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چهارراه خواجو
اصالح می شود
سهش�نبه  6مردادم�اه  11 1394ش�وال1436

ش��هردار منطق��ه  3از اصالح هندس��ی
چهارراه خواجو خبر داد.
مهندس عل��ی خدادادی با بیان این که
طرح رفوژ بلوار آیت اهلل صالحی آغاز شده،
اف��زود :همچنی��ن طرح اصالح هندس��ی

تقاطع خیابان شهید قندی و ایجاد فضای
س��بز جزیره ای در بزرگ��راه امام در حال
اجرا است.
وی ب��ا بیان این که روزانه س��ه کامیون
آس��فالت جهت لکه گی��ری معابر منطقه

س��ه اس��تفاده می ش��ود ،تصریح کرد :در
راس��تای تسهیل عبور و مرور دانشجویان،
ساماندهی ضلع شرقی بلوار ولی عصر جنب
خوابگاه بوستان انجام شده و به زودی گل
کاری می شود.

مسکنوعمران
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گزارش

خبر

«اقتصاد کرمان» از شرایط پیچیده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،گزارش میدهد

در نشست بررسی روند اجرای پروژههای
18گانهی شهر کرمان مطرح شد

افتتاح موزه شهر (مدرسه
حیاتی) در هفته دولت

با حضور اس��تاندار کرمان ،شهردار کرمان و مدیران
دس��تگاههای مربوط ،روند اجرای پروژههای 18گانهی
شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت که معاونان سیاس��ی امنیتی و فنی
عمرانی اس��تاندار و رییس شورای اسالمی شهر کرمان
نیز حضور داش��تند ،پیشرفت برخی پروژههای ش��هر
کرمان از جمله طرح ش��ش دروازه (بدنهس��ازی میدان
ش��هدا) ،بهسازی و بازسازی بافت تاریخی شهر کرمان،
موزهی شهر (مدرسهی حیاتی) ،بام کرمان و تلهکابین،
بازگشایی محور شرقی – غربی کوثر ،پروژههای نهگانهی
خاتماالنبیا ،س��اماندهی حاشیهنش��ینی شهر کرمان،
مجتم��ع تجاری ص��اروج پارس (گود خش��تمالها)،
ادامهی کمربند س��بز ،س��اماندهی مش��اغل مزاحم و
آالین��ده ،زیرگذر تقاطع گنبد جبلیه ،مجتمع تفریحی
تجاری آدینه و مجتمع بهار رضوی (مجموعهی نمایشگاه
صنعت ساختمان) مورد بررسی قرار گرفت.
ش��هردار کرمان در این نشست ،برآورد اعتبار مورد
نیاز پروژهی «طرح ش��ش دروازه» (بدنهس��ازی میدان
شهدا) را هش��ت میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :این
رقم تا  10میلیارد تومان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
ابوالقاسم سیفالهی با انتقاد از روند کُند اجرای این
پروژه بهوس��یلهی پیمانکار ،به فازبندی این پروژه در
چهار فاز اش��اره و بیان کرد :هماکنون ،بخشی از کار از
جمله پلها و ستونها در کارگاه در دست ساخت است؛
ضمن اینکه ستونهای فاز یک پروژه نصب شده و فاز
دوم نیز در حال بتنریزی است.
وی تصری��ح ک��رد :پ��س از پایان کار ف��از دوم ،اگر
پیمانکار توان ادامهی اجرای پروژه را نداش��ته باش��د،
خلعید خواهد ش��د تا کار بهوسیلهی پیمانکار دیگر و
یا شهرداری با سرعت بیشتری پیش برود.
سیفالهی با بیان اینکه برنامهی زمانبندی اجرای
پروژه دوساله است ،گفت :براساس برنامهی زمانبندی،
پروژه باید شهریور سال آینده به پایان برسد که فاز اول
و دوم حداکثر تا آبانماه امسال ساخته خواهد شد و در
تالش هس��تیم با توجه به مشکالتی که اجرای پروژهی
«طرح ش��ش دروازه» برای شهروندان بهویژه کسبهی
میدان «ش��هدا» ایجاد کرده ،این پروژه حداکثر تا آخر
امسال به پایان برسد.
ش��هردار کرم��ان از خری��د تلهکابین بهوس��یلهی
س��رمایهگذار خبر داد و گف��ت :از هفتهی آینده ،گروه
فنی نصب تلهکابین نیز در کرمان مستقر خواهند شد.
س��یفالهی برنامهی زمانبندی تلهکابین و جادهی
دسترسی «بام کرمان» را  24ماهه دانست و گفت :در
تالش هستیم تا زمانبندی ساخت جادهی دسترسی
به  16ماه کاهش پیدا کند.

غفلت از ماموریتهای اصلی
و انحراف از مسیر حرفهای

اقتص�اد کرم�ان :چندی پیش بود که وزير راه و شهرس��ازي که
خود بنيانگذار س��ازمان نظاممهندسي بوده،به زبان آورد که «اين
سازمان به بيراهه رفته و نيازمند تغيير ساختار است» .به گفته وي
«اتفاق بزرگي که افتاده اين اس��ت که سازمان نظاممهندسي خود
ال
تبديل به سازمان اداري و مالي شده است حالآنکه قانونگذار اص ً
منظورش از تأسيس اين سازمان ،نه نهاد اداري و مالي  ،بلکه نهاد
ال براي چنين کارکردي
تنظيمکننده روابط مهندس��ان بوده و اص ً
تأسيس نشده است».
آخوندي معتقد است«:درواقع اين انحرافي است که در سازمان
نظاممهندسي رخداده و نکته دوم اين است که درحالحاضر سازمان
نظاممهندسي به يک حلقه واسط بين خريدار خدمات مهندسي و
فروشنده خدمات مهندسي که مهندسان باشند ،تبديلشده است».
به گفته وزير راه و شهرس��ازي «اين واس��طهگري مالي سازمان
نظاممهندس��ي درواقع ريشه انحرافاتي است که رخداده ،چون اين
واسطه بهجاي اينکه تنظيمکننده روابط باشد و نظارت کند و اگر
انحرافي ديد جلويش را بگيرد ،خودش واسطه مالي است .سازمان
نظاممهندسي و ساير نهادها بهجاي اينکه نقش تنظيمکننده قواعد
و اجراي قانون را داش��ته باشند چون وارد تجارت شدهاند قابليت
اعتمادشان را از دست دادند».
در کرم��ان ام��ا انحراف س��ازمانی که به منظور س��اماندهی به
فعالیتهای مهندس��ی و نظم بخش��یدن به عملک��رد این حرفه پا
به عرصه وجود گذاش��ت،حکایتی متفاوت تر دارد چه اینکه دیگر
صحبت از نقدهایی که به عملکرد س��ازمان می تواند وارد باش��د،
مطرح نیست و کار تا انحالل هیات مدیره آن و تشکیل هیات قائم
مقامی پیش رفته است.
به گزارش «اقتصاد کرمان» ،سازمانی که قرار بود به عنوان یک
نهاد مقتدر در زمینه سازماندهی مهندسان استان و فعالیت های
آنان گام بردارد کارش به اما و اگرهای فراوانی گره خورده و در سال
منتهی به انتخابات مجلس به گونه ای در کشاکش نمایندگانی از
طیف ه��ای مختلف که می خواهند از این نمد برای خود کالهی
بسازند هم قرار گرفته است .
بر اساس این گزارش،در شرایطی که ارتقاي کيفيت ساختوساز
در استان به فراموشي سپردهشده ،باید دید دگردیسی بزرگترين
تشکل صنفي ساختماني استان آن را به کدام سمت و سو خواهد
برد و آیا زمان توجه به دغدغه های جامعه مهندسی در این بخش
فراخواهد رسید و در کنار تعیین تکلیف مدیریت آن در دوره پسا
انحالل ،اصالح از درون هم محقق خواهد شد یا خیر؟.
این گزارش می افزاید در آخرین خبرها در مورد س��ازمان نظام
مهندسی س��اختمان استان آمده اس��ت که با درخواست اعضاي
نظام مهندس��ي س��اختمان هيئت مديره سازمان منحل و هيئت
قائممقامي تشکیل شده است.
بر این اس��اس،با درخواس��ت اعضاي س��ازمان نظام مهندس��ي

س��اختمان كرمان و پيگيريهاي قانون��ي نماينده مردم كرمان و
راور در مجلس ش��وراي اس�لامي و موافقت وزير راه و شهرسازي،
به دليل عدم انجام وظايف قانوني و تعطيلي هيات مديره سازمان
نظام مهندس��ي س��اختمان كرمان ،معاون وزير راه و شهرسازي با
صدور احكامي اعضاي هيات قائم مقامي س��ازمان نظام مهندسي
ساختمان استان كرمان را منصوب کرده است.
مظاهريان با صدور احكامي با استناد به تبصره ماده  26قانون
نظاممهندس��ي و كنترل ساختمان مصوب سال  1374و موافقت
وزير راه و شهرس��ازي ،مهندس خداداد مقبلي را به عنوان رئيس
هيئت مديره قائم مقامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
كرمان منصوب كرد و آقايان عباس طوفان ،محس��ن نكي ،حسن
محمدحس��نزاده و غالمعلي آجرلو را به سمت اعضاي هيئت قائم
مقامي معرفی کرده است.
در همین حال ایرنا در گزارش��ی آورده است ،تعطیلی سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و طرح برخی تخلفات در این
سازمان یکی از مباحث چالش برانگیز در هفته های اخیر بوده است.
این گزارش می افزاید :با توجه به تش��کیل نش��دن هیات مدیره
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در ماه های اخیر
و انجام بارزس��ی در این خصوص توسط بازرسان اعزامی از وزارت

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان؛

عمده روستاهای باالی
 100خانوار استان کرمان
از راه آسفالته برخوردارند

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان کرمان با اشاره به
اهمیت راه های روس��تایی و تاثیرآن درتوسعه اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی روس��تاها گفت :عمده روس��تاهای
باالی  100خانوار اس��تان کرم��ان و بیش از  93درصد
از آنان از راه آس��فالته مناسب برخوردار هستند .خداداد
مقبلی با بيان اين كه  513روس��تای باالی  100خانوار
در اس��تان کرمان وجود دارد افزود :برابر آمار اعالم شده
از س��وی مرکز آمار کش��ور ،بیش از  45درصد جمعیت
اس��تان در روستا ها مستقر هستند.وی افزود :ایجاد راه
ارتباطی آسفالته برای ارتباط روستاها با مراکز شهری و
حمل و نقل محصوالت کشاورزی و فعالیت های اقتصادی
کش��اورزی از اهمیت بس��یار باالیی برای روستانشینان
اس��تان کرمان برخوردار اس��ت .وی خاطرنشان کرد :در
اس��تان کرمان بیش از نه هزار و  900روستا وجود دارد
که چهار هزار و  42روس��تای آن دارای س��کنه اس��ت.
مقبلي با بیان این که هزار و  441روستای استان بیش
از  20خانوار جمعیت دارد اظهار کرد :جمعیت بیش��تر
روس��تاهای اس��تان کمتر از  20خانوار است .مدیر کل
راه وشهرس��ازی استان کرمان گفت :ضریب برخورداری
روس��تاهایی که باالی  50خانوار جمعیت دارند ،بیش از
 57درصد اس��ت .وی افزود :کمبود امکانات روستایی از
جمله خدمات آموزشی ،بیمه و تامین اجتماعی و وجود
راه های ارتباطی ،امنیت ،آب آشامیدنی ،سوخت ،برق و
نیازمندی های دیگر روستاها واقعیتی عریان و ملموس
هستند .وی بیان کرد :اگر چه بسیاری از دولت ها برنامه
های گسترده و پرهزینه ای را برای بهبود این ساختارها
انجام داده اند اما ش��واهد نشانگر آن است که این امر به
تنهایی نتوانس��ته است معضالت زندگی روستاها را حل
کرده ،آن ها را از فقر برهاند و سیر مهاجرت از روستا به
شهر را کاهش دهد .مقبلی با بیان این که توسعه پایدار در
روستاها ،همکاری و همیاری عوامل دولتی و غیر دولتی
در کنار مردم جوامع روستایی را می طلبد گفت :عمده
تولیدات روس��تاها تولیدات دامی و کشاورزی هستند و
راه روس��تایی یکی از مهم ترین خدمات زیربنایی است
که نقش و جایگاه ویژه ای در توس��عه مناطق روستایی
دارد .مدیرکل راه شهرسازی از راه به عنوان شریان حیاتی
ه��ر منطقه یاد کرد و گفت :راه ها عالوه بر حمل و نقل
تولیدات زراعی و دامی ،عامل اصلی جابجایی مسافران و
پیوند دهنده مناطق روس��تایی و شهرها هستند .مقبلی
تصری��ح کرد :راه های روس��تایی و ش��بکه ارتباطی می
تواند نقش بسیار زیادی در ایجاد خدمات و بهره مندی
روستاییان از خدمات دولت داشته باشد و در حقیقت راه
ها جزو زیرساخت ها هستند و به عنوان زیر ساخت های
توسعه پایدار هر منطقه می توانند تلقی شوند.

راه و شهرس��ازی در اجرای ماده  26قانون سازمان نظام مهندسی
و بنا به تصمیم این وزارت از تاریخ  22تیرماه سال جاری سازمان
نظام مهندس��ی ساختمان استان تعطیل ش��د و در پی آن هیات
قائم مقامی شکل گرفت..
تعطیلی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان و عدم انجام وظایف
قانونی آن به عنوان رکن اصلی اجرایی سازمان ،دلیل این تغییرات
در گزارش ها اعالم شده است.
همچنین فراخوان نامزدی برای ش��رکت در انتخابات اعالم شده
بود و این انتخابات در ماه های آینده برگزار می شود.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان کرمان می گوید :مستندات
تخلفات هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان
کرمان هفته جاری در کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی
ارایه و در این باره توضیحات الزم داده خواهد شد.
خ��داداد مقبلی می افزاید :در یک��ی از روزهای هفته جاری که
هنوز اعالم نشده است برای ارایه گزارش و توضیحات در کمیسیون
عمران برای اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص تخلفات
هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان کرمان به
تهران سفر می کنم.
رییس هیات مدیره قائم مقامی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمان اظهار می دارد :تخلفات بیشتر در زمینه اداری بوده
و در زمینه مالی هم گزارش آنچنانی نیست ،البته تخلف نداشتن
مدرک تحصیلی چند عضو هم از جمله موارد پیگیری شده است.
به گفته مقبلی اکنون بیش از  10روز است که قائم مقامی اعالم
و سه نفر از تهران و دو نفر از کرمان معرفی و از هیات مدیره قبلی
تحویل گرفته شد که جلسات هم تشکیل شده است.
همچنین دفتر محمدرض��ا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و
راور در مجلس ش��ورای اسالمی چندی قبل در گزارشی که برای
رس��انه ها ارس��ال شد ،اعالم کرد :پس از پیگیری های انجام شده
توسط پورابراهیمی در زمینه تخلفات گسترده ستاد نظام مهندسی
س��اختمان استان کرمان و انجام ندادن وظایف قانونی این نهاد به
عنوان رکن اصلی نظارت بر س��اخت و ساز و مشکالت پیش آمده
در این زمینه ،معاون وزیر راه و شهرسازی در حکمی ضمن انحالل
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اقدام
به تشکیل هیات قائم مقامی این سازمان در استان کرد.
گ��زارش اقتصاد کرمان می افزاید :در ش��رایط خاصی که برای
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیش آمده است و بعد
از وقایعی که در تاریخ فعالیت این نهاد،بی سابقه است مهندسان
کرمانی همچنان پای اصالح و احیای نهاد حرفه ای خود در فرآیند
انتخاباتی ش��فاف و پرشور ایستاده اند و معتقدند جامعه مهندسی
کرمان برای احقاق حقوق خود ایستادگی،درایت و بلوغ الزم را دارد
و به افراد و گروه های سیاسی که درصدد بهره برداری انتخاباتی
از شرایط به وجود آمده هستند،متوسل نخواهد شد.

شمارش معکوس کسری مسکن
زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» که دیماه پارسال برای اولین
بار ،توس��ط «دنیای اقتصاد» به صدا درآمد ،تش��دید شد .دو آمار
توسازهای مسکونی نشان میدهد« :تیراژ»
رسمی جدید از ساخ 
کشوری ساخت مسکن در سال گذشته 39 ،درصد نسبت به سال
 92کاهش یافته و به کمترین سطح  8سال اخیر نزول کرده است.
میزان «نیاز» ساالنه بازار ملک به آپارتمان جدید 946 ،هزار واحد
توسازهای سال 93
برآورد ش��ده ،اما در س��ال  95که عمال ساخ 
به آپارتمان آماده مصرف تبدیل میش��ود ،حجم عرضه  58درصد
کمتر از حد انتظار خواهد بود.
ساخت مسكن در همه شهرهاي كشور با تبعيت از ركود ساختماني
تهران ،از وضعيت نرمال خود خارج شده و به لحاظ تيراژ به كمترين
حد  8سال اخير رسيده است.
هش��داري ك��ه زمس��تان س��ال گذش��ته در «دنياياقتص��اد» با
اس��تناد به گزارش بانك مركزي درباره آس��تانه صفر شدن شتاب
س��رمايهگذاريهاي ساختماني در مناطق شهري كشور داده شد،
روز گذش��ته با انتشار دو گزارش جديد از سوي مركز آمار ايران و
معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي ،ملموستر شد.
براس��اس اطالعات جديد معاونت مسكن ،در يكسال  93ساخت
فقط  398هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور آغاز شد كه اين
توساز نسبت به سال  92رقمي معادل  39درصد افت
حجم ساخ 
توساز در  8سال
كرده است .عملكرد ضعيف سال گذشته بازار ساخ 
اخير بيس��ابقه بوده است به طوري كه در فاصله سالهاي  85تا
پايان  ،92سالي متوسط  680هزار واحد مسكوني در كشور ساخته
ش��د كه كمترين آن براي سال  85به تعداد  490هزار واحد ثبت
ش��ده است .به اين ترتيب در سال  ،93ركورد  8ساله شديدترين
ركود مس��كن در كش��ور حتي از ركورد  5ساله تهران– به لحاظ
زماني -بيشتر بوده است .در تهران سال گذشته براي ساخت 99
هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه كمترين تيراژ عرضه مسكن
در پايتخت از سال  88به بعد محسوب ميشود.
روز گذش��ته اطالعات مركز آمار ايران با كمي تفاوت نس��بت به
ت مسكن در كشور در يكسال
دادههاي معاونت مسكن ،حجم ساخ 
 93را معادل  365هزار واحد مسكوني برآورد كرد كه در گزارش
اين مركز ،افت  52درصدي عرضه مس��كن در سال  93نسبت به
سال  92مشاهده ميشود.
با فرض اينكه نرخ منفي  39درصد (ارقام گزارش معاونت مسكن)
مبناي محاسبه ميزان كاهش ساختوسازهاي سال 93قرار گيرد
در اين صورت مش��خص ميشود در س��ال گذشته تراز «عرضه»
مس��كن با فاصله فوقالعاده زيادي از «نياز» ،در سطح منفي قرار
داشته كه پيامد اين شكاف در سال  95به شكل كمبود و كسري
آپارتمان فروشي يا اجارهاي ،قيمتها را تحتتاثير قرار خواهد داد.
پيشتر «آالرم كاهش عرضه مس��كن» در  29دي 93در گزارشي
توسط «دنياياقتصاد» اعالم شد؛ در آن گزارش با اشاره به اينكه
ش��تاب (نرخ رش��د) كل س��رمايهگذاريهاي س��اختماني بخش

خصوص��ي (ريالي) س��قوط كرده و از  55درص��د و  23درصد در
سالهاي  91و  92به نزديك  7درصد در نيمه اول سال  93رسيده
است ،اعالم شد :حجم قابل توجهي از سرمايهها در ساختمانهاي
نيمهكاره ،حبس شده و نرخ رشد سرمايهگذاري در ساختمانهاي
جديد –شروع به احداث -حتي منفي شده و  12درصد كاهش يافته
و در حوزه تكميل ساختمانها نيز به صفر نزديك شده است .در آن
گزارش ،همچنين تصريح شد :ركود ساختماني نيمه اول  93اگر
مورد توجه سياستگذاران دولتي قرار نگيرد ،ميتواند شديدتر شود
و مزيت «مازاد عرضه» آپارتمانهاي فروشي در بنگاههاي امالك
كه طي س��الهاي  92و  93از محل ساختوسازهاي باالي 700
هزار واحد در سالهاي  89تا  91حاصل شده بود را خنثي كرده
و دو سال بعد ،آن را به «كسري عرضه» تبديل كند.
كارنامه منفي سال اول
هماكنون پيشنش��انگرهاي بازار مس��كن به وضوح هش��دار سال
گذش��ته را نماي��ان كرده و مش��خص ميكند :ساختوس��ازهاي
مس��كوني يكس��ال 93معادل  57 /9درصد كمت��ر از نياز بازار به
آپارتمان جديد است.
گ��زارش «دنياياقتص��اد» در اين باره حاكي اس��ت :وزارت راه و
شهرس��ازي در متن طرح جامع مس��كن ،چش��مانداز «نياز» كل
بازار مس��كن ناشي از تشكيل خانوارهاي جديد (ازدواج) ،تقاضاي
انباشت سالهاي قبل و تخريب خانههاي فرسوده را در افق زماني
ابتداي سال  93تا انتهاي  1405معادل  946هزار واحد مسكوني
در هر س��ال برآورد كرده اس��ت به اين معني كه در سال گذشته،
امسال و همچنين  11سال آينده ،بايد ساالنه حدود يك ميليون
واحد مسكوني جديد در كشور احداث شود تا تراز عرضه و تقاضاي
مسكن در مرز تعادلي خود قرار بگيرد.
اما آنچه فعال در يكس��ال  93به عنوان كارنامه اولين س��ال طرح
جامع مسكن رقم خورده از تحقق تنها  42درصد عرضه مورد نياز

حكايت دارد و نشان ميدهد :در سال  95كه عمال ساختوسازهاي
جديد سال- 93با توجه به زمان  24ماهه ساختمانسازي -تكميل
و به بازار مصرف عرضه ميشود ،بيش از نصف نياز مسكن با كمبود
آپارتمان روبهرو خواهد شد و اين نابرابري و شكاف شديد بين حجم
عرضه و ميزان نياز در سال آينده ميتواند پايداري و آرامش نسبي
قيمت را به هم بريزد و در بازار مسكن اختالل به وجود بياورد.
سال آينده در شرايطي بازار مسكن با كمبود عرضه روبهرو ميشود
كه از يكسو بخشي از تقاضاي مصرفي ،مجهز به تسهيالت جديد
خريد مسكن (وامهاي خانهاولي) و با توان مالي نسبتا باال وارد بازار
ميشود و از سوي ديگر احتماال نياز به سرمايهگذاري بلندمدت از
ناحيه تقاضاي س��فتهبازي ،معامالت آپارتمانها را تحتتاثير قرار
خواه��د داد كه در اين صورت ش��كاف  58درصدي بين عرضه و
تقاضا در سال  95ممكن است بيشتر نيز شود.
توس��از ،عالوه بر ركورد
اتفاق س��ال  93در بازار كش��وري ساخ 
كمترين تيراژ ،يك تغيير منفي ديگر نيز با خود به همراه داشت و
آن بسترسازي براي افزايش دوباره نرخ كمبود مسكن و در نتيجه
افزايش ش��اخص تراكم خانوار در واحد مس��كوني طي سالهاي
آينده ميتواند باشد.
در سال  92تحت تاثير حجم سنگين ساختوسازهاي مسكنمهر
سالهاي قبل از آن ،شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني (نسبت
تعداد كل خانوارها به تعداد كل واحدهاي مسكوني) از  1 /15در
س��ال  75به  1 /05رس��يد به اين معني كه ميزان كمبود واحد
مس��كوني در مقابل خانوارها كه در س��ال  75معادل يك ميليون
و  645هزار واحد بود ،در س��ال  92تا حدود زيادي جبران ش��د و
ميزان كمبود به  645هزار واحد شهري رسيد .هر چند نرخ كمبود
مس��كن بدون لحاظ خانههاي خالي محاسبه شده و با لحاظ اين
ال مازاد عرضه رخ ميدهد اما در حال حاضر ،كاهش
خانهه��ا ،عم ً
توساز ،هم تعداد واحدهاي مورد استفاده و هم تعداد خانههاي
ساخ 
خال��ي را در بلندمدت كاهش خواهد داد و بنابراين ميزان كمبود
را افزايش ميدهد.
راه پيشگيري كمبود عرضه در 95
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن در مواجهه با كارنامه منفي ساخت
مس��كن در س��ال ،93يك راه براي پيش��گيري از سرايت آثار اين
اتفاق به بازار سال ،95به دولت ارائه كردند.
در مقطع فعلي و با توجه به محدوديتهاي مالي دولت و سيستم
بانك��ي ،تنها راه براي خنثيس��ازي تبعات افت ساختوس��ازهاي
مسكوني ،هدايت جريان تسهيالت بانكي به ساختمانهاي نيمهكاره
با پيشرفت فيزيكي باالي  50درصد است .تامين مالي اين سازهها،
عرضه مسكن آماده را در زماني كوتاهتر از شروع ساختوسازهاي
جديد ،افزايش ميدهد و در اين صورت شكاف عرضه و تقاضا در
سال  95كه فعال به اندازه 59درصد نياز آن سال برآورد ميشود،
از اين محل قابل جبران خواهد بود.
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اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

پیشنهادهایی برای کار
مدرک مورد نیاز
لیسانس حسابداری(باسابقه کار)

ساعت کار

کارستان

حقوق و مزایا

 2شیفت

جنسیت
خانم

منشی مسلط به word ,Excel

 8صبح تا 14

400

خانم

منشی و کمک حسابدار

 8صبح تا 14

400

خانم

حسابدار مسلط به کامپیوتر

 2شیفت

600

خانم

لیسانس پرستاری و بهیاری

 2شیفت

600

خانم

حسابدار

خانم

تایپست

خانم و آقا

کارپرداز

آقا

لیسانس ادبیات ،عربی ،زبان ،فیزیک ،شیمی،
ریاضی ،زیست برای تدریس
 9صبح تا 14

کارشناس فروش

توافقی

خانم و آقا

فوق دیپلم ساخت تولید

آقا

فوق دیپلم ماشین ابزار

آقا

تراشکارـ جوشکار

آقا

فروشنده مزون لباس عروس

 2شیفت

فروشنده با روابط عمومی باال
 3شیفت

اپراتور دستگاه نساجی

توافقی

خانم

حقوق ثابت +پورسانت

خانم

اداره کار

خانم

سالن دار و کارگر ساده رستوران
کارگر ساده نانوایی و چونه گیر
سرایدار

خانم و آقا
 5صبح تا 21

900

آقا

 7صبح تا  11صبح

500

خانم
آقا

چیدمان قفسه در فروشگاه(با وسیله نقلیه)

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان
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