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اقتصاد کرمان :سایه رکود بر بخش مسکن استان و کشور سنگینی میکند و در
این شرایط ترسیم افق مسکن  94کاری دشوار و ش��اید نشدنی است که به اما و
اگرها گره خورده است .فعاالن این بخش هم چندان خوش بین نیستند که سال
 94هم س��الی متفاوت برای بازار مسکن استان باش��د اما جز امیدواری هم راه و
چاره ای پیش روی خود نمی بینند .در چنین شرایطی انجمن انبوه سازان استان،
امیدوارانه  ،گردهمایی بزرگ فعاالن این بخش را در پایان سال 93ترتیب داد تا
از خالل گفت و گوها و مباحث تخصصی و کارشناسی که در همایش افق مسکن
 94ارایه می شود ،تصویری روشنتر برای همه آنها که در این بخش فعال هستند
و یا قصد ورود دارند ،به دست دهد.
خداداد مقبلی ،مدیر کل راه و شهرسازی استان با انتقاد از حذف مجریان ذیصالح
در طرح های مسکن مهر که امروز باری بر دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی
شده اند،گفت :کنار گذاشتن مجریان ذیصالح با آغاز اجرای مسکن مهر در کشور
کلید خورد و کار به تعاونی هایی سپرده ش��د که هیچ تجربه و تخصصی در این
زمینه نداشتند و این شد که امروز شاهد عواقب و عوارض اجرای طرح مسکن مهر
هستیم و حضور انبوه س��ازان به عنوان مجریان ذیصالح کمرنگ شده است.وی
ابراز امیدواری می کند که دولت یازدهم با طرح مسکن اجتماعی ،راه درست را
برود و تمام کاررابه انبوه سازان بسپارد.
حمید یوسفی رئیس انجمن انبوه سازان اس��تان کرمان نیز با اشاره به نوسانات
بازار مسکن و رکود فعلی بازار ،آنها را چیز تازه ای نمی داند و از کاهش قیمت 7
درصدی مسکن در  6ماهه اول امسال خبر می دهد و می گوید :در بعضی ماهها
نیز افزایش قیمت  6درصدی را شاهد بوده ایم  .وی می افزاید  :واحدهای مسکونی
با متراژ پایین ،شانس بیشتری را در شرایط فعلی بازار از ابتدا داشته اند چنانکه در
مورد این واحدها رشد  88درصدی در شهریور سال جاری شاهد بودیم هر چند
در مقاطعی نیز این واحدها تا  40درصد کاهش قیمت داشتند .
وی تصریح می کند :در حال حاضر در نتیجه رکود ،ش��اهد ثبات هستیم اما بین
قیمت تمام شده هر واحد و قیمت فروش ،تفاوت فاحش��ی وجود دارد در حالی
که قیمت تمام شده هر روز باالتر می رود  .وی با اشاره به اینکه  12تا  15درصد
نیروی کار کشور و 20تا  25درصد مجموع س��رمایه کشور بخش ساخت و ساز
تعلق دارد،تاکید می کند :توسعه پایدار مس��تلزم افزایش ضریب توسعه صنعت
س��اختمان اس��ت و بر این باوریم که س��ریع ترین راه خروج از رکود هم توجه و
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اولویت دادن به رونق بخش مسکن و ساختمان است .
یوسفی شرایط دشوار فعالیت در بخش مس��کن در استان را هم مورد اشاره قرار
می دهد و می گوید :در ش��هری که چندین هزار نفر نیروی فنی داریم  ،فعاالن
س��اختمانی ما برای دریافت یک تاییدیه آسانسور تا  6ماه زمان باید صرف کنند
وحتماً کارش��ناس باید از تهران به کرمان بیاید که این اندازه تاخیر ،مش��کالت
آنها در ارتباط با بانک ها را چندین برابر می کند .وی می گوید :باید برای زمانی
که به این سادگی از دست می رود و ارزشمند اس��ت  ،مسئوالن استان چاره ای
بیندیشند چرا که به دلیل شرایط متفاوت مس��کن و انبوه سازی ،زمان سرمایه
ارزشمند فعاالن این بخش است و به جز موارد اینچنینی ،هیچ کمک بالعوضی
را نیاز نداریم  .به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان،آنچه در عمل اتفاق می
افتد با اصل 44و تاکیدی که بر نگاه خصوصی سازی در کشور وجود دارد  ،کام ً
ال
مغایر است تا آنجا که فعالیت در بخش مسکن انبوه سازی استان گاهی فقط در
فشار و استرس ناشی از کار ،خالصه می شود.
گیالنی عضو شورای ش��هر هم بر تعامل شورا و ش��هرداری با انبوه سازان تاکید
میکند و پیشنهاد شکل گیری کار گروه تخصصی انبوه سازی در استان را میدهد
و می افزاید :پروژه های ناموفقی در شهر کرمان در حال شکل گیری است که این
کار گروه ،می تواند آنها را بررس��ی کند .این عضو شورای شهر  ،تصریح میکند:
االن در ساخت واحدهای پزشکی به دلیل نبود برنامه ای جامع ،بیش از نیاز شهر
در حال اجرا هستیم که در آینده همین مساله برای شهر کرمان به معضلی تازه
تبدیل خواهد شد .گیالنی تاکید می کند :کرمان به حدی از رشد اقتصادی دست
یافته که باید برنامه ای برای انبوه س��ازی و س��اماندهی عرضه و تقاضا در بخش
مسکن داشته باشد .
وی از انبوه سازان می خواهد بسته پیش��نهادی خود را برای روان سازی فعالیت
در این بخش از سوی شهرداری و شورا به پارلمان شهری کرمان ارائه کنند .عضو
شورای شهر کرمان می گوید :سنگ هایی که پیش پای انبوه سازان گذاشته شده
 ،اعتماد آنها را از بین برده و باعث ش��ده فعاالن بخش مسکن استان ،غریب واقع
شوند .وی در پایان تصریح می کند:بافت فرس��وده کرمان فرصتی مناسب برای
انبوه سازان استان است و شورای شهر و شهرداری هم باید امتیاز الزم را به انبوه
سازان مشارکت کننده در احیای بافت قدیم بدهند.
شهردار کرمان هم انبوه سازان را به احیای بافت قدیم شهر کرمان فرا می خواند

