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بافت فرسوده و ناایمن بیش از یک چهارم روستاهای کرمانشاه را تخریب کرد

آوار  روستا

4

 مائده امینی |  روستانشینان کرمانشاهی روز 
سختی را پشت سر گذاشتند. امروز که عکس ها و 
خبرهای زلزله کرمانشاه نه  تنها همه ایران، بلکه 
جهان را تحت تأثیر قــرار داده، بیش از 20 درصد 
روســتاییان این اســتان زیر آوارهای زلزله 7.2 

ریشتری جا مانده اند.
آمارهــا اما از حقایــق تلخ تــری پرده برداری 
می کنند؛ 30 درصد جمعیت اســتان کرمانشاه 
را روســتاییان تشــکیل می دهند که این عدد، 
1.4 درصد از میانگین کشوری باالتر است. انگار 
خانه های روستایی کرمانشاه بیش از هر استانی 

نیاز به مقاوم سازی داشته اند.
همین دیروز بــود که محمد شــکرچی زاده، 
رئیس مرکــز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی 
اعالم کرد: با توجه به پیش بینی های انجام شــده 
ایران هر 10 ســال یک بار یک زلزلــه )حداقل( 
7 ریشــتری را تجربــه می کند. در ایــن میان 
ســاختمان هایی که فاقد اسکلت بوده و با خشت 
و مصالح بومی ســاخته شــده اند در برابر زلزله 
که احتمال وقوع آن در ایران بســیار زیاد است، 

توانایی مقاومت ندارند. 
اما هشــدارها باز هم روی کاغذ باقی ماندند تا 
شــاید این بار تلنگر الزم به مسئوالن زده شود. 
زمزمه های طرح مقاوم سازی خانه های روستایی 
از  ســال 73 آغاز شــد و حــاال بعد از 23 ســال 
آمارهای رسمی می گویند که بیش از 60 درصد 

خانه های روستایی هنوز  مقاوم نیستند. 
یکی از روستاییان 52ساله که اهل جوانرود بود 
و حاال ساکن تهران است به »شهروند« می گوید: 
به ما تسهیالت را یک در میان داده اند. نمی گویم 
نداده اند، اما واهلل که تســهیالت پرداختی شــان 
کفاف نمی دهد؛ چرا که قیمت تمام شــده زمین 

باالتر از تسهیالت ارایه شده است. 
وضعیت راه های کشور تا شب وقوع زلزله یکی 
دیگر از چالش های پیش پای روســتاییانی بود 
که در محل ســکونت خود مدفون شده اند. البته 
داریوش نصــر، مدیرکل دفتــر مدیریت بحران 
سازمان راهداری کشور به »شهروند« می گوید: 
تمامی راه های روســتایی و شــهری تا آخرین 
گزارش رسیده به ما، باز است و مشکلی از سوی 
سازمان راهسازی برای دسترسی به این مناطق 
وجود ندارد. البته در شــب وقــوع حادثه برخی 
محورهای فرعی در اثر ریزش کوه بسته شده بود 
که طی چند ساعت باز شــد. اکنون گشت های 
راهــداری در تمامی نقــاط ایالم، کرمانشــاه و 

کردستان مستقر شده اند. 
 60 درصد روستاهای کشور 

مقاوم سازی نشده اند
23  سال از شــروع طرح مقاوم سازی خانه های 
روســتایی گذشــته و هنوز 60 درصد این خانه، 
بنا بر آمارهای رســمی در انتظار مقاوم ســازی 
هســتند. عزیزاله مهدیان، معاون بازســازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به 
ایسنا گفته اســت: 1.۹5 میلیون واحد روستایی 
و آسیب دیده در سطح کشــور در طول 10 سال 
تاکنون بهســازی شــده اســت که از این تعداد 
1.6 میلیون واحد مســکن روســتایی در قالب 
بهســازی و بازســازی و 350 هزار واحد نیز در 

مناطق سانحه دیده بوده است. 
بــه گفتــه او، در روســتاهای کشــور حدود 
پنج میلیون و 300 هزار واحد مســکن روستایی 

وجود دارد.
مهدیان در این گفت وگو تأکیــد کرده که هر 
سال در کشور به میزان 200 هزار واحد روستایی 
سهمیه نوسازی وجود دارد که به آنها تسهیالت 
200 میلیون ریالی با کارمــزد 5 درصد پرداخت 

می شود.
اما باید پرسید چرا درنهایت روند مقاوم سازی 

خانه های روستایی تا این اندازه کند است؟ 
 یک چهارم 

جمعیت روستایی کرمانشاه زیر آوار 
تــا لحظه نگارش ایــن خبر از 2 هــزار و 5۹8 
روستای دارای جمعیت کرمانشاه، 526 روستای 
آن بر اثر زلزله آسیب دیده  اســت. این اعداد به 
ما می گوید کــه یک چهارم جمعیت روســتایی 

کرمانشاه زیر آوارند. 
جمعیت روستایی کرمانشــاه در  سال 13۹5، 
478 هزار و 444 نفر اعالم شده است. تصور کنید 
چه تعداد تلفات خواهیم داد؟ اگر این روســتاها 

مقاوم سازی شده  بود، چطور؟ 
 کیفیت 95 درصد 

خانه های روستایی ما نازل 
است 

حسن بهرام غفاری، رئیس 
پیشین سازمان نظام مهندسي 
ساختمان تهران به »شهروند« 
می گوید: یکی از عواملی که در 
حفاظت از جان مردم در برابر 
حوادث غیرمترقبه نقش دارد، 
کیفیت خانه و ســاختمان در 
کشور است.  او ادامه می دهد: 
کیفیــت بیــش از ۹5 درصد 
خانه های روســتایی ما بسیار 
نازل است. از زلزله بویین زهرا 
در  سال 41 تاکنون هر بار که 

زلزله بزرگی در کشــور اتفاق افتاده، حجم قابل 
توجهی از روستایی ها قربانی شــده اند، چرا که 
در تمامی این سال ها ســکونتگاه های روستایی 
کمترین پایــداری را در میان ســکونتگاه های 

کشور داشته است. 
به گفته او، حتــی اگر امروز تعداد تلفات نهایی 
این زلزله کمتــر از تلفات زلزله بم اعالم شــود، 
علت آن بهبود شرایط ســکونتگاه ها و خانه های 
روستایی نیســت، علت فقط پایین آمدن تراکم 

جمعیتی در نقاط روستایی کشور است. 
خون شهرنشینان رنگین تر است

بهرام غفاری، کارشناس و فعال اقتصاد مسکن 

می افزاید: برنامه هایی که تاکنــون بارها و بارها 
برای بهسازی، نوســازی و مقاوم سازی خانه های 
روســتایی به بنیاد مســکن واگذار شده، توفیق 
چندانی نداشــته و آن طور که باید و شاید پیش 

نرفته است. 
برای مثال قرار بود که در برنامه چهارم توسعه، 
تسهیالت 5 میلیون تومانی برای مقاوم سازی به 
روستایی ها داده شــود و در برنامه پنجم قرار بود 
ســاالنه 200 هزار واحد روستایی مقاوم سازی یا 
نوسازی شود، اما کدام یک از این وعده ها محقق 
شــد؟ چرا نباید در کشــور ما حقوق شهروندی 
یک روســتایی هم ارزش حقوق شهروندی یک 

شهرنشین باشد؟
خانه های روستایی 

 غیراستاندارد 
تخریب شود

بهرام غفاری ادامه می دهد: 
بــرای همه ســاختمان ها، به 
جز ساختمان هایی که ارزش 
تاریخی دارنــد، راه های فنی 
بــرای مقاوم ســازی وجــود 
دارد، اما مســأله این است که 
میزان هزینه ای که شما برای 
مقاوم سازی یک خانه خشت 
و گلــی می کنیــد، از ارزش 
اعیانی فعلی آن بیشتر خواهد 

بود. 
من مخالف مرمت این خانه ها هستم و معتقدم 
این خانه ها باید تخریب و خانه های مقاوم ساخته 
شــود. خانه های مقاوم و نوســازی که می تواند 
همزمان منعکس کننده ارزش های معماری آن 

منطقه هم باشد. 
او می گویــد: مســئوالن بهتر اســت به جاي 
هزینه کردن بــراي درآوردن جنازه ها از زیر آوار 
و ساماندهی و تأمین اســکان موقت و دایم پس 
از زلزله، پیش از وقوع ایــن فاجعه با برنامه ریزی 
مــدون و رویکرد ظرفیت آفرینــی در بافت های 
فرســوده خانه های روســتایی را از وضع کنونی 

نجات دهند.

 منابع مالی کافی 
برای مقاوم سازی وجود ندارد 

حاال همه انتقاد ها به ســوی بنیاد مسکن روانه 
شــده، اما عبــاس زینعلی، کارشــناس اقتصاد 
مسکن معتقد اســت که منابع مالی کافی برای 
مقاوم ســازی در اختیار بنیاد قرار داده نشــده 

است. 
او به »شــهروند« می گوید: حجم وســیعی از 
کشور، در خانه های روستایی زندگی می کنند و 
مقاوم ســازی بیش از 5 میلیون واحد در سراسر 

کشور کار ساده ای نیست. 
از طرفــی، رویارویی با روســتاییان هم آداب 
خودش را دارد. بــه گفته زینعلی، بســیاری از 
روستاییان وقتی پول تســهیالت مقاوم سازی را 
دریافت می کنند آن را صرف رفع و رجوع کردن 
مشکالت ملموس تر خود می کنند و نظارت کافی 
برای چگونگی هزینه کردن این تسهیالت توسط 
روســتاییان از طرف بنیاد مســکن وجود ندارد. 
معاونت نظــارت بنیاد توانایی فنــی کافی برای 

انجام نظارت ندارد. 
خأ در قانون گذاری، خــأ در اجرای قانون و 
مهمتر از همه عدم فرهنگ سازی باعث شده که 
روستاییان درک درستی از مشکل مقاوم نبودن 

خانه خود نداشته باشند. 
او ادامه می دهد: البته این بدین معنا نیســت 
که بانک ها رســالت خــود را به درســتی انجام 
داده اند. بانک هــا هم هرگز نتوانســتند مطابق 
برنامــه و بودجه به همه روســتاییان وام بدهند. 
مقاوم سازی روســتاهای کشور نیازمند یک عزم 

ملی و کار ستادی است. 
روستاییان بی صدا

بنا بر آمار اعالم شده توســط مرکز آمار ایران، 
در  ســال 13۹5 معادل 20 میلیون و 730 هزار و 
625 نفر از جمعیت کشــور در روســتاها ساکن 
بوده اند که این جمعیــت 25.۹ درصد جمعیت 
کشور را شامل می شود. هربار که استانی قربانی 
یکی از بالیای طبیعی شــده، بیشترین تلفات از 
آِن روستایی ها بوده اســت. آیا قرار است تا ابد با 

جان یک چهارم جمعیت کشور بازی کنیم؟ 

 رشد 4۳ درصدی
 مرگ خاموش در کشور

تســنیم| »محمدرضا یوســفی پور« رئیس 
HSE شــرکت ملی گاز ایران از رشد 0.8 درصدی 
تعداد حوادث گازی در منازل مســکونی و رشــد 
34 درصدی آمار مرگ خاموش ناشــی از استشمام 
مونوکسیدکربن در  سال ۹5 نسبت به  سال ۹4 خبر 
داد. به گفته او، در  سال گذشته استان اردبیل در بین 
تمامی استانهای کشور، بیشترین سهم را در تعداد 
حوادث به میزان مصرف گاز داشــت. یوســفی پور 
درخصــوص آمار حــوادث  ســال جاری گفت: در 
 سال جاری در سراسر کشــور در مجموع 83۹ نفر 
فوتی ناشی از مرگ خاموش داشتیم که از این تعداد 
256 نفر ناشی از انتشار گاز سمی مونوکسیدکربن از 
وسایل گازسوزی بود که به شبکه گاز طبیعی وصل 
هستند و بقیه ناشی از نشت مونوکسید کربن از دیگر 

وسایل حرارتی بوده است. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

سرمقاله

 نقدینگی شهریور
 ۱۳۸۹ هزار  میلیارد تومان 

 براساس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی شهریور 
به 138۹ هزار  میلیارد تومان رسید و سپرده گذاری 
کوتاه مدت در نظام بانکی، با 8.۹ درصد کاهش جای 
خود را به ســپرده گذاری بلندمدت داده اســت.بر 
اساس اعالم بانک مرکزی این میزان نقدینگی نسبت 
به ماه مشابه  ســال قبل 23.8 درصد افزایش داشته 
است. در این میان سهم پول 1682 هزار  میلیارد ریال 
و سهم شبه پول نیز 12217 هزار  میلیارد ریال است. 
درعین حال، سهم وام ها و سپرده های بخش دولتی 
نیز 575.3 هزار  میلیارد ریال اســت که از این رقم، 
سهم دولت 52۹ هزار  میلیارد ریال و سهم شرکت ها 

و موسسات دولتی 45 هزار  میلیارد ریال است. 

ناگهاني و غیرمنتظره
زلزله یك پدیده تام

ادامه از صفحه اول| به عنــوان اولین نمونه 
چیزي که در تصاویر ارســالی از این زلزله بسیار 
به چشــم مي آید، تخریب دیواره ها )و نه اسکلت( 
برخي از ساختمان هاي مسکن مهر است که تصویر 
آن در کنار ســاختمان هاي مشابه نشان مي دهد 
که حداقل در مرحله نازک کاري ســاختمان های 
مســکن مهر بســیار بي کیفیت و غیراستاندارد 
ساخته شده اند. البته اگر زلزله قدري نزدیک تر به 
محل موردنظر و قوي تر بود، شاید میزان استحکام 
ستون ها و زیرســاخت هاي آن نیز قابل مقایسه 
مي بود، ولي اکنــون مي توان با اطمینان گفت که 
حداقل درخصوص بخشــي از این نوع مســکن، 
تخلفات آشکاری از ســوي پیمانکار و ناظر انجام 
شده و به نوعي مي توان گفت که این یک سرقت 
آشکار اســت. در نتیجه از این جهت نظام اداري 
متولي مســکن مهر )در دولت پیش یا احتماال در 
این دولت( به طور قطع ناکارآمد عمل کرده است. 
طراح این ســاختمان ها، ناظــران و پیمانکاران 
هرکدام به تناسب مسئول هستند و باید خساراتي 
که بر ساختمان و مردم ساکن آن وارد شده است 
را جبران کنند. این کار را نباید منوط به شــکایت 
ساکنان آن کرد. دادستان و مدعي العموم مي توانند 
رأسا وارد ماجرا شوند و به عنوان نخستین گام براي 

اصالح نظام مدیریتي در ساخت وسازها اقدام کند.

   بیش از 60 درصد خانه های روستایی کشور  مقاوم نیست
 جمعیت روستایی کرمانشاه از میانگین کشور باالتر است 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

امارات و روسیه هواپیما می سازند
فارس| ســرگی چمزوف مدیرعامل شرکت 
روستک روسیه گفت: قرار است امارات و روسیه 
به صورت مشــترک یک هواپیمای مسافربری 
برمبنای بدنه هواپیمای MC21 روســیه تولید 
کنند. چمــزوف گفت: اماراتی ها قصــد دارند با 
همکاری روســیه یک هواپیمای بزرگ باربری 
تولید کنند آنها همچنین می خواهند بر مبنای 
بدنه هواپیمای MC21 روســیه یک هواپیمای 
مسافربری نیز به صورت مشترک با ما تولید کنند. 

اماراتی ها آرزوهای زیادی در این زمینه دارند.
بنابه گفته چمزوف دو کشور قرار است به زودی 
یک کارگروه برای تولید هواپیمای مســافربری 
تشــکیل دهند. امارات مقر اصلی دو شــرکت از 
بزرگترین شــرکت های هواپیمایی بزرگ جهان 
اســت. دیمیتری روگزین معاون نخســت وزیر 
روسیه هم اعالم کرده که روسیه درحال توسعه 
یک نــوع هواپیمــای MC21 بــرای عرضه در 

خاورمیانه است. 

کنایه مدیرعامل مایکروسافت به 
کاربران آی پد

فارس| ساتیا نادال مدیرعامل مایکروسافت 
که به هند ســفر کرده در جریان نشســتی به 
کاربران تبلت ای پد کنایه زده و از آنها خواسته 

رایانه های  واقعی خریداری کنند.
او که در مورد تغییرات هیجــان انگیز برند 
مایکروســافت و دســتاوردهای جدیــد این 
شرکت سخن می گفت از فرصت مذکور برای 
تحقیر رقبایــی مانند اپل هم اســتفاده کرد. 
نادال در نشست یادشــده خطاب به دو تن از 
حضار که درحال اســتفاده از ای پدهایشــان 
بودند گفت: دوســتان من شما باید یک رایانه 

واقعی در اختیار بگیرید.
این اولین بار نیســت که مایکروسافت توان 
و قدرت رایانه ها و تبلت هــای تولیدی اپل را 
به تمســخر می گیرد. این شــرکت قبال هم 
مدعی شــده بود رایانه های مجهز به ویندوز 
10 از توانمندی های بیشــتری در مقایسه با 

رایانه های مک برخوردارند.

حذف برنامه های موبایلی زیاده خواه 

فــارس|  گــوگل می گوید آن دســته از 
برنامه هــای عرضه شــده در پلی اســتور که 
خواستار دسترسی های بیش از حد و نامعمول 

هستند را حذف خواهد کرد.
در همین راســتا برنامه هایی که خواســتار 
اســتفاده بی مورد از برخی خدمات دسترسی 
گوشی های هوشمند هســتند تنها برای افراد 
معلول و کم توان در نظر گرفته شده اند، حذف 
می شــوند. طراحان برخی برنامه های موبایلی 
بدون هیچ گونه ضرورتی برای دسترســی به 
داده های این بخش از گوشــی های اندرویدی 
تالش می کننــد و گوگل قصــد دارد جلوی 

این گونه دسترسی ها را بگیرد.  
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 پنج میلیون و ۳00 هزار واحد 
مسکن روستایی وجود دارد که 
60 درصد آن هنوز مقاوم سازی 

نشده اند
  داریوش نصر، مدیرکل 

دفتر مدیریت بحران سازمان 
راهداری کشور در گفت وگو با 

»شهروند«: گشت های سازمان 
راهداری در تمامی نقاط 
کرمانشاه مستقر شده اند
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