ﻣﺸـﺎﺟﺮه ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ ﺑـﺎ رﯾﯿـﺲ
اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻗﻢ
در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻗﻢ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس  ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۳ﺗﯿﺮ
از ﺷﺒﮑﻪ دو ﺳﯿﻤﺎ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
رﺿﺎﯾﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﺣﻀﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﻼک و رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ
از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و اﺛﺮی از ﺧﺎرج ﺷﺪن از رﮐﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﮐﻮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان را ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن اﻓﺰود :آﻗﺎی
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻃﯿﻒ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻢ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻮداﮔﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در اداﻣﻪ رﺿﺎﯾﯽ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ آﻗﺎی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ از رﮐﻮد
ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ از ﻃﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .او ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮد ﺑﺮد رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎم ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﻼک ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون اﻏﺮاق دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ در
ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :دو
اﺗﻔﺎق در ﺧﺮداد  ۹۵اﻓﺘﺎد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮرم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ۹٫۸
درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ۱۵
درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .از اﺛﺮات اﯾﻦ دو اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯽ
در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود  ۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داد :در اﺟﺎره ﻫﻨﻮز آﻣﺎر ﻗﻄﻌﯽ اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
اﺟﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮرم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارزش ﻣﻠﮏ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ۵
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮرم اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از رﮐﻮد اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ دارﯾﻢ .دوﺳﺘﺎن
ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی
در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
آﻣﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﻼک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ،ﻣﻌﺎدل  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺟﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ودﯾﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :درﯾﺎﻓﺖ
اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
روﯾﮑﺮدﺷﺎن از اﺟﺎره دادن ﻣﻨﺎزل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ودﯾﻌﻪ ﺑﻮده اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﻣﻮﺟﺮی ﭘﻮل ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺒﺮد و ﺳﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ،ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺛﺮی در اﺟﺎرهﺑﻬﺎء
ﻧﺪارد و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار اﺟﺎره ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد
ﺳﭙﺮده ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در
ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪای در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :روز اوﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد آﻗﺎی آﺧﻮﻧﺪی ﻃﺮح
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺘﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺎن را در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .اﻻن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
و ﺧﺮﯾﺪار ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ

ارزد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار رﻫﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر دوﻟﺖ ،وام ﻣﺴﮑﻦ ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺮخ ﺳﻮد آن  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻻن وام در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ۱۶۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ۱۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار رﻫﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،وام ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ
دﻫﺪ ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ  ۴۰درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ
ﺳﻮد اﯾﻦ وام از  ۱۴ﺑﻪ  ۱۳و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ۱۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رﺿﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻢ ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ
در ﻋﺮض  ۳ﻣﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﺑﻪ آﻣﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ اﺷﺎره و ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۸٫۵درﺻﺪ ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۸٫۲درﺻﺪ و در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۴درﺻﺪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﻮال ﻣﻦ از آﻗﺎﯾﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﭼﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺤﺚ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ دوﻟﺖ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﺠﺪدا
ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭼﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
در اداﻣﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل را
ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻣﺮز ﺧﺮوج از
رﮐﻮد و آﻣﺎده روﻧﻖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﺤﺮک وادار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج از رﮐﻮد
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺟﻨﮕﻞ آﻫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﻏﺮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻨﮕﻞ آﻫﻦ ﺷﺪه و در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﺎﺟﺮود ،رودﻫﻦ ،ﭘﺮدﯾﺲ و ﻏﯿﺮه ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس  ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮﺣﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آنﭼﻪ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺤﺾ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺳﺖ .در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﻮه و دﺷﺖ و ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎﻏﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺟﻨﮕﻞ آﻫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮق
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اوﺿﺎع ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﺎﺟﺮود،
رودﻫﻦ ،ﭘﺮدﯾﺲ و ﻏﯿﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﮑﻦ ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﺶ از ۱٫۷
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۴۰۰
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد

ازدواجﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ.

ﺳﺮﺣﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ آﻣﺎر ﻏﻠﻂ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺟﻮاب ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد رﮐﻮد
ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رﮐﻮد ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ را دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﻼک ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ورود ﺑﯽروﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺸﻮر
از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮد ،ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ
وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺎز
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ روی
آوردﻧﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﮑﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ۳۰-۲۸
درﺻﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪ و اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

ﺳﺮﺣﺪی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺴﮑﻦ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺟﻬﺶ ﯾﮑﺒﺎره ﻗﯿﻤﺖ دﻻر از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ را دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ارزش
اﻓﺰوده روزاﻓﺰون ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺟﻬﺶ دﻻر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﻮدآور ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  ۹۱ﻣﺴﮑﻦ از دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل رﮐـﻮد ﻣﺴـﮑﻦ در ﺳـﺎل  ۹۱ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از
ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻼ و ارزش ﺳﺮ در آورد و رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و ﻣﺮدم ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ازای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد
دارد.

اﯾﺴﻨﺎ

ـﺮﮐﻮب
ـﺎ ﺳـ
ـﺎ ﺑـ
ـﺮاف اﺟﺎرهﺑﻬـ
اﻧﺤـ
»ﺳﻮد«
ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از »ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﮐﻪ اواﺳﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﺮان« ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ،
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺟﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﯿﮑـﺎن ﭘـﺮس  ،ﻣﺎﻟﮑـﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫـﺎی اﺟـﺎرهای ﺑﻪﺧـﺎﻃﺮ
»دﺳﺖﮐﺎری دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺳﺎل «۹۴اﻧﮕﯿﺰه درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮلﭘﯿﺶ
را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
اﻣﻼک ﺣﺎﻟﺖ »ﻓﻘﻂ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ« ﯾﺎ »اﺟﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رﻫﻦ ﮐﻤﺘﺮ« ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞ »رﻫﻦﮐﺎﻣﻞ« در ﺑﺎزار اﺟﺎره» ،رﮐﻮرد رﺷﺪ
ﺗﮏرﻗﻤﯽ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ« را ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
دﺳﺘﺎورد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ در »ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮدﺳﺘﻮری و ﺧﻮدﮐﺎر
اﺟﺎرهﺑﻬﺎ« ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »رﮐﻮرد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺳﺎل
 «۹۴ﺷﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع »ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« از ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ:

ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎ دو روی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ
»ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎزار ،از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺟﺎره در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از »آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ«
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﻪ »ﺿﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد راﺑﻄﻪ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﺎﯾﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
اﺟﺎرهای ﺷﺎﻣﻞ »رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ«» ،رﻫﻦ ﻧﺼﻒ -اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺼﻒ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
»رﻫﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ازای اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ« ،در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻤﯿﺎب
ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻤﺪه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت »اﺟﺎره ﺑﺪون ﭘﻮلﭘﯿﺶ« ﯾﺎ »رﻫﻦ
ﮐﻢ -اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﯾﺎد« از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺟﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .دﻻﻻن ﺑﺎزار
اﺟﺎره ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺎﻟﮑﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای در ﻧﺤﻮه
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ،از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺟﺮان و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺎزار اﺟﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ »دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن را داده ﺑﻮد.
اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی اﺟﺎرهﺑﻬﺎی
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺤﻞ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﻮلﭘﯿﺶ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻞ
ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻃﻮریﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﺮان آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی
ﻣﯿﺎنﻣﺘﺮاژ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ  ۱ /۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر  ۳۲ /۱درﺻﺪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺪل
رﻫﻦﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎزار اﺟﺎره ،ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ،در ﻋﻤﻞ
ﺑﺮای اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ،ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
)ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ( در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  ۹ /۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۳ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۲۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم  ۱۱ /۹درﺻﺪی ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ

ﺳﻄﺢ اﺳﻤﯽ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ رﺷﺪ ﺗﮏرﻗﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﻔﯽ  ۲ /۲درﺻﺪ ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،رﺷﺪ
اﺳﻤﯽ ﺗﮏرﻗﻤﯽ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﺳﺎل  ۹۴آن ﻫﻢ ﭘﺲ از  ۱۰ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دو
رﻗﻤﯽ ،ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ،۹۳اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺗﻬﺮان
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯽ  ۲۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎرهای در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﭼﻪ
اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ( در

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر دﻓﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻋﻤﻼ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪون
ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ  ۲۱ﺗﺎ  ۲۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻮﺳﺎن

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ در ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻫﻦ و اﺟﺎره ،ﻓﺸﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺟﺮان ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ دو ﻧﻮﺑﺖ
ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺮای
ﻣﻮﺟﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮل
ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻫﻦ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ازای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮلﭘﯿﺶ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻣﻮﺟﺮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺳﻮد
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۶درﺻﺪی از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﻫﻦ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ،ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۸درﺻﺪی و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ ﺑﺎﻻی  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۱درﺻﺪی
ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺳﻮد اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺒﺎﻟﻎ رﻫﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﭼﻮن دو ﺑﺎر در ﯾﮑﺴﺎل
)ﺳﺎل  (۹۴ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻮری و ﺧﺎرج از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزار
دو ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۹۴ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎر اول در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ از  ۲۲درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دوم

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ  ۱۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﭼﻮن ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﮑﯽ –ﻻاﻗﻞ
ﻣﺎﻟﮑﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮل ﭘﯿﺶ -را ﺑﺮآورده
ﻧﮑﺮد ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آوار ﻧﺎﺷﯽ از آن –ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺮخ ﺳﻮد -ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ در
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺟﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ درﺑﺎره دﺳﺘﮑﺎری
ﻣﺠﺪد ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎره ﻧﺸﯿﻦﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻫﻦ و اﺟﺎره
ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻓﺮﻣﻮل  ۳درﺻﺪ از ﻓﺮﻣﻮل  ۲ /۵درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان،
ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرهای ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪن
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻻﻻن ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﻫﻦ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان را ﺑﻪ
ﺻﺒﻮری و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺳﺎزﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ» ،دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺮوز
اﺳﺘﺮس در ﺑﺎزار اﺟﺎره و وﻗﻮع ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﺮخ ﺳﻮد در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ درﯾﺎﻓﺖ رﻫﻦ و
اﺟﺎره ﻫﺸﺪار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده از  ۲۲درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ،ﮔﺰارﺷﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺟﺮان ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﺛﺎر ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎزار
اﺟﺎره را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺧﺪﺷﻪ در آراﻣﺶ ﺑﺎزار اﺟﺎره
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع دوره روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮل
ﻋﻤﺪه را در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس  ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﯿﺶ روﻧﻖ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺎزار

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎرهای در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻣﺴﺎل ﺑﺎ روﻧﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ
از آﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽﻫﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮل اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﺳﺎل  ۹۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺎزار اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۹۰
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ،۹۲ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
– ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۰درﺻﺪ – ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۳و  ۹۴ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﮑﻦ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺎﺷﯽ از
اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎزار اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺳﺎل
 ۹۵در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرام و ﺑﺎ
ﺛﺒﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ،آراﻣﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار را دﭼﺎر
ﺧﺪﺷﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار را دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ از ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را دﺳﺖ
ﮐﻢ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎل دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه
اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل

آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ در
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره رﮐﻮد در
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،از ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی
اﺟﺎرهای ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺮوج ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ از ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد از اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ،
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺟﺎرهﺑﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﻮﺟﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺎزار
اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮس رو ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،روﻧﺪ اﺟﺎره ﻣﻠﮏ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﻦ و اﺟﺎره در اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺟﺎرهﺑﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﺑﻪ اﺟﺎره
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
رﻫﻦ ﯾﺎ ودﯾﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺮاژ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺎره ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺘﻔﺎوت
اﻣﺴﺎل در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺎﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽﻫﺎ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی اﻏﻠﺐ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار اﺟﺎره وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﺟﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﻮل رﻫﻦ ﮐﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻏﻠﺐ
ﻣﻮارد اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ودﯾﻌﻪ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﻦ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺎره واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺘﺮاژ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار اﺟﺎره
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺎﺣﺶ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ ﺑﻪ اﺟﺎره
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺘﺮاژ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﺮخ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ رﺷﺪ
اﺟﺎرهﺑﻬﺎ در آن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﯿﻦ رﻗﻢ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ رﻗﻢ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻫﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎزﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺟﺎره
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﻓﻌﺎل در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ﻣﺎﻟﮑﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﯿﺶ روﻧﻖ ،از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار اﺟﺎره ﺧﻮدداری ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ
در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در واﻗﻊ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره رﮐﻮد ،آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺧﻮد و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺟﺎره ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮی
در ﻣﻮرد آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎرهای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ رﻫﻦ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳۰درﺻﺪی اﺟﺎرهﺑﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی
ﻧﻮﺳﺎز و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺮان ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ رﯾﺰش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮی اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﻓﺼﻞ اوج ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎزار واﺣﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮل رواج ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد،
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻫﻦ ﯾﺎ ودﯾﻌﻪ اﻗﺪام
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ دﺷﻮار و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ در
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺎزار واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺮاژ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت رﻫﻦ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.

دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

اداﻣـﻪ اﻧﺠﻤـﺎد ﻣﺴـﮑﻦ در ﯾﺨﭽـﺎل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف در ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻻی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
را در اﻧﺠﻤﺎدی ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ذوب ﺷﺪن آن ﻗﺒﻞ از دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶروﻧﻖ از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ اداﻣﻪی رﮐﻮد
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ رﮐﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ
دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ دو دوره رﮐﻮد ادواری ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۸و  ۱۳۸۶ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل روﻧﻖ ﻣﺠﺪد
ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎدی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۱آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
اواﺳﻂ ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﭘﯿﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد؛

ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ در ﮐﻤﺎن داﺷﺖ رﻫﺎ
ﮐﺮد .از اﻓﺰاﯾﺶ وام  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ وام  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ۱۶۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ زوﺟﯿﻦ و ﺳﭙﺲ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ از ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﺴﮑﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ورود
 ۳٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺟﺪی در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را داﺷﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻻکﭘﺸﺘﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ از رﮐﻮد ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﺮک ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎزار در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺘﻨﺎدات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ از ﺳﻮی
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎل ﺣﺎل و روز ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز در ﺳﺎل  ۱۳۹۴را ﺑﺎ دوران روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺗﻠﺦ ﺑﺮای
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪان واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه آن ﺿﺪﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی  ۲۰درﺻﺪ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻢ در ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻫﻢ در ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه از رﮐﻮد درﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺿﺪاﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل را در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ،دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ
و ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا دوﻟﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در راﺳﺘﺎی

اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻓﯽ ،ﻧﺒﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﻋﻨﻮان و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ وام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ در
آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻣﺴﮑﻦ از رﮐﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ورود وام  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ
از ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ

ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ؛ ﺗﻼش
ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ را از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس  ،رﺣﯿﻤﯽ اﻧﺎرﮐﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی
ﺷﺒﮑﻪ دو ﺳﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻣﺎرﻫﺎی ﺻﺎدره دراﯾﻦ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻧﺎرﮐﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۴ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺣﺪاث
ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺠﺎد رﮐﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.

اﻧﺎرﮐﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داده
ﺷﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن اﻧﺒﻮه ﺳﺎز
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن اﺳﺖ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :دوﺳﺘﺎن اﻧﺒﻮه ﺳﺎز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان در ﺷﯿﻮه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع وام ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺎرﮐﯽ اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط را
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻗﺴﺎط را ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ  ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود  :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﻣﺰدی را ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط
و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ آن  ۲/۳درﺻﺪ
اﺳﺖ .
اﻧﺎرﮐﯽ ﮔﻔﺖ  :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ رﻗﻢ ﻗﺴﻄﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  ۵درﺻﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻧﺮخ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺣﺪود  ۲/۳درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺴﮑﻦ در اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ۱۳درﺻﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺤﺚ اوراق ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۷درﺻﺪ اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﮐﺮدﯾﻢ در دو ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻗﺴﺎط را دارد و ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻗﺴﺎط را ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﺎ

ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﻧﺎرﮐﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ و ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و اﻧﺒﻮه
ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری آن ﺗﺪوﯾﻦ و آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع واﻣﻬﺎ در ﺷﻌﺐ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ
در  ۶ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﻓﺮوﺷﯽ
اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮه اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻼک از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎری ،اداری و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻓﺰود:ﺳﻮد
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان در اﯾﻦ ﻃﺮح  ۱۲درﺻﺪ و ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ  ۳درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :در روش اول ﻣﻠﮏ در
رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۵۰ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد اﻓﺰود :در روش دوم ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و روش اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮه ﺳﺎزان در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻘﻒ ﺳﻮدﺷﺎن را ﺗﻮرم در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﺣﺒﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ از رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪام و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﻓﺰود :اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ۵
درﺻﺪی ﺑﺎﻧﮏ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﺎم ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺴﮑﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ  ۵درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.

ﺧـﺮداد  ۹۵؛ ﻣﻮﻋـﺪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ روﻧـﻖ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۹۴اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺛﺒﺎت دارد،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ ؛ روﻧﻖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮس ،ﺣﺴﺎم ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ
ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان اﯾﻨﮑـﻪ اراﺋـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﺮک در روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ،و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ﻣﺴﮑﻦ
ﻓﻘﻂ ۲۰درﺻﺪ ارزش ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ،
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را
اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮد
وی ﮔﻔﺖ :اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد زﯾﺮا در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ
 ،ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪا ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود  :ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اوراق اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮای ﻓﺮوش
اﻗﺴﺎط ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۹۴اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺛﺒﺎت دارد.
ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود  :در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ۱۰درﺻﺪی اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ ؛ روﻧﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻨﺒﻊ  :ﺗﺴﻨﯿﻢ

