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جزئیات مذاکرات امضای چهارمین قرارداد  IPCاعالم شد
مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،جزئیــات مذاکــرات امضــای چهارمیــن قــرارداد
 IPCرا اعــام کــرد.
کریــم زبیــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه شــرکت ملــی نفــت از تمایــل شــرکتها
بــرای امضــای قــرارداد  IPCاســتقبال میکنــد،
اظهــار کــرد :در حــال حاضــر چنــد شــرکت ایرانــی
بــرای مذاکــره در بــاره چنــد میــدان ابــراز تمایــل
کردهانــد کــه در حــال مذاکــره بــا ایــن شــرکتها
هســتیم.
وی افــزود :بــا شــرکت پرشــیا کــه بخشــی از ســتاد
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام اســت ،بــرای توســعه
میــدان یــاران شــمالی و بــا شــرکت دانــا انــرژی
بــرای میــدان ســهراب در حــال مذاکــره هســتیم.
همچنیــن بــرای توســعه میــدان ســومار ،پیشــنهاداتی
ارائــه شــده اســت .البتــه همــه مــوارد در مرحلــه
مذاکــره اســت و بــه قطعیــت نرســیدهایم.
بــه گفتــه مدیــر برنامهریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی
نفــت ایــران شــرکتهای مذکــور اطالعــات مربــوط
بــه میادیــن یــاران شــمالی و ســهراب را مطالعــه
کردهانــد.
زبیــدی بــه ایــن ســوال کــه آیــا مذاکــرهای بــا
بــر اســاس بخشــنامه جدیــد ســازمان امــور مالیاتــی،
ســقف معافیــت مالیاتــی حقــوق بــر اســاس قانــون
مالیاتهــای مســتقیم ســاالنه  ۳۳میلیــون تومــان
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدقاســم پناهــی  -رئیــس
کل امــور مالیاتــی کشــور  -بــا ابــاغ بخشــنامهای
میــزان معافیــت ســاالنه حقــوق و همچنیــن نــرخ
مالیــات بــر درآمــد حقــوق ســال  ۱۳۹۸را اعــام کرد.
بــر اســاس ایــن بخشــنامه بــا اســتناد بــه مقــررات
بنــد (الــف) تبصــره شــش قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۷
کل کشــور مقــرر شــده اســت:
 -١ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع مــاده ۸۴
قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب ۱۳۶۶/۱۲/۴
و اصالحــات بعــدی آن در ســال  ۱۳۹۸ســاالنه مبلــغ
 ۳۳میلیــون تومــان اســت.
 -۲نــرخ مالیــات بــر کل درآمــد کارکنــان دولتــی و
غیــر دولتــی اعــم از حقــوق و مزایــای فــوق العــاده
و کارانــه مــازاد بــر معافیــت مذکــور تــا یــک و نیــم
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۱۰درصــد و
نســبت بــه مــازاد یــک و نیــم برابــر تــا دو و نیــم
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۱۵درصــد و
نســبت بــه مــازاد دو و نیــم برابــر تــا چهــار برابــر
آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۲۰درصــد و نســبت

شــرکتهای خارجــی در جریــان اســت یــا خیــر،
پاســخ داد :فعـ ً
ا شــرکت خارجــی در مذاکــرات وجــود
نــدارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،قراردادهــای جدیــد نفتــی

( )IPCتوســط وزارت نفــت در فضــای پســابرجام
بــرای توســعه میادیــن نفتــی و گازی معرفــی شــد.
نخســتین قــراردادی کــه در قالــب  IPCامضــا شــد،
قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی بــود کــه

میزان مالیات بر حقوق ابالغ شد

بــه مــازاد چهــار برابــر تــا شــش برابــر مشــمول
مالیــات  ۲۵درصــد و نســبت بــه مــازاد شــش برابــر
 ۳۵درصــد اســت.
 -۳حقــوق اعضــا هیــأت علمی    دانشــگاهها بــا
رعایــت مــاده ( )۵قانــون اصــاح پــارهای از مقــررات
مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمی    (آموزشــی و

پژوهشــی) شــاغل و بازنشســته دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی مصــوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶
بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،بــا رعایــت

سرعت کاهش رشد اقتصادی جهان فراتر از انتظار است

اجــاس بهــاره واشــنگتن بــه محلــی بــرای
نگرانیهــای تــازه از اوضــاع جهــان تبدیــل
شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از یورونیــوز،
وزیــران دارایــی گــروه موســوم بــه "جــی
 "۲۰در شــهر واشــنگتن بــا یکدیگــر دیــدار
و بــر ســر مســائل متعــددی بــا یکدیگــر
نظیــر اختالفــات تجــاری و همکاریهــای
مشــترک گفتوگــو کردنــد.
تــارو آســو ،وزیــر دارایــی ژاپــن گفــت :اگــر
چــه رشــد اقتصــادی جهــان ادامــه خواهــد یافــت ،امــا ســرعت ایــن رشــد آهســتهتر از چیــزی خواهــد بــود
کــه پیشتــر انتظــار میرفــت .بــه عــاوه ریس ـکهای متعــددی هنــوز وجــود دارنــد کــه نمــودار رشــد را
رو بــه پاییــن ســوق میدهنــد .میتوانــم بگویــم کــه بــی ثباتیهــای بیشــتری در پیــش اســت.
پــاول تامســون ،مدیــر بخــش اروپــا در صنــدوق بینالملــل پــول گفــت بــه اقتصــاد جهانــی شــوکی وارد
شــده اســت کــه رشــد آن را تضعیــف کــرده اســت :ســرعت رشــد در اروپــا بــه وضــوح در مقایســه بــا
شــش مــاه قبــل کمتــر شــده اســت .بخشــی از ایــن کاهــش قابــل پیــش بینــی بــود چــرا کــه پتانســیلهای
رشــد کشــورها کاهــش یافتــه بــود امــا رونــد بازیابــی بســیار کندتــر از انتظــار اســت .بــه واقــع بایــد گفــت
کــه از ســرعت کاهــش رشــد اقتصــادی غافلگیــر شــدهایم.
پیــش تــر صنــدوق بینالمللــی پــول بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش منازعــات تجــاری ،پیشبینــی کــرده بــود
کــه رشــد اقتصــادی آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا و ژاپــن کاهــش یابــد .ایــن صنــدوق در گزارشــی پیــش بینــی
کــرده اســت متوســط رشــد اقتصــادی جهــان از  ۳.۶درصــد در ســال  ۲۰۱۸بــه  ۳.۳درصــد در ســال ۲۰۱۹
برســد کــه برابــر بــا رشــد ســال  ۲۰۱۶و ضعیفتریــن رشــد ثبــت شــده از زمــان رکــود ســال  ۲۰۰۹اســت.
الزم بــه ذکــر اســت گــروه  ۲۰شــامل کشــورهای :آمریــکا ،فرانســه ،انگلیــس ،آلمــان ،ایتالیــا ،چیــن ،ژاپــن،
روســیه ،عربســتان ،اندونــزی ،اســترالیا ،ترکیــه ،برزیــل ،آرژانتیــن ،کانــادا ،هنــد ،کــره جنوبــی ،آفریقــای
جنوبــی ،مکزیــک و اتحادیــه اروپــا اســت.

معافیتهــای مقــرر در قانــون مالیاتهــای
مســتقیم ،در ســال  ۱۳۹۸مشــمول مالیــات بــه
نرخ  ۱۰درصد خواهد بود.
 -۴بــر اســاس مــاده  ۵قانــون اصــاح پــارهای
از مقــررات مربــوط بــه پایــه حقوقــی اعضــا
رســمی    هیأت علمی    (آموزشــی و پژوهشــی)
شــاغل و بازنشســته دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی از درآمــد مشــمول مالیــات حقــوق
اعضــای هیــأت علمی    موضــوع ایــن قانــون ،بــا
رعایــت معافیتهــای مقــرر در قانــون مالیاتهــای
مســتقیم حداکثــر  ۱۰درصــد بــه عنــوان مالیــات
کســر میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه در بنــد "الــف" تبصــره مذکــور
عبــارت "کارانــه خــارج از مــوارد اســتثنا شــده مربــوط
بــه حقــوق اعضــای هیــأت علمی    بــه کار رفتــه
اســت ،بنابــر ایــن کارانــه دریافتــی توســط اعضــای
هیــأت علمی    مشــمول نــرخ  ۱۰درصــد نبــوده و بــا
توجــه بــه میزانــی کــه حقــوق و مزایــای اعضــای
هیــأت علمی    دانشــگاهها نــرخ پلکانــی مقــرر را

در تیرمــاه ســال  ۱۳۹۶بــا کنسرسیومی    متشــکل از
شــرکت فرانســوی توتــال بــا ســهم  ،۵۰.۱شــرکت
چینــی  CNPCبــا ســهم  ۳۰درصــد و شــرکت
ایــران پتروپــارس بــا ســهم  ۱۹.۹درصــد امضــا شــد.
قــرارداد بهبــود بازیافــت ،افزایــش تولیــد و
بهرهبــرداری میادیــن نفتــی آبــان و پایــدار غــرب
بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای
زاروبژنفــت روســیه و دانــا انــرژی ایــران دومیــن
قــرارداد  IPCبــود کــه در تاریــخ  ۲۳اســفندماه
 ۹۶امضــا شــد و ســومین قــرارداد کــه در ۲۷
اســفندماه همــان ســال امضــا شــد ،قــرارداد توســعه
و بهرهبــرداری میادیــن نفتــی ســپهر و جفیــر بیــن
شــرکتهای ملــی نفــت ایــران و گســترش انــرژی
پاســارگاد بــود.
مذاکــرات بــرای امضــای چهارمیــن قــرارداد در حالــی
ادامــه دارد کــه مهرمــاه ســال گذشــته ،علــی کاردر -
مدیرعامــل ســابق شــرکت ملــی نفــت ایــران  -در
مهرمــاه ســال گذشــته اعــام کــرده بــود بــرای
توســعه ســه میــدان بــا شــرکتهای خارجــی در
حــال مذاکــره هســتیم کــه ظــرف دو هفتــه آینــده
در بــاره انعقــاد قــرارداد  IPCخبرهایــی خواهیــم
داشــت.
پوشــش میدهــد .بــه نرخهــای بعــدی مشــمول
مالیــات خواهــد بــود .بــه عنــوان مثــال :چنانچــه
حقــوق و مزایــای فــوق العــاده اعضــای هیــأت
علمی    مبلــغ  ۱۱۵میلیــون تومــان باشــد ،کارانــه
دریافتــی بــه نرخهــای مربــوط بــه درآمــد مــازاد بــر
مبلــغ یــاد شــده (حســب مــورد  ۲۰درصــد ۲۵ ،و ۳۵
درصــد) مشــمول مالیــات خواهــد بــود.
خاطــر نشــان میشــود ،معافیــت حقــوق موضــوع
مــاده  ۸۴قانــون مالیاتهــای مســتقیم ابتــدا
بــه حقــوق و مزایــای فــوق العــاده اعضــا هیــأت
علمی    اعمــال میشــود ،در صورتیکــه معافیــت
مذکــور مــازاد بــر حقــوق و مزایــای فــوق العــاده
باشــد ،مــا زاد معافیــت مذکــور قابــل اعمــال بــه
کارانــه دریافتــی اعضــا هیــأت علمی    نیــز خواهــد
بــود
بــا توجــه بــه اســتثنای احــکام تبصرههــای ( )۱و ()۲
مــاده  ۸۹قانــون مالیاتهــای مســتقیم و اصالحــات
بعــدی آن از مقــررات بنــد (الــف) تبصــره شــش یــاد
شــده ،کلیــه احــکام صــادره تبصرههــای یــک و
دو مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده  ۸۶اصالحــی
قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب ۹۶/۴/۲۷
(اعــم از نــرخ) مطابــق مقــررات تبصرههــای فــوق
در ســال  ۱۳۹۸کمــاکان الزم االجــرا اســت.

ساخت "مال" با هدف سرپوش گذاشتن
بر فعالیت  های نامعلوم

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن معتقــد
اســت کــه مالهــا (فروشــگاههای بــزرگ) چــه در
کشــورهای توســعه یافتــه و چــه در اقتصــادی ماننــد
ایــران سرنوشــت مبهمی    دارنــد و نمیتــوان از
شــکوفایی آنهــا ســخن گفــت.
مجیدرضــا حریــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :اصلیتریــن نقطــه رشــد و توســعه مالهــا
در جهــان در قــرن  ۲۰و در کشــور آمریــکا رخ داد
و بــرای دوره نســبت ًا طوالنــی توانســت بخــش قابــل
توجهــی از تمرکــز اقتصــاد خــرده فروشــی را بــه خــود
اختصــاص دهــد.
وی ادامــه داد :پــس از عبــور از ایــن دوره عمـ ً
ا حرکــت رو بــه رشــد مالهــا در کشــورهای توســعه یافتــه
متوقــف شــد و طرحهــای توســعه کالنــی کــه پیــش از ایــن وجــود داشــت ادامــه پیــدا نکــرد.
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر در کشــورهای توســعه یافته ،مالهــا جای خود را بــه فروش آنالیــن در فضای
مجــازی دادهانــد و بــه نظــر میرســد دوره فعلــی ،محــل اصلــی مانــور ایــن نــوع از فروشــگاهها خواهــد بــود.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن بــا بیــان اینکــه امــروز اصلیتریــن حــوزه تمرکــز مالهــا
در کشــورهای نوکیســه اســت ،تصریــح کــرد :امــروز اصلیتریــن توســعه ایــن فروشــگاههای بــزرگ در
کشــورهای عــرب حاشــیه خلیــج فــارس یــا کشــوری ماننــد چیــن دیــده میشــود .اصلیتریــن شــباهت
اقتصــادی ایــن کشــورها ،درآمدزایــی قابــل توجــه آنهــا در دهههــای گذشــته بــوده کــه باعــث شــده آنهــا
بــه فکــر حــرکات عجیــب اقتصــادی و زدن رکــورد در ســاخت برجهــا یــا فروشــگاههای بــزرگ باشــند.
از ایــن رو امــروز تمرکــز مالهــا بــه کشــورهای در حــال توســعه انتقــال یافتــه اســت.
ساخت مال با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت  های نامعلوم
حریــری در بــاره چگونگــی وضعیــت ســاخت مالهــا در ایــران نیــز گفــت :پیــش از هــر چیــز نبــود
شــفافیت کامــل در اقتصــاد ،خــود را در گســترش فروشــگاههای بــزرگ نشــان میدهــد .مــا در ســالهای
اخیــر دیدهایــم کــه برخــی افــراد یــا شــرکتها و ســازمانهایی کــه وضعیــت نامعلومی    داشــتهاند،
بــرای پوشــش فعالیتهایشــان بــه ســاخت ایــن فروشــگاهها اقــدام کردهانــد کــه بســیاری از ایــن
طرحهــا بــه دلیــل مشــکالت قضائــی متوقــف شــدهاند.وی ادامــه داد :در کنــار آن ،مالهــا در تمــام
جهــان بــه عنــوان مرکــز خریــد طبقــه متوســط شــهری محســوب میشــوند و ایــن تلقــی کــه در آنهــا
کاالهــای الکچــری یــا برندهــای خــاص عرضــه میشــود اشــتباه اســت ،زیــرا در تمــام جهــان برندهــای
الکچــری کاالهــای خــود را در فروشــگاههای خــاص خــود عرضــه میکننــد و ایــن طبقــه متوســط اســت
کــه نیازهــای خــود را از طریــق فروشــگاهها و برندهــای متوســط تأمیــن میکنــد.
گسترش مال  ها توجیه اقتصادی ندارد
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی ،بــا توجــه بــه اینکــه طبقــه متوســط شــهری ایــران در دو دهــه گذشــته بــا
فشــارهای اقتصــادی جــدی رو بــه رو بــوده و تــوان خریــد خــود را از دســت داده اســت ،عمـ ً
ا مالهــا از
رونــق افتادهانــد زیــرا امــروز هزینــه خریــد حتــی از یــک برنــد معمولــی بــرای قشــر متوســط گــران تمــام
میشــود و عم ـ ً
ا گســترش آنهــا توجیــه نــدارد.
حریــری بــا اشــاره بــه کاهــش اســتقبال از مالهــا در بســیاری از شــهرهای ایــران ،بیــان کــرد :امــروز ایــن
ســوال مطــرح اســت کــه بــا وجــود از دســت رفتــن قــدرت خریــد اصلیتریــن طبقــه هــدف در مالهــا
چــرا هنــوز برنامههــای توســعه و ســاخت فروشــگاههای جدیــد ادامــه دارد؟ از ایــن رو بــه نظــر میرســد
تــا زمانــی کــه یــک تحــول جــدی در اقتصــاد ایــران رخ ندهــد ،عم ـ ً
ا بســیاری از فروشــگاههای بــزرگ
بــا اســتقبال جــدی مواجــه نمیشــوند .در کنــار آن نــگاه محــدود کننــدهای کــه بــه واردات در اقتصــاد
ایــران وجــود دارد ،عرضــه کاالهــای برنــد در ایــن فروشــگاهها را نیــز بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آمارهایــی کــه در ســالهای اخیــر ارائــه شــده تعــداد فروشــگاههای بــزرگ
در دســت ســاخت در ایــران بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از
اصلیتریــن تمرکــز مالهــا ارائــه محصــوالت برندهــای مختلــف بــه شــمار م ـیرود ،بــاال رفتــن هزینــه
کاالهــای وارداتــی و افزایــش نــرخ ارز باعــث شــده تنــوع محصــوالت در ایــن فروشــگاهها کاهــش پیــدا
کنــد.

ارزآوری؛ ارمـغان اعزام نیروی کار ایرانی
بــا توجــه بــه آمــار بــاالی فــارغ التحصیــان در
ایــران ،بســیاری از کارشناســان معتقدنــد بایــد زمینه
اعــزام نیروهــای فــارغ التحصیــل ماهــر و متخصص
بــه کشــورهای دیگــر فراهــم شــود تــا بــازار کار
داخــل بــه تحــرک درآیــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اعــزام نیــروی کار در ایــران
قدمتــی طوالنــی دارد و بــه بیــش از یــک دهــه
گذشــته برمیگــردد .همچنــان کــه موضــوع اعــزام
نیــروی کار بــه خــارج ،شــیوهای مرســوم در تمــام

صنعــت ســاختمان موجــب تحــرک بــازار کار ،جــذب
فارغالتحصیــان بــه بــازار کار خارجــی و گســترش
فرصتهــای شــغلی میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر توســعه تعامــات بینالمللــی و
شناســایی کشــورهای هــدف متقاضــی نیــروی کار
ایرانــی ،ترســیم نقشــه راه اعــزام نیــروی کار بــه
خــارج را خواســتار شــد.
پیــش از ایــن وزارت کار بــا صــدور اطالعی ـهای از
ثبــت نــام متقاضیــان کار در کشــور آلمــان خبــر

رشد اقتصادی آلمان نصف میشود

یــک منبــع آگاه در دولــت آلمــان گفــت :نــرخ پیــش بینــی
رشــد اقتصــادی ســال  ۲۰۱۹ایــن کشــور نصــف خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،بــه دنبــال افزایــش
رکــود بخــش تولیــد بــه نظــر میرســد رشــد اقتصــادی
بزرگتریــن اقتصــاد اروپایــی بیــش از پیــش تحــت تأثیــر
قــرار خواهــد گرفــت .یــک منبــع آگاه در دولــت آلمــان بــه
رویتــرز گفتــه اســت در روزهــای پیــش رو ،دولــت ایــن کشــور
در گزارشــی جدیــد از چش ـمانداز اقتصــادی ایــن کشــور بــه
کاهــش بیشــتر رشــد اقتصــادی اذعــان خواهــد کــرد.
ینــس وایدمــان ،رئیــس بانــک مرکــزی آلمــان کــه بــرای شــرکت در اجــاس بهــاره بانــک جهانــی و
صنــدوق بینالمللــی پــول بــه واشــنگتن ســفر کــرده ،گفتــه اســت بــه دلیــل نامطمئــن بــودن فعــاالن
اقتصــادی از چگونگــی برگزیــت و کاهــش ســرمایهگذاریها ،رشــد اقتصــادی آلمــان شــاهد کاهــش
شــدیدی خواهــد بود.پیشتــر بانــک مرکــزی آلمــان نــرخ رشــد  ۱.۶درصــدی را بــرای رشــد امســال
پیــش بینــی کــرده بــود کــه ایــن رقــم بعــداً در گزارشــی بــه  ۰.۸درصــد رســید و اکنــون صحبــت از کاهــش
مجــدد ایــن نــرخ بــه  ۰.۵درصــد مطــرح اســت.
وایدمان افزود :سیاست پولی فعلی آلمان مبتنی بر رویکرد انبساطی است.
پیشتــر دفتــر آمــار فــدرال آلمــان در گزارشــی اعــام کــرده بــود رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی آلمــان از
 ۲.۲درصــد در ســال  ۲۰۱۷بــه  ۱.۵درصــد در ســال  ۲۰۱۸کاهــش یافتــه اســت کــه ضعیفتریــن نــرخ
رشــد ایــن کشــور در طــی پنــج ســال اخیــر محســوب میشــود .ایــن نهمیــن ســال متوالــی اســت کــه
رشــد اقتصــادی آلمــان مثبــت اســت.اوالف شولتســف وزیــر دارایــی آلمــان در کنفرانــس خبــری مشــترکی
بــا وایدمــان گفتــه اســت دولــت هــر کاری از دســتش بیایــد انجــام خواهــد داد تــا بــه تقویــت مصــارف و
مخــارج خصوصــی و دولتــی کمــک کنــد و از ایــن طریــق رشــد اقتصــادی تقویــت شــود .دولــت در نظــر دارد
تــا از یــک الیحــه کاهــش مالیاتــی جدیــد رونمایــی کنــد کــه حجــم ایــن بســته  ۱۰میلیــارد یــورو بــرآورد
میشــود .شــولتس بــا اشــاره بــه مســاله برگزیــت و جنــگ تجــاری جدیــد بیــن آمریــکا و اتحادیــه اروپــا
افــزود کــه خطــر واقعــی بــر ســر راه اقتصــاد آلمــان مربــوط بــه مســائل سیاســی اســت.
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دنیــا بــوده و هســت ،کشــورهای زیــادی تــاش
میکننــد ســهم خــود را از ایــن بــازار رقابتــی
افزایــش دهنــد.
در برنامــه ششــم توســعه اولویــت اقتصــادی در
سیاســت خارجــی کشــور ،جــذب دانــش و نــوآوری
از کشــورهای صاحــب فنــاوری ،توســعه بازارهــای
صادراتــی ،خدمــات فنــی و مهندســی و کاالهــای
ایرانــی و اعــزام نیــروی کار بــه خــارج عنــوان شــده
اســت .یــک کارشــناس بــازار کار در ایــن بــاره
بــه ایســنا میگویــد :در حــال حاضــر نیروهــای
فارغالتحصیــل متخصــص و ماهــر بســیاری داریــم
کــه اگــر بتوانیــم زمینــه اعــزام آنهــا بــه کشــورهای
دیگــر را فراهــم کنیــم ،ارزآوری باالیــی بــرای
کشــور خواهــد داشــت.
او میگویــد :بــا توجــه بــه شــرایط کار در کشــورهای
دیگــر و تقاضــا بــرای رشــتههایی همچــون
پزشــکی ،هتلــداری و صنعــت ســاختمان ،دولــت
میتوانــد فارغالتحصیــان و نیروهــای کار ماهــر
و متخصــص داخلــی را بــرای کار در ایــن زمینههــا
به خارج اعزام کند.
بــه گفتــه حــاج اســماعیلی ،بــا توجــه بــه صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ،اعــزام نیروهــای
زبــده و ماهــر در بخشهــای فنــی و مهندســی و

داده بــود .در ایــن اطالعیــه ،اولویــت ثبتنــام بــا
رشــتههای علــوم کامپیوتــر ،فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات ،مکانیــک ،الکترونیــک و پرســتاری
ذکــر شــده اســت .وزارت کار همچنیــن در
اطالعیــهای دیگــر از اعــزام نیــروی کار ماهــر
و فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــه کرواســی
خبــر داد .در لیســت رشــتههای متقاضــی،
نــام رشــتههای جوشــکار ،مکانیــک ،مهنــدس نــرم
افــزار ،مــددکار ســالمندان ،پرســتار خصوصــی ،قفــل
ســاز و آشــپز دیــده میشــود.
ســال گذشــته میــزان حقالزحمــه کاریابیهــای
داخلــی بــرای ثبتنــام بــه همــراه مشــاوره شــغلی،
مبلــغ  ۲۰۰,۰۰۰ریــال و بــرای دفاتــر کاریابــی
خارجــی مبلــغ  ۳۰۰,۰۰۰ریــال تعییــن شــد.
حقالزحمــه بهکارگمــاری کاریابــی غیردولتــی
داخلــی کــه از کارجــو دریافــت میشــود نیــز
حداکثــر پنجــاه درصــد حداقــل دســتمزد مصــوب
شــورای عالــی کار در ســال  ۱۳۹۷بــود .امــا
بــر اســاس ابالغیــه ســال  ،۱۳۹۸حقالزحمــه ثبــت
نــام بــه همــراه مشــاوره شــغلی در دفاتــر کاریابــی
داخلــی مبلــغ  ۲۷۰,۰۰۰ریــال و حقالزحمــه ثبــت
نــام بــه همــراه مشــاوره شــغلی در دفاتــر کاریابــی
خارجــی مبلــغ  ۴۰۰,۰۰۰ریــال تعییــن شــده اســت.

تعرفــه حقالزحمــه بکارگمــاری کارجــو در خــارج از
کشــور نیــز بــرای قــرارداد کار یکســاله و بیشــتر
معــادل حداقــل حقــوق پایــه مــورد تأییــد ســفارت
ایــران در کشــور هــدف و بــرای قــرارداد کار کمتــر
از یــک ســال بــه صــورت تناســبی محاســبه
میشــود.
محمــد اکبرنیــا مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار
و کاریابیهــای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
از اعــزام نیــروی کار ایرانــی بــه کشــورهای هــدف
بــه عنــوان یکــی از برنامههــای مهــم دولــت نــام
بــرده و بــه ایســنا میگویــد :هــم اکنــون بــرای
حمایــت از ایرانیــان شــاغل خــارج از کشــور در
پنــج کشــور کانــادا ،اســترالیا ،دانمــارک ،ترکیــه و
عمــان ،دفاتــر کاریابــی خارجــی بــا هــدف ارائــه
خدمــات آموزشــی و حقوقــی و تســهیل فراینــد
اعــزام نیــروی کار ،راه انــدازی شــده و مذاکــرات بــا
وزارت امــور خارجــه بــرای حمایــت از نیروهــای کار
اعزامی    صــورت گرفتــه اســت.
او میگویــد :در حــال حاضــر در رشــتههای
پرســتاری و پزشــکی موجــی در اروپــا ایجــاد شــده
اســت و مــا طــی جلســاتی بــا نظــام پرســتاری و
امضــای تفاهمنامــه مشــترک همــکاری ،زمینــه
اعــزام پرســتاران را فراهــم کردیــم.
اکبرنیــا بــر لــزوم ایجــاد مرکــز علمی    کاربــردی
اختصاصــی بــرای اعــزام پرســتاران و نگهــداری از
ســالمندان تاکیــد کــرده و میافزایــد :بــرای اعــزام
نیــروی کار در شــرایط کنونــی پیــش فرضهــا
و مقدماتــی الزم اســت کــه برخــی از آنهــا بــه
مــراودات مــا بــا کشــورهای دیگــر برمیگــردد تــا
آنهــا از مــا اعــزام نیــرو را بپذیرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،شناســایی بازارهــای هــدف
شــغلی و تســهیل اعــزام نیــروی کار ایرانــی
بــه خــارج از جملــه وظایــف و مأموریتهــای
پیــش بینــی شــده بــرای دفاتــر هدایــت و حمایت از
نیــروی کار ایرانــی در کشــورهای خارجــی اســت .در
کنــار گســترش تعامــات بینالمللــی و مناســبات
اقتصــادی ،شناســایی بازارهــای کار مطمئــن بــرای
نیــروی کار ایرانــی نیــز ضــروری اســت کــه طبع ـ ًا
نیازمنــد حمایــت دولــت و افزایــش دفاتــر هدایــت
نیــروی کار در خــارج اســت.
برابــر گزارشهــا ،حجــم درآمــد ارزی نیــروی
کار فیلیپیــن در خــارج از کشــور دو درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی ایــن کشــور عنــوان شــده کــه
بــه نظــر میرســد در زمینــه اعــزام نیــروی کار
متخصــص و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
بــه خــارج بایــد بیــش از گذشــته از پتانســیلهای
موجــود اســتفاده کنیــم .ســال گذشــته انجمــن
صنفــی کاریابیهــای بینالمللــی قــرارداد اعــزام
نیــروی کار ایرانــی بــه دو کشــور آلمــان و انگلســتان
را منعقــد کــرد.

ارزانترین و گرانترین
شهرهای جهان برای خرید
مسکن
هنـگ کنـگ کمـاکان گرانتریـن شـهر جهـان بـرای
خریـد مسـکن اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،مؤسسـه " سـی بـی آر ای" در
پنجمیـن گـزارش سـاالنه خـود از هزینـه مسـکن در
شـهرهای مختلف جهان ،اطالعات مسـکن  ۳۵شـهر را
مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار داده اسـت .بر این اسـاس
شـهرهای آسـیایی در این فهرسـت رتبههای بـاال را به
خـود اختصـاص دادهانـد بـه گونهای کـه چهار شـهر از
پنـج شـهر گـران قیمت جهـان بـرای خرید مسـکن در
آسـیا و بـه طور عمـده در چیـن قـرار داند.
طبـق گزارش این مؤسسـه ،متوسـط هزینـه خرید خانه
در شـهر هنگ کنگ در سـال  ۲۰۱۸معـادل  ۱.۲میلیون
دالر بـوده اسـت .تقاضـای باالی مسـکن و کمبـود فضا
برای سـاخت واحدهـای جدیـد باعث رسـیدن قیمتها
به سـطوحی شـده اسـت که برای بسـیاری از سـاکنان
ایـن شـهر دسـت نیافتنـی بـه نظـر میرسـد .دولـت
هنـگ کنـگ برای حـل بحران مسـکن در نظـر دارد یک
جزیـره مصنوعـی بـرای سـاخت واحدهـای مسـکونی
جدیـد ایجـاد کنـد و بـرای پیشـبرد ایـن پـروژه ۸۰
میلیـارد دالر اعتبـار در نظـر گرفته اسـت.
گرانترین شهرهای جهان برای خرید مسکن
 ۱هنگ کنگمتوسـط هزینه خرید مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی۱ :
میلیـون و  ۲۳۵هزار و  ۲۲۵دالر
 ۲سنگاپورمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۸۷۴هـزار و  ۳۷۲دالر
 ۳شانگهای-چینمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۸۷۲هـزار و  ۵۵۵دالر
۴و نکوور-کانادامتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۸۱۵هـزار و  ۳۲۲دالر
 ۵شنژن -چینمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۶۸۰هـزار و  ۲۸۳دالر
هـم چنیـن شـهرهای لسآنجلـس و نیویـورک آمریکا،
لنـدن انگلیـس ،پکن چیـن و پاریس فرانسـه به ترتیب
در ردههـای ششـم تا دهـم این گـزارش ایسـتادهاند.
ارزانترین شهرها برای خرید مسکن
 ۱استانبول -ترکیهمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۹۷هـزار و  ۳۹۶دالر
 ۲هو شه مینه -ویتناممتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۱۰۳هـزار و  ۵۷دالر
 ۳بانکوک -تایلندمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۱۰۶هـزار و  ۳۸۳دالر
 ۴کواال المپور -مالزیمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۱۱۹هـزار و  ۷۳۸دالر
 ۵لیسبون -پرتغالمتوسـط هزینه خریـد مسـکن در سـال  ۲۰۱۸میالدی:
 ۲۰۷هـزار و  ۸۳۴دالر
هـم چنیـن شـهرهای ژوهانسـبورگ آفریقـای جنوبـی،
شـیکاگو در آمریـکا ،منچسـتر و بیرمنـگام انگلیـس و
مونتـرال کانـادا در ردههـای ششـم تـا دهم شـهرهای
ارزان رده بنـدی امسـال معرفـی شـدهاند.

