
 مفهوم دولت جدید برای مستاجرین چیست؟
 

به طوریکه که  دست موسسات امالک حرکت می کند و با آن ها هکاری نزدیکی دارد. دردست   (ÖVP)اتریش دولت جدید

در برنامه های دولت  مورد از آن ها  مجددا 10  ,(ÖVPامالک اتریشی ) اتحادیه ی و  انجمنخواسته  و مطالبه ی   13 از 

 قرار گرفته اند. 

اتحادیه ها و انجمن های  امالک  دریافت  همین بخش بزرگی از کمک های تبلیغاتی خود را از   (ÖVP)دولت جدید اتریش

عواقب شدیدی برای مستاجران خواهد  ,این سیاست تعجب بر انگیز نیست و دو ارتباط بین ایناین  در حالی کهکرده است. 

 . داشت

 

 شود. از این عواقب اشاره می نمونه 4در زیر به 

مسکونی ی  ساختمان ها از این 1/3تقریبا  که ساخته شده است 1919آپارتمان قبل از سال  100.000دست کم ،   در وین 1

امکان   ,دولت شان می باشند. که در قانون جدید از زمان تاسیس  Alsergrund در2/3 حتی بیش از و   Ottakringدر 

نرخ گذاری  و  ,شهریمنطقه و موقعیت  به خاطر (ساخته شدن 1919که قبل از سال  )این خانه ها و آپارتمان ها کهاین 

اجاره های جدید  زمانی کهو خواهیم داشت که در پی آن افزایش اجاره ها را را امکان پذیر کرده است گردندمجدد محاسبه 

 .درصد افزایش پیدا کنند 60اجاره ها می توانند تا که:  می باشدبه معنای آن  .کنونی می توانند اشتباه محاسبه گردند

اجاره ها ی جدید در بخش خصوصی  تنها برای مدت   2/3 .باید از میان برداشته شودپیش پرداخت  محدودیت زمانی  2 

 تا کنون، تخفیف و تمامی این ها به معنای عدم امنیت و بالتکلیفی مستاجرین می باشد.می شوند  و بسته زمان محدود تکمیل

درصدی پیدا  25اجاره بها افزایش  ,در صورت لغو این است که داشتهوجود  محدوددرصدی برای قراردادهای  25و یا کاهش  

 می کند.

به معنای کاهش از  قرارداد های قدیمی  ,کم تر شدن انتقالتشدید و سخت گیری در مداخله کردن در اجاره های موجود.   3

 تعداد آپارتمان های ارزان قیمت در بازار می باشد و درنتیجه آن افزایش و باال رفتن اجاره ها را در پی دارد.

 ,پس از بازسازی ساختمان ها و یا بهتر بگویم آپارتمان ها .گردندساختمان ها می توانند از )مقررات حقوق اجاره( بازسازی  4

می بایست به قیمت بازار اجاره داده بشوند. به این معنی که افزایش کامل و گسترده ی اجاره ها و لغو قدم به قدم و تدریجی 

 اجاره های تنظیم شده.

 ی و نتیجه:جمع بند

 صنعت امالک در این جا سود بیشتری خواهد برد. 1

 اجاره ها افزایش خواهد یافت. 2

خواهند بود و یا بهتر بگوییم: مستاجرین خانه های خود را از دست  مستاجرین مجبور به ساکن شدن در  حومه شهر  3

 خواهند داد.

 بود. خواهند و در فضای محدود فراد بیشتری مجبور به اسکان خود در یک خانها 4

 

ما خودمان رابر علیه تمامی این سیاست های دولت جدید ) تمامی سیاست های مسکن که از طرف دولت جدید وضع شده 

داشته  همکاری یکدیگردرصد ساکنان وین را مستاجرین تشکیل می دهند و زمانی که ما با  80است( سازماندهی می کنیم. 

 !خواهیم کردعملی را غیر باشیم تمامی این سیاست های دولت 
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