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ادامه روند صعودی قیمت ها در بازار اجاره

افزایش وام 
ودیعه مسکن 

پیش خور شد

چرتکه 3

داستان این بار نه به قیمت های عجیب و غریب خرید واحد مسکونی 
که به تنور داغ بازار اجــاره بازمی گردد. قیمت ها در بــازار اجاره طی 
ماه های اخیر چنان سر به فلک کشیده است که بسیاری از مستاجرانی 
که تــوان افزایش مبلغ ودیعه یــا اجاره را همپای قیمــت روز ندارند 

مجبورند یا به خانه کوچکتر رضایت بدهند یا به محله پایین تر. 
وزیرراه و شهرسازی که پیش تر به خریداران مسکن توصیه کرده بود 
مسکن گران نخرند تا ارزان شود حاال خبر از اعطای تسهیالت حمایتی 
به مستاجران داده اســت. خبری که بر آتش روشن شده در بازار اجاره 
دمیده است. حاال بسیاری از مالکان می گویند امکان باال بردن قیمت 
اجاره با توجه به نرخ تورم فراهم شده اســت و مستاجران می توانند با 

دریافت وام ودیعه بخشی از بحران خود را حل کنند. 
داستان وام ودیعه داستان تازه ای نیست. پیش از این نیز در دولت 
اسبق پیشنهادی درخصوص پرداخت وام ودیعه به مستاجران مطرح 
شد، اما در عمل ودیعه مسکن را از محدوده سه تا پنج میلیون تومان به 

محدوده 10 تا 15 میلیون تومان راند. 
گزارش های میدانی نشان می دهد تاثیر انتشار این خبر در فصل داغ 
اجاره زمینه را برای رشد قیمت ها فراهم کرده است. یکی از مشاوران 
امالک در منطقه مرکزی تهران، در خیابان حقوقی به خبرنگار »توسعه 
ایرانی« در مورد وضعیت بازار اجاره گفت: ودیعه ها افزایش داشــته به 
طور متوسط مالکانی که 70 میلیون گرفته بودند حاال نزدیک به 100 

میلیون مطالبه می کنند...

پلیس الیوها را رصد می کند و نمایندگان مجلس در آرزوی فیلترینگ آن هستند

اینستاگرامدرچندقدمیویپیان!
شهرنوشت 6

رئیس جمهوری با بیان این که بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، 
بازار ارز را متعادل خواهد کرد، گفت: شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت 
و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار 

ارز برگردد.
حســن روحانی روزسه شــنبه در چهل و ششــمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: آنچه امروز دولت بدنبال آن اســت، 
هدایت نقدینگی بر اساس سیاست های پایدار در جهت تقویت تولید و 

پایه های اقتصاد مولد است.
رئیس جمهوری تاکید کــرد: برنامه اجرایی این سیاســت به طور 
منسجم آغاز شــده اســت و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس برای 
عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی که عده ای مالکیت آن را در 
طی سال های گذشــته در اختیار گرفته اند، اما هیچ فعالیت اقتصادی 

ندارند، پیگیری می شود.
وی افزود: فروش اوراق به صورت کامال اقتصادی و باصرفه به مردم 
و از آن مهمتر فروش اموال و زمین های دولتی برای ساخت مسکن از 
دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا 
بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
روحانی تشــکیل »بورس امالک« را نیز از جمله اقدماتی برشمرد 
که موجب تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولید مسکن در سطح 

گسترده از طریق تامین زمین و تسهیالت مالی الزم خواهد شد.
رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: دولت با جدیت سیاست های 
پولی خود را اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای 

مالی و بویژه قیمت ارز، دنبال می کند.
 روحانی با بیان اینکه مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکالتی که 
ناخواسته مانع پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور شده است را درک 
می کنند، گفت: اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت 

و ناخواسته عبور خواهیم کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده 

دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحرکات و عملیات 
روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر 
واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشــفتگی و نوسانات اخیر در بازار 

ارز است.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه مســوالن اقتصادی کشــور بویژه 
دســت اندرکاران اصلی بازارهای مالی باید با قــوت و جدیت اجرای 
سیاســت ها و برنامه های تصویب شــده برای کنترل و مدیریت این 
بازار را در دستور کار داشــته باشــند، گفت: همه باید تالش کنیم تا 
مانع از ایجاد بار روانــی تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت ســایر اقالم 
 و کاالها شــویم و مراقبت کنیم که نوســانات کوتاه مدت و گذرای ارز 

کنترل شود.
روحانی با بیــان اینکه همه دســتگاه های نظارتــی و انتظامی در 
کنار بانک مرکــزی و با همکاری موثــر خود مانــع از برخی فعالیت 
های سودجویانه از سوی ســوداگران شــوند، اظهار داشت: مطمئن 
تریــن راه  بــرای آرامش بــازار ایفای تعهــد صادرکننــدگان برای 
 برگشــت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام 

و باثبات بازارها است .
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش رســانه ها در ایجاد فضای 
آرام در اقتصاد و کاهش نگرانی های مردم و بار روانی نوســانات کوتاه 
مدت و گذرای ارز، گفت: کمک دستگاه های تبلیغی و رسانه ها در کنار 
مســاعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی، 

هیجانات غیر واقعی را مهار می کند.
روحانی همچنین گــزارش های واصله مبنی بر باز شــدن مرزها و 
بازگشت وضعیت صادرات و واردات به شــرایط قبل از شیوغ کرونا را 
در آرامش بازار مالی و ارز موثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تالش 
های موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین 
عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام تری 

را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است

در بخش دیگری از جسله ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، موضوع 
تنظیم بازار مسکن بویژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و رئیس جمهوری با اشاره به شرایط ناشی از محدودیت های ایجاد شده 
برای مقابله با شیوع کرونا و تاثیرات آن در فضای اقتصادی کشور و درآمد 
و معیشت مردم ، گفت: سیاست دولت مساعدت و حمایت از قشرهای 
کم برخوردار و آسیب دیده از این شرایط اقتصادی است و در کنار بسته 
های حمایتی و ارائه تسهیالت برای کسب و کارها، پیش نویس بسته 
حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مســکن آماده شده است که به زودی 
در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای ایجاد شده 

را کاهش دهد.

خبر
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