U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Housing Office of Multifamily Housing Programs

حقيقت نامه
برای ساکنينی که از وزارت اسکان و توسعه
شھری کمک می گيرند

قسمت 236
"اجاره شما چگونه
تعيين می شود"
اداره اسکان
** جون ** 2007

اين حقيقت نامه يک راھنمای ايجاد شده جھت آگاه ساختن
نمايندگان مالک /مديريت ) (OAو ساکنين کمک گرفته از
وزارت اسکان و توسعه شھری در رابطه با مسئوليت ھا و
حقوق مربوط به آشکار ساختن درآمد و تاييد آن است.

چرا تعيين صحيح درآمد و اجاره
مھم است
مطالعات وزارت اسکان و توسعه شھری نشان می دھد که
بسياری از خانواده ھای ساکن اجاره غير صحيحی را می
پردازند .داليل اصلی اين مسئله عبارتند از:
 گزارش کمتر از مقدار واقعی درآمد توسط خانواده ھا ،و
 عدم اعطای استثناء ھا و کسورات توسط نمايندگان مالک
 /مديريت در رابطه با آنچه که خانواده ھای ساکن
مستحق آن ھستند.
نمايندگان مالک  /مديريت و ساکنين ھمگی مسئول ھستند
اطمينان حاصل نمايند که اجاره صحيح پرداخت می شود.
مسئوليت ھای نمايندگان مالک  /مديريت :
 بدست آوردن اطالعات درست مربوط به درآمد
 تاييد درآمد فرد ساکن
 اطمينان از اين موضوع که ساکنين استثناء ھا و
کسوراتی را که مستحق آن ھستند دريافت می دارند
 محاسبه صحيح اجاره مستاجر
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عرضه کردن يک کپی از موافقت نامه اجاره و ھمچنين
تصميمات مربوط به درآمد و اجاره به مستاجرين
محاسبه مجدد اجاره ھنگامی که تغييرات در ترکيب
خانواده گزارش می شود
محاسبه مجدد اجاره ھنگامی که درآمد فرد ساکن کاھش
می يابد
محاسبه مجدد اجاره ھنگامی که درآمد فرد ساکن به
مـقدار  200دالر يا بيشتر در ماه افزايــش می يابد
ارائه اطالعات مربوط به سياست ھای نمايندگان مالک /
مديريت بنا به درخواست
آگاه ساختن ساکنين از ھرگونه تغيير در شرايط يا اقدامات
مربوط به گزارش درآمد يا تعيين اجاره

مسئوليت ھای ساکنين
 ارائه اطالعات دقيق ترکيب خانواده
 گزارش تمامی درآمد
 نگھداشتن کپی اوراق ،فرم ھا و رسيدھايی که درآمد و
مخارج را مستند می سازد.
 گزارش تغييرات در ترکيب و درآمد خانواده که بين
گواھی ھای مجدد ساالنه پيش می آيد
 امضای رضايت نامه ھای مربوط به تاييد درآمد
 پيروی کردن از شرايط و اجاره و مقررات خانه

تعيين درآمد
درآمد ناخالص پيش بينی شده خانواده نه تنھا واجد شرايط
بودن را معين می کند ،بلکه اجاره ای که خانواده خواھد
پرداخت را نيز تعيين می نمايد .درآمد پيش بينی شده ،با به
حساب آوردن استثناءھا و کسوراتي که خانواده طی دوازده
) (12ماه آينده خواھد پرداخـــت ،برای تعيين اجاره خانواده
به کار می رود.
درآمد ساالنه چيست؟
درآمد ناخالص منھای کسورات مربوط به درآمد مساوی
است با درآمد ساالنه.
درآمد تعديل شده چيست؟
درآمد ساالنه منھای کسورات مساوی است با درآمد تعديل
شده.

تعيين اجاره مستاجر
فرمول ھای اجاره قسمت :236
ھمه پروژه ھای قسمت  236دارای يک حداقل اجاره )اجاره
پايه( و يک حداکثر اجاره )اجاره بازار( ھستند.
قسمت  236بدون سھميه آب و برق و گاز؛ مبلغ باالتر به
حساب می آيد:
 % 30 درآمد تعديل شده ماھانه خانواده
 اجاره پايه
 اما نه بيشتر از اجاره بازار
قسمت  236با سھميه آب و برق و گاز؛ مبلغ باالتر به حساب
می آيد:
 % 30 درآمد تعديل شده ماھانه خانواده منھای سھميه آب
و برق و گاز
 % 25 درآمد تعديل شده ماھانه خانواده
 اجاره پايه
 اما نه بيشتر از اجاره بازار
سھميه آب و برق و گاز توسط وزارت اسکان و توسعه
شھری ) (HUDو زمانی تصويب می شود که تمام يا قسمتی
از ھزينه آب و برق و گاز ) و نه تلفن( در اجاره واحد به
حساب نيامده و پرداخت اين ھزينه بر عھده خانواده ای است
که واحد را اشغال کرده است .سھميه آب و برق و گاز به
معنای پرداخت ھمه ھزينه ھای واقعی مربوط به اين موارد
نيست ،بلکه سھميه ای است که به خانواده عرضه می شود تا
به آن در رابطه با ھزينه ھای آب و برق و گاز آن کمک کند.

درآمد و دارايی ھا
ساکنينی که از وزارت اسکان و توسعه شھری کمک می
گيرند موظف ھستند ھمه درآمد خود از ھمه منابع را به مالک
يا نماينده مديريت ) (OAگزارش دھند .استثناءھای مربوط به
درآمد و کسورات قسمتی از روند اجاره مستاجر است.
ھنگام تعيين مبلغ درآمد از دارايی ھا که بايد در درآمد ساالنه
منظور شود ،درآمد واقعی حاصل از دارايی ھا به حساب می
آيد مگر زمانی که ارزش نقدی ھمه دارايی ھا بيشتر از
 5000دالر است ،و مبلغ منظور شده در درآمد ساالنه بيشتر
از  % 2مجموع دارايی ھا يا درآمد واقعی حاصل شده از
دارايی ھا است.
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درآمد ساالنه شامل موارد زير است:
 مبلغ کامل )قبل از کسورات دستمزد( دستمزد ھا و حقوق
ھا ،پرداخت ھای اضافه کار ،کمسيون ھا ،ھزينه ھا،
بخشش ھا و انعام ھا و ساير مزدھای مربوط به خدمات
شخصی
 درآمد خالص از فعاليت يک شغل يا حرفه
 بھره ،سود سھام و ساير درآمد ھای خالص از ھر نوع از
ملک يا مال شخصی ) به قسمت تحت عنوان "دارايی
ھايی که به حساب می آيد /دارايی ھايی که به حساب نمی
آيد" در زير مراجعه کنيد(
 مبلغ کامل مبالغ دوره ای دريافت شده از سوسيال
سکيوريتی ،مقرری ھای ساالنه ،بيمه نامه ھا ،صندوق
ھای بازنشستگی ،پانسيون ھا ،مزايای از کارافتادگی يا
مرگ و ساير انواع مشابه دريافت ھای دوره ای ،به
شمول مبالغ يکباره يا مبالغ ماھانه پيش بينی شده مربوط
به آغاز به تاخير افتاده يک مبلغ دوره ای ** )به استثنای
پرداخت ھای دوره ای به تعويق افتاده درآمد اضافی
تامين اجتماعی و مزايای سوسيال سکيوريتی ،به قسمت
تحت عنوان استثناھای مربوط به درآمد ساالنه "در زير
مراجعه کنيد" ( **
 پرداخت ھايی که به جای درآمد صورت می گيرد ،از
قبيل غرامت ھای بيکاری و از کار افتادگی ،صندوق
غرامت کارگران و مبالغ بازخريد ** ) به استثنای
افزودنی ھای يکباره ،به قسمت تحت عنوان "استثناھای
مربوط به درآمد ساالنه " در زير مراجعه کنيد( **
 کمک ھای ولفر
 سھميه ھای دوره ای و قابل تعيين ،از قبيل نفقه و
پرداخت ھای چايلد ساپورت و کمک ھای عادی يا
ھدايای دريافت شده از سازمان ھا يا اشخاصی که در آن
محل ساکن نيستند
 ھمه پرداخت ھای عادی ،پرداخت ھا و سھميه ھای
مخصوص اعضای نيروی ھای مسلح ) به استثنای
پرداخت مخصوص قرار گرفتن در معرض آتش دشمن (
 ** فقط برای برنامه ھای قسمت  ،8ھرگونه کمک مالی
بيشتر از مبالغ دريافت شده جھت ھزينه تحصيل که فرد
تحت قانون تعليمات عــاليه  1965دريافت مــی دارد،
درآمد آن فرد مــحسوب می شود به استثنای آن که در
مورد اشخاص باالتر از  23سال با کودکان وابسته يا
زمانی که دانشجو با والدين خود زندگی می کند که کمک
قسمت  8می گيرند ،کمک مالی درآمد ساالنه به حساب
نمی آيد .برای مقاصد مربوط به اين پاراگراف ،در رابطه
با تعيين درآمد" ،کمک مالی" شامل عايدات ناشی از وام
نمی شود **

دارايی ھايی که به حساب می آيد:
 سھام ،اوراق قرضه ،اوراق خزانه داری ،گواھی ھای
واريز ،حساب ھای بازار پولی
 حساب ھای بازنشتگی شخصی و حساب موسوم به
Keogh
 صندوق ھای بازنشستگی و پانسيون
 مبالغ نقدی موجود در حساب ھای پس انداز و جاری،
صندوق ھای امانات ،خانه ھا ،و غيره
 ارزش نقدی تمامی بيمه نامه ھای عمر که قبل از مرگ
در دسترس شخص است
 ارزش واقعی امالک اجاره ای و سرمايه گذاری ھای
ديگر
 اموال شخصی نگاه داشته شده به عنوان سرمايه گذاری
 مبالغ کلی دريافت شده يا دريافت ھايی که فقط يکبار
صورت می گيرد
 اسناد مورگج يا گرو گذاشته شده که نزد متقاضی است
 دارايی ھای انتقال داده شده با کمتر از ارزش منصفانه
بازار
دارايی ھايی که به حساب نمی آيد:
 اموال شخصی الزم )لباس ،مبلمان ،اتومبيل ھا ،حلقه
ازدواج ،وسايل نقليه ای که برای استفاده از اشخاص
دارای معلوليت بصورت بخصوصی مجھز شده اند(
 بھره ھای مربوط به تراست زمين ھای سرخ پوستان
 بيمه نامه ھای عمر
 ارزش واقعی واحد تعاونی که خانواده در آن زندگی می
کند
 دارايی ھايی که قسمتی از يک حرفه فعال است
 دارايی ھايی که عمال تحت تملک متقاضی نيست يا به
اسم متقاضی است اما:
 دارايی ھا و درآمدی که متقاضی کسب می کند به
سود شخص ديگری است که عضو خانواده نيست ،و
 شخص مذکور در باال مسئول ماليات ھای درآمدی
است که از آن اموال حاصل می شود
 دارايی ھايی که در دسترس متقاضی نيست و درآمدی را
برای متقاضی حاصل نمی کند )مثال :زنی که در معرض
ضرب و شتم شوھرش قرار گرفته داری يک خانه
مشترک با شوھر خود است .در رابطه با اين وضع
خانوادگی ،او درآمدی از اين دارايی به دست نمی آورد و
نمی تواند دارايی را به پول نقد تبديل کند(.
 دارايی ھايی که در نتيجه موارد زير به مبلغی کمتر از
ارزش منصفانه بازار خود منتقل شده اند:
 مصادره به علت بدھی )فورکلوژر(
 ورشکستگی
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 طالق يا موافقت نامه جدايی اگر متقاضی يا فرد
ساکن از موارد مھمی بھره مند می شود که لزوما به
صورت دالر نيست
استثناھای مربوط به درآمد ساالنه
 درآمد حاصله از اشتغال فرزندان ) از جمله کودکان
پرورشی( زير  18سال
 مبالغ دريافت شده بخاطر مراقبت از کودکان پرورشی يا
افراد بالغ پرورشی )معموال اشخاص دارای معلوليت ،که
با خانواده ساکن نسبتی ندارند و قادر نيستند به تنھايی
زندگی کنند(.
 افزودنی ھای يکباره به درآمد ھای خانواده از قبيل ارثيه
ھا ،پرداخت ھای بيمه ) به شمول پرداخت ھای انجام شده
تحت بيمه سالمتی و تصادف و صندوق غرامت
کارگران ،سرمايه ھای بدست آورده و مبالغ مربوط به
مصالحه بخاطر زيان ھای جانی يا مالی
 مبالغ دريافت شده توسط خانواده که مشخصا ً برای ھزينه
مخارج پزشکی ھر کدام از اعضای خانواده يا در رابطه
با بازپرداخت آن صورت گرفته
 درآمد شخص کمک کننده ای که در خانه زندگی می کند
 ** در رابطه با به حساب آوردن درآمد برای برنامه
قسمت  8جھت دانشجويانی که در يک موسسه آموزش
عالی ثبت نام کرده اند و در باال تحت عنوان "دارايی
ھايی که به حساب می آيد" قرار می گيرند ** ،مبلغ
کامل کمک مالی دانشجو که يا مستقيما ً به دانشجو و يا به
موسسه آموزشی پرداخت شده است.
 پرداخت مخصوص به يک عضو خانواده که در
نيروھای مسلح خدمت می کند و در معرض آتش دشمن
است
 مبالغ دريافت شده تحت برنامه ھای تعليماتی که ھزينه آن
توسط وزارت اسکان و توسعه شھری ) (HUDتامين
شده است
 مبالغ دريافت شده توسط شخص دارای معلوليت که برای
مقاصد مربوط به واجد شرايط بودن درآمد اضافی تامين
اجتماعی و مزايا برای مدت محدودی ناديده گرفته شده
اند زيرا به منظور استفاده تحت يک " برنامه برای
رسيدن به خودکفايی" ) (PASSکنار گذاشته شده اند.
 مبالغ دريافت شده توسط يک شرکت کننده در برنامه ھای
ديگر کمک عمومی که مشخصا به خاطر يا برای
بازپرداخت مخارج انجام شده از جيب صورت می گيرد
) تجھيزات مخصوص ،لباس ،حمل و نقل ،مراقبت از
کودک و غيره( منحصراً برای امکان پذير ساختن شرکت
در يک برنامه مخصوص انجام شده اند
















مواجب خدمت شخص ساکن )که بيش از  200دالر در
ماه نيست(
درآمد ھا و مزايای افزايشی پرداخت شده به ھرکدام از
اعضای خانواده برای واجد شرايط ساختن او در شرکت
در برنامه ھای تعليمات حرفه ای ايالتی يا محلی و تعليم
يک عضو خانواده به عنوان کارمند مديريت مقيم
درآمد موقت ،غير تکراری ،يا پراکنده )از جمله ھدايا(
غرامت ھای پرداخت شده توسط يک دولت خارجی طبق
شکايات طرح شده تحت قوانينی که آن دولت به اشخاصی
می پردازد که در دوره نازی ھا مورد آزار قرار گرفته
اند.
درآمد ھای بيشتر از  480دالر برای ھر دانشجوی تمام
وقت  18ساله يا باالتر ) به استثنای سرپرست خانوار و
شريک زندگی يا ھمسر او(
پرداخت ھای کمک مربوط به فرزند خواندگی که از
 480دالر برای ھر کودک مربوطه فراتر می رود
پرداخت ھای دوره ای به تعويق افتاده درآمد اضافی
تامين اجتماعی و مزايای سوسيال سکيوريتی بصورت
يک مبلغ يکباره يا مبالغ ماھانه پيش بينی شده
مبالغ دريافت شده توسط خانواده به شکل بازپرداخت ھا
يا تخفيف ھا تحت قانون ايالتی يا محلی برای ماليات ھای
امالک پرداخت شده جھت واحد مورد سکونت
مبالغ پرداخت شده توسط يک سازمان ايالتی به يک
خانواده با عضوی که معلوليت ذھنی يا رشدی دارد و به
خاطر کم کردن ھزينه خدمات و تجھيزات الزم در خانه
زندگی می کند و نيز تجھيزاتی که برای نگاه داری عضو
معلول در خانه الزم است

استثناء ھای دستور داده شده توسط حکومت فدرال










ارزش مبلغ تخصيص داده شده به خانوار واجد شرايط
تحت قانون فود استامپ 1977
پرداخت ھای انجام شده به داوطلبان تحت قانون خدمات
داوطلبان داخلی 1973
مبالغ دريافتی تحت قانون مصالحه دعاوی بوميان آالسکا
درآمد حاصله از زمين ھای بی حاصل مشخصی در
اياالت متحده که در تراست قبايل سرخ پوست بخصوصی
نگاه داری می شود
مبالغ يا پرداخت ھای انجام شده تحت برنامه کمک
انرژی خانگی افراد کم درآمد وابسته به وزارت بھداشت
و خدمات انسانی
دريافتی ھا تحت برنامه ھايی که تمام يا قسمتی از ھزينه
آن طبق قانون اشتراک تعليمات پرداخت شده است
درآمد حاصله از بودجه اختصاص داده شده به قبيله گراند
ريور سرخ پوستان اوتاوا
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اولين  2000دالر سھام سرمايه دريافت شده از منابع
مالی اختصاص داده شده توسط دادگاه به کميسيون
دعاوی سرخ پوستان يا دادگاه دعاوی اياالت متحده ،بھره
ھای تعلق گرفته به افراد سرخ پوست در تراست يا زمين
ھای محصور  ،از جمله اولين درآمد  2000دالر در سال
دريافت شده توسط افراد سرخ پوست از منابع مالی که از
بھره ھای نگھداری شده در اين تراست يا زمين ھای
محصور ناشی می شود
مبالغ کمک ھزينه تحصيلی که ھزينه آن تحت عنوان IV
قانون تعليمات عالی  1965تامين شده ،از جمله اعطائيه
ھای مربوط به برنامه فدرال کار و تحصيل يا تحت
برنامه ھای کمک دانشجويی اداره امور سرخ پوستان
مبالغ دريافتی از برنامه ھای تامين شده تحت عنوان V
قانون آمريکايی ھای مسن تر مصوب 1985
مبالغ دريافتی در  1ژانويه  1989يا پس از آن از
صندوق مصالحه عامل شيميايی نارنجی يا ھرگونه
صندوق ديگر تاسيس شده متعاقب مصالحه انجام شده در
شکايت مسئوليت محصول مربوطه موسوم به In Re
Agent
مبالغ دريافت شده تحت قانون مصالحه دعاوی سرخ
پوستان ايالت مين مصوب 1980
ارزش ھرگونه مبلغ عرضه شده يا ترتيب داده شده
مراقبت از کودک )يا ھرگونه مبلغ دريافت شده به عنوان
ھزينه چنين مراقبتی در رابطه با ھزينه ھايی که اين
مراقبت در بر داشته( تحت قانون اعطائيه يکباره مراقبت
و پرورش کودک مصوب 1990
مبالغ باز پرداختی کرديت ماليات بر درآمد کسب شده
) (EITCدر  1ژانويه  1991يا پس از آن
پرداخت ھای انجام شده توسط کميسيون دعاوی سرخ
پوستان به قبايل و عشاير متحد موسوم به قوم سرخ
پوست ياکيما يا قبيله آپاچی از زيستگاه Mescalero
سرخ پوستان
مبالغ اختصاص داده شده ،درآمد ،و پرداخت ھای انجام
شده به شرکت کنندگان در برنامه  AmeriCorpsتحت
قانون خدمت ملی و اجتماعی مصوب 1990
ھرگونه مبلغ پرداختی تحت مقررات 38U.S.C. 1805
به کودکی که از تغيير فرم مھره ھا رنج می برد و فرزند
يک کھنه سرباز ويتنام است
ھر مبلغ غرامت قربانی جرم )تحت " قانون قربانيان
جرم"( که از طريق کمک قربانی جرم )يا پرداخت يا
بازپرداخت ھزينه چنين کمکی( بصورتی دريافت شده که
تحت قانون "قانون قربانيان جرم" و به دليل ارتکاب جرم
عليه متقاضی تحت "قانون قربانيان جرم" معين شده
است.

 مستمری ھا ،درآمد ھا و پرداخت ھای انجام شده به افراد
شرکت کننده تحت قانون سرمايه گذاری نيروی کاری
مصوبه 1998
 ھرگونه مزايای معلوليت به تعويق افتاده وزارت امور
کھنه سربازان که بصورت يک مبلغ کلی يا در مبالغ
ماھانه پيش بينی شده توسط مستاجر دريافت می شود و
با قانون اسکان و بھبود اقتصادی ) 2008موسوم به
 (HERAھمخوانی دارد

کسورات










 480دالر برای ھر فرد وابسته از جمله دانشجويان تمام
وقت يا اشخاص دارای معلوليت
 400دالر برای ھر خانواده سالمند يا خانواده از کار
افتاده
مخارج بازپرداخت نشده پزشکی ھر خانواده سالمند يا
خانواده از کار افتاده که جمع آن بيش از  % 3درآمد
ساالنه است
مخارج منطقی بازپرداخت نشده مراقبت از شخص توسط
ديگری يا مخارج وسايل اضافی جھت عضو )اعضای(
از کار افتاده خانواده که به عضو )اعضای( خانواده
اجازه می دھد کار کنند و جمعا ً بيش از  %3در آمد
ساالنه است
اگر يک خانواده سالمند ھم دارای مخارج پزشکی
بازپرداخت نشده و ھم مخارج کمک از کار افتادگی
است ،ھزينه  % 3درآمد فقط يکبار در نظر گرفته می
شود.
ھرگونه مخارج منطقی مراقبت از کودک برای کودکان
زير  13سال که برای قادر ساختن عضو خانواده در
جھت اشتغال بکار يا پيشبرد آموزش کودک الزم است

مراجع
مقررات:
 کتابچه مقررات برنامه عمومی وزارت اسکان و توسعه
شھری؛  24 CFRقسمت 5

کتابچه:
 ،4350.3 شرايط استفاده از برنامه ھای اسکان چند
خانواری بھره مند شده از سوبسيد

ابالغيه ھا:
 ابالغيه " استثناھای تعيين شده فدرال" ، 66 FR 4669
به تاريخ  20اپريل 2001
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برای اطالعات بيشتر:
اطالعات بيشتر درباره برنامه ھای وزارت اسکان و توسعه
شھری را روی تارنمای وزارت اسکان و توسعه شھری به
نشانی  http://www.hud.govبيابيد

