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«ایران» از طرحهای کنترل و نظارت بر قیمت اجارهبها گزارش میدهد

درراستایافزایشترانزیتومبادالتمنطقهایانجامگرفت
قطار باری چین-ایران عازم کشورمان شد

برنامه سهگانه دولت برای ساماندهی بازار اجاره

نخستینقطارباریچین-ایرانازچینبهسمتایرانحرکتکرد

عکس :علی محمدی  /ایران

به بازار ،خروج بازار مســکن از سودآوری
سوداگرانه و کاهش اثرات تورم عمومی
بر بازار مســکن راهکارهایی اســت که در
طوالنیمدت بــازار اجاره را ســاماندهی
خواهد کرد.
ëëتشکیل ســتاد حل مشــکالت مسکن و
ساماندهی بازار اجاره
با توجه به اینکه مصوبات ستاد کرونا
بــرای حمایــت از مســتأجران ،ضمانت
اجرایی و قضایی نداشــت ،ابتدای هفته
جاری ،مصوبات حمایتی از مستأجران
در نشســت ســران قــوا نیز تصویب شــد
تا این مصوبــه ضمانت اجرایی داشــته
باشــد .از ســوی دیگر ،دولــت ،وزارت راه
و شهرســازی را بــه عنــوان متولی بخش
مسکن ،مســئول ارائه برنامههای جدید
بــرای کنتــرل قیمــت در بــازار مســکن
میدانــد .بــر ایــن اســاس ســتاد حــل
مشــکالت مســکن و ســاماندهی بــازار
اجــاره بیــن وزارت راه و شهرســازی و
شهرداری تهران تشکیل شده که وظیفه
این ســتاد اجرایی کردن مصوبات سران
ســه قوه بــرای ســاماندهی بازار مســکن
است .روز گذشته رستم قاسمی ،وزیر راه
و شهرسازی در راستای ارائه برنامههای

جدیــد ایــن وزارتخانه ،از تشــکیل ســتاد
حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار
اجاره خبر داد.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :ستاد
حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار
اجاره به شــکل مشــترک بین وزارت راه
و شهرسازی و شــهرداری تهران تشکیل
شــده اســت که وظیفه این ستاد اجرایی
کــردن مصوبــات ســران ســه قــوه برای
ســاماندهی بازار مســکن اســت .در این
ســتاد همچنیــن افــرادی کــه بخواهنــد
اجــار ه نامههای جدیدی داشــته باشــند
نیز ساماندهی انجام میشود .هماکنون
شــهرداری تهــران تمامــی امکانــات و
ظرفیتهای خود را در شهرداری بسیج
کــرده اســت تا شــرایط زندگی مــردم در
حوزه مسکن متعادل شود.
بــه گفتــه قاســمی در جلســه امــروز
هیــأت دولــت پیشــنهادات وزارت راه
و شهرســازی درخصــوص ســاماندهی
بازار مســکن ارائه میشــود کــه با اجرای
آن مصوبــات و اجــرای مصوبــه ســران
قــوا بــا ســازوکاری کــه ایجــاد میشــود
بتوانیــم کنتــرل بــازار مســکن را داشــته
باشــیم .از ایــن پــس تمامــی معامالت

تقسیط تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده  ۲۰ساله میشود

مدیرعاملشرکتبازآفرینیشهریایران
درخصوص تسهیالت نوسازی بافتهای
فرســوده گفت :تســهیالت ویژه نوســازی
بافتهــای فرســوده ماننــد تســهیالت
نهضــت ملی مســکن ۲۰ســاله تقســیط
میشود.
محمــد آیینــی توضیحاتــی در مــورد
تســهیالت نوســازی بافتهای فرســوده
ارائه کرد و گفت :تســهیالت ویژه نوسازی
بافتهــای فرســوده ماننــد تســهیالت
نهضــت ملی مســکن ۲۰ســاله تقســیط
میشود.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری
ایران با اشــاره به تســهیالت مالی در نظر
گرفتــه شــده بــرای نوســازی بافتهــای

فرســوده توضیح داد :برای اسکان موقت
ســاکنان ،وام ودیعــه مســکن دراختیــار
متقاضیان قــرار میگیرد .همچنین برای
نوســازی بافتهــای فرســوده از دو منبع
مختلــف ،تســهیالت پرداخت میشــود؛
تســهیالت ویــژه بافتهــای فرســوده که
۱۵۰میلیون تومان آن با سود صفر درصد
اســت .مبلغ این نوع تسهیالت در تهران
۴۵۰میلیون تومان ،در کالنشــهرها مانند
شیراز ۴۰۰میلیون تومان و در سایر شهرها
۳۵۰میلیون تومان است و تاکنون بیش از
۲۳هزار واحد برای دریافت تسهیالت به
بانک مسکن معرفی شدهاند.
وی افــزود :همچنیــن متقاضیــان
میتواننــد از تســهیالت خودمالکــی

نهضــت ملــی مســکن اســتفاده کنند که
مبلغ آن در تهران ۴۵۰میلیون تومان ،در
کالنشــهرها ۴۰۰میلیون تومــان ،در مراکز
اســتانها ۳۵۰میلیــون تومان و در ســایر
شــهرها ۳۰۰میلیون تومان است و مردم
میتوانند با توجه به شرایطشان از بین دو
نوع تســهیالت مذکور انتخــاب کنند .قبالً
تقســیط وام نوسازی مســکن ۱۲ساله بود
امــا با پیگیریهای وزارت راهوشهرســازی
تقسیط هر دو وام ۲۰ساله میشود.
وی گفت :رویکرد دولت ســیزدهم بر
این است تا سرعت نوسازی را با همکاری
شــهرداریها ،همراهــی مــردم و یــاری
انبوهســازان و ســازندگان شتاب ببخشد و
برای این منظور بسته تشویقی جامعی در

ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت هوایی با همکاری شرکتهای دانشبنیان

بــه منظــور حمایــت از تولیدات ســاخت
داخل و بومیســازی در حوزه حملونقل
هوایی ،ســاخت تجهیــزات خارجی مورد
نیــاز صنعت فرودگاهــی و ناوبری هوایی
توسط شــرکت مادرتخصصی فرودگاهها
بــا همــکاری دانشــگاهها و شــرکتهای
دانشبنیان آغاز به کار کرده است.
ســال  ۱۴۰۱از ســوی مقــام معظــم
رهبری با عنوان سال «تولید ،دانشبنیان
و اشــتغالآفرین» نامگــذاری شــده و بــه
منظور تحقق شــعار ســال ســازمانهای

زیرمجموعــه وزارت راهوشهرســازی نیــز
ضمــن تعریــف ســرفصلهای مرتبــط
در ســالجاری اقدامــات و برنامههایــی
را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد .در
زیرمجموعههــای وزارت راهوشهرســازی
۱۵شاخص کمی برای تولید دانشبنیان
و اشــتغالآفرین در نظــر گرفتــه شــده و
یکــی از بخشهایــی کــه بومیســازی و
ملیســازی آن با تأکید ویژه از ســوی وزیر
راهوشهرســازی همــراه بــوده ،صنعــت
هوانوردی است که شرکت مادرتخصصی

فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ســاخت
تجهیــزات خارجــی مــورد نیــاز صنعــت
فرودگاهی و ناوبــری هوایی را با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان آغاز
کرده است.
از جمله اقدامات انجام شــده توســط
شــرکت مادرتخصصــی فرودگاههــا و
ناوبــری هوایــی ایــران ســاخت دســتگاه
سنجش مقاومت لغزشــی باند فرودگاه،
ســامانه روشــنایی باند ،آنتن و تجهیزات
رادار ،برج مراقبت ،ســامانه ســوئیچینگ

احداث قطار سریعالسیر تهران-اصفهان روی ریل سرعت

مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حملونقــل کشــور ابــراز
امیدواری کرد پروژه آزادراه کنارگذر شرق
اصفهان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
خیــراهلل خادمــی در جریــان ســفر وزیــر
راهوشهرسازی به استان اصفهان ،درباره
پروژههــای مختلــف ایــن شــرکت عنوان
کــرد :یکی از ایــن پروژههــا آزادراه کنارگذر
شرق اصفهان است که یکی از مهمترین
آزادراههای ما و بخشی از کریدور آزادراهی

شمال به جنوب کشور به شمار میرود .به
گفتــه وی ،طــول ایــن آزادراه ۹۳کیلومتر
اســت که ۶۳کیلومتر آن بــه بهرهبرداری
رســیده و ۳۰کیلومتر دیگر آن باقی مانده
که قسمت جنوبی آزادراه و بخش اتصال
بــه آزادراه اصفهــان بــه شــیراز را شــامل
میشود که با پیشرفت فیزیکی ۳۰درصد
در حال ساخت است و امیدواریم بتوانیم
طی سالجاری و سال  ۱۴۰۲آن را به اتمام
برسانیم.

وی افــزود :امیدواریــم پــس از
بهرهبــرداری ،امــکان تــردد خودروهایــی
کــه از ســمت شــیراز و بوشــهر به ســمت
اصفهــان میآینــد ،بــدون نیــاز بــه ورود
بــه شــهر اصفهــان ،بــه ســمت تهــران و
شمال کشور فراهم شــود .خادمی افزود:
پــروژه دیگر بازدیــد از رونــد اجرایی قطار
سریعالســیر اصفهان  -قم  -تهران است
کــه ما در طــول ۱۵۰کیلومتــر و در ۶جبهه
کاری در حــال انجــام عملیاتهــای

آگهی تبلیغات پیشفروش مسکن منوط به داشتن مجوز است

هرگونــه درج و انتشــار آگهی پیشفروش
ســاختمان در تابلوهــای تبلیغاتــی کنــار
بزرگراهها ،آزادراههــا و حریم راهها منوط
بــه داشــتن مجــوز قانونــی اســت .خلیل
محبتخــواه ،مدیــرکل راهوشهرســازی
اســتان تهران گفت :هرگونه انتشار آگهی
پیشفــروش در ســازههای جــادهای و یــا
مجتمعهــای بینراهی منوط به داشــتن

مجوز قانونی از ادارات کل راهوشهرسازی
و راهــداری اســتان اســت و درج شــماره
صدور مجوز و تاریخ در متن آگهی سازهها
الــزام قانونی بوده و با متخلفین قوانین و
مقررات برخورد قانونی خواهد شــد .وی
افزود :معاونت اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم دادگســتری کل اســتان تهران
نیز در این زمینه الزام قانونی را ابالغ کرده

اســت ،همچنین راهداران اســتان تهران
موظفنــد هرگونــه تبلیغــات غیرقانونــی
پیشفروشساختمانراطیصورتجلسه
به مراجع قضایی اعالم کنند.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران
در پایــان تصریــح کرد :مطابق مــاده ۱۹
آییننامــه اجرایــی قانــون پیشفروش
ســاختمان ،وزارت راهوشهرســازی

مســکن باید در ســامانه امالک و اسکان
ثبــت و واجد کد رهگیری شــود .تکمیل
اطالعــات در ســامانه امــاک و اســکان
این امــکان را به وزارت راه و شهرســازی
میدهد که امالک مســکونی متعلق به
چه کســی اســت و چــه شــرایطی دارد و
بــا چه قیمتی میتواند اجــاره یا خرید و
فروش شــود .در عین حال ثبت نشــدن
اطالعــات خریــد و فــروش و اجــاره در
ســامانه امــاک و اســکان مشــکالتی را
نیــز بــرای صاحبخانههــا ایجــاد خواهد
کــرد کــه امیدواریــم در ایــن خصــوص
مــردم نهایت همکاری را بــا وزارت راه و
شهرسازی داشته باشند.
بر اســاس ایــن طــرح ،ســتاد تنظیم
بازار مقرر کرده تا شــهرداری با همکاری
وزارت راه و شهرســازی بخشــی از
مشــکالت مــردم را در حــوزه مســکن
سامان دهد .برای تمدید خودکار یکساله
اجاره مســکن ،مقرر شــده تا شــهرداری
تهــران در مســیر نظــارت و پیوســتگی
جهت اقدام مناسب برای دفاع از حق و
حقوق موجران و مستأجران گام بردارد.
در حــوزه تملــک نیــز با تســهیالت و
مشــوقهای وزارت راه ،در کوتــاه مــدت

دســت تدوین است که البته بخشی از آن
اکنون اجرایی میشود.
دبیــر ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری
پایــدار افزود :شــهرداریها باید از مالکان
و ســازندگان حمایــت کننــد و تخفیفــات
حداکثــری برای صــدور مجوزهــا در نظر
بگیرنــد .براســاس قانــون ،شــهرداریها
موظفنــد تخفیــف ۵۰درصــدی بــرای
متقاضیــان بافتهــای فرســوده لحــاظ
کنند که تــا ۱۰۰درصد هم میتواند انجام
شــود و دولــت مابهالتفــاوت آن را جبران
میکنــد .کاهــش زمــان صــدور پروانــه،
موضوع مهم دیگری اســت که باید مورد
توجه شهرداریها قرار گیرد و زمان صدور
پروانه را به یک ماه کاهش دهند.

و تجهیزات ارتباطی است که بومیسازی
دانــش و موجبــات بینیــازی از خریــد
تجهیزات خارجی را به همراه داشت و از
نتایج ایــن طرحها و برنامهها میتوان به
مقابلــه با تحریمها و جلوگیــری از خروج
ارز اشــاره کرد .براساس آمار منتشر شده،
حجم ریالی قراردادهای تولید تجهیزات
با دانشــگاهها و شــرکتهای دانشبنیان
در ســال  ۱۴۰۰مبلــغ ۳۰۰میلیــارد ریــال
محاســبه شــده بود که برای سال  ۱۴۰۱نیز
همین مقدار پیشبینی شده است.

مختلف آن هســتیم و هماکنــون نزدیک
بــه ۱۱۰۰نفر در ایــن پروژه فعال هســتند.
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت :با توجه
به اینکه برای تأمین اعتبار آن از فاینانس
استفادهمیکنیم،نیازمندهمراهیبیشتر
سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد
هســتیم .البتــه مرحلــه اول فاینانس آن
انجام شده و کار هم در حال اجرا است اما
برای مراحل بعدی فاینانس هم ،نیاز به
کمک این نهادها داریم.

مرجع صدور انتشــار آگهی پیشفروش
ســاختمان اســت و مطابــق مــاده ۳
همیــن آییننامه ،فروشــندگان موظف
هســتند مــدارک و مســتندات الزم را
جهــت درخواســت آگهــی بــه اداره کل
راهوشهرسازی استان تهران ارائه نمایند
که مدت زمان مجوز انتشار آگهی نیز به
مدت سه ماه است.

و راهــکار بلندمــدت نیز نوســازی شــهر
تهران در دستور کار قرار گرفته است .در
تهران  4560هکتار بافت فرسوده وجود
دارد .بر اســاس طــرح ســاماندهی بازار
مســکن ،کارگروه مقدماتی بــا وزارت راه
تشــکیل شــده تا هم نوســازی شهری در
بافت فرســوده الگوی جدیدی ارائه کند
و هــم مشــوقهای جدیــدی به ســاکنان
بافتهــای فرســوده بــرای نوســازی
پرداخت شود.
براســاس آماری که شهرداری تهران
ارائــه کــرده اســت 65 ،درصــد هزینــه
خانــوار ســاکن در تهران صرف مســکن
میشــود بنابرایــن بــا طرح ســاماندهی
بــازار مســکن بناســت تا بــار هزینههای
مسکن از سبد خانوار کمتر شود.
ëëطرح دو فوریتی برای کنترل بازار اجاره
در اقدامــی دیگــر مجلــس نیــز بــه
منظور ســاماندهی بــازار اجــاره طرحی
دوفوریتــی را تصویــب کــرد .جزئیــات
ایــن طرح بعد از بررســی در کمیســیون
عمــران ،بــرای تصویــب نهایــی وارد
صحن علنی میشود .مهمترین بخش
طــرح مجلــس ،الــزام مالــکان بــه ثبت
قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی
یا ســامانه امالک وزارت راه و شهرسازی
(بــه صــورت رایــگان) اســت .بــر همین
اساس اگر قرارداد اجاره که در بنگاههای
معامالت امالک منعقد شده در سامانه
امالک ثبت نشود ،متصدیان بنگاههای
معامالت ملکی متخلف ،توسط شعب
ســازمان تعزیــرات حکومتــی ،عــاوه
بــر جریمــه نقــدی معــادل ســه برابــر
حقالزحمــه دریافتی ،در مرتبــه اول به
محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه
دوم بــه محرومیــت دائم از اشــتغال به
شــغل بنــگاهداری محکــوم میشــوند.
همچنیــن مالکــی کــه قــرارداد اجــاره
تنظیمی خــود را ثبت نکند کل دریافتی
او از اجــاره مســکن (رهــن یــا اجــاره)

مشــمول پرداخــت مالیــات و رســیدگی
به هــر نوع دعوای موجر علیه مســتأجر
منوط به ارائه تسویه مالیاتی خواهد بود.
طــرح مجلــس همچنیــن اصولی را
بــرای تعیین تعرفــه قراردادهــا در نظر
گرفتــه اســت کــه مهمترین بخــش آن،
بــی اثر بودن میــزان اجاره بها در تعیین
میــزان تعرفــه اســت و دریافــت هــر
مبلغی ،حتی بــا توافق طرفین معامله
یــا هــر یــک از آنهــا ،تحــت هــر عنــوان
همچــون حقالتحریــر یــا حقالزحمــه
ممنوع اســت و متخلف با حکم شعب
ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــه جزای
نقــدی معادل ســه برابر مبلــغ دریافتی
محکــوم میشــود .بــا طــرح مجلــس،
تعرفه قراردادها از قیمت مسکن مجزا
شــده و تعییــن تعرفه بر اســاس تعداد
قــرارداد اســت یعنــی هــر چــه تعــداد
قراردادها بیشــتر باشــد درآمد بنگاه نیز
بیشتر میشــود ،با توجه به اینکه تعداد
معامــات بــا کاهــش قیمتهــا بیشــتر
میشود بنابراین به نفع مشاوران امالک
نیست قیمتها را باال ببرند.
در بخــش دیگــری از طــرح مجلس،
چنانچــه مالکان اجــاره بها را براســاس
متوســط قیمتــی آن منطقه و نه بیشــتر
تعییــن کننــد مشــمول تخفیــف 50
درصــدی پرداخت عــوارض نوســازی و
همچنیــن کاهش ســود و افزایش مدت
بازپرداخت تســهیالت خرید و بازسازی
امالک خواهند شد .بر این اساس ،سقف
افزایش اجاره در تهــران  ۲۵درصد و در
سایر شهرها  ۲۰درصد خواهد بود.
شورای پول و اعتبار نیز پرداخت وام
کمــک ودیعه مســکن تا ســقف  ۴۰هزار
میلیارد تومان به مســتأجران را مصوب
کــرد کــه بــر این اســاس بــه مســتأجران
تهرانــی  ،۱۰۰کالنشــهرها  ۷۰و ســایر
شــهرها  ۴۰میلیــون تومــان پرداخــت
میشود.

ســفارت ایران از حرکت نخســتین قطار ترانزیتی باری کریدور ترانس-کاسپین
از نینگشــیای چیــن خبر داد که حرکــت خود را آغاز کــرده و عازم ایران شــد .بر
اساس اعالم سفارت کشورمان در پکن ،این قطار با کاهش زمان و هزینه حمل
کاال ،کانال لجستیک بینالمللی جدیدی را در اتصال چین به غرب آسیا ایجاد
میکند و در توسعه روابط اقتصادی ایران و چین نقش به سزایی دارد.
جمعه هفته گذشته نیز اولین قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-
ترکیه به ســمت اروپا حامل گوگرد قزاقستان از ایستگاه راهآهن اینچهبرون وارد
کشور شد و یکشنبه نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور ،توافقنامه همکاریهای
ریلی تهران-آستانه (نورسلطان) به امضا رسید.
ل و نقل دریایی از مبدأ چین بهخاطر شــیوع دوباره کرونا در
اســتفاده از حم 
این کشــور ،مشــکالت ،معطلی و هزینههای زیادی را بــرای صاحبان کاال ایجاد
کرده و به همین دلیل محورهای ریلی منطقهای برای انتقال بار با هزینه کمتر
اهمیت زیادی پیدا کرده است.
جنگ روســیه و اوکراین و تحریم روســیه نیز ،موجب قطع سرویس خطوط
کشتیرانی بزرگ بینالمللی جهان به بنادر مهم روسی و از کار افتادن راه آهن
شرقی-غربی روسیه شده و استفاده از آن را برای مبادالت تجاری بین شرق دور
آسیا و اروپا تقریباً غیر ممکن کرده است .به این ترتیب ایران به خاطر موقعیت
جغرافیایــی کــه دارد ،در
مرکــز انتقــال کاالهــای
روســی و چینــی قــرار گرفته
و کریدورهــای بینالمللــی
کشور فعال شده است.
دولت سیزدهم توانسته
در  ۱۰ماهــه فعالیــت
خــود ،بســیاری از مســیرها
و کریدورهــای ترانزیتــی
مغفول گذشــته را احیا کند.
تقویــت کریــدور شــرق بــه
غرب از مســیر ایــران در کنار
اســتفاده از ظرفیــت کریدور
شمال-جنوب ،یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم در دست
پیگیری و اجراست .با هدف تبدیل شدن به هاب انتقال بار ،ایران قصد دارد از
کریدورهای شــرقی-غربی و شمالی-جنوبی بیش از  10میلیون تن بار را انتقال
دهــد تــا میزان ترانزیت کشــور به  20میلیون تــن با درآمدزایــی  20میلیارد دالر
برســد .برای رسیدن به این هدف ،ارتقای زیرســاختها و ناوگان دریایی ،ریلی
و جــادهای اهمیت باالیــی دارد .در بخش دریایی ،راهاندازی کشــتیهای رو-رو
مهمترین نیاز بنادر بویژه بنادر شمالی است .در بخش ریلی نیز تکمیل قطعه
پایانی محور شمال-جنوب در بندر آستارا تا مرز آذربایجان و همچنین افزایش
نــاوگان باری و لکوموتیو مورد نیاز اســت .در حمل و نقل جاده نوســازی ناوگان
باری بســیار ضروری اســت .شــرایط منطقه در حال حاضر ،باعث شــده انتقال
بــار از ایــران هزینه کمتر و امنیت باالتری داشــته باشــد .درصورت آماده شــدن
زیرســاختها ،دســتیابی به درآمد ارزی  20میلیارد دالری با ترانزیت کاال دور از
دسترس نخواهد بود.

گزارش

بستهحمایتیازمستأجران،تشکیلستادحلمشکالتمسکنوساماندهیبازاراجارهوطرحدوفوریتیبرایکنترلبازاراجارهسهبرنامهبرایحلمشکالتمستأجراندرفصلنقلوانتقاالتاست

گروه اقتصادی /فصل تابستان بیشترین
قراردادهــای اجــاره مســکن بــه ثبــت
میرســد و به فصل جابهجایی معروف
اســت البتــه لزومــاً مســتأجران جابهجا
نمیشوند و بسیاری از قراردادها دوباره
تمدید میشود ،اما در سالهای اخیر به
خاطر افزایش قیمت اجاره ،جابهجایی
مستأجران از تمدید قرارداد بیشتر شده
و جابهجاییهــا از نقــاط گرانتر شــهرها
بــه مناطــق ارزانتر و حتی به شــهرها یا
شــهرکهای اطــراف شــهرهای بزرگ،
بیشــتر بــه چشــم میخــورد .مشــکالت
مســتأجران بــا شــیوع کرونــا وارد فصل
جدیــدی شــد .کاهــش درآمــد خانــوار
بــه خاطــر تعطیلــی برخــی مشــاغل،
مهمترین پیامد کرونا برای مســتأجران
بود از سوی دیگرجابهجایی امکان شیوع
کرونا را بیشــتر میکرد .ابتدای ســال ،99
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا مصوباتی
بــرای حمایت از مســتأجران داشــت که
این مصوبــات تا زمان شــیوع کرونا و بنا
به تشــخیص دولت ادامه دارد .با وجود
کاهش چشمگیر کرونا ،دولت به منظور
ادامــه حمایت از مســتأجران مصوبات
حمایتــی ســتاد کرونــا را بــرای امســال
تمدید کرد.
پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین
ســقف افزایــش اجــاره تمدیــد خــودکار
قــرارداد اجــاره (با شــرایط اعالم شــده)
از جملــه مصوبــات ســتاد کرونــا اســت
که امســال هــم با تصمیم دولــت ادامه
خواهــد داشــت .امــا در کنــار آن ،دولت
برنامههای دیگری برای کنترل قیمتها
در بــازار اجــاره در دســت اجــرا دارد .هر
چند ایــن برنامهها راهــکار دائمی برای
ســاماندهی بــازار اجــاره نیســت ،امــا با
توجــه بــه رشــد قیمــت در ایــن بــازار،
ایــن برنامههــا در کوتاه مــدت میتواند
تــا حــدودی از افزایــش فشــار مالــی بــر
مستأجران بکاهد .تولید و عرضه مسکن

راه و شهرسازی

