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 240هزار واحد مسکن مهر که تا سال  80 ،92درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اکنون بعد از  8سال بالتکلیف مانده اند

رسیدگی به مسائل لرستان از مسکن تا اشتغال

گـــــزارش

آجر روی آجر نرفت!
گروه اقتصــادی /تســهیالت پرداختی به
 2میلیون و  300هزار مســکن مهر نشان
میدهــد یــک میلیون واحد با پیشــرفت
فیزیکــی بیــش از 70درصــد در ســال 92
باقی مانده بود اما بعد از  8ســال ،پروژه
مســکن مهر بــه پایــان نرســید و تکمیل
 240هزار واحد به دولت سیزدهم واگذار
شده است.
ســاخت 4میلیــون مســکن شــهری و
روستایی در طرح مسکن مهر ،مهمترین
برنامــه در حوزه مســکن در دودهه اخیر
بــود .در ایــن برنامــه ســاخت و نوســازی
1میلیــون و  700هــزار مســکن روســتایی
و احــداث  2میلیــون و  300هزار مســکن
شهری در سال  1387در دستور کار دول
وقــت قــرار گرفــت .تســهیالت پرداختی
بــرای ســاخت واحدهــای مســکن مهــر
نشــان میدهــد ،از مجمــوع 2میلیــون و
 300هزار واحد شهری ،تا سال  92و آغاز
بــ ه کار دولت یازدهم ،یک میلیون و 200
هــزار واحد به مردم تحویل داده شــده و
یک میلیون و  100هزار واحد با پیشــرفت
فیزیکی بین  70تا  80درصد باقی مانده
بود .اکنون و بعد از  8ســال مســکن مهر
همچنان باقی مانده و آمار رسمی نشان
میدهد  240هزار واحد تکمیل نیست و
به متقاضیان تحویل داده نشده است.
ëëدلسردی به مسکن مهر
بــا اینکــه دولــت یازدهــم در بخــش
مســکن هیــچ برنامــه جدیدی نداشــت
و ایــن دولــت اعــام کــرد متعهــد بــه
تکمیــل واحدهــای باقی مانده مســکن
مهــر اســت ،امــا موضعگیــری عبــاس
آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی دولت
یازدهــم ،در خصــوص مســکن مهــر،
نگاهها به این مســکن را از حوزه ای فنی
و اقتصــادی به حــوزهای سیاســی تغییر
داد .دولــت یازدهــم اعــام کــرده بــود
برنامه مســکن مهر را ادامه میدهد ،اما
وزیر راه و شهرســازی وقت تأکید داشت

کــه اعتقــادی بــه مســکن مهــر نــدارد.
آخوندی مســکن مهــر را «عامــل ایجاد
تــورم بــا تزریــق نقدینگی خــط اعتباری
 ۵۰هزار میلیــارد تومانی و پول ُپرقدرت
بانک مرکزی» و «طرحی بدون داشــتن
یک خــط مطالعــه» توصیف کــرد .این
موضعگیــری در حالــی بــود کــه او هیچ
برنامه جایگزینی برای مســکن نداشت.
فعاالن بازار مســکن معتقدنــد با اینکه
دولــت متعهد بــه تکمیل مســکنهای
مهر باقی مانده بود اما اظهارات متولی
بخش مســکن در دولــت یازدهم ،عمالً
مســکن مهــر را از اولویتهــای دولــت
خــارج کــرد و مســئوالن در ردههــای
مختلف ،با بیمیلی و دلســردی تکمیل
مســکن مهــر را به پیــش میبردنــد .در
واقــع سیاســتگذاران بخــش مســکن
در دولــت یازدهــم بــه جــای نــگاه فنی
بــه مســکن مهــر و تــاش جهــت رفــع
اشــکاالت آن ،نگاهــی سیاســی بــه آن
داشــتند و همیــن نگاه سیاســی مانع آن
شــد تا مسکن مهر در بســتری شفاف به
پایان برسد و چون دستگاههای مختلفی
در ساخت و تکمیل مسکن نقش دارند،
نگاه منفی متولی اصلی بخش مســکن
باعث شد دستگاههای دیگر نیز تکمیل
زیرســاختهایی ماننــد آب ،بــرق ،گاز،
فاضالب و روســازیها را در مسکن مهر
از اولویت خود خارج کنند و به اصطالح
کار بــه کندی پیش رفت .بــه این ترتیب
عوامل مختلفی باعث شد تا واحدهایی
که بیش از  70درصد پیشــرفت فیزیکی
داشــت بعــد از  8ســال همچنــان
بالتکلیــف باشــد .در حــال حاضــر در
برخــی شــهرها حتــی واحدهایــی باقــی
مانده که پیشــرفت فیزیکی آنها از ســال
 92تاکنــون  30درصد اســت .بیشــترین
واحد مســکن مهر باقی مانده در استان
تهــران قــرار دارد که تعــداد آن  75هزار
واحد اســت و کمترین مسکن مهر باقی

امیر رجبی /ایران

همزمان با ســفر رئیسجمهور به لرســتان ،دیگر اعضای هیأت دولت نیز به
شهرهای مختلف این استان سفر کردند .رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
عصــر پنجشــنبه بــه منظــور ســفری دو روزه و همراهی بــا هیأت دولــت وارد
لرســتان شد .بازدید از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد ،آغاز عملیات اجرایی
هفت هزار واحد مســکونی طرح نهضت ملی در خرم آباد ،بازدید از ســایت
 ۷۱۵واحدی مسکن مهر ،ورزشگاه  ۱۵هزار نفری خرم آباد و سرکشی از پروژه
راهآهــن دورود  -خــرم آباد از جمله اقدامات وی در این ســفر بــود .وزیر راه و
شهرســازی در حاشیه کلنگزنی هفت هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی طرح ملی
مســکن گفــت ۸۰ :هــزار واحد مســکونی طی چهار ســال در لرســتان احداث
میشود که روز جمعه عملیات اجرایی احداث هفت هزار و  ۵۰۰واحد در این
اســتان آغاز شده است .وی بیان کرد :یکی از موضوعات جدی لرستان بحث
تأمین زمین است که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و زمینهای
متعلق به راه و شهرســازی به مجموعه مســکن اختصاص داده شــده است.
وی گفت :مجموعه کارهای در دســت اجرا در کشــور بیــش از  ۷۰۰هزار واحد
مســکونی اســت و بزودی عملیات اجرایی  ۲میلیون واحد مسکونی نیز آغاز
می شود.
ëëتسهیلزمینهصادراتمحصوالتکشاورزی
در همیــن حال ،ســیدرضا فاطمی امیــن وزیر صنعت ،معــدن و تجارت روز
گذشــته همزمان با ســفر رئیسجمهــور به لرســتان ،بهعنوان نماینــده ویژه
آیتاهلل رئیسی وارد شهرستان بروجرد شد .فاطمی امین در سفر به بروجرد
از کارخانه زاگرس پوش ،نساجی ،سامان کاشی و کاشی جم بازدید و با حضور
در فرمانداری بروجرد در جلسه بررسی موانع و مشکالت واحدهای صنعتی
و تولیدی این شهرستان شرکت کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه
بازدیــد از کارخانه ســامان کاشــی بروجرد گفت :طبــق هماهنگیهای انجام
شده  ۵۰میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی کارخانه سامانکاشی بروجرد
بهعنوان مصوبه سفر آیتاهلل رئیسی اختصاص یافت.
ëëتقویتآبخیزداریبرایکاهشسیالبهایلرستان
سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز بهعنوان نماینده ویژه آیتاهلل
رئیســی وارد شهرســتان دلفان شــد .بازدیــد از طرح نیمهتمــام تصفیهخانه
فاضالب شــهر نورآباد ،طرح نیمهتمام ســکوی تماشــاگران ورزشگاه و طرح
گاوداری  ۶هــزار رأســی دلفــان از مهمترین برنامههای بازدید یــک روزه وزیر
جهــاد کشــاورزی در ایــن شهرســتان بود .وزیــر جهــاد کشــاورزی در بازدید از
عملیات اجرایی حوضه آبریز شمال خرمآباد ،گفت :امید است که مصوبات
آبیاریهــای نویــن در این ســفر برای فعالیتهــای آبخیــزداری و حمایت از
عشایر استان مفید باشد.
ëëشتابدرعملیاتاجراییسدمعشورهوپروژههایدیگراستان
علــی اکبر محرابیــان ،وزیر نیرو همزمان با یازدهمین ســفر اســتانی آیتاهلل
رئیســی ،به نمایندگی از هیأت دولت وارد شهرســتان چگنی لرســتان شــد و
در این ســفر از ســد معشــوره و کشــکانرود بازدید کرد .محرابیان در بازدید از
رودخانه کشکانرود چگنی که امسال بر اثر خشکسالی خشک شده بود و سد
معشوره شهرستان چگنی عنوان کرد :امیدواریم با مصوبه سفر استانی هیأت
دولت به استان لرستان عملیات اجرایی سد معشوره شتاب بگیرد .هدف از
اجرای سد معشوره ،کنترل سیالب ،تأمین آب آشامیدنی ،تأمین آب صنعت
و کشاورزی و در نهایت رونق و اشتغال است.
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تعداد کل مسکن مهر(شهری) و مقایسه تکمیل و واگذاری آن در دو دولت (نهم ،دهم و یازدهم و دوازدهم)
تعداد کل مسکن مهر

تعداد واحدهای واگذار شده در
دولت نهم و دهم(از سال  87تا )91

تعداد واحدهایی که برای تکمیل
به دولت یازدهم واگذار شد

تعداد واحدهایی که دولت یازدهم
و دوازدهم تکمیل و واگذار کرد(از
سال  92تا مرداد )1400

 2میلیون و  300هزار واحد

یک میلیون و  200هزار واحد

یک میلیون و 100هزار واحد(با
پیشترفت فیزیکی  70تا  80درصد)

860هزار واحد

مجموع واحدهای باقیمانده مسکن مهر

شهر محل اجرا

تعداد کل واحدهای باقیمانده(واحد)

شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت

22610

شهرهای جدید

102071

شهرهای باالی  25هزار نفر جمعیت

115392

مجموع

240073

مانــده مربوط به اســتان زنجان و تعداد
آن  38واحد است.
ëëبهانهجانمایی
مکانیابــی مســکن مهــر ،مهمترین
اشــکالی بود کــه منتقدان بــه آن مطرح
میکردنــد .وزیــرراه و شهرســازی دولت
یازدهم مســکن مهر را «ساخت مسکن
در بیابــان» تعبیــر کــرده بــود ،امــا آمــار
ســاخت مســکن مهــر نــکات مهمــی را
یــادآوری میکنــد .از مجمــوع  4میلیون
مســکن مهــر یــک میلیــون و  700هــزار
واحد مسکن روستایی بود که در روستاها

ساخته شــد .از مجموع  2میلیون و 300
هزار واحد شهری هم یک میلیون و 300
هــزار واحد خودمالکی بــود یعنی زمین
متعلق به مردم بود یا در بافت فرسوده
واقع بود و دولت زمین این تعداد واحد
را تأمیــن نمیکرد ،ایــن واحدها فقط از
تســهیالت مســکن مهر بهره میبردند.
از یــک میلیون مســکن باقــی مانده هم
عمده واحدهای متعلق به کالنشهرها،
در شــهرهای جدید قرار داشــت که قبالً
جانمایی شده بودند و در شهرهای دیگر
هم مسکن مهر در نزدیکی شهر و تقریباً

چســبیده به شهرها ســاخته شده است.
بنابراین با توجه به آمار ،اینکه مخالفان،
جانمایی مسکن مهر را بهعنوان چالش
اصلــی و یــا پاشــنه آشــیل ایــن برنامــه
مطــرح میکردنــد ،نمیتــوان جانمایی
مسکن مهر را اشکالی اساسی دانست.
حتــی در ســالهای آخــر دولــت
دوازدهم ،متولیان بخش مســکن اعالم
میکردند که به علت جانمایی نامناسب
مســکن مهــر ،بســیاری واحدهــا فاقــد
متقاضی است یا متقاضیان آن انصراف
دادهانــد؛ امــا فعــاالن حــوزه مســکن
علــت انصــراف متقاضیــان را طوالنــی
شــدن تکمیــل مســکن مهــر و افزایــش
هزینــه متقاضیان عنــوان میکنند .آنها
میگوینــد بــا توجــه بــه افزایــش قیمت
مســکن ،هیــچ متقاضی حاضر نیســت
از دریافــت مســکن مهــری کــه تکمیــل
شــده باشــد و زیرســاختهای آن هــم
آمــاده باشــد انصــراف دهــد مگــر اینکه

بعد از گذشت ســالها واحد هنوز آماده
تحویــل نباشــد .در مــواردی هــم برخی
پیمانکاران طرحها ،تکمیل مسکن را به
عقــب انداختند تا با انصــراف متقاضی
خودشــان آن واحدها را بخرنــد و اکنون
بــا قیمــت چندبرابر همان مســکنها را
میفروشــند مانند آنچه بهعنوان داللی
مســکن مهر بویــژه در شــهرهای جدید
اســتان تهران مانند پردیس ،هشــتگرد،
پرند و برخی شــهرهای دیگر شــاهد آن
هســتیم .یکی از مسئوالن ســابق وزارت
توگــو با «ایران»
راه و شهرســازی در گف 
در مــورد آمــار مســکنهای مهــر فاقــد
متقاضــی گفــت :اگر مســکن مهــر فاقد
متقاضی تعــداد زیادی بود قطعاً از این
واحدهــا بهعنــوان واحدهــای جایگزین
بــرای نوســازی بافت فرســوده اســتفاده
میشد .مهمترین مشکل نوسازی بافت
فرســوده این است که مالک بافت ،توان
مالــی بــرای نقل مــکان و اجاره مســکن
را ندارد تــا بتواند ملک خود را نوســازی
کنــد .اگــر مســکنهای مهر زیــادی فاقد
متقاضی باشــند میتوان برای کمک به
نوســازی بافت فرســوده از ایــن واحدها
اســتفاده کرد .اما متأســفانه مسکنهای
مهر فاقــد متقاضی یا تکمیل نشــدهاند
یا مشــکالت دیگری دارند که اصالً قابل
ســکونت نیســت .اینطــور نیســت کــه
واحــدی تکمیــل و آماده واگذاری باشــد
اما مردم از دریافت آن منصرف شوند.
اقدامــات دولــت قبــل در تکمیــل
مســکن مهر نشان میدهد نگاه سیاسی
بــه برنامهای فنــی و اقتصادی ،مســکن
مهر را از اولویت ساخت و ساز عقب راند
بــه این ترتیب از ســال  92تــا آخر دولت
دوازدهــم ،از یــک میلیــون مســکن بــا
پیشــرفت فیزیکی باالی  70درصد240 ،
هــزار مســکن مهر تکمیل نشــده اســت
و تکمیــل آن بــر دوش دولت ســیزدهم
است.

