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یادداشت
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غالمرضا آذری خاکستر

شهرام کوسه غراوی

سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است  .هیچ مؤمنی نیســت مگر آن که بخشنده است و تنها آن کس
همت واال برخوردار باشد ؛ زیرا که بخشندگی پرتو نور یقین است  .هر کس هدف
بخشنده است که از یقین و ّ
را بشناسد بخشش بر او آسان شود .
مصباح الشریعه ص  - 82بحاراألنوار(ط-بیروت) ج  ،68ص ،355ح17

ماجرای سیل ویرانگری که 68سال پیش ،بخشی از محالت قدیمی مشهد را نابود کرد
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خواجه عبدا ...انصاری

الهی! اگر خامم پخته ام کن و اگر پخته ام سوخته ام کن
الهی! از کشته تو خون نیاید و از سوخته تو دود
کشته تو به کشتن شاد است و سوخته تو به سوختن خشنود.
پیوسته دلم دم از صفای تو زند
جان در تن من نفس برای تو زند
گر بر سر خاک من گیاهی روید
از هر برگی بوی وفای تو زند
الهی! به حرمت ذاتی که تو آنی ،به حرمت صفاتی که چنانی
و به حرمت نامی که تو دانی به فریاد رس که می توانی.

ضرورت نگاهی جامع به
سیاستهایتامینمسکن

2

با شاعران

 -1منظره ای از سیل مهیب مشهد در محله عیدگاه
 -۲پاسبانان و زندانبانان در اطراف زندان شهربانی که سیل دیوار آن را خراب کرده به نگهبانی مشغولند

حوادث طبیعی از تاریخ شهرمان جدا نبوده اند و در جایجای آن میشود روایتی از زلزلهای بزرگ یا سیلی مهیب یا  ...خواند.
اما پارهای دیگر از آن اتفاقات تاریخی ،نحوه مواجهه مردمان آن دوران با حوادث بوده اســت .این که بر روزگارشــان چه آمده و
چطور دوباره زندگی را از سر گرفته اند؟ از میان این حوادث ،یکی از ویران کننده ترین آنها ،سیلی بوده که خرداد  1329رخ
می دهد که عالوه بر خسارات فراوان ،تلفاتی را نیز در پی دارد .ابعاد این حادثه چنان بزرگ بوده که در کتاب ها و نسخ تاریخی
به آن اشارات متعددی شده است .در ادامه ،این حادثه تاریخی را برایتان روایت کرده ایم:

•یک سیل تاریخی به روایت اسناد
قدیمی

 #مشهد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

مژده لواســانی مجری صدا و ســیما که ســفری به شهر
مشــهد داشــت ،این قاب را از جوار حرم امــام رضا(ع)
منتشر کرد.

برزو ارجمند که برای بازی در نمایش بی بی و سرباز دل،
به لندن ســفر کرده است ،این قاب مشــترک با سروش
جمشیدی را در اینستاگرامش قرار داد.

هنرمندان خراســانی نظیــر رضا عطاران ،ســاره بیات،
حامد بهداد ،الله و ســتاره اســکندری ،ساعد سهیلی
،برزو ارجمند ،محمد شــیری و ...هر کدام در صفحات
شخصی خود درگذشت «ناصر ملک مطیعی» هنرمند و
بازیگر پیش کسوت کشورمان را تسلیت گفتند.

الله اســکندری بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان،
تصویری مربوط به  16ســال پیش را در اینستاگرامش
منتشر کرد .تصویر منتشر شده عکس الله اسکندری
در فیلم «این زن حرف نمــی زند» را نشــان می دهد که
وی در توضیحش نوشــت:خاطره بازی ....این عکس رو
دوســت خوبم ماه چهره خلیلی برام فرستاد ....یادآور
سال های دور ،چیزی نزدیک به  16سال پیش ...فیلمی
جسورانه از احمد امینی عزیز.

در اســناد تاریخی از ســیل خردادماه مشــهد ،به
عنوان یکی از ویرانکنندهترین حوادث طبیعی
تاریخ شهر یاد شده است .در این حادثه که هشتم
خــرداد  1329رخ می دهد ،بخشــی از شــهر به
خاطر ســیالب از بین مــی رود .این ســیل پس از
پرکردن خندق داخل شهر و پشت محله سعدآباد،
خیابان فردوسی ،تهران و دروازه عیدگاه به مرکز
شــهر جاری می شــود و خرابیهای بســیاری به
بار میآورد .اهمیت موضوع ،موجب می شــود تا
ماجرای این سیل در اسناد ،مطبوعات و خاطرات
مسئوالن آن زمان انعکاس داشته باشد.
ســید محســن صدرمعروف به «صدراالشــراف»
کــه از ســال 1327ش .بــه ســمت اســتاندار
خراســان منصوب شــد ،ماجــرای ســیل و علت
آن را در خاطراتــش چنیــن بیان می کنــد« :اوال
باران شــدیدی بود که قریب یک ســاعت در شهر
و اطــراف با نهایت شــدت باریــد امــا خندقی که
دور شهر قدیم مشــهد بود ،پرنشد .این خندق به
طور مارپیچ در وســط شــهر واقع و خیابان هایی
را که با آن تقاطــع کرده بودند طــاق زده اند ولی
به مالحظه آن که ســطح خیابان روی پل ،مرتفع
تر از ســطح خود خیابان نباشــد ،طاق ها مرتفع
نیست و عمق زیاد ندارد .دیگر آن که شدت باران
در کوهستان طرف جنوب غربی شهر و راه طرقبه
و بند گلســتان زیاد بود و همین که سیل به طرف
شــهر آمد ،اتفاقا چوب های درخت تبریزی که از
باغ ملک آبــاد بریده ودر مجرا بــرای حمل ریخته
بودند را سیل با خود روانه ساخت و جلوی پل که
روی کانال کشیده شــده بود ،سد گردید و به این
واسطه آب در باالی سدی که جلوی خندق قدیم
مشرف به شهر بود ،جمع شده و سد را شکست و
به خندق قدیم که در اواسط شهر به طور پیچ پیچ
واقع شده بود ،ریخت .گذشــته از این که خندق
قدیم که بعضی نقاط آن پرشده بود ،وسعت عبور
آب را نداشت و شروع به خرابی خانه های اطراف
خندق کرد» ]1[...
محمود بدر نیز در آن روزها ،نایب التولیه آستان
قدس رضوی بــود .او در  9خرداد طی گزارشــی
به ریاست دفتر مخصوص دربار شرح واقعه سیل
مشهد را ارائه می کند و توضیح می دهد که تعداد
خانه هایی که در این ســیل خراب شده ،هفتصد

باب است که یا آسیب سخت به آن وارد آمده است
یا قابل سکونت نیستند.
در این گزارش تعداد تلفات جانی معلوم نیســت
ولی تصور نمــی رود از  30نفر متجاوز باشــد .به
اذعان او ،کشــته شــدگان عمدتا اشــخاص فقیر
و بیچــاره بودهاند که غافلگیر شــده و قادر به فرار
از ایــن ســیل مهیب نبــوده انــد .صدراالشــراف
بیشترین خرابی را متوجه محله عیدگاه دانسته
و نوشــته اســت «:خرابی در آخر خندق که محله
عیدگاه اســت و خانه های آن هم از خشــت و گل
و در گودی ساخته شده ،زیادتر از سایر نقاط بود
یعنی فقرا بیشتر بی خانه شدند».
دراین ســیل به اماکن حرم مطهر ،خسارتی وارد
نشده است .این گزارش نشان می دهد قسمتی
از دیوارهــای باغ های خارج شــهر کــه متعلق به
آســتان قدس اســت ،فــرو ریختــه و بــه محصول
ســردرختی و زراعت صیفی نیز خســاراتی وارد
آمده اســت .همچنین به قنات گناباد که آب نهر
شــهر را تامین مــی کــرد و همچنین مجــاری آن
تا شــهر ،خســارات مهمــی وارد آمد کــه روز نهم
خرداد ،مقنــی و کارگر کافی بــرای ترمیم قنات
ها و اصالح مجــاری آب و تعیین میــزان حقیقی
خسارات اعزام شــده اند .نایب التولیه آن دوران
معتقد بود «:درباره کمک به اشــخاص سیل زده
و جبران خســارات وارده در این مــورد احتیاجی
به ارســال کمک جنســی یا نقدی از مرکز نیست
و اســتاندار هم با این نظر موافقت دارند که وجوه
خیریــه و اعتباراتــی که بــرای این قبیــل امور در
اختیار شهرداری و استانداری است کفاف جبران
خســارات را میکند  ...ولی اقتضا دارد اعتباری
در اختیار بانک رهنی مشــهد گذاشته شود که با
شرایط بسیار سهل و ساده به اشخاصی که در اثر
سیل بی خانمان شده اند وام بدهند تا خانه های
خود را تعمیر یا در جای دیگر شهر برای خود خانه
بسازند »]2[...

•نان و خورشت برای سیل زدگان

استاندار خراسان امداد رسانی به سیل زدگان و
کمک های صورت گرفته را نیز چنین بیان کرده
است« :دبستانی اطراف آن را آب گرفته و اطفال
در خطر غرق و تلف شدن بودند ،مساعدت مردم
ســبب نجات آن ها گردید .شب اول دستور دادم
اعضای شــیرو خورشــید مشــهد جلســه خود را
تشکیل داده و مقداری چادر که در مسیر بود برای

ســیل زدگان که با حال تحیر و بهت در کنار خانه
خراب خود یا دورتر نشسته بودند ،برپا شود و نان
برای آن ها تهیه شــد و تا ســه روز نان و خورشت و
قند و چای و آب توســط شیرو خورشــید به آن ها
داده شد]3[.
همچنین ســیل موجب ویران شــدن بخشــی از
زندان شهربانی ،اداره برق و شیر و خورشید سرخ
می شود ]4[ .پس از ورود ســیل به زندان زنان و
بخشــی از زندان مردان و تخریب آن ،تعدادی از
زندانی ها اقدام به فرار می کنند که در درگیری
 6نفر هدف اصابت گلوله قرار می گیرند]5[.

•کوی بینوایان

چند صبــاح بعد ،ســاختمان ســازی برای ســیل
زدگان در قطعه زمینی مقابل کارخانه نخریسی و
نساجی خسروی مشهد انجام می شود و در مدت
کمی 73باب خانه و ده باب دکان آماده می شود.
واگذاری این خانه ها به کسانی که در جریان سیل
بیشترینخساراترامتحملشدهوجزوفقیرترین
اشــخاص بودند ،با نظارت دســتگاه های متولی
وقت انجــام می گیــرد .همچنین چهل دســتگاه
پارچه بافی در آن جا نصب می شود تا مردم برای
امرار معاش خود به شعربافی بپردازند]6[.
بانک رهنی ایران نیز مبلغ بیســت میلیون ریال
به اشخاصی که در اثر ســیل  8خرداد  1329در
مشهد آسیب دیده بودند ،وام اعطا می کند]7[.
سرانجام پس از شناسایی افراد نیازمند با کمک
دولت ،آستان قدس رضوی و خیران حدود 150
خانه برای سیل زدگان ســاخته و در کمتر از یک
سال به آن ها واگذار شد.
منابع
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منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

2200

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27800

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8750

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6950

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 51500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 62000کیلو گرم

دیالوگ

*باورها را زیاد جدی نگیر بچه .فقط گوشــه ذهنت باشه و مدام غربالشون
کن  .باور ثابت ،تو دنیا نداریــم .همه چی تغییر می کنه .یادت باشــه وقتی
چیزی رو زیاد باور کردی دیگه نمی تونی کار درست رو انجام بدی.
*خیلی سخت است آدم یکباره زمین بخورد .کســی هم بزندش زمین که
هیچ کجای حساب و کتابش نبوده.
*خرید هم همینه باید با ریتم درونت هماهنگ باشی .باید بفهمی درونت
چه رنگیه و لباسی بپوشی که به اون بیاد.
*الزم نیست االن همه چیز رو بهم بگی  .بعضی حرف ها رو باید مثل شکالت
تلخ مزه مزه کنی .
*خدا اون اســتعدادی رو که می خــوای بهت نمــی ده .اون چیزی رو بهت
می ده که طبیعت نیاز داره تا چرخه اش از کار نیفته.
سالتو – نویسنده :مهدی افروزمنش

حکایت
مردی ،ظریفی را گفت :پروردگار ،تو را به دوستی
فالن کس دچار ســاخته اســت و او بد شکل است.
او گفت :ای نادان! من به مهــر او دچارم و از این رو،
او به چشــم من ،زیباتر از دختران بهشتی است اما
خداوند تو را به کسی دچار ساخته است که در خانه
ات او را دشــمن می داری و خواهی که از او رهایی
کشکول شیخ بهایی
یابی و نمی توانی .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

تصویر اختصاصی آرشیو روزنامه خراسان ،از سیل سال  1329مشهد

مناجات

شهر را آب برد!

31

تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست
داشته باشه...
حــاال میفهمــم کــه عشــقم میتونه مثــل یه
موجود زنده رشد کنه ،بزرگ شه.
لیال -کارگردان :داریوش مهرجویی

کاریکلماتور
* دریا پس از خوردن قرص ماه خودش را باال آورد!
* خلبان چترش را باز کرد و زیر باران قدم زد!
* عاشق دل شکسته محتاج یک جمله دلچسب است!
*آن قدر احتیاط می کرد جایی نخوابد،آب زیرش برود؛ عاقبت آبرویش رفت!
* کالغ می خواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد ،دچار نقص فنی شد!
* خروس به جرم تاسیس مرغداری روانه زندان شد!
برگرفته از آثار حسین مقدسی نیا

بخش مسکن ،یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی
کشور ما به شمار میآید که در سالهای گذشته ،سهم
پررنگی در حوزههای رشــد اقتصادی ،جذب سرمایه
گذاری ،سودآوری و اشتغال داشته است.
همچنین ایــن بخش ســهمی موثر نیز در ســبد هزینه
خانــوار دارد و همــواره یکــی از دغدغههــای جــدی
ایرانیان به شمار می آمده است.
در واقع ،رشــد ســریع جمعیت در دهه های اخیر و به
تبع آن افزایــش تقاضا ،باعث شــد تا موضوع مســکن
به یکــی از مباحث مهــم اقتصادی و اجتماعی کشــور
بدل شود و فرصت دسترســی به مسکن مناسب برای
همه خانوارها مخصوصا اقشــار ضعیف و آســیب پذیر
نیز در شــمار دغدغه هــای دولت و سیاســت گذاران
قرار گرفت.
متاسفانه در ســالهای اخیر به دلیل شرایط مختلف
اقتصــادی و سیاســی ،مســکن بــا رکودی بیســابقه
روبهرو شــد که یکی از مهم ترین علل آن ،اجرای طرح
مســکن مهر بود .هر چند که این طــرح ابتدا بر مبنای
قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،
در دســتور کار قرار گرفت اما با گذشــت چندین سال
از آغاز این طرح ،کاهش محسوســی در قیمت مسکن
مشاهده نشد و حتی در برخی مقاطع ،شاهد افزایش
شــدید قیمت مســکن و اجاره آن بــوده ایم .از ســویی
انباشــتی نیــز در ایــن حــوزه رخ داد کــه ناشــی از بی
توجهی به نیاز واقعی مردم بود و باعث شــد تا بر شمار
خانه های خالی اما گران افزوده شود.
از ســویی شــاهد بودیم که قیمت زمین و امالک ،طی
ســال های اخیــر در کل کشــور افزایش یافته اســت.
این تغییرات بــه دالیل مختلف اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی از قبیل افزایش جمعیت ،افزایش نرخ تورم
و  ...صورت پذیرفته و در مواردی حتی متاثر از تب بازار
به ویژه در بخش ارزی بوده است.
هر چند که در کشور ما ،دولت نقش اساسی در تولید
مســکن نداشــته و این موضــوع عمدتا توســط بخش
خصوصی انجام شــده اســت اما سیاســت گذاری در
این بخش ،به اشکال مختلف تحت تاثیر بخش دولتی
اســت و عمدتا با توجه بــه ابزارهای موجود در دســت
دولت انجام مــی پذیــرد .موضوعی که باعث شــده تا
عرضه و تقاضا در بخش هایی بــا چالش جدی مواجه
شوند.
یکی از رایج ترین سیاســت هــای دولتــی در موضوع
تامین مسکن ،اعطای کمک های مالی است .سیاست
گــذاری در زمینــه تامیــن وام و اعتبــار ،از مولفه های
استراتژیک در برنامه تامین ســرپناه به شمار می آید و
دولت ها معموال به منظور ایجاد بستری مناسب برای
ارائه و فراهم آوردن امکانات دسترسی به آن ها ،تالش
هایی را سازمان می دهند .به این منظور ،تجهیز منابع
مالی ،تقلیل هزینه وام و اعتبار ،بهبود کارایی و واسطه
های مالی از اقدامات اساســی در برنامه های مسکن
تلقی می شود.
اما شــاید مهم ترین و پر اهمیت ترین گام ،اطمینان از
دسترسی همگان به ویژه اقشار نیازمند به این ظرفیت
هاست و شاید مهم ترین مولفه برای ارزیابی موفقیت
و موثر بودن این وجه از سیاســت های مسکن ،همان
تضمین دسترسی اقشار نیازمند به این امکانات باشد.
بنابرایــن تولید مســکن از طریق کاهش ســهم هزینه
زمین از قیمت نهایی مســکن و ارائه تســهیالت قرض
الحسنه ســاخت آن و  ...موثرترین شــیوه برای تولید
مسکن ارزان است.
کارشناســان امر بــر تاثیــر قابلتوجه هزینــه زمین در
بهــای تمامشــده واحدهای مســکونی تاکیــد دارند.
اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای جلوگیــری از
افزایش بیش از پیش قیمت زمین توسط سازمانهای
مربــوط ،میتوانــد کمــک قابلتوجهــی بــه تنظیــم
بــازار کنــد .همچنیــن کاهــش گزینــه هــای دیگــر
بهای تمامشــده ســاختمان از جملــه هزینــه پروانه از
طریق ایجــاد درآمدهــای پایــدار برای شــهرداریها
و ایجــاد مشــوقهایی بــرای ساختوســاز در مناطق
مختلف شــهری و بهویژه بافتهای فرسوده ،از جمله
راهکارهایی اســت که بهنظر میرســد اکنون بیش از
گذشته باید به آن ها توجه شود.
در این راســتا باید ظرفیت بافت های فرسوده شهری
به درســتی شناســایی و برای ســامان دهــی آن ها در
قالب سیاســت های حمایتی از بخش مسکن ،برنامه
ریزی شود.
در مجموع می تــوان گفــت ،موضوع مســکن به علت
ویژگی هــای آن و به ســبب ارتباطی که با تمــام گروه
های اجتماعی دارد ،پیوسته مورد توجه و عالقه عموم
مردم بوده و از جمله مســائل اجتماعی است که ابعاد
گوناگونــی دارد و باید با دیدی همه ســونگر به ســراغ
آن رفت.
به عبارتی واضح تر ،موضــوع محدودیت توان اجرایی
دولت و نیز کندی روند چاره جویی و حل مشکالت در
این بدنه ،تداخل وظایف و ناهماهنگی دســتگاه های
برنامه ریزی و اجرایی در نتیجه نبود انسجام و جامعیت
برنامه های سکونتی و سیاســت های تامین مسکن و
ناهماهنگی و همراهی این برنامه ها با سیاســت ها و
برنامه های کالن اقتصادی از جمله موضوعات در خور
توجه اســت .بر همین اســاس ،توصیه می شود دولت
در گرفتن تصمیم ها و سیاســت های خود با محوریت
مســکن ،توجه ویژه ای نیز به روندهــای نامتعارف در
قیمت مسکن و علل ایجاد آن داشته باشد.
در پایــان ،انتظــار مــی رود وزارت راه و شهرســازی با
تدوین برنامه ای دقیق و جامع ،گامی موثر برای تحرک
در بازار مسکن بردارد و اجازه ندهد نوسانات بازارهای
دیگر بر این بخش تاثیراتی کاذب داشته باشد.

