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پرسه چندساعته خبرنگار »شرق« در خیابان ولیعصر )عج(

شب فقیِر تهران
ِ
ســعید برآبادی :ایــن تکه از گــزارش را نه بــه عنوان مقدمه یــا به قول
مطبوعاتیهــا »لید« ،بلکــه به عنوان یک حاشیهنویســی بــر این گزارش
بخوانید؛ چراکه نه مرتبط با گزارش است و نه در محتوای آن تغییری ایجاد
میکند .هدف از نوشــتن آن هم مختصر به این اســت که بگوییم خواننده
این صفحه قرار اســت چه بخواند .این گزارشــی اســت از یک راهپیمایی
چهارســاعته که از ســاعت هفت تا  ۱۱شنبهشــب در حــد فاصل چهارراه
ولیعصر تا میدان راهآهن اتفاق افتاد .برنامه این بود برویم ســراغ گدایان و
متکدیانی که در اصلیترین خیابان شهر ،هر روز و هر ساعت میبینیمشان؛
اما کمتر توجهی به آنها داریم .دلیلش هم ســاده بود؛ به نظر میرسد آنها
خیلی هم اهل دروغ و دغل نباشــند ،به نظر میرســد این زمستان ،آنها را
هم آنقدر تحت فشار گذاشته که مجبور هستند برای سیرکردن شکمشان،
دســت جلوی دیگران دراز کنند .این گزارش اما برای سوگواری و دلسوزی
نوشته نشده ،تنها قرار است از دریچه آن ،با واقعیت فقری روبهرو شویم که
حاال کامال از زیر پوست شهر بیرون زده و در حال خودنمایی است.

پرده اول؛ گشنمه
چهــارراه ولیعصر شــلوغتر از همیشــه .مــردم از ترس ســرما ،زودتر
آمدهاند دوردورشــان را بکنند و برگردند توی خانه .یــک ضلع از چهارراه
در قرق گشــت ارشــاد است ،آن ســه ضلع دیگر ،دســتفروشها ردیف
به ردیف ایســتادهاند و دستهایشان را به هم میمالند و جنسشان را داد
میزنند .کنار رندهفروشها و آنهایی که خنزرپنزر بدل میفروشــند ،مردی
کرچکرده و ســرش پایین اســت .با لُنگ دســتش را تا آرنج بسته و از الی
موهای ســر و صورتش نمیشود تشخیص داد چرت میزند یا خمار است.
دست بستهاش را
وقتی چشم در چشم کسی میشــود ،تکانی میخورد و ِ
ســمت او میآورد» :یه هزارتومنی بده ،گشــنمه« .همه ما یاد گرفتهایم که
به این آدمها کمــک نکنیم ،به ما زنهار زدهاند» :پــول بهش ندیها ،میده
خرج عملش ،نفرین مادرش میمونه پشــت سرت« ،سقلمه زدهاند بهمان
که »نگاش کن ،مردک عاطل باطل ،معلوم نیســت واســه چی زنده است.
اینــا رو اینطور نبینها ،میلیونی درآمــد دارن ،اونم از جیب ما« .پیرمرد اما
داغانتر از این حرفهاســت .لنگی که به دست بسته در تابش نوِر بیرمق
چراغهای خیابان هنوز خیس از خون اســت .صدایش از الی ســبیلهای
بلنــد و زردش نمیآید .هزاری را که میبیند ،از جا جســت میزند که پول
را بقاپد؛ اما میافتد و نقش زمین میشــود .اتفــاق خاصی نمیافتد ،فقط
ازدحام روبهروی بساط خنزرپنزرفروشی یک قدم عقب میکشند و باز غرق
خرید میشــوند .مأمور سر چهارراه میپرد و دستش را میگیرد و تکیهاش
میدهد به دیوار» :از عصر که من شیفتم همینجاست .حواسم بهش بود.
حالش خوب نیست« .و لنگ را از روی دستش باال میزند .معلوم میشود
که اشــتباه تزریق کرده و روی ساعد دســتش جایی وسط رگها برآماسیده
شــده» :اینــا رو دکترا قبول نمیکنن .اورژانس هم که نمیشــه بردشــون
چون کسی نیست بیاد دنبالشــون« .پیرمرد دستش را تکان میدهد؛ یعنی
که چیزی نیســت .پــول را میقاپد و آرام بلند میشــود ،لخلخی میکند با
گیوههایی که به پا دارد و میرود سمت تقاطع طالقانی؛ یا میخواهد بربری
بخرد یا میخواهد اشتباهش را اصالح کند«.

پرده دوم؛ خجالت
چشــمهایش تراخمی است و مدام پلک میزند .دستش روی شانه یک
پسربچه کوچک است .پسربچه ســبدی در دست دارد و پیرمرد میخواند.
یک ترانه قدیمی از »ســیما بینا« را روانه جنوب خیابان ولیعصر میکند و با
تمامشدن ترانه به مردم میگوید که نه معتاد است ،نه گدا و وضع زندگی،
کارش را به اینجا کشانده» :آقایون و خانمها .یه کمکی به این جوون بکنید،

مراقب آبروی ما باشــید که آبروی ما ،آبروی شماست« .با همین لفظقلمی
که در زبان دارد ،یکی دو جمله هم از علی)ع( میگوید و هوهو میکشــد.
برخالف درویشهای قدیم؛ اما نه خبری از کشــکول هست و نه تبرزین؛ اما
کاله سبزي را به سرگذاشــته و با متانت حوالی تقاطع مدرس قدم میزند:
»روزیرســون خداست ،شما وســیله باش برادر ،شــما غیرت کن« .مردم
کمکش میکنند ،میشناسندش .آدم بدی نبوده و نیست ،در یکی از همین
کوچههای منتهی به کارگرجنوبی ،خانهای اجاره کرده  ۱۲ ،۱۰ســال پیش.
شــغلش خطاطی بوده اما تراخم چشــم ،کارش را به اینجا کشانده» :نگار
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت «.سه پسر دارد و یک دختر .زنش هم
چند سالی است که به سرای باقی رفته» :آبرو رفتنی نیست ،آبرو بخشیدنی
اســت .من از روی خوشــم این کار رو نمیکنم ،من دست پیش کسی دراز
نمیکنم ،همت شــما باید بلند باشــه ،باید برای رفع بال ،دســت به جیب
بشی .منم همینقد که خرج امشب خونهام دربیاد ،میرم ،اهل زیادخوردن
نیســتم ،علی یارت باشه« .بچه اما سربهزیر اســت و خجالتی .گونههایش
از ســرما و حیا سرخ شــده و کبره بسته .کالس ســوم ابتدایی است؛ اما نه
در مدرســهای در همین حوالی .میرود سمت خیابان مخصوص که کسی
نشناسدش» :چرا یه بار شد ،یکی از بچهها با باباش اومده بود منیریه لباس
بخره ما رو دید«» .خجالت کشــیدی؟« »اولش آره ،بعدش نه .تو مدرســه
بهم گفت که منو دیده ،گفتم من خونهام اونجا نیست« .پیرمرد این مکالمه
را میشنود اما به رو نمیآورد ،با این همه وقتی میخواهد دوباره صدایش
را بلند کند و شعر بخواند ،صدا آن صدا نیست ،میلرزد.

ِ
آشغال مرغ
پرده سوم؛
زنــی بــا لباسهای پاره ،د ِم مغازه مرغفروشــی ایســتاد .کیســه گونی
ســفیدرنگی را که روی دوشش بود به زحمت زمین گذاشت و رفت سمت
سطل زباله چســبیده به جوی خیابان .با دقت محتویاتش را وارسی کرد و
بعد سر کرد داخل مغازه که »آقا ،پوست مرغ میخوام!« مغازهدار چاقوی
بال لباسش پاک کرد» :ندارم،
بلندش را از دل گوشــتها بیرون کشــید و با ِ
بــرو ر ِد کارت« .در تابــش نوِر چراغهای مغازه صورت زن پیدا شــد ،دختر
درشتاندامی بود با صورت سرخشده از سرما و سبیلهای سیاه باالی لبش.
ســماجت کرد» :چی ازت کم میشه؟ یه ذره
پوست مرغه دیگه« .و قصاب
ِ
از آن طرف دخل آمد این طرف» :برو اینجا وانستا ،اون دستای کثیفت رو هم
به مغازه نزن ،مگه همین االن تو آشــغاال نبودی« .خریداری که منتظر بود
تا گوشــتش خرد شود ،آمد وسط کالمشان» :آدم نباید حقوقش رو به زنش
بگه آقاجان ،زنا اگه بدونن چقدر حقوق میگیری میخوان تا قرون آخرش
رو خرج کنن« .گوشــتش ۳۰۰هزار تومان شــده بود ،با خجالت از اینکه ۵۰
تومان کم دارد ،نایلون گوشت را برداشت و قول داد که زود کسری پولش را
بدهد بچهاش بیاورد و رفت .زن هنوز دم در قصابی ایســتاده بود و خفتش
کرد» :سیصد گوشــت خریدی ،اون دنبههاش رو بده به من« .مرد نشنید یا
نخواست بشنود و راهش را کشید به سمت منیریه .پرسیدم» :یه ذره پوست
مرغ که چیزی نیســت ،چرا ندادی بهش؟« قصاب به حالت نزاری جوابم
را داد» :این کاِر هر شبشــه آقا جان .اگه عادتش بشه دیگه خدا رو هم بنده
نیســت« .زن داد زد» :من که هر شــب نمیام اینجا ،اما اگه بیام هم مگه تو
چند بار تو هفته بهم آشــغال مرغ میدی؟« قصاب ســطلش را از پشــت
دخل بیرون کشــید .ســطل جز شــیرابه خون و خرده دل و جگِر مرغ هیچ
نداشــت» :ندارم ،ندارم ،ندارم .باید به همه هم جــواب بدم ،مگه یکی دو
تا از اینا هســت .اینا کارشون همینه .میان گردن کج میکنن تا جنس مفت
ببرن ،بعدش شاخ میشن« .خواستم بگویم »حاال یه آشغال مرغ این حرفا
رو نداره« که دیدم زن رفته است .اعصاب قصاب به هم ریخته بود .داشت
با ساطور بلندش ،قلمهای گاو را از حرص تکهتکه میکرد.

پرده چهارم؛کمک
»اگه جلوی مهدیه واستی بیخیر و برکت نمیزارنت .اینجا آدماش باصفان.
یه لقمه خودشــون میخورن ،یــه لقمهام میذارن دهن فقیــر فقرا .فرقی هم
نمیکنه کی باشــی و از کجا اومده باشــی .نذری نفر اول بهت نرسید ،نذری نفر
چهارم پنجم بهت میرســه که« .اســمش عباس بود مرد دیــالق و بلندی که
به زحمت ســرش را خم میکرد .نسخهای به دســت داشت که نشان میداد از
یک بیماری رنج میبرد و دواهایش گران است» :کی باورش میشه آقا جان؟ من
از صبح تا شــب اینو دست میگیرم و وامیستم همینجا ،یا یکم باالتر د ِم شیرینی
الدن .کسی باورش نمیشه .این قرص رو ببین ،نوزده هزار تومنه .نخورم ،موجی
میشــم .اما کی باورش میشــه« .از بروجن به تهران آمده .برای کارگری و یک
مدتی هم در قالیشویی مشغول به کار بوده اما آب و رطوبت کار خودش را کرده
و حالش به هم خورده .بردهاندش بیمارســتان و دکتر رماتیسم حاد را تشخیص
داده و نسخه استراحت مطلق تجویز کرده .رعایت نکرده ،باز از فردا پارو به دست
گرفته به لکهگیری فرشهای مردم .باالخره عید  ،۹۵صاحب قالیشویی پیدایش
میکند ،از هوش رفته ،افتاده روی فرشها و شــیر آب هم باز» . ...از درمونگاه که
برگشتم ،گفت به ســالمت .یه  ۵۰تومنی گذاشت کف دستم و گفت بیحساب؟
گفتم بعله و گفت به سالمت« .به بچههایش نگفته .هنوز فکر میکنند که تمام
روز قالیشویی کار میکند و وقتی که کار نباشد ،همانجا میماند و ریشه میزند یا
رفو میکند .نمیگوید خانه و زندگیاش کجاست اما احتماال آنقدر دور است که
شــامنخورده نمیتواند برگردد .روزی  ۱۰هزار و گاهی هم  ۲۰تومنی درمیآورد و
با حقوقی که زنش از خیاطی میگیرد ،چرخ زندگیشان را میچرخانند حتی اگر
چوبی الی آن رفته باشد.

پرده آخر؛ ساعت چنده؟
بیآرتی که میرســد به ایستگاه پایانی جمعیت داخل پارک راهآهن چندبرابر
میشــود .مردهای سیگاری ،مردهای معتاد ،آدمهایی که یکجورهایی مشکوک
هستند و با پرسههای الکی ،توجه مأموران را هم جلب میکنند .بساط خنزرپنزریها
پهن است ،چیزهای عجیب و غریب میفروشند .فالفلیهای آن طرف هم شلوغ
میشــوند ،قهوهچیها ،روی ســماور بزرگ ،قوریها را قطــار میکنند .خیلیها
آمدهاند چیزی بفروشــند ،تکوتوک هم خریدار هستند» :این کفشای خودم بوده،
برام از چابهار آوردن ،پا نزدم تا حاال ،ن ِو نوئه«» .رادیو ترانزیستوری ،مخصوص کنار
روح فروشی داری خریدارم .نه داداش،
رختخواب .همه موجا رو داره«» .مس و ِ
نقره کار ما نیســت این وقت شب ،فقط مس و روح« .مردها میروند توی پارک و
شروع میکنند به چرخزدن .گداها هم گوشهوکنار ،دستمالیزدی پهن میکنند و
مشغول میشوند .همه باید چیزی دربیاورند ،یکی ،دو اسکناس سبز برای امشب،
فــردا؟ روز از نو ،روزی از نو» :آقا ســاعت چنده؟« »نزدیک ده« »پس چرا اینقدر
سوز داره هوا .گفتهبودن گرم میشه .اورکت نمیخوای؟ فقط یکم زدگی داره زیر
بغلش ،بیا به قیمت خوب میدمها ،ده تومن!« چشــمهایش به خریدار نیست،
بیشتر به راست و چپ حرکت میکند ،انگاری منتظر کسی است؛ کسی که بیاید و
این سیمکشی بههمریخته در رگهایش را سروسامانی بدهد ،کسی که بیاید و این
سرما را با جنس خوب ،از تنش بیرون کند اما دیر کرده» :آقا االن ساعت چنده؟«
»هنوز ده نشده«» .نشده؟! آره البته زمستونه ،شبا اندازِه روده آدمیزاد کش میآد.
ولی خیلی شدهها ،من از چهار صبح بیرونم ،االن شده چند ساعت؟ صدساعت!
اونم توی این ســرما« .رفیقش میآید ســمتش» :مملی ،بریم سمت خاوران؟«
»نــه بابا ،چه فایده!« »بریم غذا بخوریم ،تنی بشــوریم ،جای گرم بخوابیم ،میگن
امشب سردهها«» .من نمیام ،کار دارم ،میخوام برم پیش مرضیه ،شمام نرو ،جا
نیست اونجا ،معلوم نیست شاید یه وقت طلبکاری دیدی« .مینشینند کنار هم.
چند دقیقه بعد ،پیت حلبی روشن میشود و آدمهای انگشتشماری توی پارک
میمانند .هر چه کارتن پیدا کردهاند را از توی گونیهای کنار دستشــان میریزند
توی آتش .مرد با چشمهای خمار اینور و آنور را دید میزند» :پس کجاس ،چرا
نیومد ،ساعت چنده؟«.

درﯾﭽﻪ

یکــی از واقعیتهایی که امروز
در جامعــه بــا آن مواجهیــم ،این
اســت کــه برنامههــای اقتصادی
دولت درمجموع نتوانســته آثارش
را روی شــاخصهای اقتصــادی و
وضعیــت معــاش مــردم جامعه
آنگونه که بایســته و شایسته است،
بگــذارد .دالیل متعــددی برای این
عدم توفیق وجود دارد اما مســئله
اینجاســت که گناه آن را نمیتوان
پــای دولــت فعلی یــا دولتهای
قبل گذاشــت ،بلکــه بهنوعی ما با
پدیدهای مواجهیــم -که اگر نامش
را فقر بگذاریم -عوامل شکلدهنده
مختلف و گوناگونی دارد.
اگــر امروز افراد زیادی از جامعه
تحت پوشش ســازمانهای دولتی
حمایتکننده هســتند ،نشان از این
واقعیت است که گروه گستردهای از
جامعه ما حتی در معاش حداقلی
خود با مشکل مواجهند؛ مسئلهای
کــه از یکســو بــه بزرگشــدن
ســازمانهای حمایتکننــده منجر
شــده و از ســوی دیگر ،باعث شده
شــاهد فقرا و متکدیان فراوانی در
کوچه و خیابان باشیم.
یکــی از دالیل شــیوع این پدیده
بیشــک دولتها هستند اما بخش
دیگــر آن مربوط به کاستهشــدن از
ســرمایههای اجتماعی ماست .اگر
اول برنجهــای
در گذشــته ،گونــی ِ
خرمنکوبیشــده بــه فقــرا و
نیازمنــدان محله میرســید ،امروز
خبری از چنین توجهی به مســائل
اجتماعی نزدیکان و شــهروندان و
هممحلهایها وجود نــدارد .دیگر
همچون دیــروز در جامعــه امروز
شــاهد فراگیــری توجه بــه مردم
نیســتیم .رشــد درصد شهرنشینی
کشــور از  ۳۰درصد بــه  ۷۰درصد،
حس مسئولیتپذیری را در میان ما
آدمهای جامعه کمتروکمتر کرده تا
آنجا که کمتر پیــش میآید به فکر
دیگران هم باشیم.
بر این اساس است که فقر در دو
شکل نمود پیدا میکند:
فقر عمیق که گسترده و ریشهدار
است و مدیریت آن در سطح جامعه
کار بســیار مشکلی است و فقر خرد
که نشــاندهنده مشکالت فردی در
برطرفکردن نیازهای آنی است .در
این میان ،نباید این مســئله را نادیده
گرفت که ما در شرایطی قرار داریم
که دولت با وجود ســالها تحریم و
انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی
توانســته با کنترل نرخ تــورم ،ثبات
حداقلی را به خانوادههای اقشــار
مختلــف داده و کمــک کند آدمها
از نوعی آرامــش روانی در برخورد
با مســائل اقتصادی خود برخوردار
شوند.
شــاید اگر بــه این مــورد ،تالش
بــرای بازتوزیع درســت منابع پس
از هدفمنــدی یارانههــا و ایجاد یک
نظــام رفاهــی و تأمیــن اجتماعی
سیســتماتیک و مبتنــی بــر توزیــع
عادالنــه خدماتی مانند بهداشــت،
آموزش ،اشتغال و مسکن نیز اضافه
میشد ،فقر تا به این اندازه در کوچه
و خیابان شهر رخ نمینمود و فریاد
آی آدمها به گوش نمیرسید .عالوه
بر همه اینهــا ،یادمان نرود ما داریم
دربــاره جامعهای ســخن میگوییم
که جنــگ هشتســاله تحمیلی را
پشت سرگذاشته است .طبیعی است
عــوارض چنیــن جنگی هنــوز زنده
باشند و در سازوکار اداره کشور نقش
تلخ خــود را ایفا کنند .اســتفاده از
ترکیب »اقتصاد مقاومتی« در بیانات
رهبری هم اشــارهای به این موضوع
دارد کــه عوارض جنــگ هنوز به ما
این فرصــت را نداده که به ســطح
توقعاتمــان از عدالــت اجتماعی
و خالیشــدن جامعــه از چهره فقر
نزدیک شویم .بازســازی هنوز ادامه
دارد و هزینهبر اســت؛ جنگ با تمام
محرومیتهایــش اگرچه بــه پایان
رســیده اما تا رســیدن بــه عدالت
اجتماعی ،این سرمایههای اجتماعی
هســتند که میتوانند بــازوی ما در
ریشهکنی فقر باشند.
*رئیس انجمن مددکاری ایران

یک( طالع »پرند« را اینطور رقم زدند که  ۹۵هزار واحد مسکونی
در فاصله  ۱۰ســالُ ،مهِر مِهِر دولت مهرپرور باشــد بر پیشــانی این
شــهر اما  ۹ســال گذشــته و فقط  ۲۵هزار واحد از این رقم تحویل
صاحبانش شده .باقی کجاســت؟ باقی خاک است و خاک . ...شهر
جدید پرند را میشود با یک چاقوی میوهخوری دو قاچ کرد؛ دو قاچ
مجــزا .قاچ اول؛ فازهای صفر ،یک و دو هســتند که از خاطره قدیم
این شــهر باقی ماندهاند و فازهای بعدی ،حاصل ساختوساز انبوه
مســکن مهر؛ فازهای  ۵ ،۴ ،۳و  ۶که عجالتــا دور یک محور اصلی
به اسم خیابان چهاربانده شکل گرفتهاند .در اطراف اما تا چشم کار
میکند بیابان است و بیابان .مردم به نقاطی مجهول اشاره میکنند
و میگویند باقی ساختمانها ،قرار بوده آنجا ساخته شود و حاال هم
که »کال قضیه مسکن مهر ،مالید و رفت پی کارش!«.
دو( در دو طــرف خیابــان چهاربانــده تابلوهای چند شــرکت
خودنمایی میکنند ،شرکت انبوهسازی کیسون ،هسا و کوزو خارجی
هســتند و نیلگون و آذرگون ایرانیشده آنها .کارگران مشغول کارند
و مــردم با چشــمهای نگران به آنها خیره شــدهاند» :وعده تحویل
اردیبهشــت چی شــد؟ مگر قرار نبود هفت ماه قبــل تمام واحدها
را تحویــل دهند؟ آمدنــد و گفتند حداقل  ۳۳هــزار واحد را آماده
میکنیم ،کو پس؟ آذرماه هم تمام شــد ،هیچکس نمیپرسد مردم
باید سر سیاه زمستان کجا زندگی کنند« .این حرفهای محمد رفاهی
اســت ،کارگر بازنشســتهای که سال  ۸۹برای مســکن مهر ثبتنام
کــرده و هنوز واحدی را تحویل نگرفته اســت» .یــک روز میگویند
داریم شــیرآالت نصب میکنیم ،یــک روز میگویند فقط نازککاری
مانده ،خالصه هرروز چیزی میگویند .اگر بانک مســکن دارد بر این
شرکتها نظارت میکند این نظارت کجاست؟ کدامیک از کارمندان
بانک مسکن یا وزارت مسکن آمدهاند این خانهها را از نزدیک ببینند؟
میدانید که حتی کاشیهایشان قابل استفاده نیست؟«.
ســه( گلهگزاری زیاد اســت اما همه میدانند کــه چارهای هم
ندارنــد .اگر بخواهند کمی پا سســت کنند و تعلل داشــته باشــند
داللها وارد میشوند و گلوگاه را تصرف میکنند» :االن هم مشکل
داللها هســتند اما نه مثل قبل .قبال اینطور بود که خرید و فروش
غیرقانونی میکردند و ممکن بود یک ملک را به چند نفر بفروشند،
االن وضع فرق کرده ،چون خرید و فروش قانونی شــده و باید بارکد
بگیرید دیگر نمیتوانند از این راه سر مردم را شیره بمالند اما یک راه
دیگر پیدا کردهاند« .مینا طرشتی ،کارمند شرکت ایزوگام شرق واحد
پرند ،این داللبازی را اینطور توضیح میدهد» :شرکتهای سازنده
مسکن مهر برای تحویل مجتمعهای آمادهشده شرط گذاشتهاند که
براســاس آن تعداد ســاکنان هر آپارتمان باید به یک حد قراردادی
برســد تا خدماترسانی به آن انجام شــود .مثال برای آپارتمانهای
۶۰واحدی و  ۱۵طبقه پرند باید حداقل  ۴۰واحد بیایند و اقامت کنند
تا آسانســور راه بیفتد و حیاط مجتمع ســاخته شود .خب اگر کسی
نیاید چه میشــود؟ شــما خانه را دارید و شرکت هم میگوید آن را
تحویل داده اما باید پنج طبقه از پلهها باال بروید!« میپرســم خب
نقش داللها این وســط چیست و او میگوید» :اینکه شما را ترغیب
کننــد خانه را تحویل نگیرید و بفروشــیدش .فروختن خانه چند ماه
زمــان میبرد و مجتمع تا تعیین تکلیــف آن باید منتظر بماند برای

خدمات .آنوقت کســی که محتاج یک ســرپناه است ،حاضر میشود
ملک خود را ارزانتر از قیمت بفروشــد و بهاصطالح جانش را بردارد
برود!« .چهار( »شــما توجه داشته باشید که فقط در فاصله پنج سال
یعنی از سال  ۸۵که آقای احمدی نژاد گفت مسکن مهر به پرند بیاید
تا ســال  ،۹۰به جمعیت پنج هزار نفری این شــهر۲۳ ،هزار نفر اضافه
شــده ،یعنی اگر فکر کنیم تهران ســال  ،۸۵شــش میلیون جمعیت
داشته با این ضریب افزایش باید حداقل بیستوسه ،چهارمیلیون نفر
به جمعیتش اضافه میشــد؛ این اضافهشــدن جمعیت را اگر تصور
کنید متوجه میشوید که خانوادههای قدیمی پرند که از سال ۷۸ ،۷۷
در این شــهر زندگی میکردهاند نباید چندان دل خوشی از مسکن مهر
و بانیانش داشــته باشــند« .این آقای مغازهدار که یکی از قدیمیترین
اهالی پرند اســت به ترافیک شبانه ورودیهای پرند اشاره میکند ،به
این واقعیت که شرکتهای سازنده مسکن مهر ،شبانه درختهای پرند
را قطع کردهاند و در چند ســال این شهر از یک محله خوشآبوهوا
به یک شــهرک مسکونی خشــک و بیروح بدل شده» :قبال میرفتیم
سمت زرندیه و با دیدن جنگلهای تنک اینجا کلی روحیه میگرفتیم،
ما یکی از ییالقهای تهران بودیم خصوصا برای جنوبشهریها .االن
وضع برعکس شــده .طرف با ۱۰میلیون نقد میتواند یک آلونک برای
خودش در پرند دســتوپا کند ،آن وقت پرند ،پر شــده از آدمهایی که
اگرچه همهشــان محترمند اما واقعا اهل اینجا نیستند ،آشنای ما و ما
آشنای آنها نیستیم و این آسیب ایجاد کرده .صاحبخانهها میترسند
که خانههایشــان را بدهند رهن یا اجاره ،میدانند که طرف اگر اجاره
را ندهد دستشــان به هیچجا بند نیست .قانون هم این وسط فقط به
بانک و قسطهایش توجه کرده؛ یعنی صاحب ملک در هر حالتی باید
قسطش را بپردازد چون زیر دین بانک است ولی اگر مستأجرش اجاره
ندهد باید راه بیفتد از این شــورای حل اختالف به آن شورا« .خیلیها
میگویند پاشــنه آشــیل ســرمایهگذاری در مســکن مهر پرند دقیقا
همینجاســت .اینکه به لحاظ حقوقی حسابوکتاب موجر و مستأجر
اصال معلوم نیســت و در عوض تنها چیزی که روشــن است ،حساب
بانک است و وامگیرنده» :هر روز برای واگذاری واحدهای مسکن مهر،
اعــداد تازه اعالم میکنند و یک زمان محــدود هم تعیین میکنند که
فرد برای تهیه پول در این موعد محدود شــبوروز استرس میکشد،
خــب بانک مســکن اگر قرار بود ایــن طور خانه به مــردم بدهد چرا
لقمه را دور دهانمان بچرخانیم؟ میتوانســتیم در یکی از شهرکهای
اطراف تهران بهراحتی خانهای بــا کمترین هزینه بخریم« .منظورش
شهرکهایی اســت که خانههایشان ســند منگولهدار ندارند بلکه به
صورت مبایعهنامهای خریدوفروش میشوند .میپرسم آیا اگر این کار
را میکردید به خانهای که خریده بودید ،اطمینان داشتید و او میگوید:
»مگر حاال داریم؟ حاال هم هر آن ،ممکن است با نپرداختن قسطها با
بانک دچار مشکل شویم؛ یا حتی آنهایی که خانه را هنوز تحویل کامل
نگرفتهاند به مشکل بربخورند«.

