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گفت و گو با حامد مظاهریان ،معاون وزیر راه و شهرسازی

مهار سوداگری در عرصه مسکن
سهیال یادگاری
روزنامهنگار

درکمتراز 10سالگذشــتهقیمتمسکنبراساسآمار
500درصدرشــدکــردهورکودعمیقوطوالنــیدربازار
مسکنبواســطهایننوعتغییراتسایهافکندوازآنجا
که مســکن نقش مهمــی در کل اقتصــاد دارد و پاشــنه
آشــیل تمــام دولتهــا اســت در انتخابات ریاســت
جمهورینیزمســکنبخــشمهمیازمناظــراترابه
خوداختصاصدادودرآندولتبهنداشتنبرنامهای
مشخصبرایخروجازرکودبازارمسکنمتهمشد.اما
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازیکهدردولتیازدهمنیزاینسمتراداشته
میگویددولتدر4ســالگذشــتهتالشکــردتا4ایده
غلطکهدردههگذشــتهاجراوموجبرکوداینبخش
مهماقتصادیشدرااصالحکندورونقیکهازتابستان
امســالبهآرامیدربازارمســکنشــکلگرفتــهنتیجه
این اصالحات اســت هر چنــد که به گفتــه مظاهریان
خیلیهادربرابراجرایایناصالحاتمقاومتکردند
وتالشداشتنددولترامجبوربهدخالتشتابزدهدر
بازارکنندامارونقکنونینتیجهتســلیمنشدندولت
دربرابراینخواستهاست.
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منتقــدانوحتیبرخیموافقــاندولتمعتقدند
دولتیازدهمدربخشمسکننتوانستتحولیایجاد
کندامــاازطرفدیگــردولتمعتقداســتبرنامههای
متعددیبرایپاســخبهنیازمسکنیقشرهایمختلف
ارائــهکردهاســت.شــمابهعنــوانمعاونتمســکنو
ساختمانوزارتخانهایکهمتولیاصلیمسکندرکشور
اســتودردولتیازدهمنیزهمینســمتراداشــتید
چگونهبهاینانتقاداتپاسخمیدهید؟
مهمتریــناتفاقیکــهدردولتیازدهمدربخشمســکن
افتادتغییرانگارهتأمینمسکنبرایقشرهایمختلفبود.در
دههگذشتهدولتبهدخالتدربازارمسکنورودپیداکردهبود
به نحوی که بزرگترین طرح مســکن را دولت در دســت گرفت
درحالیکههمیشــهساختوســازدردستبخشخصوصی
بود .دوم اینکه برای ســاختن مســکن توسعه منفصل شهری
مورد توجه دولت قبل بود یعنی ســاخت مســکن در بیابانها
وحاشــیههایشــهرهاودلیلآنهمارزانبــودنزمیندراین
مناطــقعنوانشــد.اینعملکردباعثمیشــدکــهدربخش
منفصلــی کــه میســازید خیلی دیــر به شــهرها وصل شــود و
خدماتشهریهمنداشتهباشددرظاهرقیمتزمیندرآنجا
صفربودولیدرعملبایدتجهیزاتشهریبهآنجامیرفتکه

قیمتآنبســیارگرانترازداخلشهردرمیآمد.سوماینکهدر
همانزمانبیتوجهیبارزیبهبافتفرسودهوتوسعهآنهادر
شهرهاشدهبود.بیشاز60هزارهکتاربافتفرسودهدرشهرها
داریــمکهناپایدارندومنزلتاجتماعــیآنهاکاهشپیداکرده
است.نکتهچهارمدربحثتأمینمالیبودکهدولتساخترا
بهتأمینمالیازطرفخودشمنوطکردهبودوبههمیندلیل
اســتقراض 50هزارمیلیاردتومانیازبانکمرکزیداشــتکه
تورمهایوحشــتناکرابهوجودآورد.زمانیکهدولتیازدهم
ســرکارآمــد 4ایدهغلــطدربخشمســکناجراییشــدهبودو
اصالحاین4ایدهغلطدستاورددولتیازدهمبود.
چــهاصالحاتیانجامگرفت؟آیــاایناصالحات
بهاجرادرآمدهیافقطبهصورتتئوریمطرحاست؟
درمقابلهباایدهغلطنخســتدولتخودشراازســاخت
واحدمسکونیکنارکشید.دولتهیچگاهسازندهخوبینیست
وفقطبایدبرنامهریزحمایتگروهدایتگربازارباشــد.فقط
جاییکهتعادلبازاربههممیخورددولتمدرنوظیفهخود
مــیدانــدکهدربازاردخالتکندولیدرســاختوســازوســایر
بخشهااموررابهبخشخصوصیواگذارمیکند.ایدهدولت
یازدهمبرایتوقفســاختدربیابانوتوجهبهبافتفرسوده
ســرمایهگذاریدرمســکندردرونشهرهابود.بااینسیاست
دولتبایکتیردونشانزدهمبهناپایداریدرونشهرهاتوجه
شــدوتالششدآنراحلکندوهمبهساختمسکندرجایی
کههویتداردتوجهشــد.دربافتهایفرســودهزیرساختها
وتجهیــزاتشــهریوجــوددارد.چهارمیــنانــگارهغلطیکه
دولــت یازدهــم آن را تصحیح کرد نظــام تأمین مالــی بود که
برای آن صندوق پسانداز یکم راهاندازی شــد یعنی هر کسی
میخواهد صاحب خانه شــود باید پسانداز داشته باشد .این
صندوقکه 2ســال ازراهاندازی آنمیگذردبسیارموفق است

دولت خودش را از ساخت واحد مسکونی کنار
کشید .دولت هیچ گاه سازنده خوبی نیست و فقط
باید برنامه ریز حمایت گر و هدایت گر بازار باشد.
فقط جایی که تعادل بازار به هم میخورد دولت
مدرن وظیفه خود می داند که در بازار دخالت کند
ولی در ساخت و ساز و سایر بخشها امور را به بخش
خصوصی واگذار میکند .ایده دولت یازدهم برای
توقف ساخت در بیابان و توجه به بافت فرسوده
سرمایهگذاری در مسکن در درون شهرها بود

روزانه بیــش از هزار نفــر در آن ســپردهگذاری میکنند و حدود
 6هــزارمیلیاردتومانســپردهمردمیدرآنوجــودداردو360
هزارنفردرآنسپردهدارند.حسناینسیستمایناستکهبه
بودجهدولتمتصلنیست.منابعرامردمپساندازمیکنند
ونظــامبانکیتجهیزمیکند.بنابرایناگربودجهدولتتغییر
کندوکمشوداینسیستمصدمهنمیبیند.تعبیرماایناست
کهبرایهرکدامازانگارههایغلطدولتقبلراهحلداشتیم.
نتیجهایناصالحاترادربازارمســکنمیتوانیم
ببینیم؟
بله.در 4ســالگذشــتهصحبتاینبودکهبازارمســکندر
رکود اســت اما االن بازار وارد رونق شــده اســت پس این نتیجه
برنامههای دولت اســت که دارد به چشــم میآیــد .بزرگترین
مشــکلراهمــهدررکــودمیدیدندامااالنکســیازآنســخن
نمیگویــد.ایــننتیجهصبــوریدولتاســت.دولتتشــویق
میشدکهکارشتابزدهایدربازارمسکنانجامدهدامادولت
ازدخالــتدربازارخودداریکردتااجازهدهدخودبازارتکلیف
را تعیین کند .رونق ،رونق مصرفی است دیگر کسی نمیگوید
کهرونقمسکنسودآوریداردیعنیمسکنبخریو6ماهبعد
باســودچندبرابریبفروشی.االنبازارمســکنبازارسودآوری
نیســتوبازارهایموازیهنوزســودآوریبیشــتریازمســکن
دارند.پــسدســتاوردمهمدولتایناســتکهپساز 4ســال،
رونقمصرفیدربازارمســکنایجادکردواینرونقسوداگرانه
نیستواینبرایبازارمسکنمهماست.
حاالکهبازارمســکندوبارهواردرونقشــدهاست
پاســخبهنیازمتقاضیاناهمیتداردآیابــازاردرحال
حاضــراینظرفیــترادارد؟برنامهآتــیدولتبرای
ساختمسکنساالنهچهتعدادیاست؟
طــرحجامعمســکنســندراهنمــایمادربخشمســکن
است.سند طرحجامعمشــخصکرده تا افق 1405چه تعداد
مسکنبایدبسازیموچهتحوالتیبایددراینبازاراتفاقبیفتد.
سرشــماریسالگذشتهنشــانداده 2میلیونو 600هزارخانه
خالیوجودداردامامااینهاراواردموجودیمسکننمیکنیم
کهگمرا هکنندهباشدچونخیلیازاینهامسکنهایلوکسیبود
کهبهقصدسوداگریساختهشد.مابهآنهابهعنوانموجودی
کــهدر 10ســالآیندهتــازه 30درصدآنواردبازارمیشــودنگاه
میکنیــم.تمرکــزمادرســاختایناســتکهازتولیدمســکن
حمایتکنیمدرحالیکهبراساسآمارمرکزآماراکنونتعداد
خانههــاازتعدادخانوارها بیشــتراســتامامابراســاسطرح
جامعســاختســاالنه 700تــا 800هــزارواحدمســکونیرادر
دســتورکارداریموباتوجهبارونقبازارامیدواریمدرســالهای
آیندهبهاینهدفدستپیداکنیم.اینبرنامهبراساسالگوی
مصرفطراحیشــدهوســاختخانههای 70تــا 80متریکه
بیشــترین نیــاز مصرفــی را دارد در دســتور قــرار دادهایم .پس
سرمایهگذاریبایدبهسمتساختخانهبااینویژگیباشد.
افزایشقیمتمســکنتعــداداجارهنشــینهارا
افزایــشدادوازطرفینرخاجارههمهرســالباوجود
رکوددربازارخریدوفروشبــاالرفت.دربازاراجارهآیا
راهکاریبرایکنترلقیمتهاوجوددارد؟
تجربــهبرخــوردتعزیراتیدولــتدربازاراجــارهتجربهای
شکســتخــوردهاســت.درایــران 27میلیونواحدمســکونی
داریم دولتچگونهمیتواندســرهرقراردادبنشیندومالکو
مستأجررابهاصولملزمکند.اینکارفقطفسادوقراردادهای
پنهانــیراافزایــشمیدهــدراهحــلآناســتکــهبــاافزایش
موجودی مســکن مــورد تقاضای مســتأجران بتوانیم بــازار را
بــهتعادلبرســانیمبرایهمینطرحجامــعپیشبینیکرده
کهساختمســکن 70متریبرایمستأجرانکهاکثراًازدهک
متوسطهستندباشــد.افزایشموجودیمسکندرستترین
روشجــوابدادنبهتقاضایمؤثردرجامعهاســت.دخالت
دولــتشــایددرزمانکوتاهــیاثرگذارباشــدامــادردرازمدت
همهچیزراغیرشــفافمیکند.آمار 10ماههاولامســالنشان
میدهد صدور پروانه ساختمانی 5.2درصد افزایش یافته که
ایننشانمیدهدروندرشدساختآغازشدهاستوتداومآن
درچندسالمارابهاهدافمانمیرساند.
بــاتوجــهبــهبرنامههاییکــهبــهآناشــارهکردید
و ســاخت ســاالنه 800هــزار مســکن ،آینــده بــازار را
چگونــه پیشبینــی میکنید.بــر اســاس آخریــن
آمــارقیمتمســکننســبتبــهمدتمشــابهســال
قبل22درصدرشــدداشتهاستسرعترشدقیمت
سال97همهمینروندرادارد؟
در 10ماهــهاولامســالنســبتبــه 10ماهــهســالگذشــته
مبایعــه نامههــا  12.5درصــد و ارزش ریالــی آن  30درصــد
رشــد دارد صــدور پروانــه ســاخت هــم در همیــن مــدت

