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اینجا دیدن کارتنخوابها و تزریق مواد مخدر عادی شده است

کرونا  9شهر خوزستان را تعطیل کرد

پریسا عظیمی
خبرنگار

کمکهای خیرین به نیازمندان شهرک شهید رجایی
برش

« مســئوالن کــت و شــلوارپوش بــا
دوربین و دفتر و کاغذ میآیند  ،عکس
میگیرنــد ،یادداشــت برمیدارنــد بــه
کارتنخوابها و معتادان نگاه میکنند
و میروند .ما اهالی محل حرفمان را
میزنیم ،آنها سر تکان میدهند ،نامه
و عریضه مینویسیم و...
امــا همــواره در بــر همــان پاشــنه
گذشــته میچرخد ،هر روز صبح وقتی
فرزندانمــان را بــه مدرســه میبریــم،
کارتنخوابها و معتادان را میبینیم،
بــوی فاضــاب مشــام را آزار میدهــد
و»...
محلــه کشــاورز شــهرک «شــهید
رجایــی» یــا «قلعــه ســاختمان» در
جنــوب شــرق مشــهد واقــع شــده و
جــزو محالتــی اســت کــه در حریــم
ایــن کالنشــهر قــرار دارد .بــا اینکــه از
عمــر بســیاری از خانههــای مســکونی
چهــار دهــه میگــذرد ،امــا هنــوز ایــن
خانههــا اســناد قانونــی ثبتــی ندارند و
در اختالفــات حقوقــی بیــن نهادهــا و
مالکیــن بالتکلیــف ماندهانــد .همیــن
ســند نداشــتن البته باعث شده امالک
این منطقه قیمت پایین داشــته باشند
و مهاجــران و اتبــاع خارجی کــه اوراق
هویتــی ندارنــد جــذب ایــن منطقــه
شــوند .حســین زارعــی از ســاکنان این
محلــهمیگوید :بارها مســئوالن از این
مناطــق بازدیــد کــرده انــد و خــود مــا
درباره مشــکالت ایــن منطقه صحبت
کــرده ایــم امــا هنــوز نتیجــه ای گرفته
نشــده اســت .انتهای منطقه حر  ۱۹در
این شــهرک ،به دلیل تجمع معتادان
مشــکالت زیــادی را ایجاد کرده اســت.
ایــن محله حتی یک بوســتان و فضای
سبز برای کودکان و جوانان ندارد.
او میگویــد :بیــن ســاکنان محلــه
کشــاورز افــرادی پیــدا میشــود کــه در

حرفههــای خاصــی خبــره و توانمنــد
هســتند اما به دلیل اینکه در این محله
ساکن هستند ،بیکار ماندهاند .از طرفی
در انتهــای ایــن شــهرک زمینهایــی
موجود اســت که تحت مالکیت آستان
قــدس رضــوی اســت و تنهــا بــا یــک
دیــوار بتونــی طوالنــی از شــهرک جــدا
شــدهاند که حضور و تجمع معتادان و
کارتنخوابها در این اراضی مشکالت
زیــادی را برای ســاکنان محله کشــاورز
ایجاد کرده است.
ëëمشکالت تاریخی محله کشاورز
«رمضانعلــی فیضــی» ،رئیــس
کمیســیون مناطــق پیرامونــی و کــم
برخوردار شورای اســامی شهر مشهد
در گفتوگــو بــا «ایــران» با بیــان اینکه
مشــکالت شــهرک شــهید رجایــی
مشــهد از ســالها قبل هم مطرح بوده
و میگویــد :مشــکل اصلی مــردم این
شــهرک ،زمینهــای زراعــی اســت که
متعلق به تولیت آســتان قدس است.
در مجــاورت ایــن زمینهــا ،خانههایی
بصــورت غیرقانونــی طــی  ۵۰ســال
گذشته ساخته شــدهاند و از سوی دیگر
معتــادان و کارتنخوابهــا براحتــی
بخشــی از این دیوار را تخریب کردهاند
و وارد این اراضی میشوند.
وی در مــورد اینکه چــرا معتادان از
درون شــهرک جمعآوری نمیشــوند،
میگوید :ساماندهی معتادان متجاهر
و کارتنخوابهــا بــه عهده شــهرداری
اســت کــه ایــن ارگان نیــز بــا راهاندازی
گرم خانهها این افراد را تحت حمایت
قرارداده اســت؛ اما چون فعالیت گرم
خانههــا فقط طی ماههای ســرد ســال
اســت ،باقی ایــام ســال ایــن معتادان
جایی برای سکونت ندارند بنابراین در
خیابانها پراکنده میشوند.
در همیــن حــال «هــادی لکــزی»،
معــاون فنــی و اجرایــی شــهرداری
منطقــه  ۶مشــهد در ایــن رابطــه بــه

اخبار

قلعه ساختمان؛ زخمی کهنه اما همچنان ناسور

شــغل اکثر ساکنان شهرک شهید رجایی مشهد آزاد
است و به خاطر کرونا اغلب آنان اکنون بیکار هستند.
مــردم ایــن محلــه نیــاز شــدیدی بــه حمایتهــای
دولتــی و تشــکلهای خیریــه غیــر دولتــی بــرای
جبران آســیبهای اقتصــادی کرونا دارند« .حســن
موســیزاده» ،از خیریــن مشــهد و نماینــده مــردم
محله شــهرک شهید رجایی در کمپینی است به نام
کمپین «اطعــام ماندگار» .او در گفتوگو با «ایران»
میگوید :افراد نیازمندی که در شهرک شهید رجایی
ساکن هستند را شناسایی میکنیم و هفتهای یک بار
بستههای معیشتی که شامل برنج ،روغن ،ماکارونی
و حبوبــات اســت را در ایــن محلــه بیــن ایــن افــراد
توزیع میکنیم .بیشــتر این افراد به دلیل کرونا بیکار
شــدهاند و به این کمکها نیاز دارنــد .وی میافزاید:

خبرنــگار مــا میگوید :شــهرک شــهید
رجایــی ۳۰۰هــزار نفــر جمعیــت دارد
کــه اغلــب از شهرســتانهای اطــراف
ماننــد ســرخس ،کالت ،تربــت جــام
و ...بــه دلیــل ارزان بــودن زمین به این
منطقــه آمدند و حاشیهنشــینی در این
منطقه شهر مشــهد را گسترش دادند.
وی همچنین با اشــاره بــه اینکه در این
شــهرک بیشــتر ســاکنان محــروم و کم

برای رعایت نکات بهداشتی هم بستههای ماسک،
الکل و پدالکلی در اختیار ساکنان شهرک میگذاریم
امــا چون اغلب این افراد معموالً از ســطح فرهنگی
پایینــی برخوردارنــد ،میبینیــم کــه چندان مســائل
بهداشــتی را رعایت نمیکنند .به گفته موســیزاده،
شــهرک شهید رجایی  ۱۹محله دارد که در هر محله
حدود  ۱۴هزار نفر جمعیت دارد .البته ماســک را به
افرادی که کارت ملی داشــته باشــند ،میدهند چون
در بین آنها اتباع افغانســتان هم دیده میشــود که
غیرقانونی در این شــهرک ساکن هستند اما به گفته
او ،بــاز هــم در صــورت نیــاز ماســک را بــه آنهــا هم
میدهنــد .همچنیــن به صــورت هفتگــی  ۸۰پرس
غــذای گــرم بیــن خانوادههای این شــهرک کــه نیاز
دارند ،توزیع میشود.

بضاعــت هســتند؛ تصریــح میکنــد:
اکثــر مــردم شــهرک رجایــی بــه دلیل
کرونــا و روزمــزد بودنشــان از کار بیــکار
شــدهاند که با کمک خیرین بستههای
معیشــتی و بهداشــتی تهیه میکنیم و
در اختیارشان قرار میدهیم.
ëëامید به بازشدن گرههای قانونی
«مرتضــی حقیقــی» ،معــاون
امــاک و اراضــی آســتان قــدس هم

دربــاره ایــن اراضــی بــه «ایــران»
میگوید :شــهرک شــهید رجایی جزو
نقــاط محروم مشــهد اســت .اراضی
ایــن شــهرک ســالها قبــل بــه دلیل
خارج بودن از محدوده شــهری برای
کشاورزی استفاده میشده است .این
زمینها قبل از انقالب بدون موافقت
موقــوف (آســتان قــدس رضــوی) به
زارعین داده میشــود .بعد از انقالب

هــم طبــق فتــوای امــام در ســال ۶۶
مبنی بــر اینکه هر زمینــی که موقوفه
بــوده و در راســتای قانــون اصالحات
اراضــی باید به حالت وقفــی برگردد
امــا چون مردم در آن زمــان پول این
زمینهــا را پرداخــت کــرده بودند (با
توجــه به اینکــه زمینهــا موقوفه بود
و فقــط کاربــری کشــاورزی داشــته)
شــروع بــه ســاخت و ســاز میکننــد و
شهرک توسعه پیدا میکند و به مرور
اراضــی کشــاورزی به اراضی شــهری
وصل میشــود .لــذا بافــت نامنظم،
غیراصولــی و غیرقانونــی در ایــن
محدوده شهر مشهد شکل میگیرد.
معــاون امــاک و اراضــی آســتان
قــدس بــا بیــان اینکــه آســتان قدس
در جنــوب ایــن شــهرک حدفاصــل
«مزرعــه نمونــه» کــه متعلــق بــه
آســتان اســت و کشــت و کار در آن
انجام میشــود به دلیــل جلوگیری از
تصرفات بعدی ســاکنان دیوار بتونی
کشیده ،میگوید :متأسفانه معتادان
از این دیوار بتنی عبور میکنند و وارد
اراضــی  ۳هــزار هکتــاری میشــوند.
هــم اکنــون بــا کمــک شــهرداری و
اداره راه و شهرســازی و اســتانداری
درصــدد هســتیم حدفاصل شــهرک
شــهید رجایــی و مزرعــه نمونــه،
خیابــان جدیــد بســازیم و بخشــی از
پالکهــای زمینهــای مزرعــه نمونه
را باهماهنگــی دســتگاههای مربوطه
تغییــر کاربــری دهیــم و تبدیــل بــه
مســکونی و خدمات شهری کنیم .در
این رابطه جلســاتی هم با شهرداری
و اســتانداری داشتیم و هم اکنون این
مســأله در کمیته فنی کمیسیون ماده
 ۵در حال بررســی است که درصورت
موافقت دراین شــهرک فرهنگســرا و
بوستان ایجاد خواهیم کرد تا جوانان
ایــن شــهرک از مکانهــای فرهنگــی
بهرهمند شوند.

زهــره افشــار -خبرنگار /بــه دنبال
افزایش تعداد مبتالیان دراستان
خوزســتان ،ادارات  ،بانکهــا
و اصنــاف  9شــهر ایــن اســتان تــا
آخرهفته تعطیل شد.
حسین کاملی ،سخنگوی دانشگاه
علوم پزشــکی جندی شاپور گفت:
ایــن تصمیــم بــا پیشــنهاد کمیته
علمی مبارزه با کرونا و تصویب آن
در شــورای تأمین استان گرفته شــده است .براین اساس تمامی ادارات ،بانکها و
اصناف استان در شهرهای اهواز ،شوشتر ،هویزه ،حمیدیه ،باوی ،مسجدسلیمان،
هندیجــان ،دزفــول و کارون تــا پایان هفته تعطیــل خواهند بود و فقــط نانواییها،
خواربارفروشــیها و قصابیهــا اجــازه فعالیــت دارنــد .وی افــزود :همچنیــن
محدودیتهایی برای تردد داخل شهری در نظر گرفته شده بویژه در خیابانهای
پر تردد اهواز که امیدواریم مردم نیز به طور کامل این محدودیتها را رعایت کنند.
به گفته وی ،مردم این شهرها فقط میتوانند برای انجام کارهای ضروری آن هم
با رعایت پروتکلهای بهداشتی در این شهرها تردد کنند و اگر مردم رعایت نکنند
این تعطیلی میتواند ادامه یابد .وی تأکید کرد :بخشــی از روند رو به رشــد تعداد
مبتالیان در هفته گذشته به افزایش تست و غربالگری دانشگاههای علوم پزشکی
استان برمیگردد که به افزایش آمار مبتالیان سرپایی انجامیده است.

افزایش  18درصدی گاز تزریقی پاالیشگاه ایالم
به خط سراسری

ایــام  -محمــد کریــم ویســی/
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز
ایــام از افزایــش  18درصــدی
گاز تزریقــی بــه خط سراســری در
فروردین ماه ســال جاری نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
خبــر داد و گفت :با وجود شــرایط
خاص و محدودیتهای ناشــی از
شــیوع ویروس کرونا ،در سالی که
توســط مقام معظم رهبری به نام ســال «جهش تولید» نامگذاری شده است،
با تالش کارکنان این پاالیشــگاه ضمن توجه بــه پایداری تولید ،برای تحقق این
نامگــذاری و افزایش تولید تالش زیادی شــده اســت .دکتــر«روحاهلل نوریان» با
اشــاره به اینکه در فروردین ماه امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته گاز
غنــی ورودی قریــب بــه  20درصــد افزایش داشــته اســت ،افزود :گوگــرد مذاب
تولیدی این پاالیشگاه در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حدود 25درصد افزایش را نشــان میدهد.وی با بیان اینکه پاالیشــگاه گاز ایالم
برنامههای مدون و قابل توجهی را برای افزایش تولیدات خود در دستور کار قرار
داده اســت ،اظهار داشت :تولید گوگرد پاستیلی نیز در فروردین ماه سال جاری
نســبت به مدت مشابه سال گذشته  15درصد افزایش داشته است .مدیرعامل
شــرکت پاالیش گاز ایالم از  4برابر شدن فروش گوگرد پاستیلی در فروردین ماه
امســال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داد و در ادامه افزود:فروش گاز
مایع درهمین بازه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  5برابر شده است.

