توگو با ایران:
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک مسکن درگف 

اولویت دولت در سال  97بازسازی
بافت فرسوده و بازآفرینی شهری است
بانک مســکن ،بانک توســعه ای – تخصصی در حوزه مســکن و توسعه شــهری اســت که با پشــتیبانی از اجرای اهداف کالن
دولت در توســعه کمی و کیفی بخش مســکن و رونق آن ،نقش مؤثری در توانمندســازی مالی فاقدین مســکن ،تأمین مالی،
اجرای برنامههای مالی -بانکی طرحهای توســعه ای دولت در حوزه مسکن و توسعه شــهری و بازآفرینی شهری ایفا می کند.
تســهیلفرآیندتامینمالیحوزهمسکنوتوسعهشهریواعطاءتسهیالتجهتتامینمسکنکلیه خانوارهایفاقد مسکن
و ارائه خدمات مالی ،بانکی و مشــاوره ای به فعاالن ،توســعه گران و سازندگان واحدهای مســکونی منطبق با الگوی مصرف
برای اقشار میان درآمد و کم درآمد با تاکید بر احیاء بافتهای فرسوده و شهرهای میان جمعیتی از جمله ماموریتهای این
بانک اســت  .درخصوص برنامههای این بانک و نقش آن در بازار مســکن با «ابوالقاسمرحیمی انارکیمدیرعامل و رئیس
هیأت مدیره بانک مسکن » به گفت و گو نشسته ایم که می خوانید :
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برایرونقبازارمسکنچهبرنامههاییرادر
دستورکاردارید؟
اگر بخواهیم به برنامه هایمان در خصوص رونق
بخشــیدن بــه بــازار مســکن اشــاره کنیم میتــوان به
برنامههایی مثل  :تنوعبخشــی به تسهیالت و معرفی
تســهیالت جدید مانند اجاره مسکن ،تسهیالت پیش
خریــد و ، ...افزايــش ســقف تســهيالت خريد مســكن
بــراي واحدهايــي كــه شــاخص هــاي تدوين شــده در
حوزههاي ايمن ســازي ،ارتقای كيفيت فضاي زندگي
و صرفهجويــي در مصــرف انــرژي در آنهــا رعايــت
گرديــده اســت ،اعمــال راهکارهــای جبــران کســری
منابع صندوق پسانداز مسکن یکم ناشی از افزایش
ظرفیــت ســپردهپذیری ،یــا امــکان ســنجی افزایــش
ســقف تســهیالت خرید و ســاخت واحد مســکونی به
طرق مختلف ؛ از محل صندوق پس انداز مسکنیکم

و اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن
حداقل معادل نرخ تورم در راســتای افزایش متوسط
LTVاشاره کرد.
همچنیــن  ،افزایــش دوره بازپرداخــت تســهیالت
برای زوجین خانه اولی در بافتهای فرســوده شهری
بــا رعایت تعــادل منابع و مصارف  ،کاهش نرخ ســود
تســهیالت بــرای زوجیــن خانــه اولــی در بافتهــای
فرسوده شهری  ،طراحی محصول جهت تأمین مالی
احداث مســکن در بافت ناکارآمد شــهری و در نهایت
پروژه پیاده ســازی بانکداری توسعه ای در شعب ویژه
بانک از دیگر برنامههای ما در این زمینه است .
واممســکنبهعنوانیکپشتوانهمالیچه
نقشــیدررونقخریدوفروشمســکنویاترمز
احتمالجهشقیمتمسکندارد؟

ببینیــد ،یکی از دالیلی که ســبب افزایش یا کاهش
نســبت مالکیــت در جامعــه می شــود قــدرت خرید
مــردم بــرای تهیه مســکن در قالب خانه یــا آپارتمان
می باشــد .پایین بــودن درآمد خانوار و قــدرت خرید
باعث طوالنی شدن دوره مورد انتظار شده است.
در ســال  ،1395طول دوره انتظــار برای خرید یک
واحــد  75متــری (بــا قیمتــی معــادل 330میلیــون
تومــان) بــا درآمــد پولی متوســط کشــور  18.6 ،ســال
محاســبه شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر یــک خانوار
ایرانی بطور متوســط بایــد حدود  19ســال صبر کند تا
صاحب خانه شود.
اگر درآمد خانوار متناســب بارشــدقیمت مســکن
افزایــش نیابدقــدرت خریدمســکن کاهــش و طــول
مــدت انتظــار برای خانــه دار شــدن افزایــش خواهد
یافــت و خرید و فروش مســکن رونق خود را از دســت
خواهد داد .بنابراین اعطای تســهیالت خرید مسکن
باعــث مــی شــود کــه قــدرت خریــد خانــوار بــاال رفته
و تقاضــای خریــد مســکن افزایــش یابــد .همچنیــن
پرداخت تســهیالت احــداث و تکمیل ســاختمان نیز
با کمک به بخش عرضه ،داشــتن خانه برای سالهای
بعد را تضمین می کند .خب این تسهیالت می تواند
توســط بانکهــای مختلــف پرداخــت شــود امــا بانک
مســکن بــه عنوان متولــی این بخش ســهم عمده ای
از تســهیالت را به خود اختصاص داده و به ســاخت و
خریــد خانه کمک می کند .جدول شــماره یک تعداد
این تسهیالت را نشان می دهد.
درخصــوص نقــش تســهیالت مســکن در
جلوگیــری از جهــش قیمــت مســکن بایــد اظهــار
داشت که تســهیالت خرید مسکن در این مورد نقش
بازدارندگــی نداشــته و طبــق نظریــات اقتصــادی ،با
افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت خواهد شــد .اما
تســهیالت ساخت می تواند با افزایش عرضه مسکن
در کنترل قیمت مؤثر باشد.
نکتــه دیگــر آنکــه پرداخت تســهیالت بــا افزایش

