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وضعیت ابزار رهن کامل در هتران
بسـیاری از مشـاوران املاک معتقدنـد در تهـران اگرچـه بـازار نقـل و انتقـاالت ملکی در
تابسـتان داغتـر اسـت ،امـا در تمـام فصـول دیگر نیز حجـم قابل قبولی از عرضـه و تقاضا
وجـود دارد .بـا ایـن حـال همیـن مقـدار انـدک کاهـش تقاضا در بازار اجاره سـبب شـده
بـر تعـداد آپارتمانهـای عرضـه شـده بهصورت رهن کامل که مطلوب مسـتاجران اسـت،
افزوده شـود.
بـر خلاف سـال گذشـته کـه بـه دنبال ابالغیـه کاهش نرخ سـود بانکـی ،آپارتمـان برای
رهـن کامـل بـه کاالیـی نایاب در بازار مسـکن تبدیل شـده بود ،امسـال با توجـه به اینکه
مصوبه نرخهای بانک مرکزی همچون سـال گذشـته سـفت و سـخت اجرا نمیشـود و از
طرفی مختصات بازار مسـکن دسـتخوش تغییرات اساسـی نسـبت به سـال گذشـته شده

نگاهیبه
فرمول
امالیکها

و تحـت تاثیـر افزایـش شـدید قیمتهـا ،عـده زیـادی از متقاضیـان بالقوه خرید مسـکن
ناگزیـر روانـه بـازار اجاره شـدهاند ،تعـداد آپارتمانهای عرضه شـده بهصـورت رهن کامل
در بنگاههـا بسـیار زیـاد اسـت .حتـی در مـورد آپارتمانهایـی کـه بهصـورت ترکیبـی از
رهـن و اجـاره فایـل شـدهاند نیـز قید «قابل تبدیل» لحاظ شـده اسـت .البتـه تحقیق از
مشـاوران امالک نشـان میدهد در بسـیاری از محلههای متوسـط و متوسـط رو به باال،
آپارتمانهایـی کـه بهصـورت ترکیـب رهـن و اجـاره فایـل شـدهاند ،بهـای مناسـبتری
نسـبت بـه آپارتمانهـای رهـن کامـل دارند ،چراکـه مالکان بـر این باورند کـه فایل رهن
کامـل ارزش بیشـتری نسـبت بـه فایـل رهـن و اجـاره دارد .هر چند در نهایـت برای عقد
قـرارداد چانهزنـی در مـورد رقـم پیشـنهادی رهن کامـل موثر اسـت/.دنیای اقتصاد

فرمول محاسبه حق کمیسیون امالک در موارد
خرید و فروش امالک

سـه میلیون تومان میباشـد که بسـیار ناچیز اسـت.
مشـهد تنهـا شـهری در ایـران اسـت کـه در حـال حاضـر نـرخ
کمیسـون آن  0.03اسـت .ایـن در حالیسـت کـه از سـال  74تـا
سـال  95در مشـهد نیـز نـرخ کمیسـیون  1درصـد بود ،امـا پس از
ایـن تاریـخ تاکنـون نـرخ کمیسـیون کاهش یافته اسـت که همین
موضـوع سـبب مـی شـود مشـاوران املاک به تکاپـو بیافتنـد تا از
مسـیر دیگـری مثـل توافـق با مشـتری و خریـدار نرخ کمیسـبون
خـود را افزایـش دهند .همچنین سـقف کمیسـونها برابر اسـت با
 2میلیـون و  180هـزار تومـان کـه ایـن مبلـغ برای یـک معامله 5
میلیـارد تومانـی قابل توجیه نیسـت.
مالیات نیز عالوه بر نرخ کمیسـیون یکی دیگر از عواملی اسـت که
مشـاوران امالک را دچار مشـکل می کند .ممیزان مالیاتی عملکرد
مالیاتـی مشـاوران امالک را بر اسـاس نرخ بیـش از  1درصد در نظر
مـی گیرنـد ،در طـرف مقابـل کمیسـیون نظارت معتقد اسـت نرخ
کمیسـیون نبایـد بیـش از  0.03باشـد .مـا امیـدوار هسـتیم با نرخ
کمیسـیون عادالنـه اعلام شـود تـا بتوان جلـوی هرگونـه تخلف را
به راحتـی گرفت.

ارزش ملـک تـا سـقف  500میلیـون تومـان؛ 0.5درصـد از هـر دو
طـرف معامله
ارزش ملـک بیـش از  500میلیـون تومـان؛ 0.5درصـد  +مـازاد آن
25درصـد بـه عنـوان حق کمیسـیون از فروشـنده و خریدار
به حق کمیسـیون محاسـبه شـده مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق
میگیـرد که معادل  0.9اسـت.

فرمول محاسبه حق کمیسیون امالک در موارد
رهن

بـرای محاسـبه حق کمیسـیون مـوارد رهن ،مبلغ رهـن را به اجاره
تبدیـل میکننـد .هـر یـک میلیون تومـان رهن در عـدد  30ضرب
می شـود 25 .درصد نتیجه حاصل شـده به اضافه  9ذرصد مالیات
مبلغ رداختی برای کمیسـیون امالک اسـت.

حق کمیسیون مشاوران امالک چقدر است؟

در معاملات مسـکن ،چالشـی بـه نـام حـق کمیسـیون امالک
محدثه انبیائی
وجود دارد .با وجود آن که برای کمیسـیون امالک در هر شـهر
روزنامهنگار
تعرفـه رسـمی وجود دارد ،بـا این حال عـدم رعایت این تعرفه
توسـط برخی از مشـاوران امالک سـبب بروز مشـکل میشـود .علت می تواند عدم آشـنایی
کافـی مـردم از تعرفـه هـا و ضعـف در قانونگذاری باشـد ..از همیـنرو در در ایـن گزارش
از دخـل و خـرج برآنیـم تـا به بررسـی سـازوکار کمیسـیون مشـاوران امالک بـرای آگاهی
بیشـتر عمـوم مـردم در ایـن زمینـه بپردازیم .تا مهرماه سـال  97حق کمیسـیون مشـاورین
املاک توسـط خودشـان مشـخص میشـد ولی بعد از آن بـا تصویـب وزارت صنعت ،معدن
و تجـارت بـه صـورت یک قانـون درآمد .در ادامه قانون محاسـبه حق کمیسـیون امالک در
تهـران را بیـان میکنیم.

فرمول محاسبه حق کمیسیون امالک در موارد
اجاره
25درصد از مبلغ اجاره بهای ماهیانه

فرمول محاسبه حق کمیسیون امالک در موارد
رهن و اجاره

در ابتـدا مبلـغ رهـن را به اجاره تبدیل و سـپس با مبلغ اجاره جمع
میزنیـم 25 ،درصـد عدد به دسـت آمده به اضافـه  9درصد مالیات
آن مبلغ حق کمیسـیون پرداختی است.

سـردرگمی مـرا بـرآن داشـت تـا بـا اتحادیـه امالک مشـهد تماس
بگیـرم و کمیسـیون مصـوب را بپرسـم اما کسـی پاسـخگوی تلفن
هـای اعلام شـده بر روی سـایت املاک نبود!

هـر چنـد تخلفاتـی در رعایـت موارد فوق توسـط برخی از مشـاوران
املاک در تهـران نیـز وجود داد ،اما مردم با آگاهی از نحوه محاسـبه
حـق کمیسـیون مـی توانند به این تخلفـات پایان دهند .متاسـفانه
چنیـن سـازوکاری در مشـهد کاربـرد نـدارد و چالـش عـدم رعایت
حـق کمیسـون مصـوب در این شـهر عمیقتر اسـت .اگر بـه تازگی
در مشـهد معامله مسـکن انجام داده باشید ،حتما به هنگام پرداخت
کمیسـیون بنـگاه دچـار تردیـد شـده ایـد کـه باالخـره نـرخ واقعی
کمیسـیون امالک چقدر اسـت؟ بر اسـاس گزارش های میدانی در
شـهر مشـهد متوجه شدیم مشـاور امالکها نرخ های متفاوتی برای
کمیسـیون خـود دارنـد .هنگامی که از مشـتریان معامالت مسـکن
نـرخ کمیسـون پرداختی شـان را جویـا می شـویم ،مقادیر متفاوتی
اعلام میکننـد .خانـم کریمی کـه به تازگی ملکی را فروخته اسـت
در پاسـخ به این سـوال که برای فروش منزلتان چقدر کمیسـیون
پرداختیـد؟ میگویـد 1 :درصـد بـه اضافـه اینکه بنگاه دار پیشـنهاد
داد خانه ما را  50میلیون تومان گرانتر بفروشـد و بعد  25میلیون
تومـان از آن را علاوه بـر حق کمیسـیون خود بـردارد .آقای طاهری
کـه قصـد خریـد منـزل دارد میگویـد :بـرای خرید خانه بـه یکی از
بنگاههـای املاک مراجعـه کـردم .خانـه ای را بـه من نشـان داد که
آن را پسـندیدم و درخواسـت تعییـن قـرار با صاحبخانـه برای خرید
کـردم .در همیـن فاصلـه بـه چنـد مشـاور املاک دیگـر در همـان
حوالـی مراجعـه کـردم تـا شـاید مـورد بهتری پیـدا کنـم .در کمال
تعجـب یکـی از بنگاههـا همان خانـه را با قیمـت  20میلیون تومان
کمتـر بـه مـن نشـان داد .بعـدا متوجـه شـدم صاحبخانه با مشـاور
املاک قبلـی به توافق رسـیده اسـت که هـر چقدر خانـه را گرانتر
معاملـه کـرد درصـدی را به عنوان کمیسـیون خود بـردارد ،البته به
جزکمیسـیون قانونـی که از هـر دو طرف دریافـت میکند .مظهری
کـه در حـال سـفارش فـروش ملـک خـود بـه چنـد مشـاور امالک
اسـت ،میگوید :گویا متاسـفانه نرخ مصوبی برای کمیسـیون امالک
وجـود نـدارد ،یـک نفـر میگویـد :نیـم درصـد ،دیگـری  1درصد و
آن یکـی  2درصـد از قیمـت خانـه .مظهـری ادامـه میدهـد :ایـن

بـرای پیگیـری نرخنامه و عدم پاسـخگویی اتحادیه امالک مشـهد،
توگـو کردیم.
بـا علـی مـرادزاده ،رئیس اتحادیه امالک مشـهد گف 
دلیل عدم پاسـخگویی به شـماره تلفن های اعالم شـده
بر روی سـایت اتحادیه امالک چیست؟
همشـهریان میتوانند با شـماره تلفن  31432سـواالت ،مشکالت و
شـکایات خـود را در میـان بگذارنـد .علت اینکه بعضـا به تلفن های
روی سـایت پاسـخ داده نمیشـود ،ایـن اسـت کـه خـط تلفنهای
اعلام شـده در اتـاق هـای کارمندان هسـتند و کارمنـدان موظفند
اربـاب رجوعـی را کـه بـه صـورت حضـوری مراجعه کـرده را مقدم
بداننـد و از آنجایـی کـه مراجعـات زیاد هسـت ،امکان پاسـخگویی
بـه تمامـی تمـاس هـا وجود نـدارد ،اما با شـماره تلفـن  31432به
پاسـخ سـواالت خود خواهند رسـید.
بـا توجـه به اینکه مشـاوران املاک نرخ هـای متفاوتی
بـرای حـق کمیسـیون خـود ارائه مـی دهند ،نـرخ واقعی
و مصـوب حق کمیسـیون امالک در مشـهد چقدر اسـت؟
نرخ قانونی درمشـهد  0.03اسـت .چنانچه این نرخ از سـوی مشـاور
امالکی رعایت نشـود و قیمت باالتری از مشـتری دریافت شـود در
صـورت شـکایت مشـتری با آنها برخـورد خواهد شـد .اما یک نکته
وجـود دارد کـه باعـث مـی شـود تـا خـود ما نیز بـا این نـرخ موافق
نباشـیم و آن ناعادالنـه بـودن تصویـب این نرخ برای مشـهد اسـت.
نـرخ کمیسـیون در تمام شـهرهای کشـور بـاالی نیم درصد اسـت
و تنهـا در تهـران نیمدرصـد اسـت کـه بـا توجـه به باالبودن سـقف
معامالت در این شـهر منطقی به نظر میرسـد ،زیرا در حال حاضر
اکثـر املاک و منـازل تهـران قیمتی بیش از  1میلیـارد تومان دارد
و حـق کمیسـون آن حداقـل  10میلیـون تومان میشـود که برای
مشـاور املاک قابـل قبول اسـت .این در حالیسـت که در مشـهد
نرخ کمیسـون  0.03تصویب شـده اسـت ،بنابراین برای معامله یک
ملـک بـه ارزش  3میلیـارد تومان مبلغ مصوب نرخ کمیسـیون برابر

کمیسیون موارد اجاره چقدر است؟
اجاره  7روز از هر طرف بعالوه مالیات بر ارزش افزوده
به عنوان مثال :اگر کمیسـیون اجاره پس از احتسـاب طبق فرمول
فـوق  500هـزار تومـان شـد 9 .درصد از این مبلـغ به عنوان مالیات
به حسـاب دارایی می رود.
نرخ کمیسـیون اجاره دارای سـقف اسـت که این مبلغ با احتسـاب
مالیـات مبلغ  879هزار تومان میباشـد.
مردم چگونه مشاورین امالک مجاز را بشناسند؟
همـه مشـاورامالک هـای مجاز ،ملزم هسـتند برچسـبی از سـمت
اتحادیـه مطابـق بـا عکس فوق به شیشـه بچسـبانند.
همچنین بایسـتی نرخنامه اتحادیه خود را در مکانی که به راحتی
قابـل رویـت اسـت ،نصـب کنند .مردم هوشـیار باشـند تنهـا زمانی
بـه یـک بنـگاه امالک وارد شـوند که برچسـب مزیور به شیشـه آن
نصب شـده باشـد و عکس شـخص روی نرخنامه همان فردی باشد
کـه خود را مسـئول مشـاور امالک معرفـی می کند.
نکتـه مهـم دیگـر در مـورد نـوع قولنامه اسـت .قولنامـه باید حتما
بـه صـورت کامپیوتـری (پرینتـی) و دارای هولوگرام باشـد (مطابق
شکل )
هولوگـرام در واقـع برچسـب اعتمـادی اسـت کـه نشـان می دهد
قولنامـه دارا یـا فاقـد اعتبار اسـت .تمامی قولنامه های تحریر شـده
توسـط مشـاورین امالک بایسـتی دارای هولوگرام قرمز رنگ باشـد
و شـماره سـریال روی آن بایسـتی با شـماره سـریال هولوگرام درج
شـده در سـربرگ قرارداد همخوانی داشته باشـد وگرنه قرارداد فاقد
اعتبار و جعلی اسـت .مردم آگاه باشـند قولنامه های دسـتی قدیمی
از نظر ما فاقد اعتبار اسـت و ارائه قولنامه دسـتی (طبق شـکل) به
مشـتری تخلف محسـوب میشود.
پس چرا هنوز هم قولنامه های دستی رایج هستند؟
برخـی از مشـاوران املاک بـه دلیـل راحتـی تنظیـم قولنامههـای
دسـتی همچنـان از ایـن شـیوه اسـتفاده میکننـد .در صورتیکـه
قراردادهـای دسـتی تنهـا می توانند به عنوان پیش نویس اسـتفاده
گردند و پس از پیش نویس بایسـتی وارد سیسـتم گردد و خروجی
آن بـه صـورت پرینـت باشـد .یکـی از دالیل دیگری که سـبب می
شـود هنـوز قولنامه های دسـتی رایج باشـند این اسـت کـه ادارات
دولتـی همچنـان قراردادهـای سـنتی را مـورد پذیـرش قـرار مـی
دهنـد .در ایـن زمینـه مـا نیـاز داریـم همـه ادارات بـا مـا همکاری
کننـد تـا مردم دچار مشـکل نشـوند.

عصبانیتبانکی،جهشسیمانوشروعتحرکمسکن
حال و هوای بورس در هفته دوم بهمن ماه
جواد غیاثی
روزنامهنگار

بـازار سـرمایه هفتـه دوم بهمـن را در سـطح  163هـزار واحـد شـروع کـرد و بـا  160هـزار واحـد تمـام کـرد؛ هفتـه ای کـه در آن بانکـی ها با وجـود ارائه گـزارش افزایش سـرمایه بانک تجـارت دچار عقبگرد شـدند .گروه سـیمان در اثر
موضـوع افزایـش سـرمایه بـا قـدرت خریـداری مـی شـود و گـروه مسـکن هـم حرکت خود را شـروع کرد .قبلا در مورد ظرفیت رشـد این گـروه توضیـح داده بودیم .امروز بعـد از مرور کلیت روندهای بازار ،سـراغ بررسـی برخـی نمادهای
گروه مسـکن مـی رویم.

روند منیف ابزار؛ رونق تک هسم ها و حاشیه نشیین
بزرگان

هماننـد هفتـه قبـل ،همچنـان رکـودی قابـل توجه بـر معامالت سـهم های
بـزرگ بـازار مشـاهده می شـود .برخی خبرهـا حکایت از آن دارد که شـرکت
هـای بـزرگ پتروشـیمی و فوالدی در اثر موانع تحریمی و بـرای تداوم فروش،
تخفیـف قابـل توجهـی بـه مشـتریان ارائه می دهنـد و در هزینـه های حمل
و نقـل نیـز بـا تـورم مواجهنـد .اگرچـه ایـن اخبـار مـوردی اسـت و قابلیـت
تعمیـم (بـه دوره هـای مختلـف در آینده و همچنین به شـرکت های مختلف
صادراتـی) و ارزیابـی نـدارد امـا نشـانه ای اسـت کـه در کنـار موضوعات دیگر
باعـث هـراس سـهامداران از خریـد قـوی در این نمادها شـده اسـت .از جمله
ایـن موضوعـات تاخیـر در راه انـدازی  spvو اما و اگرهای طرح شـده از سـوی
اروپایـی هـا دربـاره کیفیـت ایـن سـاز و کار اسـت .همچنین با ثبـات نفت در
 60دالر ،وضعیـت بیـن المللـی و قیمـت کاالهـای اساسـی نیـز بدون چشـم
انداز افزایشـی قوی تصویر می شـود .در این شـرایط اما همچنان تک سـهم
هـا آقایی مـی کنند.

عصبانیت از انتشار اطالعات سوخته در کدال و
عقبگرد ابنیک

بانـک تجـارت کـه طـی چند موج صعـودی و عمدتا تحت تاثیـر اخبار مربوط

بـه احتمـال افزایـش سـرمایه ،از  60تومان در شـهریور امسـال تـا ابتدای این
هفتـه بـه  191تومـان هـم رسـیده بـود ،بعـد از اعلام خبـر رسـمی افزایش
سـرمایه حـال روز خوشـی پیـدا نکرد .در حالیکه روز شـنبه ایـن نماد با صف
خریـد سـنگین بسـته شـد ،طی سـاعاتی پایانـی ایـن روز ،گزارش پیشـنهاد
هیئـت مدیـره ایـن بانـک بـرای افزایـش سـرمایه فـوق العـاده  458درصدی
روی کـدال نشسـت .امـا روز یـک شـنبه این سـهم بـا وجود رشـد قابل توجه
در سـاعات ابتدایـی تـا  191تومـان بـه مـرور منفی شـد .طی روزهـای بعدی
نیز این نماد عمدتا عقبگرد داشـت و روز چهارشـنبه را هم با صف فروش به
پایان برد .این موضوع موجب عصبانیت بسـیاری از فعاالن بازار سـرمایه شـد؛
کسـانی که کدال به عنوان مرجع رسـمی اطالع رسـانی ناشـران را چیزی جز
قبرسـتان اطالعات سـوخته نمی بینند .وقتی کدال چنین نقشـی پیدا کند،
رانـت هـای اطالعاتـی عامل سـود و زیـان سـهامداران خواهد بود.

رسنوشت ابنیک در انتظار سیماین؟

شـنیده هایـی از افزایـش سـرمایه ایـن گـروه از محـل تجدید ارزیابـی ،باعث
تشـکیل صف سـنگین در آنها شـده اسـت .به گونه ای که شـاخص گروه از
 760واحـد در ابتـدای دیمـاه بـه حـدود  930واحد رسـیده اسـت .متاسـفانه
اطالعـات درسـتی دربـاره میـزان و کیفیـت و اثرگـذاری افزایـش سـرمایه در
ایـن گـروه در دسـت نیسـت و ممکـن اسـت سرنوشـت بانکی برای سـیمانی

هـا هـم تکرار شـود .بـه طور کلی غلبـه فضای روانـی ،اهمیت یافتـن افراطی
موضـوع افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی و عـادت به صف نشـینی
باعث پیش بینی ناپذیری بازار و متضرر شـدن سـهامداران خرد شـده اسـت؛
مخصوصـا کسـانی کـه نگاه تحلیلـی و بلندمـدت را با نگاه نوسـانگیری کوتاه
مـدت تعویض کـرده اند.

عوامل محرک گروه مسکن؛ از رکود چندساله ات
رشد جذابیت ساخت و ساز

جذابیت این گروه ،البت به قابلیت سودسـازی جهشـی نیسـت بلکه به سـه
عامل دیگر وابسـته اسـت -1 :افت قابل توجه قیمت ها با توجه به رکودهای
اخیـر  -2امـکان رشـد اسـمی سـود بـا توجـه بـه تـورم و رشـد قیمت بخش
مسـکن -3 .افزایـش قیمت برخـی دارایی ها.
عالوه بر این موارد ،در بازار مسـکن هم شـاهد تحرک هایی هسـتیم .آخرین
گـزارش مرکـز آمـار حکایت از رشـد حـدودا  15درصـدی صـدور پروانه های
سـاختمانی در تابسـتان دارد .ثبات قیمت مسـکن طی سـالهای رکود (از 91
تـا  )95سـودآوری ایـن بخـش را بـه کمتر از نرخ سـود بانکی تقلیـل داده بود
امـا اکنـون شـرایط متفـاوت اسـت .البتـه ارزش افـزوده کلـی ایـن بخـش در
بهـار و تابسـتان امسـال منفـی بـوده اسـت اما بـا توجه به عوامـل پیش گفت
و همچنیـن سیاسـت هـای وزیـر جدید راه ،احتمـال تغییر روند وجـود دارد.

مروری بر وضعیت چند مناد مسکین

در ایـن گـروه البتـه سـهم هـای زیـان ده کـم نیسـتند .مثال سـرمایه گذاری
مسـکن تهران (ثتران) در سـال مالی اخیر (منتهی به شـهریور  10 )97تومان
به ازای هر سـهم زیان سـاخت .البته این سـهم در سـال مالی قبل  50تومان
ضرر سـاخته بود .قیمت سـهم نیز در محدوده نرخ اسـمی یعنی  100تومان
اسـت کـه طـی روزهـای اخیـر تـا  116تومـان بـاال رفت .نمـاد ثاخـت نیز در
آخریـن سـل مالـی ضـرر سـاخته اسـت امـا با توجـه بـه قیمت پاییـن ،طی
یـک هفتـه اخیـر حـدود  20درصـد رشـد کـرده اسـت .اما نماد ثمسـکن که
خود سـهامدار بسـیاری از شـرکت های سـاخت و سـاز اسـت و طی سـالهای
اخیـر همیشـه سـودده بـوده وضعیـت مناسـبی دارد .این سـهم که بـا وجود
رشـد روزهـای اخیـر ،تـازه  100تومانـی شـده سـال قبـل حـدود  10تومـان
سـود سـاخته بود و در صورت بهبود شـرایط زیرمجموعه هایش قابلیت رشـد
بیشـتر هـم دارد .سـرمایه گـذاری شـاهد (ثشـاهد) هم بـا وجود سـود حدودا
 17تومانـی در سـال مالـی قبـل و رشـد  95درصـدی سـود در  6ماهـه سـال
مالـی جدیـد ،همچنـان در محـدوده کمتـر از  130تومان معامله می شـود .با
توجـه بـه شـرایط بررسـی نمادهای این گـروه قابل توصیه اسـت .اگرچه صف
نشـینی و رفتار هیجانی و خرید بدون بررسـی بنیادین ،خرید بدون برنامه و
چشـم انـداز مالـی (تعییـن حد زیان ،دوره سـرمایه گـذاری و  )...در هیچ گروه
یـا نمـادی توصیه نمی شـود.

