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شماره 90
 20دی ۹۹

پروندهروز

حقوق
مصرف
کننده

حقوق مستاجر و موجر
سمیه محمدنیا حنایی -یکی از معامالت قراردادی ،قراردادهای
میان موجر به عنوان مالک و مســتاجر اســت که توانسته است تا
حد زیادی مشــکالت احتمالی میان دو طرف را قبل از وقوع رفع
کند.
در این مجال سعی داریم به چند مورد از حقوق و تکالیف موجر و
مستاجر مندرج در قانون مدنی اشاره کنیم.
نخست :براساس ماده 474مســتاجر می تواند از ملکی که اجاره
کرده است ،کسب درآمد کند .حتی می تواند با توجه به زمان اجاره
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اش ،ملک را به شخص ثالثی اجاره دهد ،مگر این که در قرارداد به
صراحت این حق از مستاجر سلب شده باشد.
دوم :براساس ماده  485هزینه تعمیرات در ملک اجاره ای ،به عهده
موجر اســت ،مگر این که در این خصوص بندی در قرارداد معامله
گنجانده شده باشد یا مســتاجر خود باعث ایجاد خرابی در ملک
شده باشــد .از طرفی چنان چه تعمیرات در حدی باشد که امکان
استفاده مســتاجر در زمان تعمیرات از ملک وجود نداشته باشد،
مستاجر می تواند قرارداد را فسخ کند.
سوم :چنان چه انجام تعمیرات ضرری به مستاجر وارد نمی کند،
مستاجر براساس ماده  486نمی تواند مانع از انجام تعمیرات شود.
از حقوق مســتاجران که بگذریم به وظایف آن ها می رســیم .از
اولین و بدیهی ترین وظایف مستاجر ،پرداخت اجاره بها در عوض

تملیک منفعت یا استفاده منفعت مال مورد اجاره است .براساس
ماده  490قانون مدنی مبلغ و موعد زمانی این اجاره حتما باید در
معامله قید شده باشد.
از دیگر تکالیف مســتاجر طبق همین ماده قانونی این اســت که
مستاجر باید از مالی که اجاره کرده است به نحو متعارف استفاده
کند و هیچ گونه تعدی و تفریط نداشــته باشــد و در صورتی که
مستاجر براســاس قضاوت عرفی یا قضایی در اســتفاده از مورد
اجاره تعدی یا تفریط داشته باشد ،موجر حق فسخ معامله را دارد.
همچنین مستاجر موظف اســت در پایان قرارداد اجاره مالی که
اجاره کرده اســت به عنوان مثال ملک یا خــودرو و  ...را به مالک
تحویل دهد و در غیر این صورت موجر می تواند الزام او را از محاکم
بخواهد یا مستاجر را مجبور به تخلیه عین کند.

مصرف خوراکی درتنـگنـا

آمارهای رسمی از تبعات وضعیت اقتصادی بر کاهش مصرف مواد خوراکی حکایت دارد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده و
تاثیر الیحه بودجه  1400بر وضعیت اقتصادی کشور ،نگاهی به وضعیت معیشتی مردم داشته
و آمار جالبی در این زمینه ارائه داده است .آماری که حاکی از افت  34درصدی درآمد سرانه

درحالی که براســاس اعالم بانک مرکزی درآمد
سرانه کشور در سال  98نسبت به سال  90نزدیک
به  33درصد کاهش یافته ،با شیوع ویروس کرونا در
سال  99اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو شد.
بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که
اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده
اســت .درواقع درحالی که اعمال تحریم ها عمدتاً
بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر
ساخته بود ،شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های
خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود .هرچند انتظار
نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده
اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد .با این حال با
توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور
به نظر میرســد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار
قابل توجه باشد .به طور کلی رشد اقتصادی و رشد
اقتصادی بدون نفت در ســال  99به ترتیب  0/5و
 0/8درصد برآورد میشــود .با وجود این وضعیت
بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از
شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته
است .این درحالی است که نتایج بررسی ها نشان
می دهد متوسط های مصرفی به عنوان شاخصی از
وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال های
اخیر همواره روندی نزولی داشته است.

 60درصدهزینهخانواردرمعرضجهش
قیمتخورایکواجارههبا

شــاخص اجاره بها و شاخص خوراکی ها و آشامیدنی
ها دو شاخص مهمی هستند که ارتباط مستقیمی با
وضعیت رفاهی خانوار دارند .به طوری که در مجموع در
کمترین حالت بیش از 60درصد از هزینه های خانوار را
به خود اختصاص می دهند .رشد شاخص خوراکی طی

هشت ماه نخست امسال 47درصد بوده است .روند رشد
شــاخص اجاره بها و خوراکی ها در هشت ماه نخست
امسال و سال گذشته در نمودار نخست آمده است.

افتشدیدمرصفخورایکخانوارها

رفاه خانوار ایرانی در یک دهه گذشته ،با کاهش قابل
توجهی مواجه شده است ،به طوری که خانوارهای
ایرانی از ســال  90به بعد به طور مرتب کاهش در
میزان کالری دریافتی داشته اند و بیشترین کاهش
نیز در ســال  97با  4تا  5درصد کاهش در میزان
کالری دریافتی رخ داده اســت .همان طور که در
نمودار دوم نشان داده شده ،میانگین و میانه کالری
دریافتی ایرانیان به طور مستمر از سال  90در حال
کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی
بیشتر بوده است .به طور کل داده های «میانه» در
بررسی این شــاخص از اعتبار بیشتری برخوردار
اســت ،زیرا مقدار قابل توجه کالــری دریافتی در
گروه های باالی درآمدی و حساســیت کمتر آن
به تغییرات قیمتی باعث می شــود تغییرات قابل
توجه در گــروه های پایینــی در میانگین گیری
تأثیر چندانی نداشــته باشد .در ســال  97و 98
کالری دریافتی میانه به ترتیــب  4/8و 2/4درصد
کاهش یافته اســت .اکنون داده های سال  99در
دسترس نیستند ،اما چون رشد شاخص خوراکی
ها و آشامیدنی ها در هشت ماه  99به مراتب بیشتر
از همین بازه زمانی در سال  98بوده ،انتظار می رود
کاهش در مصرف نیز بیشتر باشد.

افتکیفیتمرصفخورایکخانوارها

نگاهی به میزان مصرف کاالهای اساسی نشان می
دهد که نه تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده،

کشور طی  10سال اخیر و همچنین افت سرانه کالری دریافتی هر شخص از حدود  2950کیلو
کالری روزانه در سال  ،90به حدود  2500کالری روزانه در سال  98است .جزئیات بیشتر را در
این گزارش ببینید.

بلکه کیفیت سبد غذایی خانوار نیز کاهش یافته و از
میزان مصرف کاالهای با کیفیت تر کاسته و کاالی
کم کیفیت جایگزین آن شده است .جدول ،میزان
مصرف ســرانه دهک های درآمدی از گروه های
اصلی خوراکی در سال  98را نشان می دهد .نسبت
مصرف دهــک دهم به دهــک اول نیز قابل توجه
است .به عنوان مثال ،دهک دهم  27برابر دهک اول
گوشت گوسفندی مصرف می کند.

خطرسوءتغذیهدرخانوارها

مجموع موارد مطرح شــده درخصوص وضعیت
خانوار می تواند نتایج قابل توجهی در پی داشــته
باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:
 - 1کاهش کالری مصرفــی ایرانیان و همچنین
کاهش کیفیت کالــری دریافتی به خصوص برای
دهک های پایین درآمدی ،می تواند این گروه ها را

در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد .میزان مصرف
برخی گروه های غذایی به حدی پایین اســت که
تقریباً می توان آن را برابــر صفر در نظر گرفت .به
عنوان مثال دهک اول به طور متوســط در ماه 25
گرم گوشت گوسفندی مصرف می کند.
 -2با وجود اختصاص حجــم باالیی از درآمدهای
نفتی به واردات کاالهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی
در سال  14 (97میلیارد دالر) و سال (98در حدود
 15میلیارد دالر) به نظر می رسد نه تنها گروه های
باالی درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده اند،
بلکه با برهم خوردن قیمت های نسبی به واسطه
اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ،در ســال  98میزان
بهره مندی گروه های باالی درآمدی نسبت به سال
 97در مقایسه با گروه های پایین بیشتر شده است.
بنابراین میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد
بوده است.

