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اقتصاد کرمان  -کرمانی االصل اس��ت؛ می گوید با وجود اینک��ه معلم بوده و با گچ
و تخته و س��روکله زدن با دانش آموزان سروکار داشته اس��ت اما موهایش را در
اتحادیه مش��اوران امالک کرمان سپید کرده اس��ت .او بیش از  20سال رئیس
اتحادیه مشاوران امالک کرمان است.
می گوید در این مدت20سال ،س��ختی ها و ناراحتی های تهیه ی مسکن برای
خیلی از همشهریانش او را نیز ناراحت کرده است ؛ مخصوصا “مسکن استیجاری”
که اقشار متوسط و ضعیف جامعه در پی آن بوده و هستند.
رش��یدی زاده این را هم تاکید می کند که برای جلوگی��ری از ازدیاد بنگاه های
معامالت ملکی و برای اینکه متقاضیان مس��کن در هنگام تهیه مسکن با رفتار و
گفتار متفاوت بیشتری ازناحیه مشاوران امالک در شهر مواجه نباشند نیز همواره
تالش کرده و می کند اما برخی نهادهای ذیربط  ،نامه نگاری می کرده و می کنند
که باید به هر کس که جواز خواست و طبق قانون شرایطش را دارد ،جواز بدهید.
او می گوید درخصوص این مورد ،اتحادیه امالک خیلی وقتها مقاومت می کرداما
آنها دولتی بودند وزورشان بیش��تر؛و به خاطر همین است که االن در هر خیابان
کرمان دهها بنگاه وجود دارد.
افزایش 300برابری قیمت مسکن و600برابری اجاره مسکن
موسپید بازار مسکن کرمان می گوید :بازار مسکن از سال  68تاکنون دستخوش
تغییرات و افزایش قیمت زیادی ش��ده اس��ت که تدبیر دولت ها و ورود آن ها به
بازار مسکن می توانست جلوی این تغییرات را بگیرد .او افزایش قیمت مسکن در
کرمان طی  25سال گذش��ته راحداقل  300برابر وافزایش اجاره بهای مسکن را
نیزحداقل  600برابر ذکر می کند .رشیدی زاده مثالی را هم در این زمینه ذکر می
کند:استاندار کرمان در سال 68منزل مسکونی خود در خیابان مهدیه کرمان را
کمتر از یک میلیون تومان فروخت و اکنون قیمت آن خانه ،بیش از 300میلیون
تومان است  .او می گوید بدین جهت این مثال را زده است که نماینده عالی دولت
در استان  ،بیشتر وضعیت بازار مس��کن کرمان دستش بیاید وبرای جلوگیری از
این افزایش قیمت،همچون طرح مثلث توسعه ،تمهیداتی استانی بیندیشد .
محمود رش��یدی زاده ،تاکید می کند :اگر دولت کنونی نی��ز همانند دولت های
گذشته سیاست گذاری جامع و کاملی در بخش مسکن نکند ،باید گفت که این
افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
بی توجهی دولتهای گذشته به دغدغه مهم مردم
وی می افزاید“ :تهیه مسکن” همواره طی سالیان گذش��ته یکی از دغدغه های
مهم اکثر مردم شهرهای کشور بوده است ،اما متاسفانه دولت های گذشته به این
دغدغه ی مهم مردم کم توجهی و بعضا بی توجهی کرده اند.

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کرمان یادآور می شود :دولت گذشته نیز که به
این بخش ورود کرد و خواست برای مردم کاری کند ،با عجله راهی را رفت که تنها
چند کارشناس پایتخت نشین آن را پیشنهاد داده بودند.
رش��یدی زاده کرمانی با بیان اینکه “ راهی که آن ها به دولت پیش��نهاد دادند و
دولت نیز به آن ورود کرد دارای چند مشکل و عیب اساسی بود” تصریح می کند:
یکی از عیب های اساسی طرح مسکن دولت گذش��ته ،این بود که در این طرح،
“نامتخصصان” نیز می توانستند با ثبت یک تعاونی مس��کن مهر ،وظیفه تولید
مسکن را بر عهده بگیرند .وی با بیان این س��وال “که آیا به یک شخص که ترمز
و گاز یک خودرو را تش��خیص نمی دهد ،می توان وظیفه رانندگی یک اتوبوس
را محول و در این زمینه ب��ه وی اعتماد کرد؟” می گوید :دولت گذش��ته نیز در
طرح مسکن خود چنین کرد و هر غیر متخصصی با ثبت تعاونی مسکن مهر می
توانست وظیفه تولید مسکن را بر عهده بگیرد.
شاگرد کابینت ساز ،تعاونی مسکن مهر ثبت داد!
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان می افزاید :به طور مثال در شهر کرمان یک
شاگرد کابینت ساز ،تعاونی مسکن مهر به ثبت داد و ساخت و ساز مسکن صدها
متقاضی مسکن را بر عهده گرفت و سرانجام کارش را باید از مسئوالن پرسید که
چه شد؟ .رشیدی زاده خاطرنش��ان می کند :برای ما جای بسی تعجب دارد که
کدام کارشناس به دولت گذشته پیش��نهاد داده است که هر غیر متخصصی هم
می تواند برای صدها متقاضی مسکن یک مجتمع مسکونی بسازد؟ و جای بسی
شگفتی است که چرا دولت چنین نظریه ای را پذیرفت؟
این کارشناس مسکن در کرمان ،بی توجهی به نوع تقاضای مسکن،عدم توجه به
فرهنگ سکونتی مردم و بی توجهی به س��ایر بخش های مسکن را از دیگر عیب
های اساسی طرح مسکن دولت گذشته ذکر می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان معتقد است :البته همین که دولت گذشته
به فکر مس��کن مردم بود و در این زمینه تالش کرد ،جای تشکر دارد حال اینکه
سرانجام طرح مسکن وی چنین شد ،سخن دیگری است.
همه دولتها در گرانی مسکن نقش دارند
این کارشناس بخش مس��کن در کرمان می گوید :در مجموع همه دولت ها در
گرانی مس��کن نقش داش��ته اند و نمی توان تنها یک دولت را مسبب این گرانی
دانست .رشیدی زاده یادآور می شود :به طور مثال در سال  68قیمت یک منزل
مسکونی معمولی در یک منطقه متوسط ش��هر کرمان یک میلیون تومان بوده
است که در حال حاضر  300میلیون تومان است و این افزایش قیمت از ابتدای
دولت سازندگی تاکنون به وجود آمده است.

