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شکاف عظیمی میان نظام آموزشی و نظام کاری وجود دارد

بانک مسکن برای تکمیل اطالعات
مشتریان فراخوان داد

در سال  ۹۷اتفاق افتاد

بحران بیکارای فار غالتحصیالن

انسداد حساب مشتریان فاقد کد
شهاب از اول اردیبهشت

مشتریان بانک مسکن که در زمان افتتاح
حساب اطالعات کامل شناسایی خود را اعالم
نکرده یا ناقص اعالم کردهاند ،باید به منظور
جلوگیری از انسداد حساب ،اطالعات خود را تا
قبل از اردیبهشت  ۹۸نزد شعب تکمیل کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،با توجه
به آخرین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،تمام بانکها و موسسات مالی
و اعتباری کشور موظف شدهاند ارائه خدمات
بانکی به سپردهگذاران را منوط به دریافت
شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) کنند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ،بانکها
و موسسات مالی و اعتباری به زودی ناگزیر
خواهند بود نسبت به انسداد حساب کسانی
که به دلیل نقص در اطالعات هویتی ،کد
شهاب برای آنها صادر نشده ،اقدام کنند.
از اینرو ،مشتریان بانک مسکن که ممکن
است در زمان افتتاح حساب آنها در سالهای
گذشته اعالم کامل اطالعات شناسایی از قبیل
شماره ملی ،شماره شناسنامه و سایر اطالعات
هویتی و برای اتباع بیگانه کد اختصاصی
مربوطه ،صورت نگرفته است ،اکنون باید
در فرصت اندک باقیمانده تا زمان اجرای
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص انسداد
حساب ،نسبت به تکمیل اطالعات هویتی
خود نزد شعبی که در آنجا حساب دارند،
اقدام کنند .طبق دستورالعمل بانک مرکزی در
صورتی که دارندگان حساب در تمام بانکها و
موسسات اعتباری در سراسر کشور ،اطالعات
مربوط به کد ملی ،نام ،نام خانوادگی ،شماره
شناسنامه ،و  ...خود را به شعبه محل افتتاح
حساب ارائه نکرده و کد شهاب خود را نگرفته
باشند ،در آینده نزدیک با مسدودشدن حساب
خود مواجه میشوند.
کد شهاب ،یک کد واحد و اختصاصی به
ازای هر یک از دارندگان حساب در سیستم
بانکی کشور است که حاوی اطالعات بانکی فرد
سپردهگذار در کل شبکه بانکی است و مشابه
کد ملی برای شبکه بانکی محسوب میشود.
نقص در اطالعات در زمان افتتاح حساب سبب
میشود مشتریان بانکی از امکان دریافت کد
شهاب محروم شده و مشمول اجرای دستور
بانک مرکزی در خصوص انسداد حساب
شوند .تمام شعب بانک مسکن در مهلت
باقیمانده از فروردینماه آمادگی دارند نسبت
به تکمیل اطالعات مشتریانی که دچار نقص
در اطالعات شناسایی و هویتی هستند ،اقدام
کنند .به همت ادارهکل امور فناوری اطالعات
و ارتباطات بانک مسکن نیز ،مقدمات اجرای
دستور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در خصوص الزام بانکها به مسدودکردن
حسابهای اشخاص فاقد شناسه شهاب در
سیستم سپرده متمرکز این بانک فراهم شده
است.
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اخیرا حبیبالله کشتزر ،نماینده بهبهان در
مجلس شورای اسالمی ،بیکاری را معضل اصلی
کشور توصیف کرد و گفت« :اکنون با معضلی
بزرگتر از بیکاری روبهرو هستیم و آن چالش،
فارغالتحصیالن بیکار دانشگاهی است .در حال
حاضر بیش از  25هزار بیکار در حوزه انتخابیهام
وجود دارد که بیشتر آنان تحصیلکردگان دانشگاهی
هستند» .مطرح شدن این مسئله نشان میدهد که
وضعیت به نسبت سالهای گذشته حساستر شده
است و ما با سیل عظیمی از بیکاران دارای مدرک
دانشگاهی روبهرو هستیم .در این شرایط این سوال
پیش میآید که در یک سیستم اقتصادی چه چیزی
باعث تغییر چیدمان هرم بیکاری میشود و این تغییر
چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ وحید
شقاقی شهری ،اقتصاددان و استاد دانشگاه ،عامل
بیکاری تحصیلکردههای دانشگاهی را شکاف عظیم
میان نظام آموزشی و کاری اقتصاد ایران میداند
و دراینباره به «ابتکار» میگوید :مسئله اساسی
اقتصادی ایران این است که بین نظام آموزش و نظام
کار ایران یک شکاف عمیق وجود دارد .من معتقدم
دانشگاه عمال به یک نهادی برای صدور مدرک تبدیل
شده است .وی میافزاید :بازار کار ما دارای شکاف
عمیقی با نظام آموزشی است ،به عبارتی دیگر
نظام آموزشی در مسیر خودش حرکت میکند و
نظام کار هم در مسیر دیگری ادامه میدهد و هیچ
ارتباط سازمانیافتهای میان آنها مشاهده نمیشود.
وقتی این اتفاق رخ میدهد قطعا فارغالتحصیالن
دانشگاهی به درد بازار کار نخواهند خورد .در این
میان میتوانیم بگوییم که زبان مشترکی میان بازار
کار و آموزش وجود ندارد و نتیجه آن بیکاری جوانان
تحصیلکرده در یک جامعه خواهد شد.
شقاقیشهری با اشاره به تعداد دانشجویان در
دانشگاهها میگوید :ما حدودا چهار و نیم میلیون
نفر دانشجو در دانشگاهها داریم و ساالنه یک
میلیون نفر از آنها فارغالتحصیل میشوند ،اما
متاسفانه چون ارتباط سازمانیافتهای نداریم تعداد
بیکاران دانشگاهی روزبهروز در حال افزایش است.
سیستم آموزشی ما با یک ادبیات کار میکند و بازار
کار ما هم با ادبیات متفاوت با آن به کار خود ادامه
میدهد و ارتباط بین دانشگاه و صنعت به معنای
واقعی گسسته است .با اینکه سالها شعار دادهایم
که ارتباط میان علم و صنعت را تقویت کنیم اما
متاسفانه در عمل ناتوان بودهایم.
دولتی بودن بازار کار ایران
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر دولتی بودن
بازار کار ایران میافزاید :بازار کار ما یک بازار کار
دولتی است که حتی تخصص محور هم حساب
نمیشود .به همین دلیل در این بازار مدرکگرایی
در دانشگاهها از اولویتهای دانشجویان به حساب
میآید .دلیل این مدرکگرایی این است که فردی
دارای مدرک تحصیلی بعد از اتمام درسش با
استفاده از رانت و یا ارتباطی ،خودش را در یک
سیستم اداری وارد میکند .اگر بازار کار ما مانند
خیلی از کشورها خصوصی بود این مشکالت را
نداشتیم .بخش خصوصی به دنبال جذب نیرو برای
رفع مشکالت خودش است و ارتباط و یا رانتی را
نمیپذیرد .به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید
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بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی در حال تبدیل شدن به یک بحران در کشور است و روزبهروز هم شاهد افزایش جمعیت آنها هستیم؛ موضوعی
که به نظر میرسد قبل از رسیدن به هشدار باید فکری برای آن شود.

بازار کار ما یک
بازار کار دولتی
است که حتی
تخصص محور هم
حسابنمیشود
به همین دلیل
در این بازار
مدرکگرایی
در دانشگاهها
تهای
از اولوی 
دانشجویانبه
حساب میآید
که در بخش خصوصی یک مدیر باشد ،برای آن فرد
تفاوتی ندارد که مدرک تحصیلی کارمندان چه باشد
و مهم این است که کارمند بتواند کاری که سیستم
از او میخواهد را به درستترین شکل انجام دهد.
در چنین سیستمهایی که بخش خصوصی رقابتی
حاکم است مدرکگرایی بیمعنی خواهد شد،
در این صورت افراد مجبور میشوند که در نظام
آموزشی طلب علم کاربردی کرده و دانشگاهها هم
موظف میشوند که ارتباطشان را با بازار کار بیشتر
و هماهنگ کنند .در این سیستمها به شکل اتفاقی
مراستا
طلب میشود که نظام آموزشی با بازار کار ه 
باشد و نگرش مدرکگرایی از بین میرود.
وی در ادامه به بررسی اقتصاد دولتی ایران
میپردازد و دراینباره میگوید :حال اقتصاد ایران
را در نظر بگیرید؛ در این اقتصاد که دولتی است
و بخش خصوصی چندان حضور ندارد و فضای
کار مبتنی بر رانت و ارتباطات باشد همه به دنبال
دریافت مدرکی از دانشگاه هستند .از سوی دیگر
دریافت مدرک به یک نوع مدگرایی هم میان افراد
تبدیل میشود .شاید بتوانیم بگوییم که در هیچ نظام
اقتصادی دولتی بحث توانمندی ،بهروز بودن ،آگاهی
و خالقیت مطرح نیست.

فارغالتحصیالن تخصصی در دروس کاربردی
ندارند
ی شهری ،سیستمهای دولتی را ناتوان
شقاق 

در تشخیص افراد متخصص میداند و میگوید:
از آنجا که شکاف عظیمی میان بازار کار ایران و
نظام دانشگاهیاش به وجود آمده بیشتر جوانان
به دنبال استخدام در بخش دولتی هستند و این
بخشها توانایی تمیز دادن بین افراد متخصص،
خالق و نوآور با یک فرد معمولی را ندارد .تمام این
مسائل شکاف میان این دو نظام را بیشتر میکند.
در شرایطی که اقتصاد دولتی ما با مشکالتی مانند
کمبود جذب نیروی انسانی روبهرو میشود بخش
عمدهای از فارغالتحصیالن ما صاحب کار نمیشوند
چراکه آنها با توانمندی آشنا نیستند و نمیتوانند
برای خود کسبوکاری را ایجاد کنند .دلیل آشنا
نبودن این دانشجویان را میتوان نداشتن تخصص
در دروس عملی و کاربردی دانست چراکه بیشتر
دروس آنها نظری و تئوری است بنابراین به این افراد
آموزشهای صحیح داده نمیشود .با توجه به این
مسائل در مییابیم که نظام آموزشی ما نتوانسته
یک نظام کارآمد باشد و قطعا فارغالتحصیالنش هم
نمیتوانند در بازار کار فعالیت داشته باشند و در
این شرایط مدام سیل بیکاران فارغالتحصیل کشور
بیشتر خواهند شد.
بیکاری تحصیلکرده تبعاتی را به دنبال دارد
این کارشناس اقتصادی ،بیکاری افراد تحصیلکرده
را دارای تبعاتی میبیند و در این خصوص میگوید:
بیکاری تحصیلکردهها تبعات اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت.
این واقعیت است که ما با بیکاری تحصیلکردهای
دانشگاهی سرمایههای انسانیمان را از دست
میدهیم ،سرمایههایی که بابت تربیت آنها
هزینههای بسیاری شده است .یک فارغالتحصیل
دکتری در دانشگاههای دولتی را در نظر بگیرید؛ این
شخص هزینههای بسیاری را برای دولت به وجود
آورده و درصورت بیکار بودن فرد ،قطعا سرمایه چند
سال کشور هدر خواهد رفت و از سوی دیگر در
فعالیتهای اقتصادی از تخصص آنها هم استفاده
نخواهد شد.
وی در پایان نوع آموزش را یک ضعف در سیستم
اقتصادی میداند و میگوید :وقتی دانشگاهیان
فارغالتحصیل میشوند مطالباتی را از دولت
دارند و درصورت عدم شغل مناسب ،قطعا آنها
هزینههایی را برای دولت به وجود خواهند آورد.
همانطور که اشاره کردم متاسفانه ما نتوانستیم
ارتباط سازمانیافتهای را میان نظام آموزشی و بازار
کار فراهم کنیم و همین امر موجب شده است که
فارغالتحصیالن ما توانایی مشارکت در سیستمهای
خصوصی را نداشته باشند چراکه آنها برای مراکز
اداری تربیت شدهاند و آموزشی را درخصوص
خالقیت ،کارآفرینی و فعالیت خودجوش ندیدهاند
و این یک ضعف در سیستم اقتصادی ما به حساب
میآید.

رونق تولید به معنای احیای بنگاههای مشکلدار نیست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه رونق تولید را نباید
مترادف با احیای واحدهای بحراندار بدانیم ،تاکید کرد :بخش
عمدهای از واحدهای تولیدی مشکلی ندارند.
به گزارش ایلنا ،رضا رحمانی با اشاره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید در سال  ۹۸گفت :مهمترین بخشی که میتواند
برای رونق تولید فعالیت کند ،ستاد تسهیل است که هم قانون به
صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید کرده و هم دستگاههای مهم
در آن عضو هستند .وی با بیان اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری
ستاد تسهیل ،انگیزه کارکنان و مدیران آن است ،اظهار کرد :ستاد
تسهیل باید از دستگاههای دیگر همچون قوه قضائیه نیز برای حضور
در جلسات دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت استفاده از
ظرفیتهای مدیریتی برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل ،تصریح کرد:
در اجرای مصوبات مشکالتی وجود دارد و بهطور کلی کار در ستاد

ایرانخودرو فروش فوری
2محصول خود را از امروز کلید زد
گروه ایرانخودرو دیروز با هدف تامین نیاز
بازار و عرضه خودرو به مشتریان واقعی ،برنامه
فروشهای فوری موسوم به فروش تنظیم بازار
را با عرضه  2محصول پژو  206هاچ بک تیپ 5
و پژو  405بنزینی آغاز کرد.
به گزارش ایرنا ،این نخستین برنامه فروش
فوری ایرانخودرو در سال  98است که از
ساعت  10صبح دیروز آغاز و موعد تحویل
خودروهای ثبتنامی  30روز در نظر گرفته
شده است.

سخت است ،از اینرو ،کسانی باید در ستاد به کار گرفته شوند که
از انگیزه کافی برخوردارند .رحمانی با اشاره به ظرفیت باالی تولید
در کشور خاطرنشان کرد :به همراه وزیر کشور نامه مشترکی به
سران سه قوه درباره مشکالت تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر
کجایی نیاز به اصالح قوانین است به ما منتقل کنید .رحمانی با بیان
اینکه دشمن تصور میکرد صنعت در سال  ۹۷تعطیل میشود و در
داخل نیز برخی چنین باوری داشتند ،یادآور شد :به لطف خداوند
و تالشهایی که صورت گرفت ،صنعت همچنان فعال است و ما
نیز برای سال  ۹۸باید تالش کنیم ضمن حفظ وضع فعلی تولید در
جاهایی که امکان توسعه وجود دارد ،اقدام کنیم .وی با تاکید بر
فراهم کردن امکانات لجستیکی عنوان کرد :اگر برای ما صادرات میوه
مهم است ،باید امکانات حمل و نقل و نگهداری ،بستهبندی و… را
فراهم کنیم .بانکها و وزارت اقتصاد برای سال رونق تولید باید حضور
قوی در ستاد تسهیل داشته باشند و به چرخه تولید کمک کنند.

سال گذشته در مجموع تعداد  ۲۶۲هزار و
 ۶۴۹فقره شکایت پیرامون کاال و خدمات از
طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها اخذ شده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۹درصد
افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا ،در ارتباط با نحوه دریافت
شکایات در مجموع  ۱۷۲هزار و  ۲۷۹فقره
( ۶۶درصد) تلفنی ۵۴ ،هزار و  ۵۳۵فقره (۲۱
درصد) حضوری و  ۳۵هزار و  ۸۳۵فقره (۱۳
درصد) کتبی بوده است .از مجموع شکایات
رسیدگی شده ،تعداد  ۱۰۲هزار و  ۵۶۹فقره
( ۳۹درصد) متخلف و  ۱۲۷هزار و  ۳۳۲فقره
( ۴۹درصد) غیر متخلف شناخته شدهاند
و  ۳۲هزار و  ۷۴۸فقره ( ۱۲درصد) تحت
بررسی هستند .از مجموع شکایات دریافتی
در سال  ،۹۷میزان  ۸۸درصد شکایات
رسیدگی و پاسخگویی شده و  ۱۲درصد به
دلیل استعالمات حقوقی و یا درخواست
نظریه کارشناسی در مرحله رسیدگی است.
همچنین بررسی وضعیت گزارشها حاکی از
آن است که تعداد  ۲۲۵هزار و  ۶۵۲فقره
( ۸۶درصد) مربوط به کاال و  ۳۶هزار و ۹۹۷
فقره ( ۱۴درصد) مربوط به خدمات است.
گزارشات دریافتی براساس نوع تخلف ،بیانگر
آن است که گرانفروشی ،تقلب و عدم درج
قیمت از بیشترین موارد تخلف بوده است.
همچنین از مجموع شکایات رسیدگی شده
در سال  ۹۷که منجر به تخلف شدهاند تعداد
 ۶۲۰۵فقره ( ۶درصد) از شکایات با برآورد
ارزش  ۱۸۶میلیارد و  ۶۳۷میلیون و  ۸۸۶هزار
و  ۱۹۳ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از
تشکیل پرونده تخلف ،منجر به مصالحه و
جلب رضایت شاکیان شده است.

یک کارشناس گفت:

شرط سر کار ماندن کارگران
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که
امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل
است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند،
باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی
نیروی کار را تضمین کنیم.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر لبافی اظهار
کرد :در شرایط اقتصادی حاضر آن چیزی که
اهمیت دارد ،حفظ اشتغال موجود و دوام و
بقای بنگاههای اقتصادی است تا شاغالن به
جمعیت بیکاران اضافه نشوند و تولید داخلی
آسیب نبیند .شرایط حاکم بر بنگاههای
اقتصادی باید در چارچوب بهبود فضای
کسب و کار ،تقویت و ارتقا داده شود چون
شرط بقای کارگران و باقی ماندن آنها سر کار
این است که به سمت حفظ بنگاهها برویم .در
حال حاضر باید بیش از پیش از کارآفرینان
و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این حمایت
اگر در قالب اعمال تخفیفهای بیمهای
و معافیتهای مالیاتی و کاهش عوارض و
هزینههای تولید باشد مؤثرتر است تا فشار
بر بنگاههای اقتصادی به حداقل ممکن برسد
و پایداری نیروی کار در کنار ماندگاری کارگاه
حفظ شود .طبعا ً حفظ قدرت خرید کارگران
و تأثیرگذاری افزایش دستمزد بر معیشت
خانوارهای کارگری بستگی به قیمتهای کف
بازار دارد .در صورتی که قیمتها متعادل
شود و امکان خرید کارگران نسبت به سال
گذشته تقویت شده باشد قطعا ً افزایش مزد
پاسخگو خواهد بود.

استفاده از سهام به تنهایی موجب توسعه نمیشود

سازمان امور مالیاتی :حقوق سالیانه  33میلیون تومان از مالیات معاف شد

هشی اظهار کرد :معامله سهام به تنهایی سقف معینی دارد و بستر توسعه نمیشود در حالیکه شرکتهای بورسی به طور دائم به منابع
مالی نیاز دارند بنابراین وجود ابزارهای مشتقه کمک فراوانی به نظام بازار سرمایه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا ،عباس هشی در مورد نقش و اهمیت ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه گفت :ما در بازار بورس دو
بازار اولیه و ثانویه داریم .معموال تامین مالی مستقیم و تزریق پول به واحد اقتصادی از طریق بازار اولیه انجام میشود در
حالیکه خرید و فروش سهام و اوراق بین خریدار و فروشنده سفتهبازی است که تاثیری در تزریق پول ندارد .از همین
روی در همه کشورها به سمت بازار اولیه حرکت میکنند تا منابع مالی مستقیما در اختیار واحد اقتصادی قرار بگیرد.
البته غیر از اوراق سهام در بورس ،اوراق و ابزارهای مشتقه جدیدی مانند اوراق قرضه که در کشور ما اوراق مشارکت است،
مورد استفاده قرار میگیرد .برحسب ضرورت مقررات اسالمی استفاده از اوراق بدهی و اوراق مساقات در سالهای اخیر هم
در دستور کار قرار گرفته است.
وی در مورد استفاده از بازار مشتقات ارزی گفت :باید توجه داشت که در کشور ما بخشی از ارز انحصارا در اختیار دولت و بخش دیگر در دست
صادرکنندگان است .به باور بنده این مورد آنقدر شبهات دارد که نه تنها نتایج مثبتی نمیتواند داشته باشد ،حتی این روند بازار سرمایه را هم مختل
میکند .معامالت ارزی زمانی در بورس استفاده میشود که فرد در برابر بدهی و وام از مدل هجینگ برای آینده یک قرارداد آتی تنظیم میکند.
این اقدام زمانی موثر است که ناشی از عرضه و تقاضا باشد تا در عمل هجینگ روی آن حساب باز کرد در حالیکه در کشور مثال در فروردین سال
گذشته از ارز  ۴۲۰۰تومانی رونمایی میکنند و غیر از آن را قاچاق میدانند که در نهایت به دلیل عدم عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرگنندگان،
دالر  ۴۲۰۰تومانی در تیر ماه به باالی  ۱۲هزار تومان افزایش مییابد و نتیجه آن هم گرانی و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت در اثر مشکالت
معیشتی و کوچک شدن سفرهها است.

سازمان امور مالیاتی بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال  1398را ابالغ کرد که بر اساس آن ،سقف معافیت مالیاتی در سال
 1398سالیانه مبلغ  33میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ،محمدقاسم پناهی سرپرست این سازمان ،میزان معافیت ساالنه حقوق و
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  98را براساس قانون بودجه  98به ادارات مالیاتی ابالغ کرد.
بر اساس این بخشنامه ،نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد
بر معافیت یاد شده تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه  10درصد و نسبت به مازاد یک و نیم تا  2.5برابر آن مشمول
مالیات سالیانه  15درصد و نسبت به مازاد  2.5تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالیانه  20درصد و نسبت به مازاد چهار تا  6برابر
مشمول مالیات  25درصد و نسبت به مازاد  6برابر  35درصد است.
حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با رعایت قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی)
شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ،در سال  1398مشمول مالیات به
نرخ  10درصد خواهد شد .بر اساس ماده  5قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و
بازنشسته دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیئت علمی موضوع این قانون ،با رعایت معافیتهای مقرر در
قانون مالیاتهای مستقیم ،حداکثر  10درصد به عنوان مالیات کسر میشود.
بر اساس این بخشنامه ،با توجه به اینکه در بند «الف» تبصره  6مذکور عبارت کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به
کار رفته است بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی
دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش میدهد به نرخهای بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

