ضلع شرقی نیست در حالی که بناها یک قدمت دارند و این به لحاظ کارشناسی
ایراد است.
دولت باید به همه امکان سوبسید به صورت یکسان بدهد ،در همه جا این کار را
انجام میدهند ،در قضیه ساخت و ساز سه رکن دولت که اداره راه و شهرسازی،
شهرداری و مردم است وجود دارند؛ اینها نیاز به حلقه پیوندی دارند که به هم
وصل شوند .در تهران این حلقه وجود دارد و کار توسط دفاتر خدمات نوسازی
بافتهای فرسوده انجام میشود .این دفاتر سرویس خدمات بافتهای فرسوده
را ارائه میدهد که در کرمان این اتفاق نیفتاده است.
کامیار نیک پور :گسترش بیرویه شهر ،بر بافت فرسوده و قدیم اثر گذاشته،
وقتی شهرداری جایی مانند الغدیر را ایجاد میکند و مردم هم به سمت ساخت
خانههای ویالیی در این قس��مت رفتهان��د و در واقع جذابی��ت کاذبی ایجاد
شده و شهرداری هم به س��رعت پروانه میدهد ،که این ش��هر به صورت افقی
گس��ترش پیدا میکند اما جایی مث��ل خیابان امام جمعه ک��ه خدماتی مانند
بهداشت،آموزش و  ....دارد اما مردم رغبت نمیکنند نوسازی کنند .تا زمانی
که ش��هرداری به این قضیه توجه نکند من فکر نمیکنم بافت فرس��وده از این
شرایط بیرون بیاید.

انبوه ساز میخواهد وارد ش��ود معضالتی دارد تا بتواند امالک را تجمیع کند.
به همین دلیل کسی از عهده رفع مشکالت متعدد برای سرمایهگذاری در این
بافت برنمیآید.
محسن امیری :انبوه س��ازان اکنون هر چه حس��اب میکنند ،بافت فرسوده
سودی ندارد؛ در بافت فرسوده  ،اگر بخواهید با کیفیت متوسط بسازید ،متری
یک میلیون تومان هزینه ساخت است و متری هم  500هزار تومان هزینه زمین
در واقع قیمت فروش کمتر از قیمت تمام ش��ده است و مادامی که این شرایط
باشد استقبالی از بافت فرسوده نخواهد شد .بافت فرسوده ارزش افزودهای برای
انبوهساز و متقاضی با شرایط فعلی ایجاد نمیکند.
محمدجواد وکیلی  :بافت فرس��وده باید احیا ش��ود اما وقتی ارزش پول 25
درصد است و میخواهیم در بافت فرسوده خرج کنیم و سازنده  10درصد سود
میخواهد ،در اینجا دولت باید سوبس��ید دهد و ارزش افزوده ایجاد کند و بعد
انبوه ساز را بیاورد .اگر دولت بتواند منابعی را داشته باشد و ارزش افزوده را در
بافت فرسوده ایجاد کند تا زمانی که سود نداشته باشد کسی به دنبال ساخت
و ساز در بافت فرسوده نمیرود.
افشین اس�فندیارپور :بافت فرس��وده هرگز احیا نمیش��ود به دلیل اینکه
انبوهسازان وارد این کار نمیش��وند و کار کردن در بافت فرسوده بسیار سخت
است .باید همه شرایط برای انبوهساز تسهیل شود ،بیشتر بافت فرسوده زهکشی به نظر می آید شاهد تحرکی در تجاری س�ازی کرمان هستیم  .نقاط
نیاز دارد سطح آب در این مناطق باالس��ت ،کار کردن برای نیروی کار در این قوت و ضعف این حرکت را د رچه مواردی می دانید ؟
علیرضا اوحدی :با توجه به وضعیت کس��ب و
مناطق بسیار سخت اس��ت و قیمت هم مزید بر
کار کرم��ان و فرهنگ کرمان  ،ورود به س��اخت
علت ،باید بهترین مشوق را برای ساکنین بافت
واحدهای تجاری ،س��ود خوبی ب��رای یک عده
فرسوده ایجاد کند؛ وامهای کالن با بهره خیلی
داش��ت و یک عده هم بدون برآورد و محاس��به
پایین .بافت فرسوده مطمئناً احیا میشود.
بافت قدیم دارای ارزشهای
وارد شدند و اکنون تعداد زیادی واحد تجاری به
فرس��وده
هزینههای��ی ک��ه دول��ت در باف��ت
هویتی و فرهنگی است و باید حفظ
شود و با کمترین دخل و تصرف
دلیل اینکه کسب و کار نیست خالی مانده و روی
میپردازد و مش��کالتی که در ای��ن بافت ایجاد
به آن ارزش داده شود ضمن اینکه
دس��ت س��رمایهگذاران باقی مانده و اگر همین
میش��ود به مراتب بیشتر از آن اس��ت به ازای
نوسازی نیز در آن اتفاق میافتد اما
شرایط باشد بدتر هم میشود.
هر خانه  70تا  140میلیون تومان وام بالعوض
متناسب با شرایط آن
فرهنگ خری��د در کرم��ان متفاوت اس��ت در
داده شود ،مشکالت اجتماعی که بعدا در بافت
کرمان بیشتر از مغازههایی که بر خیابانهاست
فرسوده ایجاد میش��ود و در نهایت جابهجایی
اس��تفاده میکنند تا اینکه مردم وارد مجموعه
شهر که عواقب خودش را دارد همه چیز در واقع
خرید ش��وند ،اگر مجموعههای تجاری کرمان
به رفتار دولت بستگی دارد.
حمید یوسفی :مسائلی که بافت فرسوده دارد اوال چهره شهر را خیلی خراب را مشاهده کنید طبقه همکف آن مورد استقبال قرار دارد و طبقههای باالتر از
کرده است و ثانیا مرکزی شده برای تجمع افاغنه و یا افرادی که از نظر زندگی سوی کرمانیها کمتر مورد اس��تقبال قرار میگیرد .باید فرهنگ خرید تغییر
دچار مشکل هس��تند و به تبع آن در این مکان فضاهای سبز و مراکز آموزشی کند.
کمتر است حل این موضوع در کرمان با تجمع اس��ناد و مالکیت فقط ممکن محسن امیری :هزینه انرژی در تجاری سازیهای کرمان به نسبت درآمدها
باالس��ت .بنابراین آنهایی که میخواهند بس��ازند برایش��ان جذابیتی ندارد و
خواهد بود.
مشکالتی که با شهردار ی و یا میراث فرهنگی در این بافت وجود دارد هم باید نمیسازند ،اگر بخواهیم تجاریها را از اداریها جدا کنیم پروسه واحد تجاری
رفع شود تا مسائلی که در مورد گود خشتمالها به وجود آمد پیش نیاید  .در مرتبط است با رونق کسب و کار که باید اتفاق بیفتد و حتی چند انبوه سازان بنام
ما به این امر اقدام کردند که سود آوری برایشان نداشته است.
چنین مواردی این سرمایهگذار است که متضرر میشود.
مهران عالم زاده :بافت قدی��م دارای ارزشهای هویتی و فرهنگی اس��ت و حمید یوس�فی :مس��اله ابتدایی اصالح فرهنگ خرید مردم اس��ت چنانکه
باید حفظ شود و با کمترین دخل و تصرف به آن ارزش داده شود ضمن اینکه گاهی کرمانیها از داخل ماش��ین و در حال تردد میخواهند انتخاب خود را از
فروشگاهها انجام دهند و حاضر به ورود به مراکز خرید نیستند.
نوسازی نیز در آن اتفاق میافتد اما متناسب با شرایط آن.
بافت فرسوده اما س��ه ویژگی دارد ،بحث معابر اس��ت که در جاهایی معابر زیر
 5و یا ش��ش متر دارد ،مورد دیگر اینکه جاهایی که پالکهای ما ریزدانه است در بخش پایانی ،یک نفر از اعض�ا به نمایندگی از هی�ات مدیره انبوه
مانند بافتهای سنتی که پالکها و زمینهای کوچک است و مورد دیگر هم سازان کرمان ،گزیده مطالبات این بخش را بیان کند:
مهران عالم زاده  :خالصه انتظارات انبوهس��ازان را می توان در موارد زیر به
مساله عمر بنا هست.
به عنوان مثال در خیابان هزار و یکش��ب خانههایی هس��تند ک��ه جزو بافت عنوان اولویت خالصه کرد:
فرس��ودهاند گرچه در بهترین نقطه شهری هس��تند .بافت خیابان شریعتی از ـ تخصیص تسهیالت مناسب برای افزایش قدرت خرید و ایجاد رونق در بخش
میدان آزادی تا باغملی همه بافت فرسوده اس��ت مناطقی است رو به توسعه و مسکن
سرمایهگذار هم در آن سرمایهگذاری میکند و ارزش افزوده بسیار خوبی دارد - .واگذاری زمین به انبوهسازان که توان مالی انبوهس��ازان صرف هزینه زمین
ضرورتا همه جای بافت فرسوده مشکل ندارد و مردم انگیزه دارند و بسیاری در نشود ،انتظار از دستگاههای خدماترس��انی مثل شهرداریها و شفاف سازی
این بافتها کار میکند؛ اما اتفاق اشتباهی که افتاد در بحث تعریف بافتهای در زمینه ارائه خدمات با اولویت به انبوهس��ازان که نق��ش موثرتری در چرخه
اقتصادی استان دارند و همراهی سایر دس��تگاههای خدماترسان مثل آب و
فرسوده در هر شهری یک محدوده اختصاص دادند.
به عنوان مثال ضلع غربی کوچه سرهنگ موسوی را میگویند فرسوده است و برق با جامعه انبوه سازی استان.
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