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ت�لاش ب��رای ترمی��م پی��اده رو؛
درخواس��تهای مکرر برای رس��یدگی به
پیاده رو خیابان پیروزی ،حدفاصل میدان
ش��هدا -نرس��یده به خیاب��ان اقوام��ی ،از
شهرداری منطقه  ۱۴درخواست رسیدگی
شد ،با پیگیریهای به عمل آمده مشخص
ش��د رس��یدگی به این موض��وع بر عهده
ش��هرداری منطقه سیزده اس��ت ،پس از
چاپ متن و عک��س ،خانم حاتمی ،روابط
عمومی شهرداری منطقه سیزده و معاون
فنی و عمرانی فوری به موضوع رس��یدگی
کردند و پنجشنبه ۲۰اردیبهشت استارت
کار برای ترمیم پیاده رو انجام شد که جای
قدردانی دارد.

اجتماعی

عزیزاهلل مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور در گفت و گو با آفتاب یزد:

برخیمردمزلزلهزدهکرمانشاهراتحریکمیکنند

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :زلزله کرمانشاه ،از آن دست حوادث
تلخی بود که به این سادگیها از یاد نمیرود ،شدت زلزله ،وسعت
زلزله و میزان خس��ارتهای گس��ترده؛ در کنار حضور بی نظیر و
ستودنی مردم در کنار زلزله زدگان آن هم به مدد اطالع رسانیهای
لحظهای و گس��ترده در ش��بکههای اجتماعی و مجازی از جمله
تلگرام ،باعث میشود هر از چندگاهی ،با تهیه گزارشهای میدانی
و مردمی ،کمک کنیم تا از یادها نرود .این بار مستقیم رفتیم سراغ
مسئول بازسازیهای بنیاد مسکن ،تا ببینیم باالخره این موضوع و
خرابیهای ناشی از زلزله آبان 96کرمانشاه تا کی سر و سامان واقعی
و نهایی میگیرد و دیگر اینکه برنامه آتی بنیاد در زمینه بهسازی و
مقاوم سازیها چیست:
از قدیمیهای بنیاد مس��کن به ش��مار میآیی��د ،زلزله
کرمانش��اه چندمین حادثه از این دست بود که از نزدیک با
آن رو در رو بوده اید؟
تقریبا بله! از  61/7/1فعالیت خود را در بنیاد مس��کن و از ابتدا در
بنیاد مس��کن استان کردستان به عنوان مسئول بازسازی مناطق
جنگ زده آغاز کردم .کردس��تان جزو استانهای جنگ زده بود و
تعدادی از ش��هرها و روستاهای آن تخریب ش��ده بود در واقع کار
رسمی خود را با بازسازی آن هم از مناطق جنگ زده آغاز کردم.
بعد از کردستان ،راهی گیالن شدم در پست مدیر کل بنیاد مسکن
گیالن .زلزله گیالن در منجیل در همان زمان رخ داد .در آنجا نیز
به عنوان مس��ئول بازسازی مناطق زلزله زده وارد کار شدم .بعد از
گیالن به همدان منتقل شدم و در ضمن ادامه تحصیل دادم .سپس
به استان مازندران رفتم و در آن موقع نیز حوادث گوناگونی مانند
سیل نکاء را پشت سر گذاشتم .خالصه طی این  36سال ،هر ساله
حوادثی را تجربه کردم از سال  75تا  80مازندران بودم.
سال  80به تهران آمدم و مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران شدم
تا  84که در این مدت زلزله بم اتفاق افتاد که معین بازس��ازی بم،
استان تهران بود .بعد از سال  84نیز به دفتر مرکزی آمدم تا معاونت
بازسازی مسکن روستایی را عهده دار شوم.در طول خدمت همواره
درگیر بازسازی بوده ام و  12سال است معاون بازسازی هستم.
زلزله کرمانش��اه چه تفاوتهایی با سایر زلزلههایی که
دیده بودید ،داشت؟
زلزله کرمانشاه از جمله زلزلههای بزرگ از نظر شدت و قدرت بود و
میزان تخریب باالیی در منطقه داشت .بعد از زلزله گیالن و زنجان
که در حدود  250هزار واحد خسارت دیدند در این جا حدود 100
هزار واحد دچار خس��ارت شد .حتی زلزله بم با آن همه تلفات که
تقریبا نیمی از ش��هر از بین رفتند نیز  50هزار واحد تخریب شد
که  25هزار شهری و  25هزار روستایی بود و چون عمق و شدت
کمتری بود وس��عت کمی را در بر گرفت که فقط بم و روستاهای
اطراف بود اما در زلزله کرمانشاه  9شهرستان و  1600روستا دچار
خرابی شد و حجم کار بسیار گسترده شد به گونهای که بر اساس
کارشناسیهای انجام ش��ده حدود  102هزار واحد دچار خسارت
شد.
ویژگ��ی زلزله کرمانش��اه چ��ه بود که آن را نس��بت به
زلزلههای دیگر خاص میکند.
یک��ی از ویژگیها ،تراکم جمعیت ب��ود! در کرمان نیز زلزله اتفاق
افتاد اما تعداد روس��تاهایی که تحت تاثیر قرار گرفت کمتر بود و
واحده��ای کمتری را نیز در برگرفت ولی در این منطقه جمعیت
زیادی زندگ��ی میکنند ،این تراکم جمعیت موجب ش��د تعداد
واحد بیشتری تخریب شود همچنین مرزی بودن شهرستانها و
اینکه بعد از انقالب دچار مشکالتی در جنگ شدند و اکثر روستاها
تخریب شده بود و دوباره تکرار این شرایط و بی خانمانی باعث شد
یک مصیب��ت در در دوره قبلی و دوره فعلی تجربه کنند البته با
تمهیدات اندیشیده شده کار به خوبی شروع شد و به خوبی نیز به
اتمام خواهد رسید.
 21آبان ماه زلزله ش��د چه زمانی وارد منطقه ش��دید؟
دقیقا چند روز پس از زلزله بود؟
یکی ـ دو ساعت پس از زلزله ،وزیر کشور جلسهای گذاشتتند ،به
جلسه رفتیم .حدود ساعت یک نیمه شب با آقای مصطفی نجار،
مسئول ستاد مدیریت بحران کشور به منطقه رفتیم یعنی دقیقا
همان شب عازم شدیم همکاران ما نیز از فردای آن روز به منطقه
آمدند.روز دوم یا سوم رئیس جمهور به کرمانشاه آمدند و تصمیمات
الزم برای بازسازی گرفته شد.
نوبخت از من خواس��ت متن مصوبه مسکن را بنویسم و بفرستم.
این کار در سریع ترین زمان ممکن انجام شد! چون فردای آن روز
مصوب و اعتبار آن نیز پرداخت شد .تسهیالتی که در بازسازی انجام
میشود حجم باالی کار و عمده منابع بازسازی را تشکیل میدهد.
برای نمونه  40میلیون تسهیالت و  5میلیون بالعوض .تسهیالت
کمی زمان میبرد تا مصوب دولت به بانک مرکزی برود به شورا پول
و اعتبار برود و ابالغ شود زمان میبرد اما برای اولین بار بود که یک
هفته بعد از حادثه تسهیالت قابل پرداخت بود.
اگر بخواهیم سرعت انجام کار را بهتر متوجه شویم برای نمونه باید
گفت در خراس��ان شمالی فروردین ماه زلزله شد اما اواخر مهرماه
تسهیالت گرفت یعنی حدود  7ماه زمان برد و در اینجا 7روز زمان
برد .جدا ً بانکها و مسئول بانک مرکزی همت کردند.
یکی از ویژگیهای بنیاد مس��کن کار در مناطق محروم
> مردم مناطق زلزله زده قدرشناس اند یک سری
اف�راد م�ردم را تحری�ک میکنند برخ�ی با هدف
میآیند تا خدمات و زحمات را زیرس�وال ببرند در
حالی که حجم کاری که صورت میگیرد باال است.
حتی صدا و سیما هم میآید تا خدمات انجام شده
را زیر سوال ببرد برای نمونه خانمی که به برنامهای
در تلویزی�ون آمد و فقط دروغ تحویل مخاطب داد
و رفت! و با جوس�ازی تالشه� ا را نادیده میگیرند
اما مردم نجیب و قدرش�ناس هستند و خوبیه ا را
میفهمند
> روستاها زودتر کار خود را در بازسازی آغاز کرد
چون مس�کن روستایی س�اده تر از مسکن شهری
اس�ت .در حوزه شهری مردم میخواهند تغییراتی
در روند نوسازی اتفاق بیفتد تا ارزش افزوده بیشتر
شود از این رو پیچیده تر است و زمان میبرد .البته
در ش�هر کار به خوبی ش�روع ش�ده اگر در بخش
ش�هری برویم و از نزدیک مشاهده کنیم میبینیم
کل ش�هر به کارگاه س�اختمانی تبدیل شده است.
مردم همراهی میکنند

عکس:آفتاب یزد

اکب�ر بزرگمهر از خبرگ�زاری برنا
لرس�تان :علت افزایش فقر و محرومیت
وعقب افتادگی صنعتی و اقتصادی لرستان
نس��بت ب��ه دیگر اس��تانهای برخ��وردار
بیتوجه��ی دولتهای گذش��ته و فعلی و
کمکاری نمایندگان گذشته و فعلی و عدم
تخصیص اعتبارات الزم است که عمران و
آبادانی استان و زدودن غبار فقر و محرومیت
از چه��ره لرس��تان در گرو برط��رف کردن
کاس��تیها ،امکانات الزم و مدیریت قوی و
باتجربه میباشد و دلیل محکم و قاطع این
محرومیت ایجاد مدیریت در استان به وسیله
انتصاباتغلطنمایندگانبومیمنتصبدولت
مرکزی است نه منتخب مردم چراکه کنترل
و اداره اس��تان هر چهار سال یک بار به یک
جناح واگذارمی شود و کار این گروه مختلف
در خص��وص زدودن غبار فقر و محرومیت
از چهره رنجور استان لرستان ،جناحبندی،
باندبازیوسیاسیکاریجهتپیشبردمنافع
فردی خود میباشد و افرادی را در پستهای
کلیدی قرار میدهند که هیچگونه شناخت
و اطالعاتی از آن پست ندارند و حتی غرور
و تکب��ر بیجای آنها اج��ازه نمیدهد که از
کمک ،تجربه و دانش جوانان تحصیلکرده
جهت عمران و آبادی استان استفاده کنند
در صورتی تجربه نشان داده است استانهای
برخورداروتوسعهیافتهتوانستهاندبامدیریت
بوم��ی و بهرهبردن از عل��م و دانش جوانان
تحصیلک��رده چنان پیش��رفت صنعتی و
اقتصادی در استان خود بهوجود بیاورند که
از نیروهای غیربومی جهت کارهای عمومی
خود استفاده کنند تا زمانی که با هم همدل
و هم فکر نباشید و ریشه رابطه بازی را از بیخ
و بن در این استان برنکنید باید شاهد افزایش
فقر ،محرومیت و اعتیاد جوانان خود در این
راستا باشیم و با دیدن استانهای برخوردار
و توسعهیافته کشور به علت مدیریت دلسوز
و قوی آه کشیده و حسرت بخوریم و شاهد
پرپرشدن و پرکشیدن جوانانمان باشیم چرا
که اگر فرصتی پیدا کردید و از پشت میز بلند
شدید حتما بازدید دوستانهای از بیغولههای
حاشیههای ش��هر و زندانها و کمپهای
جدید جای کارخانجات را
ترک اعتیاد که
ً
در اطراف و اکناف ش��هر گرفتهاند و از همه
مهمتر مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان
بیسرپرس��ت و بدسرپرس��ت بهزیستی و
حتی قبرس��تانهای شهر به عمل آورید تا
شاهد لمس کردن خدمات ارزنده و خالف
وعدههای خود به جوانان و پدران و مادرانی
که با رأی آنها به این پست و مقام و منزلت
دنیویرسیدهاید،باشید.
محمود بلیغیان :به منظور مقابله با
بیآبی یا کم آبی از مدتها قبل طبق اعالم
رس��می مسئوالن ش��رکت آب منطقهای
اصفهان ،در اطراف و نقاط مختلف ش��هر
اصفهان چاههایی به منظور اس��تخراج آب
آشامیدنی حفر شده که مستقیما به شبکه
لوله کشی آب شهر اصفهان متصل شدهاند
و این کار همچن��ان ادامه دارد ،ولی از آنجا
که ظاهرا ً تسویهای روی آنها انجام نمیشود
و فقط تایید بازدید اولیه را کافی دانستهاند،
خطر بروز ان��واع بیماریهای گوارش��ی و
میکروبی و وجود انگلهای میکروسکوپی
س�لامتی مردم وجامعه را تهدید میکند،
مضاف��ا و به خصوص اینکه اخیرا طعم و بو
و مزه آب هم به طور محسوسی تغییر کرده
و در بعض��ی محلهها و نقاط مختلف کامال
بَد شده اس��ت و در این میان با ترفندهای
فرصت طلبان و فروش��ندگان ،قیمت آب
معدنی هم باالتر رفته ک��ه امکان خرید و
تهیه آن برای همه مردم و طبقه متوسط و
بخصوص قشر کمدرآمد و مستضعف جامعه
هم بسیار مشکل و تقریبا وجود ندارد!
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است پس حضور نیروهای شما توجیه کامل در منطقه داشت.
اولین مانع که در منطقه آسیب دیده با آن مواجه شدید چه
بود که کار را سخت میکرد.
همه مراحل کار در مناطق روستایی در اختیار بنیاد مسکن است!
نظی��ر طرحهادی و تغییر کاربری و طراحی نقش��ه و صدور پروانه
و فعالیتهای نظام مهندس��ی همه زیر نظر ما است پس طبیعتاً
مشکلی در این عرصه نداش��تیم در حوزه شهری قضیه فرق دارد
چون نظام مهندسی و ناظرین باید حضور داشته باشند و شهرداری
پروانه بدهد این پروس��ه صدور پروانه که بخش��ی به تهیه نقش��ه
اختصاص مییابد دو ماه طول کشید اما روستاها بالفاصله کار خود
را آغاز کرد.
در بازدیدهایی که از منطقه داشتیم عموما اغلب روستاها
از وضعی��ت بهتری برخ��وردار بودند و امنی��ت خاطر بهتری
داشتند.
روس��تاها زودتر کار خود را در بازس��ازی آغاز کرد چون مس��کن
روس��تایی ساده تر از مسکن ش��هری است .در حوزه شهری مردم
میخواهند تغییراتی در روند نوسازی اتفاق بیفتد تا ارزش افزوده
بیشتر شود از این رو پیچیده تر است و زمان میبرد .البته در شهر
کار به خوبی ش��روع ش��ده اگر در بخش شهری برویم و از نزدیک
مشاهده کنیم میبینیم کل شهر به کارگاه ساختمانی تبدیل شده
است .مردم همراهی میکنند .خوشبختانه پی کنیها شروع شده
و  1900پالک پی کنی صورت گرفته که هر پالک دو و تا دو سه
دهم واحد میانگین اش میباشد که در حدود  4هزار واحد پی کنی
شده و نشان میدهد کار به خوبی شروع شده است.
در ط��ول س��ال عمال فعالیت خ��ود را در مقاوم س��ازی،
بهسازی و خانه سازی به غیر از موارد زلزله انجام میدهید در
این ارتباط استانداردی را تعریف کرده اید چقدر از استاندارد
تعیین ش��ده جلوتر هستید در مناطق محروم ممکن است در
ماه تعدادی خانه را بازس��ازی کنید.چقدر نیروی بیشتری به
کار گرفته اید و از اس��تانداردی که داشتهاید جلوتر بوده اید
البته قول تیرماه را داده بودند و در نهایت شهریور ماه با خیالی
آسوده روستای بازسازی نشده نخواهیم داشت.
در مناطق روس��تایی سالها فعالیت بازسازی را برعهده داشتیم و
به طور متوس��ط س��االنه  55هزار واحد مسکن روستایی در قالب
بازسازی مناطق سانحه دیده داریم به گونهای که تاکنون  200هزار
واحد مسکن روستایی ساخته ایم در آمار بیش از  2میلیون و 200
هزار واحد روس��تایی در کشور با استانداردهای روز نوسازی شده و
آسیب پذیر نیستند .در این حادثه اگر بررسی کنیم خانههایی که
از تس��هیالت استفاده کرده و ساخته یا بازسازی کرده بودند هیچ
مشکلی نداشت .در بازدیدی که مسئوالن بانک مرکزی و بانکهای
عامل از روستاها داشتند دیدیم که چند خانه سالم مانده بود چرا
که طبق آئین نامه جدید ساخته بودند .ما در مسکن روستایی نقش
کمتری داریم نظارت داریم ولی دخالتمان کمتر اس��ت و همراه با
مردم کار انجام میدهیم البته در بازس��ازی بیشتر دخالت داریم،
آوار ب��رداری و تامین مصالح میکنی��م و پیمانکاران توانمند را به
منطق��ه میبریم در طول کار از تمام مراحل تس��ت میگیریم .اما
در بازسازی این گونه نیست مردم خانه میسازند و ما نظارت کامل
داریم .طبیعتا کیفیت در ساخت و ساز از بازسازی مطمئن تر است
چون بیشتر دخالت داریم.
حاال که درگیر کرمانشاه هستید روال کار ادامه دارد .چند
استان آنجا حضور مستقیم دارند؟
 12اس��تان به همراه کرمانش��اه درگیر س��اخت و ساز هستند اما
کارهای جاری سر جایش هست.
البته برخی همچنان ناراضی هستند و تالشها را نمیبینند!
مردم مناطق زلزله زده قدرش��ناس اند یک س��ری اف��راد مردم را
تحریک میکنن��د برخی با هدف میآیند ت��ا خدمات و زحمات
را زیرس��وال ببرند در حالی که حج��م کاری که صورت میگیرد
باال اس��ت .حتی صدا و س��یما هم میآید تا خدمات انجام شده را
زیرسوال ببرد برای نمونه خانمی که به برنامهای در تلویزیون آمد
و فقط دروغ تحویل مخاطب داد و رفت! و با جوس��ازی تالشها را
نادیده میگیرند اما مردم نجیب و قدرشناس هستند و خوبیها را
میفهمند.
 6ماه از زلزله گذشته است در کدام نقطه بودید و اینک
به کجا رسیدید.
 35هزار واحد احداثی و بقیه یعنی حدود  65هزار واحد یا اندکی
بیشتر تعمیری هس��تند .در هر کار اجرایی اگر خودمان بخواهیم
ساختمانی بسازیم مقدمات و تامین زمین و  ...زمان بر است وقتی
حادثهای به وجود میآید ساختار اجتماعی به هم میریزد! تا وقتی
بخواهیم مردم را پای کار بیاوریم زمان میبرد همه س��اختارها به
هم ریخته و خانواده داغدار است .ما تامین منابع کردیم و مردم را
پای کار آورده ایم پروانهها صادر ش��ده است( 90درصد پروانههای
روستایی و  70درصد پروانه شهری صادر شده است) مصالح تامین
ش��ده و عوامل اجرایی هم آمده اند .س��یمان رایگان از طرف بنیاد
مستضعفان تعلق میگیرد میلگرد هم در حال تامین است .در این

> در برخی از امدادرس�انیه ا فردی بود که 48پتو
گرفت�ه و به افرادی تعلق نگرفته اس�ت ب�ا این که
هاللاحمر و ارگانه ا تالش میکنند ولی ساختارمند
نیست و آشفتگی در آن وجود دارد یا کج سلیقگی
برخورد میش�ود وقتی در کش�ور حوادث�ی از این
دست داریم باید س�اختارمند شود گاهی افرادی از
شهرهای دیگر کوچ میکنند و به این مناطق میآیند
عدهای حتی در این باره حرفهای هس�تند در بم نیز
با جمعیت دو برابری مواجه بودیم در بم موردی بود
فردی داشت وسایل آشپزخانهای را میبرد این گونه
مشکالت در مناطق سانحه دیده فراوان است
> در زلزله کرمانش�اه در آمار اولیه  32هزار واحد
تسهیالتمسکنروستاییتعیینشدهووامبالعوض
نیز تامین ش�ده اس�ت طبیعتا این س�ی و دو هزار
واحد یک تحول در منطقه ایجاد میکند و در حدود
 30درصد تحت پوش�ش قرار میگیرد از این تعداد
خانهه ا  12هزار مورد خراب شده است و ما  18هزار
خانه فرس�وده و آسیب پذیر خراب نشده داریم که
از این فرصت اس�تفاده میکنیم با توجه به آمادگی
مردم تا این خانهه ا نیز بازسازی شود
چند ماه باالی  50درصد پیش��رفت ک��رده ایم و بنا داریم مناطق
روستایی را تا پایان شهریور تمام کنیم.
مس��کن روستایی نیز در دو بخش اس��ت؛ یکی منازل 100درصد
تخریب ش��ده هستند و بخشی دیگر خراب نش��ده اند ولی چون
ساختمان فرسوده میباش��د ارزش تعمیر ندارد و باید وام بگیرند
و از نو س��اخته شود .واحدهای فرسوده در جهت نوسازی تا پایان
سال ساخته میشود .در مسکن روستایی در فاز یک پایان شهریور
و واحدهای فرس��وده نیز تا پایان س��ال  97به اتمام میرس��د در
مناطق شهری پیچیدگی بیشتر است به احتمال زیاد بخش عمده
خانهها تا پایان سال  97ساخته میشود و بخشی دیگر به سال 98
میکش��د برخی از خانههای شهری چند طبقه است و هماهنگ
کردن خانوادهها در یک بلوک س��اختمانی نیز کار دشواری است
طبیعتا درشهر روند طوالنی تر است اما روستاها در تالشیم تا پایان
شهریور اولویتهای اول که واحدهایی که صددرصد تخریب شده
بودند بازسازی میشود.
توقع با توان ممکن است سنخیت و همخوانی نداشته باشد
ولی شما در درون حجمی از ویرانیها توان خود را نیز میبینید
چقدر از روند کار راضی هستید.
ما برای هر مس��ئلهای که مربوط به بازس��ازی ش��ود پاسخ داریم و
نقطه کوری وجود ندارد کار هم به خوبی شروع شده است در شهر
س��رپلذهاب دو هفته قبل ف��ردی را دیدم که  100میلیون تومان
هزینه را خودش داده بود این نشان میدهد مردم پای کار هستند در
شهر هم این گونه است مردم پای کار هستند وقت و انرژی و سرمایه
میگذارند در روستاها نیز زن و مرد با هم در بنایی کار میکنند.

200هزار واحد سهمیه دارد و عالوه بر اینکه  30هزار واحد دیگر که
این نیز جهشی دیگر است .در مسکن روستایی نیز  5میلیون وام
بالعوض دارد که باعث میشود مردم خانههای بهتری را بسازند و
این نعمت بزرگی است در حدود دو سال نیز بیش از  12هزار خانه
شهری ساخته میش��ود و نوسازی میشود.در شهر سر پل ذهاب
حدود  6500واحد مسکونی ساخته میشود و کار بزرگی است.
خألهای قانونی موجود یکی از دغدغههای جدی است آیا
ش��ما با خألهایی مواجه بوده اید که در رسانه مطرح کنید یا
مجلس و افرادی که قانون را اصالح میکنند قوانینی را تصویب
کنند تا دس��تگاههای اجرایی در این موارد در کالف قانونی
نگه ندارند؟
حادثه به دو بخش تقسیم میشود؛ اول امداد و نجات میباشد که
در این بخش مشکالت زیادی وجود دارد گاهی هزینههای زیادی
پرداخت میش��ود در برخی از امدادرسانیها فردی بود که  48پتو
گرفته و به افرادی تعلق نگرفته است با این که هالل احمر و ارگانها
تالش میکنند ولی ساختارمند نیست و آشفتگی در آن وجود دارد
یا کج سلیقگی برخورد میشود وقتی در کشور حوادثی از این دست
داریم باید ساختارمند ش��ود گاهی افرادی از شهرهای دیگر کوچ
میکنند و به این مناطق میآیند عدهای حتی در این باره حرفهای
هستند در بم نیز با جمعیت دو برابری مواجه بودیم در بم موردی
بود فردی داشت وسایل آشپزخانهای را میبرد این گونه مشکالت
در مناطق س��انحه دیده فراوان است .مواردی که میتواند به اینها
کمک کند برنامه ریزی است در بازسازی هم میبینیم گاهی افرادی
س��الها قبل از روستاها رفته بوده و حاال آمده اند و مدعی نوسازی
شدهاند ما فاقد آمار و اطالعات جامع در کشور هستیم و جمعیتها
بهخوبی ثبت و ضبط نمیشود وقتی یک نفر تصمیم میگیرد به
تهران بیایند ظرف یک هفته مهاجرت میکند و به تهران منتقل
میش��ود این مسئله مهمی است که به این راحتی جمعیت بدون
هیچ محدودیتی جا به جا میشوند ما آمار دقیق نداریم باید روی
اینها کار شود و هر کس بخواهد جا به جا شود در جای مشخصی
ثبت کند متاسفانه در این زمینه مشکالتی وجود دارد.
در زمینه مصوبات و تخصیصها با مشکلی مواجه نبودید.
نه به همه وعدهها عمل شد.
در یکی از مناطق میشنیدم که بانکها همراهی الزم را
ندارند وقتی با استاندار کرمانشاه صحبت میکردم میگفتند
بانکها را خواسته اند و با مشکالت نیروی انسانی مواجه اند.
با توجه به تجربه  30ساله بانکها در اینجا همکاری خوبی داشتند
برخی از روستاها فاقد بانک بودند یا یک بانک داشتند حاال شاید
با ضعف شعبات با مشکالتی مواجه اند و روند کند است.در آمار از
معرفی به بانکها  80هزار و  984خانوار و در عقد قرارداد  51هزار
خانوار میباشد حدود  30هزار مورد بانکها عقب هستند.
پس با کمبود اعتبار مواجه نیستید ؟
نه ،از نظر امکانات نیروی انس��انی و س��خت افزاری دچار مشکل
هستیم .

چقدر رضایت دارید؟
من این وضعیت را مطلوب میدانم و برای هر ابهامی پاسخ داریم!
به یک نکته مهم تاکید میکنم در هر کار اجرایی اصل اول و مهم
کار ،منابع میباشد .در این بازسازی منابع و تسهیالت و وام بالعوض
مردم تامین شده و این میتواند کمک کند .یک مقدار بحث مصالح
میباش��د قیمت مصالح به دلیل قیمت ارز دارای نوس��ان است ما
دنبال این هستیم قیمتها برای مردم کمتر شود و نوسانات تاثیر
نگذارد.

زلزلهه��ا تا مدتی کانون خبر اس��ت و بعد همه میروند
و هنرمندان ،خیرین و م��ردم صحنه را ترک میکنند و فقط
مسئوالنمیمانند.آیااحساستنهایینمیکنید.
متاس��فانه یک جاهایی به ویژه در بخ��ش خیرین میبینیم فرد،
متولی ساخت تعدادی مسکن میشود اما ما عهده دار هزاران واحد
هستیم برخی حضورها دردسرساز است چون میخواهند روستایی
را بالعوض بس��ازند و در دیگران توقع ایجاد میشود اما در ساخت
فضاهای عمومی و بهداش��تی که امکان ندارد خیرین وارد شوند و
در س��اخت مراکز درمانی و بیمارس��تانها و مدارس حضور یابند.
ظرفیتهای زیادی وجود دارد که برای آن هنوز منابع تامین نشده
و کار روی زمین مانده .خیرین باید در این حوزهها کمک کنند در
بخش مس��کن چون منابع تامین شده و س��ازو کار فراهم است و
تجربیات  30س��اله پشتوانه آن میباشد مردم راغب تر هستند در
تاسیسات زیربنایی کمک کنند.

برای مناطقی که زلزله آس��یب نرسانده نگاه ویژه تری
ب��رای بازس��ازیها دارید؟مج��اورت این خانهه��ا با مناطق
آسیبدیده نگرانیهایی دارد آیا برنامه خاصی ،برای ویژه تر
دیدهشدن این مناطق دارید؟
در زلزله کرمانش��اه در آمار اولیه  32هزار واحد تسهیالت مسکن
روستایی تعیین شده و وام بالعوض نیز تامین شده است طبیعتا این
سی و دو هزار واحد یک تحول در منطقه ایجاد میکند و در حدود
30درصد تحت پوشش قرار میگیرد از این تعداد خانهها 12هزار
مورد خراب ش��ده اس��ت و ما  18هزار خانه فرسوده و آسیبپذیر
خراب نش��ده داریم که از این فرصت استفاده میکنیم با توجه به
آمادگی مردم تا این خانهها نیز بازسازی شود.

از زلزله کرمانش��اه ب��ا همه تجربیاتی که داش��تید چه
آموختید؟
سعه صدر و نجابت مردم خوب کرمانشاه خوب بود همه مردم کشور
خوب هستند همت و همیت مردم که پای کار آمدند و واقعا کمک
کردند اگر از بخش دولتی یک کانکس آوردند در بخش خصوصی
دو کانکس آوردند هنوز هم مردم نگرانند و کارها را دنبال میکنند
تا در صورت نیاز کمک کنند ،حضور مردم در این حادثه بی نظیر
بود و بیش از حوادث دیگر نمود یافت.

شما تا پایان شهریور روستاها را تکمیل میکنید؟
روستاهای فاز یک یعنی روستاهای صد در صد تخریبی حتما.
نهایتا کل بازسازی شما تا پایان سال  98تمام میشود؟
بله همه شهرها و روستاها.

یعنی ش��ما  200هزار واحد در کل کش��ور دارید و در
کرمانشاه  20درصد از کار یک سال را انجام میدهید.
این جدا از س��همیه کرمانشاه اس��ت! فرض کنید کرمانشاه از این

با توجه به حضورتان در مس��کن اقشار ضعیف در حوزه
خودتان چه آموختید؟
کار بازس��ازی کاری تکراری است و مطلب جدیدی در آن نیست
که بگوییم تجربهای جدید به دس��ت بیاید همان بازس��ازی است
با محوریت و مش��ارکت مردم ش��کل میگیرد مردم خود تصمیم
میگیرند و در آن جایی که نیاز است حضور مییابند.

