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نویدزندهروحیان| اینروزها«اجارهنشینی»تبدیلبهکابوسترسناکیشدهکهبخشعمدهدرآمدخانوادههارامیبلعــد!
سیر صعودی قیمت مسکن در یکی ،دو سال اخیر ،رشــد معامالت در فضای مجازی ،سودجویی مشاوران امالک و
دالالن ،زیاده خواهی مالکان و افزایش هزینههای زندگی ،مهمترین دالیل افزایش چشمگیر مبالغ اجاره بهاست.
این روزها و در آستانه فصل تمدید و بســتن قراردادهای اجاره مسکن ،به نظر میرســد این افزایش قیمت ،کامال از
شکلمنطقیخودخارجشدهوبهسمتوسوییمیرودکهتبدیلبهنگرانیبزرگشهرونداناجارهنشینشدهاست.
برایبررسیاینموضوع،درروزهایاخیـربهعنوانمتقاضییکواحداجارهاییکی-دوخوابهبین
 80تا 100متری،بهسراغمشاورانامالکدرمناطقمختلفومتنوعمشهدرفتیموباارزیابی
مشاهدات ،میتوان به چند نتیجـه مهم رسید .1:افزایش قیمت مبالغ اجارهبها امسال نسبت
به پارســــال ،رشد غیرمنطقی و عجیبی داشته و بهمعنی واقعی کلمه ،ظاهرا مالکان بدون در
نظرگرفتنچارچوبهایحرفهایوانسانی،هرقیمتیکهدلشانخواستهرویامالکشان
گذاشتهاندوالبتهازحمایتصاحبانآژانسهایمعامالتملکیهمبرخوردارنــد.2.دیگرمثل
گذشته،قیمتاجارهبهایخانهدرنقاطکمبرخورداریابهاصطالحپایینشهر،تفاوتچندان
و چشمگیری با اجاره بهای خانه در نقاط برخوردار و باالی شهر ندارد؛ این یعنی افرادی که
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تا امروز در نقاط متوسط و مرکزی شهر ،اجارهنشین بودند ،حاال و با این قیمتهای نجومی
ممکناستازاینبهبعدازپسپرداختاجارهبرنیایندومجبوربهکوچبهحواشییاخارجاز
شهرشوند؛اتفاقیکهمیتواندهزینههایجدیفرهنگیاجتماعیرویدستمسئوالن
مدیریتشهریبگذارد.بااینمقدمه،بهسراغمسئوالنمدیریتحوزه
اجارهمسکنرفتیمتابدانیمبااینشرایطبازار،برنامهشانبرای
کنترلشرایطبهنفعمردماجارهنشینچیست؟
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رئیساتحادیهمشاورانامالکمشهددرگفتوگوباخراسانرضوی:

سایت دیوار ،نقش موثری در متالطم کردن بازار دارد
«علی مــرادزاده» رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک مشــهد ،در گفتوگو با
خراسانرضوی ،افزایش قیمت افسار گسیخته اجارهبها در تمام نقاط شهر
مشــهد را تایید میکند و میگوید« :مــن این افزایش سرســامآور قیمتها
را پیــش بینــی میکــردم و باتوجه به نزدیک شــدن بــه ایام تمدید و بســتن
قراردادهای اجاره ،از یک ماه گذشته هشدارهایم را به خبرگزاری ها ،برای
انعکاس اعالم کــرده بودم .تازه هنوز هــم افزایش قیمتهــا در بازار اجاره
مسکن ،خودش را کامل نشــان نداده و بعد از فصل امتحانات ،حوالی آخر
خرداد و اوایل تیرماه ،قیمتهای جدید سال اعالم و میزان افزایش ،حس
میشــود .چنانچه همین روند فعلی ادامه داشــته باشــد و جلوی افزایش
اجاره بها با همت مســئوالن و مشــاوران امالک و خود مردم گرفته نشــود،
قیمت اجــاره تا  70درصد هم رشــد میکند .بهشــکل کلی ،تــا  20درصد
افزایش ســاالنه اجازه بها ،معقــــول و اســتاندارد اســت .اما بیشــتر از این
خطرناک است و براساس دیدهها و مشــاهدات ،مطمئنم افزایش بیشتر از
این مقــدار برای اقشار ضعیف جامعه ،قابل تحمل نیست».
•تعزیرات ،باید با متخلفان حوزه اجارهمسکن برخورد کند

رئیس اتحادیــه مشــاوران امالک مشــهد ادامــه میدهــد« :از آن جا که
پیشتر از این ،احساس کردم بحرانی در بازار اجاره بها در راه است ،برای

چارهاندیشی و ارائه راهکار و جلوگیری از این بحران ،تقاضای برگزاری
یک جلســه اضطراری با «محمدرضــا اخوان عبداللهیــان ،مدیركل راه و
شهرسازی» خراســان رضوی ،اعضای شورای شــهر و مسئوالن سازمان
تعزیرات کردم تا بتوانیم به نحوی جلوی سرعت رشد اجاره بهای مسکن
را بگیریم منتها هنوز موفق نشدم و نتیجهای نگرفتم .مهم است تعزیرات
و مراجع قضایی وارد کار شوند و با نظارت و بازرسیهای دقیق ،به کنترل
بازار اجاره بها کمک کنند .هم اکنون وقتی به تعزیرات مراجعه میکنیم
برای کمک و نظــارت ،میگویند "قانونی برای ورود بــه این حوزه نداریم
و قرارداد اجاره ،یک توافق بین مالک و مســتاجر اســت ".خب این گونه،
مستاجران از سر اجبار تن به اجاره بهای باال میدهند .در واقع این دیگر
توافق نیست ،زور و اجبار است و باید جلوی این کار گرفته شود».
مرادزاده،درپاسخبهاینسوالکهپسنقشرئیساتحادیهمشاورانامالک
برای کنترل این شــرایط ،چیســت و چه حرکتی زدیــد؟ توضیح میدهد:
«متاســفانه کار خاصی از دســت ما برنمی آیــد؛ چون نرخ اجــاره هر ملک
مســکونی را مالک تعیین میکند منتها من ،همکارانم را توجیه و هوشیار
کردهام اگــر مالکی ،قیمت غیرمنطقی و غیرکارشناســی بــرای اجاره بها
پیشنهادداد،سفارشاشراقبولنکنندمنتهااینجوروقتهامالکانبرای
اجاره ملک با قیمت دلخواهشــان ،از طریق آگهــی در فضای مجازی مثل

سایت دیوار اقدام میکنند و زمانی که در دیوار ،قیمتهای باال درج شود
ناخودآگاه بازار اجاره بها متالطم میشــود .به نظر من ،باید کرکره سایت
دیوار پایین کشیده شود .به شــکل کلی ،ما در طول سال با جلسات منظم
آموزشی برای اعضای اتحادیه و تاکید بر کنترل قیمتها توسط مشاوران،
سعیمیکنیمهمکارانماننقشجدیوموثریدرکنترلقیمتها،طوری
که شرایط هم به نفع موجر باشد و هم مستاجر داشته باشند».
•سال گذشته5 ،هزارمورد بازرسی از عملکرد مشاوران امالک
داشتیم و نظارتها ،امسال هم ادامه دارد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد ،در پاسخ به این که «مردم معتقدند
برخی مشــاوران امالک از آن جا که ذینفعانــد ،در افزایش نرخ اجاره بها
موثرند چرا که هرچه معامله ارزشــمندتر باشــد ،کمیســیون مفصلتری
میگیرند» ،نقش برخی مشــاوران امــاک در افزایش قیمتهــا را انکار
نمیکند و توضیح میدهد« :مهم است بدانیم عملکرد مشاوران امالک
هم مثل هر صنف و اتحادیه دیگری ،تحت نظارت و بازرســی است .مثال
در سال گذشته جدای از بررسی شکایتهای مردمی ،چهار هزار و 900
مورد بازرسی و ثبت پرونده تخلف از مشــاوران امالک مشهد داشتیم که
رکورد باالترین میزان بازرسیها در اصناف را زد .ضمن این که کمیسیون

قراردادهای اجاره دارای ســقف اســت به این ترتیب که مبلغ کمیسیون
براســاس هفت روز از مبلــغ اجاره تعیین میشــود تا این که ایــن مبلغ به
800هزار تومان برسد؛ بیش از این ،دریافت هر مبلغی از موجر و مستاجر
خالف قانون بوده مگر این که به صورت توافقی باشد و ما به مردم توصیه
میکنیم هرگز بیش از این ،توافق نکنند».
•مدیرکل تعزیرات :فقط در صورت شکایت افراد ،میتوانیم به حوزه
قراردادهای اجاره ورود کنیم

در ادامه گفت وگو به سراغ «حمیدرضا کریم» ،مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراســان رضوی میرویم تا برنامه و عملکرد این ســازمان برای کمک به
کنترل بازار اجارهبها را جویا شــویم کــه میگوید« :در زمینــه بازار اجاره
بها ،دو نکته مطرح است؛ یکی قیمت اجاره و درصد افزایش آن و دیگری،
کمیســیون قراردادها .درباره مبالغ اجاره امالک ،تعزیرات حکومتی به
دلیل توافق میان موجر و مستاجر و پیش بینی نشدن هیچ سقفی برای آن،
امکان هیچ نظارت و پیگیری خاصی ندارد اما در خصوص کمیســیونها
و تخلفات صنفی مشــاوران امالک کــه میتواند به افزایــش قیمتها در
حوزه اجاره مسکن منجر شود ،امکان نظارت و پیگیری هست و در صورت
شکایت افراد ،میتوان پیگیری کرد».

