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مریم شــکرانی: اسمش «دره» است اما دره فقر اســت. جایی کنار پایتخت ایران؛ کنارگذر 
اتوبان آزادگان و حوالی پیروزی. به هر دو اسم چهاردانگه و مرتضی گرد صدایش می کنند.

اولیــن تصاویر آنجا تصویــر کارگاه های چرک مرده مبل ســازی اســت. کارگاه هایی که 
زیــر الیه های غلیــظ خاک اره و خرده پارچه به چشــم می آیند؛ اما دره در ویترین آشــفته 
مرتضی گرد نیست و در کنجی پرت و پال جا خوش کرده است؛ پشت کارگاه های مبل و جایی 

دور از راسته اصلی خیابان.
برای رسیدن به دره باید از خیابان های بدون آسفالت و کوچه های تنگ عبور کنی و در 

نهایت به گودال بزرگی می رسی که زاغه نشین ها به آن پناه برده اند.
مردم دره از مال دنیا هیچ ندارند و همان آلونک های کوچک و محقر آن گودال متعفن 
را هم اجــاره کرده اند. گودالی که بوی لجن می دهد و کانال های ســیاه و بدبویش همین 

چند روز پیش بچه دوساله معصومه را بلعیده و اهالی دره را به وحشت انداخته بود.
موســی داوطلبانه مســئول تمیزکردن جوی های پر از فاضالب شــده اســت. سفیدی 
چشــمانش به زردی می زند و زنش می گوید که افســردگی دارد و یک بار هم خودکشــی 

کرده است.
لجن ها را با بیل کنار می زند و می گوید «تمیزی برای روحیه آدم خوب است».

مجتبی البه الی بچه هایی که با ســروصدای زیاد می دوند و بازی می کنند، لنگان لنگان 
آرام را دنبــال می کنــد. دختری کوچک با موهای بلوند و چشــم های مشــکی که «همه 
زندگی» مردی است الغراندام با شانه های استخوانی. با کلمات بریده بریده می گوید عشق 
من است. نکند در کانال بیفتد! بچه را که نمی توانم حبس کنم، پارک هم که نداریم بازی 

کند... پیکان جوانان قراضه کنار دیوار را نشــان می دهد که پر از کیســه های زباله اســت. 
می گویــد شــغلش تفکیک زباله و فروش آهــن قراضه و کاغذ و مقواســت. آرام را روی 
کیســه های زباله صندلی جلو می گذارد و می گوید: خــودم رانندگی یادش می دهم که در 

آینده «کونیک» بخرد.
بچه من باید ماشین خارجی سوار شود!

زندگی پای دکل هایی با برچسب جمجمه سیاه!
ته دره مهاجران افغانســتانی کنار همســایه لرستانی شان نشســته اند و باقالی پوست 

می کنند. برای پاک کردن هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی باقالی ۷ هزار تومان دستمزد می گیرند.
کف دست های خودشان و نوجوان های خانه سبز و سیاه است.

فاطمه با لهجه لری باغچه های پر از گل ســرخ را نشــان می دهد و می گوید برای دل 
خودمان گل کاشتیم. سبزی هم کاشتیم، االن شاهی ها درآمده اند و تا چند روز دیگر ترب ها 

می رسند.
باغچه پای یک دکل فشــار قوی برق است که جای جای آن را برچسب جمجمه سیاه 
چســبانده اند. امواج آن قدر قوی است که آنتن موبایل را قطع می کند.  از دکل به آلونک ها 
ســیم برق کشیده اند. چند سال پیش نوه فاطمه را همین سیم های لخت خشک کرد و به 

عزایش نشستند.
دامادش خرج خانه نداشته و غیب شــده است. این توضیحی است که فاطمه درباره 
دخترش می دهد و می گوید که شوهر خودش هم بّنا ست. در لرستان یک روز کار بود و ۱۰ 

روز بی کاری و مجبور شدند به تهران بیایند.

در تهران هم بازار ساخت وساز به رکود خورد و حاال پیرمرد ۶۰ ساله در کارگاه های مبل 
مرتضی گرد کارگری می کند.

خانه ها گاز هم ندارند اما پای دیوارها علمک گاز زده اند. اهالی دره می گویند شــرکت 
گاز علمک را داده اما کنتور را نمی دهد.

آنها آب هم ندارند. حیدر دو دبه پالســتیکی بزرگ را در خورجین های موتورسیکلتش 
گذاشــته و می گوید برای آوردن آب به کارخانه رب گوجه فرنگی می رود که در فاصله ۲۰ 

دقیقه ای دره است.
صاحبخانه ناشناس!

همه این آدم ها در دره مســتأجر هســتند؛ حتی بقالی های کوچک و نانوایی های آزادپز 
دره. مســتأجر آلونک هایی که با بلوک های سیمانی و گاهی سقف های فلزی سرهم بندی 
شده اند. موســی برای یک آلونک ۵۰متری ۳۰ میلیون تومان پول پیش داده و ماهانه یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می پردازد.
مجتبی ۱۰ میلیون تومان ودیعه داده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره می پردازد.

می گوینــد دهیــاری مرتضی گرد نگهبان گذاشــته و اجــازه نمی دهد کســی مصالح 
ســاختمانی وارد منطقه کند و مالک آلونک ها مردی است که ۳۰ هزار مترمربع زمین های 
دره را در اختیار دارد و چون اجازه ساخت وساز نداشته است، با ترفندهای عجیب و غریبی 
مصالح ســاختمانی را به دره وارد می کند. آنها چیز بیشــتری از آن مرد نمی دانند. به هر 
کدام یک شــماره حساب با یک اسم متفاوت داده اســت تا اجاره ها را پرداخت کنند. تنها 

چیزی که از او می دانند ردپای شبانه او در منطقه است.
اهالی می گویند دیده اند که نیمه شــب ها نیســان های پر از سیمان می آیند و هر نیسان 
۸۰۰ هزار تومان رشــوه می دهد یا در صندوق عقب پژوهــای ۴۰۵ و پرایدهای مدل پایین 

کیسه های گچ و کارتن های موزاییک به دره می آید.
آنها می گویند مشــکل مالک زمین های دره این است که سند محضری ندارد و شرکت 
آب و فاضالب و شرکت توزیع برق هم گیرشان به مالک دره این است که خانه هایش سند 
ندارد و گرفتن ســند محضری خرج زیادی دارد! برای همین اســت که مالک دره از زیر بار 
آن شانه خالی می کند وگرنه که آن مرد نفوذ زیادی دارد و به قول اهالی «خرش می رود» 

آن قدر که شرکت گاز بدون همین سند محضری به آنجا علمک گاز کشیده است.
فقرا ابزار زمین خواران شده اند

محمدســعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت حســن روحانی و مدیرعامل 
سابق شرکت عمران و بهسازی شهری، روایت دیگری از این ماجرا دارد.

او به «شــرق» توضیح می دهد که بسیاری از زاغه نشینان مستأجر زمین خوارها هستند. 
زمین خوارهایــی که مســاحت های بزرگ زمین های ارزشــمند را به تصــرف درمی آورند، 

زمین هایی در حوالی شهرهای بزرگ یا در نزدیکی مناطق آزاد.
به گفته ایزدی مطابق قانون زمین خوارها نمی توانند در زمین های تصرفی ساخت وساز 
کننــد و شــرکت های آب و فاضالب، توزیع برق و شــرکت ملی گاز اجــازه ندارند به آنها 
خدمات و انشــعاب آب و بــرق و گاز بدهند اما آنها برای رفع این مشــکل از ضعف های 
قانونی استفاده می کنند و با ترفندهای خاصی مالک زمین می شوند و پس از تصرف زمین، 

زاغه نشینان را بیرون می کنند.
بر اساس قوانین موجود شرکت های آب و فاضالب، توزیع برق و شرکت ملی گاز اجازه 
دارند بعد از گذشــت چند سال  در بافت هایی که سال هاست در اختیار زاغه نشینان است 
خدمــات بدهند و به محض اینکه انشــعاب آب و برق و گاز برای آلونک های زاغه نشــین 
کشــیده شد، زمین خواران مردم ســاکن زاغه ها را بیرون کرده و در آن زمین ها ساخت وساز 

می کنند.
ایــزدی به «شــرق» می گوید قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ بنــد خطرناکــی دارد که به 
زمین خواری دامن می زند و آن این اســت که بافت های زاغه نشــین حومه شــهر، مطابق 
قانون جهش تولید مسکن به شهرها ملحق می شود و مجوز شهرک سازی در این بافت ها 

صادر می شود!
ایــزدی توضیح می دهد که فقرا ابــزار زمین خواران شــده اند و زمین خواران به خوبی 
می دانند که دولت به دلیل تبعات اجتماعی، نمی تواند زاغه ها را تخریب کند و از ســویی 
قانون با مجوز مشــروط واگذاری انشــعاب آب، برق و گاز امکان تصرف زمین را برای آنها 

فراهم کرده است.
او این ماجرا را گره کور زاغه نشــینی در ایران می داند. هرچند بســیاری از کارشناسان مسکن 
معتقد هستند دولت با رهاکردن طرح مسکن اجتماعی، امکان داشتن سرپناه مناسب را از اقشار 
فقیر ســلب کرده و آنها را به ابزار زمین خواران تبدیل کرده و این مســئله به نوعی رانت دادن به 

زمین خواران است.

نیلوفر حامدی: توپ پالستیکی سفید و آبی راه راه، زیر تابش مستقیم آفتاب کم باد شده 
اســت. بچه ها هم انگار میلی به بازی کردن ندارند. تمایلش هم باشد، فرصت نیست؛ 
باید هرچه زودتر بســته های باقالی را آماده کنند، به خصوص دخترها. بازی همیشــه 
هست، اما این باقالی ها فقط شش ماه در سال، روزی سفره خانواده ها را تأمین می کند. 
همان وســط کوچه، لگن ها را گذاشته اند و دســته جمعی در حال پاک کردن باقالی ها 
هســتند. پوست  دست های تیره و توأمان ملتهبشــان، گواهی بر همین کار شبانه روزی 
اســت؛ زیر دکل برق فشــار قوی، چند متر دورتر از چاه آبی که تازه مدت کوتاهی است 
در قعر زمین و به دســت مهاجران افغانســتانی حفر شده و در جوار اتاقکی که روزانه 
چنــد بار فاضــالب کل «دره» را هواگیری می کند. آن وقت این مــردم می مانند و بوی 
نامطبوعی که تمام «دره مرتضی گرد» را در بر می گیرد. روســتایی در دهستان خالویز، 
جزء حریم منطقه ۱۹ و از توابع بخش آفتاب شهرســتان تهران. نام تهران البته گولتان 
نزند، اینجا مردم نام پایتخت را در حالی یدک می کشــند که زندگی شان در فقدان آب و 
برق، تحت خطر برق گرفتگی و ابتال به انواع بیماری های پوســتی، گوارشی و افسردگی 

و عفونت های زنان، هیچ قرابتی با زیست انسانی ندارد.
پول باقالی های پاک شده اصال به آخر ماه نمی رسد

از بزرگراه آزادگان که مســتقیم به سمت چهاردانگه بروید، پس از خیابان پیروزی، 
بین توحید و پیامبر به مقصد این گزارش خواهید رســید؛ مرتضی گرد؛ جایی که اگرچه 
نامش شــهرک است، اما با دهیاری مدیریت می شود. خیابان اصلی تفاوت چندانی با 
ســایر محله های حوالی تهران ندارد، اما کافی است از ساکنان محله آدرس «دره» را 

بگیرید. آن وقت در همان حال که وارد یک شــیب تند می شــوید، فضای اطرافتان نیز 
تغییــر خواهد کرد. دیگر خبری از آپارتمان های چند طبقه نیســت. آســفالت تعریفی 
ندارد. در حاشــیه مســیری که قدم می زنید، جوی آبی مملــو از فاضالب و ضایعات 
شــهری، هم چشم ها و هم مشامتان را می نوازد. هر طرف را نگاه کنید، زنان و مردانی 
با دبه هایی در دست در حال رفت و آمدند. بلبشو به معنای واقعی کلمه اش در اینجا 
جاری است. َدِم دِر هر خانه یکی ، دو لگن گذاشته اند و چند نفری -زن و بچه- دورش 
نشسته اند و باقالی های داخلش را پاک می کنند. این مهم ترین کار فصلی نسوان خانه 

در بهار و تابستان است.
 ساعت چهار بعدازظهر گونی های باقالی را تحویل می گیرند و تا ظهر روز بعد باید 
پاک شــده و بسته بندی شده به فروشنده تحویل دهند. کیلویی هفت هزار تومان که اگر 
یک نفر ســرعت و تبحر باالیی داشته باشــد، می تواند روزی ۱۰ تا ۱۵ کیلو باقالی پاک 
کرده و در نهایت صد هزار تومان اجرت دریافت کند. اما این مبلغ چه بخشی از زندگی 
آنها را در پایان ماه تأمین می کند؟ «آذر» که دو فرزند دارد و شوهرش هم بی کار است، 
می گوید این پول ها اصال به آخر ماه نمی رســد: «اگر خیلی زیاد و سریع کار کنم و صد 
هزار تومان بگیرم، همه پول همان روز خرج می شود. ۱۰ تومان به دخترم و ۱۰ تومان 
به پسرم می دهم. یک دبه ماست و چند نان که بخرم، پولم تمام شده است. دوباره ما 

می مانیم و جیبی که خالی است».
با دکل برق و فاضالب محله را مین گذاری کرده اند

همین طور که آذر از شــرایط دشــوار زندگی اش می گوید، حواســش هم هست که 

بچه ها خیلی به نقاط خطرناک دره نزدیک نشوند؛ نقاطی که از قضا کم هم نیست. یک 
دکل عظیم برق فشار قوی دقیقا در مرکز خانه های باالدست دره جا گرفته است که در 
روزهای بارانی زندگی را برایشــان از همیشه ترسناک تر می کند. از دکل که می پرسم، با 
خنــده می گوید در این محله انگار برای زندگی ما مین گذاری کرده اند: «گل های اطراف 
دکل را نبینید که فضا را زیبا کرده اســت. اینجا واقعا ترســناک است. اگر باران ببارد یا 
رعد و برق بزند که دیگر جرئت نمی کنیم از خانه پایمان را بیرون بگذاریم. یک نِم باران 
کافی اســت تا دور تا دور این دکل جریان برق راه بیفتد. همین در خانه من را می بینید 
که فلزی اســت؟ همین در بیشــتر اوقات برق دارد و در روزهای بارانی یا وقتی خانه را 
آب و جارو می کنیم، اجازه نمی دهم بچه ها از جایشــان تکان بخورند؛ چون هر لحظه 
امکان دارد برق آنها را بگیرد. ســمت راست دکل چاه آب زده اند و در اطراف دره هم 
که جوی های فاضالب خطرناک اســت. انگار قدم به قدم این محله را برای ساکنانش 

مین گذاری کرده اند».
در نبود آب سالم، مبتال به شپش و اسهال می شویم

ماجرای چاه آب به همین چند ماه اخیر برمی گردد. شــکل جغرافیایی محله شبیه 
به هر دره دیگری این طور است که یک گودی عمیق دارد و دو طرفش برجسته است. 
مــردم گودی گاهی اوقات آب شــهری دارند، اما به ســاکنان بخــش باالتر دیگر آبی 
نمی رســد. همین هم شــد که چند ماه پیش تعدادی از مهاجران افغانستانی که سال 
گذشــته و پس از بازگشــت طالبان به کشورشــان تبدیل به آواره های جنگی شدند، به 
مرتضی گرد آمدند، در دره ساکن شدند و این چاه آب را در قعر زمین حفر کردند؛ جایی 
در جوار دکل  فشــار قوی برق و چاه دستشــویی سایر همسایه ها. همین امر سبب شده 
آب شرب ســالم برای مردم شبیه یک رؤیای دور و  دراز و دست نیافتنی باشد. «سمیه» 
که دو ســالی می شود همســرش را از دســت داده، می گوید اندک درآمدش را هر بار 
باید صرف دکتر و دوا و درمان کند. در حالی که به موهای تراشیده شــده ســرش اشاره 
می کند، از بالیی می گوید که آب آلوده بر ســر او و بچه هایش آورده اســت: «آخرهای 
تابســتان بود که همه شپش گرفتیم. بس که این آب آلوده بود و ما هم راهی نداشتیم 
جز اینکه با همین آب حمام کنیم. خودم و ســه فرزندم بیمار شــدیم و مجبور شــدم 
موهای ســر خودم و بچه ها را از ته بتراشــم. بچه هایم همیشه مریض اند. هفته پیش 
دکتــر گفت اگر می خواهی خــودت و بچه هایت را از این همه درد و دارو خالص کنی، 
بایــد خانه ات را تغییر دهی. اما اینجا را ول کنم کجا بروم؟ مگر می شــود با این پول  و 
اجاره ها خانه ای پیدا کرد؟». شــپش اما همه ماجرا نیســت. تقریبا یک ماه هم در دره 
بدون ابتالی کودکان به بیماری های گوارشــی به پایان نمی رسد. فاطمه که ماه گذشته 
پســرش در حین بازی داخل یکی از جوی های مملــو از فاضالب افتاده، می گوید دیگر 
بازی خارج از خانه را برای بچه اش ممنوع کرده اســت: «معلوم نیســت اگر حسن آقا 
نبود تا پســرم را نجات دهد، چه بالیی سرم می آمد. خدا را شکر هیچ جایش نشکست، 
اما مدام اسهال می شود؛ به خاطر اینکه آب سالمی نداریم. اوایل سال نو مثال قرار بود 
عید ما باشــد، اما باران که بارید، آب همه بخش گودی دره را گرفت و فاضالب ها بود 
که راهی خانه ما شــد. از شانس بدمان خانه ما در همین بخش گود است. البته فرقی 
هم نمی کند، باالی گودی هم بودیم، باید چســبیده بــه آن دکلی زندگی می کردیم که 
خیلی خطرناک اســت و همین گهگاه آب شهر را هم نداشــتیم. زندگی در همه جای 

دره زجر است».
می ترسم بیماری های زنانه ام باعث شود نتوانم بچه دار شوم

ســالمت مردم دره اما از ابعاد مختلف در خطر اســت. اتاقک مخصوص هواگیری 
فاضالب که شــب ها روشن می شود، نه تنها بوی تعفنی ایجاد می کند بلکه حتی بستن 
در و پنجره ها هم چاره کار نیســت و باعث ایجاد مشکالت تنفسی برای ساکنان مسن تر 
و برخی از کودکان شده است. از سوی دیگر، آب آلوده سبب شده تا خیلی از زنان ساکن 
دره مدام با بیماری عفونی دســتگاه تناسلی روبه رو شوند. «مهتاب» می گوید به خاطر 
همین بیماری های عفونتی هم که شده باید خانه اش را عوض کند: «روز و شب ندارم. 
چند شــب پیش از شدت عفونت تب کرده بودم. می ترسم این بیماری های زنان باعث 
شــود دیگر نتوانم بچه دار شــوم. فقط یک بچه دارم و خیلی نگران هستم. به شوهرم 
هم گفته ام باید خانه را تغییر دهیم». شاید مهتاب برود؛ همه چیز را جمع کند و برود، 
به خانه دیگری که آب داشــته باشــد، بوی فاضالب هر روز و شب بالی جانش نشود، 
فرزندش توپ پالســتیکی اش را به جای فاضالب و زیر دکل برق در پارک ها به حرکت 
درآورد، جای باقالی پاک کردن دنبال شغلی برود که دستانش همیشه خدا درد نداشته 
باشــد و از کجا معلوم، شــاید زندگی آن قدرها روی خوشــش را نشان دهد که مهتاب 

بتواند باز هم بچه دار شود. اما مگر چند نفر از ساکنان دره می توانند از آن بروند؟

ســیر صعودی قیمت مسکن در بازار ایران از نیمه دوم 
دهه ۹۰ به بعد شــتاب خیره کننده به خود گرفته اســت. 
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در پایان سال ۹۰ 
حدود دو میلیون و صد هزار تومان بود که در اســفند سال 

۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون و صد هزار تومان رسیده است.
رشــد تقریبا ۱۷ برابری قیمت مســکن در یک دهه در 
حالی رخ داده اســت که رقم پایه حقوق در سال ۹۰ فقط 
حدود ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود و رقم پایه حقوق در سال 
۱۴۰۰ حدود دو میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به تصویب رسید. 
به این ترتیب رقم پایه حقوق شهروندان ایرانی در یک دهه 
گذشــته فقط حدود ۷.۷ برابر شــده؛ اما قیمت مسکن در 
این سال ها حدود ۱۷ برابر شده است و به این ترتیب قدرت 
خرید شــهروندان ایرانی بــا ســرعت خیره کننده کاهش 

داشته اســت. کاهش قدرت خرید در بازار مسکن به رشد 
سریع نسبت مستأجران و زاغه نشینان دامن زده است.

در این میــان کارشناســان عوامل مختلفی بــرای تورم 
قیمت مســکن در ایران برشــمرده اند که اصلی ترین این 
دالیل رشــد نرخ تورم عمومی و اوضاع نامســاعد اقتصاد 
کشــور بوده اســت. آنها می گویند که مســکن بخشی از 

اقتصاد کشور است و از وضعیت آن متأثر می شود.
از ســال ۹۶ که زمزمه هــای خروج آمریــکا از برجام 
شنیده شد قیمت مسکن همگام با نرخ تورم عمومی رشد 

درخور توجه داشته است.
ســقوط ارزش ریال در این ســال ها باعث شد که میل 
ســرمایه گذاری در بازار مسکن و با هدف حفظ ارزش پول 
بیشتر شــود و قیمت مسکن رشد خیره کننده داشته باشد. 

از ســوی دیگر کاهش قابل مالحظه ساخت وســاز در این 
ســال ها موجب شد که عرضه مســکن متناسب با تقاضا 

نباشد.
وزارت راه و شهرســازی تخمین می زند که ساالنه یک 
میلیــون واحد مســکونی در بازار ایران مورد نیاز اســت؛ 
اما ساخت وساز مســکن در طول سال های گذشته نه تنها 
تقریبا حدود یک سوم این نیاز بوده بلکه در سال های اخیر 

کاهش داشته است.
تقاضای انباشــته بازار مســکن و برآورده نشــدن نیاز 
ساالنه مسکن، همگی باعث شده است که قیمت مسکن 
در ایران رشد قابل مالحظه ای داشته باشد و دست تعداد 

زیادی از شهروندان ایرانی را از سرپناه مناسب کوتاه کند.

یکی از مشکالت مناطق محروم وضعیت تحصیل و آموزش دختران و پسران است. 
متأســفانه با دختران و پســران بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که دختران در سنین 
پاییــن بایــد تن به ازدواج بدهند و پســران نیز وارد چرخه کار شــوند و همین امر روند 
تحصیل آنان را دچار خلل و آســیب می کند. درمورد پسران به دلیل ورود زودهنگام به 
کار که منجر به ترک تحصیل آنان می شود، شاهد فشار اقتصادی و اجتماعی متعددی 
هستیم که به دلیل تأمین معاش خانواده از چرخه تحصیل باز می مانند. معموال سنت ها 
و عرف هــای رایج در این مناطق، ازدواج های زودهنگام به عنوان یک رســم خانوادگی 

آبرو و شــرافت خانواده مطرح می شــود. خیلی وقت ها این ازدواج ها به دلیل مسائل 
اقتصادی و فقر خانواده ها و محرومیت های اقتصادی که وجود دارد، انجام می شود. از 
طرفی هم اعتیاد والدین، پدرساالری در خانواده ها، بی سرپرست یا بدسرپرستی بچه ها 
منجر به معامله ای به شکل ازدواج می شود و خانواده ها از دختران خودشان به عنوان 
کاالیی که خرید و فروش می شود، استفاده می کنند و همین امر موجب می شود با پدیده 
کودک همسری بیشتر روبه رو شویم. چه بسیار دخترانی که تمایلی به ازدواج زودهنگام 
زیر ســن قانونی ندارند؛ ولی به دلیل فرهنگ غالب در منطقه محل ســکونت خود به 
زور به دامان بخت کشــانده می شــوند و سالمت روانی، جســمی، اجتماعی و جنسی 
آنهــا به مخاطره می افتــد و در نهایت منجر به زایمان زودرس آنها می شــود که حق  
برخورداری از بهداشــت باروری و بارداری، زایمان  سالم، مراقبت  های  بهداشتی  پس از 
زایمان با استفاده از افراد و به ویژه زنان متخصص  در کنار پیشگیری و درمان بیماری های  
شایع زنان، بیماری های  مقاربتی و نازایی آنان، حق برخورداری از خدمات مشاوره ای و 
آزمایش های پزشــکی به منظور اطمینان از سالمت کامل مرد در امر ازدواج و در حین 

ازدواج از دیگر حقوق در نظر گرفته، در راســتای تأمین بهداشت زنان است، برای زنان 
مذکور حتی در ســنین باالتر هم در نظر گرفته نمی شود و در نهایت شاهد سقط مکرر، 
کم خونی و فقر غذایی، نبود آب آشــامیدنی سالم، خشــونت های خانگی، افسردگی و 
آســیب های روانی و جسمی و پدیده مادر کودک در این زنان هستیم که متأسفانه شاهد 
ادامه این چرخه در نسل های بعدی در این مناطق هستیم. با این وصف شرایط زنان به 
لحاظ بهداشت باروری در مناطق محروم کشور نگران کننده بوده و زنان در این مناطق 
به لحاظ فرهنگی و از بعد تأمین امکانات و خدمات  مربوط به سالمت باروری و جسمی 
در تنگنــا قرار دارند. از آنجایی که این مناطق معموال به لحاظ فرهنگی نیز در شــرایط 
خاصی قرار دارند، نگاه های سنتی حاکم بر این مناطق نیز در کنار کمبود امکانات در نبود 
یا کمبود دسترســی زنان به خدمات و امکانات مرتبط با بهداشت باروری نقشی پررنگ 
ایفا می کند. زمانی که زنان دچار بیماری های زنانه یا دچار بیماری جســمی می شوند، 
به دلیل دسترسی نداشــتن به خدمات بهداشتی و پزشــکی و کمبود کادر پزشکی زنان 
در این مناطق و بافت فرهنگی مرد ســاالر آنجا از محدودیت های بیشتری برای دریافت 

خدمات پزشــکی قرار می گیرند. از منظر قانونی در قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱ مشخصا 
سن ازدواج تعیین شده و برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ 
اما در همین ماده قانونی اشــاره کرده که ازدواج دختر زیر ۱۳ ســال و پسر زیر ۱۵ سال 
منوط و مشــروط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل اســت؛ یعنی 
اگر دختری زیر ۱۳ ســال ازدواج کند، به اجازه ولی قهری که پدر و جد پدری است، نیاز 
دارد و دادگاه، بــا رعایت مصلحت طفل که بایــد آن را در نظر گرفت، صورت می گیرد. 
همچنین در کنوانســیون حقوق کودک نیز مشــخصا به  واسطه اینکه سن کودک را ۱۸ 
ســال معرفی کرده و خوشبختانه کشور ما هم به این پیمان نامه ملحق شده و از اعتبار 
باالیی برخوردار است و به مثابه قانون داخلی است، به تأمین منافع عالی کودک و عدم 
تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه به عنوان دو مورد مهم اشاره شده که 
با ازدواج کودکان عمال در تعارض است. در واقع همان چیزی که ما در ماده ده، چهل   
و   یک به رعایت مصلحت طفل اشــاره می کنیم، در کنوانسیون هم رعایت منافع عالی 

حقوق کودک در نظر گرفته شده و تصریح شده است. 

در طول یک دهه گذشته
قیمت مسکن ۱۷ برابر و دستمزد ۷ برابر شد

زنان، قربانیان سکونتگاه های غیررسمی
فقدان بهداشت منجر به سقط های مکرر در زنان ساکن حاشیه شهر می شود

چرا دست طبقات آسیب پذیر از مسکن کوتاه تر شده است؟
فقر مسکن

گرفتاری های بازار مسکن ایران از دهه ۵۰ شروع شد و کم کم به یکی از دالیل نارضایتی 
مردم و انقالب تبدیل شد. تا آنجا که پس از انقالب هادی خسروشاهی، رئیس بنیاد مسکن 
تقسیم زمین رایگان بین مردم را وعده داد و ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری 

پرداخت وام مسکن را کلید زد و انقالبیون وعده دادند که همه را صاحب خانه می کنند.
دغدغه مســکن و زمین در آن برهــه زمانی چنان جدی بود کــه انقالبیون زمین های 
زیادی را مصادره کرده و آن را بین طبقات پایین درآمدی تقســیم کردند و وقتی زمین های 
مصادره ای تمام شد و جمعیت رشد کرد، دوباره دغدغه تأمین مسکن به الیه های اجتماع 
و رســانه ها برگشت. در این زمان شــاهد هستیم که غالمحسین کرباسچی، شهردار سابق 
تهران بحث توســعه عمودی مســکن را مطرح می کند. با این استدالل که دیگر قابلیت 
توســعه افقی شهر و ساختمان ســازی وجود ندارد و برای فائق آمدن به کمبود زمین باید 

مسکن سازی عمودی اتفاق بیفتد.
توســعه عمودی شــهر منجر به ایجاد آپارتمان ها، برج ها و مجتمع های مســکونی 
بلندمرتبه شد و از آغاز دهه ۹۰ سیاست گذاران مسکن تشخیص دادند که توسعه عمودی 

شهر هم بیشتر از این امکان پذیر نیست و با تصویب طرح جامع مسکن که توسعه عمودی 
و افقی شهر را محدود کرد، دوباره قیمت زمین و مسکن رو به افزایش گذاشت.

در این شــرایط بازار مســکن به دســت طبقات متمول تر افتــاد و طبقات ضعیف تر از 
دسترسی به مسکن مناسب جا ماندند.

در این شرایط نسبت مالکیت با اجاره نشینی هم تغییر کرد و تعداد مستأجران نسبت به 
مالکان روز به روز رشد داشت؛ به طوری که اگر در گذشته ۸۰ درصد خانه های جدید با هدف 
سکونت مالک خریداری می شد، حاال ۵۰ درصد خانه های جدید با هدف سرمایه گذاری و 

اجاره دادن خریداری می شود.
نتیجه این اتفاقات آن شــد که فقر مســکن روز به روز رشــد کرد و گروه های بیشتری از 

دسترسی به مسکن مناسب محروم ماندند و در نتیجه زاغه نشینی رشد کرد.
راه حل این مســئله اما راهکاری فوری، ضربتی یا مایکروویوی نیست.  در ایران معموال 
دولت ها به دنبال یک راهکار فوری هســتند که آن را در کارنامه کاری خود ثبت کنند. در 
نتیجه طرح های غیرکارشناســی مانند مسکن مهر، مسکن ملی یا مسکن حمایتی مطرح 

و اجرا می شــود. درواقع دولت ها مسئله زمین و مسکن را در یک افق کوتاه مدت می بینند 
اما مسئله زمین و مسکن نیاز به یک افق بلندمدت دارد. در این افق بلندمدت باید آمایش 
ســرزمین جدی گرفته شود و نحوه استقرار واحدهای مســکونی، صنایع، راه ها و تمامی 

زیرساخت های شهری با توجه به پتانسیل های سرزمینی طراحی شود.
در بحث آمایش ســرزمین، استقرار شــریان های رفت وآمد و درواقع راه ها بسیار مهم 
هســتند. زیرا دسترســی به شــهرها و ایجاد خدمات و صنایع بدون در نظر گرفتن اقتصاد 
راه ها غیرممکن اســت. با این کار گره های زیادی از معضل زمین و دسترسی به مسکن باز 
می شود. نکته دیگری که باید درباره افزایش دسترسی به زمین و مسکن گفت، این است که 
دولت باید رشــد اقتصادی و مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا قدرت خرید 

و درآمد مردم را افزایش دهد.
در دهه های گذشــته مدام قیمت زمین و مســکن رشد کرده اما رشد اقتصادی صفر و 
گاهی منفی بوده و در نتیجه توان خرید مردم متناســب با قیمت ها رشد نداشته و تعداد 

زیادتری از مردم دچار فقر مسکن شده اند.

این وضعیت بغرنج تا جایی پیش می رود که با وجود آنکه دولت مدعی اســت زمین 
رایگان تحویل می دهد و مردم هزینه ساخت مسکن را بدهند، بازهم تعداد زیادی از مردم 

توان خرید مسکن دولتی را ندارند و گرفتار فقر شدید مسکن شده اند.

جای خالی نهادهای حامی:
دولت بازوهای حمایتی  خودش را در محالت حاشیه ای قطع می کند

بر اساس اغلب نظریه های جرم شناسی، مناطق حاشیه محالتی  هستند که خاستگاه 
اصلی افراد بزهکار و معارض با قانون محســوب می شــوند. بــرای مثال، در مکتب 
شیکاگو، شهر به پنج قسمت تقسیم می شود و منطقه انتقالی که محل تجمع کارگران 
و مملو از جمعیت است، بیشترین نرخ بزهکاری را دارد. به عبارتی از منظر اندیشمندان 
علوم اجتماعی و جرم شناسی، تکیه اصلی و جامعه تحلیل، افراد بزهکار و تأثیر رفتار 
آنها بر روی طبقه متوسط شهرنشین اســت. در حالی که با شیوع پدیده حاشیه نشینی 
و رشــد و گســترش این مناطق، آنچه بیش از همه توجه فعاالن اجتماعی حاضر در 
این نقاط را به خود جلب می کند، بزه دیدگی زنان و کودکان در این محالت اســت. به 
عبارتی اگر تا به حال دیدگاه غالب بر بزهکاربودن افراد ساکن در مناطق حاشیه داللت 
می کرد که برای ارتکاب جرم خود را به نقاط مرکزی و مرفه شهر می رسانند، هم اکنون 
با مشــاهده رشد افسار گسیخته آسیب های اجتماعی در این محالت حاشیه و افزایش 
تعداد زنان و کودکان قربانی جرم، می توان مناطق حاشیه نشین را محله هایی مستعد 
بزه دیدگی نامید. ازجمله علل بروز چنین پدیده ای، نبود زیرســاخت های الزم شهری و 

عدم حضور مؤثر سازمان های حامی در این مناطق است؛ به گونه ای که این نقاط را به 
محالت بی دفاع شهری بدل کرده است.

برای مثال، مناطق حاشیه نشــین تهران که عمدتا محل سکونت کارگران و طبقات 
فرودســت هستند، از  این محله ها محسوب می شــوند. مع الوصف آنچه ممکن است 
این محالت را از ســایر نقاط حاشیه نشین کشــور متمایز کند، به عقیده نگارنده حضور 
کارگاه های صنعتی و اغلب زیرزمینی به معنای غیررســمی است. به عبارت بهتر، به 
دلیل ارزان بودن امالک واقع در این محالت و حضور کارگران با دســتمزد پایین در این 
مناطــق، تولیدکنندگان و پیشــه وران ترجیح می دهند محل فعالیــت خود را در نقاط 
حاشیه اطراف پایتخت دایر کنند که به مراکز فروش نیز دسترسی بهتری داشته باشند.  
یکی از این مناطق، روستای مرتضی گرد از توابع بخش آفتاب و در نزدیکی اسالمشهر 
است. از سوی دیگر، حضور پرتعداد خانواده های فقر نشین در این روستا، به دلیل بهای 
پایین ســکونتگاه ها نسبت به شــهر تهران و نبود زیرساخت های متناسب با این تراکم 
جمعیت و همچنین مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی، روستای مرتضی گرد را به یکی 

از نقاط معضل خیز و آسیب پذیر شهر تهران بدل کرده است؛ به گونه ای که شاید برای 
اغلب مردم مرکزنشین و شمال شهر تهران که مبلمان لوکس خود را از فروشگاه های 
پرزرق وبرق پایتخت خریداری می کنند، تصور محل ساخت و چگونگی تولید آن که با 

بهره گیری از کار کودکان و نوجوانان صورت می گیرد، غیرممکن به نظر برسد.
از ســوی دیگر، آنچــه از گزارش های مــددکاران اجتماعی داوطلــب که از خالل 
حضور در محالت مســکونی این روستا ارائه می شــود، برمی آید، اشتغال کودکان به 
بدترین اشــکال کار کودک از جمله زباله گــردی و کار در کارگاه های بازیافت زباله و نیز 
کار اســتثمارگونه زنان سرپرســت خانوار برای تأمین معاش اندک و تهیه قوت ناچیز 
اعضــای خانواده ازجمله وضعیت هایی اســت که خود مولد آســیب های اجتماعی 

متعدد می شود.
حال آنچه به عنوان راهکاری جهت کاهش آســیب در مناطقی همچون روستای 
مرتضی گرد و سایر نقاط حاشیه نشین از سوی فعاالن اجتماعی مطرح می شود، حضور 
مســتمر نهادهای متولی مسائل اجتماعی از جمله ســازمان بهزیستی در این مناطق 

اســت. تا زمانــی که نهادی همچون بهزیســتی از نزدیک در مناطق حاشــیه حضور 
همیشــگی نداشته باشــد، نه توان رصد آســیب های اجتماعی را دارد و نه می تواند 
راهــکاری فراخور این معضالت ارائه کند. با این حال، وقتی لزوم این حضور مســتمر با 
مسئوالن عالی رتبه بهزیستی در میان گذاشته می شود، آنها به بودجه پایین این سازمان 
و نبود اولویت سنجی درخصوص مسائل و آسیب های اجتماعی کشور از سوی دولت 
و مجلس اشاره می کنند. با این وصف، جای بسی تعجب است که چرا تصمیم سازان 
و دولتمردان علی رغم عدم توان در تأمین هزینه های ســازمان بهزیستی به عنوان رکن 
اساسی در حل معضالت اجتماعی، راه را بر فعالیت سازمان های مردم نهاد و فعاالن 
داوطلب اجتماعی که بی شائبه و بدون چشمداشت در حال ارائه خدمات اجتماعی در 
مناطق حاشیه هستند، می بندند و هر از گاهی با انتساب انگ ها و عناوین مختلفی، آنها 
را به ســیاه نمایی به نفع دشمنان متهم می کنند؟ در حالی که این سازمان ها نه تنها در 
همه جای دنیا به عنوان بازوی توانمند دولت شناخته می شوند، بلکه در بسیاری موارد 
با اتکا بر نیروی داوطلب مردمی خود، نواقص خدماتی دولت ها را نیز برطرف می کنند.

گزارش میدانی «شرق» از زاغه نشینانی که اجاره نشین زمین خوارها هستند

مستأجر زمین خواران
گزارش «شرق» از ساکنان حوالی تهران که فقط نام پایتخت را یدک می کشند

 اینجا فاضالب راهی خانه ها می شود

زاویـه

حاشیه هایی فراتر از متن
کوهیار آفاق: یکی از بارزترین نمودهای رشــد سریع شهرنشینی، 
شکل گیری ســکونتگاه های غیررسمی در بســیاری از کشورهای 
درحال توســعه و از جمله ایران است که به نمادی از فقر شهری 
بدل شــده است. پدیده اسکان غیررســمی اگر تا همین یک دهه 
پیش یکی از مهم ترین مشکالت شهرهای بزرگ بود، حاال و در کنار 
هر شــهر کوچکی جزیره های کوچک و بزرگ این سکونتگاه های 
غیررسمی رشد کرده اند. بر اســاس داده های طرح جامع مسکن، 
مســاحت کل بافت های نابســامان و پهنه های فقر شهری حدود 
۱۳۳ هزار هکتار برآورد می  شــود که محل سکونت حدود شش 
میلیون خانوار است و حدود ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارد. از این 
میزان، ۷۷ هزار هکتار بافت های فرســوده و با ارزش شهری است 
که محل ســکونت ۱۰  میلیون نفر، ۲.۸ میلیون خانوار است و ۲.۶ 
میلیون واحد مســکونی دارد. به عالوه ۵۶ هــزار هکتار محدوده 
سکونتگاه ها ی غیررسمی است که محل سکونت ۱۱ میلیون نفر، 
۳.۲ میلیون خانوار است و ۲.۹ میلیون واحد مسکونی را در خود 
جای داده است. اما آنچه سکونت در این فضاها را با بحران های 
متعدد روبه رو می کند، مواردی مانند فقدان تأسیســات شــهری 
مناسب و کافی، فقدان خدمات شهری، افزایش تنش ها به علت 
شــکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این ســکونتگاه ها و مناطق 
رســمی شــهری و پیچیدگی و دشــواری تأمین خدمات به علت 
توســعه ناموزون و برنامه ریزی نشده اســت. مرتضی گرد اگرچه 
محله ای قدیمی است؛ اما ســکونتگاه های غیررسمی اطراف آن 
مانند دره که باالی سه دهه قدمت دارند، هم جزء همین مناطق 
است؛ اما ایران و پایتختش تا چه اندازه درگیر این معضل است؟
طبق آخرین اعالم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

ســکونت ۳۱ درصد مردم تهران در ســکونتگاه های غیررسمی، 
مناطق حاشیه ای شهرها و بافت های ناکارآمد

ســکونت بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت ۱۴ میلیونی استان 
تهران در حاشیه های شهر

بیشــترین تعداد اســکان غیررسمی در شــهرهای تهران، مشهد، 
زاهدان، تبریز و اصفهان

نگاهی به اسکان های غیررسمی در سایر استان های کشور:
استان سیستان و  بلوچستان: ســکونت در چهار هزار و ۲۹ هکتار با 

۳۴۹ هزار و ۲۸۶ نفر جمعیت حاشیه نشین
(یک ســوم جمعیت و فضای شــهری زاهدان را ســکونتگاه های 

غیررسمی و جمعیت حاشیه  نشین تشکیل داده اند).
اســتان آذربایجان شرقی: تبریز با ۱۷ محله غیررسمی و جمعیت 

۳۰۰ هزار نفری در محیط هزارو ۹۲۲ هکتاری
(یک چهارم سطح شهر را حاشیه نشینان تشکیل داده اند).

استان خراســان جنوبی: شهر مشهد با ۴۲ محله حاشیه نشین در 
صدر استان

استان اصفهان: شهر اصفهان با ۲۰ محله حاشیه ای که جمعیت 
آنها ۲۲۱ هزار نفر است، در صدر استان

طبق آخریــن داده هــای مرکز آمــار از جزئیات هزینــه و درآمد 
خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹:

هزینه شهرنشین ها به طور میانگین: ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان 
در یک  سال برای مسکن

حدود ۳۷ درصد از ۶۲ میلیون تومان صرف تأمین مسکن
۴/۲۵ درصد صرف خوراکی ها و آشامیدنی ها

۸/۹ درصد آن خرج بهداشت و درمان.

زاویـه

قیمت مسکن در تهران در مدت ۴ سال گذشته ۷ برابر شد
تولید زاغه نشینی

به گزارش «شرق» قیمت مســکن در تهران در مدت چهار سال 
گذشته حدود هفت برابر شده است. گزارش های بانک مرکزی نشان 
می دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مســکن تهران در فروردین 
ســال ۹۷ حدود پنج میلیون و ۵۸۴ هزار تومان بود. میانگین قیمت 
هر مترمربع مسکن تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ به ۳۴ میلیون و ۲۷۰ 

هزار تومان رسیده است.
اما رشــد قیمت مسکن سال گذشته کند شــد. تحلیلگران بازار 
مســکن علت کند شدن رشــد قیمت مســکن را بازار در حال انتظار 
برجام دانستند و برخی دیگر معتقد بودند قیمت مسکن به حد کافی 
در ســال ۹۹ سرکشی کرده اســت و کندشدن رشد قیمت ها در سال 

۱۴۰۰ را در واقع تخلیه حباب مسکن دانستند.
در فروردین ســال ۹۹ و بر اســاس گزارش بانک مرکزی میانگین 
قیمت هر مترمربع مســکن ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود؛ اما در 
اســفند همان سال میانگین نرخ هر مترمربع مسکن تهران به حدود 

۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید.
رشد دو برابری قیمت مسکن سال ۹۹ در شرایطی رخ داد که جو 
بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا به کاخ ســفید راه یافته و امیدها 
به احیای برجام تقویت شده بود. آن قدر که نرخ دالر با وجود عبور از 
مرز ۳۰ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان برگشت و تا امروز زیر ۳۰ 
هزار تومان باقی مانده است؛ اما مسکن راه متفاوتی در پیش گرفت 
و به صعود قیمت خود ادامه داد. هرچند که در برخی مقاطع مانند 

سال ۱۴۰۰ سرعت رشد قیمت مسکن افت داشت.
در فروردین سال ۱۴۰۰ میانگین بهای هر مترمربع مسکن در تهران 
به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کاهش داشت؛ اما این کاهش قیمت 
دوامی نداشــت و دوباره مســکن ســیر صعودی قیمت را در پیش 
گرفت؛ اما این بار رشد قیمت مسکن آهسته و پیوسته بود و میانگین 
قیمت هر مترمربع مســکن در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ 
هزار تومان رســید. در واقع در حالی که قیمت مســکن از فروردین تا 
اسفند سال ۹۹ حدود دو برابر شده بود، در سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن 

از فروردین تا اسفند حدود شش میلیون تومان رشد داشت.
در فروردین امســال هم میانگین قیمت مســکن بــا رقم جزئی 

کاهش به ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
جهش قیمت مسکن در شــرایطی رخ می دهد که بازار به دلیل 
کاهش قدرت خرید مشتریان به رکود سنگینی فرو رفته است و از آن 

سمت ساخت وساز کاهش قابل مالحظه داشته است.
وزارت راه و شهرسازی تخمین می زند که بازار مسکن ایران ساالنه 
حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ اما شمار ساخت وسازها 

تقریبا یک سوم این میزان است.
بر اساس این میزان ساخت و ساز مسکن تا قبل از سال ۹۲ به حدود 
۶۰۰ هزار واحد مســکونی در سال هم رسید؛ اما در سال های بعد به 

۳۵۰ هزار واحد کاهش داشت.
کاهش عرضه مســکن و انباشت تقاضا در کنار جهش قیمت ها 
و کاهش شــدید قدرت مردم باعث می شــود که بــه گفته بیت اهللا 
ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مســکن، بازار رکود تخریبی را تجربه کند. 
او می گوید نتیجه رکود تخریبی رشــد زاغه نشــینی است. چنان که 
در حال حاضر تهران نه تنها مستأجرنشین ترین استان ایران است و بنا 
به گزارش مرکز آمار تعداد مســتأجران از تعداد مالکان پیشی گرفته 
اســت بلکه بخشی از جمعیت مستأجران در حال ریزش به مناطق 

حاشیه تهران یا شهرستان ها هستند.

تحلیلگر اقتصاد مسکن
مهدی سلطان محمدی

وکیل دادگستری
رضا شفاخواه

وکیل پایه یک دادگستری
هاجر باقری


