ﺗﻼش وزارت راه ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ
ﺳﻮد وام ﻣﺴﮑﻦ
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وی اداﻣﻪ داد :وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺑﺎزار رﻫﻦ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت
رﻫﻨﯽ و ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﯾﮑﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ و ﻫﻢ ﺑﻪ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اوﻻ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮط ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ،دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوره اﻧﺘﻈﺎر وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ
ﺳﻮد و ﮐﺎﻫﺶ آن از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت،
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اداﻣﻪ داد :در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ،ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن )ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ،
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻘﻒ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻗﺴﺎط در ﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ۸۰ ،درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ را وام ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ در
اﯾﺮان ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺒﻞ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺗﺴﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺎم
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﮑﻦ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ وزارت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎرﯾﻒ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ،
درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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