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 دستورکار جلسه:

  تبادل نظر پیرامون راهکارهای دستیابی به تولید سالیانه یک میلیون مسکن که توسط رئیس جمهور مطرح گردید و ارائه بسته

 پیشنهادی به دولت

 

 در سال جاری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پولسرمایه گذاری و بازار جلسه کمیسیون  دومین

 .برگزار گردید اعضای کمیسیونو  اتاق بازرگانی محل ساختمان مرکزی در 25/07/1400 مورخ شنبه یکروز 
  

 

 ی،خراسان رضو یو بازار پول اتاق بازرگان یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ انیچمن یمحمدعل 

  ی مطرح نموده اما جذب و دولت یخصوص های بانک را به مدد منابع مسکن موضوع تامین مالی طرحاگرچه دولت

تواند ضمانت بیشتری برای این طرح و پیشبرد آن گذاری خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز میسرمایه

 ایجاد کند. 

 لیذرا کارگروه مسکن  قصد داریم تاراستا  نیر همدرو خواهد بود. عنوان شده، با موانع و مشکالتی نیز روبه طرح 

هایی است که در مسیر اجرای هدف نیز احصاء چالش. دهیم لیتشک مشهد و بازار پول اتاق یگذار هیسرما ونیسیکم

های اجرایی نیز درخواست داریم تا پای کار بیایند و به پیگیری این بحث این طرح بزرگ، بروز خواهند کرد. از دستگاه

 کمک کنند.

 باالیی که دارند،  آمارهایی در مورد خانه های خالی عنوان می شود اما این خانه های مسکونی با توجه به هزینه

مناسب نیاز موجود نیست. در واقع هدف دولت سیزدهم ایجاد مسکن اقتصادی است تا خانوارهای با درآمد کمتر هم 

 بتوانند آن را تهیه کنند.

 یخراسان رضو ساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف ریدب ،یمنوچهر  

 انجام کشور  سطح در ساخت و ساز مترمربع ونیلیم 100حداقل معادل  دیبا یواحد مسکون ونیلیم یک ساخت برای

طور متوسط  بهاگر  که است یمتر مربع سهم استان خراسان رضو ونیلیم 10 یعنی زانیم نیدرصد از ا 10 شود.

نیاز است تا این میزان  یتومان اردیلیهزار م 50ای به بودجه م،یریدر نظر بگ نهیتومان هز ونیلیم 5  ،هر متر یبرا

 ن در استانمان ساخته و تامین شوند. مسک

 تومان  اردیلیهزار م 73 ،دوستان نیا یدارد که سقف کار یعضو حقوق 1700حدود  یساختمان یانجمن شرکت ها

هزار  24حدود  یزیچ ،میرینظر بگ یگذار در هیسرماجهت  آزاد تیمبلغ را ظرف نیااز سوم  کیاگر حدود  و است

 .تومان خواهد بود اردیلیم

 آن ختم شود «مسکن مهر»طرح به تجربه  یواحد مسکون ونیلیم کیساخت طرح است که سرنوشت  نیما ا ینگران .

 طرح از یک نگاه نسنجیده نشات می گرفت که اثرش ایجاد بحرانی تورمی به ویژه در بحث قیمت مصالح بود. 
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 شرکت بتن ساز تربت رهیمد اتیه سیزاده، رئ ینعلیحس 

 ی برای اجرای این طرح و توامان بحث مصالح آن وجود دارد. به انسان یروین تامین و هزینه در خصوصهایی نگرانی

 انیدر م یواحد مسکون برای تمام شده یباال متیقها صورت نگیرد، اثر آن اگر احتساب درستی برای هزینههر رو 

 .ابدیها کاهش  یشود تا نگران دهیشیالزم اند ریتداب دیمسائل با نیا یبرا است.انبوه سازان 

 یانجمن انبوه سازان خراسان رضو رهیمد اتیه سیمحمود پژوم، رئ 

  اگر دولت از اعتبار الزم برای اجرای این طرح برخوردار نیست و قصد دارد از ظرفیت کشور چین برای پیشبرد کار

 یانجمن تشکل هابهره بگیرد، باید پیش از آن بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت ساختمان را همراه کند. 

و حتی مشارکت حضور  نیدر مذاکرات دولت با چ دیبا و سایر تشکل ها و فعاالن این حوزه و انبوه ساز یساختمان

 داشته باشد. توان بخش خصوصی باید در این رابطه به کار گرفته شود. 

 در واقع نیامدحاصل  یقیهزار واحد توف 400ساخت  برایهمراه بود  اریبس لیمسکن که با تعج یدر طرح اقدام مل ،

 .گرید یبا عنوانالبته همان مسکن مهر بود  یطرح اقدام مل

 و باید با نگاه منطقی به توان و  است کیاشتباه استراتژ ی کالنی از این دست یکپروژه هااجرای در ساخت  لیتعج

 های موجود چه در بخش منابع مالی و چه در بحث زیرساخت ها، برای اجرا آن گام برداریم. ظرفیت

 

 شرکت آثار طوس رهیمد اتیه سیرئ ،یثنائ 

  بخش خصوصی فعال در حوزه ساختمان در ایران، از توان خوبی برخوردار است. مشارکت جویی از کشورهای خارجی

نظیر چین و ترکیه برای ورود به این طرح بزرگ، باید با محوریت بخش خصوصی و بانک ها باشد تا اثرات بهتری 

و حتی در بعضی بخش های این حوزه، چینی ها نیز ایجاد کند. مصالح ساختمانی در ایران در حجم باال تولید می شود 

 حضور دارند. 

 یساز یرا جهت صنعت زاتیتجه نیدتریجد دیکنند با دایها به پروژه ساخت مسکن ورود پ ینیاگر قرار باشد چ 

 یساز یصنعت زاتیتجه نیدتریواردات جد یدر مذاکرات راهگشا زین یساختمان وارد کنند. حضور بخش خصوص

 هاست. ینیچ یسوساختمان از 

 

 نرانو شرکت ساختمانی رهیمد اتیه سیرئ ،یاکرم 

 مشخص باشد. خوشبختانه تشکل  دیباها پروژه  نیا هیو سرما یتعداد از واحد مسکون نیساخت ا یجامعه هدف برا

حجم از  نیساخت ا باید بررسی شود که آیاوجود دارد اما  ما استانحوزه صنعت ساختمان در در  یقو اریبس یها

 ؟نه ایافزوده همراه خواهد بود  ارزشبا  یواحد مسکون
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 وضعیت موجود، خروج  باید گفت، خروج سرمایه های ایرانیان از کشور برای خرید ملک و خانه در کشور  در رابطه با

هادها و سازی به درستی اجرا شود و بعضی نهای موجود در بحث مسکنسرمایه ها از کشور را در پی دارد و اگر طرح

 سازمان ها نیز با ظرفیت های خود پای کار بیایند، شاید بشود این جریان سرمایه را به سمت داخل کشور سوق داد.

 یخراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد سیبابازاده، رئ 

 بود و همین امر، به  سپرده شده یدهه به فراموش کیاز  شیب ی فعال در حوزه صنعت ساختمان برایتوان شرکت ها

ها و ماشین آالت این حوزه، تا حدی ها منجر گردید. در حال حاضر زیرساخت های در اختیار این شرکتتضعیف آن

سازی باشد، باید به ویژه در موضوع انتقال فرسوده شده و طبیعی است که اگر قرار بر اجرای طرح های کالن مسکن

 ره بگیریم. تکنولوژی، از توان کشورهای خارجی به

 یشرکت ها خصولت نیا عمده. متاسفانه میچاالک دار یو مهندس یما در استان و کشورمان چند شرکت خدمات فن 

ورود کشورهای خارجی نظیر چین، می تواند ظرفیت خوبی را برای انتقال تکنولوژی فراهم کند. در حال حاضر هستند. 

می شود و این اقدام نیز به و استحکام الزم بنا  تیفیماه با ک کیظرف  ،طبقه 15 یال 10ساختمان  کشاهدیم که ی

 . های تکنولوژی صنعتی در بخش ساختامن استمدد ظرفیت

 

 مشهد یو بازار پول اتاق بازرگان یگذار هیسرما ونیسیکم سیب رئیشرکا، نا 

 کشورمان و مشارکت آن ها در اجرای طرح های  یصنعت ساختمان ساز ورود سرمایه گذاران خارجی به درخصوص

تواند در قالب شکلی از تهاتر خدمات و تکنولوژی ما به ازای فروش نفتی این اقدام می باید گفتکالن مسنک سازی، 

 یتهاتر تکنولوژباشد که توان اخذ پول آن را برای کشورمان نداریم. تاکید ما بر این است که دولت در این مشارکت، 

 هایی که به این واسطه برای کشورمان فراهم می آید، دو چندان است. لبه کند چون ارزش ظرفیترا مطا

 یرا به کشورها ظرفیت نیا خواهدیم نیاست چ دهیرس خود ساختماندر صنعت به رکود و تورم  نیدر حال حاضر چ 

 و توان شرکت های خود را در این حوزه به کار بگیرد.  انتقال دهد رانیمانند ا دیگر

 های جدید از خارج است، حتما باید مشارکت بخش خصوصی داخلی هم اگر قرار بر ورود سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت

  جلب شود. 

 تیاهد یبه سمت مسکن ساز یبخش خصوص هیسرما ،زهیانگ جادیبا ا دیباالست لذا با اریبس ینگیدر کشور ما نقد 

 خود را به صنعت ساختمان وارد کند. یها هیفراهم شود تا سرما یبخش خصوص یبرا یازیامت دیشود. با

 و شود تیهدا هایی نظیر مسکن و صنایع ساختمانبخشبه سمت  دیکشور ما است که با یها بیاز آس یکی ینگینقد 

اعمال بعضی تواند با  یراستا دولت م نیکرد. در هم جادیا هیسرما ،صنعت ساختمان یتوان برا یم زهیانگ جادیبا ا

توان  یم در این صورتحوزه وارد کند.  نیخود را به ا هیسرما یبخش خصوص تاشود   ببس هاها و مشوقمعافیت

 .میکن ازین یسال کشور را از مسکن ب 4ظرف 
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 یو عمران خراسان رضو یگذار هیانجمن توسعه سرما سیرئ ان،یاحد 

 است که بخش  نیما ا یها ندارد. لذا تقاضا ینیجز مذاکره با چ یساخت مسکن چاره ا یدولت برا در حال حاضر

 حضور داشته باشد.   طرف چینی در مذاکرات دولتمردان و یخصوص

 کارخانجات بود.  میمواجه خواه مانیقطعا با کمبود س یمتر مربع سهم خراسان رضو ونیلیم 100ساخت  یبرا

  .دارندرا  یتناژ مشخص تولیدتوان  در هر فصلسیمانی ما 

  نیز مطرح است که زیرساخت های ترانسفری موجود ما فعال با آن همخوانی ندارد.و فلز  مانیحمل و نقل س موضوع 

برای این تعداد مسکن است که باید آب، برق و گاز  رساختیز مسئله مهم دیگری که دولت باید به آن توجه کند،

ظرفیت آن به درستی پیش بینی شود، در غیر این صورت شاهد هرفت سرمایه های چشمگیر بدون ایجاد اثر و بهره 

 وری خواهیم بود. 

 

 خراسان رضویبانک مسکن  ی و فناوریمعاون مال ،یهمت آباد 

 رابطه با  نیدر ا زیداشته است و در حال حاضر نپروژه مسکن مهر  یمال نیدر تام یبزرگ اریبانک مسکن سهم بس

نامناسب به  ییمهر و جانما کندر استارت پروژه مس لیاست. متاسفانه تعج بانیدست به گر ییمشکالت و چالش ها

های کالن و ابعاد طرحسپرد نیبه متخصص دیکار را با یبعد یدر پروژه ها دیلذا با و مسائل دامن زده است نیا

 سازی، پیش از اجرا با دقت بررسی و همه چالش های احتمالی شناسایی و چاره جویی شوند. مسکن

 250 یدر مناطق شهر و هشد یبانک مسکن معرف هیهزار واحد سهم 210مسکن  یدر پارت نخست پروژه اقدام مل 

 یهمکار ی. بانک مسکن آمادگمیده یارائه م التیتسهتومان  ونیلیم 100تا سقف  ییتومان و در بافت روستا ونیلیم

 را دارد. یقیاشخاص حق ایو  مانکارانیبا پ

 خراسان رضویبانک مسکن  تیریمد یامور اعتبار رهیدا سیرئ ،یزهره کدخدا مزرج 

 دایبه پروژه ورود پ یاست که بانک مسکن در مرحله خاص ی( به نحویساخت )مشارکت مدن التیروند پرداخت تسه 

 التیشد و تسه یوارد پروژه م ونیدر پروژه مسکن مهر بانک مسکن از مرحله فنداس ،کند. به عنوان مثال یم

جهش طرح بود اما در  افتهی صیدولت به بانک مسکن تخص یاز سواین طرح هم  یخط اعتبارو  کرد یپرداخت م

را از  التیتسه نیا دیبانک با گرید انیبه ب نمایند وپرداخت  التیدولت بانک ها را موظف کرده است که تسه د،یتول

قرارداد  به استناد. تمشارکت هنوز به ما ابالغ نشده اس یبودجه قراردادها از طرفی کند و نیتام یمنابع داخل

وارد قرارداد  یبانک از مرحله خاص مثال و شود یاعطا م التیتومان تسه ونیلیم 450در کالنشهر مشهد  ،مشارکت

 .شود یمشارکت م
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  توفیق طرح های کالن مسکن سازی و عدم تکرار تجربه های پُرچالش گذشته، در گرو آن است که واحدهای مسکونی

 از جذابیت زیرساختی، جانمایی مطلوب و قیمت تمام شده مناسب برخوردار باشند.  

 استان یکارشناس مسئول مسکن اداره کل راه و شهرساز ،یاشرف 

 در بافت فرسوده  ینیزم یاگر شرکت تاسال است که با شرکت ها وارد قرارداد شده  نیچند یاداره کل راه و شهرساز

 کند. ادهاستف برای ساخت در آن مشارکت یایاز مزا یتواند در طرح اقدام ملبدارد، 

 انبوه ساز وارد  یبه شرکت ها یراداتیشده است. در طرح مسکن مهر ا ادیو شرکت ها ز یادارات دولت نیاختالفات ب

و  دهند لیواحدها را سر موعد تحو توانستنداز انبوسازان از اعتبارات بانک ها استفاده نکردند و ن یبود. متاسفانه تعداد

لذا در این طرح جدید، باید سراغ شرکت های انبوه ساز قوی برویم که بتوانند تعهدات خود را به شایستگی ایفا 

 نمایند.

 یخراسان رضو یو اشتغال استاندار یگذار هیامور سرما یکل دفتر هماهنگ ریمد ،ییتقوا  

 مربوط به انبوه سازان است. یو بخش یقیمربوط به بخش حق ییاعطا التیاز تسه یبخش 

 یا هیسرما یکاالشکل مسکن از  اندیشیده شود تا یریتدب دیلذا باو  از مردم به دنبال خانه دوم و سوم هستند یبرخ 

 و رفع نیاز افراد فاقد مسکن، اولویت قرار بگیرد.  خارج شود

  پروژه درس  نیا یاز خطاها دیبا دارای نکاتی است که می توان به شایستگی از آن بهره برداری کرد.مسکن مهر

 ،ینیسرزم شیها، آما رساختی. توجه به زمنعکس نمودبه دولت  یشنهادیرا در بسته پرویکردهای غلط آن گرفت و 

 .ردیدر کانون توجه قرار بگ دیکه با هستند یموارد گریاز د مسکن و...تمام شده  متیق و تیفیک

  عت ندر ص یگذار هیسرما باید گفتسرمایه گذاران افغانستان برای مشارکت در طرح هایی از این دست، درخصوص

 بخش منجر شود.هایی برای اقامت سرمایه گذاران این به مشوقتواند  یساختمان با مشارکت انبوه سازان م
 

ذیل تبادل نظر و تشریک  حوزه 5مقرر شد تا کارگروهی برای این امر ایجاد گردد و مباحث ساختمان در   مصوبات جلسه :  

: نقش شهرداری و سازمان مسکن و شهر سازی 3 مسکن مهر : عارضعه یابی2: حضور شرکتهای خارجی 1 مساعی صورت گیرد .

  :  قیمت ، کیفیت و استاندارها 5: نقش موسسات مالی و اعتباری در تامین سرمایه  4مجوزها در تامین زمین و 

 

 حاضرین جلسه :

چمنیان، شرکا، صفار، تقوایی، اکرمی، علیرضا اکرمی، ثنایی، پژوم، حسینعلی زاده، مقدم، ذوقی، همت آبادی، بابازاده، آقایان: 

 منوچهری، احدیان، اخالقی، اشرفی، مصطفوی، خردمند

 کدخدا مزرجی، آزاد، خبرنگار(خانم ها: 

 


