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مسکن مهر و حق به شهر جماعتهای جدید:
مطالعۀ موردی پروژۀ پرند
*2

پویا عالءالدینی 1و مریم جمشیدی نسب

تاریخ دریافت - 5031/30/30 :تاریخ پذیرش5031/53/51 :
چکیده
در این مقاله ،پروژۀ مسکن مهر شهر جدید پرند ،از منظر حق به شهر جماعتهای شکلگرفتۀ جدید ،ارزیابی
میشود .دادههای مورد نیاز در دو نوبت ،یک بار در سال  5035هنگام بهرهبرداری و اسکان اولیه و بار دیگر در
سال  ،5031گردآوری شده است .روش تحقیق کیفی است .جمعآوری اطالعات از طریق مشاهده ،مصاحبه با
دستاندرکاران و ساکنان و بررسی اسناد صورت گرفته است .یافتهها حاکی از آن است که تأمین سرپناه
ارزانقیمت در حومۀ شهر الزاماً تأمینکنندۀ عدالت نیست و احتمال دارد بر میزان برخورداری بهرهبران از حق به
شهر اثر منفی بگذارد .از جمله ممکن است در قبال بهرهمندی از سرپناه ملکی فرصتهای اشتغال برای بسیاری از
آنان کاهش بیابد .از آنجا که طبق پیشنهادهای طرح جامع مسکن جدید قرار است به جای مسکن مهر فعالیتهای
جدیدی برای تأمین مسکن کمدرآمدان اجرا شود ،بهتر است در صورتبندی این تمهیدات تجربۀ پروژههای مسکن
مهر در نظر گرفته شود .به ویژه ،دستاندرکاران باید هنگام تهیه و اجرای برنامههای مسکن کمدرآمدان خدمات
جانبی و دسترسیهای مورد نیاز (مانند اشتغال ،آموزش ،بهداشت و سایر خدمات شهری) را در کانون توجه قرار
بدهند.
کلیدواژهها :ارزیابی ،پرند ،حق به شهر ،مسکن مهر ،عدالت اجتماعی.

 .5دانشیار گروه برنامهریزی اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران( .نویسندۀ مسئول) palaedini@ut.ac.ir
 .1کارشناسی ارشد برنامهریزی اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانmaryam.jamshidinasab@gmail.com .
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مقدمه
سیاستهای تأمین مسکن در ایران شش دهه سابقه دارد (عبدی و همکاران .)5033 ،طی این
مدت ،رویکردهای مختلفی توسط برنامهریزان بخش مسکن کشور صورتبندی و به کار گرفته
شده است .در عین حال ،رعایت عدالت و حقوق برابر میان همۀ شهروندان از اصول هادی
تدوین سیاستهای مسکن بعد از انقالب محسوب میشود .قانون اساسی جمهوری اسالمی
مشخصاً مسکن را حقی فراگیر عنوان کرده و دولت را موظف به فراهم آوردن آن با رعایت
عدالت برای همۀ مردم کرده است .طی سالهای اخیر ،طرح مسکن مهر به برنامۀ اصلی تأمین
مسکن محرومان و گروههای کمدرآمد ایران تبدیل شده است ،که ایدۀ اصلی آن به بخشی از
اولین طرح جامع مسکن (وزارت مسکن و شهرسازی )5031 ،کشور باز میگردد.
طرح مسکن مهر تاکنون در زمینۀ احداث و تحویل تعداد بسیار زیادی سرپناه ارزانقیمت
با توفیق نسبی همراه بوده است .ظاهراً قرار است واحدهای باقیمانده آن نیز تا پایان سال
 5031آمادۀ بهرهبرداری شود (خبرگزاری ایسنا .)5031 ،در عین حال ،بر اساس پیشنویس
طرح جامع مسکن (وزارت راه و شهرسازی )5030 ،جدید ،که هنوز نهایی نشده است ،به رغم
تداوم نیاز به مسکن ارزانقیمت ،دیگر قرار نیست طرحی مشابه مسکن مهر در دستور کار
دولت قرار گیرد .به جای آن فعالیتهای نسبتاً گستردۀ دیگری برای تأمین مسکن کمدرآمدان
صورتبندی شده است .اما متأسفانه پیشنویس طرح جامع مسکن جدید فعالیتهای مسکن
مهر را ارزیابی /ارزشیابی نکرده و به جنبههای مثبت یا منفی آن به عنوان پیشدرآمد صورت-
بندی فعالیتهای بعدی اشارهای نکرده است .البته مطالعات دیگر به ارزیابی جنبههایی چند از
پروژههای مسکن مهر پرداختهاند ،که به بعضی از آنها در این مقاله توجه خواهد شد .اما نظر به
تنوع پروژههای مسکن مهر ،انجام مطالعات بیشتر در باب نتایج آنها همچنان اهمیت دارد .به
ویژه مهم است معلوم شود با اجرای آنها چه میزان از «حق به شهر» ،از جمله عدالت و رفاه
اجتماعی ،برای بهرهبران محقق شده است .هرچند اصولی از «حق به شهر» که مورد قبول عام
باشد وجود ندارد (در این باب در بخشهای بعدی مقاله توضیح داده خواهد شد) ،ولی میتوان
حداقل آن را از منظر عدالت ناظر بر رفع تبعیض و نابرابری در دسترسی به فضاها و منابع و
خدمات شهری دانست .از آن جا که هدف طرح مسکن مهر با استناد به وظایف محوله به
دولت در قانون اساسی تأمین مسکن کمدرآمدان عنوان شده است ،باید از آن انتظار داشت نه
تنها وضعیت سرپناه خانوارها را ارتقا بدهد ،بلکه فرصتهای دیگر بهرهبران از طرح را به خطر
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نیندازد .از اینرو ،ضروری است دانسته شود با اجرای این طرح چه تغییراتی -خواه مثبت و
خواه منفی -در زندگی بهرهبران آن به وجود آمده است .در این مقاله ،یکی از پروژههای
مسکن مهر استان تهران ،موسوم به مسکن مهر پرند ،از منظر «حق به شهر» -به طور مشخص،
عدالت در دسترسی به خدمات ،منابع و فضاهای شهری -با بهرهگیری از یافتههای دو نوبت
پژوهش میدانی ارزیابی میشود .در ادامه ،نخست ویژگیهای طرح مسکن مهر توصیف و
سپس انتقادات وارد شده بر آن مرور میشود .پس از آن ،رویکرد ارزیابی مورد نظر و
نماگرهای آن صورتبندی میگردد .در بخش بعدی ،طرح مسکن مهر پرند تهران معرفی و
روش ارزیابی آن توصیف میشود .سرانجام ،یافتههای ارزیابی ذیل عناوین فرعی دسترسی به
حمل و نقل عمومی ،اشتغال و معیشت ،دسترسی به مراکز درمانی ،دسترسی به مراکز خرید،
دسترسی به مراکز آموزشی ،امنیت اجتماعی ،تفریح و اوقات فراغت بحث و متعاقب آن
نتیجهگیری و پیشنهادهای مقاله عرضه میگردد.
طرح مسکن مهر و ارزیابیهای انجامشده در مورد آن
دولت نهم طرح مسکن مهر را به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه به مسکن ارزانقیمت
از سال  5030در دستور کار خود قرار داد و متعهد شد طی اجرای آن ساالنه یک و نیم میلیون
واحد مسکونی در سطح کشور بسازد .اکثر واحدهای پیشبینیشده در این طرح به بهرهبرداری
رسیده است و همانطور که در مقدمه ذکر شد قرار است بقیۀ واحدها نیز تا پایان سال 5031
آماده شود .در طرح مسکن مهر ،به تأمین مسکن کمدرآمدان با رویکرد کاهش قیمت تمامشدۀ
مسکن از طریق حذف قیمت زمین ،پرداخت یارانههای مستقیم ،اعطای تسهیالت یارانهای و
معافیت بخشی از هزینه ها از جمله عوارض تراکم و پروانۀ ساختمانی و انشعابات توجه شده
است .شرایط استفاده از این تسهیالت شامل عدم بهرهمندی قبلی از آن ،عدم مالکیت مسکن یا
زمین 1 ،سال سابقۀ سکونت در شهر ،و تأهل یا سرپرستی خانوار در نظر گرفته شده است
(بنگرید به رشید نهال و همکاران5031 ،؛ عالءالدینی و فردانش.)11-11 :1351 ،
طرح مسکن مهر ،از زمان صورتبندی و آغاز اجرا ،با انتقادات زیادی مواجه شده است.
به عقیدۀ برخی تحلیلگران ،این طرح بر خالف طرح جامع مسکن ( )5031بدون توجه به
نیازهای مکانی و ضرورتها و تفاوتهای هر منطقه و استان به صورت یکسان در تمام کشور
اجرا شده و مکانیابیهای نادرست آن در بسیاری موارد باعث افزایش هزینهها شده است
(سعیدی رضوانی و همکاران5033 ،؛ مشکینی و همکاران5035 ،؛ محمدی و حسینی5033 ،؛
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سجادی و پارسیپور .)5031 ،همچنین ،از آنجا که این طرح ماهیتی دستوری داشته و به تنها
برنامۀ تأمین مسکن در کشور تبدیل شده ،در اجرای آن بیشتر آمار کمّی ساختوساز مد نظر
قرار گرفته است تا شرایط اقتصادی -اجتماعی ،مسایل شهری و کیفیت مسکن (زنجانی و
همکاران .)5033 ،به نظر برخی دیگر از منتقدان ،چون مکانهای اختصاصیافته به این طرح
عموماً متعلق به دولت بوده و در حاشیۀ مادرشهرها قرار گرفته ،از یک سو نحوۀ تأمین
زیرساختهای شهری مناسب برای ساکنان پروژهها و از سوی دیگر رابطۀ زمینهای
اختصاصیافته با طرحهای توسعۀ شهری دچار ابهام شده است (یارمحمدی5033 ،؛ محمدی و
حسینی .)5033 ،جامعترین ارزیابی طرح مسکن مهر زیر نظر خود وزارتخانۀ مربوطه توسط
شرکت رهپوساخت شارستان در سه حوزۀ شهرسازی ،اقتصادی و اجتماعی انجام شده است
(وزارت راه و شهرسازی )5031 ،که البته فعالیتهای میدانی آن به سالهای  5033-5035باز
میگردد .یافتههای این ارزیابی حاکی از غلبۀ دیدگاه ساخت سرپناه ،کمتوجهی به تأمین
خدمات و تأسیسات الزم برای رفع نیازهای ضروری ساکنان ،به ویژه حمل و نقل و گسترش
بیاعتمادی متقاضیان به مسئوالن است .عیسیلو و همکاران ( )1351نیز به تحلیل هزینههای
حمل و نقل و استطاعت خانوارهای ساکن واحدهای مسکن مهر زنجان پرداختهاند .بر اساس
یافتههای آنان ،هزینههای حمل و نقل حدود یک چهارم درآمد خانوارهای ساکن را به خود
اختصاص داده و در کنار هزینۀ اقساط واحد مسکونی بار مالی زیادی را بر آنان تحمیل کرده
است .سایر مطالعات اجتماعی-اقتصادی که در مورد مسکن مهر انجامشده بیشتر متوجه
سنجش رضایتمندی ساکنان و نیز مشارکت تعاونیها بوده است (بنگرید به ایمان و کاوه،
5035؛ رضایی و کمائیزاده5035 ،؛ مظلوم خراسانی و همکاران .)5033 ،صرف نظر از موضوع
اخیر ،نظر به پراکندگی فعالیتهای مسکن مهر در اقصی نقاط کشور ،بعضی پروژهها (مانند
پروژۀ مسکن مهر شهر یزد) نستباً موفق و برخی دیگر ناموفق ارزیابی شدهاند (مشکینی و
همکاران5035 ،؛ رضایی و کمائیزاده.)5031 ،
با توجه به تنوع پروژههای مسکن مهر ،انجام مطالعات موردی بیشتر به منظور روشنگری
در باب جنبههای گوناگون آن ضروری به نظر میرسد .همچنین ،در مطالعات موردی که
تاکنون در مورد مسکن مهر انجام شده ،به تأثیر آن بر حیات اجتماعی و اقتصادی ،از منظر حق
به شهر یا عدالت اجتماعی بهرهبران ،که نهایتاً قرار است جماعتی محلی را تشکیل بدهند،
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عنایت کافی نشده است .در مطالعۀ موردی حاضر تالش شده تا حدی به این خأل پرداخته
شود .در بخش بعدی ،نماگرهای مورد نظر برای این ارزیابی صورتبندی میشود.
حق به شهر ،حق به مسکن و رویکرد پژوهش حاضر
مقصود از صورتبندی سیاست اجتماعی دستیابی به راههای ارتقای رفاه شهروندان ،بر
پایۀ پیشفرضهایی در زمینۀ بهترین شیوههای ممکن برای رفع نیازها و حل مشکالت
اجتماعی است (هال و میجلی .)10 :5033 ،سیاست اجتماعی مشتمل بر مجموعۀ تمهیداتی
است که دولت آنها را بر پایۀ ارزشها و آرمانهای اجتماعی ،به ویژه کاهش نابرابریها،
صورتبندی و اجرا میکند .رفع تبعیض و بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی مصادیق عینی
این تمهیداتاند (بلیکمور .)10 :5031 ،ارتقای عدالت اجتماعی در میان شهروندان بهخصو با
کاهش نابرابری در دسترسی به فضاها ،خدمات و منابع میسر خواهد شد.
اصطالح «حق به شهر» لفور ( )5303در برگیرندۀ این مفاهیم عدالت اجتماعی و در عین
حال مفاهیم گستردهتر آن که شامل مجموعهای از مفاهیم مرتبط با حقوق انسانها و خصوصاً
مردمساالری است .به گفتۀ هاروی (« )303 :1330حق به شهر تنها حق دسترسی به آنچه هم
اکنون وجود دارد ،نیست ،بلکه حق تغییر آن مطابق منویات قلبی خویش است».
هرچند مفهوم حق به شهر جنبه های انتزاعی پیچیده و محل اختالف دارد (بنگرید به
مریفیلد1355 ،5؛ اوسون1355 ،1؛ آلبرز1351 ،0؛ داک1333 ،1؛ مککان)1331 ،1؛ اما تحلیلگران
شهری طی سال های اخیر آن را به شکلی فزاینده عملیاتی کرده و به منظور تعریف اهداف
کنشهای جدید شهری -اجتماعی و نیز مجموعهای از معیارهای برنامهریزی به کار بستهاند .به
ویژه ،محققان و فعاالن از این مفهوم در مورد حق دسترسی کمدرآمدان به مسکن شهری بهره
برده و آن را بیش از سرپناه و شامل حق دسترسی به دیگر فضاها ،منابع و خدمات شهری
دانستهاند (سامآرا 0و همکاران1350 ،؛ کاتل 1و همکاران1353 ،؛ فرندلی1350 ،3؛ مارکوس،3
1. Merrifield
2. Iveson
3. Aalbers
4. Duke
5. McCann
6. Samara
7. Cattel
8. Friendly
9. Marcuse
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1351؛ شین1350 ،5؛ ویستین و رن .)1333 ،1بدون شک ،وضع کلی حیات ،معیشت و سالمت
فرد تحت تأثیر محل زندگی اوست (دریر.)1331 ،0
از آنجا که طرح مسکن مهر طی دورۀ اخیر در قالب سیاست اجتماعی و برای تأمین
مسکن محرومان و گروههای کمدرآمد کشور صورتبندی و اجرا شده است ،میتوان آن را با
تکیه بر جنبه های ملموس عدالت و به ویژه دسترسی به خدمات ،منابع و فضاهای شهری ،که
در مفهوم «حق به شهر» ملحوظ است ،تحلیل کرد .در پنجمین مجمع جهانی شهری

1

(UN-

 )Habitat, 2010و برنامۀ جدید شهری )UN-Habitat, 2016( 1بر این جنبههای ملموس تأکید
شده است.
مقالۀ کنونی با تکیه بر این جنبهها به ارزیابی یکی از پروژههای مسکن مهر در استان
تهران میپردازد .نماگرهای ارزیابی و مصادیق آنها (با توجه به سازگارسازی دسترسیهای
مورد تأکید محافل /اسناد بینالمللی یادشده با وضعیت پروژههای مسکن مهر در ایران) به
شرح جدول  5صورتبندی شدهاند.
جدول  .1نماگرهای ارزیابی مسکن مهر
ردیف
5
1
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 دسترسی به حملونقل عمومی:جابجایی یکی از نیازهای اولیۀ هر فرد است .سامانههای حملونقل شهری باید امکان تحرک و
دسترسی را برای قشرهای مختلف شهری به شکلی منصفانه ،ایمن ،راحت و مناسب فراهم
آورند .بر این پایه ،در کنار تأمین مسکن برای گروههای کمدرآمد باید به مخارج احتمالی آمد و
شد آنان برای کار ،خرید و شرکت در حیات شهری نیز توجه و برای آن گزینههای کمهزینهای
پیشبینی شود.
 اشتغال و معیشت:اشتغال و معیشت از مهمترین بخشهای زندگی افراد و خانوارهاست و طبیعتاً تأثیر زیادی بر
دیگر عناصر رفاهی و تأمین آنان میگذارد .از اینرو ،نزدیکی به بازارهای کار یا دسترسی آسان
به آنها از طریق سامانههای حمل و نقل عمومی ،در پیوند با کیفیت سکونت ،بسیار اهمیت
دارد .همچنین در قانون اساسی جمهوری اسالمی فراهمآوردن امکانات احراز شغل از وظایف
اصلی دولت تعیین شده است.
 دسترسی به مراکز درمانی:از جملۀ مسائل مهم در برقراری عدالت در سالمت تأمین مناسب و دسترسی یکسان فضایی
به خدمات درمانی برای قشرهای مختلف جامعه است .هرگونه هزینۀ درمان اضافی برای
ساکنان مسکن مهر ،که عموماً گروههای کمدرآمد و یا متوسط رو به پاییناند ،سنگین است و
بنابراین نزد آنان دسترسی به مراکز درمانی دولتی اهمیتی ویژه دارد.
 دسترسی به مراکز خرید:دسترسی به مراکز خرید ارزانقیمت ،که خانواده بتواند مایحتاج روزمرۀ زندگی خود را از آنها
تأمین کند ،یکی از مسائل مهم کیفیت سکونت است .حق مسکن بدون شک شامل حق
دسترسی به مراکز خرید مناسب میشود.
 دسترسی به مراکز آموزشی:یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت برابر دسترسی افراد جامعه به
آموزش و پرورش است .آموزش خود یکی از مهمترین ابزار فراهم آوردن فرصتها و تحرک
اقتصادی در جوامع است .همچنین ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،آموزش در زمرۀ
حقوق اولیۀ شهروندان و تأمین مناسب آن از وظایف اصلی دولت دانسته شده است.
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 امنیت و ایمنی:امنیت و ایمنی از مولفههای اصلی کیفیت سکونت در شهرها محسوب میشود .فقدان آن هم
معلول و هم سبب گسترش آسیبهای اجتماعی است .فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی
و فعالیت شهروندان باید ،صرف نظر از شباهتها و تفاوتهای میان افراد و گروههای سنی و
جنسی و طبقات اجتماعی ،محیطی امن ،سالم و پایدار و جذاب را برای همه فراهم کنند.
 امکانات تفریحی و اوقات فراغت:کیفیت زندگی و رضایت شهروندان در پیوند با دسترسی آنان به امکانات مناسب برای گذران
اوقات فراغت است .نیازهای تفریح و گذران اوقات فراغت نزد گروههای سنی مختلف
متفاوت است .برنامهریزی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باید تفاوت محسوسی با
برنامهریزی برای سایر گروههای سنی جامعه داشته باشد .پارکها و فضاهای سبز ،باشگاههای
ورزشی ،سینماها و فرهنگسرا برخی از گزینههای مهم تفریحی و گذران اوقات فراغت را
تشکیل میدهند.
روش تحقیق
پژوهش میدانی مقالۀ حاضر در یکی از پروژههای مسکن مهر شهر تهران ،واقع در شهر جدید
پرند ،صورت گرفته است .این شهر در  11کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است .شهر
جدید پرند از جمله شهرهای چهارگانهای است (در کنار هشتگرد ،پردیس و اندیشه) که برای
اسکان بخشی از جمعیت شهر تهران (جمعیت حوزۀ جنوب غرب تهران) در نظر گرفته شده
است .پروژههای مسکن مهر پرند با بیشترین تعداد واحدهای مسکونی مهر استان تهران (533
هزار واحد) به پایتخت مسکن مهر معروف شدهاند .انتخاب شهر پرند از بین  3پروژۀ مسکن
مهر استان تهران به عنوان مطالعۀ موردی حاضر بر اساس اطالعات به دستآمده از متخصصان
و مطلعان مسکن مهر میسر شده است (توضیح آنکه پیش از فعالیت میدانی با  1نفر از مسئوالن
مرتبط با مسکن مهر گفتگو به عمل آمده است) .مهمترین دلیل این انتخاب بهرهبرداری
زودهنگام (در مقایسه با دیگر پروژه های مسکن در تهران)  5533واحد آن در زمان مطالعۀ
اولیه در فاز سوم شهر جدید پرند بوده است.
اطالعات مورد نیاز با بهره گیری از روش کیفی (مشتمل بر مشاهده ،مصاحبه با ذینفعان و
نیز دسترسی به برخی اسناد پروژه) جمعآوری شده است .رویکرد پژوهشگران اکتشافی بوده
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است و کوشش شده نمونهگیری تا جای ممکن به صورت هدفمند تا زمان حصول اشباع
انجام شود .افراد مصاحبهشده بدین قرارند 11 :نفر از ساکنان (اکثراً بانوان که در طول روز در
منزل حضور داشتهاند)؛ یک نفر مسئول واگذاری واحدهای مسکن مهر پرند؛  1نفر از
تاکسیداران و رانندگان اتوبوس در پایانۀ مسافربری شهر جدید پرند؛ و  1نفر از کسبۀ محلی.
مصاحبهها و مشاهدات در دو نوبت صورت گرفته است .مطالعات اولیه در سال  5035و
مصادف با ساکن شدن متقاضیان اولیه انجام شده است .در این مرحله ،اطالعات فقط از ساکنان
پروژۀ مپسا 5به دست آمده که تنها پروژۀ به بهرهبرداری رسیده در آن زمان بوده است .مطالعات
بعدی در سال  5031و با استقرار کامل متقاضیان در فاز  0و  1صورت گرفته است.

1

محورهای اصلی سؤاالت طی مصاحبه با ساکنان مطابق با جدول  5بوده است؛ از جمله
اینکه بهرهبران از پروژۀ مسکن مهر پرند با تغییر محل سکونت خود چه فرصتهایی را از
دست دادهاند و چه فرصتهایی را به دست آوردهاند؟ دسترسی به خدمات و تسهیالت شهری
آنان پس از استقرار در پرند چگونه بوده و در طول زمان تغییر کرده است؟ رضایت ساکنان از
وضعیت کنونیشان در چه سطحی قرار دارد؟ وضعیت امنیت در محله چگونه بوده است؟
ساکنان در سنین متفاوت چگونه اوغات فراغتشان را میگذارنند؟
یافتههای تحقیق
تقریباً همۀ ساکنان مصاحبهشده در دو نوبت پژوهش میدانی از اینکه صاحب مسکن ملکی
شدهاند و از مشکالت اجارهنشینی و دسته و پنجه نرم کردن با قیمتهای صعودی اجارهبها رها
شدهاند ابراز رضایت کردهاند .در عین حال ،اکثر ساکنان مصاحبهشده پیش از اقامت در پرند
در شهر تهران زندگی میکردهاند و دسترسیشان به فضاها و خدمات شهری در وضع نسبتاً
مناسبی قرار داشته است .همانطور که در بخش قبلی اشاره شد ،شهر جدید پرند  11کیلومتر
از تهران فاصله دارد .از این رو ،ممکن است اسکان در پروژۀ مسکن مهر پرند میزان دسترسی
« .5مپسا» مخفف مدیریت پروژههای ساختمانی ایران و نام شرکت ساختمانی نیمهدولتی است که از طرف اتحادیۀ تعاونی مسکن مهر استان
تهران مجری طرح در فاز  0شهر جدید پرند بوده است .این شرکت برای ساخت واحدها در پرند طی قراردادی با  11شرکت ساختمانی،
ساخت  5133واحد را برعهده داشته است .از آنجا که یکی از محورهای طرح مسکن مهر استفاده از روشهای نوین صنعتیسازی در ساخت
واحدهای مسکونی است ،تمام واحدهای این پروژه به صورت صنعتی ساخته شدهاند (بر اساس مصاحبه با مسئول واگذاری واحدهای شرکت
ساختمانی مپسا در شهر جدید پرند).
 .1در فاز  1شهر جدید پرند ،برجها توسط پیمانکار ترکیهای در  51طبقه ساخته است.
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بهره بران را به فضاها و منابع و خدمات و به تبع آن حق به شهر کاهش داده باشد .در عین
حال ،ممکن است دسترسی به این خدمات یا در خود پرند مهیا شده باشد و یا امکان دسترسی
به آنها در تهران به واسطۀ سامانههای حمل و نقل کارآمد میسر شود .در این صورت ،با
دسترسی به سرپناه ملکی حق به مسکن و به تبع آن شهر افزایش یافته است .در ادامه،
یافتههای پژوهش میدانی در این باب که در در دو نوبت انجام شده است ذیل عناوین ذکر
شده در جدول شمارۀ  5عرضه میشود.
-

دسترسی به حمل و نقل عمومی

یکی از دغدغههای اصلی ساکنان از زمان سکونتشان در شهر جدید پرند تا به امروز مسئلۀ
جابجایی و سفرهای بین شهری روزانه است .بر اساس اطالعات بهدست آمده در دو نوبت
پژوهش میدانی ،محل کار و اشتغال بیشتر ساکنان مسکن مهر پرند شهر تهران است .ساکنان
سفرهای روزانۀ بین شهری زیادی انجام میدهند که به لحاظ پولی و زمانی هزینهبر است .این
هزینههای روزانه به تهران و دیگر جاها نزد ساکنان مسئلهای مهم تلقی میشود و باعث
نارضایتی بسیاری از آنان از محل زندگیشان شده است .به گفتۀ اکثر ساکنان مصاحبه شده،
آنان عموماَ در محل زندگی قبلی خود به وسایل نقلیۀ عمومی ارزانقیمت (مترو و اتوبوسهای
شرکت واحد) دسترسی داشتهاند .یک پایانۀ مسافربری در فاز  1شهر جدید پرند قرار گرفته
است .این پایانه سرویسهای اتوبوس ،ون و تاکسی دارد .در مصاحبههای صورتگرفته با
رانندگان اتوبوس و تاکسی در پایانۀ مسافربری شهر جدید پرند چند بار به این نکته اشاره شد
که جمعیت مسافران در ساعات اولیۀ روز بسیار زیاد است ،ولی تقریباً از ساعت  3صبح به بعد
رانندگان باید برای پر شدن ماشینها و حرکت به سمت مقصد ساعتها منتظر بمانند .این بدان
معناست که به رغم هزینههای متعارف استفاده از سرویسهای حمل و نقل پایانه ،ساکنان تنها
حاضرند برای آمد و شد به محل کار (یا مثالً دانشگاه) از این خدمات بهرهمند شوند و از این
منظر دسترسیشان به فضاها و خدمات شهری تهران کم شده است .همچنین ،به گفتۀ یکی از
ساکنان « ،مسافتی که افراد باید هر روز طی کنند تا به محل کار خود برسند زیاد و خسته کننده
است و این مسئله پرند را به یک خوابگاه بدون تحرک تبدیل کرده است».
از موارد دیگری که در بسیاری از مصاحبهها در هر دو نوبت پژوهش میدانی مطرح شده
است مسئلۀ رفت و آمد در داخل شهر جدید است .البته مقایسۀ یافتهها حاکی از بهبود کند در
این زمینه طی زمان است .در ابتدای سکونت خانوارها در فاز ( 0پروژۀ مپسا) ،هیچگونه
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سرویس حمل و نقل درونشهری وجود نداشته است ،تا باالخره با پیگیری چند تن از ساکنان
عبور یک اتوبوس درونشهری از خیابان اصلی متصل به فاز  ،0در نظر گرفته شده است .در
این خصوص ،یکی از ساکنان اولیۀ مپسا به محققان گفت:
« برای اینکه یک اتوبوس از اینجا رد بشود تا ما را هم به پایانه یا هر جایی که در پرند کاری داریم
برساند هزار بار رفتم شرکت عمران؛ دعوا کردم؛ داد زدم؛ شکالت و شیرینی بردم تا همین اتوبوسی که
می بینید از این خیابان هم رد بشود .این ماشین خوب است .کل شهر را دور میزند ،ولی مشکلاش این
است که همیشگی نیست؛ زود به زود هم نمیاد .صبحها که همه میخواهند بروند سر کار هست ،ولی
بعدش ،وسط روز ،خیلی کم است ...برای اینکه بتوانم بروم خرید ،باید یک وسیله باشد ،چون تا فاز 1
راه زیاد است و من نمی توانم با این سن و سال این همه راه برم ،چقدر باید سر این خیابون بایستم تا
یک اتوبوس بیاد .بعضیها آژانس می گیرند ،ولی درآمد شوهر من کفاف این خرجها را نمیدهد».

-

اشتغال و معیشت

بر اساس مصاحبههای اولیه با ساکنان و مسئول واگذاری واحدها در سال  ،5035مشخص شد
اصلی ترین مشکل ساکنان اشتغال و دسترسی به بازارهای شغلی است .نظر به مسافت شهر
جدید پرند از تهران و عدم دسترسی مناسب ساکنان به وسایل حمل و نقل مناسب ،در این
زمینه مشکالت اساسی وجود دارد .طبق نظر مسئول واگذاری واحدها ،بسیاری از اعضای قشر
کارگری با مهاجرت به مسکن مهر پرند کار خود را از دست دادهاند؛ با توجه به درآمدشان،
هزینههای رفت و آمد برایشان سنگین است .به گفتۀ وی «البته بعضی از آنها در اطراف کار
پیدا کردهاند .دغدغۀ اصلی افرادی که به اینجا مهاجرت میکنند ،این است که کارشان را از
دست میدهند و بازار شغلی مناسبی این اطراف پیدا نمیکنند» .نتایج پژوهش میدانی در نوبت
دوم این مسئله را همچنان تأیید میکند .دسترسی به بازارهای شغلی و نداشتن شغل مسئلۀ
اصلی ساکنان به شمار میرود .آن دسته از افرادی که در کارهای خدماتی (در سطوح پایین)
مشغول بودهاند بر این عقیدهاند که بهای خانهدار شدنشان بیکاری است .در پرند بازار کاری
برای مشاغل خدماتی در سطوح پایین وجود ندارد .هزینههای رفتن به تهران هم زیاد است.
افزون بر این ،مسئلهای که بارها در مصاحبهها به آن اشاره شد فقدان بازار کار برای بانوان
است .بسیاری از زنانی که در محل سکونت قبلی خود مشغول کار بودهاند ،با مهاجرت به پرند
کار خود را از دست دادهاند .به گفتۀ یکی از زنان جوان ساکن در مسکن مهر پرند:
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«تنها مشکل من و شوهرم در اینجا کار است .وقتی تهران بودیم من هم سرکار میرفتم وکمک خرج
بودم .ولی از وقتی آمدیم اینجا ،دیگر نمیتوانم بروم سرکار ،چون مسافت زیاد است و هزینههای رفت
و آمد از درآمدم بیشتر میشود».

-

دسترسی به مراکز درمانی

دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی در شهر جدید پرند محدود است .این شهر یک درمانگاه
شبانهروزی خصوصی دارد که در فاز  1واقع شده است و مراکز درمانی دیگری در نزدیکی
موجود نیست .استفاده از مراکز درمانی خصوصی بالطبع هزینههای بیشتری در مقایسه با مراکز
دولتی در بر دارد .این هزینهها برای ساکنان مسکن مهر که عموماً از گروههای کمدرآمد و یا
متوسط رو به پاییناند سنگین است و به همین دلیل اکثر ساکنان ترجیح میدهند ،به جز موارد
اورژانسی ،به مراکز درمانی دولتی خارج از پرند مراجعه کنند .این مشکل را یکی از زنان ساکن
برای محققان چنین توضیح داد:
«اینجا یک درمانگاه دارد که وقتی [به آنجا] میروی باید حقوق یک ماهت را بگذاری و بیایی بیرون ،از
بس که هزینۀ ویزیت را باال میگیرند؛ با بیمهها هم که قرارداد ندارند .برای دکتر میروم رباط کریم یا
تهران که البته رباط کریم هم تجهیزات پزشکی مناسبی ندارد و [فقط] برای  ...بیماریهای معمولی ...
جوابگوست .زمانی که باردار بودم برای دوران بارداریم میرفتم رباط کریم ولی دکتر خوبی نداشت .من
هم مجبور شدم بروم تهران .وضعیت جسمانی مناسبی نداشتم و همین رفت و آمدها و مسافت زیاد
باعث سقط بچهام شد».

مسئلۀ مرتبط دیگر فاصلۀ زیاد تا مرکز درمانی موجود در پرند است .ساکنان فاقد وسیلۀ نقلیۀ
شخصی نسبت به مسافت زیاد معترضند .به گفتۀ یکی از آنان« ،درمانگاه به اینجا خیلی دور
است .سنی از من و شوهرم گذشته .اگر شب و نصف شب حالمان بد بشود ،وسیلهای نداریم
که تا درمانگاه برسیم .تاکسی و اتوبوس هم که شب نیست .در پرند که باشی ،شب به هیچ
چیزی دسترسی نداری ،مگر اینکه بتوانی هزینههای رفت و آمد با آژانس را بدهی» .یافتههای
پژوهش میدانی در نوبت دوم حاکی از تغییر زیادی در مورد خدمات بهداشتی و درمانی
نیست .البته طبق آخرین اطالعات جمعآوریشده ،هم اکنون درمانگاه شبانهروزی پرند با بیمۀ
نیروهای مسلح ،تأمین اجتماعی و خدمات درمانی طرف قرارداد است و حق ویزیتها فرانشیز
بیمار  13درصد است.
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اطالعات حاصل از مصاحبههای اولیه در سال  5035بیانگر این موضوع است که در بین
ساکنان کسانی که وسیلۀ نقلیۀ شخصی دارند و یا قدرت مالی بیشتری دارند سعی میکنند
مایحتاج خود را از تهران و جاهای دیگری تأمین کنند و به غیر از موارد ضروری در پرند
خرید نمیکنند .آنان معتقدند خرید در پرند گرانتر است و کیفیت مطلوب را ندارد .در اغلب
مصاحبهها ،پاسخگویان محل تأمین مایحتاج خود را تهران ذکر کردهاند .اما برای آنهایی که
وسیلۀ نقلیۀ شخصی ندارند ،به دو دلیل دسترسی به مراکز خرید مشکل است )5( :مراکز خرید
برای تهیۀ مایحتاج روزانه در فاز  5و  1شهر جدید پرند قرار دارد که با توجه به مسافت و
عدم دسترسی آسان ساکنان پروژۀ مسکن مهر در فاز  0به وسایل نقلیۀ درون شهری ،استفاده از
این مراکز برای آنان دشوار است )1( .ساکنان معتقدند همه چیز در پرند گرانتر از جاهای
دیگر است چون هزینۀ حمل و نقل به قیمت اجناس اضافه میشود ،و این مسئله باعث افزایش
هزینههایشان شده است.
اگرچه در مدت  0سال گذشته مغازهها بیشتر شده و یک مرکز خرید بزرگ (فروشگاه
جامبو در فاز  )1نیز آغاز به کار کرده است ،اما یافتهها همچنان حاکی از باالبودن هزینههای
مرتبط با خرید است .ساکنان در مصاحبههای مرحلۀ دوم جمعآوری اطالعات از گران بودن
اجناس در مراکز خرید شکایت داشتهاند و خود را مجبور به خرید پرهزینه دانستهاند .همچنین،
در خالل مصاحبهها با کسبۀ محلی بر این مسئله تأکید شده است ،که چون هزینۀ حمل و نقل
به اجناس اضافه میشود ،آنان مجبورند محصوالتشان را گرانتر عرضه کنند.
-

دسترسی به مراکز آموزشی

در نوبت اول پژوهش میدانی ،دسترسی به مراکز آموزشی و تحصیلی یکی از مواردی بود که
ساکنان در مورد آن مشکلی نداشتند و کمبودی احساس نمیکردند .مدارس دولتی موجود در
شهر جدید پرند در آن زمان پاسخگوی نیاز ساکنان مسکن مهر بود .اما در نوبت دوم پژوهش
میدانی معلوم شد که از زمان ساکنشدن متقاضیان فاز ( 1پروژۀ کوزو) تعداد مراکز آموزشی
دیگر پاسخگوی نیاز جمعیت اضافهشده نیست .مسافت فاز  1نیز تا مدارس موجود بسیار زیاد
است و خانوادهها هزینههای سرویس رفت و آمد فرزندانشان را سنگین دانسته و از این بابت
بسیار ناراضی بودهاند .البته در سال جاری در فاز  1شهر جدید پرند دو مدرسه به مرحلۀ
بهرهبرداری رسیده که این مشکالت را رفع خواهد کرد.
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-

امنیت و ایمنی

تاریکی محوطه و در نتیجه احساس عدم امنیت ،یکی از مسایلی است که در پروژۀ مپسا نسبت
به آن ابراز نارضایتی شده است .به نظر افراد ،وقتی جایی تاریک باشد امنیت کم و امکان وقوع
جرم بیشتر میشود .از مهمترین عوامل تهدیدکنندۀ حضور مردم در فضاهای عمومی ،ترس یا
احساس نا امنی است .یکی از مصاحبهشدگان مشکل را این گونه بیان کرده است« :شبها اینجا
خیلی تاریک میشود و بچهها که بیرون هستند و بازی میکنند امنیت ندارند» .در عین حال،
نتایج اطالعات بهدست آمده در هر دو نوبت پژوهش میدانی حاکی از رضایت نسبی ساکنان از
امنیت محله است .صرف نظر از این موضوع ،وضعیت کارگاهی محوطهها در طول تکمیل
فعالیت های ساختمانی نیز تا حدی به مشکالت احساس عدم امنیت و به ویژه ایمنی دامن زده
است .اما با تکمیلشدن تدریجی سازهها این مسایل نیز تا حدی کاهش یافته است.
-

تفریح و اوقات فراغت

وضعیت شهر جدید پرند حاکی از آن است که به تفریحات به منزلۀ نیاز اجتماعی توجه نشده،
همین مسئله باعث ایجاد نارضایتی در بین برخی ساکنان شده است .دسترسی به مکانهای
تفریحی در شهر جدید پرند به  1پارک محدود میشود که در فاز  5و  1قرار دارند .غیر از
اینها ،گزینۀ تفریحی دیگری برای ساکنان موجود نیست .به گفتۀ یکی از ساکنان« ،این شهر
برای افراد بازنشسته و سالمند خوب است ولی برای گروههای سنی دیگر برنامهای ندارد.
کودکان و جوانها به تفریح و سرگرمی نیاز دارند ولی اینجا پاسخگوی نیازشان نیست».
بحث و نتیجهگیری
هدف از پروژههای مسکن مهر بهبود وضعیت مسکن گروههای کمدرآمد بوده که در قانون
اساسی جمهوری اسالمی نیز به آن توجه شده است .طبیعتاً از این تمهیدات باید انتظار داشت
که سطح رفاهی بهرهبران را ارتقا بدهد و در عین حال باعث کاهش فرصتهای دیگر آنان
نشود و از حقشان به شهر نکاهد .برای ارزیابی این موضوع ،در این مقاله ،پروژۀ مسکن مهر
شهر پرند از منظر حق به شهر /حق به مسکن و با بهرهگیری از چند نماگر ساده -شامل
دسترسی به حمل و نقل عمومی ،اشتغال و معیشت ،دسترسی به مراکز بهداشت و درمان،
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دسترس ی به مراکز خرید ،دسترسی به مراکز آموزشی ،امنیت و ایمنی و تفریح و اوقات فراغت
– ارزیابی شده است.
بر پایۀ یافتهها ،این پروژه توانسته رضایت ساکنان را در زمینۀ فراهم آوردن سرپناه ملکی
به دست آورد .وضعیت آموزش و امنیت کلی نیز هر چند مشکالتی داشته ولی در حال حاضر
نسبتاً رضایتبخش است .سکونت در پرند بخش دیگری از حق به شهر /حق به مسکن
بهرهبران را تحت تأثیر دوری مسافت قرار داده است .به طور مشخص ،ساکنان برای دسترسی
به فضاها ،منابع و خدمات شهر تهران باید هزینههای پولی و زمانی نسبتاً زیادی متحمل شوند.
به سبب این هزینهها ،دسترسی آنان به شغل کاهش یافته است ،چون در فاصلۀ نزدیک محل
اقامت کنونی بهرهبران بازار کاری وجود ندارد .این مسئله به ویژه در مورد زنان صادق است.
هزینههای درمان و بهداشت و نیز هزینههای خرید ساکنان نیز افزایش یافته است .هر چند در
نزدیکی پروژۀ مسکن مهر پرند هم مراکز خرید و هم یک مرکز درمان وجود دارد ،اما بسیاری
از ساکنان به دلیل هزینههای بیشتر آنها ترجیح میدهند برای درمان و خرید به تهران بروند (که
البته به دلیل دوری راه خود هزینهبر است) .دسترسی ساکنان به فضاها و امکانات تفریحی نیز
بسیار کم است.
بر اساس یافتهها ،میتوان گفت عرضۀ مسکن ارزانقیمت برای گروههای کمدرآمد در
حومۀ شهر ،بدون توجه به دیگر خدمات ،منابع و فضاهای شهری ،هزینههای خانوارهای
بهرهبر را باال میبرد و از میزان برخورداری آنان از حق به شهر میکاهد .به ویژه ،در ازای
سرپناه ملکی ،ممکن است فرصتهای اشتغال بسیاری از آنان تقلیل یابد .از آنجا که طبق
پیشنهادهای طرح جامع مسکن جدید قرار است فعالیتهای جدیدی (به جای مسکن مهر)
برای تأمین مسکن کم درآمدان اجرا گردد ،بهتر است در صورتبندی این تمهیدات تجربۀ
پروژههای مسکن مهر در نظر گرفته شود .خصوصاً ،دستاندرکاران باید هنگام تهیه و اجرای
برنامههای مسکن کمدرآمدان آثار تمهیدات بر میزان برخورداری بهرهبران از حق به شهر و
خدمات جانبی مورد نیاز را در کانون توجه قرار دهند .مخارج پروژههایی مانند مسکن مهر
بسیار زیاد است .از آنجا که دولت توان تجهیز چنین منابع بزرگی را دارد ،بهتر است تمهیدات
الزم را از طریق مطالعات هزینه-فایدۀ دقیق در مکانها به شکلی اجرایی نماید که به واسطۀ
آنها جنبههای بسیار بزرگتری از حق به شهر نزد بهرهبران محقق و تضمین شود.
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