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بورس ۷۲۸ واحد افت کرد

شهروند|  در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 878 میلیون 
ســهم و حق  تقدم بــه  ارزش یــک هزار و 
278میلیارد تومان در 286 هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
728 واحدی در ارتفاع 211هزار و 17 واحد 

قرار گرفت. 
بر اســاس ایــن گــزارش، در بازارهای 
فرابورس ایران هم با معامله 1287میلیون 
ورقــه بــه  ارزش 741میلیــارد تومان در 
154هزار نوبت، آیفکس 4 واحد افت کرد و 
در ارتفاع 2583 واحد قرار گرفت. بیشترین 

اثر منفی بر رشد دماسنج بازار ســهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر شد.

در تاالر حافظ
 وزیر راه و شهرسازی از یک طرح جدید 

برای کنترل اجاره بها خبر داد:

ایده مالیات برای 
صاحبخانه های 

بی انصاف
شــهروند|   از صاحبخانه هــای بی انصــاف مالیات 
می گیریم! این کلیت خبری است که محمد اسالمی، وزیر 
 راه و شهرسازی اعالم کرده و گفته است که این وزارتخانه به 
کمک مجلس به دنبال طرحی است که از  صاحبخانه های 
متخلف مالیــات بگیرد. او تخلف صاحبخانه هــا را اجاره 
بهای خارج از عرف و بی حســاب و کتاب دانسته است. با 
این حال  مالیات بر اجاره خانه همیشه حرف و حدیث های 
زیادی درباره  آن داشته است. حاال از آنجایی که نرخ اجاره 
بها در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته، به نظر 
 مسئوالن گرفتن مالیات می توانند این بازار را کنترل کنند. 

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی، اعالم کرده قرار 
است قوانین جدیدی برای گرفتن مالیات از  صاحبخانه ها 
تدوین شــود تا اجاره بهای مســتاجران کنترل شود. او 
دراین باره گفته است:   »درســال های  اخیر واقعا در حق 
مستاجران ظلم شده اســت و به همین خاطر طرحی را 
همراه با مجلس دنبال می کنیم تا  از صاحبخانه ها مالیات 

بگیریم و لجام گسیختگی بازار اجاره بها کنترل شود .  « 
وزیر با انتقــاد از عملکرد صاحبخانه هــا و این که هیچ 
نظارتی روی نرخ اجاره بها نیســت، می گوید: » متاسفانه 
صاحبخانه ها در بازار، خانه های شان را با نرخ تورم مسکن 
اجاره می دهند که این موضوع  اصولی نیست و باید کنترل 
شــود.  به همین خاطر با مجلس به دنبال این هستیم که 
در بندی که در قانون  معافیت مالیاتی موجرها وجود دارد 
یکسری تسهیالت ایجاد کنیم و این مسأله به طور جدی 

درحال  پیگیری است.« 
آیا صاحبخانه های ایرانی واقعا هیچ مالیاتی 

نمی دهند؟
اما آیــا از صاحبخانه های ایرانی هیــچ مالیاتی گرفته 
نمی شود؟ طبق قانون موجود یکی از فاکتورهای  گرفتن 

مالیات از صاحبخانه ها متراژ خانه های آنها اســت.طبق 
قانون اگر موجری خانه ای که اجاره داده  پایین تر از 200 
متر باشد، مشمول پرداخت مالیات نمی شود.از طرف دیگر 
اگر فردی خانه اش را به  اقوام درجه یک اجاره دهد و هیچ 
سند و مدرکی هم مبنی بر دریافت اجاره از آن ملک وجود 

نداشته باشد،  از پرداخت مالیات معاف می شود. 
یکی دیگر از راه های معافیت مالیاتی این است که اگر 
مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، خانه خود را به  اجاره فرد 
دیگری واگذار کند و خانه دیگری را برای ســکونت خود 
اجاره کند یا به خانه های ســازمانی  نهادها مراجعه کند، 
مالیات منظورشده برای او مابه التفاوت مبلغ اجاره بهای 
دریافتی خود از اجاره  پرداختی خواهد بود . همچنین اگر 
ثابت شــود که فردی تنها منبع درآمدش اجاره خانه ای 
اســت که دریافت  می کند، بــاز هم دولــت از او مالیات 

نمی گیرد. 
بازار اجاره بها با مالیات کنترل می شود

عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مســکن اما  درباره 
این که گرفتن مالیات از صاحبخانه هایی که خانه هایشان 
را باالتر از نرخ درنظر گرفته شــده اجــاره می دهند، به 
»شــهروند« می گوید:  »این که بــا صاحبخانه هایی که 
از شــرایط اقتصادی سوءاســتفاده می کنند و نرخ های 
غیرواقعی برای اجاره بهای خانه هایشان درنظر می گیرند، 

برخورد کنیم و مالیات های ســنگین برایشــان درنظر 
بگیریم، اتفاق خوبی اســت  و می تواند در دراز مدت، روی 
بازار اجاره بها تأثیر مثبت داشته باشد. «او ادامه می دهد:  
»این روش در کشــورهای اروپایی هم  انجام شده و تأثیر 
مثبتی داشته است، اما باید این را  در نظر بگیریم که این جا 
ایران اســت و مردم برای دور زدن قانون روش های زیادی 
را به کار می گیرند.  بنابراین طراحی ســامانه های دقیقی 
که بتواند قراردادهای اجاره را کنتــرل کند و با تخلفات 
آن برخورد  قانونی انجام دهــد، در تاثیرگذاری این روش 
بســیار موثر اســت.« زینعلی با بیان این که برای گرفتن 
مالیات از صاحبخانه ها باید قانون به طور جدی اجرا شود، 
ادامه  داد:  »برای گرفتن مالیات از موجرانی که خانه های 
خود را با نرخ های غیرواقعی اجاره می دهند، الزم  است که 
همه اجاره نامه ها دارای کد رهگیری باشند.این درحالی 
اســت که همه ما به خوبی می دانیم که  برخی موجران و 
مستاجران برای این که کمیسیون ندهند، بین خودشان 
قرارداد می نویسند و همین  موضوع برایشان دردسرساز 
هم می شود. به همین دلیل برای گرفتن مالیات از متخلفان 
باید تمام اجاره نامه ها ثبت شود که درحال حاضر چنین 
اتفاقی نمی افتد. طرح مطرح شــده از طرف وزیر هم فعال 
در  حد ایده مطرح شده و برای اجرای آن به مکانیسم ها و 

سامانه هایی نیاز داریم که همه چیز را ثبت  کنند.« 
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مشتریان برلیانس؛ پراید، تیبا، ساینا یا کوییک بگیرند. سایپا با اطالعیه ای طرح های پیشنهادی 
خود را برای مشتریان محصوالت برلیانس اعالم کرد و در این طرح سه روش به صورت اختیاری برای 
مشتریان فراهم شده است. به گزارش تسنیم در روش دوم مشتریان در صورت تمایل می توانند وجه 
ثبت نامی خود را با ســود انصراف 45درصد از زمان ثبت نام اولیه خودرو دریافت کنند و یک دستگاه 
خودرو از محصوالت موجود سایپا با قیمت قبل از  اردیبهشت 98 با قابلیت خرید انصرافی برای مشتری 
فراهم شود. در روش سوم این طرح، مشتریان می توانند تا آغاز مجدد تولید از سود مشارکت و جریمه 

تاخیر طبق قرارداد )سود 27درصد( نسبت به امضای الحاقیه به صورت اختیاری اقدام کنند.

به جای 
برلیانس 

پراید بگیرید

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

 موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثال پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1298.04

14.84

71.21

70.78

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرسنا )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

14.901

16.842

19.142

4.079

-

ت
 قیم

وی
ابل

ت

قیمت خودرو بازار نوع خودرو

51،500،000 پراید 111

50،000،000 پراید 131

47 ،500،000 پراید 151

200 ،000،000 چانگان

51،000،000 تیبا صندوق دار

60،500،000 ساینا دنده ای

82،500،000 پژو 405

88،500،000 SLX پژو

83،500،000 پژو 405 دوگانه سوز

97،500،000 پژو پارس

120،500،000 پژو پارس TU5 کالس 13

96،000،000 پژو 206 تیپ 2

118،000،000 پژو 206 تیپ 5

114،000،000 V8 پژو 206 صندوقدار

83،000،000 )LX( سمند ال ایکس

88،000،000 EF7 سمند

93،000،000 سمند دوگانه سوز کالس 16

125،500،000 دنا

140،000،000 تندر پالس دنده

125،500،000 پژو 207 دنده ای

مزدا3 475،000،000

155،500،000 H30 

185،000،000 استپ وی

170،500،000 207 اتوماتیک

380،000،000 پژو2008

91،500،000 رانا
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