اقتصاد مقاومتی

سه شنبه  30آبان ۲. 1396ربیع االول .1439شماره 19688

7

تکلیف  ۷۵درصدی نوسازی مسکن
روستایی تا ۱۴۰۵

در آخرین آمار443 ،هزار مسکن روستایی در خراسان رضوی موجود است .از سال  84تاکنون که طرح ویژه نوسازی و به سازی مسکن روستایی
اجرایی شده است110،هزارواحد پایانکار دریافت کرده اند .بر اساس افق 1405طرح جامع مسکن تکلیفی برای ما وجود دارد .بر این اساس باید
75درصد مسکن های روستایی را تا سال 1405نوسازی کنیم .بنیاد مسکن خراسان رضوی تاکنون توانسته30درصد این تکلیف را عملی کند.

خراسان وضعیت مسکن روستایی در  5برنامه توسعه کشور را بررسی می کند

 311هزار مسکن روستایی خراسان رضوی منتظر مقاوم سازی
با افزایش جمعیت شهرنشینی و شیوع بیکاری و تورم در
شهرها و در مقابل ارائه خدمات رفاهی به روستاییان تالش
می شود تا مهاجرت به شهرها کم تر شده و از میزان رشد
آن کاسته شود .یکی از مسیرهای تحقق این هدف توسعه
روستایی و افزایش مزیت هــای زندگی در روستاست.
ساخت منازل مسکونی جدید و نوسازی شده با امکانات
بیشتر در روستا یکی از مهم ترین مسائل اصلی توسعه
روستاست .در سال های اخیر اقدامات فراوانی توسط بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و دیگر نهادها برای سازماندهی و
ساماندهی ساخت و ساز در روستاها صورت گرفته ،ولی
به دلیل نبود متولی واحد و ابزار کنترلی از سوی ادارات و
سازمان های مذکور ،تاکنون نتایج چندانی در این زمینه
به دست نیامده است .اگر چه بر اساس تکلیف برنامه ششم
توسعه جمهوری اسالمی ایران باید ساالنه 200هزار واحد
مسکونی روستایی به سازی و نوسازی شود ،اما کماکان
بیش از سه میلیون و 200هزار واحد مسکونی غیرمقاوم
در روستاهای کشورمان وجود دارد .در استان خراسان
رضوی نیز از 443هزار واحد مسکن روستایی تنها 110
هزار واحد موفق به دریافت پایانکار شده اند.
▪معماری اصیل روستایی

طرحهایمسکنکهامروزهتهیهمیشودبهرغمبرخورداریاز
برخیارزشها،بهدلیلبیتوجهیبهمفهوممسکن،درتقابل
بازندگیومحیطاطرافقرارگرفتهاستودرحالتمطلوب،
نقایص و کاستی های خود را از طریق آزمون و خطا برطرف
میکند .در حالی که مسکن معاصر در چنین مسیری گام بر
می دارد ،مسکن بومی به خوبی به اصالت زندگی و ظرفیت
هایمحیطیآگاهبودهوبهجایبیتوجهیبهنیازهایزندگی
و مبارزه با متغیرهای جغرافیایی ،در هماهنگی با آن شکل
گرفتهاست.مصداقهایخوبایننوعمعماریرامیتواندر
خانههایروستاییمشاهدهکرد.یکیازمهمترینویژگیهای
معماری روستایی توجه به طراحی منطبق با نیازهای فطری
مردم و محیط و فعالیت های روزمره آنان مانند نوع فضاهای
معیشت مــردم اســت .مصداق های معماری از همنشینی
فضاهای زیستی و معیشتی در این نوع مسکن ،عمق توجه
به زندگی مردم و نیازهای آن هاست که فضای کالبدی را
با داستان زندگی مردم هماهنگ و آن را ایجاد کرده است.
چنیننگاهیبهزندگیوتوجهبهنیازهاوهماهنگیبامحیط
طبیعیمنجربهشکلگیریاشکالمختلفمسکنبهصورت
چادر ،آالچیق و مسکن موسمی یا دایم شده است .معماری

روستایی اعم از مسکن یا معماری فضاهای عمومی مانند
آب انبارها ،یخچال ها ،آسیاب های آبی و بادی ،کفتر خان ها
(برایحاصلخیزیورشدگیاهان)،بندهاو...مصادیقبارزی
از زندگی مردم است که نشان دهنده جهان بینی و چگونگی
دانش سازندگان آن است .توجه به روستا و مسکن روستایی
و معماری نشات گرفته از فطرت انسانی آن و فضای طبیعی و
بستریکهدرآنشکلگرفتهاست،امروزهنیزمیتواندراهگشا
و راهنمای معماران در طرح مسکن روستایی باشد .اما آغاز
چنینحرکتیمستلزمپدیدارشناسیمسکنروستاییورجوع
دوبارهبهمدلهایاصلیتوسعهایآناست.چنینفرایندی
گاممهمیدرمسیرشناخت،درکواحاطهبهموضوعمحسوب
می شود که می تواند در تبیین اصول و معیارهای مسکن
مطلوبروستاییاثراتمثبتیداشتهباشد.
▪طرح ویژه به سازی پس از  10سال

طرح به سازی مسکن روستایی از سال  1374توسط بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،با هدف بهبود کیفیت مسکن
و بافت روستایی و ارتقای سطح ایمنی ،بهداشتی ،رفاه
و آسایش مسکن روستایی آغاز شد .این مهم توأم با ارائه
تسهیالت و زیرساختها ،قابلیت آن را مییافت که به ایجاد
حس تعلق به مکان ،حفظ تراکم جمعیت خانوار ،بهبود
سیمای بصری و چشم انداز روستا ،مقاوم سازی مسکن و در
نتیجه به به سازی زندگی روستایی بینجامد ،هر چند با فراز
و نشیبها و مشکالت فراوان اداری و اجرایی روبه رو بود ،با
این وجود به منظور تسریع در روند اجرای به سازی مسکن
روستایی و نیل به اهداف این طرح و با عنایت به کسب تجارب
ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سالهای گذشته،
طرح ویژه به سازی مسکن روستایی در سال  1384در
هیئت دولت به تصویب رسید.
▪تکلیف 200هزار واحدی

در کشور بیش از پنج میلیون و 300هزار مسکن روستایی
وجود دارد .از این تعداد بیش از سه میلیون و 200هزار
واحد روستایی غیر مقاوم است که نیاز به نوسازی و بازسازی
دارنــد .در برنامه ششم توسعه کشور نیز ساخت ساالنه
200هزار مسکن روستایی مکلف شده است .این در حالی
است که بر اســاس آمــار بنیاد مسکن تا سال  92به طور
متوسط برای 200هزار واحد مسکن روستایی تسهیالت
نوسازی پرداخت شده و در مجموع سال  92و  93تنها پنج
هزار فقره تسهیالت پرداخت شده است.

برنامه های بعد از انقالب

سیاست مسکن روستایی

برنامه اول 72-68

 واگذاری زمین برای احداث مسکن روستایی در نظر گرفتن وام های تعمیرو نگهداری بنا پیش بینی ساخت و احداث  702هزار واحد مسکونی روستایی -اتکا به سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیستم بانکی برای احداث واحدهای مسکونی روستایی

برنامه دوم 78-74

 استفاده از تسهیالت بانکی پیش بینی ساخت واحد مسکونی به صورت آزاد و حمایت شده با استفاده از تسهیالت بانکی ایمن سازی  500هزار واحد مسکونی روستایی برای مقابله با آسیب های ناشی از سوانح طبیعی مقاوم سازی مسکن روستایی از طریق ایجاد تشکل های روستایی ،آموزش و ترویج روش های فنی ،ضوابطو مقررات کمی و کیفی
 -صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در  2000روستای بیش از  400خانوار

برنامه سوم 83-79

 احداث و نوسازی  802هزار واحد مسکونی در روستاها با استفاده از تسهیالت به سازی و اعتبارات بازسازیمناطق سانحه دیده
 صدور سند برای واحدهای مسکونی تهیه نقشه های تفکیکی برای کلیه روستاهای بیش از 200خانوار و مراکز دهستان ها (به منظور فراهم کردنصدور اسناد مسکونی)
 -احیای بافت هایی با ارزش تاریخی و فرهنگی در روستاها

برنامه چهارم 89-84

 ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها تهیه طرح جامع مسکن کشور سیاست های حمایتی بخش مسکن الزام به رعایت آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد کردن مصالح و روش های مؤثر در مقاوم سازی ساختمان ها اعطای کمک های اعتباری و فنی برای به سازی و نوسازی مسکن روستایی حمایت از ایجاد کارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و ارائه کنندگان خدمات فنی صدور سند برای واحدهای مسکونی -احیای بافت هایی با ارزش تاریخی و فرهنگی در روستاها

برنامه پنجم 94-90

 مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و اصالح الگوی مصرف به ویژه انرژی و لزوم رعایت مقررات ملیساختمان
 تأکید و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی تأکید بر بهره وری زمین در مناطق روستایی اصالح الگوی مصرف به ویژه انرژی در بخش مسکن و ساختمان از طریق بیمه کردن ایجاد ایستگاه های شتاب نگاری ،زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزلـه در روسـتاهای بـزرگ بـه ازای هـر 25هـزار نفـر یـک ایسـتگاه به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری زلزله
 -بررسی طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضای روستایی برای معلوالن جسمی و حرکتی

▪طرح نظام فنی روستایی

با توجه به لزوم ساخت واحدهای مسکونی مقاوم و امن در
مقابل خطرات حوادث طبیعی ،ضرورت تشکیل یک نظام
کنترلی در ساخت و سازهای روستایی برای دست یابی
به مسکن روستایی مقاوم و نیز اهمیت مسکن روستایی در
رشد و توسعه پایدار کشور ،موضوع ساخت و ساز اصولی با
نظارت مناسب نباید نادیده گرفته شود .طرح نظام فنی
روستایی تشکیالتی است که برای دست یابی به این امر مهم
شکل گرفته و از سال 1382در تمامیاستانهای کشور راه
اندازی و کلیه نقاط روستایی را تحت پوشش قرار داده است.
▪اهداف طرح نظام فنی روستایی

 ترویج اصول فنی ساختمان سازی و رشد آگاهی عموم ی
 هدایت بافت فیزیکی روستاها و به سازی محیط زیست وسکونتگاههایروستاییبراساسطرحهایهادیروستایی
 ارتقای کیفیت ساخت و سازهای روستایی استفاده صحیح از مصالح مقاوم و استاندارد شناسایی ،به کارگیری و ساماندهی نیروهای انسانیبومیمستعد در فن ساختمان سازی روستایی
 ارتقای دانش فنی و اجرایی ناظران با آمــوزش علمیوعملی مستمر آنان
▪طرح هادی با شناخت دقیق مسائل

مهندس کلهر مــدرس دانشگاه دربــاره طرح های مسکن
روستایی و طرح هــادی و مشکالت این طرح ها این گونه
توضیح می دهد :طرح هادی به منظور شناسایی بافت اولیه
روستا ،معابر ،تخمین کیفیت ابنیه و ساماندهی کاربری
های عمومی و خصوصی تهیه می شــود .تامین جانمایی
کاربری های عمومی ،تفریحی ورزشی ،تجاری ،بهداشتی
و فرهنگی با توجه به رشد جمعیت می تواند به توسعه کالبد
روستا کمک شایانی کند ،ولی متاسفانه در تهیه طرح های
هادی هیچ گونه مطالعه ویژه ای در خصوص وجود گسل،
امکان روناگرایی و زمین لغزش که از مهم ترین پدیده ها در
هنگام وقوع زلزله است ،انجام نمی شود .بنابراین الگویی
برای توسعه روستاها ارائه می شود ،در صورتی که مطالعات
صورت گرفته درباره این طرح تنها شامل مطالعات فضای
عملکردی است و تقریبا از منظر مطالعات زمین شناسی بی
بهره به نظر می رسد .از سویی دیگر با توسعه روستاها و توجه
نکردن به طرح ،روند گسترش با همان شیوه سنتی و معمول
ادامه پیدا می کند و پس از ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی

در نواحی خارج از طرح ،این مناطق با پیگیری اهالی و اصالح
طرح به محدوده روستا الحاق می شود یا تغییر کاربری می
یابد که عمال کاربرد طرح های هادی را زیر سوال می برد و از
یک طرح هدایتگر به یک طرح هدایت شونده تبدیل می شود.
▪رعایت نکردن نکات فنی وقانونی

این کارشناس حوزه مسکن روستایی درباره مسائل درگیر
در طرح مسکن روستایی می گوید :متاسفانه به علت به
کارگیری کارگران و ناظران نیمه ماهر در بعضی از این پروژه
هاوبرایکاهشهزینههایطرح،ازمصالحولوازمباکیفیت
نامناسب و بعضا پایین استفاده می شود ،این مسئله عالوه بر
این که کیفیت محصول نهایی یعنی ساختمان را پایین می
آورد ،خطر پذیری و استحکام آن را نیز تحت الشعاع خود
قرار می دهد.از طرف دیگر در برخی موارد شاهد هستیم
که تعدادی از این واحد ها در روستاها با رعایت نکردن
حریم قانونی راه ها و دستگاه های خدمت رسان ،سبب بروز
مسائل و مشکالت بسیاری در این حوزه می شوند.
▪132هــزار قــرارداد و  110هزار پایانکار نتیجه طرح
مسکن روستایی

حسن حسینی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی خراسان رضــوی دربــاره تعداد
مسکن روستایی استان و تعداد مسکن هایی که بازسازی و
نوسازی شده اند ،می گوید :تاکنون نتایج آماری سرشماری
سال  95به دستمان نرسیده ،اما در آخرین آمار که مربوط
به سال  1390است443 ،هزار مسکن روستایی در استان
خراسان رضوی موجود است .از سال  84تاکنون که طرح
ویــژه نوسازی و به ســازی مسکن روستایی اجرایی شده
است132 ،هزار فقره قرارداد داشته ایم که 110هزار فقره
پایانکار دریافت کرده است .بر اساس افق  1405طرح
جامع مسکن ،تکلیفی برای ما وجود دارد .بر این اساس باید
75درصد مسکن های روستایی را تا سال  1405نوسازی
کنیم .بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی تاکنون
توانسته است 30درصد این تکلیف را عملی کند.
در کرمانشاه حتی یک واحد مسکن روستایی ما تخریب نشد
معاون بازسازی و مسکن روستایی استان خراسان رضوی
در پاسخ به این سوال که گفته می شود مصالح استفاده
شده و ساختمان های ساخته شده از کیفیت الزم برخوردار
نیستند ،بیان می کند :کسانی که ایــن مــوارد را مطرح
میکنند قطعا بی اطالع هستند و اطالعات دقیقی از طرح
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افقی:

عمودی:

-1پیر و از کار افتاده – مقنی  -2مادر– گرفتاری  -عید
ویتنامی ها  -3بیماری ریــوی  -چهره  -4ترشرویی -
دیهیم -اهلی  -5ریشه – بشقاب بزرگ – نه خودمانی
 -6سقف دهــان– بافت  -7فانوس دریــایــی -کنج -8
دشت  -نوعی نمایش تصویری اطالعات روی سطوح
که اطالعات آن را می توان توسط ماشین بازخوانی کرد
 -9واژه شناس – الهه هندی  -10اشــاره به دور -شتر
تندرو -کشتی جنگی  -11پسوند شباهت – برقرار -
عالمت مفعولی  -12آداب  -عارض  -13پرگار -یکسان

حسینی معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن درباره رعایت
حریم جاده ها و نیز رعایت آیین نامه های اصولی در ساخت و
سازهایمسکنروستایینیزمیگوید:اینسوالالبتهدرحوزه
تخصصیمعاونتعمرانروستاییاست،امابایدبگویم،تمامی
مواردی که می خواهد در ذیل طرح هادی و مسکن روستایی
تصویب شود ،باید از تمامی نهادهای مربوط مانند اداره راه و
شهرسازی،ادارهمنابعطبیعی،آبمنطقهای،جهادکشاورزی
و  ...استعالم و در صورت تایید استعالم می تواند تصویب شود.
اگر در این بین فردی خودش اقدام به رفتار غیر اصولی کرده

عملکرد طرح ویژه به سازی مسکن روستایی اعتبارسال  93کل کشور(منتهی به تاریخ )96/3/28
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20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1

-1معلم ثانی  -حریف – تجمع گروهی بــرای بحث و
مذاکره دربــارۀ مسائل اجتماعی یا سیاسی  -2گریز -
انبار كشتی -نت چهارم -زخم آب کشیده  -می دهند
ورسوا می كنند -رود ناشنوا  -3كفش چهارپایان -تمام
 قصه -صریح  -4پارچه دریایی  -عسس -تلخی – شمع -5حرارت بدن  -گروه ورزشــی -مژده  -گوارش  -اگر
-6بالکن -آهسته  -پیرو  -7بی مو – خالص  -غالف
شمشیر-قایق – باالی فرنگی  -8خزنده گزنده – تردید
– تلفظ یونانی نام دخترانه روشنک  -منزل  -9پرگویی-
آهو – بیهوده – قلم خارجی  -10یادداشت  -لحظه-
واحد سطح – جهت – از غالت – كجاست ؟  -11غذای
بادمجانی  -از انواع ساعت – عضو سفارت

▪تا تایید استعالمات نباشد ،مصوب نمی شود

▪تسهیالت  20میلیونی برای درجاسازی

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اســامــی خــراســان رض ــوی در خــصــوص نــحــوه پــرداخــت
تسهیالت و جزئیات آن می گوید :بر اساس مصوبه تسهیالت
استان خراسان رضوی در سال 15 ،96هزار و  700فقره
تسهیالت داشته ایم که تاکنون 6700فقره ابالغ و به بانک
معرفی شده است .تا این لحظه از این تعداد 5600واحد
با بانک قــرارداد بسته و پروسه پرداخت را آغاز کرده اند.
تسهیالت مسکن روستایی در دو مدل  20و  18میلیون
تومان پرداخت می شود .طرح  20میلیون تومانی برای
شهرهای مرزی ما و افرادی است که با رعایت تبصره قانون
انرژیقصددرجاسازیدارند.اینوامها 15سالهوباکارمزد
پنج درصد اعطا می شود .ما تمام توان خود را برای جذب
اعتباراتگذاشتهایم،ازمردمهممیخواهیمتاروندنوسازی
وبهبودمسکنروستاییخودراآغازکنندتابتوانیممسکنیبا
حداقل ایمنی و در اصطالح خانه ای امن داشته باشیم .خانه
امناینامکانرامیدهدتادرزمانوقوعزلزله،امکانخروج
از خانه به سهولت ممکن باشد.

تعداد عقد قرارداد طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی اعتبارسال 95کل کشور (منتهی به تاریخ)96/4/۱۱
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های ما ندارند .برای نمونه در همین زلزله اخیر استان
کرمانشاه که  7.3ریشتر شدت داشت ،حتی یک مسکن
روستایی نوسازی شده تخریب نشده است .یکی از مسئوالن
وزارت مسکن و شهرسازی نیز به طور رسمی اذعان کرد که
واحدهای بنیاد مسکن هیچ مشکلی ندارند .در زلزله اخیر
استان خراسان رضوی نیز در روستای دوقلعه براش فریمان
که کانون زلزله بود و  72خانوار داشت ،تمام واحدهای
مسکونی تخریب شده بودند ،اما تنها واحــدی که تحت
نظارت بنیاد مسکن ساخته شده ،سالم مانده است.

باشد و ذیل طرح ما نباشد ،زیر مجموعه طرح ما نیست.

افقی
 - 1مایه آسایش و سعادت انسان است  -دستمزد كارمند -
گوشهایدردستگاههمایون-شناخت- 2شهرسربداران
 یکی از سه حالت ماده -یاغی و نافرمان  -همراه متل 3 رمانی نوشته جمال میر صادقی  - 4محافظ گل  -مائده نوعی خط قدیمی  -مجازات  - 5نشانه های نوشتاری نوعی انرژی  -غریبه نیست  -کوچکترین کشور شمالآفریقا  - 6عالمت اختصاری "نسخه بدل"  -از سازهای
زهی  -صادق و صمیمی  -چیزها -شعله آتش  - 7كنترل
كردن  -مشاهده كردن  -مقابل آمدن – رقم ها  - 8نقطه
شــروع  -شیپور بــزرگ جنگی  -از شبکه های رادیویی
سراسری -تنه درخت  - 9کنایه از انجام دادن امری محال
است  - 10اجاره بها  -از گیاهان آپارتمانی که از نور وسط
روز بیزار است  -مربوط به شهر  -نوعی دیسک فشرده
 - 11مجموعه داستانی نوشته بزرگ علوی  -مربوط به
هنر  -آرامگاه – خداوندی.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 -14تحمل رنج و مشقت  -زادگاه ابراهیم(ع)  -15نیم
سال تحصیلی -توشه  -16پهلوان -درس خوانده  -مکان
 -17دام – لطیف  -پسر  -18اندک  -آفت گندم -19
منقار پرنده  -ناگزیر -ویتامین جدولی  -20دستور زبان
بیگانه – صاحب منصب

طراح جدول :بیژن گورانی

ا
ر
ش
ن
ه
ن
گ
ک
ک

ن ی س
م ر
ب
ن
ج ج
و ا ر
ا ب ی
ر ا
ل
ر
و ن
ی ا ن
ا ر ی

س ل ا خ
ك ل ا
و
ك م
ل ا
ه
د و ن
ن و ر
ا د ر
ل
ه ا
س و
د
ا ز م
ن ی ا م
ن م ا د
ن ز ا
ز

ا م ی ل
ر و ا
ت
ز م
ا ل
ا
ر م ز
ف ر
م
ی ا ت ی ك
ز ا
ی
م
و م ا
ت ا و ل
ن ا م ی
ن س ی
ر

ا و
ل
ق
ا ن
م ا ر
ت ر م
و ا
ن
ل
ی خ
ك ا ه
ر م
ه
م

حل جدول شماره 698۴

ر س ت
ا ر و
ش ل
ک ج
ا
ه
ل ا ن
ا ی ب
ک ا
م ش
و
ق
و ا ر

فلزیبهشکلزاویهقائمه- 11عدسپختهلعابدار-چینهای
منظمپرده- 12ناسازگار-لطیف- 13فراغتخاطر-مجهز
كردن- 14ازآحادزمان-خباز- 15مشورت-روشنوتابناك
- 16نوعیگلولهبرایتمریننظامی-ینگهدنیایی- 17طرز
عمل-واضحوقابلشنیدن-18راهباریكوسرپوشیده-یخزیر
ناودان-19پلیسفضایتولیدوتبادلاطالعاتناجا-نویسنده
-20كیسهوسایلخیاطی-همیشگی-حرفدهنکجی.
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عمودی
- 1گرداگرددهان-خطابمحترمانهبرایبانوان-مجموعه
دستگاه گوارش  - 2نام پدر حضرت محمد(ص)  -زالزالك
 - 3پوچ و بی ارزش  -گذراندن و صرف کردن  - 4میوه ریز
شیرین-موسیقیدانعصرساسانی- 5فرستادن-قلزم6
همنبرد-وسیلهتوزین-7تحسینفرنگی-تنها-8زیباییو آراستگی  -اسب اصیل و تندرو  - 9برف آذری  -فرشته
مهردرآیینزرتشتی- 10حاالتچهرههنرپیشه-پروفیل
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