همان زمان رحمدل بامری، معاون استاندار 
سیستان وبلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار گفت که 
تالش  و  همت  با  آتش سوزی  در  آسیب دیده  خانوار   ۳۰ این 
نجاتگران و امدادگران جمعیت هالل احمر اسکان اضطراری داده 
شده اند. هرچند آن زمان تنها از آسیب دیدن 30 خانوار صحبت به 
نماینده  گرگیج،  شه بخش  گذشته  روز  اما  بود،  میان 
سیستان وبلوچستان در شورای عالی استان ها به ایلنا گفت که 
پس از آتش سوزی مناطق جنگلی حاشیه نشینان  چابهار، 400 
خانوار این منطقه تعیین تکلیف نشده اند: »قرار بود در 6 ماه آینده 
این مردم صاحب خانه شوند که با گذشت دو ماه از تاریخ مقرر هنوز 
هیچ اقدامی برای آنها نشده است.« به گفته او اهالی روستاها و حتی 
و  سراوان  قصرقند،  نیکشهر،  ازجمله  چابهار  اطراف  شهرهای 
ایرانشهر به دلیل نبود امکانات الزم مخصوصا در حوزه آب و کمبود 
امکانات اولیه برای زندگی با شرایط بهتری به حاشیه این شهرستان 
مهاجرت می کنند، چراکه با مهاجرت صاحب ملکی می شوند که به 
به روستای محل سکونت شان  آن نسبت  ارزش  ریالی،  لحاظ 
بیشتر خواهد بود: »مناطقی که امروز به عنوان حاشیه نشین 
آنها نام برده می شود، روزگاری روستاها و  شهرستان چابهار از 
محله هایی با قدمتی طوالنی بودند که سالیان سال مردم در آنجا به 
زندگی مشغول بودند، مثل روستای »کم«، »رمین«، »عثمان آباد«، 
»میرآباد« و »مرادآباد« که دو مورد آخر روستاهای چسبیده به این 
مناطق  به  تبدیل  متاسفانه  امروزه  که  بودند  شهرستان 
حاشیه نشین شده اند.«  گرگیج می گوید اگر زمانی که با اجرای طرح 

 هادی که کاربری ها مشخص شد، خیابان ها را هم به همین شکل 
ساماندهی می کردند و نظارت بیشتری برای ساخت وساز در این 
مجموعه  به  را  اختیارات  همچنین  داشت،  وجود  مناطق 
مدیریت های روستایی ازجمله شورا و دهیاری می سپردند، االن 
شاهد این همه مشکل در حاشیه شهرستان چابهار نبودیم: 
»یک سال است ساماندهی منطقه حاشیه نشین چابهار را به بنیاد 
مسکن سپرده اند. اما روند کار بسیار ُکند پیش می رود و قابل 
شده،  انجام  که  اقداماتی  تنها  یک سال  این  در  نیست.  قبول 
تشکیل پرونده برای تحویل زمین اهالی و همچنین بازگشایی 
معابر بوده و هنوز هیچ گونه ساخت وساز و خدماتی مانند آبرسانی 
در آنجا انجام نشده است.« این درحالی است که همچنان یکی از 
مشکالت منطقه کمبود آب شیرین است. شاخص دسترسی به 
آب به شکل  آب شرب در شهرستان چابهار 19 درصد است و 
جیره بندی در اختیار مردم قرارمی گیرد که حال وروز شهرنشینان 
هم بهتر از حاشیه نشینان نیست و آب شهرستان از طریق آب 
شیرین کن بسیار قدیمی از شهرستان کنارک با لوله های فرسوده 
منتقل می شود که برای حل این مشکل باید اعتبار در اختیار استان 
قرار دهند: »مردم به لحاظ امکانات آموزشی و بهداشتی در شرایط 
بسیار بحرانی قرار دارند و آب مورد نیازشان را خودشان به صورت 
تانکر آن هم به قیمت 200 هزارتومان تأمین می کنند، چراکه آبرسانی 
سیار ندارند.« به گفته گرگیج مردم حاشیه نشین در چابهار یا 
صیادند یا کارگر ساختمانی  که درحال حاضر بیشترشان بیکارند. 
نوع زندگی مردم اینجا با جامعه شهری کامال متفاوت است. اینجا 6 
تا 7 خانوار در یک خانه زندگی می کنند و از هر 30 نفر یک نفرشان 
مشغول به کارگری اند که به لحاظ وضع شغلی در شرایط بغرنجی به 
سر می برند: »به لحاظ قانون مناطق حاشیه نشین حتما و باید از 

خدماتی مثل آب و برق برخوردار باشند. 

 اعتراض ایران به رفتار متناقض
و وقت کشی عربستان  درباره حج

خبر

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان نسبت به رفتار متناقض و وقت کشی 
عربستان درباره حج معترض شد  . علی رضا  رشیدیان- رئیس سازمان حج و 
زیارت- درحالی که قبال اعالم کرده بود اعزام زائران ایرانی برای شرکت در مناسک 
حج از ششم  تیرماه )پایان این هفته( آغاز می شود، گفت: »عربستان هنوز درباره 
برگزار شدن یا نشدن حج یا صور احتمالی برگزاری آن،  اعالم موضع نکرده است .«

حج،  مهم  مسأله  درباره  عربستانی  مسئوالن  به  اساسی  »گله  افزود:  او 
به عنوان واجب شرعی، وارد است. می طلبید که دولت  عربستان کنسرسیومی 
درباره  را  آنها  نظر  و  دهد  تشکیل  مختلف  کشورهای  نمایندگان  از  دعوت  با 
اقداماتی که برای برگزاری  این واجب شرعی می توانند انجام دهند، دریافت کند تا 
تکلیف این واجب شرعی سریع تر مشخص شود. متأسفانه عربستان به  رغم 
مکاتبات و تماس های مکرر همکاران ما در دفتر نمایندگی ایران، هیچ پاسخی 
جز دعوت به صبر و شکیبایی و اینکه  به زودی اعالم وضع خواهند کرد، نداده 

است .«

والدت کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( و روز دختر مبارک باد


