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همدسیت برخی مشاوران امالک اب موجران برای فرار مالیایت
مدیـر کل تعزیـرات اسـتان تهـران با بیـان اینکه هیچ سـازمانی نمیداند مردم
چـه تعـداد املاک دارند ،گفت :مشـاوران امالک بـرای فـراری دادن موجران از
پرداخـت مالیـات ،بـرای آن ها کد رهگیری ثبت نمی کنند.به گزارش تسـنیم،
محمدعلـی اسـفنانی بـا تاکیـد بر ضـرورت تصویـب و اجرای قانـون مالیات بر
عایـدی سـرمایه مسـکن اظهار کرد :اجـرای این قانون می توانـد از دالل بازی و
سـوداگری در بـازار مسـکن جلوگیـری کند .افرادی که به دنبـال تالطم در بازار
هسـتند ،بـا وضـع سیاسـت هـای مالیاتی ،عمال دچار مشـکل می شـوند.وی با
اشـاره بـه ضـرورت اجـرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کشـور ،افزود :در
دنیـا بـرای واحدهای مسـکونی و تجاری خالی از سـکنه مالیـات و عوارض وضع
مـی شـود ،امـا متأسـفانه در کشـور مسـئله خالـی نگه داشـتن خانه بـه عنوان

یک کاالی سـرمایه ای رواج دارد.وی ادامه داد :در شـرایط کنونی هیچ سـازمانی
اطالع ندارد که هر شـهروند چه تعداد ملک و سـاختمان دارد .در این شـرایط
مشـاوران املاک بـرای فراری دادن موجـران از پرداخت مالیات ،برای آن ها کد
رهگیـری ثبـت نمـی کننـد و امـروز صدها و هـزاران خانه در تهران اجـاره داده
شـده ،امـا بـرای ایـن قراردادها کد رهگیری صادر نشـده است.اسـفنانی تصریح
کرد :باید سیاسـت های تقنینی درسـتی وضع شـود ،تا در آینده تمام مالکان،
اطالعات امالک خود را در سـامانه مذکور ثبت کنند.مدیر کل تعزیرات اسـتان
تهـران گفـت :در شـرایط کنونی در کشـورهای خارجی ،به میـزان تعداد امالک
مالـکان ،مالیـات بـر عایدی به صورت تناسـبی بـاال رفته و گاهی از افـراد تا 70
یـا  80درصـد اجـاره بهای یـک ملک ،مالیات دریافت می شـود.

گزارشی از نرخ های عجیب اجاره خانه در تهران و مشهد

روزگار سیاه اجاره نشین ها
زمانـی کـه داریـوش مهرجویـی در اوایـل دهـه  60اثـر مانـدگار خود با نام اجاره نشـین ها را سـاخت و به مشـکالت مسـتاجران در آن دوران پرداخت ،تصور نمی کرد کـه اواخر دهه
حسین بردبار
 90نیـز معضـل اجـاره نشـینی همچنـان برقـرار باشـد .هرچه گرمای این روزهای سـال افزایش مـی یابد ،حرارت بـازار اجاره خانه و تب و تاب مسـتاجران بیچاره ای که باید سـرمایه
روزنامهنگار
ای چنـد برابـری بـرای تهیـه یـک سـرپناه جورکننـد  ،نیز بیشـتر می شـود ،بازاری که از حدود یک سـال گذشـته روندی صعـودی به خود گرفته اسـت و هنوز بنای توقف نـدارد .البته
قیمـت هـا در نقـاط شـمالی پایتخـت نجومـی اسـت و آه از نهـاد هـر مسـتاجری برمی آورد هرچنـد که در جنوب تهران نیز قیمتها نسـبت به سـال گذشـته دریک بـازه زمانی کمتر
از یکسـال طبـق گفتـه برخـی از بنـگاه داران تـا  2برابـر افزایش داشـته اسـت .مشـاهدات خبرنگاران خراسـان از مشـهد نیز حاکی از افزایش شـدید اجاره بهاسـت که در این گـزارش نگاهی به آنها مـی اندازیم:

و قاعـده اجـاره هـا بـه نفعشـان نیسـت».
نگاهـی بـه قیمتهـای اجـاره بهـا در مناطـق نسـبتا رو بـه
بـاالی شـهر نیـز افزایـش قیمتها را نشـان می دهـد .در بولوار
پیـروزی مشـهد ،مشـاور املاک مـی گویـد «:یک نمونـه خانه
اجـاره ای  200متـری داریـم که قیمت رهـن آن  250میلیون
تومـان اسـت البتـه یـک واحـد  110متـری را مـی توانیـد بـا
مبلـغ  100میلیـون رهـن و هـر مـاه  800هـزار تومـان اجـاره
کنیـد ».در منطقـه باالشـهر هاشـمیه نیز یک واحـد  80متری
قدیمـی سـاز بـا  10میلیـون رهن و ماهی یـک میلیون و 200
هـزار تومـان اجـاره قابل معامله اسـت.

فرمول دولت برای نجات مستاجران چیست؟

عبـاس فرهادیـه ،مدیرکل دفتـر برنامه ریزی و اقتصاد مسـکن
وزارت راه و شهرسـازی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مهـر درباره
تعییـن سـقف اجاره بهـا اظهارکرد :آنچه قرار اسـت در کمیته
تعییـن سـقف اجـاره بها اعالم کنیم ،یک شـاخص اسـت مانند
همـان اتفاقـی کـه در پایـان هـر سـال بـرای تعییـن حداقـل
حقـوق و دسـتمزد کارگـران میافتـد و شـورای عالـی حقـوق
و دسـتمزد یـک شـاخص را بـرای کارفرمایـان تعییـن میکند
بدیهـی اسـت بسـیاری از کارگران با ارقامـی پایینتر از حداقل
دسـتمزد تعییـن شـده از سـوی ایـن شـورای عالی بـا کارفرما
قـرارداد میبندنـد و تعـدادی هـم بـا ارقامـی باالتـر از حداقـل
دسـتمزد تعیین شـده؛ اما این شـاخص ،یک معیـار (Guide
 )Lineبـه مـردم میدهـد کـه بداننـد دامنـه نـرخ مصوب چه
رقمی اسـت.
وی ادامـه داد :دربـاره مسـکن هـم همیـن گونـه اسـت ما قرار
اسـت در ایـن کمیتـه دامنـه نرخ انتظـاری را تعییـن کنیم در
حالـی کـه اکنـون چنیـن دامنه مصوبـی برای اجـاره بها وجود
نـدارد و برخـی میگوینـد ازآنجایـی که قیمت مسـکن دوبرابر
شـده ،بایـد اجـاره بهـا هم دو برابر شـود .درصورتـی که چنین
چیـزی درسـت نیسـت و در هیـچ سـالی ایـن تناظـر یـک بـه
یـک میـان قیمـت مسـکن و اجاره بهـا اتفاق نیفتاده اسـت.
مـا ایـن آمـار را در  ۲۰سـال اخیـر رصـد کردهایـم و بـه ایـن
نتیجـه رسـیدهایم کـه ایـن تناظـر میان قیمت مسـکن و اجاره
بهـا وجود نداشـته اسـت.

تعیین دستوری اجاره هبا جواب منیدهد

مدیـرکل دفتـر برنامـه ریـزی و اقتصـاد مسـکن وزارت راه
و شهرسـازی افـزود :اینکـه در ایـن کمیتـه ،بـه صـورت
دسـتوری میـزان افزایـش اجـاره بهـا را تعییـن کنیـم ،جواب
نمیدهـد .امـا در تیـم  ۹نفـره ای کـه قرار اسـت دامنه قیمتی
اجـاره بهـا را تعییـن کننـد ،هـم سـمت موجـر را میبیننـد و
هـم مسـتأجر را؛ تصـور مـا بـر این اسـت که اگر حکـم اعضای
ایـن کمیتـه را نهـاد ریاسـت جمهـوری بـر اسـاس اصل ۱۳۸
قانـون اساسـی یـا بـر اسـاس مصوبه شـورای عالـی هماهنگی
اقتصـادی سـران قـوا بدهـد ،یـک ریـل گـذاری بـرای بخـش
اجـاره خواهـد بود.
بـه گفتـه فرهادیـه ،ایـن کمیتـه  ۹نفـره تعییـن اجـاره بهـا
هـر سـال ماننـد شـورای عالـی کار کـه بـرای تعییـن حقـوق
و دسـتمزد تشـکیل میشـود ،تشـکیل خواهد شـد و محدوده
قیمتـی تعییـن شـده توسـط آن ،یـک معیـار بـرای موجـر و
مسـتأجر خواهـد بـود.وی ادامـه داد :قطعـاً نمیتوانیـم کنترل
تنبیهـی کنیـم امـا تشـویق مالیاتی برای موجران را در دسـتور
کار قـرار خواهیـم داد.

واحدهای زیر  ۱۵۰مرت از مالیات اجاره هبا معافند

اجاره  5/5میلیوین اب  80میلیون پول پیش در
برج !

تهیـه گـزارش را از شـمالی تریـن نقـاط پایتخـت شـروع مـی
کنیـم؛ بـاالی میـدان بهـرود در کـوی فـراز سـعادت آبـاد،
اینجـا رهـن کامـل یـک آپارتمـان کلید نخـورده در یک برج
نوسـاز بـا متـراژ  58متـر و فـول امکانـات (پارکینـگ ،انبـاری
و آسانسـور)  250میلیـون تومـان تمـام مـی شـود .قیمتـی
کـه در جنـوب تهـران مـی تـوان بـا آن یـک واحـد آپارتمانی
درهمیـن حـدود متراژ ولی چندسـال سـاخت خریـداری کرد!
اگـر نخواهیـد رهـن کامـل کنیـد یـا ایـن میـزان پـول کنـار
گذاشـته نداشـته باشـید نـرخ هـای اجـاره هـم نجومی اسـت.
مثلا بـه گفتـه متصدی معاملات امالک این محلـه نرخ اجاره
یـک واحـد دوخـواب  80متـری در طبقـه پنجـم یـک بـرج با
 80میلیـون تومـان ودیعـه 5/5 ،میلیـون تومـان اسـت اگـر
درهمیـن بـرج بخواهیـد واحـد یک خـواب اجاره کنیـد عالوه
بـر  80میلیـون تومـان ودیعـه بایـد  4/5میلیون تومـان اجاره
بهـا در مـاه بپردازیـد! مـخ هـر کارمنـد یـا کارگری سـوت می
کشـد! هرچنـد کـه این نرخ هـا برای برخـی از مابهتران رقمی
نیست !
اجـاره بـرج هـای محلـه اویـن نیـز مشـابه همیـن ارقام اسـت،
مثلا اجـاره یـک آپارتمـان  70متـری 230 ،میلیـون تومـان
رهـن کامل اسـت.
یـک واحـد 58متـری هـم بـا  40میلیـون تومـان پـول پیش و
 4میلیـون تومـان درمـاه اجـاره داده می شـود.اجاره واحدهای
آپارتمانـی در شـهرک آتـی سـاز تهـران بـاالی اتوبـان چمران
نیـز همیـن ارقـام اسـت 75 :متر یک خـواب 40 ،میلیون پیش
و 4میلیـون تومـان اجـاره ماهانه.

تفاوت  2میلیوین کمی اپیین تر!

از ایـن ارقـام سرسـام آور مـی گذریـم و مقـداری بـه محلات
پاییـن تـر مراجعـه مـی کنیـم .خیابـان سـهروردی جنوبی در
بافـت تجـاری و اداری مرکـز تهـران  ،اینجـا اگـر  40میلیـون

تومـان پـول پیـش داشـته باشـی ،بـرای اجـاره یـک آپارتمان
حـدود  60متـری فـول امکانـات بایـد ماهانه  2میلیـون تومان
اجـاره بپردازید.
البتـه متـراژ باالتـر گـران تـر اسـت مثلا در همـان حوالـی در
خیابـان بهـار شـیراز بـا  40میلیون تومان پول پیـش باید برای
اجـاره معـادل  3میلیـون تومـان درمـاه بپردازید یـا اجاره یک
واحـد  78متـری فاقد آسانسـور امـا دارای پارکینگ در خیابان
سـلیمان خاطـر بـا  35میلیون تومان ودیعـه ؛ 3میلیون و 200
هـزار تومـان درماه تمام می شـود.
.از متصـدی املاک خیابـان سـهروردی جنوبی می پرسـم که
دلیـل ایـن نـرخ هـای بـاال چیسـت ،می گویـد که اینجـا بافت
اداری و تجـاری تهـران اسـت و برخـی از افـراد مـی خواهنـد
محـل کار و سکونتشـان نزدیـک باشـد بنابرایـن اینجـا نـرخ
هـای اجـاره باال اسـت.

هنوز فصل مدارس است!

ازمتصـدی یکـی از بنـگاه هـای معاملات املاک دربـاره ایـن
کـه تکلیـف ایـن گرانـی در آینـده چـه مـی شـود ،می پرسـم
؛مـی گویـد :هنـوز فصـل مـدارس اسـت و خانـواده هـا درگیـر
امتحانـات بچـه هایشـان هسـتند ،چند روز دیگر کـه امتحانات
تمام شـود و گرمای تابسـتان بیاید ،اینجا شـلوغ تر می شـود
و احتمـاال قیمتهـا هـم افزایـش پیدامـی کند.
بـه حرکـت بـه سـمت جنـوب در پایتخـت ادامـه مـی دهیم و
بـه خیابـان بهـار جنوبی می رسـیم.
اینجـا قیمتهـا مقـداری پاییـن تـر اسـت .مثلا اجـاره یـک
واحـد  65متـری در خیابـان بهـار جنوبـی بـا پارکینـگ و
آسانسـور در طبقـه پنجـم یـک مجتمـع معـادل  150میلیون
تومـان رهـن کامـل یـا  100میلیـون تومـان ودیعـه بـا 1/5
میلیـون تومـان اجـاره ماهیانه اسـت.مقداری پایین تـر بیایید
ارزانتـر هـم مـی شـود  ،کرایـه یـک آپارتمـان  50متـری بـا
15سـال سـاخت فاقد پارکینگ و آسانسـور در حاشـیه خیابان
انقلاب نرسـیده بـه پـل چوبـی بـا  30میلیـون تومـان ودیعه

 1/5میلیـون تومـان درمـاه اسـت.

امسال اجاره ها به
قدری باال رفته که
مستاجرانتمدید
قرار داد با مالک
قبلی را به نفع
خودشان می دانند
و سعی می کنند
به هر طریقی شده
اجاره نامه شان را
تمدید کنند چون
اکثر مردم به این
نتیجه رسیده اند
جابه جایی محل
سکونت در وضعیت
تورم های امروز و
باالرفتن بی قانون و
قاعده اجاره ها به
نفعشاننیست

رهن آاپرمتان ،مرتی یک میلیون تومان

امـا محلات مناطـق جنوبـی تهـران نـرخ هـای معقـول تـری
دارنـد هرچنـد کـه بازهم باال سـت اما نجومی نیسـت و به نظر
مـی رسـد مقـداری نظـام منـد اسـت .مثلا در انتهـای خیابان
قلعـه مرغـی در منطقـه  17تهـران یـا محله جوادیـه در همان
نزدیکـی رهـن آپارتمـان متـری یـک میلیـون تـا یـک میلیون
و 200هـزار تومـان اسـت ،مثلا رهـن کامـل یـک واحـد 100
متـری فاقـد پارکینـگ معـادل  100میلیـون تومـان تمـام می
شـود یـا اجـاره یک واحـد دوخوابه دارای پارکینـگ  65متری،
 20میلیـون تومـان ودیعـه و یـک میلیـون و  800هزارتومـان
ماهیانه اسـت.
مقـداری باالتـر در خیابـان خیام جنوبی در جنـوب بازار تهران
نیـز تقریبـا همیـن قیمتهـا حاکـم اسـت.مثال یـک واحد 60
متـری درایـن منطقـه بـا  20میلیـون تومـان ودیعـه و یـک
میلیـون و  200هزارتومـان اجـاره داده مـی شـود.

متایل اجاره نشین ها به متدید قرارداد

وضعیـت اجـاره بهـا در مشـهد نیز سـر به فلک کشـیده اسـت.
اجـاره بهـا و رهـن در برخـی مناطـق از جمله مناطق باالشـهر
مشـهد تـا  2برابـر هم افزایش داشـته اسـت.
ایـن افزایـش به گونه ای اسـت که مسـتاجران حاضر هسـتند
بـا افزایـش اجـاره بهـا ،محـل اجـاره را تمدیـد کننـد .طبیعتـا
اجـاره بهـای تمدیـدی بـا افزایـش کمتری مواجه اسـت.
یکـی از مشـاوران املاک در بولـوار شـهید رسـتمی کـه جزو
مناطـق پاییـن شـهر مشـهد اسـت می گویـد :و امسـال اجاره
هـا بـه قـدری بـاال رفتـه کـه مسـتاجران تمدیـد قـرار داد بـا
مالـک قبلـی را بـه نفـع خودشـان مـی داننـد و سـعی مـی
کننـد بـه هـر طریقـی شـده اجـاره نامه شـان را تمدیـد کنند
چـون اکثـر مـردم بـه این نتیجه رسـیده اند جابـه جایی محل
سـکونت در وضعیـت تـورم هـای امـروز و باالرفتـن بـی قانون

فرهادیـه یـادآور شـد :اکنـون واحدهـای زیـر  ۱۵۰متـر مربـع
از مالیـات معـاف هسـتند؛ اگـر فـردی هـم  ۳واحـد  ۶۰یـا ۷۰
متـری داشـته باشـد ،واحـد سـوم از معافیـت مالیاتـی خـارج
خواهـد شـد.وی تأکیـد کـرد :هنـوز در ایـن زمینـه بـه جمـع
بنـدی نرسـیدهایم امـا احتمـاالً از مشـوقهای مالیاتـی بیشـتر
اسـتفاده خواهیـم کـرد .قـرار نیسـت سـقف اجـاره بـه صورت
دسـتوری تعییـن شـود بلکـه شـاخصی بـه مـردم میدهیـم
تـا بـازار اجـاره مسـکن از آشـفتگی خـارج شـود چـون اکنون
مسـتأجر خواهـان افزایـش  ۱۰درصـدی اجـاره بهاسـت و
موجـر خواهـان افزایـش  ۸۰درصـدی؛ امـا هیچیـک درسـت
نمیگوینـد و هـر دو اشـتباه میکننـد.

رسنوشت  ۲اپیه مالیایت «عایدی مسکن» و
«خانه های خایل» به کجا انجامید؟

مدیـرکل دفتـر برنامـه ریـزی و اقتصـاد مسـکن وزارت راه و
شهرسـازی اظهـار کـرد :معتقـدم اجـرای همزمـان مالیـات بر
عایـدی مسـکن و مالیـات بـر خانههـای خالـی نیـز در کنتـرل
بـازار مسـکن مؤثـر اسـت.وی دربـاره سرنوشـت ایـن دو پایـه
مالیاتـی گفـت :سـازمان امـور مالیاتـی در حـال جمـع بنـدی
الیحـه مالیـات بر عایدی مسـکن اسـت ،آن را آمـاده کرده و به
دولـت ارسـال خواهـد کـرد .درباره مالیـات بر خانههـای خالی
نیـز کـه نیازمنـد ایجـاد سـامانه ملـی امالک و اسـکان اسـت،
مـن شـخصاً در حـال پیگیـری بـرای راه انـدازی ایـن سـامانه
هسـتم کـه نهایی شـود.

ابزار مسکن منتظر سیاستهای جدید درابره
اجاره هبا

در هـر صـورت مـی تـوان گفت کـه هرچند کنتـرل قیمتهای
اجـاره بهـا درکالنشـهرهایی مثـل تهـران تابـع قوانیـن بـازار
اسـت و بـه صورت دسـتوری امکان پذیر نیسـت امـا دولت می
توانـد بـا فراهـم کردن بسـترها و سـاختارهایی مثـل مالیات بر
عایـدی سـرمایه و مالیـات بـر خانـه هـای خالـی و مالیاتهای
پلکانـی بـر اجـاره بهـا  ،امـکان سـودجویی برخـی از افـراد و
سـوداگران را کاهـش دهـد و از سـوی دیگـر بـا درنظـر گرفتن
سیاسـتهای حمایتـی در تولیـد و سـاخت و عرضـه مسـکن
فضـا را بـرای کاهـش قیمـت مهیـا و درنتیجـه شـرایط را برای
مسـتاجران و افـراد فاقـد مسـکن آرام تـر و باثبـات تـر کند.

