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گزارشی از نرخ های عجیب اجاره خانه در تهران و مشهد
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گزینه کوچ روی میز اجاره نشین ها!
اجـاره نشـینی همـواره معضـل اساسـی
مهدی حسن زاده
بسـیاری از خانوارها در بیشتر نقاط جهان
سردبیر
اسـت .مسـکن گران ترین نیاز سرمایه ای
خانوارهاسـت و به طور متوسـط سـهمی
بیـش از یـک سـوم را در سـبد هزینـه خانوارهـا دارد اما در شـهرهای بزرگ
این سـهم از  50درصد هم بیشـتر اسـت و بخشـی از جامعه بیش از نیمی
از درآمـد ماهانـه خـود را بابـت اجـاره هزینه می کنند .این هزینـه به قدری

سـنگین اسـت که اجازه تحرک برای مدیریت دخل و خرج در دیگر بخش
ها را نمی دهد .به همین دلیل بسـیاری تن به اقسـاط میلیونی وام مسـکن
مـی دهنـد ،امـا ایـن وام نیز با جهـش قیمت مسـکن ،اکنون کارایـی ندارد.
بـرای رفـع ایـن معضـل دولـت در حـال طراحـی و اعالم بسـته هایی اسـت
کـه اجـاره نشـین هـا را مورد حمایت قـرار دهد ولی طبیعتـا در کوتاه مدت
نمـی تـوان معجـزه ای بـرای اجـاره نشـین ها متصـور بود .به نظر می رسـد
مسـتاجران بایـد بـرای مواجهـه با روزهای سـخت افزایـش اجاره بهـا آماده

شـوند .ایـن آمادگـی باید معطوف به مدیریت بیشـتر هزینه ها باشـد .با این
حـال در نـگاه بلنـد مـدت توجـه به طـرح های جدیـد دولت درباره مسـکن
از جمله سـاخت  400هزار واحد مسـکونی که بخشـی در شـهرهای جدید
و بخشـی در بافت فرسـوده شـهرها سـاخته می شـود ،ضروری اسـت .فشار
اجـاره بهـا را بایـد در بلنـد مـدت از طریق خانه دار شـدن بـه هر نحو ممکن
جبـران کـرد .شـاید طـرح های جدید دولـت درباره سـاخت  400هزار واحد
مسـکن و اعطای وام مسـکن در بافت فرسـوده با نرخ سود پایین و انتقال وام

سـاخت مسـکن به خریدار بتواند ،امکان خانه دار شـدن را برای شـما فراهم
کنـد .در چنیـن شـرایطی کوچ به شـهرهای اقماری شـهرهای بزرگ گزینه
قابـل تاملـی اسـت کـه باید مدنظر قرار داد .به ویـژه که در این مناطق عموما
خـوش آب و هواتـر نسـبت بـه مرکـز شـهرها ،برخی واحدهای مسـکن مهر
بـا امکانـات نصفـه نیمـه و آماده تحویل با قیمت های نسـبتا مناسـب وجود
دارد و شـاید هزینـه هـای جانبـی این واحدهای مسـکونی از جمله حمل و
نقـل را بتـوان بـه هزینه سـنگین اجاره بها در شـهرهای بـزرگ ترجیح داد.

