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تاثیر افزایش وام کمکودیعه مسکن بررسی شد
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بعد از رش�د حدود  ۶۰۰درصدی نرخ خانه در تهران از س�ال  ۱۳۹۶تا  ،۱۴۰۰افزایش نرخ اجارهبها
پس از وقفهای کوتاه ،از س�ال گذشته ش�دت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود  ۱۲درصد در اوایل
س�ال  ۱۴۰۰به باالی  ۵۰درصد در اواخر همان س�ال رس�ید .از آنجا که اوضاع مستاجران با هر نوع
تغییر در ش�رایط اقتصاد کالن کش�ور ،دگرگون میشود ،بدیهی اس�ت عوامل مختلفی مانند نرخ
س�ود بانکی ،تورم عمومی ،نرخ مس�کن و رشد دستمزد بر نرخ بازار مس�کن اثرگذار است .دیگر
ش�اخصهای کالن اقتص�ادی نیز بهطور مس�تقیم قدرت خرید م�ردم و توان پرداخ�ت اجارهبها
توس�ط مس�تاجران را تعیین میکند که در چند سال اخیر با تش�دید بحرانهای تورمی ،شرایط
برای مس�تاجران دش�وارتر از قبل شده اس�ت .دولت در  2س�ال اخیر اقداماتی همچون پرداخت
تس�هیالت ودیعه مس�کن و تعیین س�قف مجاز  ۲۵درصد برای افزایش اجارهبها تعیین کرده که
بهنظر کارشناسان تاکنون اثر چندانی در ثبات بازار و کاهش نرخ مسکن نداشته است .انتشار خبر
افزایش وام کمکودیعه مسکن به مستاجران ،بهانهای شد تا
ضمن بررسی شرایط فعلی بازار
اجاره مسکن ،در گفتوگو با کارشناسان به تاثیر راهکارهای اینچنینی دولت در اقتصاد بپردازد.

کارش��ناس دفتر مطالعات رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در نشس��تی که پیرامون «فقر مس��کن
در ای��ران» در محل این وزارتخانه برگزار ش��د ،به ارائه نتایج
مطالع��های پیرامون این موضوع پرداخت و گفت :براس��اس
برنامه اس��کان بش��ر س��ازمان ملل متحد و احصای مفاهیم

عکس :آیدا فریدی

چن��دی پی��ش دول��ت اع�لام ک��رد وام
کمکودیع��ه مس��کن را افزای��ش داده و
متقاضیان واجد ش��رایط از تس��هیالت مالی
ایجادشده میتوانند استفاده کنند.
این خبر اعالمش��ده از چند بعد قابلتوجه
است؛ نخس��ت آنکه آیا اجرای چنین طرحی
میتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند
یا خیر.
مس��کن در کش��ور ما درگیر تورم فزاینده
شده و دولتها طی سالهای اخیر طرحها و
اقدامات مثبتی انجام ندادند.
افزای��ش وام کمکودیع��ه مس��کن از
نامناس��بترین اقدامات و طرحهای دولت در
رابطه با کنترل بازار است .باید در نظر داشت
این اقدام بهمنزله تایی��د قیمتهای نجومی
فعلی از سوی دولت است.
همچنین اعط��ای وام باع��ث افزایش نرخ
مجدد مسکن ش��ده و به مس��تاجران ضربه
بدت��ری وارد خواهد ک��رد ،بنابراین افزایش
وام ودیعه نهتنها به مستاجران کمک نخواهد
کرد ،بلکه باعث آشفتگی بیشتر بازار مسکن
و رشد نجومی اجارهبها خواهد شد.
در امریکا طی دهههای گذش��ته ،بررس��ی
ش��د ک��ه افزای��ش وام اجاره و مس��کن ،چه
آسیبهای مخربی برای بازار داشته است.
کارشناس��ان اقتص��ادی و دول��ت امری��کا
دریافتن��د افزای��ش وامی که به مس��تاجران
میدادند ،باعث رش��د بهای مس��کن و اجاره
شد.
از ای��نرو طرحهای افزای��ش وام را حذف
ک��رده و دنب��ال راهکاری ب��رای کنترل بازار
گشتند.
بهنظر میرس��د ه��دف دول��ت از اجرایی
ک��ردن چنین طرحهای��ی ،حمایت از مالکان
است ،چرا که بهدلیل باال بودن قیمتها ،بازار
مسکن درگیر رکود بوده و با تزریق نقدینگی
به مس��تاجران ،ت��وان اجاره و اش��تیاق آنها
بیشتر میشود.
از س��ویی دیگر باید در نظر داش��ت دولت
در برابر اخ��ذ مالی��ات از خانههای لوکس و
امالک مازاد ،تاکنون عملکرد موفقی نداشته
است.
در ردیف بودج ه تعریفش��ده برای س��ال
 ،۱۴۰۱بودج��ه مالیات خانهه��ای لوکس و
مازاد ،بس��یار کمتر از مواردی مانند عوارض
خروج از کشور است.
همین موضوع نشاندهنده حمایت دولت
از مالکان و حتی سوداگران بازار است.
مس��ئله بعدی که در پ��ی خبر افزایش وام
کمکودیعه مس��کن باید ب��ه آن توجه کرد،
مس��ئله نقدینگی و محلی است که دولت از
آن بهعنوان منبع برای تامین این وامها بهره
گیرد.
در ابتدا باید تاکید کرد در چند سال اخیر
بهحدی می��زان تورم در جامع��ه باال بود که
حج��م رش��د نقدینگی در برابر آن بهچش��م
نمیآید.
ب��ا افزای��ش وام ودیعه مس��کن نی��ز تورم
مس��کن مجدد افزایش یافته و در نتیجه باز
هم میزان نقدینگی رقم قابلتوجهی نخواهد
بود.
در ای��ن مدت ت��ورم فزاین��ده در تمامی
بخشهای اقتصادی س��بب ش��ده ت��ا میزان
نقدینگ��ی زی��ادی ک��ه در جامع��ه داری��م،
قابلتوجه و مشاهده نباشد.
این ه��م یکی دیگر از مواردی اس��ت که
نش��ان میده��د دولت در رابطه ب��ا تنظیم و
کنت��رل بازاره��ا ،چقدر ضعی��ف عمل کرده
است.
در رابط��ه با منبع افزای��ش وام اعطایی به
مس��تاجران نیز دولت هی��چ راهی جز چاپ
پول ن��دارد؛ دولت��ی که با کمب��ود بودجه و
س��ایر مش��کالت مال��ی مواجه اس��ت ،برای
افزای��ش هزینههای خود چ��ارهای به غیر از
چاپ پول ،پیشروی خود نداشته و برداشت
میشود که دولت این راهکار را در دستور کار
خود قرار خواه��د داد ،هرچند در چند وقت
اخیر دول��ت تمامی هزینهه��ای اقتصادی و
معیشتی خانوارها را افزایش داده است و این
موضوع میتواند یک منبع درآمد دیگر دولت
باشد.
حذف یارانهها برای اقالم اساسی و افزایش
قیمتهای اینچنینی برای دولت درآمدهای
مناس��بی را بههمراه دارد که میتواند بخشی
از افزایش وام ودیعه مس��کن را با آن جبران
کند.

جزئیات طرح
«ساماندهی
اجارهبهای
امالک»

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس ش��ورای اسالمی جزئیات «طرح
کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک مسکونی» را تشریح کرد .بهگزارش
ایرن��ا ،علی خضری��ان با اعالم ثبت طرح دوفوریتی «کنترل و س��اماندهی
اجارهبه��ای امالک مس��کونی» به خبرن��گاران گفت :بخ��ش قابلتوجهی
از هزین��ه خانوارها به پرداخ��ت اجارهبهای منزل اختصاص دارد و رش��د
افسارگس��یخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مش��کالت زیادی برای مردم
شده اس��ت .سخنگوی کمیس��یون اصل  90مجلس با بیان اینکه تاکنون

راهکار کنترلی یا قیمتگذاری در اینباره انجام نش��ده ،افزود :س��تاد ملی
کرونا چندی قبل مصوبهای درباره اجاره امالک مسکونی داشت که بهدلیل
فقدان ضمان��ت اجرایی کافی ،توفیق قابلتوجه��ی در این حوزه نیافت.از
اینرو الزم است با مالحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی ،راهکار مناسبی
در این زمینه اندیشیده شود.
ترئیسه کمیس��یون اصل  90مجلس تاکید کرد :در مقابل آن
عضو هیا 
نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود ،اجارهبها را بهمیزان بیش از ش��اخص

ف��وق افزایش دهد ،درباره مبلغ م��ازاد ،مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد
اجاره بهنحو مضاعف شوند.
خضریان خاطرنش��ان کرد :در طرح پیشنهادی با پیشبینی سازکارهای
غیرکیفری ،ضمانت اجرای مناس��بی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت
قرارداد در سامانههای مربوطه پیشبینی شده است و امیدواریم با تصویب
ای��ن طرح در مجلس یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها رفع و از افزایش
افسارگسیخته هرساله اجارهبهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

تعریف «فقر مسکن» از نگاه وزارت کار

موردنظر و منطبق در ایران ،فقر مس��کن را میتوان تعریف
کرد .آزاده شهاب افزود :بر این اساس ،بدمسکنی ودسترسی
نداشتن به مسکن مقرونبهصرفه  2شاخص تعریف مسکن
ی درص��د افرادی ک��ه حداقل در
هس��تند .بدمس��کنی یعن 
یکی از ابعاد مس��کن (دسترسی به آب ،سرویس بهداشتی،

مکان زندگی کافی ،مس��کن ب��ادوام و امنیت تصدی) دچار
محرومیت هستند .براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،بررسی شاخصهای فقر مسکن در دهه  ۹۰حاکی
از آن است که شاخصدسترسی نداشتن مقرون بهصرفه در
این بازه زمانی دارای روند افزایش��ی بوده است ،بهطوری که

در س��ال  ۱۳۹۰،حدود  ۳۳درصد و در س��ال  ،۱۳۹۹حدود
 ۴۱درصد خانوارهای کش��ور دارای س��هم مس��کن بیش از
 ۳۰درص��د در هزینه زندگیش��ان بودهان��د ،همچنین نرخ
بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای
روند نزولی بوده است.

بحرانآفرینی دولت تمامی ندارد

مردم انتظار
دارند دولت
کنترل بازار را
در دست گرفته
و با رفع تنشها،
ثبات نرخ را در
بخش مسکن
فراهم کند.
در این شرایط
پرداخت وام
نهتنها مشکالت
را مرتفع
نمیکند ،بلکه
آن را میتوان
تصمیم اشتباه
دولت عنوان کرد

،
مجید گودرزی ،کارشناس مسکن در گفتوگو با
نسبت به خبر اعالم میزان وام ودیعه مسکن از سوی دولت
واکنش نش��ان داد و اعطای وام ودیعه برای تهیه مس��کن
اج��ارهای را یکی از تصمیمات مخ��رب اقتصادی دولت در
برابر کنترل بازار مسکن معرفی کرد .این کارشناس مسکن
ضمن بیان این مطلب افزود :بهنظر من اعطای وام از سوی
دولت برای اجاره مسکن ،نهتنها راهکار صحیحی برای حل
مش��کل تورم مسکن نیس��ت ،بلکه بهعقیده من دولت در
حال تشدید بحران مس��کن در جامعه است .جامعه ما در
چند س��ال اخیر ،با افسارگس��یختگی بهای خانه (هم در
اج��اره و هم خری��د) روبهرو بوده و ای��ن موضوع از ضعف
دولتها برای کنترل و ثبات بازار مسکن سرمنشأ میگیرد.
وی ادامه داد :تس��هیالت کمکودیعه مسکن که ارقام آن
از س��وی نهادهای دولتی اعالم شده ،بحرانآفرینی دولت
است .باید توجه داشت بدهی یک چالش است و اگر دولت
ب��رای رف��ع بحرانهایی مانند بیکاری یا تورم مس��کن ،به
م��ردم وام اعطا کند ،جدای از روند دش��وار تخصیص این
وامه��ا ،در عمل افراد را درگیر چالشهای مالی بیش��تر و
بدتری کرده است.
گودرزی تصریح ک��رد :مردم انتظار دارند دولت ،کنترل
بازار را در دس��ت گرفت��ه و با رفع تنشه��ا ،ثبات نرخ را
برای مسکن فراهم کند .دراین شرایط پرداخت وام نهتنها
مش��کالت را مرتفع نمیکند ،بلک��ه آن را میتوان تصمیم
اش��تباه دولت در برابر بازار عن��وان کرد ،چرا که این اقدام
دول��ت بهمعنای تایید قیمتهای فعلی بوده و تنها تثبیت
گرانی در بازار مسکن را بههمراه خواهد داشت.
 ایجاد فضای روانی مخرب
گ��ودرزی عوامل مختلف��ی را بهعنوان دالیل نوس��انات

بازار مس��کن و سیر صعودی نرخ اجارهبهای خانهها عنوان
ک��رد .او مهمتری��ن عامل را ایجاد فض��ای روانی منفی در
جامع��ه توصیف کرد و توضیح داد :در ابتدا باید تاکید کرد
کنترل قیمتها کار پیچیدهای نیس��ت و دولت در صورت
اجرا و پیگیری راهکاره��ای صحیح ،میتواند ضمن ایجاد
ثب��ات ،قیمتهای واقع��ی را به بازار مس��کن برگرداند .از
س��ویی دیگر باید توجه داشت تشویش و ایجاد حبابهای
قیمتی در تمامی بازارهای اقتصادی ،همواره بهنفع دالالن
و س��ودجویان است .در این میان بخش��ی از منتفعان در
تالش��ند تا بازارها بهثبات بازنگش��ته و به این منظور تمام
تالش خود را بهکار میگیرند.
این کارش��ناس مس��کن ادامه داد :یکی از مواردی که
باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار مسکن میشود ،اعالم
آمارهای نادرست توس��ط برخی نهادهای دولتی از جمله
بانک مرکزی است .این آمار ضمن تشویش اذهان عمومی،
میتواند مصداق نش��ر اکاذیب باش��د .بهعن��وان مثال در
سال گذش��ته ،بانک مرکزی اعالم کرد بازار مسکن بهطور
میانگین  ۱۵درصد رش��د قیمتی را در سال  ۱۴۰۰تجربه
کرد.
این در حالیاس��ت که رئیس اتحادیه مش��اوران امالک
تهران اعالم کرد براس��اس اسناد موجود ،بهطور میانگین،
ن��رخ بازار مس��کن در اج��اره و خرید و ف��روش ۴ ،درصد
کاهش داش��ته اس��ت .این اختالف  ۱۹درص��دی ،بههیچ
عنوان قابلتوجیه و پذیرش نیست.
گودرزی خاطر نش��ان کرد :انتشار این آمارهای نادرست
منجر به ایجاد فضای منفی روانی در جامعه شده که خود
منجر به افزایش ش��دید قیمتها در بازار مس��کن خواهد
ش��د .بارها درخواس��ت ش��ده تا دادس��تانی کل کشور به

آمارهای نهادهایی مانند بانک مرکزی ورود کند تا ش��اهد
انتشار این دست تخلفات آماری و اطالعاتی نباشیم.
 بخشنامههای بیثمر
گودرزی در ادامه صحبته��ای خود به پیشبینی بازار
مس��کن در چند ماه آتی اش��اره کرد .او ضم��ن تاکید بر
اهمی��ت عملکرد دول��ت در ثبات بازار ،گف��ت :آینده بازار
بسیار بستگی به رویکرد دولت در مواجهه با تنشهای بازار
دارد .از س��ویی دیگر هنوز اعطای وام کمکودیعه مسکن
اجرایی نشده و در ابتدای فصل نقل و انتقاالت هستیم ،از
اینرو پیشبینی و تحلی��ل بازار در زمان فعلی امکانپذیر
نیس��ت و باید صبر کنی��م تا در ادامه تاثی��ر تصمیمات و
طرحهای دولت��ی را در بازار ببینیم .این کارش��ناس بازار
مسکن نبود قوانین مش��خص برای کنترل بازار مسکن را
ضع��ف قانونی در مدیریت این بخ��ش عنوان کرد و گفت:
بهطور کلی ش��اهد یک رهاش��دگی غیرقابلب��اور در بازار
مسکن شاهد هس��تیم؛ تاکنون مجلس شورای اسالمی یا
نهادهای مربوط به قانونگذاری ،هیچ قانون یا بخشنامهای
بهطور رس��می ب��رای س��اماندهی بخش مس��کن تدوین
نکردهان��د .در دوران ش��یوع وی��روس کرون��ا دول��ت
بخشنامههایی را در راستای حمایت از مستاجران تصویب
کرد که میت��وان گفت ضمانت اجرای��ی چندانی در بازار
نداش��تند ،اما همین تصمیم برای وضع مقررات محدود را
میت��وان قدمی مثبت در راس��تای مدیریت صحیح بخش
مسکن از سوی دولت عنوان کرد.
 ضرورت پیگیری اجارهبها با کد رهگیری
گودرزی همچنی��ن در ادامه به افزایش سرس��امآور بار
هزینههای تامین مس��کن برای بیش��تر خانوارها در ایران
اش��اره کرد .او فقر مس��کن را نتیجه اس��تمرار نبود تدبیر

مناس��ب دولت��ی ب��رای کنترل
ب��ازار عنوان ک��رد و توضیح داد:
دول��ت بهعنوان مس��ئول اصلی
کنترل بازاره��ای اقتصادی ،باید
جل��وی هرگونه جه��ش قیمتی
ل حاضر
در بح��ث مس��کن و اجارهبه��ا را بگیرد .در ح��ا 
ح��دود  ۸۰درصد درآم��د خانوادههای مس��تاجر ،هزینه
اجارهخانه ش��ده و اگر قیمتها بیشتر از این افزایش یابد،
م��ردم توانایی و تحم��ل برای پرداخ��ت آن را ندارند .این
موضوع در ادامه منجر به افزایش فقر و مشکالت اقتصادی
تمامی اقش��ار جامعه خواهد ش��د .وی متذکر شد :بهطور
کلی باید تاکید کرد ثبات بخش مس��کن نیازمند حرکات
و اقداماتی جدی اس��ت .یک��ی از راهکارهایی که میتواند
در بحث تنظیم بازار مس��کن موثر باش��د ،پیگیری اجرای
طرح کد رهگیری برای خانههای اجارهای اس��ت .در این
ط��رح هریک از خانهه��ا در صورت اجاره داده ش��دن ،در
س��امانه ثبت شده و تمام مشخصات مربوط به آن از جمله
میزان اجارهبها درج ش��ده است .در این طرح ،اگر قرارداد
با مس��تاجر فعل��ی بهاتمام رس��یده و صاحبخانه ملک را
به ف��رد دیگری اجاره دهد ،هیچ ارتباط��ی بین  2قرارداد
نب��وده و مالک میتواند با هر نرخ��ی خانه را مجدد اجاره
دهد .این ضعفی بزرگ است که باید اصالح شود .گودرزی
تصریح کرد :باید قرارداد قبلی ،مبنای تعیین نرخ اجارهبها
در قرارداد جدید باش��د؛ چه خانه به مستاجر فعلی مجدد
اجاره داده شود و چه مستاجر جدید.
در ای��ن ش��رایط ضمن تثبی��ت قیمته��ا ،از افزایش
بیمنط��ق اجارهبها و ایجاد جوهای روانی منفی جلوگیری
میشود.

افزایش نرخ اجاره مسکن شایعه است
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک تهران ب��ا تاکید بر
اینکه ش��ایعات درباره افزایش چشمگیر نرخهای اجاره
مس��کن واقعیت ندارد ،گفت :مصوبه س��تاد کرونا برای
تعیین سقف اجارهبها در حال اجرا است و برمبنای این
مصوبه افزایش نرخ نداریم و قراردادهای اجاره در س��ال
جدید براساس این مصوبه تمدید خواهد شد .بهگزارش
ایرنا ،مصطفی قلیخس��روی ،رئیس اتحادیه مش��اوران
امالک گفت :وضعیت در بازار اجاره آرام است و شایعات
درباره افزایش چشمگیر نرخهای اجاره مسکن واقعیت
ندارد .وی توضیح داد :مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
برای بازار اجاره که در آن افزایش نرخ از  ۱۵تا س��قف
 ۳۰درصد ،باتوجه به ش��هر محل سکونت برای تمدید
اجارهبها اجازه داده ش��ده است ،در کشور اجرا میشود
و هی��چ مالکی حق ن��دارد ،اجاره را بیش از نرخ مصوب
افزایش ده��د و یا حکم تخلیه برای مس��تاجر دریافت
کن��د .اکنون فصل اجاره نیس��ت ،اما دالالن قصد دارند
از نبود تناس��ب در عرضه و تقاضا سوءاس��تفاده کنند و
خارج از مصوبه س��تاد کرونا ،نرخگ��ذاری بازار اجاره را
انجام دهند.
 لزوم پیگیری قضایی متخلفان
بهگفت��ه قلیخس��روی ،قیمته��ای درجش��ده در

آگهیهای اجاره مسکن در پلتفرمهای آگهی و سایتها
چند برابر نرخ واقعی اس��ت .قلیخسروی ضمن تکذیب
رش��د قیمتهای اج��اره در جن��وب پایتخ��ت ،گفت:
هیچکدام از قیمتهای اعالمشده در سایتهای مجازی
را قب��ول نداری��م و اعالم میکنی��م قیمتها غیرواقعی
اس��ت .آگهیهای��ی در فض��ای مجازی دیده میش��ود
ک��ه چند براب��ر ارزش واقع��ی ملک ،نرخگذاری ش��ده
اس��ت .بارها در جلسه با دادس��تانی خواستار برخورد با
آگهیهای غیرواقعی نرخ فروش و اجاره در س��ایتهای
مجازی شدیم.
بهگفته رئی��س اتحادی��ه امالک تهران ،س��وداگران
مس��کن و مخالفان طرحهای اقتصادی دولت در بخش
مس��کن با هدف کسب سود بیش��تر و برهم زدن بازار،
قیمته��ای غیرواقع��ی را در فض��ای مجازی منتش��ر
میکنند.
قلیخس��روی با تکذیب افزایش ن��رخ اجارهبها که در
برخی رس��انهها تا  ۱۳۹درصد عنوان شده است ،افزود:
حت��ی در فصل جابهجایی مس��تاجران (تابس��تان) که
تعداد معامالت مربوط به اجاره واحد مس��کونی چندین
برابر اکنون اس��ت ،رش��د قیمتها تا ای��ن میزان نبوده
است.

 بازار با دروغ متشنج شده است
قلیخس��روی با طرح این سوال که چرا باید در فصل
خ��ارج از جابهجایی ،نرخ اجاره باال اعالم ش��ود ،گفت:
زنجیره س��وداگران بخش مس��کن ب��ا همراهی برخی
رس��انهها تصمی��م دارن��د قیمتهای جدی��دی از نرخ
اجارهبه��ا را در اذهان م��ردم نهادینه کنند که با کف و
س��قف قیمتها در بازار تفاوت زی��ادی دارد .وی اظهار
کرد :اکنون  3س��ال اس��ت که بهدلیل درج آگهیهای
خالف واقع ،بازار ملک و اجاره متش��نج شده است .این
در حالی است که اتحادیه امالک در چند سال گذشته
بهدنب��ال حذف آگهیهای فروش و اجاره از پلتفرمهای
مجازی بود .مدتی هم دادستانی به موضوع ورود کرد و

جلوی آن گرفته شد ،اما اکنون
مجدد ش��اهد درج آگهیهای
خالف واقع هس��تیم .این مقام
ن داش��ت :سیاس��ت
صنفی بیا 
اتحادیه صنف مشاوران امالک،
ح��ذف قیمتها از فضای مجازی اس��ت ک��ه میتواند
مانع اهداف س��ودگران نسبت به افزایش قیمتها شود.
با هیاهو ،جنجال و دش��منی اقتص��ادی و اخبار مربوط
ب��ه گرانی اجارهبها باید برخورد ش��ود و دادس��تانی به
آگهیهای اجاره پش��تبامخوابی ورود پی��دا کند ،زیرا
در پاییز و زمس��تان امسال بازار اجاره ،شرایط آرامی را
پشتسر گذاشته است.

سخن پایانی
گ��زارش میدان��ی خبرنگار صمت از بازار نش��ان میدهد همچنان مالکان بهدلیل پایین ب��ودن نرخ بهره بانکها
در مقایس��ه با اجارهبها ،ترجیح میدهند بهجای پول پیش بیش��تر ،اجاره بیش��تری دریافت کنند .از طرف دیگر
مبلغ رهنی که مس��تاجران بهدس��ت صاحبخانهها میدهند بهدلیل تورم باالی  ۴۰درصدی اقتصاد ایران ،هرساله
کمارزشتر میش��ود ،بنابراین مس��تاجران در یک بازی دو س��ر باخت قرار دارند و هنوز مشخص نیست چه زمانی
قرار است طرحهای دولت برای حمایت از این قشر ،که بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند ،بهثمر بنشیند؛
طرحهایی که بهنام مستاجران است اما آب در آسیاب دالالن میریزد.

