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گزارش «ایران» از لزوم ایجاد سازمان اجتماعی مسکن
برای بررسی ابعاد اجتماعی اجاره و خرید ملک در کالنشهرها

جبر اجاره خانه ها
حمیده امینی فرد
خبرنگار

ëëما همه شبیه هم نیستیم!
در آن ســوی ماجــرا البته صاحبخانهها
هــم دل خوشــی از مســتأجران ندارنــد.
آقــای کریمــی کــه یک معلــم بازنشســته
اســت ،میگوید« :به موهای سرم نگاه کن
از دست مستأجر ســفید شده است .هربار
بــه زحمــت بلنــد شــده و بعــد از رفتنــش
هــم خــرج روی دســتمان گذاشــته ،مردم
فکــر میکننــد ما از کــره دیگــری آمدهایم،
تمــام دارایــی من همین یک خانه اســت.

اجارهاش را خرج درمان همسرم میکنم.
انصاف داشــته باشــید مشــکالت ما را هم
ببینیــد .بعضیهــا با پــول اجار ه بهــا ،پول
روی پــول میگذارند و بعضیها هم خرج
زخمهــای زندگیشــان میکننــد .ما همه
شبیه هم نیستیم!»
درکشــورهای دیگــر البتــه بــرای ایــن
نارضایتیها چاره اندیشیدهاند .بنگاههای
بــزرگ جــای بنگاههــای ســنتی و محلــی
را گرفتهانــد و دیگــر قــرار نیســت موجر و
مســتأجر رودرروی هم چانــه بزنند و یک
نفــر مشــاور امالکــی هم ســمت یــک نفر
غــش کند .همــه چیز روی نظــم و در یک
چهارچــوب قانونی جلو مــیرود .اجارهها
بهصورت خودکار افزایش مییابد و کسی
تخلــف کند ،بــا قانون طرف اســت .اما در
همان کشورهای پیشرفته هم صاحبخانه
ســر ناســازگاری پیدا کند ،میتواند شما را
اذیــت کنــد .بنابراین مســأله مهم اصلی
بــه نــام «وجــدان اجتماعــی» اســت کــه

میتوانــد افــراد را بــدون رودررو شــدن با
قانــون در یــک جامعــه حفظ کنــد وگرنه
بستههای حمایتی دولت و حتی وامهای
اجــاره در نهایت میتواند برای یک ســال
دوام بیــاورد و دوبــاره روز از نــو روزی از
نو! نتیجه کوچ گســترده مردمی اســت که
معلوم نیســت بعد از حاشیه شهرها باید
بــه کجــا پنــاه ببرنــد .آمارها از صــرف 60
درصــد درآمد ماهانه برای اجاره حکایت
دارد و اگــر بخواهیم منصفانه به گرانیها
هــم نــگاه کنیــم ،مســتأجران نمیتوانند
بــه پسانــداز حتــی بــرای چنــد مــاه بعد
فکــر کنند! این درحالی اســت کــه باید به
وضعیت فشارروانی حاکم بر مستأجران
هم اشاره کرد .البته اگر اعتماد اجتماعی
کمرنگ شــود ،بار منفی آن فقط دامنگیر
مســتأجران نخواهد بود .رکود و بیرغبتی
بــه خرید و فروش در الیههای پنهان خود
اثــرات اجتماعــی قویتــری بر مشــاوران
امالک و صاحبخانهها دارد.

بازار سنتی به جای بازار مدرن!

نیم نگاه

ëëمستأجرانزیرجبراجارهخانهها
نبود تفکــر اجتماعی در پشــت صحنه
بــازار اقتصــادی مســکن البتــه تبعــات
دیگــری هــم دارد .حاال اگــر از یک موجر یا
مستأجر بپرسید که بزرگترین مشکل شما
در انتخــاب واحد مســکونی مــورد نظرتان
چیســت ،جوابشــان به قیمتهای ســر به
فلک کشیده و حتی متراژ و منطقه محدود
نمیشــود .آنها از عدم اعتمادی میگویند
که باعث شــده نسبت به مشــاوران امالک
و صاحبخانهها ،دید خوبی نداشته باشند.
حتی آن دسته از مستأجرانی که خودشان
صاحبخانه هســتند هم دل خوشــی از این
بازارندارنــد .آنهــا حتی به تعییــن قانونی
افزایــش اجارهبهــا (حداکثــر  25درصــد
در تهــران) هــم بیاعتمادنــد و میگوینــد
که کســی گوشــش به این حرفهــا بدهکار
نیست .اغلب مستأجرها برای اینکه با دل
صاحبخانه راه بیایند و اســیر اسباب کشــی
توجوی دوباره نشــوند ،به ناچار به
وجســ 

ما هم اکنون دچار تفکیک طبقاتی -اجتماعی هستیم ،به طوری که جغرافیای محله به باال و پایین تقسیم شده است
چون ابعاد اجتماعی مسکن را در نظر نگرفتهایم .به علت همین غفلت هم اقتصاد در حوزه مسکن ،بازیگر اصلی
میشود .اما اگر ابعاد اجتماعی را در نظر بگیریم ،اقتصاد نمیتواند باعث جابهجایی این میزان جمعیت در شهرها
شود ،به طوری که قیمت مسکن ابتدا فرد را از محله و سپس از شهر خود بیرون کند .شما میبینید که برخیها به علت
قیمت مسکن حتی مجبور به خروج از تهران شدهاند که این برخالف ایجاد روح محله است
ëëاپلیکیشنهابالیجانمستأجران
در ضلــع دیگرایــن مثلث« ،مشــاوران
امالک» یــا به اصطالح همــان بنگاهیها
قــرار گرفتهاند که از زبان خودشــان در این
آشــفته بــازار بیتقصیرند! آنهــا میگویند
برخــاف آنچــه مــردم فکــر میکننــد
ایــن «عــرف منطقــه» « ،نــوع ملــک» و
«قراردادهای تنظیم شــده» است که نرخ
اجارهبهــا را تعیین میکنــد .اما این عرف
از کجا تعیین میشــود؟ جواب امالکیها،
«نوسازهای منطقه» است .ساختمانهای
نوساز هم دست سازندههایی قرار دارد که
بــر مبنــای آنچه برایشــان تمام میشــود،
قیمــت میدهنــد .هزینه ســاخت ،زمین،
جــواز و خواب پول همه آن فرمولی اســت
کــه ایــن روزها باعــث شــکلگیری گرداب
اجاره و خرید ملک در شهرها شده است.
رئیــس کمیســیون شــکایات و حــل
اختــاف اتحادیه صنف مشــاوران امالک
تهــران بــا بیــان ایــن مطلــب به «ایــران»
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ëëسازمان اجتماعی مسکن الزم داریم
روایت اجارهنشینی در شهرهای بزرگ
البته به  3ضلع مالک و مستأجر و بنگاهی
ختم نمیشــود .یعنــی اگر زاویــه نگاهمان
را از ایــن مثلث پیچیده به ســمت دیگری
تغییر دهیم به اصل داســتانی میرســیم
کــه این روزها ،چالش جدیــدی پیش روی
شهروندان ایران باز کرده است .اجارهها در
ظاهر بــاال میرود ،اما آنچه پشــت صحنه
و در پــس این نرخهــای نجومی در جریان
اســت ،جابهجایی طبقات اجتماعی است
کــه از مناطق شــمالی به ســمت جنوبی و
حتی حاشــیه شــهرها کشــانده میشــوند.
این جابــه جاییها بیشــتر ،کمر آن دســته
از طبقاتــی را خــم میکنــد کــه زمانــی در
اصیلترین مناطق شــهرها ساکن بودند و
حاال جبر اجارهها آنها را مجبور کرده است
تــا کیلومترها دورتــر از آن هویتــی که برای
خود دســت و پا کرده بودنــد ،زندگی کنند!
قدیمیترها بهتر از ما میدانند که محلهها
تا چه اندازه در گذشــته هویتساز بودهاند.
در بیشــتر محلههــا ،هــم محلهایهــا پای
هم پیر میشــدند .بحث اجارهای هم اگر
بود ریش سفیدها تالش میکردند تا فشار
زیادی به دو طرف وارد نشود .حاال اما همه
این حرکتها و تغییــرات ،بافت محلهای
شــهرها را برهم زده اســت .مســتأجرهای
جدید ،تا نام همســایه روبهرویی را بشنوند
بــه موعد اجــاره برمیخورنــد و مالک هم
پیش از آنکه خودش را مشــغول شناخت
مســتأجر جدیدش کند ،به هر بند و ماده و
تبصرهای متوسل میشــود تا مبادا سرش
کاله برود! آن وقتها بیشتر ازدواجها حتی
در بافت محلههایی رخ میداد که در آنها
کسی برایش مالک و مستأجر بودن چندان
معنا نداشــت .گاهی مســتأجرها تا 10-20
سال ســاکن خانهای بودند که مالکش جز
بــه خوش و بــش و احوالپرســی گذرش به
آن طرفها نمیافتاد .حاال اما مستأجرها،
نــام صاحبخانــه را که میشــنوند بویژه آن
زمانها که به موعد اجاره نزدیک شدهاند،
چراغهــا را از ترس خامــوش میکنند .این
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خیلیهایمــان بــه درد اجارهخانــه مبتــا
شــدهایم .گذشــت آن زمانهایــی کــه
میگفتنــد اجارهنشــینی و خوش نشــینی،
حــاال خیلیها از نــداری تن بــه اجارهخانه
میدهنــد .حــاال قیمتهــا طــوری ســربه
فلــک کشــیده کــه هرچقــدر هــم دســت
دراز شــود گویــی فــرد نمیتوانــد دســتش
بــه همیــن محلههای پایین شــهر برســد!
خانــهای کــه زمانی بــا  200میلیــون تومان
رهــن و ماهــی یک میلیــون تومــان اجاره،
بهشــت مســتأجرها بود ،حاال به معضلی
تبدیل شــده که معلوم نیست ،سال آینده
زور مســتأجران بــه آن برســد یا نــه! جایی
نوشــته بود معنــای  365روز ســال را باید
از آن مســتأجری پرســید کــه هــر روزش را
با ترس از دســت دادن خانــه اجارهایاش
میخوابــد .در دو راهــی «تخلیــه» یــا
«افزایــش اجارهبها»! اگر مســتأجر زورش
برســد بــه خواســته مالــک تــن میدهــد و
نرســید هــم ایــن مالک اســت کــه قیمت
تعیین میکند ،اما امالکی منطقه هر طور
که دلــش خواســت ،قیمتگــذاری میکند.
این را اغلب مســتأجرانی میگویند که این
روزها توانشــان را برای چانه زدن از دست
دادهانــد .آنهایی که زمانی ســودای زندگی
در مناطق الکچری شهرها را داشتند ،حاال
خودشان را به موج سهمگین اجارهبهایی
ســپردهاند کــه آنهــا را به هر کجــا که دلش
خواســت ،میکشــاند .افــرادی کــه دیگــر
برایشــان فرقــی نمیکنــد ،شــمال شــهر
زندگی کنند یا غرب یا حتی شرق و جنوب!
همین که زور اجارهبها ،آنها را از متن شهر
به حاشیه پرت نکند ،برایشان کافی است.
آنچــه این روزهــا از زبان امالکیها شــنیده
میشــود ،البته با گفته مستأجران زمین تا
آســمان فــرق دارد .مســتأجران می گویند
که در این بازار ســردرگم ،شــبیه آن کودکی
شدهاند که روی صندلی یک االکلنگ ،بین
زمین و آسمان مبهوت نرخهای عجیب و
غریب مانده اســت .اگر تعلل کنند ،قافیه
را باختهاند و به قول امالکیها ،همان نرخ
اکازیــون را هم از دســت میدهنــد! طرف
دیگر این االکلنگ ،اما آن مالکی نشسته که
ظاهراً به زمین میخکوب شده است و هیچ
آه و ناله و شکوائیهای هم نمیتواند دلش
را بــه رحم بیــاورد .موضــوع خــارج از این
قاعده ،حال مردمان شــهری است که این
شرایط بر نگرش و رفتارشان اثر میگذارد.

روزها افزایش اجارهبها به کابوســی تبدیل
شــده که طبقه متوســط شــهری را بیش از
ســایر طبقات تحت تأثیر قرار داده اســت.
دهکهــای ضعیفتر از گذشــتههای دور،
در برابر باد و بوران اجارهها بیدفاع شــده
بودنــد و قویترهــا هــم معمــوالً ســر پناه
دائمی داشتهاند که در مقابل این طوفان،
سختجانشــان کــرده بــود .بنابراین تنها
طبقــهای میمانــد که نه تــوان جابه جایی
دارد و نــه قــدرت پافشــاری بــرای ماندن!
ایــن طبقــه همــان طبقــه متوســط رو بــه
افولی اســت که با این جابهجاییها بیشتر
از ســایرین ،دچار چالشهــای اجتماعی و
اقتصادی میشود....جامعه شناسان دلیل
این اتفاقات را به نوع مسکنسازیها ربط
میدهنــد؛ مســکنهایی که بــدون در نظر
گرفتــن چهارچوبهای اجتماعات محلی
ســاخته میشــوند تــا یــک نیــاز اقتصادی
را برطــرف کننــد ،امــا در واقــع مشــکالت
اجتماعی بیشــماری را برای ساکنین رقم
میزنند .حتی ارقام نجومی اجارهها نیز به
نوعی متأثر از همین مسأله است.
دکترحســین ایمانــی جاجرمی ،اســتاد
دانشــگاه و جامعــه شــناس معتقد اســت
که در پروژههای مســکن سازی ،تمهیدات
مبتنــی بــر محلــه مثــل مســکن ارزان و
اجتماعی و تنوع طبقاتی پیشبینی نشده
است.
او بــه «ایــران» میگویــد :ما هــم اکنون
دچار تفکیک طبقاتی -اجتماعی هستیم،
بــه طــوری کــه جغرافیــای محلــه بــه بــاال
و پاییــن تقســیم شــده اســت چــون ابعاد
اجتماعی مســکن را در نظر نگرفتهایم .به
علــت همین غفلت هم اقتصــاد در حوزه
مســکن ،بازیگــر اصلــی میشــود .امــا اگر
ابعاد اجتماعی را در نظر بگیریم ،اقتصاد
نمیتوانــد باعــث جابهجایــی ایــن میزان
جمعیــت در شــهرها شــود ،به طــوری که
قیمت مسکن ابتدا فرد را از محله و سپس
از شــهر خود بیرون کند .شــما میبینید که
برخیهــا بــه علــت قیمــت مســکن حتی
مجبور بــه خروج از تهران شــدهاند که این
برخالف ایجاد روح محله است.
بــه گفته جاجرمــی ،عوامــل اجتماعی
و انســانی میتواند فشــارهای اقتصادی را
تعدیل کند ،بنابراین الزم است که سازمان
اجتماعی شکل بگیرد.
او ادامه میدهد« :مؤجر و مستأجر باید
به یک روح جمعی تعلق داشــته باشــند.
تا زمانــی که مالحظــات اجتماعــی وجود
نداشــته باشــد ،افــراد رهــا شــدهاند یعنی
چــون به یک جمــع بزرگتر تعلــق ندارند،
حسابگر میشــوند و مدام در حال چرتکه
انداختناند .در نتیجه بهعنوان یک کنشگر
اقتصــادی صــرف وارد بــازار میشــوند و
نتیجه همین میشود که میبینید».
امــا چگونه و چــرا این اتفــاق میافتد؟
جاجرمــی میگویــد «:اشــکال کار بــه
سیاســتهای حوزه مسکن بر میگردد که
فاقــد ابعاد اجتماعی اســت .در وزارت راه
و شهرســازی غیر از دفتر توسعه اجتماعی
و فرهنگــی شــهرهای جدید ،شــما بخش
اجتماعــی جــدی دیگــری نمیبینیــد تــا
در مــورد موضوعــات مختلــف شــهری،
بحثهای اجتماعی و انســانی شود .خب
طبیعی اســت که کل کار به دست بنگاهها
و بساز و بفروشها میافتد و آنها هم فقط
به ســود خودشــان فکر میکننــد .در حالی
کــه در گذشــته تعامــات اجتماعی باعث
میشــد تا افراد در مبــادالت خود صرفاً به
ســود فکر نکنند .امــا االن عامل اقتصادی
آنها را بهم نزدیک کرده است».

افزایــش نرخهــا تــن میدهند .امــا همین
کوتاه آمدن موجب شــده تــا قوانین نتواند
کارآمد شــود .از طرفــی راههــای دور زدن،
بقدری زود جایگزین میشــود که سازمان
تعزیرات حکومتی شاید نتواند با متخلفان
بدرستی برخورد کند.
خانــم امرایــی ،کارمند و ســاکن یکی از
محــات شــرقی تهــران اســت .او میگوید
کــه صاحبخانهاش میزان اجاره را نســبت
به پارســال دو برابر افزایــش داده و جالب
اینکه ایــن کار حتی صدای مشــاور امالکی
را هــم در آورده امــا بــاز هــم صاحبخانــه
از تصمیمــش کوتــاه نیامــده اســت .آنهــا
ســال گذشــته بــرای یــک خانــه  70متری
 100میلیــون تومــان رهــن و یــک میلیــون
و  500هزارتومــان اجــاره میدادنــد امــا
امســال به اجبار بایــد  200میلیــون تومان
رهــن و  5میلیــون تومــان اجــاره بپردازند
و ایــن جــدا از آن یک میلیــون و  350هزار
تومانی است که برای تمدید اجارهنامه به
امالکی پرداختهاند .مبلغی که بدون هیچ
زحمتی از جیب مســتأجر به جیب مشاور
امــاک مــیرود! جالب اینکــه صاحبخانه
نیــز جــدا  2میلیــون تومــان بابــت تمدید
اجــاره برای ســال ســوم بــه مشــاور امالک
داده اســت .اقدامــی کــه بــه گفتــه خانــم
امرایی غیــر قانونی بوده و معلوم نیســت
با چه حســاب و کتابی گرفته شده است .او
میگویــد« :در این بازار بیحســاب و کتاب
هرکــس هــرکاری دلــش خواســت انجــام
میدهد ،اعتراض هم که کنید ،صاحبخانه
میگویــد میخواهــم پســرم را دامــاد کنم
بلنــد شــو .دســت مســتأجر از هرجــا کوتاه
اســت .شــکایت و اعتراض هم وقت کشی
است .کاش پولی که میپرداختیم ارزشش
را داشــت .خانهها کهنه و بدون تعمیرات
است ،چون به جای آنکه وضعیت خانه و
محله را بسنجید فقط به بودجه و جیبتان
فکــر میکنید .حتی فرصــت ندارید محله
را بشناســید .هرکــس زورش برســد اجــاره
میدهــد ،نرســید هــم بــه یکــی از مناطق
حاشیه پناه میبرد .بسیاری از همکارانم از
پرنــد و پردیس و کرج به تهــران میآیند و
خانه برایشان فقط حکم یک جای خواب
گران را دارد که بابتش هزینه و عمرشان را
میدهند».
او ادامــه میدهــد« :اگــر زن باشــید و
سرپرســت خانــوار ،مســائل دیگــر هــم به
انتخابتان اضافه میشــود .هیچ اعتمادی
بین موجر و مستأجر و مشاور امالک وجود
نــدارد .اعتمــادی هــم اگر باشــد ،وجدانی
نیســت .صاحبخانــه تمــام بــار گرانیها را
میخواهد با اجارهخانهاش جبران کند».
آقــای رحمانی هم دل پــری از قوانینی
دارد کــه به زبان ســاده قابل فهم نیســت.
او میگوید که باالخره متوجه نشــده قانون
از او حمایــت میکند ،یا نــه .چون پولی که
بهعنوان رهن به صاحبخانه داده میشود،
باعــث شــده در برابر او نقطــه ضعف پیدا
کند.
او ادامــه میدهــد« :مــا در حکیمیــه
تهرانپــارس زندگــی میکنیــم .بــرای یک
خانه کلنگی کوچکی که اسمش در لیست
نا ایمنها هم هســت 200 ،میلیون تومان
پیش داده بودیم که صاحبخانه امسال 100
میلیون دیگر هم اضافه کرد .برای خانهای
که پر از سوســک و جانور اســت و هرلحظه
ممکــن اســت کار دســتمان بدهــد! امــا
چــارهای نداریم بخواهیم بلند شــویم هم
نمیتوانیم به کســی اعتماد کنیم .مالکان
و امالکیها دستشــان در یک کاســه اســت.
هیــچ اطمینانی وجــود نــدارد ،نمیدانیم
باالخره مالک درســت میگوید یا امالکی.
انــگار همه میخواهند از هم سوءاســتفاده
کنند .من که اینجا آمــدهام زمانی قیطریه
زندگی میکردم .با فرهنگ آنجا خو گرفته
بودم ،همســایهها را میشــناختم ،اما االن
نگرانم که سال آینده میتوانم اینجا باشم
یــا نــه .بچههایم مشــکالت زیــادی دارند.
مدرســه را بایــد تغییر دهیــم .آنها مثل ما
نمیتواننــد براحتی خودشــان را با محیط
تطابق دهند».

جــدا از بحــث اپلیکیشــنها به نظر میرســد آنچــه باعث
سردرگمی بیشتر و البته نارضایتی چند طرف ماجرا نسبت
بــه موضوع شــده ،وجود یک بازار ســنتی اســت کــه نیاز به
سازوکارهای تازه دارد.
رئیس کمیسیون شکایات و حل اختالف اتحادیه صنف
مشــاوران امــاک تهران میگوید« :هــم در قانون و هم در
شــرع مالکیت محترم اســت ،اما اگر کســی ملکش را گران
عرضــه کــرد باید از او صــرف نظر کــرد .با وجود ایــن اگر از
اتحادیــه بخواهند میتوان اتاق قیمتگــذاری ایجاد کرد و
امــاک منطقه نیز قیمت متناســب با منطقــه را بر مبنای
قراردادهــای تنظیمــی اعالم کنند .در اغلب کشــورها البته
این بازار ســنتی وجود نــدارد و بانکهــا و بنگاههای بزرگ
ورود میکنند و شرایط به گونهای است که مردم میتوانند
بهصورت قســطی و با آورده کم خانهدار شــوند .اجاره هم
در دســت همین شــرکتهای بزرگ است و مردم و دولت
دخالــت کمــی در آن دارنــد .بــه همیــن علــت افزایشها
برمبنای سازو کارهای تعیین شده انجام میشود.
چون مثل کشــور ما ملک ارزش ســرمایهای نیست اما
در کشــور ما وقتی نرخ مصالح باال میرود نمیتوان انتظار
داشت قیمت ملک ثابت بماند .ما هم اگر بخواهیم از این

بازار ســنتی فاصلــه بگیریم باید ســازوکار بنگاههای بزرگ
را اجــرا کنیم که از طریق مجلس باید تصویب شــود .اما با
وضع کنونی نمیتوان کاری از پیش برد.
چــون این گرانی فقــط در یک حوزه نیســت .االن کارگر
ســاختمانی کــه زمانــی  40-50هــزار تومــان میگرفت ،به
کمتر از روزی  400هزار تومان رضایت نمیدهد یا بنا حتی
با یــک میلیون و  200هــزار تومان در روز هــم کار نمیکند.
این ســازوکار وقتی شکل میگیرد که دولت ورود کند یعنی
خانههــای ارزان قیمت بســازد .پــول زمیــن را نگیرد ،مثل
پردیــس و پرند .خانههای خالی هم در این افزایش نرخها
بشدت تأثیر گذارند.
در غــرب تهــران خانههــای زیــادی خالــی مانــده که
اغلــب آنها متعلق به چندین بانک اســت امــا پایان کار
نگرفتهانــد پــس جزو آمــار خانههــای خالی به حســاب
نمیآیند وگرنه آمار وحشــتناکتر ازاین میزانی است که
گفته میشود».
بــه گفته فرهــاد نوکام در تهــران  12هزار مشــاور امالک
دارای پروانــه کســب هســتند ،امــا  4الی  5هزار مشــاور هم
بــدون پروانه درحــال فعالیتند که این اتحادیه پاســخگوی
عملکرد آنها نیست.

میگویــد« :قیمــت کلنگــی کــه بــه نوعــی
همان زمین محسوب میشود ،االن بسیار
تعیین کننده اســت .چون زمین بسیار کم
شده .مثالً در منطقه  6از محدوده انقالب
تــا اتوبــان همــت ،بیــن  50تــا  80میلیون
تومــان نــرخ خرید هر متــر خانه اســت .از
قدیم نرخ اجارهبها بخشی از ثمن و بهای
آپارتمــان بــود .قبــاً این نرخ یــک چهارم
قیمــت ملک بــود که بــه یک هشــتم هم
رســید ،االن اما یک ششــم است ،بنابراین
میبینید که نســبت به گذشته ارزانتر هم
شده اســت .البته از نظر قانونی هیچ سازو
کار و مبنایی وجود ندارد که مثالً اگر کســی
گفــت  12میلیــون تومــان بگوییــم او گران
داده و تخلــف کــرده اســت .اگرچه قیمت
بــه فصــل بســتگی دارد و درماههایــی کــه
جابه جایی بیشتراســت نــرخ هم افزایش
مییابــد ،امــا هیــچ مرجــع مشــخص
کننــدهای برای تعییــن قیمت و نظارت بر
اجرای آن وجود ندارد».
فرهــاد نــوکام ادامــه میدهــد« :در
هــر منطقــه چــون امــاک آن منطقــه بــه
قیمتهــا آگاه اســت ،تقریبــاً همــان نرخ
هم اعالم و اجرا میشــود .مشــکل اصلی،
امــا ظهــور اپلیکیشــنهایی اســت کــه
باعــث شــده بدون هیــچ کار کارشناســی و
تخصصــی قیمتگــذاری از طریــق موجر
یا مالــک انجام شــود .مشــاوران امالک با
توجــه به معامالتــی که انجــام گرفته نرخ
میدهنــد .امــا روی ایــن اپلیکیشــنها که
نرخهایشــان هــم بشــدت تعییــن کننــده
اســت ،هیــچ نظارتــی وجــود نــدارد .مثالً
همســایه ما خانهاش را متــری  10میلیون
تومان گذاشــته ،پس من  11میلیون تومان
میدهــم ،درحالی که عرف منطقه همان
 10تومان است».
بــا این همه یک ســؤال همچنان وجود
دارد این افراد برای نوشتن قرارداد رسمی
به کجا میروند؟
او میگویــد« :ایــن افــراد در ایــن
اپلیکیشــنها برســر قیمت توافق میکنند
و بعــد بــرای نوشــتن اجارهنامه بــه بنگاه
میرونــد ،جالــب اینکــه در آنجــا حتــی
درباره نرخ ســؤال هم پرســیده نمیشــود
تا الاقل مشــاور امــاک راهنمایی کند50 .
درصــد گرانــی اجارهبها و ملــک به خاطر
همین اپلیکیشنهاست .حتی آگهی فیک
میدهنــد و نــرخ را باالتر میبرنــد .اما اگر
امالکی تخلف کنــد اتحادیهای وجود دارد
که رســیدگی کند ،البته بیشــتر تخلفات در
بحــث مشــاوره امــاک ،دریافــت اضافــه
کمیســیون اســت کــه اگــر ثابــت شــود 90
درصد برگردانده میشود».
امالکیهــا البتــه معترضنــد بــه اینکه
نگاه صنفی به حوزه مســکن غلط اســت.
چون اساســاً حوزه مســکن یک حوزه کالن
و پیچیده اســت و نیاز بــه افراد متخصص
و کارشناس دارد و نمیتوان با آن به شکل
صنفی مثل یک نانوایی یا قصابی برخورد
کــرد .عالوهبر این بایــد نگاه اجتماعی هم
به این نگاه تخصصی اضافه شــود .چراکه
اگر قرار است حوزه مسکن را به یک حوزه
تخصصــی تبدیــل کنیــم بایــد مشــاوران
اجتماعــی هــم در کنــار مشــاوران امــاک
فعالیت کنند!

