
استقبال رسمی پوتین از پیوستن تهران به سازمان همکاری شانگهای 

حضور ایران به اقتدار بین المللی سازمان ما می افزاید 
طرح تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه ای آماده ارایه به صحن دولت 

تأسیس سازمان های اجاره داری درکشور
رئیس جمهوری روسیه در نخستین 
کنش به قطعی شدن پیوستن ایران  وا
به ســازمان همکاری شانگهای، از این 
کــرد حضــور  اقــدام اســتقبال و اعــام 
اقتــدار بین المللــی  و  تــوان  بــر  ایــران 

سازمان شانگهای می افزاید.
والدیمیــر پوتیــن روز جمعــه در یــک 
سخنرانی ویدیویی از اقامتگاه خود در 
مســکو گفت: »همه ما بــرای همکاری 
سازمان شانگهای با کشورهایی که در 
پــی ایجاد مســیر گفت وگوی بــاز و برابر 
با سازمان ما هستند و امکان پیوستن 
به فعالیت های آن را در نظر می گیرند، 
اهمیت بسیار قائلیم. از این رو، روسیه 
از تصمیم برای آغاز فرآیند عضوشــدن 
ایران در ســازمان همکاری شــانگهای 
که برای تصویب به شــورای سران ارایه 

شده، پشتیبانی می کند.«
در  روســیه  رئیس جمهــوری 
ســخنرانی مجــازی خــود در نشســت 
در  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 

تاجیکســتان  پایتخــت  دوشــنبه 
افــزود: »مــا همــواره حامی مشــارکت 
کامل ایــران در ایــن ســازمان بودیم، 
که ایــران نقشــی مهــم در منطقه  چرا
بــا  مدت هاســت  و  دارد  اوراســیا 
سازمان شــانگهای همکاری می کند. 
پیوســتن ایران به ســازمان همکاری 
افزایــش  بــه  بی تردیــد  شــانگهای 
ســازمان  ایــن  بین المللــی  اقتــدار 

کمک می کند.«
و  رئیســی  ســیدابراهیم  بــود  قــرار 
والدیمیــر پوتیــن، رئیســان جمهوری 
ایــران و روســیه در حاشــیه اجــاس 
شــانگهای بــا هــم دیــدار کنند کــه به 
دلیل ابتــای برخی اطرافیــان پوتین 
بــه ویــروس کرونــا پــس از ســفر هفته 
گذشــته بشــار اســد رئیس جمهــوری 
رئیس جمهــوری  بــه مســکو،  ســوریه 
روســیه خــود را قرنطینــه و بــه شــکل 
مجــازی در نشســت ســران ســازمان 

شانگهای شرکت کرد.

شــهروند| معــاون مســکن و ســاختمان 
»تبدیــل  گفــت:  راه وشهرســازی  وزارت 
اجــاره داری ســنتی بــه حرفــه ای منجر به 
افزایش واحدهای اجاره ای در بازار شده و 
همچنین امــکان نرخ گــذاری و کنترل بازار 

اجاره را فراهم می کند.«
بــا  رابطــه  در  محمــودزاده«  »محمــود 
برنامه هــای دولت بــرای ســاماندهی بازار 
اجاره، به موضوع »اجــاره داری حرفه ای« 
اشــاره کرد وافــزود: »موضــوع اجــاره داری 
حرفــه ای در  راســتای کنتــرل نرخ اجــاره و 
کمک به توانمندسازی مستأجران دنبال 

می شود.«
در  کنــون  ا طــرح  »ایــن  داد:  ادامــه  او 
کمیســیون های تخصصــی دولــت مراحل 
تدوین و بررسی را طی کرده و آماده ارایه به 

صحن دولت است.«  
وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
بــه  »امیدواریــم  گفــت:  راه وشهرســازی 
زودی جزو دســتورکار قــرار گیــرد و بتوانیم 
نتیجه نهایــی را اعام و برای نخســتین بار 

درکشور وارد بحث تأســیس سازمان های 
اجاره داری شویم.«

بحــث  در  محمــودزاده،  گفتــه  بــه 
اجــاره داری حرفــه ای، چنــد شــاخه کلــی 
موضــوع  نخســت،  اســت؛  شــده  دیــده 
اجــاره داری  »شــرکت های  تأســیس 
کــه بخــش خصوصــی  حرفــه ای« اســت 
هســتند و کمک هایــی از دولــت دریافــت 
کمــک  کــه  کرده انــد و بــه همــان نســبت 
نظــر  دریافــت می کننــد، قیمت هــای در 
قابلیــت  مســتأجران،  بــرای  گرفته شــده 
دولــت  ســوی  از  نرخ گــذاری  و  کنتــرل 
خواهــد داشــت.« او افــزود: »مــدل دوم 
و  شــهرداری ها  ماننــد  دســتگاه هایی 
نهادهای خدماتی و حمایتی هســتند که 
در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که 
تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت 
اجاره ای، ســرمایه گذاری کنند و در اختیار 

واجدان شرایط قرار دهند.«
بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه وشهرســازی مــدل ســوم افرادی 

کنون درحال اجاره داری  هســتند که هم ا
هستند ولی نه به صورت حرفه ای بلکه به 
صورت ســنتی و در این ساختار می توانند 
از مزایــای اجــاره داری حرفــه ای اســتفاده 
کننــد. محمــودزاده اضافــه کــرد: »تبدیل 
اجــاره داری ســنتی بــه حرفــه ای می تواند 
منجــر بــه افزایــش واحدهــای اجــاره ای 
امــکان  از ســوی دیگــر  و  بــازار شــود  بــه 
نرخ گــذاری و کنتــرل بــازار اجــاره را فراهــم 
می کند.« او درباره نحوه تخصصی زمین به 
سرمایه گذاران در این طرح گفت: »در این 
طرح زمین های ۹۹ساله به سرمایه گذاران 
می دهیــم و  دریافت کننــده ایــن اراضــی، 
امکان فــروش آن را نــدارد و برای همیشــه 
اجاره ای باقی می ماند. همچنین با توجه 
به متراژ زمینی کــه در اختیار ســرمایه گذار 
قرار می گیرد یــا میزان تســهیات یارانه ای 
کــه دریافت می کنــد، نحوه کنتــرل دولت و 
وزارت راه وشهرســازی در تعرفه گــذاری و 
تعیین اجاره بهــا، نسبت ســنجی و اعمال 

خواهد شد.« 

روستایی که مردم 
 خرافه زده اش

 هیوال می شوند… 
 تانکرهای اهدایی 
که آب ریختند پای 

 »زاالوا«جوانه امید
 در کانون توجه رسانه های جهان

 وضعیت روستای »نمرودی« و ماجرای توزیع 
تانکرهای اهدایی خیرین  

 پاسداشت 
روز ملی شعر و ادب فارسی

 بزرگداشت
شهریار

کاپیتان تیم 
کی روش در دسته 

 ! یک قطر

مشکالت خریداران مسکن در ترکیه، دوبی، قبرس و گرجستان

 ایرانی ها چگونه سرمایه خود را 
از دست می دهند؟

شنبه| 27 شهریور  | 11 صفر Sep 2021 |  1443 18 | سال نهم | شماره 2346 |  8 صفحه

w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

33

4

3

با پیگیری های هالل احمر 

کسن تک دوز برای سنین زیر 18 سال وارد می شود به زودی وا

کسن  5 میلیون وا
جدید رسید 

خبرتازه

 نخل هایی که 
وقف سالمتی مردم شدند

گزارشی از نیکوکاری متفاوت داوطلب بوشهری
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رئیسی: شانگهای می تواند به نیروی پیشران چندجانبه گرایی جهانی تبدیل شود

2 ایران ؛عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

عامل تیراندازی در یک ساختمان 
نیمه کاره، از سوی پلیس پایتخت 

دستگیر شد

در طول قرنطینه خودکشی افزایش 
نیافت، اما کارشناسان می گویند 

تهدید همچنان هست 

 انکار عجیب
 یک قاتل بعد از 12 ماه 

زندگی مخفیانه

خودکشی، از قرنطینه 
تا جرم انگاری! 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 ،  مهمترین عناوین تایمز
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
20 محموله

داده نما


