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گالیه او اما درباره کمکهای مردمی است که حدود یک ماه است متوقف شده و متاسفانه فضای اوایل زلزله هم
از بین رفته و مردم به عده دیگری مثل دایی و زیباکالم و ...اعتماد کردند که با وجود پیگیریها به ما گفتند هدف
و برنامه خاص خودمان را داریم.

کمک های مردمی
متوقف شده است
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وضعیت اسکان موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه؛  90روز پس از زلزله
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غم و امید؛ چهره امروزروستاها

وضعیت در روستای زلزله زده شنقال خالدی.

مدرسه روستای میرمیرو که در اثر زلزله تخریب نشده است

وسایلبازینصبشدهبرایزلزلهزدگانروستایشنقالخالدی

عکسها :حسین حاتمی

هــادی محمــدی 90 -روز از آن حادثــه غمبــار
می گذرد ،حادثه ای که روی همه داشته های یک
خانواده آوار شــد ،از فرزند و پدر و مادر و همســر
و بــرادر و خواهــر گرفته تا ســقفی که بــرای برپا
کردنش سال ها زحمت کشیده اند ،همه در چند
ثانیه از بین رفت و مردمی ماندنــد با خاطره ای و
خاکی تلخ .این جا ســرپل ذهاب اســت؛ شهری
که برای بعثی های عراقی ســدی شــد تا نتوانند
به خاک پاک میهن مــان نفوذ کنند ،شــهری که
تیزپروازی همچون شهید شــیرودی برای دفاع
از آن ،خــون مطهــرش را نثار کــرد ،این جــا دیار
هموطنان کرد نژادمان از شیعه و سنی و اهل حق
اســت که قرن ها برادرانه با یکدیگر زیســته اند.
این جا شهر امید به آینده اســت؛ چنان چه قنبر
خانی زاده که روستایی ساده ای در سرپل ذهاب
اســت با بغضی در گلو می گوید من خانه ام را سه
بار توسط بعثیها و منافقان و زلزله ویران دیدهام
اما امروز امید دارم که آینده را بسازم ،او میگوید
شرمنده لطف و مهربانی همه مردم ایران است و
البته کمک دولت را میطلبد.

یکی از اتوبوس های کانکس شده برای ایجادآرایشگاه در روستای
زلزله زده کوییک عزیز

این جا سرپل ذهــاب است که در ورودی آن تابلویی به شما
میگویدبهشهر"مظلومانفاتح"خوشآمدید.ایناولیننویدبه
شماستکهمیگوید:اگرچهجنگومنافقانوزلزلهسهبالبرای
این منطقه سرسبز بودند اما مردمانش با وجود مظلومیتشان
حتمابرمشکالتومصیبتهافاتحخواهندبود.
طی روزهای گذشته مهمان مردم خونگرم سینه ستبر ایران؛
سرزمینپهلوانان،کرمانشاهعزیزشدیمتاازمناطقآسیبدیده
اززلزلهآبانماهگزارشتهیهکنیموضمنهمدردیبااینمردم
مقاوم ،روند رسیدگی و بازسازی را در شهرستان سرپل ذهاب
بررسیکنیم.ورودمانهمراهشدبااستقبالگرممسئوالنبنیاد
مسکن انقالب اسالمی که در فضایی جهادگونه و تقریبا گمنام
در همه مناطق آسیب دیده از بالیای طبیعی در کشور مشغول
بازسازیهستند.نهادیانقالبیکهازرویشهاوثمراتانقالب
اسالمی است و امروز در سرپل ذهاب به ارائه خدمت میپردازد
و در این سفر دو روزه نیز کمک و همراهی صمیمانهای با گروه
اعزامیروزنامهخراسانداشتند.
این گزارش مشروح در چهار قسمت و با تبیین اقدامات اسکان
موقت در روستا و شهر و بازسازی در روستاها و شهر سرپل
ذهابتهیهوتنظیمشدهوسعیکردیمتادرکناربیاناقداماتو
کمبودهادرهمکالمیبامسئوالنمحلی،توضیحاتآنهارانیز
بشنویم.امروزاولینقسمتاینگزارشپیشرویخوانندگان
محترماست.

کشورقراربودهبهچهافرادیکمکیاتسهیالتتعلقگیرد.طبق
توضیح مهندس مجید جودی مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن
انقالباسالمیکهمتولیاصلیاسکانموقتودایمدرمناطق
زلزلهزدهاست،براساسمصوبهدولتافرادیکهخانههایشان
طبقکارشناسیصورتگرفتهدربیشاز 1900روستا،تخریب
کاملشدهمیتوانندکانکسبگیرندیادرصورتتمایلبهصورت
بالعوض5میلیونتوماندرشهرو3میلیونتوماندرروستاپول
دریافتکنندواینموضوعدربارهساکنانهرواحدتخریبشده
صادق بوده و ربطی به مالک یا مستاجر بودن ندارد .طبق آمار
ارائه شده تا پنج شنبه 19بهمن ماه و با گذشت90روز از زلزله،
از هفت هزار و 457واحد تخریبی در شهرها و  13هزار و998
واحد تخریبی در روستاها15،هزار کانکس به مردم داده شده
و 3400نفرهممبلغبالعوض5یا3میلیونتومانیراگرفتهاند
ضمناینکهکسانیکهخانههایآنهادرحدتعمیر،کارشناسی
شده است نیز از این موضوع استثنا هستند و کانکس یا پول
بالعوضنمیگیرندوبایدبهدنبالوامتعمیراتخانهخودباشند.
طبق مشاهدات میدانی ما در روستاها مردم مشکل کانکس
نداشتند و تقریبا بیشتر افراد در روستاهای "شنقال خالدی"،
"میرمیرو" و "کوییک عزیز" که از آنها بازدید کردیم و به صورت
اتفاقی نیز انتخاب شدند کانکس گرفته بــودنــد ،هرچند
روستاهایی در دوردســت همچون روستای "شیشه راه" هم
وجودداشتندکهمانتوانستیمبهآنجابرویمامابهگفتهبرخیاز
اهالیآن،هنوزکمبودکانکسدرحدسهیاچهارمورددارندکه
طبقوعدهمسئوالنبنیادمسکندرچندروزآیندهاینکمبودها
نیزبرطرفخواهدشد.

هوایی بهاری برخالفتهران سردوبرفی

اتوبوسهایکانکسی سعید قاسمی

در تهران که هستی اخبار مناطق زلزله زده بسیار ناخوشایند
است .روزهایی که تهران برف می بارید و دما زیر صفر بود
بسیاری از سر همدردی و مهربانی به یاد هموطنانشان در
چادرها بودند اما ورودمان به منطقه با هوایی مطبوع و بهاری
همراه بود ،دمایی حداقل  10درجه گرم تر از تهران و زمینی
که نشانی از بارش برف نداشت و بیشتر سرسبزی و طراوت
منطقه چشم نواز بود .حتی برخی مردم و مسئوالن محلی
گفتند که دمای این منطقه از خرداد ماه به بعد افزایش زیادی
پیدا میکند و در اواسط تابستان سابقه دمای بیش از50درجه
دارد .این شرایط آب و هوایی که برای ما نیز غیر منتظره به
شمار می رفت باعث شد تا در همان ابتدای ورود کمی از
نگرانیهایمان بابت مردمکم کند.
اما مهم ترین موضوع و دغدغه پس از زلزله ،اسکان اضطراری
در چادر و اسکان موقت در خانههای تعمیری یا کانکس است،
موضوعی که البته حاشیه ها و شایعات زیادی نیز درباره زلزله
کرمانشاهایجادکردوفضایمجازیدرمواقعیازاینحاشیهها
پربود.برایدرکبهتروضعیتوبرداشتواقعیازاینموضوعبه
میانمردمروستاهاوشهرسرپلذهابرفتیمتااتفاقاترخداده
ومشکالتباقیماندهرابررسیکنیم.

همچنین در روستای "کوییک عزیز" شاهد بودیم برخی
گــروه هــای جــهــادی بــه سرپرستی حــاج سعید قاسمی از
فرماندهان سابق دفاع مقدس و مسئول بازسازی قرارگاه
سازندگی حاج احمد متوسلیان ،اتوبوس های اسقاطی را
تجهیز کردند و سعی داشتند تا به عنوان کانکس از آن ها
استفاده کنند .ایده جالبی بود اما تعداد این اتوبوس ها کم
و برای اهالی منطقه ناکافی است و همین موضوع می تواند
ناهماهنگیهایی را ایجاد کند ،به نظر میرسد استفاده از این
نوع کانکس ها برای امور عمومی مناسب تر باشد از جمله یک
نمونه که از آن به عنوان آرایشگاه استفاده میشود البته اصوال
روستای "کوییک عزیز" نمونه جالبی از اقدامات پس از زلزله
است .روستایی که رهبر انقالب نیز در آن حضور یافتند .در
این جا انواع کانکس های اهدایی ساخته شده توسط سپاه و
ارتش ،گروه های مردمی و غیر دولتی و حتی نمونه هایی از
کانکس های آلومینیومی آکاردئونی که به راحتی بسته و باز
میشوند دیده میشد.

کانکسیاپولبالعوض
قبل از هر موضوعی باید روشن شود که اصوال پساز زلزله غرب

توزیعسومینبستهغذاییهاللاحمر
یکی از مشکالتی که به ویژه در میان روستاییان شنیده شد
موضوع آذوقــه و معیشت بــود در ایــن خصوص از «قدیمی»
سرپرستهاللاحمردرشهرستانسرپلذهاب،سوالکردیم
کهویگفت:هماکنوندرمرحلهتوزیعبستههایغذاییمرحله

دوم ماهانه روستایی هستیم که پساز توزیع اقالم ضروری72
ساعتهابتدایزلزله،سومینبستهبهشمارمیرودکهدرشهرها
هم یک هفته قبل توزیع شده و به زودی کار در روستاها نیز به
پایان خواهد رسید .از او درباره اقالم این بستهها پرسیدیم که
پاسخداد:اینبستههایغذاییشاملیککیسهبرنج،حبوبات
و کنسرو است ضمن این که لوازم گرمایشی ،پتو و موکت نیز در
همان ابتدای اسکان در چادر توزیع شد .عالوه بر این اعضای
جوان هالل احمر نیز به چادرها سرکشی می کنند و کارهای
ویزیترایگانوحمایتروانیانجاممیدهند.وییادآورمیشود
اگرچه مطابق قانون ،هالل احمر وظیفه دارد تا  45روز حضور
داشتهباشداماماحدودسهماهاستکهدرمنطقهخدماترسانی
میکنیم.

چادرهای اسکان موقت آلومینیونی آکاردئونی برای زلزله زدگان
روستای کوییک عزیز

کمبودکانکسبرایافرادتحتپوششبهزیستی
یکیازمسائلیکهدرشهرهاوروستاهایزلزلهزدهدرخصوص
اسکاندرکانکسدیدهمیشدموضوعافرادتحتپوششکمیته
امدادوسازمانبهزیستیومشکالتاینقشرضعیفبودکهدر
اینزمینهمسئوالنمحلیکمیتهامدادحاضربهگفتوگونشدند
اماویسانیمدیرادارهبهزیستیسرپلذهابدرگفتوگوبامادر
این زمینه با بیان این که حدود چهارهزار مددجو در زلزله اخیر
آسیبدیدندوازاینتعداد1200واحدتخریبیداشتیم،افزود:
باپیگیریهاییکهداشتیم500کانکساهداییخیرانغیراز
کانکسهای بنیاد مسکن گرفتیم و در مجموع 1700خانوار
ما در کانکس زندگی می کنند و بقیه که حدود 2300خانوار
میشوند،خانوادههاییهستندکهمنزلآنهاتعمیرینوعدوم
وسومکارشناسیشدهاستواکنونکانکسندارند.

کانکسنیست
ویسانی ادامه داد :ما در موضوع مددجویان نظارت داریم ولی
کانکس نیست و همه امکانات در سرپل ذهاب متمرکز است.
هماکنوندرشهرهاییچونگیالنغرب،قصرشیرینوداالهو
مشکل داریــم اما در سرپل ذهاب و ثالث باباجانی کمبودی
نداریم.حتیروستایکوهزرانکه50خانهدرآنجاتخریبشده
استهنوزکانکسندارند.
گالیهاوامادربارهکمکهایمردمیاستکهحدودیکماهاست
متوقفشدهومتاسفانهفضایاوایلزلزلههمازبینرفتهومردم
بهعدهدیگریمثلداییوزیباکالمو...اعتمادکردندکهباوجود
پیگیریهابهماگفتندهدفوبرنامهخاصخودمانراداریم.
به نظر میرسد در این حوزه نیاز به کمکهای خیران احساس
می شود و به ویژه خانوارهایی که سرپرست معلول یا عضوی
معلول دارند نگاهشان به محبت مردم است تا بتوانند با تعمیر
خانههایخوددرمکانیمقاومزندگیکنند.
حضور نیروهای متنوع امدادی در روستاها و مزیتهای نسبی
روستاها در آواربــرداری ،اسکان موقت و موضوعات بهداشتی
نظیرسرویسهایبهداشتیوحمامباعثشدهتاکاردرروستاها
با سرعت بیشتری پیش رود و بیشتر روستاها یا کار بازسازی را
شروعکردهاندیادرمرحلهشروعبازسازیهستند.
در قسمت بعدی این گزارش به موضوع اسکان موقت در شهر
سرپلذهابمیپردازیم.

سرویس های بهداشتی خود ساخته مردم در روستای میرمیرو به
دلیل کمبود سرویس بهداشتی

خانه های سالم برجای مانده در منطقه زلزله زده روستای زلزله
زده شنغال حیدری

وضعیت زلزله زدگان در روستاها

جدول [شماره ]7054

جدول سخت [شماره ]266
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1مرکز اندیشه  -باجه فرودگاه برای انجام تشریفات  -از
درجاتنظامی-ازطوایفایرانی- 2گیاهیعلفیازخانواده
باقال-یارهمایون-تنگچشمی-شهريدرترکیه-3چارق
کنایهازتکبرکردناست- 4شرکتیکهسرمایهآنمتعلقبه چند نفر است  -اروپا  -كم عقل – خود رأی – 5عالی ترین
درجهنظامیدرارتشایران-افزونشونده-پهلوانافسانهای
آذری-شعلهآتش-6پسازژوئیه-پرچم-برقراركردنارتباط
تلفنی-صدایبلند-7موطالیی-پوشاکسر-مقابلعمدی
نوعیاردکبامنقاریبادکرده-8مدفنشیخصدوق-قلزمدرحالدویدن-یاریدهندگان-9شاعرونویسندهآلمانیصاحباثردیوانشرقیوغربی-نقاشدانمارکیقرنبیستم
- 10معشوق-مالمت-شهریدراستانکرمان-گونهها
-11نهمینماهسریانی-بیمذهب-ازارتفاعاتمهماستان
قزوین-نیمکاسه!.
عمودی
 - 1داستانی کوتاه نوشته ماکسیم گورکی -رمان مشهور
پائولوکوئیلو- 2خاشاك-غذاییایتالیاییشبیهماکارونی
-3کاشفمیکروبهاری-سرسرا-4آبشرعی-عددییک
رقمی-پزشکتجویزمیکند-5لوازم-جنگیبیننادرشاه
وشاهگورکانی-6موجمتوسطرادیویی-7راهیافتن-هنگام
ورودبهجاییگفتهمیشود-8دردچشم-لباسرزم-شتاب
وتعجیل- 9آسانگیری-ازاجزایپیراهن- 10منطقهای

سردسیردرشمالروسیه-منفك-11شهریدرایالتتورینگن
آلمان-نامچندتنازپادشاهانفرانسهبود- 12قالبزرگری
مجمعالجزایریدرجنوبغربیاقیانوسکبیر- 13منجمددمپختك-قبر– 14گلبولهایخوندرآنشناورند-قلعهو حصار  - 15واحد زمانی صنعتی برای سنجش هزینه ها و
دستمزدها- 16تغییرودگرگونی-شیرینیسوغاتقم- 17
غذایزندانیان-نیروگاهشمالکشور-اندازه-18سستوبی
حال-گلیزیباکهفقطهنگامتابشخورشیدبازمیشود-19
امالكیكهازآندرآمدیحاصلمیشود-گوشهایدردستگاه
ماهور-20شترمرغآمریكایی-هدیهچهرهگشاییعروس.

اتوبوس کانکس شده برای زلزله زدگان از ابتکارات سعید قاسمی

طراح جدول :مجید شادروح

حل جدول شماره 265

افقی
-1از مقاطـــع تحصیلـــی  -زخم بنـــدی  -بایگانـــی  -2دو
یـــار هـــم قـــد  -دســـته  -درجـــه ای در ارتـــش  -جـــوی
 ازحـــروف نـــدا  -3تقویـــت امـــواج  -ماشـــین جنگـــی س ــخن زی ــر ل ــب  -مع ــدن  -ه ــراس  -4ت ــوان  -رون ــق -پــول خارجــی  -نوعــی ادویــه  -5گــذرگاه  -انباراســلحه -
م ــاه  -6سس ــت  -ب ــدذات قصه ه ــا  -م ــاه س ــرد  -صفح ــات
اینترنتــی  -علــت  -انــدک  -7دارایــی  -اســقف  -نخســت
 -8بالـــغ  -پـــل  -داخـــل  -آگاه  -9شـــهر بی قانـــون -
نی ــرو -کلم ــه ای ب ــرای بی ــان آرزوه ــا  -زوال  -م ــاه پرتاب ــی
 -10ســاز شــاکی  -عشــوه  -مرکــز -ســهل  -تکــرار حــرف
 -11قی ــل -کارب ــر رایان ــه  -س ــماوی
عمودی
 -1بازیگر مجموعه در جست وجوی آرامش  -2اوج -
ارجمند  -3از اشکال هندسی  -جسد  -4تاخت  -یاری
 آخرین توان -5هنر فرنگی  -جاده قطار  -نحیف -6باند  -گردو  -7تاکنون  -منها  -8عضو سفارت  -ظرف
سرکه  -9شالوده  -ستمکار  -پیشه  -10عصب خارجی
 الهه شکار  -11منفذ  -ضربه ای در فوتبال  -12قومباستانی  -لوله گیاهی  -جدید  -13لحظه  -پیل
الکتریکی  -14بچه اسب  -مفصل  -15سر  -سازمان

فضایی آمریکا  -16خشک کن آزمایشگاه  -لباس بلند
مردانه  -نقاره بزرگ  -17رفوزه  -نقصان  -رطوبت -18
سگ بیمار  -بت بی سر وپا  -19سرگرد سابق  -از عناصر
گازی  -20کاشف گردش خون
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