ـﺮح
ـﺪ ﻃـ
ـﺰار واﺣـ
ـﻬﯿﻼت  ۲۴۰ﻫـ
ﺗﺴـ
اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﻬﯿﺪات اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۲۴۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ
از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ-ﻫﯿﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺣﯿﻤﯽاﻧﺎرﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ۴۰۰
ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ  ۲۴۰ﻫﺰار واﺣﺪ
را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰود :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺣﺴﺎب

ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﺣﯿﻤﯽاﻧﺎرﮐﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ
ﻣﺴﮑﻦ را از ﻣﺤﻞ اﻗﺴﺎط وﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﻣﺴﺎل رﻗﻢ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ
وارد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏﻣﺴﮑﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺴﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل در
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺣﯿﻤﯽاﻧﺎرﮐﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر و در دﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی دارد .ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﺪد
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻫﯿﻢ.

ﻣﺎﻟﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی

ﻣﺴﮑﻦ

را

در

ﺑﺎزار

وی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ـﺎری
ـﺎ ﻫﻤﮑـ
ـﺖ ﺗـ
ـﻮص ﻻزم اﺳـ
ـﻦ ﺧﺼـ
ـﺖ :در اﯾـ
ـﺖ و ﮔﻔـ
ـﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی داﻧﺴـ
ﺑـ
ـﺎ
ـﯽ ﺑـ
ـﺎد و داراﯾـ
ـﻦ اﻗﺘﺼـ
ـﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ـﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳـ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـ
ﺑﺎﻧﮏﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

