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گسیختگی زمین در زلزله 
کرمانشاه- سرپل ذهاب

|  علی بیت اللهی |   مدیر بخش زلزله و عضو هیأت 
علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |

زلزله ســترگ و کم ســابقه در سوی غربی 
استان کرمانشــاه، نزدیک نوار مرزی با کشور 
عراق، از زوایای مختلفی قابل تحلیل و ارزیابی 
اســت. مطمئنــا در روزهای آتــی تیم های 
تحقیقاتی، اجرایی و امدادی حاصل مشاهدات 
خود را با هدف انتقال تجربیات و درس آموزی 
از این رخــداد طبیعی، به اشــتراک خواهند 
گذاشــت. در همین ارتباط تیم کارشناســی 
و تحقیقاتی مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی، متشــکل از متخصصان زلزله، 
ژئوتکنیک، سازه، تاسیســات، مصالح و بتن، 
شهرسازی، حمل ونقل و مدیریت بحران، روز 
بعد از رخداد زلزلــه 21 آبان ماه با بزرگی 7.3 
به منطقه اعزام و از دیدگاه های مختلفی ابعاد 

حادثه را بررسی کردند. 
یافته ارزشــمند و مهمی که در این نوشتار 
به طــور مجمــل بــه آن پرداخته می شــود، 
مشــاهدات گــروه زلزلــه و ژئوتکنیک مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی )بــا 
همکاری مســتمر و نزدیک همــکاران اداره 
کل راه وشهرســازی اســتان کرمانشــاه( از 
گسیختگی نادر و طویل و عریضی است که در 
پی وقوع زلزله با بزرگی 7.3 در اطراف رومرکز 

آن به وقوع پیوسته است.
میزان جابه جایی قائم طرفین گســیختگی 
در برخی از نقــاط به بیش از 3متــر نیز بالغ 
می شود. طول گسیختگی برداشت شده حدود 
4کیلومتــر و پهنای زون گســیختگی که به 
صورت خطوط کم وبیش موازی و طویل است، 
بیش از یک کیلومتر ثبت شــده است. چنین 
رخنمونی از گســیختگی های خاک و لغزش 
ســطحی در زمین در زلزله های پیشین ایران 
نادر اســت. بدیهی است که این گسیختگی ها 
در اثــر جنبش نیرومنــد زمین پدیــد آمده 
که نمود آن در ســطح زمیــن و در الیه های 
ســطحی به صورت گسیختگی های کششی و 
کنده شدن ســطح زمین و جابه جایی و پرتاب 

سنگ هاست. 
این زون گسیختگی که در بردارنده حرکات 
کششی لغزش در دامنه های خاکی نیز است، 
در 10کیلومتری شمال شــرق شــهر سرپل 
ذهاب )خط مستقیم( و در مجاورت روستای 
مله کبود سمت شمال شرقی آن واقع است که 
جهت بازدید و شناسایی از روستای مله کبود 
واقــع در ارتفاع 760متری از ســطح دریا، در 
جهت شمال شرق تا ارتفاع 1700متری، طول 
مســیری تقریبی دوکیلومتــری را به صورت 
پیاده باید پیمــود. مختصات جغرافیایی نقطه 
مرکز این زون گسیختگی به طول جغرافیایی 

45.909 و عرض 34.536 درجه است. 
امتداد گسیختگی شمال غرب- جنوب شرق 
بوده که در راستای گســل های منطقه است. 
ایــن زون در ناحیــه ای واقــع می شــود که 

جانمایی پس لرزه ها نیز منطبق با آن است. 
تا لحظــه تدوین این نوشــتار، حدود 750 
پس لرزه در منطقه رخ داده است که براساس 
گــزارش مرکز لرزه نــگاری دانشــگاه تهران، 
موسســه ژئوفیزیک، نقشه توزیع آن در شکل 

3 نمایش داده شده است. 
در ســمت شــمال غربی زون گســیختگی 
و به سمت روســتاهای تپانی، نوشــیروان و 
ســراب ذهاب، دشــت ذهاب واقع شده است 
که احتمال مــی رود پهنه گســلی ذهاب نیز 
حدفاصل این دشــت و ارتفاعات شــرقی آن 
نظیر ارتفاعات شاه نشــین که در پیشانی آن 

قلعه یزدگرد نیز واقع شده، باشد. 
در سمت جنوب شرقی و در مجاورت آبشار 
ریژاوو یا آبشــار پیران )حوالی روســتایی به 
همین نــام( پرتگاه های مرتفعــی وجود دارد 
که اثر گســل هایی با راستای شــمال غرب- 
جنوب شــرق منطقه و از آن جمله پهنه گسل 

ذهاب را نشان می دهد. 
آنچه که واضح اســت، منطقــه مورد بحث 
در این نوشــتار، یکــی از عمده تریــن کانون 
رهایی تنــش تکنونیکــی منطقــه در زلزله 
7.3 کرمانشــاه- ســرپل ذهاب بوده و در این 
منطقه عالوه بر گســیختگی های خاک، ازجا 
درآمدن سنگ ها، کنده شدن و متالشی شدن 
زمین عالوه بــر گســیختگی هایی که حالت 
رانــش زمین را متصور می ســازند، مشــهود 
اســت. همچنین امتداد طویل گسیختگی و 
انطباق آن با پخش شدگی پس لرزه ها و جهت 
گسله های شناخته شده منطقه نشان می دهد 
که گســل مســبب زلزله نیز در همین راستا 
جابه جایی عمده داشــته و بیشــترین اثرات 
جنبش زمین نیز در این مناطق رخ داده است. 
با رخداد زلزلــه به بزرگــی 7/3 در نواحی 
مــرزی ایران و عــراق، عالوه بر اســتان های 
غربی کشــور همچون کرمانشــاه، کردستان 
و ایــالم، زلزله در تهران، اســتان لرســتان و 
چندین اســتان دیگر کشــور از یک طرف و 
در کشورهای کویت، ارمنســتان، جمهوری 
آذربایجان، گرجستان، عربستان، قطر و چند 
کشور دیگر بر طبق گزارش خبرگزاری ها نیز 
احساس شــده اســت که بدون تردید معرف 
میزان انرژی آزادشــده در اثر زلزله کرمانشاه 
بوده و اثر آن بر الیه های ســطحی نظیر آنچه 
که در شکل های این نوشــتار نشان داده شد، 

حیرت آور است.

خبر

 عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا
خبر داد:

 بررسي استحکام مسکن مهر
اطراف تهران

مهر| عضو کمیســیون عمران و حمل ونقل 
شورای شــهر تهران از بررسي استحکام مسکن 
مهر اطراف تهران با دســتور وزیر راه و شهرسازي 

خبر داد.
شــهربانو امانی بــه ناایمن بــودن واحدهاي 
مسکن مهر سرپل ذهاب اشــاره کرد و گفت که 
ساخت وسازهای غیراستاندارد و بدون نظارت در 
این منطقه صحنه های بســیار دلخراش ساخته 
بود: »به همراه اعضای شــورای شــهر تهران از 
بافت های شهری آسیب دیده و به ویژه از مسکن 
مهر بازدید کردیم و در پی گزارشات مسکن مهر، 
دلخراش ترین موضوع این بود که بنیاد مســکن 
مبلغی را تحت عنوان وام به روستاییان داده، افراد 
خانه تهیه کرده بودند و این منازل هم تحت نظارت 
مهندس ناظر ساخته شــده بود، اما تمام خانه ها 
در زلزله از بین رفته است.« او آمار کشته شدگاني 
که در مســکن مهر زندگي مي کردند را بیش از 
70نفر اعالم کرد: »این مسکن ها مهندس ناظر 
داشتند اما ایمن نبودند، از مصالح غیراستاندارد و 
سنگین استفاده شده و فلزها سبک بود. در کشور 
ما مهندسان ناظر و متعهد غایب هستند و حتما 
نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد. در دولت نهم 
و دهم بخش  ساخت وسازهای غیردولتی بیش از 
گذشته دولتی شد، در حالي که امروزه آسیب این 
دولتی شدن را دیدیم و حال وزارت مسکن باید به 
جد در تمام نقاط کشور وضع ایمنی مسکن های 

مهر را بررسی کند و بعد به مردم تحویل دهد.« 

سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد:

 10 مهدکودک کانکسی 
در مناطق زلزله زده

ایســنا| با تخریب 16مهدکودک شهری و 
14مهدکــودک در منطقه روســتایی در زلزله 
مهیب کرمانشاه، 10مهدکودک در قالب کانکس 

در مناطق زلزله زده احداث شد.
مدیــرکل روابط عمومی و امــور بین المللی 
سازمان بهزیســتی کشــور با اعالم این خبر و 
با اشــاره به این که در اســتان کرمانشاه بیش از 
39 هزار مددجوی تحت پوشش بهزیستی وجود 
دارد، گفت: »6020واحد مســکونی مربوط به 
مددجویان این سازمان بوده است که این منازل 
دارای وضع قابــل تعمیر تا تخریب صد درصدی 

هستند.«
مهدی میرشاه ولد با بیان این که 1198 واحد 
مسکونی در مناطق شهری نیاز به ساخت مجدد 
دارند، ادامه داد: »1993 واحد نیز سکونتگاه های 

قابل تعمیر هستند.«
به  گفتــه مدیرکل روابــط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان بهزیستی کشور 1213 واحد 
از منازل مسکونی مددجویان که نیازمند ساخت 
مجدد هســتند، در مناطق روستایی قرار دارند 
و از این میان 1616 واحد ســکونتگاه  نیازمند 

بازسازی هم در مناطق روستایی قرار دارند.
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پیش درآمد نوعي استاندارد مدیریتي- رأي نه مثبت 

نه منفي
3- از لوازم ترقي- نوعي سگ و هواپیما- فلز سکه

4- سریع خودماني- پاکیزه- شهري در آلمان- فلز 
چهره

5- تغییــر متناوب یک کمیت- ظــرف پذیرایي- 
گرفتني سربزنگاه- برص تو خالي

6- خاندان- پایدار و اســتوار- سینماي فاجعه آمیز 
آبادان

7- عامل وراثت- تکرار حرفي- سمي خطرناک
8- حیوان نجیب- تصدیــق ایتالیایي- اندوه- 

باتري
9- لغزیدن و ســرخوردن خــودرو در جاي خود- 

ارجمندي- گشوده
10- مزه حقیقــت- ظرف خــوردن چاي- حرف 

خطاب
11- ترمز چهارپا- نوعي شیریني- گاو تبتي- دیگ 

صنعتي آب داغ یا بخار
12- قســمت باالي ران- همراه رفت- ابر سرشانه- 

منظره
13- خانه ساحلي- ساکنان محل- آرواره

14- سبزي خوشــبو- شــهري نزدیک قزوین- 
زردآلوي خشک شده

15- خطي کــه مصریان قدیــم از آن اســتفاده 
مي کردند- فیلم ابراهیم وحیدزاده

عمودي
1- نوعي ورزش که عبارت از سرخوردن روي یخ با 
کفش هاي مخصوص است- نامي ماندگار در موسیقي 

آلمان
2- پایتخت ایتالیا- خوف انگیز- جاي برداشتن آب 

از رود
3- عامل بیماري فلج اطفال- بي بنیاد- واحدي براي 

زنبور عسل
4- مقر اروپایي سازمان ملل- مایه حیات- قهرمان و 
رکورددار دو 100 متر المپیک ریو- رود بزرگ سوییس

5- کمربند مسیحیان- نوعي خاک رس- نیم صداي 
سگ

6- سرشک- صحیح- بنده و شما
7-از هنرهاي رزمي- کمال مطلوب

8-جزا و پاداش- اسب چاپار- خمیازه- رنگ سرد
9- گردشگري- چند تا تکلیف

10- پول ژاپن- دســتگاه تقویت کننده شنوایي- 
قاصد

11- مگس پران گاو- سرمربي پاري سن ژرمن- شهر 
رستم دستان

12- خجســتگي- معاینه عمومي بدن- جدید- 
مسکنت

13- پوستین دوز- نوعي ریاست مجلس- نام آمانو،  
مدیرکل آژانس بین المللي انرژي هسته اي

14- رنج دیــده- روده گوســفند که با گوشــت و 
محتویاتي پرکرده و پخته باشند- چاشني ساندویچ

15- غار دیدني همدان- ورزش تناسب اندام
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زهرا جعفرزاده- شهروند| چشم در چشم اهالی 
نشسته به تماشــا. انتقامش را گرفته و حاال فالکتشان را 
نظاره می کند؛ غول مسکن مهر را، یا به قول آواره های زلزله 

7.3 ریشتری سرپل ذهاب، مسکن مرگ. 
همه ماجــرا در کمتر از 30ثانیه برای آنها تمام شــد؛ 
برای همه آن دو هزار و 500 نفری که از 6، 5ســال پیش 
 با  هزار آرزو، خانه های اجاره ای شــان را در قصرشیرین و 
سرپل ذهاب و ازگله و... رها کردند و به امید خانه دارشدن 

به منطقه شیرودی آمدند، به محله »راه کربال«. 
جایی که تا همین 15، 10 سال پیش، زمین کشاورزی 
و تا ساعت 9 و 45 دقیقه یکشنبه ای که گذشت، درختان 
و دشت سبز، منظره پیش روی پنجره هایشان بود. زلزله 
آمد، دیوارها دهان باز کرد، آوار شد و بر سر ساکنان مسکن 
مهر ریخت. حــاال هرچه مانده، نگاه هــای گنگ و گیج 
ساکنان قبلی مسکن مهر سرپل ذهاب است که به سوی 
ساختمان های تخریب شــده، زندگی های ترک خورده و 

جای خالی آدم های مرده، دودو می زند. 
هفته پیش بود که معاون عمرانی اســتاندار کرمانشاه 
اعالم کرد؛ تعداد کشته های مسکن مهر، 100نفر است و 
یک روز بعدش، همان آمار را تکذیب کرد. او گفت که خبر 
کشته شــدن 100نفر بر اثر زلزله در مسکن مهر درست 
نیست و برداشت نادرستی از حرف های او بوده است: »این 
آمار به جانباختگان منازل خود مالکی اطراف مسکن مهر 

است و هیچ ارتباطی به مسکن مهر ندارد.« 
آمار کشته های مسکن مهر سرپل ذهاب هنوز نامعلوم 
است، گفته می شــود در این زلزله نزدیک به 600 واحد 
از مسکن مهر آســیب جدی دیده اند و نزدیک به دو هزار 
و 500 نفر آواره شده اند. همه اینها درحالی است که این 
شــهر، 800 واحد مسکن مهر داشــت که 200واحد در 
قسمت شمالی شهر بود و در زلزله آسیبی ندید. ساخت 
این واحدها از  سال 89 شروع شد و  سال 92، اهالی در آن 
ساکن شدند، اما زمان افتتاح رسمی اش  سال 94 بود که 
گازکشی شد. اینها را مســئوالن مسکن راه وشهرسازی 

کرمانشاه اعالم کرده اند.
حاال بازمانده ها هســتند که فارغ از تعداد کشــته ها و 
ساکنان، هشت روز اســت طلوع آفتاب را از پس کله این 
ساختمان های بی رحم، نگاه می کنند، به گوشه پرده های 
توری شــان که میان آن همه ویرانی بال بــال می زنند، 
به فرش هایی که نصفه نیمه شــده اند و قاب عکس های 
شکسته و ساعت هایی که روی یک ساعت ایستاده بودند. 
حاال خانه آواره های مســکن مهر، یک فضای سبز است؛ 
چمن هایی که مقابل مجتمع مسکونی شان قرار دارد و در 
این هفت شب، چقدر از سرما بر خود لرزیده اند و حاال در 
نهمین روز از حادثه، از روند خرید خانه هایشان می گویند، 
از مهندسی که حاال مردم ســایه اش را با تیر می زنند و از 

خانه های کاغذی و اقساطی که هر ماه تغییر می کرد. 
 روایت اول؛ محمد سهرابی، ساکن بلوك 17

پالك 20، طبقه5
»من بچه قصرشیرینم پرویزخان. هرچه داشتیم، در 
جنگ از بین رفت، کلی زمین داشتیم، باغ لیموشیرین. 
آخر ســر هم ما ماندیم و یک خانه اجاره ای.  سال 86، 87 
بود که از کمیته امداد باخبر شدم که خانه هایی هست به 
اسم مسکن مهر. گفتند، هرکس خانه ندارد بیاید و ثبت نام 
کند. ما هم رفتیم و ثبت نام کردیم، اداره اش متعلق به اداره 
مسکن و شهرسازی بود. اول گفتند یک میلیون و 100 هزار 
تومان بدهید، ما هم پرداخت کردیم، کمی بعد به ما گفتند 
که شما بچه قصرشیرین نیستید، نمی توانید این جا خانه 
بخرید، گفتیم چه کنیم؟ گفتند بروید جای دیگر. ما هم 
آمدیم سرپل ذهاب. می خواســتیم خانه بخریم. همان 
یک میلیون و 100 هزار تومان را منتقل کردند به سرپل 
ذهاب. این جا هم مسکن مهر داشت. گفتند با یک میلیون 
و 100 هزار تومان خانه دار می شوید، بعد از ما دو میلیون 
و 500 هزار تومان خواســتند، رفتم وام گرفتم، پرداخت 
کردم. کمی که گذشت، گفتند یک میلیون تومان دیگر 
بدهید، خالصه که در دو سال نزدیک به 17، 18 میلیون 
تومان از ما گرفتند و بعد هم باید کلی قسط می دادیم، اول 
گفتند ماهانه 180 هزار تومان قسط بدهید، وقتی زمانش 
شد، گفتند 285هزار تومان، بعد قسطش 30 هزار تومان 
کم شــد، رســید به 255 هزار تومان. برای پارکینگ هم 
گفتند باید دو میلیون تومان پول بدهید، اما پارکینگ کجا 
بود خانم. یک فضای باز بود گفتند این جا پارکینگ است. 
هر بلوک 24 واحد است، اما فقط 14 جای پارک دارد. ما 
که پول ندادیم، از خیلی ها اما گرفتند و هربار می خواستند 
ماشین شان را پارک کنند، می دیدند کسی دیگر جایشان 
پارک کرده.  ســال 91 بود که خانه را به ما تحویل دادند، 
ما هم آمدیم و در بلوک 17، پالک 20، طبقه 5، ســاکن 
شدیم. خانه های عقبی 75متری و جلویی ها 85، 90متری 

هستند.«
 خانه را در چه شرایطی گرفتید؟

»خانه هیچ  چیز نداشت، دیوار گچی بود، رنگ نشده بود، 
کابینت نداشت، کولر نداشت، شیرآب هم نداشت. هرچه 
هم روی خانه بود، خراب بود، چند روز نگذشته بود، باید 
همه چیز را عوض می کردیم. جنس آشغال گذاشته بودند. 
به ما کلک زدند، همه اش به ما دروغ گفتند، یک آقایی بود 
به اسم کوهزادی، او مهندس این ساختمان ها بود. سرمان 
کاله گذاشت، برای خودش خانه های خوبی ساخته بود، 
موکت داشت، رنگ شده بود، اما خانه های ما خراب بود، 
آنها ســاکن بلوک های 23 و 24 بودند، اما ما بلوک های 
عقبی بودیم. خانه را که گرفتیم، 4 میلیون تومان کابینت 
خریــدم، رادیاتور خراب بود، 250 هــزار تومان خرجش 
کردم، شیرهای آب خراب بود، ظرفشویی را عوض کردم. 
نزدیــک 15، 10میلیون تومان خرجــش کردیم، خانه 
نبود، فقط دیوار داشــت و سقف. یک چهاردیواری. حتی 
آسانسورش کار نمی کرد، بلوک ما هشت میلیون تومان 

خرج آسانسور کرد.« 
 چقدر باید قسطش را پرداخت می کردید؟

»به ما گفتند این مسکن مهر است و قسطش 32 میلیون 
تومان است. تا االن 9 میلیون و 120 هزار تومان قسطش را 
داده ام، کال باید 9 سال قسط بدهیم، هر  سال یک مبلغی 
از قسط کم می شــود. هیچ کدام از ساکنان مسکن مهر 
قسط شان را کامل پرداخت نکرده اند. به ما گفتند این جا 
ضد زلزله است، خود ساختمان اما زلزله بود. بچه همسایه 
بغل دستی مان در همین زلزله جان داد، دونفر در بلوک 22 
فوت کردند، یک نفر در بلوک 9. اینها کسانی هستند که 
من آمارشان را دارم، وگرنه کشته ها خیلی بیشتر هستند.«

 قبال مقاومت خانه چطور بود؟
»قبال هم یک بار یک زلزله 5 ریشتری آمد، خانه تکان 
خورد و دیوارهایش ترک برداشــت، به مهندس نشــان 
دادیم، جوابی نداد. این خانه ها اصال مقاوم نبودند. یک بار 
هم استاندار کرمانشاه از این جا بازدید کرد، اما رفت و کاری 

نکرد.«
محمد سهرابی، روز حادثه تهران نبود، زن و بچه اش زیر 
آوار بودند و با  هزار بدبختی خودشان را از طبقه پنجم به 
خیابان رساندند. حاال هم همسر و دو فرزندش را به قصر 
شیرین فرستاده خانه مادر همسرش: »کاش می مردیم و 

این  روز را نمی دیدیم.«
 روایت دوم؛ مهین رستمی، ساکن بلوك 17

طبقه دوم، واحد هشت
»در همین سرپل ذهاب مســتاجر بودم، یک روز به ما 
گفتند که بهزیســتی آگهی کرده آنهایی که خانه ندارند 
می توانند مسکن مهر ثبت نام کنند، ما هم اقدام کردیم. 
گفتند بروید فالن جا برای ثبت نــام. یک جایی بود که 
مســئولش آقای کوهزادی نامی بــود. او را بعدها بهتر 
شناختیم. هشت سال پیش بود، گفتند خانه وام دارد. اول 
گفتند دو میلیون تومان بدهیــد. ما هم پرداخت کردیم، 
چندماه بعد گفتند دو میلیون تومان دیگر بیاورید. ما هم 
با  هزار بدبختی جور کردیم، همین طور از ما پول گرفتند 
تا رسید به 18 میلیون تومان. االن که این جا نشسته ام و 
خانه ام خراب شــده، 20 میلیون تومان به کوهزادی پول 
دادیم و 40 میلیون تومان هم می دهیم، ماهی 285 هزار 
تومان که 12 سال طول می کشید. االن هیچ چیز خانه به 
ناممان نیست، فقط یک گازش به اسم خودمان است. آب 
و برق و سند به اسم ما نیست. شوهرم کارگر است، به زور 
خرج خودمان را می دهیم، االن چهار سالی می شود که به 
این خانه آمده ایم، وقتی آمدیم بلوک 17 و در واحد هشت 
ساکن شدیم، خانه هیچ چیزی نداشت. من اولین کسی 
بودم که در مسکن مهر ساکن  شــدم. االن در این وضع از 

کجا پول قسط را بدهیم.«
 خانه را چطور تحویل گرفتید؟

»وقتی آمدیم، فقط دیوار بود، هیچ نداشت، کلی پول 
خرجش کردیم، حتی کنتور گاز نداشت. آقای کوهزادی 
که مهندس اینجاســت، هر روز از ما به یک بهانه ای پول 
می گرفت، تا قبل از زلزله می گفت، دویســت هزار تومان 
بدهید، آب را به نامتان کنم، یک میلیون تومان بدهید سند 
به نام کنم. آسانســور خراب بود، هر روز پول می گرفتند. 

حاال هم مالیات زمین را از ما می گیرند.«
همان موقع کامیونی می آید، برای آواره ها هیزم آورده 
تا شب آتش برپا کنند و از سرما نلرزند. مهین رستمی و 
سه پسر و همسرش در یک چادر مسافرتی دو نفره ساکن 

شده اند و هیچ از خانه شان و وسایلش نمانده.
 روایت سوم؛ ملوك عباسی، ساکن بلوك 9

طبقه چهار
»یک خانه ویالیی داشــتم که مهریه ام بود. در یکی از 
بنگاه های سرپل ذهاب خانه های مسکن مهر را آگهی کرده 
بودند، حدودا دو سال پیش بود. من هم یکی را پیدا کردم 
که پیشنهاد داد خانه ام را بگیرد و یکی از خانه های مسکن 
مهر را به من بدهد و بقیه پولش را هم نقدی به من بدهد. 
می خواستم برای پسرم ماشین بخرم مسافرکشی کند. 
دو سال پیش وســایلم را جمع کردم و آمدم در این خانه 
75متری که البته االن هیچ چیز از آن نمانده. ساکن بلوک 
9، طبقه چهارم بودم. ساختمان 6طبقه بود اما آسانسورش 
کار نمی کرد، دو روز کار می کرد، یک روز خراب می شــد، 
مهندس کوهزادی که خدا ازش نگذرد و این ساختمان ها 
را ســاخته و به مردم بدبخت فروخته، گفت باید هر خانه 
600 هزار تومان بدهید تا آسانسور را درست کنیم، ما پول 
ندادیم، مردم رفتند شهرداری و شکایت کردند، آخر سر از 
هر خانواده 50 هزار تومان گرفتند. آسانسورش استاندارد 

نبود.«
 یعنی االن شما قسط نمی دهید؟

»نه، آن کسی که خانه را خریده باید قسطش را بدهد. 

ماهی 280 هزار تومان. یک ســالی می شــود که قسط 
می دهد.«

ملوک عباسی، روز حادثه در خانه تنها بود، تمام سقف 
روی سرش خراب شــد، به زحمت خودش را به خیابان 
رساند. حاال همه جای بدنش کبود اســت. او جنازه های 
زیادی را در ساختمانشان دیده. ملوک، کارگر غسالخانه 
اســت اما از روز حادثه، کار نمی کنــد، او می گوید تمام 

جنازه ها را به کرمانشاه منتقل کرده اند. 
روایت چهارم؛ خانم و آقای شیرزادی، ساکن 

طبقه اول مسکن مهر کارگری
»قبال خانه مادر همسرم زندگی می کردیم، می خواستیم 
خانه دار شویم، طال فروختیم، وسیله فروختیم، 20 میلیون 
تومان جمع کردیــم، رفتیم 60 میلیون تومــان هم وام 
گرفتیم و آمدیم این جا که مسکن مهر کارگری است، خانه 
بخریم. خانه 63 میلیون تومان قسط داشت. حدودا هشت 
ماه پیش بود که ساکن این مجتمع شدیم. ساختمان ما، 
جلوی خانه های مسکن مهر است، سه طبقه ای است و هر 
طبقه یک واحد اســت، 98متری است. کال خانه نزدیک 
به 200 میلیون تومان برای ما تمام شد. اول به ما گفتند 
100 میلیون تومان است. بعد دیدیم که این طور نیست.« 
این خانه ها هم همزمان با خانه های مسکن مهر ساخته 

شده اند.
 روز حادثه چه شد؟

دیوارها بر ســرمان ریخت، همه جایمان زخمی شد. 
نمی دانیم چه باید بکنیم. 

خانم و آقای شیرزادی هر چه از زندگی شان باقی مانده، 
جلوی خانه خراب شده شــان پهن کرده اند و چشــم از 
آن برنمی دارند. آنها در این هفت شــب، روزگار سختی 

داشته اند: »دیشب تا صبح لرزیدیم.«

روایت پنجم؛ علی قادری، ساکن طبقه اول 
ساختمان مسکن مهر کارگری

»دو سال پیش به این خانه آمدیم، 100 میلیون تومان 
دادیم و خانه دار شدیم، قبال خود شهر زندگی می کردیم، 
ظاهر خانه خوب بود، 9 ســال پیش ساخته شده. یعنی 
قبل از ما افراد دیگــری هم در آن زندگی می کردند. همه 
این خانه ها وام دارد، وامش را از تعاونی مســکن مهر اول 
گرفته اند. حاال ما باید 30 میلیون تومان قسطش را بدهیم. 
با این که 100 میلیون داده ایم اما هنوز به ما سند نداده اند. 
با همین پول می توانستیم داخل شهر یک خانه بخریم. 
چند سال پیش زلزله خفیفی آمد، یک تکانی خورد، کمی 
دیوارها ترک برداشت، اما حاال در این زلزله، ستون هایش 
خوابیده، نمی شــود تعمیرش کرد. شــاید دولت بگوید 
چند میلیون می دهیم و تعمیرش کنیم اما با کوچکترین 

تکانی بر سرمان می ریزد.«
 شب را چطور این جا ماندید؟

پتوهای پشم شیشه ای دور خودمان پیچیدیم.
***

مسکن مهر تمام شــد، بعضی می گویند دوباره برای 
ما بسازندش و برخی می گویند نســازند، جای دیگری 
برایمان درست کنند تا برویم. ساکنان منازل قبلی، دیگر 
آن محلــه را نمی خواهند، آن خانه ها و یــاد تلخش را. از 
دوشنبه اسباب کشی سختی داشته اند، 6، 5سال پیش 
کامیون کامیون وســیله آوردند و حــاال یک نفر یک نفر، 
خطر را به جان می خرند و از پله های درحال فروپاشی باال 
می روند و یک پشتی می آورند، فرش می آورند، یکی، دو 
صندلی می آورند، مدارک شان را می آورند تا زندگی شان 
در داخل چادرهای ســفید را کامــل کنند؛ زندگی های 

ترک خورده شان را. 

گفت وگوی خبرنگار اعزامی »شهروند« با بازماندگان مسکن مهر سرپل ذهاب از روند ثبت نام و تحویل خانه هایشان

مسکن مهر خودش زلزله بود
 شهر سرپل ذهاب 800واحد مسکن مهر داشت که نزدیک به 600واحد از آن در زلزله آسیب جدی دید

 محمد سهرابی، یکی از ساکنان مسکن مهر: به ما گفتند با یک میلیون و 100 هزار تومان خانه دار می شوید، اما در 3، 2سال
نزدیک به 20 میلیون تومان از ما گرفتند
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