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بدون شرح

طرح :حسین علیزاده

نیمی از ایرانیها مسکن بهصرفه ندارند

سیدهادی موسوی نیک ،مدیرکل دفتر مطالعات
رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
نشست بررس��ی «فقر مسکن» با اش��اره به پژوهش
انجام شده پیرامون حوزه مسکن گفت :این پژوهش
نشان میدهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و
تا چه اندازه حاد شده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت تع��اون ،کار و
رف��اه اجتماعی ،وی با بیان اینک��ه خانوارهای ایرانی
نجیبانه از هزینههای دیگر زندگی میکاهند تا هزینه
مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتنابناپذیرتر از
سایر هزینههاس��ت ،افزود :خانوادهها حتی از هزینه
غذا و کاالی اساسی میزنند تا هزینه مسکن را تامین

کنند.
وی ادامه داد :در بحث مسکن بهصرفه که بهعنوان
معیار در نظر گرفته میشود ،برخی استانها وضعیت
حادتری دارند و بالغ بر  ۸۰درصد خانوار مس��تاجر در
تهران سهم هزینه مسکنشان از سبد هزینه خانوار،
بیش از  ۳۰درصد است.
موسوینیک با بیان اینکه دغدغه اصلی ،شناسایی
گروهه��ای هدف برای قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی
است ،گفت :دغدغه اصلی این است که کدام گروهها
اس��تحقاق بیش��تری دارند تا زیر چتر حمایتی قرار
گیرن��د .برخی ویژگیه��ای اقتص��ادی و اجتماعی
نی��ز در ای��ن زمین��ه دخیل اس��ت؛ از جمل��ه فاقد

درآمد ثابت ب��ودن ،تعداد فرزندان و زنسرپرس��ت
بودن.
مدی��رکل دفتر مطالع��ات رف��اه اجتماعی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به قانون جهش
تولید مس��کن گفت :شناس��ایی گروه ه��دف در این
قانون ،برعهده وزارت رفاه اس��ت و پیش��نهاداتی نیز
در این زمینه ارائه شده است.
وی اف��زود :ی��ک نکت��ه دیگر اینک��ه تمرکز طرح
نباید صرفا بر مس��کن ملکی باشد ،زیرا تعداد مسکن
ساختهشده محدود است و گروههایی هم هستند که
توان خرید مس��کن ندارند و میتوان حمایتهایی از
مستاجران داشت.

تشریح شاخصهای تعریف فقر مسکن
در ای��ن نشس��ت آزاده ش��هاب ،کارش��ناس حوزه
مس��کن نی��ز درباره «فقر مس��کن در ای��ران» به ارائه
نتای��ج مطالع��های پیرام��ون این موض��وع پرداخت و
گفت :براس��اس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
و احص��ای مفاهی��م موردنظر و منطب��ق در ایران ،فقر
مسکن را میتوان تعریف کرد.
وی اف��زود« :بدمس��کنی» و «ع��دم دسترس��ی به
مسکن بهصرفه» دو ش��اخص تعریف مسکن هستند؛
بدمس��کنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از
ابعاد مس��کن (دسترسی به آب ،دسترسی به سرویس
بهداش��تی ،مکان زندگی کافی ،مسکن بادوام و امنیت
تصدی) دچار محرومیت هستند.
وی افزود :دسترس��ی نداش��تن به مسکن بهصرفه
نی��ز یعن��ی درص��د اف��رادی که س��هم مس��کن در
هزینههایش��ان بی��ش از  ۳۰درصد اس��ت که بهطور
خاص جمعیت موردنظر برنامههای حمایتی مس��کن
را شامل میشوند.
ش��هاب در ادام��ه ش��اخصهای اندازهگی��ری فقر
مس��کن را برش��مرد و گفت :درصد جمعیت فاقد آب
آش��امیدنی لولهکش��ی ،درصد جمعیت فاقد حمام و
سرویس بهداش��تی ،شاخص زیربنای واحد مسکونی،
ش��اخص تراکم خانوار در واحد مس��کونی ،ش��اخص
مصال��ح س��اختمان و عمر بن��ا (درص��د خانوارهایی
که در س��کونتگاه بیدوام زندگی میکنند) ،نس��بت
خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه ،اعیان
یا هر دو ،شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری
و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.
این پژوهش��گر به ارائه تصویر فقر مس��کن در ایران
پرداخ��ت و گف��ت :مهمترین چالش فقر مس��کن در
مناطق ش��هری ،عدم دسترس��ی به مس��کن بهصرفه
و مهمترین چالش فقر مس��کن در مناطق روس��تایی،
بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» بهکار
رفته است.
وی ادامه داد :نرخعدم دسترسی به مسکن بهصرفه
در مناطق ش��هری  ۴۹درص��د ( ۹.۵میلیون خانوار) و
نرخ بدمس��کنی در مناطق روس��تایی  ۴۰درصد (۲.۴
میلیون خانوار) است.
وی همچنین به بررسی شاخصهای فقر مسکن در
ص عدم دسترس��ی به
دهه  ۹۰پرداخت و گفت :ش��اخ 
مس��کن بهصرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی

بوده اس��ت؛ بهط��وری که در س��ال  ۱۳۹۰حدود ۳۳
درصد و در س��ال  ۱۳۹۹حدود  ۴۱درصد خانوارهای
کش��ور دارای س��هم مس��کن بیش از  ۳۰درصدی در
هزینه زندگیش��ان بودهاند .همچنین نرخ بدمسکنی
(محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند
نزولی بوده است.
ش��هاب افزود :نرخ متوس��ط کش��وری بدمسکنی
(خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور
در س��ال  ۱۳۹۹حدود  ۱۹درصد است که در این میان
باالترین نرخ بدمس��کنی مربوط به استان هرمزگان با
 ۶۴.۷۵درصد و پایینترین نرخ بدمس��کنی مربوط به
استان ایالم با  ۴.۳۰درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مس��کن بهصرفه در س��ال
 ۱۳۹۹را نیز اعالم کرد و گفت :نرخ متوس��ط کشوری
این ش��اخص  ۴۱درصد اس��ت که تهران با  ۸۱درصد
باالتری��ن و خراس��ان جنوبی با  ۹درص��د پایینترین
آمار را دارد .این کارش��ناس ادامه داد :نرخ خانوار فاقد
مسکن بهصرفه (مس��تاجران) در سال  ۱۳۹۹نیز ۵۷
درصد اس��ت که باالترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹
درصد و پایینترین نرخ مربوط به خراس��ان جنوبی با
 ۸.۳درصد است .وی با بیان اینکه نرخ شاخصهای فقر
مس��کن در خانوارهای فقیر  2برابر نرخ این شاخصها
در خانوارهای غیرفقیر اس��ت ،گفت :فقیر به خانواری
اطالق میش��ود ک��ه می��زان درآم��دش زیرخط فقر
مطلق اس��ت .همچنین ،ش��اخصهای فقر مسکن در
خانوارهای زنپرس��ت دارای تفاوت معناداری نسبت
به مردسرپرست است.
 محرومترین اس�تانها براس�اس ش�اخص
مسکن
وی همچنی��ن محرومتری��ن اس��تانهای کش��ور
براس��اس شاخصهای بخش مس��کن را اعالم و اظهار
کرد :محرومترین اس��تانهای کشور در بخش مسکن،
سیس��تان و بلوچس��تان و کرمان هس��تند ک��ه در 5
شاخص از  6شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در
وضعیت بدتری نسبت به میانگین کشوری قرار دارند.
ش��هاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه
 ۹۰نیز توضیح داد و اظهار کرد :س��هم هزینه مس��کن
در کش��ور از سال  ۱۳۹۷با س��رعت بیشتری نسبت به
سالهای گذش��ته افزایش یافته و ش��رایط اقتصادی
از دالیل اصلی این رخداد محس��وب میش��ود .بر این

بازار  ۱۸هزار میلیاردی
ترک اعتیاد

عکس:

ب�رآورد هزین�ه مس�کن خانوار مس�تاجر شهرنش�ین روی
خط فقر در س�ال  ،۱۴۰۱نش�ان میدهد بهطور متوس�ط هزینه
خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهانه حدود  2میلیون
و  ۴۵۴هزار تومان اس�ت .در میان استانها ،باالترین نرخ اجاره
ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به تهران است که
ح�دود  3میلیون و  ۸۲۲هزار تومان و پایینترین نرخ مربوط به
خراس�ان جنوبی و حدود  ۸۳۷هزار تومان است .این برآوردها
برای خانوارهای در مرز خط فقر که عموما در منازل مس�کونی
کوچ�ک و با امکانات حداقلی زندگی میکنند ،صحیح اس�ت و
میانگینهای اجاره کل خانوارها از این ارقام باالتر است.

از فضای مجازی

اس��اس سهم هزینه مسکن در س��بد هزینه خانوار در
ای��ران ح��دود  ۱.۷برابر این نس��بت در اتحادیه اروپا و
منطقه یورو بوده است.
این پژوهش��گر آماری از مستاجران در سال  ۹۹ارائه
کرد و گفت :آمار متوس��ط کش��وری مس��تاجران ۱۹
درصد اس��ت؛ تهران با  ۲۹.۳درصد بیش��ترین میزان
مس��تاجر و آذربایجان ش��رقی با  ۷.۴درصد کمترین
میزان مستاجر را دارند .درصد خانوار مستاجر با هزینه
مس��کن بیش از  ۳۰درصد در بخش روستایی  ۶درصد
و در بخش ش��هری  ۹۴درصد است .همچنین نرخ فقر
در خان��وار مس��تاجر در بخش ش��هری  ۲۷و در بخش
روستایی  ۱۷درصد است.
وی ادامه داد :درصد خانوار مس��تاجر شهری دارای
هزین��ه مس��کن بی��ش از  ۳۰درصد در س��بد هزینه
خانوار در س��ال  ۱۳۹۹مبین آن است که نرخ متوسط
در مناطق ش��هری  ۵۹درصد اس��ت که در باالترین و
پایینترین ن��رخ خود ،در تهران  ۸۰.۴و در خراس��ان
جنوبی  ۹درصد است.
شهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخصهای رفاهی
مس��تاجران و غیرمس��تاجران با متوس��ط کل کشور
در س��ال  ۱۳۹۹نشان میدهد مس��تاجران بهمنظور
برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینهها و لذتهای
زندگی میکاهند و در معرض آس��یبپذیری بیشتری
در جامعه هس��تند ،گف��ت :در دهه  ۹۰س��هم هزینه
مس��کن در هزینه خان��وار گروه مس��تاجران همواره
باالتر از غیرمس��تاجران ( ۱.۱۳برابر) اس��ت .با بررسی
شاخصهای فقر مس��کن میتوان گفت مشکل اصلی
ن عدم دسترسی به مسکن بهصرفه است.
مستاجرا 

سخن پایانی
براساس آمار منتشرش��ده در نشست یادشده
برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین
روی خط فقر در س��ال  ،۱۴۰۱نش��ان میدهد
بهطور متوسط هزینه مستاجران نزدیک به خط
فقر ماهانه ح��دود  ۲میلیون و  ۴۵۴هزار تومان
اس��ت که در باالترین ن��رخ در تهران  3میلیون
و  ۸۲۲ه��زار توم��ان و در پایینتری��ن نرخ در
خراسان جنوبی  ۸۳۷هزار تومان است.

در امری��کا با جمعی��ت  4برابر جمعیت ای��ران ،فقط ۱۵۰۰
کلینی��ک درمان نگهدارنده با مت��ادون وجود دارد ،اما در ایران
نزدی��ک  ۱۰ه��زار مرک��ز مجوزدار تح��ت این عن��وان فعالیت
میکنن��د که اگر مراکز غیرمجاز را هم ب��ه آنها اضافه کنیم ،از
تعداد کل داروخانههای کشور بیشتر میشود.
واقعیت این اس��ت که بس��یاری از مراکزی ک��ه تحتعنوان
مراکز ترک اعتیاد در کشور فعالیت میکنند ،ترک اعتیاد انجام
نمیدهن��د ،بلکه با تغییر نوع م��اده مخدر از تریاک ،هروئین یا
سایر مواد به متادون ،فقط رفتارهای پرخطر معتادان را تا حدی
کم میکنند.
متاس��فانه بهنظر میرسد سیاس��تهای نگهداری معتادان با
متادون در ایران ،چندان موفق نبوده است .براساس آمار امروزه
رش��د تعداد معتادان در کش��ور تقریبا به  3برابر رشد جمعیت
رسیده است.
وقتی با یک بازار بزرگ با گردش مالی بیش از  ۶هزار میلیارد
تومان در سال مواجه باشیم که حدود  3میلیون مشتری بالفعل
دارد ک��ه ممکن اس��ت بعضی از آنها تا آخر عمر مش��تری این
مراکز باقی بمانند ،سرسختی زیاد مدافعان این وضعیت توجیه
میشود.
وقتی بهازای هر داروخانه در کش��ور ،تقریبا یک مرکز فروش
داروی مخدر در خارج از داروخانه وجود داش��ته باشد ،میتوان
به عمق این فاجعه پی برد .قطعا این یک رکورد است؛ در کنار
رکورد تولی��د متادون به جمعیت در جهان و همینطور رکورد
رشد تعداد معتاد به رشد جمعیت که احتماال همه به نام کشور
ما ثبت شده است.
ح��دود  ۲۰هزار مرکز ترک اعتیاد دیگر در کش��ور مش��غول
فعالیت هستند که نه مجوزی دارند و نه بر عملکردشان نظارتی
میش��ود؛ مراکزی که داروهای مخدر و تح��ت کنترل دریافت
میکنند و دستش��ان برای هر نوع تخلف و سوءاس��تفادهای از
این داروها باز است؛ بنابراین اگر بخواهیم گردش مالی مجموع
مراکز ترک اعتیاد مجوزدار و بدون مجوز در کش��ور را حس��اب
کنی��م ،باید عدد مفروض  ۶ه��زار میلیارد تومان س��ال  ۹۹را
ض��رب در  ۳کنیم که به عدد  ۱۸هزار میلیارد تومان در س��ال
خواهیم رسید.
ای��ن عدد ،کف و حداق��ل گردش مالی مراک��ز ترک اعتیاد
در کش��ور خواه��د بود که تنها حجم گ��ردش مالی قانونی این
بازار اس��ت ،این در حالی اس��ت که رقم بخ��ش اعظم و اصلی
گ��ردش مالی این بازار ک��ه غیرقانونی ب��وده و از طریق خارج
کردن داروهای تحت کنترل از چرخه درمان نش��ات میگیرد،
نامعلوم است.
از س��ویی بنا بر ادعای دبیرکل س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر
در س��ال  ۸۰ ،۹۹درصد بهبودیافتگان اعتیاد دوباره به مصرف
مواد مخدر بازمیگردند؛ بنابراین جای تامل و س��وال است که
آیا واقعا ش��کلگیری چنین بازاری پیرامون مس��ئله اعتیاد در
کش��ور ضروری و اجتنابناپذیر بوده اس��ت؟ بازاری که نهتنها
کارکرد قابلتوجهی در حل مسئله اعتیاد در کشور ندارد ،بلکه
بس��تری بالقوه برای وقوع تخلف و دام��نزدن به معضل اعتیاد
در کشور است.
حقیقت این است که برخیها مجوزهای تاسیس کلینیکهای
ترکاعتیاد را میگیرند و اقدام به تاس��یس این مراکز میکنند،
سپس با دست بردن در آمار شروع به پخش این داروها در بازار
آزاد میکنند و در نتیجه ما عمال شاهد آن هستیم که داروهایی
مانند متادون ،اکسیکدون و سایر داروهای ترکاعتیاد در بازار
آزاد در دسترس هستند.
همی��ن بحث در زمین��ه داروهای تخصصی ه��م وجود دارد.
یکس��ری از داروهای خ��اص تنها در داروخانهه��ای دولتی به
ف��روش میرس��ند؛ مث��ل داروخانههای هاللاحم��ر ۱۳ ،آبان،
ش��هید کاظمی و ،...خب هدف از این کار چه بوده اس��ت؟ این
تصمیم در زمان جنگ گرفته ش��د و هدف هم این بود که دارو
تنه��ا از یک مجرای تحتکنترل فروخته ش��ود ت��ا به بازار آزاد
راه پی��دا نکن��د ،اما راه پیدا کرد و این ه��دف در نهایت محقق
نشد.
پس داروخانه و داروس��از حق دارد بپرسد که چرا بیجهت،
هم ب��ه اقتصاد و هم به هویتش ضرب��ه میزنید؟ مریض را هم
حیران میکنید و ش��أن داروس��از را هم پایی��ن میآورید و به
چش��م یک قاچاقچی به ما نگاه میکنید ،در حالی که از همان
داروخانههای دولتی دارو به بازار آزاد قاچاق میشود.
منبع :مجمع فعاالن اقتصادی

وزارت راه و شهرس��ازی از تصویب اعطای تس��هیالت ودیعه مسکن ۴۵ ،۶۰
و  ۳۵میلیون تومانی برای به ترتیب تهران ،کالنش��هرها و سایر مناطق شهری
در ش��ورای پول و اعتبار خبر داد ،این در حالی اس��ت ک��ه خلیل محبتخواه،
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران در تش��ریح جزئیات شهرهای واجد
شرایط ثبتنام نهضت ملی مسکن گفت :مجردها تعهد محضری ندهند ،حذف
میشوند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه
در پاس��خ به محتواهای منتش��ر ش��ده درباره اجارهبهای مس��کن ،اعالم کرد:
پرداخت تس��هیالت کمکودیعه مسکن به مس��تاجران برای شهر تهران ،مراکز
اس��تانها و سایر نقاط شهری به میزان  ۴۵ ،۶۰و  ۳۵میلیون تومان برای سال
 ۱۴۰۱در ش��ورای پول و اعتبار مصوب ش��ده که اجرای آن بهزودی به ش��بکه
بانکی کشور ابالغ خواهد شد.
 تعیین سقف اجارهبها
این وزارتخانه همچنین به محدودیت افزایش س��قف اجارهبها در س��الهای
 ۹۹و  ۱۴۰۰اش��اره کرد که براس��اس گزارشهای واصله تاثیر قابلمالحظهای
در جلوگی��ری از افزایش بیرویه رقم قراردادهای اجاره داش��ته اس��ت .بر این
اس��اس برنامه تعیین س��قف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی س��ال
 ۱۴۰۱در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه و پیش��نهاد اولیه آن به دولت ارائه ش��ده
است.
معاونت مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرس��ازی در گزارش خود تاکید
کرد :بخش مس��کن در کش��ور متاثر از عوام��ل درونی و بیرونی اس��ت که در
س��الهای اخیر با افزای��ش تحریمها ،افزایش ریس��کهای سیس��تماتیک در
بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی ،نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن
پررنگتر شده است.
ای��ن امر منجر به ورود نقدینگی س��رگردان با ماهیت س��وداگری به بخش
غیرمولد مس��کن ش��ده و در نتیجه ب��ا همراهی برخی عوام��ل درونی از جمله
کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل ،نرخ مسکن افزایش یافته است.
این معاونت از وزارت راه افزود :همچنین باتوجه به همبستگی نرخ مسکن و
اجارهبها ،افزایش نرخ مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش نرخ رهن
و اجاره امالک مسکونی شده است.
وزارت راه و شهرس��ازی براس��اس ابزارهای در اختیار و ماموریتها و وظایف
محوله ،باوجود محدودیتهای اقتصادی و بودجهای کش��ور ،اقدامات متعددی
در راس��تای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده که از آن جمله
میت��وان به تدوین الیحه اجارهداری حرفهای با هدف س��اماندهی بازار اجاره و
حمایت از مستاجران و پرداخت تسهیالت کمکودیعه مسکن با نرخ سود پایین
به مستاجران اشاره کرد.
ب��ر این اس��اس در س��الهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بیش از  ۴۵۰ه��زار خانوار از
تسهیالت کمکودیعه مسکن استفاده کردند.
 ویرایش اطالعات متقاضیان مسکن ملی
همچنی��ن مدی��ر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران
جزئیات ش��هرهای واجد ش��رایط ثبتنام نهضت ملی
مسکن برای ساکنان شهر تهران را اعالم کرد.
خلی��ل محبتخ��واه در گفتوگو با ایلن��ا با تاکید بر
ویرایش صحیح اطالعات متقاضیان مس��کن ملی اظهار
ک��رد :تمام متقاضیان در پروژه نهضت ملی مس��کن تا
پایان اردیبهش��ت ب��رای ویرایش اطالعات ثبت ش��ده
فرصت دارند و در بخش انتخاب ش��هر باید تنها ش��هرهایی که مشمول شرایط
افراد هستند ،انتخاب شوند.
وی با تاکید بر اینکه ش��هر جدید پردیس هرچند در بین گزینهها قرار دارد،
اما نباید انتخاب ش��ود ،گفت :متقاضیان اگر ش��هر پردیس را انتخاب کردهاند
نس��بت ب��ه ویرایش و تغییر آن اق��دام کنند؛ در غیر این صورت حائز ش��رایط
نخواهند بود و حذف میشوند.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران ادامه داد :همچنین مس��کن ملی
در ش��هرهای دماوند ،بومهن ،رودهن ،ش��هریار و مالرد تنها ش��امل س��اکنان
این ش��هرها خواهد بود و س��اکنان س��ایر مناطق امکان انتخاب این شهرها را
ندارند.
وی درب��اره حق انتخاب س��اکنان ش��هر ته��ران افزود :س��اکنان تهران تنها
میتوانند ش��هرهای پرند ،هش��تگرد ،رباطکریم و پاکدشت را انتخاب و ثبتنام
کنند و اگر شهرهایی جز این شهرها را انتخاب کردهاند تا پایان اردیبهشت باید
اطالعات ثبتشده را اصالح کنند.
محبتخواه با تاکید بر اینکه مردان مجرد حائز ش��رایط ثبتنام برای نهضت
ملی مس��کن هم تا پایان اردیبهش��ت برای ثبت تعهد محض��ری مهلت دارند،
گفت :مجردان واجد شرایط باید به دفترخانهها مراجعه کنند و بهصورت رسمی
تعه��د دهند که در زمان تحویل واحد متاهل خواهند بود و در غیر این صورت
هیچ ادعایی برای تحویل واحد ندارند و تعهدنامه را در س��امانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد :مجردها اگر تعهدنامه رس��می را بارگذاری نکنند ،حذف خواهند
شد.
محبتخواه درباره میزان ثبتنام متقاضیان نهضت ملی مس��کن در اس��تان
تهران اظهار کرد :حدود  ۹۳۰هزار نفر از اس��تان تهران در س��امانه نهضت ملی
مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد تاکنون  ۶۰۰هزار نفر پاالیش شدهاند.
مدیر کل راه و شهرس��ازی استان تهران با بیان اینکه هنوز تصمیمات دولت
در زمینه وام ودیعه مسکن به وزارت راه و شهرسازی ابالغ نشده ،گفت :منتظر
ابالغ تصمیمات دولت درباره سقف وام ودیعه هستیم .همچنین پیشنهاد وزارت
راه و شهرس��ازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا تمدید قراردادهای اجاره است اما
هنوز تصمیم نهایی در این باره هم ابالغ نشدهاست.
وی با اش��اره به میزان پرداخت تسهیالت ودیعه در استان تهران اظهار کرد:
در س��ال گذش��ته در اس��تان تهران  ۴۱۴هزار و  ۲۲۵تقاضا ب��رای وام ودیعه
ثبت ش��ده که از این تعداد  ۱۹۳هزار و  ۱۹۹تقاضا واجد ش��رایط اولیه بودند.
همچنین حدود  ۱۰۴هزار و  ۸۰۰تقاضا توس��ط بانکهای عامل به هر دلیل از
جمله انصراف خود متقاضی ،ع��دم ارائه مدارک و تکمیل مدارک ،عدم معرفی
و ...رد ش��د و در مجموع  ۵۹هزار و  ۸۰۱فقره وام به متقاضیان اس��تان تهران
پرداخت شد.
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