
احراز هویت بیش از 10 هزار نفر در سامانه 
سجام به همت کارکنان بانک شهر

سرپرست معاونت شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر 
با اشاره به احراز هویت فعاالن بازار سرمایه در سامانه 
جامع ثبت اطالعات مش��تریان )س��جام( در تمامی 
ش��عب این بانک،گفت:به همت کارکنان شعب بانک 
ش��هر تا پایان فروردین ماه احراز هویت بیش از 10 
هزار نفر از متقاضیان و فعاالن بازار سرمایه در سامانه 
س��جام انجام شده اس��ت.به گزارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومی بانک ش��هر، محسن امیری افزود:با 
توجه به ش��رایط حاکم ب��ر کش��ور و افزایش اقبال 
عمومی برای ورود به بازار س��رمایه،هم اکنون زمان 
خوبی برای استفاده از خدمت احراز هویت در سامانه 

سجام در شعب بانک شهر برای شهروندان است.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه استقبال برای حضور 
در بازار س��رمایه از یک سال گذش��ته شروع شده و 
در هفته های اخیر به اوج خود رس��یده اس��ت،ادامه 
داد: مش��تریان حقیقی و حقوق��ی این بازار با حضور 
در شعب بانک شهر و تنها با یک بار شناسایی و ثبت 
اطالعات امکان برخ��ورداری از تمامی خدمات بازار 
سرمایه را خواهند داشت.سرپرست معاونت شعب و 
توسعه بازاریابی بانک شهر گفت:همچنین در جهت 
رفاه حال سهامداران س��امانه احراز هویت سجام در 
تاالر اختصاصی خرید و فروش سهام )کارگزاری شهر( 
در س��اختمان مدیریت سهام بانک شهر راه اندازی و 
آماده خدمات رس��انی است.وی در پایان از کارکنان 
ش��عب بانک شهر خواس��ت ، حداکثر تالش خود را 
برای معرفی خدمات برتر این بانک در بازار سرمایه به 

مشتریان و نهایتا جلب رضایت آنان بکار برند.

حضور کادر درمانی بیمارستان بانک ملی 
ایران در استان مازندران

 تیمی متش��کل از مدیران ارش��د به هم��راه کادر 
پزش��کی بیمارس��تان بانک ملی ایران برای بررسی 
وضعیت ش��یوع ویروس کرونا و نیز ارائه مش��اوره 

های پزشکی به استان مازندران سفر کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در جریان 
این سفر مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری 
بانک با اش��اره به دستور مدیرعامل و اعضای هیات 
مدی��ره و نیز تاکید وزارت بهداش��ت مبنی بر لزوم 
انجام عملیات غربالگری و تجهیز بیمارس��تان برای 
رس��یدگی ب��ه بیماران، خاطرنش��ان ک��رد: اکنون 

غربالگری کارکنان بانک در حال انجام است.
حس��ینعلی س��خندان با بیان این که کادر پزشکی 
بیمارستان به صورت تلفنی نیز پاسخگوی سواالت 
همکاران و بیماران هس��تند، ادامه داد: با توجه به 
ای��ن که اس��تان مازندران از مراکز ش��یوع ویروس 
کروناست، کادر پزشکی بیمارستان بانک ملی ایران 
به این اس��تان سفر کرده و آزمایش های مربوط را 
از کارکنان ای��ن اداره امور اخذ کردند.وی با تقدیر 
از حمایت های مدیرعامل بانک در این باره، تالش 
های کارکنان اداره امور ش��عب استان مازندران در 
ارائه خدمات به عموم مشتریان را ستود.رئیس اداره 
کل روابط عمومی بان��ک ملی ایران نیز با تقدیر از 
خدم��ات ش��بانه روزی کارکن��ان، کادر درمانی و 
مدیری��ت بیمارس��تان بانک گفت: قطع��ا عملیات 
غربالگری و ارائه مش��اوره ب��ه کارکنان، در کاهش 
اضطراب آنه��ا و ارائه خدمات بهینه به مش��تریان 

بسیار موثر خواهد بود.

 با اعطای بیش از 11٣ هزار فقره وام 
در سال ٩٨؛

بان��ک صادرات ای��ران ٣٥ هزار میلی��ارد ریال وام 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

بانک صادرات ایران ب��ا تخصیص بیش از ٣٥ هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه در سال ٩٨ بیش از 
11٣ ه��زار نفر را راهی خان��ه بخت کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد 11٣ هزار 
و ٥0 ع��روس و داماد طی س��ال ٩٨ با دریافت وام  
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه  بانک صادرات 
ایران به ارزش بالغ بر ٣٥ هزار و ٢٢٤ میلیارد ریال 
موفق به ازدواج شدند.این بانک از ابتدای سال ٩٧ 
تا پایان سال ٩٨ با پرداخت بالغ بر ٥٣ هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحس��نه، زمینه ازدواج ٢٢٩ هزار و 

٢٥1 عروس و داماد را فراهم کرده است.  

افزایش سقف و مدت تقسیط تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج

بانک مسکن بخشنامه جدید افزایش سقف و مدت 
تقسیط تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به شعب 

سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، براساس 
بند ”الف“ تبصره 16 قانون بودجه س��ال1٣٩٩ کل 
کشور مقرر ش��ده است: به منظور حمایت از ازدواج 
جوانان، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی 
که تاری��خ عقد آنان بعد از اول فروردین ماه ٩6 می 
باش��د و تاکن��ون تس��هیالت ازدواج دریافت نکرده 
اند، پرداخت شود.تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هریک از زوجها در س��ال 1٣٩٩ پانصدمیلیون 
)٥00.000.000( ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله 
با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.همچنین نرخ 
کارمزد تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج همچنان ٤ 
درصد تعیین شده است.به گزارش هیبنا، بخشنامه 
جدید مبنای عملکرد شعب بانک مسکن در خصوص 
پرداخت تسهیالت ازدواج در سال جاری قرار خواهد 
گرفت. مطابق با بخش��نامه ابالغ��ی افراد مندرج در 
مفاد ماده ٥0 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، می 
توانند به میزان ٢ براب��ر افرادعادی یعنی مبلغ یک 
میلیارد ریال مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده 

از این تسهیالت استفاده کنند.

اخبار گزارش

طی ماههای اخیر بعد از جهانی شدن ویروس 
کرونا  و  درگیر ش��دن تمام کشورهای جهان 
با این ویروس،اف��ت قیمت نفت  در بازارهای 
جهانی و  رس��یدن قیمت نفت آمریکا به صفر 
؛ش��وک برانگیز تری��ن اتفاق خب��ری بود که 
توانس��ت بازهای جهانی را با س��قوط مواجه 

کند. 

 نفت بی اعتبار 
 نفت  به عنوان محصول و کاالی استراتژیکی 
که ت��ا دیروزبه عنوان طالی س��یاه از آن یاد 
می کردند و بخش عمده درگیری ها و جنگ 
های دنیا بر سرآن بود ،شب گذشته به یکباره 
اعتب��ار خود را  از دس��ت داد ب��ه طوری که 
بازارهای نفت آمری��کا  در رقم منفی 6٣.٣٧ 

دالر در هر بشکه به کار خود پایان دادند. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
این مساله معتقدند که بحبوحه فزونی عرضه 
و ش��یوع کرون��ا  منجر به آن ش��د تا قیمت 
نفت آمری��کا به زیر صفر دالر س��قوط کند . 
همراس��تا با ای��ن اتفاق قیمت نف��ت برنت به 
عنوان  شاخص بین المللی نفت نیز با  کاهش 
روبرو ش��د  و به نقطه ای رسید که هر بشکه 
نف��ت برنت با ٣1 س��نت کاهش ٢٥.٢6 دالر 

معامله شد .
این گ��روه از تحلیلگران معتقدند در بروز این 
اتفاق دس��ت های بسیاری وجود دارند به این 
ترتیب که شیوع ویروس کرونا تنها یک علت 
آن بود. به اعتق��اد تحلیلگران اتفاقی که طی 
دوروز گذش��ته برای نفت افتاد ،ماههاست که 
برای آن برنامه ریزی ش��ده است  به این معنا 
که  ب��ازار نفت در پی ش��یوع کرونا درجهان 
و به دنبال جنگ قیمتی عربس��تان و روسیه 
که نفت بیش��تری تولید کردند، تحت فش��ار 

قرارگرفت .
رضا زندی تحلیلگر مس��ائل انرژی در واکاوی 
این نکته و  افت قابل توجه قیمت نفت آمریکا 
می گوید: »مهم ترین دلیل چنین کاهش��ی را 
باید در پر شدن مخازن ذخیره سازی نفت در 

جه��ان به ویژه در امریکا و کاهش تقاضا برای 
نف��ت و فرآورده های نفتی  و همچنین  تحت 

تاثیر شیوع ویروس کرونا جستجو کرد.
 ب��ه باور وی ب��ا فروکش ک��ردن قیمت نفت  
آمریکا ؛160 میلیون بشکه که معادل مصرف 
٢  روز دنیا اس��ت ،روی آب ها و در نفتکش ها 
ذخیره شده است و به حدی تقاضا دراین بازار 
کاهش یافته که دیگر برای تولید کنندگان به 

صرفه نیست تا در این عرصه وارد شوند. 

تبعات منفی قرنطینه 
تقاضاهای جهانی یک به یک در حال فروکش 
کردن اس��ت چرا که مردم جهان در قرنطینه 
به س��ر م��ی برند . در راس��تای کاهش تقاضا  
نف��ت، دبیرخانه اوپ��ک در آخری��ن گزارش 

تقاضای جهان��ی نفت را برای س��ال ٢0٢0، 
این نی��از را روزانه ٩٢ میلی��ون و ٨00 هزار 
بشکه تخمین زده  که 6 میلیون و ٨٥0 هزار 
بشکه در روز کمتر از پیش بینی قبلی است و 
احتماال اینکه این رقم کمتر از این هم ش��ود 
وجود  دارد.البته کارشناس��ان از این موضوع 
پرده بر می دارند که پیش بینی کاهش تقاضا 
توس��ط آژان��س بین المللی ان��رژی از این هم 
بیشتر است و خود می تواند تبعات منفی این 

افت قیمتی را دوبرابر کند. 
  نماینده اس��بق ای��ران در اوپک در خصوص 
س��قوط تاریخی قیمت نفت خام امریکا   می 
گوید:عرضه زیادتر از حد تقاضا، تکمیل شدن 
ظرفی��ت انبارها به طوری ک��ه هزینه ذخیره 
س��ازی از قیمت خود نفت در آمریکا بیش��تر 

شده، از دالیل این افت تاریخی قیمت است.
 به گفته وی با توجه به محصور بودن چاههای 
عملیاتی که در مناطق خش��کی هس��تند  و 
هزینه ای که حمل و نقل آن دارد،تولید نفت 
به صرفه نیس��ت  و از همه مهمتر اینکه تولید 
کنندگان نفت  آمریکا نمی توانند تولید نفت 
خود را تعطیل کنند چراکه برخالف کشوری 
متانند آمریکا این ش��رکت ه��ا اگر چاه نفتی 
را تعطی��ل کنند، باید ب��ه مقدار قابل توجهی 
جریمه پرداخت کنن��د، بنابراین برای آنها به 
صرفه اس��ت تا  به  تولید نف��ت ادامه دهند؛ 

حتی اگر نفت را مثل زباله رد کنند.  

دوئل بر سر کاهش تولید 
در کنار رشد ذخایر استراتژیک آمریکا و  نگاه 

تولیدکنندگان نفت در آمریکا  که نباید دست 
از کار بکشند تا بتوانند به هر صورت که شده 
جل��وی ضرر را بگیرند   غافل از آنکه زد وبند 
های دو کش��ور روسیه و عربس��تان برای این 

موضوع به شکل دیگری است. 
   در ش��رایطی ک��ه جهان ب��ا درگیر ویروس 
کرون��ا بودن ب��ر افت قیمت نف��ت دامن زد ؛ 
جن��گ قیمتی عربس��تان و روس��یه که نفت 
بیش��تری تولی��د کردند نیز قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهانی را تحت الش��عاع  قرار داده 
و می دهد. متولیان این دوکش��ور  طی هفته 
های اخیر توافق کردند تا روزانه ٩.٧ میلیون 
بش��که از تولید نفت خود بکاهند و نکته قابل 
تامل آن اس��ت که این می��زان کاهش هم به 
این زودی ه��ا نمی تواند روند حرکتی قیمت 
نف��ت  در ب��ازار را متع��ادل کن��د و د ر این 
بین س��والی که باید برای متولیان  و دس��ت 
اندرکاران بودجه کش��ور نگران��ی ایجاد کند 
آن  اس��ت که با چنین روندی حرکتی و با در 
نظر داش��تن اینکه قیمت نفت در بودجه ٩٩  
،بشکه ای ٥0 دالر بسته شده است چه آینده 

ای درانتظار اقتصاد دولت خواهد بود . 
آی��ا با وجود چنین ارقامی باز هم  برای ایران 
به صرفه اس��ت که  زیر قیمت به فروش نفت 
اقدام کند و  یا نه متولیان س��ناروهایی دارند 
که می تواند ازاین خام فروش��ی و بر باد دادن 
ثروت کش��ور جلوگیری کنند بی آنکه آب از 

آب تکان بخورد. 
 به اعتقاد زندی کارش��ناس انرزی با توجه به 
اتفاقات��ی که برای قیمت نفت آمریکا رخ داده 
؛ احتمال اینکه درامد ایران کاهش یابد وجود  

دارد و این مهم قطعا روی 
درآمده��ای ناش��ی از ص��ادرات فرآورده ها و 
پتروش��یمی ه��م تاثیر منفی ج��دی  خواهد 
گذاش��ت و بی شک شرایط بس��یار دشوارتر 
از قبل خواهد ش��د مگر آنکه دست اندرکاران 
تدبیری  اتخاذ کرده باشند که عالوه بر تامین 
بودجه یک بار برای همیشه ایران را از اتکا به 

نفت و درآمدهای نفتی رهایی دهد.  
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در 2 ماه اخیر انجام شد؛
 تامین و توزیع ۶۲0 هزارتن کود اوره 

مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی گفت: 
از ابتدای اس��فند ماه س��ال ٩٨ و مقارن با کشت بهاره 
تاکنون بیش از 6٢0 هزار تن کود اوره در سراسر کشور 

تامین، تدارک و توزیع شده است.
حمید رس��ولی افزود: بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده 
از اوایل اس��فندماه و مقارن با آغاز کش��ت بهاره تاکنون 
علیرغم تعطیالت نوروزی و مش��کالت ناشی از بیماری 
کرون��ا تاکنون بیش از 6٢0 هزار ت��ن کود اوره حمل و 
تحویل کش��اورزان عزیز در سراسر کشور شده است که 

در نوع خودش بی سابقه بوده است.

وی اظهارداش��ت: طبق برنامه ریزی  س��ال ٩٩ تا پایان 
اردیبهش��ت ماه نیز قرار ب��ود حداقل 600 هزار تن کود 
اوره حمل و به دس��ت کش��اورزان برسد به طوری که از 
اول ت��ا ٣1 فروردین ٩٩ بیش از ٣٢٧ هزار تن کود اوره 

تامین، تدارک و حمل و تحویل استان ها شده است.
مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی با تاکید 
براینکه کش��اورزان نگرانی در خصوص تامین کود اوره 
نداشته باشند گفت: ش��رکت خدمات حمایتی در ادامه 
برنام��ه خود برای تامین و ت��دارک و توزیع کود اوره از 
ابتدای س��ال 1٣٩٩، تالش می کند ت��ا با حفظ میزان 
تامی��ن و توزیع روزانه ک��ود اوره در مقدار 10 هزارتن، 
همه نیاز کشاورزان به این کود را براساس برنامه ابالغی 

وزارت متبوع تامین کند.
ب��ه گفته وی، برنامه این ش��رکت حفظ رک��ورد روزانه 
تامین و توزیع 10 هزار تن کود اوره تا پایان اردیبهشت 

ماه است.
رس��ولی ب��ا بی��ان اینکه بی��ش از ٥0 درصد ک��ود اوره 
تامین شده اس��ت افزود: طبق ابالغ شرکت ملی صنایع 
پتورش��یمی از پتروشیمی پردیس عسلویه این محصول 
به ش��کل فله بارگیری و پس از طی مسیرهای طوالنی 
حمل و به بس��ته بندی )کیسه گیری( تحویل کشاورزان 

می شود.  وزارت جهاد کشاورزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  
سهمیه سوخت جانبازان تعدیل شد

 مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از تعدیل س��همیه سوخت جانبازان تا سقف روزانه ٢00 
ه��زار لیتر طبق مصوب��ه کارگروه م��اده ٨ تصویب نامه 

هیئت وزیران خبر داد.
کرامت ویس کرمی در ای��ن باره گفت: طبق مصوبه این 
کارگروه، همه جانبازان عزیزی که اطالعات آنها توس��ط 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران به دست ما رسیده است، 
ش��امل تعدیل س��همیه س��وخت از طریق اعتباری در 

کارت های بانکی خواهند شد.
وی افزود: روز گذش��ته اطالعات بیش از ٤٣ هزار نفر از 

ایثارگران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ارس��ال ش��د که با توجه 
به آمادگی زیرس��اخت های س��امانه هوش��مند سوخت، 
این تغییرات از امروز، سه ش��نبه )دوم اردیبهش��ت ماه( 
در س��امانه اعم��ال و هم اکنون همه س��همیه س��وخت 
ترمیم��ی از طریق اعتب��اری در کارت ه��ای بانکی این 
افراد اعمال شده و این عزیزان می توانند در جایگاه های 
عرضه سوخت از طریق کارت های بانکی نسبت به خرید 

سوخت اقدام کنند.
ویس کرمی تاکید کرد: س��قف لحاظ ش��ده برای تعدیل 
سهمیه س��وخت جانبازان روزانه ٢00 هزار لیتر خواهد 
بود و افزون بر آن امکان دارد طبق فهرست های دریافتی 
از بنیاد شهید و امور ایثارگران به تعداد این افراد باز هم 
افزوده شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران تأکید کرد: این تعدیل س��همیه در شرایطی 
انجام ش��ده اس��ت که دیگر همچون گذش��ته نیازی به 
تعوی��ض پالک خودرو و تغییر آن ب��ه پالک معلوالن و 
جانبازان نیست. ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران پیش از این در اطالعیه ش��ماره 11 طرح مدیریت 
مصرف سوخت در کشور، س��همیه سوخت خودروهای 
س��واری دارای پالک معل��والن و جانب��ازان را ٤0 لیتر 

افزایش داده بود. وزارت نفت 

خ��ب��رخ��ب��ر

دبی��رکل خانه کارگر با اعالم موضع نس��بت به واگذاری 
شس��تا، تشکیل هرچه س��ریع تر جلسه شورای عالی کار 

برای بازنگری دستمزد کارگران را خواستار شد.
علیرضا محجوب مهمتری��ن دغدغه کارگران در اول ماه 
مه را موضوع دس��تمزد، امنیت ش��غلی، اخ��راج و بیکار 
شدن در ایام ش��یوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط 
کار و بحث درمان آنها عنوان کرد که در روز کارگر باید 

به آنها پرداخته شد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه خطر توس��عه ویروس 
در کارگاه ها همچنان وجود دارد، افزود: چند سالی است 
که اداره کل بهداش��ت کار در وزارت بهداش��ت و درمان 
ادغام ش��ده و کارشناسان هرچه تالش کردند این اتفاق 
رخ ندهد تاثیری نداش��ت درحالی که تعطیلی این اداره 
و عدم توجه به آن در این ش��رایط که می توانست به داد 

محیط های کار برسد، بسیار غم انگیز است.
به گفته وی قانون کار اجازه داده که درهر کارگاهی یک 
کمیته مخصوص بهداشت محیط کار وجود داشته باشد 
تا چنانچه کارگ��ری در کارگاه در خطر بود یا کارگاهی 
لوازم بهداشتی را به درستی در اختیار کارگران قرار نداد 

بالفاصله دستور به تعطیلی کارگاه بدهد.
محجوب خاطرنشان کرد: باتوجه به شروع کار در کارگاه 
که ش��اهد ورود غال��ب کارگاه ها به چرخ��ه کار بودیم، 
وزارت بهداش��ت و درمان باید دستور قاطع برای احیای 
اداره کل بهداش��ت محیط کار و ایج��اد کمیته هایی که 
قانون کار معین کرده اس��ت را می داد تا شاهد رسیدگی 

به وضعیت فعلی کارگران باشیم.
رئی��س فراکس��یون کارگری مجل��س در ادام��ه درباره 

امکان ورود مجلس به مصوبه دستمزد شورای عالی کار 
گفت:درست است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص 
اس��ت ولی مجلس در همه قوانین مصوبه دارد و مواردی 
که مورد اختالف است در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مصوب ش��ده اس��ت ولی قاعده اصلی مصوب بودن همه 
قوانین توسط مجلس است و وقتی در بودجه اعالم شده 
که ٢.٨ میلیون تومان کف دریافتی باشد این قاعده باید 

رعایت شود.
وی در  خص��وص ارزیابی نحوه تعیین دس��تمزد س��ال 
1٣٩٩ کارگ��ران گفت:امس��ال در تعیین دس��تمزد کم 
لطف��ی محضی صورت گرف��ت. پیش از عی��د توافقاتی 
صورت گرفته بود که مبلغ حداقل دس��تمزد کارگران به 
دو میلیون و ٨00 هزار تومان برسد ولی وقتی مذاکرات 
مزد از س��ر گرفته ش��د نتایج دیگری به دست آمد ولی 
اقدام نمایندگان کارگری را از این جهت که صورتجلسه 
را امض��ا نکردند نه تنها تقبیح نمی کن��م بلکه به دلیل 
وظیفه شناس��ی از باب دفاع از حقوق کارگران تحسین 

می کنم.
محجوب درعین حال تش��کیل هرچه س��ریع تر جلس��ه 
شورای عالی کار را خواستار شد و افزود: افزایش حداقل 
دستمزد کارگران تا سقف دو میلیون و ٨00 هزار تومان 
خواسته مجلس بود که چهارشنبه هفته گذشته با 1٨٢ 
امضا تصویب و اجرای آن را خواس��تار شدند و لذا مصرا 
می خواهیم که ش��ورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد و 
اگر این درخواس��ت مجلس مورد توجه قرار نگیرد حتی 
اگر مجلس بعدی هم تش��کیل شود موضوع را حتما در 

دستور کار قرار می دهد.   ایسنا 

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد

تشکیل جلسه بازنگری دستمزد کارگران
 رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور، با اعالم میزان 
معافیت س��االنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق سال 1٣٩٩ گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال 
جاری به صورت س��االنه ٣6 میلیون تومان و به صورت 

ماهانه سه میلیون تومان است.
امید علی پارس��ا با اشاره به مقررات جزء )٢( بند )الف( 
تبصره )1٢( قانون بودجه س��ال 1٣٩٩ کل کشور اظهار 
کرد: س��قف معافیت مالیاتی موض��وع ماده )٨٤ ( قانون 
مالیات های مس��تقیم در س��ال 1٣٩٩، ساالنه مبلغ ٣6 

میلیون تومان تعیین شده است.
وی اف��زود: نرخ مالیات ب��ر کل درآمد کارکنان دولتی و 
غیردولتی اع��م از حقوق و مزایای ف��وق العاده و کارانه 
م��ازاد ب��ر مبلغ مذکور ت��ا یک و نیم برابر آن مش��مول 
مالیات س��االنه به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد یک و 
نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 1٥ 
درصد و نس��بت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ٢0 درصد و نسبت به مازاد چهار 

برابر مشمول مالیات ٢٥ درصد است.
 در ادامه رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت: 
اش��خاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره )1( 
ماده )٨6( قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند، 
مشمول معافیت ماده )٨٤ ( قانون مذکور مطابق مقررات 

این جزء نمی شوند.
وی ادامه داد: حقوق اعضای هیات علمی دانش��گاه ها با 
رعایت م��اده )٥( قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط 
به پایه حقوق اعضای هیات علمی )آموزش و پژوهشی( 
شاغل و بازنشس��ته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

مص��وب 16 اس��فندماه 1٣6٨ ی��ا اصالح��ات الحاقات 
بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های 
مس��تقیم، در س��ال 1٣٩٩ مش��مول مالیات به نرخ 10 

درصد خواهد بود.
این مقام مس��ئول اضافه کرد: براس��اس ماده )٥( قانون 
اص��الح پاره ای از مقررات مرب��وط به پایه حقوق اعضای 
رس��می هیات علمی )آموزش��ی و پژوهش��ی( شاغل و 
بازنشس��ته دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالی، »از 
درآمد مش��مول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این 
قانون با رعای��ت معافیت های مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد 

شد.«
طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی پارسا همچنین یادآور 
ش��د: با توج��ه به اینک��ه در جزء)٢( بند )ال��ف( تبصره 
)1٢( مذکور عب��ارت »کارانه« خارج از موارد اس��تثناء 
ش��ده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته 
است؛ بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی 
مش��مول نرخ 10 درصد نبوده و ب��ا توجه به میزانی که 
حق��وق و مزایای اعض��ای هیات علمی دانش��گاه ها نرخ 
پلکانی مقرر را پوش��ش می دهد، به نرخ بعدی مش��مول 
مالیات خواهد بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
اظه��ار کرد: معافی��ت حقوق موضوع م��اده )٨٤( قانون 
مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده 
اعض��ای هیات علم��ی اعمال می گ��ردد و در صورتیکه 
معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، 
مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات 

علمی نخواهد بود.  سازمان امور مالیاتی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد؛

سقف معافیت مالیاتی حقوق ۹۹  

 آژیر قرمز بازار نفت 
برای  ایران  

سیاست روز تبعات سقوط قیمت نفت آمریکا را بررسی می کند؛


