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خانههای  آسیبدیده زلزلهفروردین  بازسازی شد ،اما   تهدید همچنان باقیاست

حاتم مهجوری -هشتماه از وقوع زلزله
 6/1ریشتری سفیدسنگ از توابع شهرستان
فریمان در حــدود 1 00کیلومتری مشهد
میگذرد ،هشتماهی که به گفته اهالی و
ساکنان روستاها و مناطق زلزلهزده ،هرشب را
فقط به امیدساختن دوباره خانه و زندگیشان
به صبح میرساندند .میگفتند بخت یارشان
بود که در هوای سرد اسیر این بیخانمانی
نشدند .از همان روزهـــای نخست وقــوع
زلزله ،کار آواربــرداری از منازل آسیبدیده
شروع شد و تا امروز که این گزارش درحال
تکمیل است ،به گفته معاون امور بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی خراسا نرضوی ،بالغبر 9 5درصد
واحدها به پایان مرحله سفتکاری و نصب
در و پنجره رسیدهاند .هرچند هنوز تا خانهها
قابل سکونت شوند ،کمی زمان نیاز است،
بخش زیــادی از کار که توسط بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در منطقه اجرا شده رو به
اتمام است .برای داشتن نگاهی واقعبینانه
از منطقه و مسیر هشتماههای که بعداز
زلزله تا به امروز طی شد ،به اتفاق چند نفر از
کارکنان بنیاد مسکن استان ،راهی مناطق
زلزلهزده شدیم تا از کموکیف ساختوسازها
و نیز مشکالت احتمالی که در این هشتماه
گریبانگیر روستاییان این مناطق بود ،آگاه
شویم .در این بازدید حسن حسینی ،معاون
امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان همراه ما بود.

تسهیالت برمبنای پیشرفت کار
پرداخت میشود

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان رضــوی در همین حین
میگوید24 :ساعت بعداز زلزله ،کار آواربــرداری را
شروع کردیم و عمال از همان روزهای اول این کار انجام
شد و مشکل خاصی در تأمین مالی نداشتیم.
حسن حسینی در پاسخ به این سؤال که روند اعطای
تسهیالت چگونه بــود ،اظهار میکند :اقساط را
باتوجهبه دستورالعملهای بانکی ،مرحلهبهمرحله
و برمبنای پیشرفت فیزیکی د راختیار متقاضی
قرار میدهیم .غیر از این موارد بهازای هر خانواده
180پاکت سیمان رایگان ،هدیه مقام معظم رهبری به
زلزلهزدگان اختصاص یافت .همچنین هدیه آیتا...
علمالهدی به مبلغ یکمیلیاردتومان دراختیار بنیاد
مسکن ،برای تأمین بلوک سقفی قرار گرفت.
حسینی دربــاره برخی گالیهها از رونــد تسهیالت
پرداختی به زلزلهزدگان میگوید :شاید مشکالتی
در هفتههای نخست بحران به وجود آمده باشد ،اما
رفتهرفته برای سهولت در کار ساکنان این مناطق،
کمیتههایی بــرای پیگیری پرونده خانواد ههای
روستاییان در هر روستا مستقر کردیم که کار تشکیل
پرونده آنها را انجام میدادند .برای نوبتدهی در
بانکها نیز مراجعه این افراد به بانک بهصورت گروهی
و با هماهنگی قبلی انجام میشد.
ایــن مقام مسئول اظهار میکند :چیزی به نام
پیمانکار به آن معنایی که در شهرها مطرح است،
نداشتیم ،اما در برخی روستاها تشکیالتی به نام
مجری داریم .افرادی را شناسایی کردیم که تمایل
داشتند در روستا کــار کنند .افـــرادی شناسایی
شدند که مهندس عمران یا معمار تجربی بودند.
در روستاهایی هم که اعالم کردند کسی را ندارند
تا برایشان خانه بسازد ،افــرادی را معرفی کردیم که
برایشان کار کنند.

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

همین هفته به خانه خودمان برمیگردیم

در مسیر بازدید از روستای صالحخانی واقعدر بخش
رضویه ،با یکی از ساکنان کمی گفتگو میکنیم.
محمدی درباره زلزله فروردین و عملیات ساختوساز
بعداز زلزله اینطور میگوید :در زلزلهای که آمد ،خانه
ما به اندازهای آسیب دید که دیگر قابل استفاده نبود.
بعداز زلزله ،نیروهای امداد و تعدادی از نهادها در
همان ساعات اولیه آمدند و رسیدگی کردند.
او درباره نحوه تخصیص اعتبارات و اینکه آیا در روند
دریــافــت تسهیالت خللی وارد شــده اســت یا خیر
میگوید :بهنظر من خیلی خوب بود و با وامــی که
دراختیارمان قرار گرفت ،توانستیم دوباره خانهمان را
بسازیم .به امید خدا در همین هفته کار را بهطور کامل
تمام میکنیم.

خطربیخگوش70درصد
منازلروستایی

خوشحالیم که به خانه خودمان برگشتهایم

پیرزنی با قدی خمیده و لنگلنگان نزدیک میآید .او
را «بیبی» صدا میکنند .از او درباره روزها و شبهایی
که از بعداز زلزله گذرانده است ،میپرسم .میگوید:
زلزله که آمد خانه ما خراب شد ،اما از همان شب اول
برایمان چادر آوردند و ششماه در چادر بودیم .حاال
خوشحالیم که خانهمان آماده شده و به خانه خودمان
برگشتهایم .در تمام مــدت ششماه هم پیگیری
میکردیم که خانهمان درست شود.
بیبی با غنیمتشمردن فرصت میگوید :خانهمان
درست شده است ،اما هنوز حمام و یخچال و اجاق گاز
نداریم.
حسینی در پاسخ به این سؤال که «آیا برای زلزلهزدگان،
اعتباری بهمنظور خرید لــوازم منزل د رنظر گرفته
شده است» ،میگوید5 :میلیونتومان وام بالعوض
برای وسایل خانه و 3میلیونتومان وام معیشتی هم
بهصورت بالعوض درنظر گرفته شده است.
بیبی به سیما نها اشاره میکند و میگوید :برای
سیمانها از ما پول گرفتند.
وقتی جویای نحوه هزینههای اخذشده میشوم،
مـیگــویــد :یــک بــار 100هــزارتــومــان و بــار دیگر
150هزارتومان از ما خواستند که سعی کردیم تهیه
کنیم ،ولی باور نمیکنند که این پول را نداریم.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان رضوی درباره سیمانهای
اعطایی رهبر معظم انقالب میگوید :این سیمانها
از گلستان حمل میشود و تقریبا پاکتی 3هزارتومان
هزینه حمل دارد.

از  15مهر ماه در خانه خودمان سکونت داریم

در ادامــه ایــن بــازدیــد به روســتــای کالته حاجعلی
میرویم .اسماعیل بیدخام ،ساکن روستای کالته
حاجعلی است .او میگوید :از 15مهر وارد خانههای
خودمان شدهایم .وام را هم بهطور کامل پرداختهاند
و در بخشهایی هم خودمان هرچه داشتیم ،پای کار
آوردیم و خانهها را ساختیم.
از او دربــاره وام خرید لــوازم منزل و وامــی که برای
فضاهای دامی اختصاص داده شده است ،میپرسم
که میگوید :هنوز که این وام را نگرفتهایم ،اما عدهای از
اهالی روستا مراجعه کرده و وام گرفتهاند و بقیه هم این
کار را میکنند.
او درباره وام ساخت واحد دامی اظهار میکند :من
خودم گوسفند و میش داشتم و دارم و در زمان زلزله
بهدلیل اینکه دامها بیرون و درحال چرا بودند ،به آنها
آسیبی نرسید ،اما محل استقرار دامها از بین رفت.
کارهای دریافت آن وام را هم پیگیری کردهایم که در
بانک کشاورزی معطل مانده بود و فکر میکنم مشکل
حل شده باشد .گفتهاند برای این کار 10میلیونتومان
وام میدهند.

تخصیص اعتبار به واحدهای دامی برای
اولینبار در کشور

حسینی ،معاون امور بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان د رایـنبــاره به طرح تخصیص
وام بــرای واحدهای دامــی اشــاره میکند که برای
اولینبار در کشور اعتبار جذب کرده است .این طرح
با پیگیریهای استاندار محقق شده است .وقتی از
او درباره آمار واحدهای آسیبدیده دامی میپرسم،
میگوید :طبق آمار اخذشده هزا رواحد دامی در
83روستا و 4شهرستان آسیب دیدهاند که بهازای هر
واحد مبلغ 10میلیونتومان وام با بهره 5درصد درنظر
گرفتهایم که اسامی این واحدها با همکاری جهاد
کشاورزی مشخص شده است.
او ادامــه میدهد :جانمایی مکان و صــدور پروانه
انجام شده است .فقط مردم باید با مراجعه به جهاد
کشاورزی ،پروانه واحد دامداریشان را بگیرند و بعد از
آن با مراجعه به بنیاد مسکن ،نامه معرفی به بانک برای
اخذ تسهیالت در این بخش را دریافت کنند.
وی با اشارهبه اینکه تاکنون مراجعه مردم برای دریافت
این نوع تسهیالت کم بوده است ،میافزاید :علت
اصلی استقبال کم مردم ،این است که آنها اعتقادی
به مقاو مسازی برای واحدهای دامی خود ندارند و
میخواهند به همان روش سنتی واحد دامی را بسازند
که این کار غلط است و مورد قبول نیست.

روستا از زمین تا آسمان فرق کرده است

علیاکبر ،از دیگر اهالی این روستاست .او با اشاره
به خانهاش که ساخته شده است ،میگوید :تاکنون
23میلیونتومان وام دریافت کرده و تا االن 80پاکت
سیمان تحویل گرفتهام و 1 00پاکت دیگر مانده
است که باید بگیریم و برای محوطهسازی و حیاطها
استفاده کنیم .االن هم بچههای بنیاد به ما گفتهاند
کارهای اداری برای دریافت باقیمانده سیمان را
انجام بدهیم.
او در ادامــه میافزاید :در این مدت هیچ مشکلی
نداشتیم و کارها بهگونهای انجام شده که روستا از
زمین تا آسمان فرق کرده است.

فقط خانههای مقامسازیشده دوام آوردند

حسینی با اشــارهبــه واحــدهــای تخریبنشده در
زلزله فروردین امسال میگوید :در تمام روستاهای
آسیبدیده ،فقط خانه و بناهایی سالم ماند که
مالکان آنها در 10سال گذشته از وام مقاومسازی
استفاده و بنای خود را مستحکم کردند .در مطالعات
لرزهنگاری کشور اعالم شد که یکدرصد واحدها در
روستاها آسیب ندیده و علت آن هم مقاومسازی این
واحدهاست.
ایــن مــقــام مسئول در ایــن بــازدیــد همچنین به
آبگرمکنهای خورشیدی اشــاره میکند که روی

پشتبام برخی از منازل نصب و را هانـــدازی شده
اســت .وی د رایــنبــاره میگوید :تفاهمنامهای
ا زطــرف دفتر مرکزی با یکی از شرکتهای تولید
آبگرمکنهای خــورشــیــدی منعقد کــرد هایــم که
دارای مخزن 200لیتری است و برای تأمین آب گرم
استفاده میشود .در نیشابور و سبزوار 800دستگاه
از این آبگرمکنها را نصب کردیم و در هوای خیلی
سرد هم استفادهکنندگان ابراز رضایت کرده بودند.
این خدمت مــازادی است که برای این افــراد درنظر
گرفتهایم.

وسایل اضافی را داخل چادرها گذاشتهاند

بااینکه کار ساختوساز منازل روستایی رو به پایان
است ،خلوتبودن بیشاز اندازه روستا سؤالبرانگیز
است .علت این خلوتبودن را از یکی از اهالی روستا
میپرسیم .او میگوید :عدهای گوسفندان را به چرا
برد هاند ،برخی هم بهدنبال کار به بیرون از روستا
رفتهاند .در این روستا 4 0خانوار ساکن هستند و
تعدادی در مشهد هم خانه دارنــد که در رفتوآمد
هستند .آ نهایی که در مشهد هستند ،در اینجا
زمین دیــم دارنــد ،گــاو و گوسفند دارنــد و هر وقت
اینجا میآیند از خانههایشان استفاده میکنند.
داخل چادرها هم فقط وسایل اضافی و اسباب خانه
را گذاشتهاند.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان دراینباره میگوید :نکتهای
که در اینراستا باید مدنظر داشته باشید ،این است
که برخی اهالی روستا بهطور دائم در اینجا ساکن
نیستند و مدام به شهر رفتوآمد میکنند و کار بازسازی
خانههای این افــراد بهطور طبیعی با تأخیر مواجه
میشود؛ زیرا فرد موردنظر پیگیر نیست یا به ساخت
سریع خانه نیاز ندارد.

اجرای طرح «هادی» در روستاهای زلزلهزده

حین بازدید از روستاهای زلزلهزده ،برخی مناطق
را مشاهده میکنیم که همزمان با ساخت منازل،
خیابانها جدولگذاری شده و درحال آسفالت شدن
است .از ساکنان که پر سوجو میکنم ،میگویند:
طرح «هادی» روستایی درحال اجراست.
حسینی دراینباره بیان میکند :اوایل وقوع زلزله،
قرار بر این شد که در تمام روستاهای خسارتدیده،
طرح هادی را اجرا کنیم30 .میلیاردتومان ،مجموع
اعتباری است که برای این بخش درنظر گرفته شده
که از این مبلغ10 ،میلیاردتومان از محل اعتبارات
مــاد ه 10و 1 2بــحــران1 0 ،میلیاردتومان از محل
اعتباراتی است که مهندس تابش ،رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی وعــده داد هانـــد از اعتبارات ملی
دراختیار این حوزه قرار گیرد و 10میلیاردتومان هم
از محل اعتبارات استانی به این کار اختصاص یافته
است.

اتخاذ رویکرد مشارکتمحور در بازسازی
خانههای تخریبشده

برای تسریع و تسهیل در اموری از این دست ،هم دولت
و هم مردم باید پای کار بیایند .حسینی میگوید:
بــازســازی ،موضوعی مشارکتی میان نهادهای
حاکمیتی اعم از دولت و مردم است .دولت ،کار را در
کشور تسهیل میکند و مثال پروانه و نظارت رایگان،
وام کمبهره و حمایتهای دیگری را درنظر میگیرد.
در طــرف مقابل هم به مــردم میگوید بیایید پای
کار و خانه خودتان را بسازید .اگر کاری میکنیم،
در همین راستاست .او اضافه میکند :اعتبارها
مستقیم در حساب ما نیست؛ بلکه خود افراد هستند
که برای دریافت تسهیالت به بانک مراجعه میکنند
و پــول به حساب شخصیشان واریــز مـیشــود .از
طرف دیگر هم حق برداشت با خود متقاضی است.
هرچه مردم در این روند مشارکت بیشتری داشته
باشند ،هم بازسازی قویتر خواهد بود و هم سریعتر
به پایان میرسد.
وی با اشاره به زلزله ســال 1376در جنوب خراسان
میافزاید :در زلزله جنوب خراسان این تجربه را
داشتیم که نقش حاکمیت پررنگ و نقش مردم
کمتر بود .در آن مقطع ،دخالت ما بهعنوان نماینده
حاکمیت بیشتر شد که عوارضی بهدنبال داشت
و نزدیک به 4هزار واحد مسکونی خالی و در حالت
سفتکاری رها شد؛ البته بــرای آن هم تمهیداتی
درنظر گرفتیم و کار مضاعفی انجام دادیم تا مسئله
حلوفصل شود.
حسینی در ادامه میافزاید :با استفاده از آن تجربه،
در زلزله 16فروردین امسال ،نقش مشارکت مردم را
پررنگ کردیم .این موضوع سبب شد مردم بهواسطه
مشارکت ،درقــبــال چیزی که به دســت میآورند
احساس تعلق کنند و بهنوعی قدر داشتههای خود
را بیشتر بدانند .مطلب دوم این است که در مقوله
مشارکت ،مــردم خــودشــان میدانند که پولشان
را به چه میزان و چگونه هزینه کرد هاند و ابهامات
متعددی کــه معموال در ایــن مــواقــع درخصوص
عملکرد مالی دستگاهها به وجود میآید ،به حداقل
ممکن میرسد.

الزام پیمانکاران به استفاده از نیروهای بومی

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان رضــوی همچنین دربــاره
پیمانکاران و کسانی که مشغول ساخت منازل
روستایی بودهاند ،توضیح میدهد :اگر کسی خودش
میخواست کار ساختوساز را انجام دهد ،ازنظر ما
اشکالی نداشت؛ درغیراینصورت به آنها پیمانکار
معرفی میکردیم .ضمن اینکه پیمانکاران را مکلف
کرده بودیم که حتما از نیروهای بومی منطقه و بهویژه
افراد همان روستا استفاده کنند.

وی با اشــاره به اینکه این رویکرد ضمن تسهیل در
فرایند ساختوساز ،سبب تقویت بنیه اقتصادی
روستا میشود ،ادامــه میدهد :این رویکرد باعث
میشد پول در روستا بماند و متقاضی برای خودش
از دل و جان و بدون کمکاری ،ایفای نقش کند .اگر
حتی روزی 40هزارتومان مزد برای یک کارگر درنظر
بگیریم ،ممکن است 800هزارتومان در ماه بهواسطه
همین کار نصیبش شود و به اقتصادش کمک کند.
حسینی درباره تعداد واحدهای تخریبشده که مکلف
به بازسازی آن شدهاند ،میگوید :از هزارو730خانه
روستایی که تخریب شده اســت ،بالغبر 9 5درصــد
واحدها پایا نکار سفتکاری را اخذ کرد هاند و کار
تا مرحله نصب در و پنجره پیش رفته است .از اینجا
به بعد به خــود فــرد برمیگردد که تزیینات داخل
ساختمانش را چطور به پایان برساند و باتوجهبه
برنامهای که داریم تا 20روز آینده ،کار را بهطور کامل
تمام میکنیم.

زنگ خطر بیخ گوش 70درصد خانههای
روستایی

حسینی با اشارهبه اینکه در بنیاد مسکن از سال84
طرح ویژه نوسازی و بهسازی بافت روستایی اجرا
میشود ،میگوید :از ســال 84به بنیاد مأموریت
دادهاند سالی 200هزار واحد مسکونی در کل کشور
ساخته شود .سهم خراسانرضوی ساالنه 15هزارو
700واحد بوده و تا االن 135هزار سهمیه برای استان
مشخص شده که 132هزار واحد مسکونی روستایی
انعقاد قرارداد شده و 110هزار واحد هم به پایانکار
رسیده است .سهمیه امسال 15هزارو 700واحد بوده
که تاکنون 8هزارو 700واحد برای مقاومسازی نزد ما
آمدهاند.
وی ادامــه میدهد :طبق آمــار موجود در تمام این
مناطق ،واحدهایی که عملیات مقاومسازی را انجام
دادهاند از خسارت زلزله مصون ماندهاند و برایشان
اتفاقی نیفتاده است .در همین روستاهای زلزلهزده
خراسان ،واحدهایی داریــم که بهدلیل استفاده از
تسهیالت مقاومسازی ،تابآوری بیشتری نسبتبه
سایر خانهها داشته و دربرابر این حادثه کامال سالم
ماندهاند.
ایــن مقا ممسئول بیان میکند :د رمجمو ع باید
گفت بـراســاس طــرح جامع مسکن روستایی که
به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده ،باید در
ســال75 ،1405درصد واحدهای مسکن روستایی
کشور مقاومسازی شود .همچنین طبق سرشماری
سال 1390در خراسانرضوی 443هزار واحد مسکن
روستایی شناسایی شده است که از این تعداد فقط
130هــزار واحد مقاوم است و بهتعبیری 70درصد
واحدهای روستایی مقاوم نیستند و این زنگ خطری
است که باید زودتر و بیشتر از هر چیزی جدی گرفته
شود.
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