
قیمت نفت با  کرونا افزایش یافت
با کم شدن نگرانی  ها تقاضا برای سوخت در چین، 
قیم��ت نفت در معامالت ام��روز به 55.27 دالر در 

هر بشکه افزایش یافت.
 پ��س از اینکه چین کمتری��ن تعداد ابتال روزانه به 
وی��روس کرون��ا از اواخر ماه ژانوی��ه را اعالم کرد و 
امید به افزایش تقاضا برای س��وخت در این کشور 
زنده ش��د، قیمت نفت در معام��الت امروز افزایش 
یافت.ه��ر بش��که نفت برنت ب��ا 1.26 دالر افزایش 
55.27 دالر فروخت��ه ش��د و هر بش��که نفت خام 
آمریکا با 90 س��نت افزای��ش 50.84 دالر معامله 
ش��د. نرخ رش��د موارد جدید ابتال به ویروس کرونا 
در چین ب��ه کمترین میزان از 30  ژانویه رس��ید. 
هنوز، کارشناس��ان در مورد پیش بینی زمان اینکه 
چه زمانی ش��یوع این بیماری به اوج خود برس��د، 
محتاط هس��تند.محدودیت های مسافرتی به چین 
و بالعکس، قرنطینه س��ازی ها، مصرف س��وخت را 
کاهش داده اس��ت. دو پاالیشگاه بزرگ چین اعالم 
کردن��د که روند پاالیش خ��ود را حدود 940 هزار 
بش��که در روز کاه��ش خواهن��د داد زی��را مصرف 
کاهش یافته اس��ت و ب��ه حدود 7 درص��د میزان 
پاالیش 2019 رس��یده است. اداره اطالعات انرژی 
آمریکا اعالم کرد رشد تقاضا برای نفت در جهان در 
سال جاری را به علت شیوع ویروس کرونا و کاهش 
مصرف نفت در این کشور، 310 هزار بشکه در روز 

کاهش داد. فارس

 ۱۲ برابر شدن ظرفیت 
منصوب نیروگاهی در ۴ دهه

وزی��ر نیرو گفت: جمعیت کش��ور به نس��بت چهار 
دهه پیش فقط 2.3 برابر شده، اما ظرفیت منصوب 

نیروگاهی در کشور 12 برابر شده است.
 رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت وگو با رادیو اقتصاد 
خبرداد: جمعیت کش��ور به نسبت چهار دهه پیش 
فقط 2.3 برابر افزایش یافت��ه، اما ظرفیت منصوبه 
نیروگاهی 12 برابر ش��ده اس��ت. رضا اردکانیان در 
برنام��ه رهیاف��ت رادیو اقتصاد ضم��ن تبریک دهه 
مب��ارک فجر افزود: این آم��ار و اطالعات حاکی از 
اینکه به برکت انقالب اس��المی عقب ماندگی های 
وسیع در بخش خانگی و تجاری جبران شده است. 
وی همچنین اظهارداش��ت: هم اکنون دسترسی به 
برق در خاور میانه در بخش شهری 78 درصد و در 

بخش روستایی 98 درصد است.
وزیر نیرو گفت: متوس��ط دسترسی به برق در دنیا 
در بخش شهری 96 درصد و در بخش روستایی 79 
درصد است. وی افزود: دسترسی برق در کشور در 
جمعیت شهری 100 درصد و در جمعیت روستایی 
99.7 درصد اس��ت. اردکانیان تصریح کرد: اکنون 
س��طح دسترس��ی ایران به برق از س��طح متوسط 
دنیا در حوزه ش��هری و روستایی بیشتر است. وی 
ادامه داد: یکی از بهره مندی ها از این ظرفیت 12 
برابری اینکه جامعه ش��هری و روستایی ایران پس 
از 41 س��ال از حیث دسترس��ی به ب��رق در بخش 
باالی جدول دسترسی در دنیا قرار دارد. وزیر نیرو 
گفت: بطورکلی 52 هزار و 983 روستا در این چهار 
دهه به برق دسترسی پیدا کرده اند که متوسط هر 

سالی 1300 روستا می شود.

 خودکفایی در تولید مواد اولیه 
داروهای زیستی

معاون��ت  زیس��ت فناوری  توس��عه  س��تاد  دبی��ر 
علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: در زمینه 
تولید مواد اولیه داروهای زیستی خودکفا هستیم و 

هیچ ماده اولیه ای به کشور وارد نمی شود.
مصطف��ی قانعی با اع��الم این خبر اظه��ار کرد: ما 
زمانی که می گوییم مواد اولیه دارویی تولید کردیم، 
یعنی از ابتدا تا انتهای آن در کش��ور تولید می شود 
و اگر غیر از این باش��د، نمی گویی��م تولید کردیم.

وی ب��ا بیان این که به ج��رات اعالم می کنم که در 
زمین��ه تولید مواد اولیه داروهای زیس��تی خودکفا 
هس��تیم، افزود: البته هم��ه تالش ها در همین حد 
نمانده اس��ت و برنامه هایی ب��رای تولید مواد اولیه 
داروهای شیمیایی که بخش بزرگی از بازار دارویی 
را تش��کیل می دهد، ه��م داریم. قانع��ی ادامه داد: 
تولی��د ماده اولی��ه داروهای ش��یمیایی هم یکی از 
اهداف س��تاد است. در تالش هس��تیم تا با کمک 
دانش بنیان های داخلی، طی دو تا س��ه س��ال این 

مواد را هم تولید بومی کنیم. 

اخبار

بنگاه داری بانک ها پایان می یابد؟ 
ایجاد داالن نرخ سود بین بانکی از سوی بانک مرکزی

گزارش

بان��ک مرکزی داالن نرخ س��ود بین بانکی را 
تعریف ک��رده و در آن، نرخ کف داالن را نرخ 
پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی و نرخ 
س��قف آن را نرخ تنزیل مجدد نهایی تشکیل 
می دهد حال آنکه همچنان این سوال مطرح 
اس��ت که آیا با ای��ن اقدام بانک ها به مس��یر 
واقعی وظایفش��ان یعنی کمک به تولید وارد 
می شوند و یا همچنان به بنگاه داری و سوخت 

سرمایه ادامه می دهند.
اقتصاد کش��ورها در دنیای ام��روز به عملکرد 
بانک ه��ا معطوف ش��ده اس��ت. کش��ورهایی 
ک��ه دارای س��اختار بانکی منس��جم و فعالی 
بوده اند توانس��ته اند در مسیر تولید و صنعتی 
ش��دن گام بردارن��د و دامن��ه آن را به حوزه 
سیاس��ت خارجی نیز گسترش دهند چنانکه 
امروزه خدمات مال��ی و بانکی به ابزاری برای 
سیاست خارجی کش��ورها مبدل شده است. 
ش��اید به خاطر اهمیت س��اختار بانکی باشد 
که قدرت های ب��زرگ مالی و اقتصادی اجازه 
نداده اند تا کشورهای دیگر بتوانند وارد عرصه 
صحیح بانداری شوند و با نسخه های تجویزی 
از اقتصاد مورد نظرشان موجب سردرگمی در 
اقتصاد بانکی کشورها ش��ده اند. با این وجود 
بس��یاری از کشورها توانسته اند خود را از این 
حلقه عبور داده و با ایجاد ساختار بانکی سالم 
و تولی��د محور و یا تجارت محور اقتصاد خود 
را سر و س��امان دهند که چین و اقتصادهای 
ش��رق آس��یا را در این چارچوب می توان نام 
برد. ایران نیز در جمع کش��ورهایی است که 
در ط��ول 4 دهه اخیر همواره ب��ر اقدام برای 
خ��روج از اقتص��اد بانکی غی��ر کارآمد تاکید 
کرده و طرح های متعددی نیز مطرح شده اما 
همچنان شاهد سیاست بنگاه داری در عملکرد 
بانک ها هس��تیم و هر کدام به نوعی قوانینی 
که آنها را به عرصه تولید س��وق می دهد دور 
می زنند. مس��ئله ای که در ش��رایط تحریمی 
چالشهای بس��یاری برای کشور ایجاد می کند 
و می تواند پاشنه آش��یلی برای اقتصاد کشور 
باش��د. در چارچوب تس��ریع در روند بانکی و 

تغییر در عملک��رد ناکارآمد بانک ها طرح های 
جدیدی از سوی بانک مرکزی مطرح شده از 
جمله داالن نرخ سود بانکی که عدم همراهی 
بانک ها ش��اید تکرار سرنوشت سایر طرح ها را 

برای این طرح به همراه داشته باشد. 
در همی��ن چارچوب مهر در گزارش��ی درباره 
عملکرد بانک مرکزی و داالن ترخ س��ود بین 
بانکی آورده اس��ت که  بان��ک مرکزی مدتی 
اس��ت که عملیات بازار باز را رسماً کلید زده 
است. دیماه امسال بود که همزمان با برگزاری 
مجمع بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری اس��المی ایران، عملیات بازار 
باز رس��ماً آغ��از به کار ک��رد. فرآیندی که به 
گفت��ه رئی��س بان��ک مرکزی، کاه��ش تورم 
را نش��انه گرفت��ه و ت��الش دارد ت��ا از طریق 
بازارگردان��ی اوراق دولت��ی به واس��طه بانک 
مرکزی، نرخ س��ود را کاهش داده و با کنترل 

نقدینگی، تورم را هم مهار کند.
بر این اساس بانک مرکزی تاکنون در چندین 
نوب��ت حراج، تالش کرده تا اوراق دولتی را به 
فروش برس��اند و زمین��ه ای را فراهم کند که 
بانک ها بتوانند از این اوراق خریداری کرده و 
در زمانی که ب��ه منابع مالی نیاز دارند، آن را 
در بازار به فروش برس��انند. با این روند، بانک 
مرکزی امیدوار اس��ت که بتواند در بازار بین 
بانکی، نظم و قراری را به وجود آورد که ثمره 
آن در می��ان مدت، کنترل ت��ورم خواهد بود.
در واقع بانک ها در س��ایه عملی��ات بازار باز، 
مهل��ت دارند تا بر اس��اس نیازهای نقدینگی 
کوتاه مدت خود، پیش��نهادهای فروش خود را 
به بانک مرکزی ارس��ال کنن��د. بانک مرکزی 
نی��ز در حراج هایی که بر این اس��اس تدارک 
دیده است، کار را پیش خواهد برد و زمینه ای 
را فراهم می آورد که بانک ها با خرید یا فروش 
ای��ن اوراق، بتوانند در ای��ن بازار نقش آفرینی 

کنند.

عملیات بازار باز چگونه متولد شد؟
عملیات بازار باز در سال 1922 در نظام پولی 

ای��االت متح��ده و به صورت کام��اًل تصادفی 
کش��ف ش��د که بزرگترین تحول در سیستم 
بانک��داری مرکزی این کش��ور ب��ود؛ چراکه 
سیس��تم ف��درال رزرو را از ی��ک نهاد منفعل 
)passive( به یک نه��اد فعال )active( در 

امر سیاستگذاری پولی تبدیل کرد.
پس از آن، ایاالت متحده بعد از جنگ جهانی 
اول، از رک��ود اقتصادی س��ختی رنج می برد؛ 
بنابرای��ن بانک ه��ای ف��درال رزرو منطقه ای 
نگران آن بودند که نتوانند هزینه های خود را 
پوش��ش دهند؛ از این رو برای بهبود موقعیت 
درآم��دی خویش در نیمه اول س��ال 1922 

اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی نمودند.
در واق��ع، منابع دریافت��ی از بانک های فدرال 
رزرو منطق��ه ای توس��ط فروش��ندگان اوراق 
مذکور در بانک های تجاری سپرده گذاری شد 
و س��بب متورم ش��دن ذخایر این بانک ها در 
سراس��ر ایاالت متحده ش��د. مقامات سیستم 
فدرال رزرو خیلی زود متوجه شدند که خرید 
اوراق بده��ی دولتی توس��ط آنها، بر ش��رایط 
اعطای اعتبار در سراس��ر کشور تأثیر گذاشته 
و وام دهی را تسهیل کرده است. بدین ترتیب 
عملیات بازار باز به عن��وان ابزار اصلی اعمال 

سیاست پولی توسط فدرال رزرو متولد شد.
کارنامه عملیات بازار باز با گذشت بیش از دو 

هفته از راه اندازی
بر اساس گزارش های رسمی، عملیات بازار باز 
که بی��ش از دو هفته از آغاز رس��می اجرای 
عملیات آن گذش��ته است، به عنوان یک ساز 
و کار پیچیده و فنی، به تدریج در حال رش��د 
اس��ت و بازیگران آن هم بیش��تر خواهد شد. 
در واقع، این س��از و کار برای کنترل نوسانات 
نرخ سود در حول و حوش نرخ سیاستگذاری 
بس��یار کوتاه م��دت در بازار ذخای��ر بانک ها 

استفاده می شود.
رئی��س کل بانک مرکزی در توضیحاتی اعالم 
کرده ب��ود، در این بازار خرید و فروش قطعی 
اوراق دولت��ی و نی��ز قرارداده��ای بازخرید و 
بازخری��د مجدد اوراق دولت��ی در قالب قواعد 

مصوب ش��ورای فقهی انجام ش��ده است. در 
واق��ع، در مواقعی که نرخ س��ود باالتر از نرخ 
سیاس��تگذاری قرار گیرد، بانک مرکزی اقدام 
ب��ه خرید اوراق و افزایش عرضه پول می کنند 
و بر عکس هنگامی که نرخ س��ود پایین تر از 
نرخ سیاستگذاری بیاید اقدام به فروش اوراق 

و کاهش عرضه پول می کند.
همزم��ان بانک مرکزی داالن نرخ س��ود بین 
بانک��ی را ه��م تعریف ک��رده و در این داالن، 
نرخ کف داالن نرخ پس انداز منابع بانک ها نزد 
بانک مرکزی بوده و نرخ سقف داالن نیز نرخ 
تنزی��ل مجدد نهایی اس��ت؛ ضمن اینکه نرخ 
سیاستگذاری همان نرخ مبادالت بین بانک ها 
در حول و حوش نرخ تعیین ش��ده از س��وی 

بانک مرکزی است.
بان��ک مرکزی تنه��ا زمانی در ب��ازار دخالت 
می کند که نرخ بین بانکی از نرخ سیاستگذاری 
فاصله معناداری پیدا کند که نرخ بین بانکی از 

نرخ سیاستگذاری فاصله معناداری پیدا کند، 
این دخالت می تواند ب��ا خرید، فروش، خرید 
مج��دد یا معکوس خرید مج��دد انجام گیرد. 
بانک مرکزی با لحاظ تورم هدف، نس��بت به 
تعیین داالن نرخ س��ود و بالتبع عملیات بازار 

باز اقدام می کند.

توصیه رئیس کل بانک مرکزی به فعاالن 
بازار و بانک ها

حال با گذش��ت بالغ بر دو هفته از راه اندازی 
عملیات ب��ازار باز، عبدالناص��ر همتی رئیس 
کل بان��ک مرکزی به فعاالن ب��ازار و بانک ها 
توصیه می کند که دارایی های غیرنقد خود را 
به اوراق دولتی تبدیل کنند تا بتوانند فعاالنه 
در بازار بین بانکی حضور داش��ته و از مزایای 
آن بهره مند ش��وند، بانک مرکزی با قدرت در 
پی تغییر کانال انتقال سیاس��ت پولی در کنار 

اصالح سالم سازی و ترازنامه بانک ها است.
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 رانت خواران داخلی به دنبال 
ملتهب کردن فضای اقتصادی

همتی رئیس بانک مرکزی گفت: 50 درصد 
ت��وان ما ص��رف خنثی ک��ردن توطئه رانت 

خواران داخلی می شود.
عبدالناصر همتی افزود: متاس��فانه در جنگ 
و فش��ار اقتصادی و تحریم های همه جانبه 
دش��منان خارجی ما درگیر عده ای فرصت 

طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد 
التهاب در جو روانی جامعه دارند.

وی اف��زود: پر واضح اس��ت سرچش��مه این 
حرکات منفی خارج از ایران اس��ت که اجازه 
نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد 
شود. همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله 
با پولش��ویی و اختالس های داخلی خبر داد 
و افزود: با اقدامات مناس��ب و ش��فاف سازی 
س��عی می ش��ود از رانت و پولشویی و ثروت 
اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بعمل آوریم 
و آس��ایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم. 
وی با اش��اره ب��ه حضور میلیون��ی مردم در 
راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن گفت: عشق به 
سردار ش��هید سلیمانی شوق حضور مردم را 
در ای��ن روز مضاعف کرده و ثابت کردند که 
هنوز هم پای انقالب اس��المی و آرمان های 

خود ایستاده اند.  ایسنا

 گزارش مرکز آمار درباره تورم 
نقطه به نقطه

تغیی��رات ش��اخص قیم��ت تولیدکننده کل 
کش��ور در پاییز 98 به 25،6 درصد رسید که 
در مقایس��ه با فصل قب��ل 23.8 واحد درصد 
کاهش داش��ته است. تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در پاییز 98 به 

25.6 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل 
23.8 واحد درصد کاهش داشته است.میانگین 
قیمت دریافتی از سوی تولیدکنندگان به ازای 
تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در 
فصل پاییز 1398 نس��بت به فصل پاییز سال 
1397، 25.6 درص��د افزایش دارد. مرکز آمار 
ایران تغییرات ش��اخص قیم��ت تولیدکننده 
کل کش��ور نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
در فص��ل پاییز 98 را منفی س��ه دهم درصد 
اعالم کرد که در مقایس��ه با فصل قبل، یک و 
ش��ش دهم واحد درصد کاهش دارد.کمترین 
تورم فصلی ب��ه ترتیب مربوط به بخش��های 
تولیدی کش��اورزی )4.5- درصد ( و صنعت 
) 2.3- درصد ( اس��ت . بیشترین تورم فصلی 
تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخشهای 
مع��دن )6.5 درصد ( و خدم��ات 6.2 درصد 

است. صدا و سیما 

 رئیس جمهور با آزاد راه 
همه را غافلگیر کرد

مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، از افتتاح آزمایشی قطعه یک 
آزادراه تهران-شمال با دستور رئیس جمهور خبر 
داد. خیراهلل خادمی در حاشیه آغاز تردد آزمایشی 
از قطعه یک آزادراه تهران -شمال از انتهای بزرگراه 
همت غرب در تهران به س��مت شهرستانک در 

اس��تان البرز در جمع خبرنگاران گف��ت: آزادراه 
تهران-ش��مال بزرگترین پروژه راهسازی کشور 
است که توسط متخصصان داخلی احداث شد و 
افتخاری برای مهندسی کشور محسوب می شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رئیس 
جمهور ما را غافلگیر کرد، ادامه داد: اما وزارت راه 
وشهرسازی و بنیاد مستضعفان بالفاصله پس از 
اعالم رئیس جمهور، اقدام به پاکس��ازی محور و 
برفروبی کردند تا این آزادراه برای تردد آزمایشی 
در روز جاری آماده س��ازی ش��ود. پلیس راه نیز 
قبل از بازگشایی، ایمن بودن آن را آزمایش کرد.
مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور اظهارداشت: عوارض این محور 
به صورت الکترونیکی اخذ شده و نرخ آن شناور 
اس��ت به این معنا که بر اساس میزان پیمایش 
خودروها و در ساعات اوج یا کم باری ترافیک رقم 

آن تغییر می کند.  مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دش��من 
در این ش��رایط تم��ام تالش خود را معط��وف کرده که 
س��رمایه گذاران خارجی س��رمایه های خود وارد ایران 
نکنند، گفت: ثبت س��رمایه گذاری خارجی در کشور به 
رغم تمامی کارشکنی ها، ایجاد موانع و محدودیت ها از 
سوی دشمن 50 درصد بیشتر از 10 ماهه سال گذشته 

بوده است.
فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با 
رادیو اقتصاد گفت: کشور در دوساله اخیر شرایط بسیار 
سخت و دش��واری را تجربه کرده است.وی اظهارداشت: 
دش��من پس از 40 از اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی 
ایران همچنان به خیال خ��ام خود به دنبال اینکه نظام 
را دچ��ار چالش جدی کند اما حض��ور پررنگ مردم در 
اقتصاد کش��ور مانع از این شد که دشمن به اهداف خود 
برس��د.وزیر امور اقتص��اد و دارایی گفت: اینکه دش��من 
صادرات نفت ایران را تحریم می کند و سعی دارد حتی 
یک بشکه هم نفت صادر نشود و همینطور صادرات غیر 
نفتی در حوزه پتروشیمی، فوالد و کاالهای دیگر را مورد 
تحریم قرار می دهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد 
نی��از خ��ود را تامین کند ودر عین حال ش��تاب حرکت 
تج��ارت خارجی کن��د و به یک معنا پویایی ونش��اط از 

اقتصاد مملکت رخت بربندد. 
وی افزود: حجم تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال 
جاری مشابه 10 ماهه در سال گذشته بوده و این نشان 
می دهد برنامه های دش��من در این زمینه به شکس��ت 

انجامیده است.
دژپس��ند بیان داشت: دشمن در این شرایط تمام تالش 

خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایه 
های خود وارد ایران نکنند.وی ادامه داد: ثبت س��رمایه 
گذاری خارجی در کش��ور به رغم تمامی کارش��کنی ها، 
ایجاد موانع و محدودیت ها از س��وی دشمن 50 درصد 

بیشتر از 10 ماهه سال گذشته بوده است.
وزی��ر اقتصاد و دارای��ی گفت: جدا از ای��ن بورس ایران 
در ش��رایط فعلی تحرک بس��یار خوبی داش��ته بطوری 
ک��ه روزانه 7 تا 10 هزار میلی��ارد تومان خرید و فروش 
س��هام در این بازار صورت می گی��رد.وی افزود: تمامی 
این دس��تاوردها نش��ان می دهد برنامه های دشمن به 
شکست انجامیده است.دژپسند اظهارداشت: تحریم ها، 
فش��ارها و محدودیت ه��ا نه اینکه اثر نداش��ته بلکه اثر 
داشته اما همت و مقاومت مردم در کنار مسئوالن سبب 
ش��ده برنامه های دش��من یکی پس از دیگری با ناکامی 

رو به رو شود.
وی ادام��ه داد: پیش بینی س��ازمان ه��ای جهانی مثل 
صندوق بی��ن المللی پول و بانک جهانی اینکه ش��رایط 
اقتص��ادی ایران از نظر رش��د اقتصادی و تورم در س��ال 
آینده بهتر خواهد بود.وزی��ر اقتصاد و دارایی گفت: پایه 
و اس��اس انقالب اسالمی این بوده که امور مردم به خود 
مردم واگذار شود حال اگر در اقتصاد هم تالش ها برای 
مردم بنیان ک��ردن اقتصاد ادامه یابد بطورحتم به نتایج 
مطلوبی خواهیم رس��ید.  وی افزود: اگر دولت سیاس��ت 
گذار و ناظر باشد و امور به مردم واگذار شود بدون شک 
اقتصاد مملکت در مس��یر رش��د و بالندگی قرار خواهد 
گرفت و تمامی برنامه های دش��من را با شکست مواجه 

میکند. فارس

تالش دشمن برای عدم ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران
آیین نامه اجرای��ی قانون حمایت از حقوق معلوالن ابالغ 
ش��د که براس��اس آن حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول 
مالی��ات یکی از اولی��ای افراد دارای معلولیت ش��دید و 

خیلی شدید 50 درصد معاف از مالیات می شود.
امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی آئین نامه 
اجرایی تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه 
اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلوالن را ابالغ 

کرد.
براس��اس ماده دوم این ابالغیه، 50 درصد حقوق، مزایا 
و دس��تمزد مش��مول مالیات یکی از اولیای افراد دارای 
معلولیت ش��دید یا خیلی ش��دید اعم از اینکه در منزل 
یا مراکز نگهداری یا بیمارس��تان نگهداری شوند، مطابق 
این آئین نامه از پرداخت مالیات معاف اس��ت.ماده سوم 
این آئین نامه نیز می گوید: س��ازمان امور مالیاتی موظف 
اس��ت پس از تعیین نوع و ش��دت معلولیت افراد دارای 
معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های 
صورت گرفته و تأیید مراتب، گواهینامه ای صادر و شدت 
معلولیت، مشخصات کارفرما و محل اشتغال و مسئولیت 
پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط 

یکی از اولیا را تأیید کند.
ب��ر ای��ن اس��اس، کارفرما مکلف اس��ت پ��س از صدور 
گواهینام��ه موضوع م��اده )3( این آئین نام��ه در زمان 
پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد 
مربوط به فهرس��ت حقوق پرداخت��ی، معافیت مذکور را 
بر اس��اس مق��ررات، در درآمد مش��مول مالیات حقوق 

مشمولین این آئین نامه، اعمال کند.
ماده پنجم این آئین نامه تاکید کرده اس��ت: در صورت 

زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع 
پرداخ��ت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد 
معل��ول به اظهار اولی��ا یا اطالع یافتن س��ازمان، اولیای 
مش��مول معافیت موضوع این آئین نامه موظفند مراتب 
را به س��ازمان و کارفرما اعالم کنند و سازمان نیز مکلف 
اس��ت موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور 

مالیاتی ذی ربط اعالم کند.
الزم به ذکر اس��ت در راس��تای تبصره ماده 4 این آئین 
نام��ه، کارفرمایان اش��خاص ذی نفع می توانند، حس��ب 
درخواس��ت کارکنان، پ��س از هماهنگی ب��ا اداره امور 
مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات 
هر س��ال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اس��اس 
فهرس��ت مالیات حقوق ماه های بعد تا پایان همان سال 
اقدام کنن��د. ضمناً در مواردی که معافیت موضوع ماده 
84 قان��ون مالیات های مس��تقیم قابل کس��ر از درآمد 
مش��مول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 
قان��ون حمایت از حقوق معلوالن پس از کس��ر معافیت 
مذک��ور، اعمال ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پیش از این 
پارس��ا به معافیت 40 درصد از اقتصاد کش��ور به هنگام 
پرداخت مالیات خبر داد و گفت: همین امر موجب سوء 
اس��تفاده افراد سودجو شده است. امیدعلی پارسا رئیس 
کل س��ازمان مالیاتی  در دیدار با مراجع تقلید و علمای 
ح��وزه علمیه قم، با بی��ان اینکه در برخی از کش��ور ها 
س��هم مالیات در هزینه های جاری تا 85 درصد اس��ت، 
اما این نس��بت در کش��ور ما به 50 درصد هم نرس��یده 
اس��ت، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی 

با مالیات میس��ر می ش��ود.   باش�گاه خبرنگاران 

معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول


