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محدثه شوشتری  -زلزله بیخ گوش مشهد کمین کرده
است .گسلها یکی از شمال و دیگری از جنوب ،شهر را
گواه آوار آن بر سر شهر و مرگ
محصور کردهاند .تاریخِ ،
4هزار نفر در سال  1052شمسی است؛ تاجاییکه
حتی گنبد امــا مرضــا(ع) و بناهایی نظیر مسجد
گوهرشاد هم در امان نماندهاند .با همه اینها آنقدر
از وقوع زلزله هراس نداریم که به فکر مقاومسازی و
ساخت اصولی ساختمانها باشیم!
در شهری که 2هزارو 300هکتار بافت فرسوده دارد،
 8پهنه آن با ساختوسازهای غیراصولی ،جمعیت
یکمیلیونی حاشیهنشینان را تشکیل داده و هزاران
ساختمان از مدرسه و مسجد گرفته تا ادارات و منازل
شخصی کلنگی و بیکیفیت در آن ،جا خوش کرده،
مقاومسازی دربرابر خطر زلزله ،پازل گمشده در بین
سازندگان ،ناظران و حتی مردم و مسئوالن است.
با هر زلزله ،دلهره از آوار و جــاندادن زیر سقفهای
ناایمن داغ شده و با خوابیدن موج اخبار ،همان
خونسردی همیشگی حاکم میشود .درسی که از
زلزلههای متعدد در گوشهوکنار کشور نمیگیریم
و هر بار با هر زلزلهای فقط در بهت و غم فرو میرویم.
زلزله یکشنبهشب غرب کشور با بزرگی  7/3مصیبت
تازهای است که بر سرمان آمده رده و معلوم نیست زلزله
بعدی کدام شهر را خواهد لرزاند و اگر مشهد باشد،
چه فاجعه و مصیبتی بر سر مردم این شهر آوار خواهد
شد و تابآوری ساختمانهای این شهر دربرابر چنین
حوادثی تاچهمیزان است .پاسخ این ســؤاالت را از
متخصصان و مسئوالن امر جویا شدیم که هشدار پشت
هشدار در بندبند حرفهایشان شنیده میشود.

دیگری هستند که همانند بمب ساعتی در زمان وقوع
زلزله با ریشتر و شتاب باال عمل خواهند کرد.

65درصد استان در وضعیت لرزهخیزی شدید

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

گزارشی از تابآوریکم ساختمانهای مشهد دربرابر زلزله

دلهره،زیرسقفهایناایمن

خطر بازگشت زلزله

بررسی وضعیت مشهد و خطر زلزله را ابتدا با دکتر
سیدکیوان حسینی ،عضو هیئتعلمی و رئیس
مرکز تحقیقات زمینلرزهشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد در میان میگذاریم .هشدار وی با این خبر آغاز
میشود که مشهد در دوره بازگشت زلزلهای به بزرگی
 7قرار دارد و اگر قبل از همین دوره بازگشت ،برای
مقاومسازی ساختمانها اقدام نشود ،خسارات زلزله
جبرانناپذیر خواهد بود .مطمئنا وقوع زلزلهای بزرگ
در مشهد تکرار خواهد شد؛ زیرا موضوعات مربوط به
زمینلرزه ،دورهای هستند.
به گفته ایــن دانشآموخته مقطع دکتری «لــرزه
زمین ساخت» ،در طول تاریخ ،خراسان زلزلههای
بزرگی داشته که همین مسئله تأییدکننده وضعیت
لرزهخیزی این منطقه اســت .گسل سنگبست-
شاندیز در جنوب مشهد و گسل کشفرود در شمال
مشهد زلزلهای به بزرگی  7ریشتر را تجربه کردهایم.
وی با بیان اینکه باید آمادگی الزم را برای مواجهشدن با
یک زلزله بزرگ داشته باشیم ،تأکید میکند :عالوهبر
گسلهای خود مشهد ،گسلهای بینالود-نیشابور،
گسل قوچان و همین گسل شمال شرقی فریمان که
کانون زلزلههای امسال بوده نیز برای این کالنشهر
خطرآفرین هستند .ایــن گسلها همه زلزلهخیز
هستند و در برخی نقاط شاخههایی دارند که مشهد
تحتتأثیر خطرات آنها قرار دارد.

ساختوساز خطرناک روی گسل جنوبی مشهد

دکتر حسینی ،خشکسالیهای متوالی خراسان،
افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست دشت مشهد را

موسوی زاده -روزگذشته درکنار انتشار عکسهای
مختلف از خسارت وارده به ساختمانها و تاسیسات
ناشی از زلزله در غرب کشور ،تصاویر مسکن مهر
و شدت خسارت وارده به آنها سبب شد تا بار دیگر
موضوع ایمنی و رعایت اصول فنی در زمان ساخت
مسکنهای مهر مطرح شود.براساس تصاویر منتشر
شده ،واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه و سرپل
ذهاب به شدت آسیب دیدهاند .این در حالی است
که به مسکنهای قدیمیتر آسیب کمتری واردشده
است .در اینباره دبیر انجمن انبوهسازان خراسان
رضوی در گفتوگو با شهرآرا درباره ایمنی مسکن
مهر گفت :سال  90زمانی که قیمت دالر از 900

نیز از خطراتی عنوان میکند که میتوانند محرک زلزله
بزرگی در این شهر باشند.
رئیس مرکز تحقیقات زمینلرزهشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد ،همچنین از انجام مطالعات بر روی
گسل جنوبی مشهد خبر میدهد و میگوید :این
گسل در محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد فعال است.
شهرک زکریا و محالت مختلف ساختهشده در حاشیه و
روی ارتفاعات جنوبی ،درون این گسل قرار دارند .این
وضعیت درحالی است که به گفته حسینی ،براساس
قانونی جهانی ،بههیچوجه روی گسل یا همان بخش
برشی که به آن پهنه گسل میگویند ،نباید ساختوساز
انجام شود؛ اما به دلیل مسائل مالی و سودجوییها،
این مسئله رعایت نمیشود ،نکتهای که مشابه توسعه
تهران بر روی گسلهای زلزله است .وی درباره گسل
«طوس» ،از شاخههای اصلی و فعال گسل کشفرود
نیز توضیح میدهد :این گسل تقریبا در بخشهای
شمالی مشهد واقع شده و ساختوسازهایی بر روی آن
انجام میشود که باید کنترل شوند.

ویژگی زلزلههای خراسان :تعداد کم و شدت زیاد

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکهدرجلساترسمیمختلفخطرزلزلهرابهمسئوالن
استانهشداردادهاست،اظهارمیکند:حوزهمدیریت

تومان به 3هزار تومان افزایش یافت ،دولت حاضر
نشد قیمت واحدهای مسکن مهر را افزایش دهد
و به سازندگان اعالم کرد باید با همان قیمت متری
 300هزار تومان مسکنهای مهر را تمام کنند .این
مسئله سبب افزایش هزینه تمام شده سازندگان و به
صرفه نبودن ساخت واحدهای مسکن مهرشده که
تاثیرش را درکاهش کیفیت ساختمانهای احداث
شده نشان داد .نعمت ا ...ظریف افزود :اگر در
سال  90که هزینهها افزایش یافتهبود ،دولت وقت
تدبیری میکرد کیفیت مسکنهای مهر دچار تنزل
نمیشد .اما لجبازی مسئوالن در آن زمان سبب
کاهش شدید کیفیت مسکن مهر شد.وی بیان

سفید سنگ  /سال  /1396بزرگی6/1ریشتر

بحران باید به خطر زلزله توجه کند .مدیریت بحران
پیش از وقوع زلزله مسئله مهمی است که نیاز به انجام
مطالعات بیشتر و حمایتهای مالی خاص از طرف
دولت و مسئوالن استانی دارد؛ اما متأسفانه اعتباری
برایاینمطالعاتتخصیصدادهنمیشود.ویباانتقاد
از نظارتهای صورتگرفته بر حوزه ساختوسازها،
میگوید :در موضوع نظارت خیلی مشکل داریم .اگر
مردممااززلزلههراسدارند،بهواسطههمیننظارتهای
ضعیف اســت؛ چون هیچکس به ســازه ساختمانها
اعتماد نــدارد .قوانین و آییننامههای خوبی تدوین
شدهاند ،اما در اجرا ،نظارت دقیقی صورت نمیگیرد.
دکتر حسینی به این نکته هم اشاره میکند که در ژاپن
زلزلههای بزرگی میآید ،اما چون سازه ساختمانها
مقاوم است ،کسی از وقوع زلزله هراسی ندارد و مطمئن
هستند که دیوار روی سرشان خراب نمیشود .به گفته
وی،منطقهخراسانازنظرلرزهزمینساختی،درمنطقه
«کپهداغ» قرار گرفته که از نظر نرخ تجمع تنش یا نیرو
پاییناست،امامقداراینتجمعباالست؛بهاینمعنیکه
درطولزمانتعدادزلزل هکمتریرخمیدهد،امادرزمان
وقوع ،شدت آن باالست .درواقع انرژی زمین جمع شده
و بهیکباره آزاد میشود .عکس این ویژگی را در زاگرس
جنوبی داریم؛ آنجا تعداد زلزلهها زیاد است ،اما بزرگی
آنها پایین است و انرژی جمعشده بین تعداد زلزله

پخشمیشود.

شب زلزله ،مهندسان در پارکها خوابیدند!

موضوع تابآوری مشهد دربرابر زلزله را از دکتر مسعود
ریاضی ،عضو شورای اسالمی شهر مشهد ،که مدرک
دکترای سازه دارد نیز جویا میشویم .وی سه ضلع
مثلث بیتوجهی به خطر زلزله را مردم ،مسئوالن و
مهندسان حوزه ساخت و نظارت میداند و میگوید:
متأسفانه با وقوع زلزله فروردینماه امسال در مشهد
دیدیم اولین کسانی که از ساختما نها فرار کردند
و در پارکها و فضاهای آزاد شب را گذراندند ،همین
سازندگان ساختمانها و مهندسان بودند .این افراد
ضلع اصلی بیتوجهی به خطر زلزله و فاجعه پس از آن
هستند.
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تأکید میکند:
مهندسان باید متعهد به وظایف خود و آییننامههای
حوزه ایمن در ساختوسازها باشند ،اما متأسفانه این
روحیه حاکم بر همه افراد این حوزه نیست.
وی ضلع دوم بیتوجهی به خطر زلزله را مردم میداند
و میگوید :خیلی از مالکان بــرای صرفهجویی در
مصالح و هزینههای ساختوساز ،اصــول ایمنی و
مقاو مسازی دربرابر زلزله را نادیده میگیرند .در
مــواردی میشنویم که معتقدند باوجود بارگاه امام

خسارتهای زلزله اخیر ایمنی ضعیف واحدهای مسکن مهر را مطرح کرد

کیفیتلرزانمسکنمهر

کرد :افزایش 3برابری دالر و تغییر نکردن قیمتها
سبب شد هبود تا برخی از سازندگان دچار کمبود
نقدینگی شده و مجبور شوند کیفیت را کاهش
دهند .هر چند ما این مسئله را تایید نمیکنیم که کار
درستیانجامشدهاست اما نباید نقش تصمیمهای
غیرکارشناسی مسئوالن وقت را نیز نادیده گرفت.

بررسی رعایت مسائل فنی توسط مسئوالن

با این حال نماینده ویژه استاندار خراسان رضوی در
مسکن مهر از نظارت مستمر برروند ساخت مسکن
مهر در استان خبرداد و گفت :براساس قانون تمامی
پروژههای مسکن مهر دارای مهندس ناظر بوده و او بر

رضا(ع) ،زلزله آسیبی به این شهر نخواهد زد .آنها با
این دیدگاه سهلانگاریهای خود را توجیه میکنند.
فراموش نکنیم زلزله سال  1052هجری شمسی
دوسوم ساختمانهای مشهد ،بخش زیادی از گنبد
امامرضا(ع) ،مسجد گوهرشاد و سایر بناهای تاریخی
را تخریب کرد .این کارشناس سازه ،ضلع سوم مثلث
بیتوجهی به خطر زلزله را مسئوالن امر میداند
و بیان میکند :در مدیریت بحران ،تدوین و ابالغ
سیاستهای راهبردی و موضوع نظارت بر ساختوساز
باید مسئوالن امر ورود جدی داشته باشند.

جای خالی نقشه خطرپذیری مشهد

سرپرست ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری
مشهد ،خبر از نبود خیلی از امکانات ،زیرساختها
و برنامهریزی برای مواجهه با بحران احتمالی زلزله
میدهد .نبود نقشه خطرپذیری مشهد ،یکی از همین
موارد است.امیر عزیزی با اشاره به تجارب جهانی در
حوزه مواجهه با بحران و جلوگیری از خطرات زلزله،
اظهار میکند :در تمام کشورهای پیشرفته جهان،
نقشههای خطرپذیری هر نقطه طراحی شد هاند،
حتی توسعه شهرها و نحوه ساختوسازها هم براساس
همین نقشههاست؛ اما در شهری چون مشهد باوجود
جمعیت بیش از 3میلیون نفر و گردشگرپذیربودنش،
اصال توجهی به این موضوعات نمیشود.

مشهد حتی سامانه اعالن وضعیت هشدار ندارد!

به گفته سرپرست ساما ندهی و مهندسی بحران
شــهــرداری مشهد ،ایــن کال نشهر حتی سامانه
اعالن وضعیت هشدار ندارد؛ سامانهای که بتوانیم
به کمک آن اطالعرسانی دقیق و یکپارچهای برای
شهروندان چه قبل از وقوع بحران و چه بعد از وقوع
حوادث داشته باشیم .زلزله ۱۶فروردین در مشهد،
جای خالی چنینسامانهای را نشان داد .هجوم مردم
به خیابانها ،خروج شتابزده شهروندان از شهر و
راهبندان طوالنی در خروجیهای مشهد ،تجمع مردم
پشت درهای سولههای بحران برای گذراندن شب و
صفهای طوالنی در پمپبنزینها ازجملهمواردی بود
که ضعف اطالعرسانی دقیق و بموقع برای شهروندان
را در زلزله فروردینماه امسال آشکار کرد.
مهندس عزیزی ،ایجاد ساخت سولههای بحران
را در مشهد ضــروری مـیدانــد و تصریح میکند:
مشهد بــه بیش از  60ســولــه بــحــران نــیــاز دارد؛
درحالیکه کمتر از یکسوم ایــن میزان تاکنون
ساخته شده است.

بمب ساعتی ساختمانهای فرسوده

عضو شورای پنجم مشهد ،با اشاره به تدوین و ابالغ
آییننامههای ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها،
تصریح میکند :مشکل از آییننامهها نیست ،در
نظارت مشکل داریــم .اگــر طبق ایــن آییننامهها
ساختوسازها پیش برود ،همانند خیلی از کشورهای
لرزهخیز دنیا نباید با هر زلزله شاهد فاجعه کشتار
انسانی باشیم .به گفته دکتر ریاضی ،عمر مفید هر
ساختمان حداکثر بین  30تا  50سال برآورد میشود؛
د رحالیکه بیشتر ساختما نهای مشهد این سن
را رد کرد هاند .بافتهای فرسوده این کال نشهر و
ساختوسازهای غیرایمن در حاشیه شهر نیز تهدید

فرایند ساخت واحدها و رعایت اصول ایمنی نظارت
میکردند .محسن کوهی افزود :در بین مسکن مهر،
پروژ ههای اجرایی از سوی تعاونیها حساسیت
بیشتری دارد با این حال مسئوالن استانداری و راه
و شهرسازی تاکنون در بازدیدهای کارشناسانهای که
داشتهاند سعی کردهاند از رعایت مسائل ایمنی در
آنها مطمئن شوند .وی ادامه داد :همچنین در این
بازدیدها با مواردی که مسائل ایمنی رعایت نشده و
یا اینکه مهندس ناظر تخلف کرده بود ،برخورد شده
است.
وی بیا نکرد :به عنوان مثال چندی پیش روی
دیوار یکی از واحدهای مسکن مهر ترکهایی

دغدغه احیای بافتهای فرسوده مشهد و سایر
شهرستا نهای خراسان رضــوی را مدیرکل بحران
استانداری خراسان رضوی نیز محور سخنان خود
قرار میدهد و میگوید :در صورت وقوع زلزلهای با
ریشتر باال2 ،هزارو 300هکتار بافت فرسوده مشهد،
تهدیدی برای جان و مال هزاران نفر خواهد بود.
حجتعلی شایانفر در گفتوگو با خبرنگار ما به وضعیت
جغرافیایی مشهد و خراسان هم اشــاره میکند و
میگوید65 :درصــد خراسان رضــوی در وضعیت
لرزهخیزی شدید و 35درصد در وضعیت لرزهخیزی
خفیف قرار دارند .زلزلههای بزرگ نیشابور ،قوچان
و مشهد شاهد این هشدار هستند.به گفته مدیرکل
بحران استانداری خراسان رضوی 21 ،گسل بزرگ در
خراسان رضوی وجود دارد که کشفرود ،تربتجام،
بینالود ،سبزوار ،دشتبیاض و نیشابور ،از گسلهای
اصلی این استان و مهمترین آن ،کشفرود است.وی
در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به هشتم
آذرماه که روز مانور سراسری زلزله است ،میافزاید :با
توجه به نزدیکی این روز ،سازمانها و نهادهای مختلف
باید با ارائه آموزش ،مردم را از خطرات زلزله آگاه کنند.

مشاهده شدکه ضمن پیگیری برای حل این
مشکل با افرادی که در این باره مقصر بودند نیز
برخورد شد .براین اساس مهندس ناظر مربوط به
شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان معرفی
شد.
نماینده ویژه استاندار خراسان رضوی در
مسکن مهرگفت  :تما می مسا ئل ا یمنی که
برای ساخت یک مسکن و گرفتن پایانکار باید
رعایت شود در مسکنهای مهر مورد توجه
قرارگرفتهاست و در صورتی که پیمانکاری
نخواهد اصول ایمنی را رعایت کند با او برخورد
خواهدشد.

قوچان  /سال  / 1250بزرگی7/2ریشتر

صالح آباد  /سال  /1382بزرگی5/2ریشتر
نیشابور  /سال  / 784بزرگی  7/6ریشتر
نیشابور  /سال  / 1390بزرگی 5/5ریشتر

تربت حیدریه  /سال  / 1389بزرگی 5/7ریشتر
کد کن  /سال /1387بزرگی 5/2ریشتر
خواف  /سال  / 1391بزرگی5/4ریشتر

تاریخچهزلزلههایخطرناک خراسانرضوی

کاخک گناباد  /سال  / 1347بزرگی7/3ریشتر

