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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره ها و حکم تخلیه 

دولت ها چگونه در میانۀ بحران از مستأجران حمایت می کنند؟

اجتماعی،  حیات  جنبه های  اغلب  کرونا،  ویروس  شیوع 
اقتصادی و فرهنگی انسان ها را متأثر ساخته است. یکی از 
این جنبه ها که در ارتباط تنگاتنگ با حیات روزمرۀ انسان ها 
مجموع  در  اجاره داری  است.  و  مسکن  بخش  دارد،  قرار 
کشور، ۵۱ درصد جمعیت استان  بیش از ۳۰ درصد جمعیت 
تهران و ۴۴ درصد جمعیت شهر تهران اجاره نشین هستند. 
که در میانۀ بحران مدت قراردادشان به اتمام  مستأجرینی 
از یک سو  نیستند،  اجاره   به پرداخت  قادر  یا  رسیده است 
کرونا روبه رو  با دشواری های جست وجو برای خانه در ایام 
اجاره بها.  خ  نر شدید  افزایش  با  دیگر  سوی  از  و  هستند، 
کرونا محدود نمی شود. وضعیت در  مشکالت اما به بحران 
از حرکت  کی  آمارها حا و  تهران به طور خاص وخیم است 
و  شهر  جنوبی  کز  مرا سوی  به  نشین ها  اجاره  از  بسیاری 
البته فقط مختص  سکونت گا ه های حاشیه ایست. مسئله 

کی از افزایش قیمت  گزارش های اخیر حا به تهران نیست و 
مشهد،  مثل  شهرهایی  در  اجاره  بها،  آن  تبع  به  و  مسکن،  

رشت و حتی خرم آباد است. 
خ اجاره بها  خ باالی اجاره نشینی و افزایش بیش از حد نر نر
خصوص  به  کشورها،  از  بسیاری  و  نیست  ایران  مختص 
بسیاری  در  درگیرند.  مسئله  این  با  کالن شهرهایشان،  در 
کووید  جهانی  همه گیری  به  کنش  وا در  که  کشورهایی  از 
-۱9، اقدامی در جهت حمایت از مستاجرین انجام داده اند، 
برای  اجاره بها  پرداخت  عدم  دلیل  به  تخلیه  حکم های 
موارد  همۀ  در  تقریبا  گرچه،  نمی شود.  اجرا  ماه  چندین 
گرچه با تاخیر، باید پرداخت شود. در  اجاره  بهای این مدت، ا
کثر زمان پرداخت  کشورهایی مثل آلمان، سیاست گذار حدا
کثری  حدا و  تجاری،  و  مسکونی  واحدهای  اجاره بهای 
نیز  را  می گیرد،  تعلق  عقب افتاده  مبالغ  این  به  که  سودی 
تعیین کرده است. برخی کشورها برای حمایت از سرمایه گذار 

خصوصی و جلوگیری از فشار مضاعف مالک به مستاجر، در 
کردن حکم های تخلیه، به امهال چند ماهۀ  کنار متوقف 

اقساط وام های مسکن نیز روی آورده اند. 
کنترل  گزارش، در ادامه، به بررسی نظام های تنظیم و  این 
می پردازد.   )rent regulation and control system( اجاره 
جایگاه  از  مالکان  بهره گیری  از  می توانند  نظام ها  این 
کمابیش انحصاری شان در برخی بازارهای مسکن جلوگیری 
از  باالتر  اجاره ای  ندهند  اجازه  خصوصی  مالکین  به  کنند، 
کن در یک خانه برای تمدید قرارداد  خ بازار بر مستأجر سا نر
گهانی و بیش از حد اجاره ها  تحمیل کنند، و مانع از افزایش نا
کوتاه مدت شوند. این یادداشت در انتها به  در شوک های 
کنترل و  طور خالصه به قوانین و اقدامات ایران در زمینۀ 
تنظیم بازار پرداخته و نظام های تنظیم بازار در آلمان،  سوئد 

و ایاالت متحده را به اختصار معرفی می کند. 
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نظام های کنترل و تنظیم اجاره، 
که در بسیاری از کشورهای 
جهان اجرا می شوند، می توانند از 
بهره گیری مالکان از جایگاه کمابیش 
انحصاری شان در بازار مسکن استیجاری 
جلوگیری کنند.

برخی کشورها، در راستای حمایت از 
مستاجران، اجرای حکم های تخلیه به دلیل 
عدم پرداخت اجاره بها را برای چندین ماه 
متوقف کرده  اند. ولی همزمان، زمان بندی 
و چگونگی پرداخت اجاره های عقب افتاده 
نیز تعیین شده  است. 

در مجموع بیش از ۳۰ درصد جمعیت 
کشور، ۵۱ درصد جمعیت استان 
تهران و ۴۴ درصد جمعیت شهر تهران 
اجاره نشین هستند.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

کرونا   ایاالت متحده: مستأجران و 
اقدامات ایاالت متحده در زمینۀ جلوگیری از تخلیۀ اجباری 
ایالتی و محلی  کرونا، در سطوح مختلف فدرال،  در دورۀ 
صدور  عدم  بر  تمرکز  فدرال  سطح  در  است.  شده  انجام 
بازپرداخت  ارفاقی  تمدید  امکان  و  اجباری  تخلیۀ  حکم 
توسعۀ  ادارۀ  بوده است.   )Forbearance( مسکن  وام 
 Department of Housing and( خانه سازی  و  شهری 
Urban Development( در این کشور، سازمان های مسکن 
عمومی )Public Housing Agencies( و مالکان خصوصی 
که مانع از آوارگی خانواده ها با حکم  کرده است  را تشویق 
پیشنهاد،  این  اجرای  راستای  در  شوند.  اجباری  تخلیۀ 
را  مستأجرانشان  که  مالکینی  به  آمریکا،  فدرال  دولت 
وادار به تخلیه نکنند، برای بازپرداخت وام  مسکن  مهلت 
در  دولت  که  یارانه هایی  طریق  از  هم چنین،  می دهد. 
که  کم درآمدی  افراد  کرده است،  پرداخت  بحران  ایام 
به  درآمدشان  چنانچه  می کنند،  دریافت  مسکن  کوپن 
کوپن  مابه التفاوت  پرداخت  به  قادر  باشد،  نرسیده  صفر 
خ عادالنۀ اجاره بها )Fair Market Rent(خواهند بود؛  و نر
خ معیاری برای تعیین میزان اجاره در برنامه های  این نر

مسکِن تحت حمایت دولت است.
سیاست ها  حالی  در  موارد،  بیشتر  در  ایالت ها،  سطح  در 
که  است،  متمرکز  اجباری  تخلیۀ  حکم  صدور  عدم  بر 
وام  بازپرداخت  ارفاقی  تمدید  با  تخلیه  حکم  توقف  این 
از  استفاده  با  ایالتی،  دولت های  نیست.  همراه  مسکن 
اختیارات شان در شرایط اضطراری، در زمینۀ تمدید مدت 
اجاره و منع تخلیۀ اجباری به سرعت وارد عمل شده اند. 

به عنوان مثال استاندار کالیفرنیا دستوری صادر کرد تا مانع 
از اجرای احکام تخلیه برای اجاره نشینانی شود که تا تاریخ 
گرفته بودند.  کووید-۱9 قرار  ۳۱ مارس 2۰2۰ تحت تأثیر 
ممانعت از تخلیۀ اجباری در این ایالت از پشتوانۀ قانونی 
دادگاه ها نیز برخوردار است. البته، در این ایالت بسته های 
حمایتی به عرضه کنندگان خصوصی مسکن تعلق نگرفته 
است و مالکان، مستقل از دریافت یا عدم دریافت اجاره، 
سایر  و  ملک  بر  مالیات  مسکن،  وام  پرداخت  به  ملزم 
هزینه ها هستند. در سطوح دیگر دولت )شهرستان و شهر( 
به  قوانین مربوط  بین  ناهماهنگی  اجرایی،  از لحاظ  نیز، 
لزوم  و  بحران  دوران  در  تخلیه  حکم  بودن  غیرقانونی 
پرداخت اقساط مربوط به وام مسکن در بیشتر بانک ها و 

مؤسسات مالی، بسیار بحث برانگیز شده است. 

کرونا   کانادا: مستأجران و 
اجاره  پرداخت  برای  یارانه ای  کانادا  استان های  اغلب  در 
بااین حال،  نمی شود.  پرداخت  کرونا  جهانی  همه گیری  طی 
استانداری ها و سازمان هایی همچون نهاد دولتی وام مسکن 
 Canada Mortgage and Housing( کانادا  خانه سازی  و 
مالی  کمک  بسته های  در  که  کرده اند  اعالم   )Corporation
اضطراری ارائه شده برای جایگزینی درآمد، که در سطح کشوری 
و استانی اجرا می شوند، یارانۀ اجاره نیز در نظر گرفته شده است. 
کرونا، بیشتر از سوی  تدابیر حمایت از اجاره دهندگان در دوران 
دولت های استانی ارائه شده  است و به همین دلیل در مناطق 
مختلف تفاوت هایی دارد. به طورکلی، استان ها از دو طریق به 
کرده اند: )۱( توقف تخلیۀ اجباری: اغلب  کمک   اجاره نشینان 
استان ها تا ماه آوریل، با اعمال برخی محدودیت ها، صدور حکم 
تخلیۀ اجباری را متوقف کردند. هنوز مشخص نیست که پس 
از پایان دورۀ توقف تخلیۀ اجباری، صاحب خانه در قبال عدم 
پرداخت اجاره های عقب افتاده از لحاظ قانونی چه اقداماتی 
کمک هزینۀ اجاره: برخی استان ها  می تواند انجام دهد. )2( 
)به جای یا عالوه بر( مزایای جایگزین درآمد، به پرداخت کمک 
کمک هزینه های  هزینۀ مستقیم اجاره نیز روی  آورده اند. این 
تا  می شود  پرداخته  مالکان  به  مستقیم  به طور  عمدتًا  اجاره 
به عنوان  دهد.  کاهش  را  مستأجران  پرداختی  اجارۀ  میزان 
مثال، استان بریتیش کلمبیا عالوه بر کمک هزینۀ اجاره تا مبلغ 
که به صورت ماهیانه به مالکان پرداخت می شود،  ۵۰۰ دالر، 

افزایش اجاره را نیز ممنوع کرده است.

کرونا   بریتانیا: مستأجران و 
گر نتوانند اجارۀ خود را  ک تجاری، ا در بریتانیا مستأجران امال
به دلیل عوارض ناشی از شیوع کووید-۱9 پرداخت کنند، وادار 
به تخلیه نخواهند شد. هم چنین، بر خالف قوانین مربوط به 
گر این مستأجرین تا سه ماه اجاره بهایشان را  شرایط عادی، ا
پرداخت نکنند، قراردادشان به طور خودکار فسخ نخواهد شد. 
گرچه مالکان قادر به فسخ قرارداد طی این دوره نیستند، اما  ا
کره  با یکدیگر مذا که مالکان و مستأجران  توصیه شده است 
از پایان این مهلت، مستأجران  که دست آخر و پس  کنند؛ چرا

کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره ها و حکم تخلیه 

دولت ها چگونه از مستأجران در میانۀ 
بحران حمایت می کنند؟
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در آلمان تخلیه ممنوع شده است و 
مالکان حداکثر می توانند اجاره بها را 8 
درصد افزایش دهد.

ترجمه متن روی شیشه اتومبیل: اجارۀ مسکن باید ثابت بماند.

که در  کرونا، اغلب جنبه های حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان ها را متأثر ساخته است. یکی از این جنبه ها  شیوع ویروس 
ارتباط تنگاتنگ با حیات روزمرۀ انسان ها قرار دارد، بخش مسکن و اجاره داری  است. در مجموع بیش از 3۰ درصد جمعیت کشور، ۵1 
که مدت قراردادشان به اتمام رسیده  درصد جمعیت استان تهران و ۴۴ درصد جمعیت شهر تهران اجاره نشین هستند. مستأجرینی 
خ اجاره بها.  کرونا روبه رو هستند، و از سوی دیگر با افزایش شدید نر است، از یک سو با دشواری های جست وجو برای خانه در ایام 
ک تهران، در دوره شیوع کرونا بسیاری از مستأجران در تماس  با این اتحادیه اعالم کرده اند که  طبق اعالم رئیس اتحادیه مشاوران امال
کنان و مستأجرین فعلی نیز، به دلیل شیوع ویروس کووید-19،  مالکان حکم تخلیه واحدهای مسکونی آن ها را گرفته اند و بسیاری از سا
اجازه بازدید از واحدهای مسکونی خود را نمی دهند. در چنین وضعیتی، وزارت راه پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره را به ستاد 

کرد. خ قبلی موافقت  کرونا داده بود و این ستاد با تمدید ۲ ماهه قراردادها با همان نر ملی مبارزه با 
کرونا چه اقداماتی در زمینة حمایت از مستأجران انجام داده اند؟ اما سایر کشورها در میانة بحران 
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اقتصادهای سرمایه داری هم در بازار 
کنند اجاره مسکن مداخله می 

گزیر به پرداخت اجاره هستند. در عین حال، امکان  امهال  نا
صاحب خانه ها  برای  که   ،)mortgage holiday( مسکن  وام 
میسر شده بود، برای مالکانی که وام های سرمایه گذاری مسکن 

)Buy-to-Let mortgages( نیز در اختیار داشتند فراهم شد.  

کرونا   جمهوری چک: مستأجران و 
در جمهوری چک، مهلت پرداخت اجارۀ منازل مسکونی و تجاری 
که به دلیل اقدام های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی مجبور 
کنند، تمدید شد. هم چنین،  کسب وکار خود را تعطیل  شده اند 
مالکین از این که قرارداد اجاره نامه را به دلیل عدم پرداخت اجاره 
صدق  اجاره هایی   مورد  در  امر  این  شده اند.  منع  کنند،  فسخ 
می کند که مهلت پرداخت شان از ماه مارچ تا سپتامبر سال جاری 
صورت حساب  ارائه  برای  مالکین  فرصت  درعین حال،   است. 

خدماتی و انرژی مصرفی مستأجران تمدید شده است.  

کرونا   ایتالیا: مستأجران و 
مستأجرین  از  برخی  و  مسکونی،  مستأجرین  ایتالیا،  در 
اقدام های  رعایت  دلیل  به  بدهی های شان  که  تجاری، 
به  مربوط  مجازات های  از  است،  بوده  قرنطینه  به  مربوط 
پایان  تا  امر  این  و  می شوند  معاف  اجاره  پرداخت  در  تأخیر 
وضعیت اضطراری و قرنطینه ادامه دارد. عالوه براین، برخی 
اعتبار  یک  از   2۰2۰ سال  در  می توانند  تجاری  مستأجران  از 
مالیاتی )تعویق در پرداخت مالیات( برابر با ۶۰٪ از اجارۀ ماه 

مارس 2۰2۰ بهره مند شوند. 

کرونا   آلمان: مستأجران و 
در آلمان، تخلیۀ اجباری مستأجران مسکونی و تجاری، چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تا ماه ژوئن 2۰2۰ 
صورت نمی گیرد. در صورت بروز هرگونه مشکل با صاحب خانه، 
مستأجرین باید به صورت مکتوب شکایت خود را به دستگاه 
به معنای  وضعیت،  این  نیز  آلمان  در  کنند.  اعالم  مسئول 
معافیت از اجاره  نیست، ولی در این کشور آخرین مهلت تمامی 
اجاره های پرداخت نشده تا ۳۰ ژوئن 2۰22 تعیین شده است 
خ بهره ای تا ۸٪ به تمامی این اجاره های پرداخت نشده  و نر

تعلق می گیرد. 

کرونا   ترکیه: مستأجران و 
قراردادهای  در  اجاره بها  پرداخت  عدم  ترکیه،  کشور  در 
اجاره نامۀ خصوصی در ماه های مارس تا ژوئن 2۰2۰ نمی تواند 
دلیلی برای فسخ قرارداد اجاره و بیرون کردن مستأجر از محل 
که مالکیت دولتی دارند، مانند برخی  کی  باشد. در مورد امال
کشاورزی و دامداری، وزارت  از زمین های مورد استفاده برای 
هزینه های  پرداخت  شهری،  برنامه ریزی  و  محیط زیست 
نیز  انداخته است. شهرداری ها  را به تعویق  فروش و تصرف 
که  می توانند قبض های آِب محل های مسکونی و تجاری را 
فعالیت های شان مختل شده است را معوق کنند و شورای شهر 

کند.   اجازه دارد که این دورۀ تعویق را تا شش ماه تمدید 

در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا تخلیه 
مستاجرین و افزایش اجاره  ممنوع شده 
است

افزایش  و  شهرنشین  جمعیت  افزایش  با  هم زمان 
کنترل  و  تنظیم  نظام های  از  استفاده  اجاره نشینی، 
و   )rent regulation and control system( اجاره 
بازار  تنظیم  برای  آن،  به  مربوط  سیاست گذاری های 
مناطق  در  آسیب پذیر،  مستأجرین  از  حمایت  و  مسکن 
تنظیم  و  کنترل  نظام  کرد.  پیدا  رواج  جهان  مختلف 
کنار سیاست های دیگری مانند مسکن  اجاره عمدتًا، در 
کم درآمد یا با درآمد  اجتماعی )social housing(، به افراد 
متوسط، در تأمین مسکن کمک می کنند. این نظام ها قرار 
است اثرات منفِی عدم تقارن اطالعاتی یا رقابت ناقص در 
کنند. در بازار مسکن، عمدتًا توزیع  بازار مسکن را جبران 
اطالعات میان مستأجران و مالکان برابر نیست و مالکان 
نسبت به مستأجران دربارۀ کیفیت مسکن و نسبت هزینه 
کیفیت مسکن، اطالعات بیشتری دارند؛ این موضوع  به 
بازار  مانند  باال،  تنوع  با  مسکن  عرضۀ  بازارهای  مورد  در 

مسکن درکالن شهرها، مصداق بیشتری دارد. 
حضور  به  وابسته  اجاره  تنظیم  به  مربوط  سیاست های 
تعادل میان  برقراری  و در پی  بازار،  در  مالکان خصوصی 
برای  که  آن چه  طبعًا،  است.  مالکان  و  مستأجران  منافع 
مستأجر مزیت محسوب می شود، می تواند برای مالک زیان 
گر قوانین مربوط به تنظیم اجاره سخت گیرانه و  تلقی شود. ا
شدید باشند، عواید حاصل از سرمایه گذاری کاهش می یابد 
و باعث کمبود عرضه در بازار مسکن استیجاری خواهد شد.
به جای   ،)soft rent regulation( اجاره  مالیم  تنظیم  در 
 ،)nominal rent freeze(  خ اسمی اجاره توقف افزایش نر
افزایش  تورم  خ  نر با  تناسب  در  و  خودکار  طور  به  اجاره 
منفی  پیامدهای  از  می توان  مالیم  تنظیم  با  می یابد. 
تنظیم شدید اجاره )که در درازمدت برزو می یابند( همچون 
کاهش ارزش ملک، انتفاع نزدیکان، ایجاد تقاضای اضافه 
خ اجاره شان تنظیم می شود، کاهش  برای خانه هایی که نر
تحرک ساخت مسکن و نیروی کار و افزایش تبعیض علیه 

گروه های کم برخوردار اجتناب کرد.
در تنظیم مالیم اجاره سیاست گذار انتخاب های متعددی 
دارد. نظام مالیم تنظیم اجاره می تواند قدرت انحصاری 
تمامی  و  باشد  داشته  اختیار  در  اجاره  کنترل  زمینۀ  در  را 
خ بازار است مصون نگه  مستأجران را از اجاره ای که باالتر از نر
دارد. هدف از این نوع تنظیم، ممانعت از بهره گیری مالکان 
از جایگاه انحصاری شان در بازار متنوع مسکن است. این 
مثاًل  اما  نیست  اجاره  سخت گیرانۀ  تنظیم  مستلزم  روش 
کند.  کیفری مهار  گزاف را با مجازات  می تواند اجاره های 
هم چنین، از آن جایی که برخی مالکین خصوصی اجاره ای 
که برای مستأجری جدید اعمال  خ بازار )و نرخی  باالتر از نر
کن در یک خانه تحمیل می کنند،  بر مستأجر سا می شد( 
نظام مالیم تنظیم اجاره می تواند مانع از این افزایش شود. 
کن می تواند مستقل  کنترل مبلغ اجاره برای مستأجران سا
بازار تعیین شده و در عین حال به نحوی تنظیم  خ  از نر
شود که بازده منصفانه ای برای سرمایه گذاران بازار مسکن 
کنترل مالیم اجاره، از طرف دیگر،  اجاره ای داشته باشد. 
در  اجاره ها  بیش از حد  و  گهانی  نا افزایش  از  مانع  می تواند 
کوتاه مدت شود. این افزایش های بیش از حد عمدتًا زمانی 
یک  در  کرایه ای  مسکن  برای  تقاضا  که  می گیرد  صورت 

منطقه زیاد شده و عرضه سقف محدودی دارد. 

نظام مالیم تنظیم اجاره می تواند 
قدرت انحصاری را در زمینۀ کنترل 
اجاره در اختیار داشته باشد و تمامی 
مستأجران را از اجاره ای که باالتر از نرخ 
بازار است مصون نگه دارد. هدف از 
این نوع تنظیم، ممانعت از بهره گیری 
مالکان از جایگاه انحصاری شان در بازار 
متنوع مسکن استیجاری است.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

در سال ۱۳9۰، طبق مصوبۀ شورای 
عالی مسکن، موجران در تهران و البرز، 
تنها مجاز به افزایش اجاره بهای مسکن 
حداکثر تا 9 قراداد قبلی شدند، اما این 
مصوبه در نهایت اجرایی نشد. 
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جهت  در  پیشنهادی  ح  طر و  قانون  چندین  نیز،  ایران  در 
ح وتصویب شده است. سیاست گذار  حمایت از مستاجران مطر
بخش مسکن، در سال ۱۳9۰، از طریق شورای عالی مسکن، 
که مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت دولت در بخش 
مسکن است، قانونی را زمینۀ تنظیم سطح اجاره بها ابالغ 
که موجران در تهران و  کرد. در قالب این قانون اعالم شد 
کثر تا 9  البرز، تنها مجاز به افزایش اجاره بهای مسکن حدا
ج شده در قراردادهای اجاره مسکن  درصد نسبت به رقم در
اصلی  عناصر  سوی  از  موضوع  این  اما  هستند.   ۸9 سال 
بازار اجاره یعنی موجران مورد قبول و پذیرش قرار نگرفت. 
به طوری که در شهر تهران در سال 9۰ میانگین اجاره بهای 
مسکن نسبت به سال ۸9 معادل ۱۵ درصد افزایش یافت. 
تجربه دوم دولت در حوزه مداخله گری در بازار اجاره مسکن 
مربوط به سال 9۷ است؛ دو سال قبل وزارت راه وشهرسازی 
متن پیش نویس یک الیحه برای تغییر قانون روابط بین 
مالکان و مستأجران را به هیئت دولت، در قالب نامۀ وزیر 
راه و شهرسازی وقت به معاون اول ریاست جمهوری، ارائه 
کرد. در این الیحه، عنوان شد که مستأجرها می توانند تا یک 
کثر ۱۰  سال پس از انقضای زمان قرارداد اجاره، با افزایش حدا
درصدی اجاره بهای سال قبل، قراردادشان را با موجر تمدید 
گاه  هیچ  الیحه،  نویس  پیش  و  پیشنهاد  این  اما،  کنند. 
تبدیل به الیحه در دولت نشد و صورت قانونی و الزم االجرا 
به خود نگرفت. این پیشنهاد، به دلیل آنچه مغایرت این 
پیشنهاد با حق مالکیت موجران شناخته شد، در کمیسیون 

اقتصادی دولت متوقف ماند.
در قوانین و آیین نامه های جاری کشور ایران، بحث مسکن 
ح بوده و تکالیف یا اختیاراتی برای  استیجاری همواره مطر
»قانون   )۱( ماده  است.  شده  تعریف  حوزه  این  در  دولت 
تشویق احداث و عرضۀ واحدهای مسکونی استیجاری«، 
است  مکلف  دولت  که  می کند  بیان   ۱۳۷۷ سال  مصوب 
همه ساله حداقل ۱۰ درصد تعداد واحدهای مسکونِی شهری 
اقتصادی،  توسعۀ  سالۀ  پنج  برنامه های  در  منظورشده 
اجتماعی و فرهنگی کشور را، از طریق فراهم کردن تسهیالت 
الزم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی 
و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به 
ح جامع  متقاضیان واجدشرایط تأمین کند. از طرفی، در »طر
مسکن  قالب  در  اجتماعی  مسکن  ح  طر  ،»۱۳9۶ مسکن 
استیجاری با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه های 
کم درآمد از طریق کمك به ساخت مسکن اجتماعی، پرداخت 
کمك اجاره و وام قرض الحسنه تصویب و به دولت ابالغ شده 

است. در همین راستا می توان به ماده های )۵9( و )۱۰2( 
چشم انداز  »سند  و  توسعه«  ششم  پنج ساله  برنامه  »قانون 

جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴« نیز اشاره کرد.

کشورها    نظام اجاره  در سایر 

نکته: این بخش از یادداشت از »گزارش اجاره داری مسکن و 
مروری بر قوانین کنترل اجاره بها«، تهیه شده توسط معاونت 
پژوهش های  مرکز  تولیدی  امور  و  زیربنایی  پژوهش های 
برداشت   ،۱۳9۸ اسفندماه  در  اسالمی  شورای  مجلس 

شده است.

آلمان  در  بازار مسکن  تنظیم  به  مربوط  قوانین  آلمان:    
از  حمایت  عین  در  طوری که  به  یافته است،  زیادی  توسعۀ 
کاهش  مستأجران، سرمایه گذاران مسکن استیجاری نیز از 
قوانین مالیاتی سود می برند. گرچه میزان اجرایی شدن این 
قوانین و موثر بودن آن ها در ارزیابی های مختلف متفاوت 
کشورهای پیشگام در  است، اما در هر صورت آلمان یکی از 
این زمینه محسوب می شود. از ماه ژوئن 2۰۱۶، کنترل اجاره 
به قراردادهای جدید اعمال می شود و به تمام خانه ها، به جز 
ساختمان های جدیداالحداث یا بسیار مدرن، تعلق می گیرد. 
 9۰ که  کمک هزینه،  بدون  استیجارِی  مسکن  بخش  در 
کل مسکن استیجاری را در آلمان تشکیل می دهد،  درصد از 
باید  و  شود  تعیین  آزادانه  نمی تواند  اولیه  اجاره بهای  مبلغ 
با  برابر  مبنا  اجارۀ  این  تنظیم شود.  اجارۀ محلی  اساس  بر 
میانگین اجاره بهای واحدهای مشابه محلی است و تا سقف 
اجاره بهای توافق شده طی چهار سال اخیر محدود می شود. 
مبنای  که  دارد  وجود  جداولی  بزرگ  شهرهای  از  برخی  در 
تعیین اجاره بها قرار می گیرد. مالک می تواند، برای مستأجر 
جدید، اجاره بها را تا ۱۰ درصد بیش از اجارۀ مبنا، و درصورت 
کمبود مسکن تا 2۰ درصد بیش از اجارۀ مبنا، تنظیم کند. در 
یک قرارداد جاری، تا زمانی که مبلغ اجاره بها بیش از اجارۀ 
مبنا باشد، اجازۀ افزایش وجود ندارد و ضمنًا مالک نمی تواند 

اجاره بها را بیش از 2۰ درصد در سه سال افزایش دهد.

  سوئد: کنترل اجاره در کشور سوئد برای اولین بار در سال  
۱9۴2 معرفی شد و بعد از آن بارها دچار تغییر شد. در این کشور 
کنترل  قانون  تحت  استیجاری  آپارتمان های  تمام  تقریبًا 
اجاره قرار دارند. مهم ترین مشخصۀ سیستم اجاره داری در 
که مبنای آن  کره جمعی است  سوئد وجود یك سیستم مذا
قراردادهای توافقی بین انجمن مستأجران سوئد، شهرداری 
و مالکان خصوصی است. در این سیستم، اجارۀ تعیین شده 
توسط شرکت های مسکن شهرداری برای مالکان خصوصی 
نیز مالك عمل قرار می گیرد. سیستم اجاره داری در این کشور 
کند تا بخشی از  که مالکان را وادار  به نحوی طراحی شده 
عدم  صورت  در  شوند.  اجاره  جمعی  کره  مذا سیستم  این 
پیوستن مالکان به این سیستم، مالك ملزم است برای رفع 

مشکالت احتمالی با مستأجر در هر اختالف به دادگاه مراجعه 
گر طرفین معامله بر روی اجاره بهای باالتر به توافق  کند. ا
نرسند، مستأجر حق دارد شکایتی برای دادگاه تنظیم کند و 
این دادگاه با بررسی اجاره بهای واحدهای مسکونی مشابه 
که اطالعات آن در انجمن مستأجران سوئدی موجود است 
را برای ملك مورد نظر تعیین می کند.  اجاره بهای منطقی 
معمواًل ارجاع فرایند به دادگاه به نفع مستأجر تمام می شود.

کنترل اجاره در ایاالت    ایاالت متحده: اولین قانون محلی 
متحده آمریکا در دهۀ ۱92۰ میالدی اتخاذ شده و از آن زمان 
تغییرات زیادی کرده است. این قوانین، در ایالت های مختلف 
متفاوت است. در ایالت اورگان نرخ افزایش سالیانۀ اجاره بها 
در  میشود.  محدود  درصد  هفت  به عالوه  تورم  نرخ  با  معادل 
کالیفرنیا، نرخ افزایش سالیانۀ اجاره بها به نرخ تورم به عالوه 
پنج درصد محدود می شود. در برخی از شهرهای ایالت مریلند، 
نرخ افزایش ثابت نیست و ضریب افزایش اجاره به طور سالیانه 
برای  اجاره  افزایش  ضریب  مثال  به عنوان  می شود.  تعیین 
انجام  تا  ۳۰ ژوئن 2۰2۰  از  ۱ جوالی  2۰۱9  که  قراردادهایی 
می گیرد، ۱.۶ درصد تعیین شده است. در برخی شهرهای ایالت 
که قبل از   کنترل اجاره برای ساختمان هایی  نیویورک، قانون 
۱9۴۷ احداث شده اند و قانون ثبات اجاره برای ساختمان هایی 
که مابین سالهای  ۱9۴۷ و ۱9۷۴ احداث شده اند، اجرا می شود. 
کنترل اجاره، حد سالیانه ای برای  در واشنگتن دی سی قانون 
مصرف کننده  هزینۀ  شاخص  با  متناسب  اجاره بها  افزایش 
به عالوه 2 درصد تعیین می کند. برای مالکانی که دارای مستأجر 
کثر افزایش  سالخورده )باالی ۶2 سال( و یا معلول هستند حدا
کثر ۵  سالیانه اجاره بها کمتر از شاخص هزینۀ مصرف کننده )حدا
درصد( در نظر گرفته می شود، ولی ساختمان های احداث شده 

بعد از ۱9۷۵ از این قانون معاف هستند.

کشورها نظام تنظیم اجاره در ایران و سایر 

در واشنگتن دی سی، طبق قانون 
کنترل اجاره، برای مالکانی که دارای 
مستأجر سالخورده )باالی 62 سال( 
و یا معلول هستند حداکثر افزایش 
سالیانه اجاره بها کمتر از شاخص هزینۀ 
مصرف کننده )حداکثر ۵ درصد( در نظر 
گرفته می شود، ولی ساختمان های 
احداث شده بعد از ۱97۵ از این قانون 
معاف هستند.


