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ﻣﻌﺎون ﻣﺴﻦ وزﯾﺮ راه:
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره در ﺳﺎل
 ۱۴۰۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺷﻮد
Posted on ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻌـﺎون ﻣﺴـﻦ وزﯾـﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ،ﻗﺮاردادﻫـﺎی اﺟـﺎره در ﺳـﺎل
 ۱۴۰۰و ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم رﺳﻤ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎری
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻟﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺧﻮد را ﺟﻮاب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدزاده در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ،درﺑﺎره ﭼﻮﻧ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺟﺒﺎری ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ درﺑﺎره ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺮوﻧﺎ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﺮاﯾ ﻣﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۱۴۰۰و ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻤ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻣﺴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺻﺪی ﮐﻪ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺠﺪد اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺒﺎبﮐﺸ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻟﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺧﻮد را ﺟﻮاب ﮐﻨﻨﺪ.

 ۲۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ودﯾﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ وام اﺟﺎره در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ وام
ودﯾﻌﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزار اﺟﺎره را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ،ﭘﺎرﺳﺎل  ۹۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ درﯾﺎﻓﺖ وام ودﯾﻌﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و  ۳۳۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۲۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ودﯾﻌﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﻗﻤ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣ درﯾﺎﻓﺖ وام را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺘﺎد ﻣﻠ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان و ﻓﺎﻗﺪان ﻣﺴﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺧﻠﻞ در
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
رﻗﻢ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺗﻬﺮان  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ۱۵ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﯾ ﺳﺎل اﺻﻞ ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۳درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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