بازار مسکن

چرا متقاضيان مسكن مهر خانهدار نميشوند؟

روياي خانهدار شدن
چرا مس��كن مهر به بار نمينش��يند؟ چرا متقاضيان
مس��كن مهر نميتوانند خانهدار شوند؟ چرا واحدهاي
مسكوني مهر هنوز مسكوني نشده است؟ چرا مسكن
مهر هر روز با يك مشكل تازه روبهرو ميشود؟
اينها تازهترين پرس��شهايي است كه در مسير طرح
ن مهر قرار گرفته است كه به نظر ميرسد
دولتي مسك 
به اين زوديها پاسخ روشني براي آنها پيدا نشود.
طرح مس��كن مه��ر كه از تيرم��اه س��ال  86به اجرا
گذاش��ته ش��د تا ابتداي دولت دهم ،هيچ پيشرفتي
نداش��ت ،تا جايي كه زماني كه بحث تشكيل كابينه
جديد به ميان آمد ،كارشناس��ان مس��كن مهمترين
پيش��نهادي كه به وزير جديد مس��كن ،علي نيكزاد،
براي تدوين برنامههاي وزارتي ارائه كردند ،صرفنظر
از مس��كنمهر و طراحي راه��كاري ديگر براي تأمين
مسكن گروههاي كمدرآمد بود .در پاييز سال  88كه
آغاز عم��ر كاري وزارت مس��كن در دوره جديد بود،
فعاالن مس��كنمهر كه همان تعاونيه��ا و متقاضيان
هس��تند ،اميدي به س��رانجام طرح نداشتند .اما چند
هفت��ه بعد ،وزارت مس��كن يك مس��ير ميانبر براي
احياي مس��كن مهر طراحي كرد ك��ه به موجب آن،
مقرر ش��د زمينهاي 99ساله از تعاونيها پس گرفته
ش��ود و به انبوهسازان سپرده شود .مسئوليت ساخت
مسكن مهر به انبوهس��ازان سپرده شد و از آنها تعهد
گرفته ش��د واحدهاي مس��كوني مه��ر را متر مربعي
300ه��زار تومان حداكثر در يكس��ال احداث كنند.
وزارت مسكن از انبوهسازان امضا گرفت كه واحدهاي
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مس��كونی مهر را در مرحله سفتكاري قابل سكونت
تحوي��ل دهند .تحوی��ل در مرحله س��فتكاري قابل
س��كونت يعني اينكه واحدها بدون عمليات تكميلي
نازككاري شامل نقاشي ،سراميك ،كابينت آشپزخانه
و ...تحويل متقاضيان ميشود.
پاييز پارسال معادل 940هزار واحد مسكوني ،قرارداد
ساخت با انبوهسازان امضا شد و طي يكسال گذشته،
كارنامه ساخت مس��كن مهر از رشد فوقالعاده خوب
و جهش��ي برخوردار ش��ده اس��ت ،طوريكه در حال
حاضر هيچ زمين 99س��الهاي در كش��ور وجود ندارد
كه پيريزي در آن انجام نشده باشد.
اما اين طرح ملي كه در ابتدا تصور ميشد فقط از بابت
ساختوساز مشكل دارد و اگر ساخت آن روي غلطك
بيفتد ،همه مش��كالت حل ميشود ،حاال چالشهاي
تازهتري پيش روي آن قرار گرفته كه براي حل برخي
از آنها اميد چندانی وجود ندارد.
قبل از آنكه به اين مشكالت بپردازيم ،آخرين آماري
را كه وزارت مسكن در زمينه ساختوسازهاي مسكن
مهر منتش��ر كرده (اين آمارها هنوز در هيچ رسانهاي
منتشر نشده است) ارائه ميدهيم.
در حال حاضر عمليات پيريزي يك ميليون و 18هزار
واحد مس��كوني مهر در زمينهاي 99س��اله به اتمام
رس��يده است .اين بدان معني اس��ت كه اين واحدها
از زمين بيرون آمدهاند و اولين مرحله س��اخت آن با
موفقيت انجام شده و به پايان رسيده است .تاكنون از
اين تعداد واحد ،حدود نصف آن به مرحله اس��كلت و

باران عقیلی

سقف رسيدهاند كه اين ،آمار جالبي نيست .طبق آمار
رسمي ،در حال حاضر  494هزار واحد مسكوني مهر
مرحله اسكلت و سقف را گذراندهاند .تعداد واحدهايي
كه در مرحله س��فتكاري قرار دارن��د نيز خيلي كم
اس��ت كه البته انتظار ميرود تا پايان س��ال ،اين رقم
افزاي��ش پيدا كند .در حال حاض��ر 248هزار و 293
واحد مس��كوني مهر عمليات سفتكاري را پشتسر
گذاشتهاند.
بر اساس اين گزارش ،در طرح مسكن مهر فع ً
ال تا اين
لحظه فقط 10درصد واحدها در آس��تانه افتتاح قرار
دارند ،به طوريكه 122هزار و  321واحد مس��كوني
مهر عمليات نازككاري را پشتسر گذاشتهاند.
نمودار مقايس��هاي روند پيش��رفت ساختوس��ازهاي
مس��كن مهر در كل كش��ور نش��ان ميده��د ماهانه
تع��داد واحدهاي��ي كه به مرحله اس��كلت و س��قف
ميرس��ند 30درصد نس��بت به ماه قبل افزايش پيدا
ميكند كه اين ش��يب مثبت اميدواركننده است .در
ارديبهشت امس��ال فقط 114هزار واحد مسكوني در
مرحله اس��كلت و سقف قرار داشت ،اما در خرداد اين
رق��م به 170هزار واحد رس��يد و در تير م��اه از رقم
230هزار واحد عبور كرد .همچنين تعداد واحدهايي
كه در مرحله اسكلت و سقف قرار داشت ،در مرداد به
285هزار واحد رسيد و در شهريور به 405هزار واحد
رسيد و در آبانماه از رقم494هزار واحد مسكوني عبور كرد.
در طرح مس��كن مهر عمده هزينه س��اخت توس��ط
وام بانكي تأمين ميش��ود ،به طوريكه بانكمس��كن

در طرح مسكن مهر عمده هزينه
ساخت توسط وام بانكي تأمين
ميشود .اين ميزان حمايت بانكي
از انبوهساز در طول سالهاي اخير
سابقه نداشته است .شايد به خاطر
همين است كه طي ماههاي اخير
اشتياق انبوهسازان به حضور در
مسكنمهر دو چندان شده و در تمام
استانها ،سازندهها و پيمانكاران
ساختماني به دنبال دريافت
پروژههاي جديد هستند
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متقاضي��ان ،واحدها در ضمانت بانك ميروند و وثيقه
س��ازندهها آزاد خواهد شد .اما نكته اينجاست كه اگر
منابع بانكي كالن تزريق ش��ده به مس��كن مهر به هر
دليل (ناكامي انبوهساز در تكميل پروژه يا استفاده از
وام مس��كن مهر در جاي ديگر ،نظير خريد ملك و يا
ناتواني متقاضيان مس��كن مهر در بازپرداخت اقساط
وام) بازنگردد ،بخش قابلتوجهي از قدرت بانكها در
سالهاي آينده تضعيف خواهد شد.
انبوهس��ازان مس��كن مهر ب��ه صورت ماهان��ه حدود
500ميلي��ارد توم��ان از تس��هيالت بانك��ي را جذب
ميكنن��د .از نيم��ه س��ال  86كه طرح مس��كن مهر
ب��ه اج��را درآمد تا زمس��تان پارس��ال ،فق��ط حدود
797ميلي��ارد تومان تس��هيالت جذب ش��ده بود كه
علت آن ،كندي اجراي طرح بود .اما از ديماه س��ال
 ،88اين مس��ير هموار ش��د ،بهطوريكه در بهمنماه
حدود 200ميليارد تومان وام س��اخت پرداخت شد و
در اسفند ماه نيز به اين رقم 300ميليارد تومان ديگر
اضافه شد.
همچنين در فروردين سال جاري 200ميليارد تومان
وام مس��كن مهر به انبوهس��ازان فع��ال در اين پروژه
اعطا ش��د و در ارديبهش��ت نيز 300ميلي��ارد تومان
ديگر جذب ش��د .در خرداد ماه رشد 33درصدي در
اين مسير ثبت ش��د و در اين ماه 600ميليارد تومان
تس��هيالت پرداخت ش��د .در تيرماه نيز 200ميليارد
تومان ديگر به س��ازندهها پرداخت شد و در مرداد ماه
به اين رقم 400ميليارد تومان ديگر اضافه شد.
اما در ش��هريور امسال ،نرخ رشد پرداخت وام مسكن
مهر عدد 66درصد را تجربه كرد ،بهطوريكه مجموع
تسهيالت پرداختي از 3هزار ميليارد تومان در مرداد
به 5هزار ميليارد تومان در آخرين ماه تابستان رسيد.
آخري��ن آماري كه در خصوص پرداخت وام مس��كن
مهر منتش��ر ش��ده و در اختيار خبرنگار نش��ريه قرار
گرفته ،حاكي اس��ت تا ابت��داي مهر پرداخت 13هزار
و 100ميلي��ارد تومان از محل خط اعتباري مس��كن
مه��ر به صورت قرارداد بين بانك و س��ازندهها منعقد
ش��ده كه از اين رقم 10هزار و 500ميليارد تومان به
مسكن مهر تعلق دارد و مابقي براي نوسازي بافتهاي
فرسوده پرداخت شده است.
به رغم همه اين حمايتها ،مسكن مهر در تهران كه
بيش��ترين دغدغه خانهدار ش��دن در اين شهر مطرح
اس��ت ،هنوز به بار ننشس��ته است .در ش��هر تهران،
متقاضيان مسكن مهر بايد در شهرهاي جديد اطراف
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80درص��د هزين��ه س��اخت را ب��ه انبوهس��ازان وام
ارزانقيم��ت ،ب��ا نرخ به��ره  4تا 9درص��د ،پرداخت
ميكند .اين ميزان حمايت بانكي از انبوهساز در طول
س��الهاي اخير سابقه نداشته اس��ت .شايد به خاطر
همين است كه طي ماههاي اخير اشتياق انبوهسازان
به حضور در مس��كنمهر دو چندان ش��ده و در تمام
استانها ،سازندهها و پيمانكاران ساختماني به دنبال
دريافت پروژههاي جديد هستند.
بانكمسكن در مسكن مهر به ازاي هر واحد مسكوني
20ميلي��ون توم��ان تس��هيالت بلندمدت 15س��اله
پرداخ��ت ميكند .ام��ا منابع اين تس��هيالت از كجا
تأمين ميشود؟
ت��ا كن��ون بانكمركزي 7ه��زار ميلي��ارد تومان خط
اعتباري براي مس��كن مهر اختص��اص داده كه همه
اين اعتبار جذب شده اس��ت .از سوي ديگر ،در حال
حاضر بانكمسكن معادل 13هزار ميليارد تومان تعهد
به انبوهسازان مسكن مهر دارد كه مقرر شده براي اين
ميزان تقاضاي تسهيالت ،دو راهكار جديد در سيستم
بانكي به اجرا گذاشته شود.
راهكار اول انتشار اوراق مشاركت توسط بانكمسكن
به ميزان 7هزار ميليارد تومان اس��ت كه اين اوراق با
نرخ 16درصد و سهس��اله منتشر ميشود .راهكار دوم
نيز ورود  6بانک دولتي به مس��كنمهر و تأمين 6هزار
ميليارد تومان اعتبار توسط مجموع اين بانكهاست.
بانكه��اي ملت ،ملي ،تجارت ،رفاه ،صادرات و س��په
بايد هر كدام تا سقف هزار ميليارد تومان اعتبار براي
مس��كن مهر در نظر بگيرند13 .ه��زار ميليارد تومان
جديد تا پايان امس��ال جذب پروژههاي مس��كن مهر
خواهد شد.
وام 20ميليون توماني مس��كن مهر به صورت يكجا
در ابت��داي پ��روژه به انبوهس��ازان واگذار نميش��ود،
بلكه نحوه پرداخت در  4قس��ط طراحي ش��ده است.
نحوه پرداخ��ت وام 20ميليون توماني سنتيس��ازي
نيز بهص��ورت 15درصد بعد از پيس��ازي30 ،درصد
بعد از اتمام اس��كلتبندي و س��قف آخ��ر30 ،درصد
در پايان س��فتكاري و 25درص��د در پايان عمليات
نازككاري است كه به اين ترتيب سازندهها ميتوانند
در مرحله اول 3ميليون ،مرحله دوم 6ميليون ،مرحله
سوم 6ميليون و مرحله چهارم نيز 5ميليون تومان از
اقساط تسهيالت را از بانك دريافت كنند.
اگر محاس��به هزينه ساخت در پروژههاي مسكن مهر
متر مربعي  300هزار تومان در نظر گرفته ش��ود ،در
اي��ن صورت براي واحد مس��كوني با بن��اي مفيد 82
متري (بناي غير مفيد  91متر ميش��ود) بايد حدود
27ميليون تومان هزينه شود.
اين در حالي اس��ت كه يكسري هزينهها ،نظير صدور
پروانه س��اخت ،محضر و حق انش��عابات نيز به مبلغ
فوق افزوده خواهد شد كه كل مبلغي كه براي تحويل
واحدهاي مسكوني پرداخت ش��ود از مرز 32ميليون
تومان تجاوز خواهد كرد .با اين محاس��بات حدودي،
س��هم تس��هيالت 25ميليون توماني از كل هزينهها
78درص��د خواهد ب��ود .اين س��هم در مقابل س��اير
تس��هيالت بانكي كه براي بخش مس��كن از س��وي
بانكها پرداخت ميشود ،قابل توجه است.
هماكنون «س��ونامي» حمايت بانكي از مس��كن مهر
دولت را به اين فكر واداش��ته كه ب��راي كنترل ابعاد
اين سونامي ،مس��ير بازپرداخت وام «بيمه» شود .هر
چند تسهيالتي كه به انبوهسازان مسكن مهر پرداخت
ش��ده در ازاي ضمانتنامههاي س��نگين و وثيقههاي
ملكي بوده كه در زمان ساخت واحدها و تحويل آن به

خانهدار ش��وند .در پرند ،هشتگرد و پرديس به ترتيب
100ه��زار50 ،ه��زار و 15هزار واحد مس��كوني مهر
در حال س��اخت اس��ت اما هر كدام از اين ش��هرها با
مشكالت خاص خود ،معماي سكونت در مسكن مهر
را پيچيده كرده است.
پرند فاقد خدمات زيربنايي و روبنايي اس��ت .در شهر
جدي��د پرن��د آب ،ب��رق ،گاز ،فاض�لاب و تلفن براي
واحدهاي در حال س��اخت مس��كن مهر وجود ندارد،
طوريك��ه حدود ه��زار واحد آن آماده تحويل ش��ده
اما چون خدمات نيس��ت ،امكان استفاده از آن وجود
ندارد.
در شهر جديد پرند ،مراكز تجاري ،فرهنگي ،آموزشي
و تفريحي در كمترين حد قرار دارد .در هش��تگرد نيز
آب وجود ندارد و مهمتر از آن ،حملونقل در وضعيت
مطلوبي قرار ندارد .س��اكنان هش��تگرد كه همگي در
تهران ش��اغل هس��تند بايد از اتوبان پرتراكم تهران-
ك��رج رفتوآمد كنند .در پرند و هش��تگرد واحدهاي
مس��كوني مه��ر تقريب��اً مراح��ل پاياني س��اخت را
ميگذرانند اما معلوم نيست با وجود مشكالت بعدي،
متقاضيان بتوانند در آنها ساكن شوند.
در ش��هر جدي��د پردي��س ،آبوهواي كوي��ري پرند
وجود ندارد ،بلكه آبوهواي مناس��بي حاكم است اما
متأسفانه در پرديس كمترين سهميه ساخت مسكن
مهر در نظر گرفته شده است.
درباره نبود آب و برق مس��كن مهر در تهران ،مسئوالن
اقدامات قابلتوجهي انجام دادهاند اما پيشبيني ميشود
ماهها زمان الزم است تا اين امكانات برقرار شود.
ضعف��ي ك��ه از روز اول در طرح مس��كن مهر وجود
داش��ت و حاال س��ر باز ك��رده و نمايان ش��ده ،عدم
هماهنگي دس��تگاهها با يكديگر بوده اس��ت .طي دو
س��ال اخير ،فقط مجموعه وزارت مس��كن به صورت
دقيق و متمركز در اين طرح ملي حضور داشته است.
اين در حالي اس��ت كه اگر س��اير دستگاهها در طول
اين مدت ب��راي تأمين خدم��ات زيربنايي و روبنايي
برنامهريزي كرده بودند و بخش��ي از عمليات اجرايي
را آغاز كرده بودند ،حاال مشكل تحويل مسكن مهر به
متقاضيان وجود نداشت.
دول��ت بتازگی 1400ميليارد تومان به صورت بودجه
ويژه در اختيار وزارت نيرو قرار داده تا نسبت به تأمين
آب و ب��رق و فاضالب واحدهاي مس��كونی مهر خارج
از نوب��ت اقدام كن��د .اين خدمات در برخي ش��هرها
مش��كلي ندارد اما در اغلب كالنش��هرها و شهرهاي
جديد ،ظرفيت فعلي آن محدود است.
هماكن��ون وزارت مس��كن با چند چال��ش بزرگ در
مسير مسكن مهر روبهروست كه اولي تأمين امكانات
جانبي براي بهرهبرداري از واحدهاست و دومي اجراي
قانون يارانهها و تأثيري است كه اين قانون احتماالً بر
هزينههاي ساخت خواهد داشت.
كانون سراسري انبوهسازان پيشبيني كرده با اجراي
قانون يارانهها ،حدود 15درصد به قيمت خريد مصالح
ساختماني پرمصرف افزوده خواهد شد .وزارت صنايع
براي جلوگيري از اين افزايش قيمت ،به كارخانههاي
توليد مصالح اساس��ي ،نظير س��يمان و آه��ن ،يارانه
نقدي پرداخت ميكند.
س��ازندهها در مس��كن مهر اميد دارند قيمت ساخت
افزايش پي��دا نكند ،ام��ا در قراردادهايي كه از طرف
زيرمجموعههاي وزارت مسكن با آنها امضا شده ،قيد
شده اس��ت در صورتي كه هزينه تأمين مصالح بيش
از 20درصد افزايش يابد ،مابهالتفاوت آن به سازندهها
پرداخت ميشود.
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