ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﺻﻤﺎ /رﮐﻮد در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ  /96ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎ /اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ

ﺻﻤﺎ -در ﺣﺎل وارد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در رﮐﻮد ﻗﺮار دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز اﺟﺮای
ﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ رﮐﻮد از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﺑﺎزار
ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ورق ﺑﺨﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش «ﺻﻤﺎ» در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  95روﻧﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ درواﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار
ﻣﺴﮑﻦ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻧﺒﻮده اﯾﺴﺖ.
درواﻗﻊ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺴﮑﻦ روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺨﺸﯽ از
اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر «ﺻﻤﺎ» در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از روﺳﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺻﻨﻮف در ﺳﺎل ﺟﺎری و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزار رخ ﻧﺪاد
درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  95ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮک ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮد ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و
ﺑﺎزار از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ«ﺻﻤﺎ» اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزار ﺗﮑﺎن ﺧﻮرده
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  96ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد اﻣﯿﺪواری زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  96روﻧﻖ ﺧﺎﺻﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ ،اﻣﺴﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع
ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻮاد ﺧﻮاﻧﺴﺎری درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ «ﺻﻤﺎ» ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺮدش ﭘﻮل در ﻣﻤﻠﮑﺖ ،در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﻪ وارد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ روی دﺳﺘﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل و رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ را از رﮐﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺣﻮزه را روﺑﻪ راه ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری واﻗﻌﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺸﺪه و از روﻧﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﺻﻤﺎ /رﮐﻮد در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ  /96ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎ /اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ

ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  96ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی
ﻧﻈﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺑﯿﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ
اﺣﺪاث و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻫﻢ در رﮐﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ در رﮐﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان در رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  95ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﺜﻞ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روﻧﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ «ﺻﻤﺎ» اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﮐﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻣﺎر
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﮑﻠﺖ و ﺳﻔﺖﮐﺎری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  96اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،روﻧﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻣﺴﮑﻦ را ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﺮان ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،روﻧﻖ در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺒﻮهﺳﺎز رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ روﻧﻖ و ﺗﺤﺮک اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﻋﻤﻼ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اﻧﺒﻮه
ﺳﺎزان ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻗﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ وارداﺗﯽ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  UPVCدر و ﭘﻨﺠﺮه اﻳﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻣﻼ در رﮐﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻓﻴﻞ  UPVCدر و ﭘﻨﺠﺮه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ «ﺻﻤﺎ» اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﻢ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز از اﯾﻦ رﮐﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
وی درﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  UPVCوارد ﺷﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ و اﮐﺜﺮا دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮐﺸﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ واردات ﻫﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺨﺶ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ
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ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﺻﻤﺎ /رﮐﻮد در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ  /96ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎ /اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ

ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور ﺑﻮد.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات ،ﭘﯿﺎﻣﺪ رﮐﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﻃﺒﻖ روال ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ «ﺻﻤﺎ» ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﮐﺒﺮ ﻣﻌﺘﻀﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻬﺮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮات رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻢ ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻀﺎ ﺑﺎ 20درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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