
ماش�ين محاس�به گر تورم بانك مركزي نشان 
مي دهد ك�ه 500 ه�زار ميليارد توم�ان حجم 
نقدينگي س�ال 92 اگر قرار بود با آهنگ رشد 
 )CPI تورم)ش�اخص  به�ای كاال و مصرف�ی
افزايش ياب�د، هم اكنون حج�م نقدينگي بايد 
در حدود 1000هزار ميليارد تومان باشد. اين در 
حاليست كه هم اكنون حجم نقدينگي در كانال 
1700هزار ميليارد تومان ق�رار گرفته ؛ يعني از 
دولت يازدهم تا كنون رش�د حج�م  نقدينگي 
بيش از تورم عمومي بوده اس�ت. در اين ميان، 
امحاي نقدينگي با فروش و ح�راج دارايي هاي 
مازاد دول�ت، بانك ها و بده�كاران كالن بانكي 
و... از جمل�ه راهكارهاي موجود ب�راي تقويت 
مجدد ارزش پول ملي اس�ت، زيرا رش�د حجم 
نقدينگي بدون پشتوانه كاال يي از جمله داليل 
تورم و كاهش ارزش پول ملي به شمار مي رود. 
به گزارش »ج��وان«، پ��ول و مش��تقات پول كه 
روزگاري با هدف تس��هيل مب��ادالت، پس انداز و 
ارزش گذاري روي كاال پديد آم��د، امروز به دليل 
ضعف نظارت بر ماشين چاپ پول و عوامل اثرگذار بر 
رشد بدون پشتوانه پايه پولي و ضريب فزاينده پولي 
خود براي اقتصاد ايران به يك چالش قابل اصالح 

تبديل شده است. 
اگر رش��د پايه پول��ي و ضريب فزاين��ده پولي كه 
حاصل ضرب اين دو متغير حجم نقدينگي را تشكيل 
مي دهد با رشد اقتصادي و توليد كاال و خدمات در 
اقتصاد همراه باش��د، جاي نگراني ندارد، اما وقتي 
حجم نقدينگي بدون پشتوانه جهش مي يابد محل 
نگراني دارد، زيرا با رشد ميزان پول و مشتقات آن 
تعادل ه��ا در اقتصاد به هم مي ري��زد و حتي خود 
بخش پول و بانك نيز دچار عدم تعادل مي ش��ود. 
از اين رو چون مصرف كنندگان پول ريال عالوه بر 
ايراني ها حتي خارجي ها را نيز در برمي گيرد، حفظ 
ارزش پول ملي ضرورت پيدا مي كند. از همه مهم تر 
آنكه بيش از 23 ميليون شاغل در كشور و همچنين 
در حدود 5 ميليون بازنشس��ته و مس��تمري بگير 
حقوق و دستمرد خود را به ريال دريافت مي كنند 
و كاهش ارزش و قدرت خريد پ��ول در برابر كاال و 
س��اير ارزهاي خارجي مي تواند به فقر بيشتر اين 
بخش ها منتج شود. بر اس��اس ماشين محاسبه گر 
تورم بانك مركزي 500 هزار ميليارد تومان حجم 
نقدينگي سال 92 با 1000هزار ميليارد تومان در 
مهر ماه سال 97 برابري مي كند، اين در حاليست 

كه طبق گزارش هاي بانك مركزي حجم نقدينگي 
در مهرماه س��ال 97 در حدود 1650هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت و ب��ا توجه آهنگ رش��د حجم 
نقدينگي امكان دارد حج��م نقدينگي هم اكنون 
كه در بهمن ماه س��ال 97 قرار داري��م، در حدود 
1700تا 1800هزار ميليارد تومان باشد. با توجه 
به ارقام فوق، مي توان دريافت كه س��رعت رش��د 
حجم نقدينگي در س��ال هايي كه از دولت يازدهم 
و دوازدهم مي گذرد از سرعت تورم عمومي بيشتر 
بوده است و امروز تقريباً به جاي 1000هزار ميليارد 
تومان حجم نقدينگي ) اگر حجم نقدينگي معادل 
تورم عمومي رش��د مي يافت( در ح��دود 1700تا 

1800 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي داريم. 
هر چند بررس��ي متغير هاي پولي نشان مي دهد 
كه عموم حج��م نقدينگي در قالب س��پرده هاي 
بانكي س��ود دار در ش��بكه بانكي مهار شده است، 
اما از آنجاي��ي كه نظام بانكي در پايان س��ال مالي 
نمي تواند سود پرداختي علي الحساب تضمين شده 
به نقدينگي را كه در قالب سپرده هاي سوددار در 
بانك وجود دارد ، در عالم واقع محقق كند، از اين رو 
با يك مشكل كه تعلل در حلش مشكل را بزرگ تر 
مي كند، روبه رو هستيم. چندي پيش رهبر معظم 
انقالب تقويت ارزش پول مل��ي را مورد تأكيد قرار 
دادن��د و از آن تاريخ تاكنون هر چن��د رئيس كل 

بانك مركزي مدعي ش��دند كه برنامه اي براي اين 
منظور وج��ود دارد، اما افكار عمومي و رس��انه ها 
تاكنون در جريان اين برنامه ق��رار نگرفته اند و جا 
دارد براي آماده سازي اصالح نظام بانكي ايران ابتدا 

زمينه سازي صورت گيرد. 
   امحای نقدينگی با فروش دارايی های راكد 

و مازاد دولت
كارشناسان اقتصادي از طرفي تقويت توليد ملي 
را بدون افزايش حجم نقدينگي م��ورد توجه قرار 
مي دهن��د و براين باورن��د كه بايد مع��ادل حجم 
نقدينگي ب��دون پش��توانه اي كه در اين س��ال ها 
جهش يافته اس��ت، كاال و خدمات توليد ش��ود تا 
به عبارتي زه��ر تورمي و كاه��ش ارزش پول ملي 
در اين سال ها گرفته شود. از سوي ديگر عده اي از 
كارشناسان اقتصادي معتقدند با امحاي نقدينگي 
بدون پش��توانه توليد ش��ده طي س��ال هاي اخير 
مي توان زهر حجم نقدينگ��ي را گرفت و براي اين 
منظور فروش دارايي هاي م��ازاد دولت، بانك ها و 
اخذ مطالبات معوق بانكي كالن از اشخاص حقيقي 
و حقوقي را پيشنهاد مي دهند و در عين حال توصيه 
مي كنند با اص��الح بودجه عمومي و ش��ركت ها، 
بانك ها و مؤسسات عمومي وابس��ته به دولت هم 
زمينه فشار از ناحيه بودجه به نظام بانكي را كاهش 
داد و هم اينكه زمينه تسويه بدهي هاي شركت هاي 
دولتي و وابسته به دولت را با نظام بانكي فراهم آورد 
و در عين حال بودجه را ني��ز از نفت و فروش اوراق 
مالي به ماليات و فروش دارايي هاي فيزيكي دولت 
انتقال داد. البته اس��تفاده درآمدهاي اختصاصي 
ب��راي پرداخ��ت هزينه هاي جاري دس��تگاه هاي 
دولتي نيز جزو پيشنهادات اس��ت؛ يعني از محل 
درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي تقريباً 
70تا 100درصد حقوق و دستمزد كاركنان بخش 

دولت پرداخت شود. 
در پايان انتظار مي رود از مدي��ران بانك مركزي و 
همچنين صاحبنظران اقتص��ادي و بخش بانك و 
پول در بعد نظري راه هاي تقويت ارزش پول ملي و 
جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي بدون پشتوانه 
عنوان ش��ود تا فضا براي اصالح نظام بانكي شفاف 
ش��ود هر چند كه يكي از مدي��ران وزارت اقتصاد 
عنوان داش��ت كه تقريباً نيمي از 23هزار ش��عبه 
بانكي در كشور مازاد است و اين نشان از اصالح نظام 
بانكي بعد از ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري 

غيرمجاز دارد. 
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ترمز نقدينگي بدون پشتوانه را بايد كشيد 
  گزارش  یک

  مسکن

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

63692969نفتپارس
253051205معدنيامالحايران

3230153سيمانخزر
2584120كاشيسعدي
12580582پارسسرام

9619426درخشانتهران
3989176آبسال

5399235المپپارسشهاب
7161311فروسيليسايران

3922166سرمايهگذاريشفادارو
5951238داروسازيابوريحان

6613259سيمانهرمزگان
7510286داروسازيابوريحان
4689176تايدواترخاورميانه

190870سيمانتهران
6021212شيرپاستوريزهپگاهخراسان

16405445صنايعشيمياييسينا
10035268شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
4890103سرمايهگذاريصنعتنفت

8754175گلتاش
204737سرمايهگذاريتوسعهملي

458177قندنيشابور
12830191دشتمرغاب

524962كويرتاير
248329تجارتالكترونيكپارسيان

31831286توليديمهرام
445833گروهمديريتسرمايهگذارياميد

584941سرمايهگذاريداروييتامين
563235بيسكويتگرجي

1086763گلوكوزان
45676236پتروشيميفناوران

15296سيمانشاهرود
1339850فراوردههاينسوزايران

22898مخابراتايران
25578بانكخاورميانه

837525الميران
784520ايرانمرينوس

393210فوالدكاوهجنوبكيش
639914موتوژن

68076سيمانآرتااردبيل
156479پارسخزر

93695پتروشيميجم
110314داروپخش)هلدينگ

126192بهپرداختملت
68990فرآوردههايتزريقيايران
144560گروهصنعتيملي)هلدينگ

8920پارسخودرو
24560صنايعسيماندشتستان

70130سالمين
110000بهپرداختملت

1-5434كاشيوسراميكحافظ
-58522سيماناصفهان

3-6206قندلرستان
12-18254سازهپويش

1-1308سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
1-1263سرمايهگذاريصنعتومعدن

19-21695گروهصنعتيپاكشو
4-3446سيمانكرمان

2-1559تامينسرمايهاميد
3-2205سرمايهگذاريمليايران

8-5434همكارانسيستم
19-10891فوالداميركبيركاشان

5-1997بانككارآفرين
7-2706سرمايهگذارياعتبارايران

30-10680فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
15-5262پارسسويچ

50-17463داروسازيسينا
46-15484سيمانسفيدنيريز

20-6640معدنيوصنعتيگلگهر
16-5253گروهصنعتيسپاهان

31-8800فوالدخراسان
125-33742سپنتا

8-2082رينگسازيمشهد
12-2935سرمايهگذاريپارستوشه

7-1699سرمايهگذاريبوعلي
9-2140داروسازيروزدارو

24-5040داروسازيجابرابنحيان
98-19800معدنيدماوند

14-2720گروهداروييسبحان
13-2310بانكاقتصادنوين

42-7007كارخانجاتقندقزوين
119-17545پرداختالكترونيكسامانكيش

11-1535گروهداروييبركت
14-1916ايراندارو

44-6020سيمانفارس
77-10305پاكسان

-12029سرمايهگذاريبهمن
86-11250خدماتانفورماتيك

14-1667سيمانمازندران
117-13930نفتبهران

19-2162سرمايهگذاريسپه
84-8914نفتپارس

31-3254بينالملليمحصوالتپارس
34-3415كيميدارو
52-4972آلومراد

96-9024سيمانخاش
201-18803شركتارتباطاتسيارايران

275-25582سيمانبهبهان
18-1668سامانگستراصفهان

127-11583پتروشيميجم
33-2974صنايعشيمياييفارس
52-4537توسعهمعادنوفلزات

27-2292بيمهملت
95-8010داروسازياكسير
19-1586ايركاپارتصنعت
78-6209سيمانفارسنو

74-5825سرمايهگذاريصنعتبيمه
87-6842لنتترمزايران

64-4969فوالدمباركهاصفهان
36-2743مليصنايعمسايران

166-12384قنداصفهان
18-1307سيمانشمال
78-5599قندمرودشت

22-1563گروهداروييسبحان
41-2854سيمانايالم

230-15690داروسازيزهراوي
18-1209سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

23-1539سيمانفارسوخوزستان
59-3885ذغالسنگنگينطبس

102-6592مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
201-12832پتروشيميپرديس

43-2735پارسمينو
78-4955فوالدمباركهاصفهان

88-5422بهنوشايران
19-1160واسپاريملت

54-3252صنايعالستيكيسهند
38-2279پگاهآذربايجانغربي
62-3673تراكتورسازيايران

219-12715داروسازيزاگرسفارمدپارس
21-1197سيماندورود

55-3103گروهستوسعهصنعتيايران
101-5522پااليشنفتتهران

27-1417ليزينگصنعتومعدن
110-5699پارسالكتريك
165-8364فوالدخوزستان

95-4793معدنيوصنعتيچادرملو
27-1353بيمهپارسيان

23-1140سرمايهگذاريشاهد
42-2069توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

97-4728سيمانغرب
152-7326پتروشيميفجر

86-4095صنايعپتروشيميخليجفارس
117-5562كارخانجاتداروپخش

45-2119سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
272-12808كشتوصنعتچينچين

86-3994سيمانخوزستان
94-4358توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

846-39186پتروشيميخارك
37-1709سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

22-1013سيمانشرق
404-18600شركتارتباطاتسيارايران
88-3698گسترشنفتوگازپارسيان

صادرات نفت عربستان ركورد زد
جديدترين آمار سازمان JODI نشان داد كه صادرات نفت عربستان 
س�عودي در ماه نوامبر به باالترين حجم در دو س�ال گذشته رسيد. 
به گزارش ايسنا، عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت جهان 
است، در نوامبر 8/235 ميليون بشكه در روز نفت صادر كرد كه 53۴ هزار 

بشكه در روز نسبت به اكتبر افزايش داشت. 
طبق آمار JODI، اين باالترين سطح صادرات نفت عربستان سعودي از 
نوامبر سال 2016 پيش از امضاي نخستين توافق كاهش توليد بود كه در 

ژانويه سال 2017 به اجرا درآمد. 
فعاليت پااليشگاهي در نوامبر به 2/836 ميليون بشكه در روز رسيد كه 21 
هزار بشكه در روز نسبت به اكتبر رشد را نشان داد، در حالي كه مصرف نفت 
براي توليد نيرو، با 5 هزار بشكه كاهش در روز ، به 328 هزار بشكه رسيد. با 
در نظر گرفتن مجموع صادرات، فعاليت پااليشگاه ها و توليد نيرو، عربستان 
سعودي 11/399 ميليون بشكه نفت در روز در نوامبر سال 2018 عرضه 
كرده است. برداشت از ذخاير نفت در نوامبر، براي دوازدهمين ماه در 13 ماه 
گذشته انجام گرفت و ذخاير نفت عربستان سعودي در نوامبر در 208/218 

ميليون بشكه ايستاد كه 16/6 درصد افت ساالنه داشت. 
عربستان س��عودي اوايل ماه ميالدي جاري به اوپك اعالم كرد كه توليد 
اين كشور در دسامبر به 10/6۴3 ميليون بشكه در روز كاهش يافته و اين 
كشور توليدش را پيش از اجراي توافق كاهش توليد جديد در اول ژانويه، 

كاهش داده است. 
--------------------------------------------------

نيمي از ثروت جهان در اختيار ۲۶ نفر!
خ�ود  جدي�د  گ�زارش  در  »آكس�فام«  خيري�ه  بني�اد 
اع�الم ك�رد ك�ه ث�روت 2۶ نف�ر از اف�راد ثروتمن�د جه�ان ب�ا 
ث�روت 3/8 ميلي�ارد نف�ر از ديگ�ر انس�ان ها براب�ر اس�ت!

به گزارش راشا تودي، شمار افراد فقير در جهان در حالي در مقايسه با 
سال قبل 11درصد افزايش يافته است كه ارزش دارايي ثروتمندترين 
افراد جهان در س��ال 2018 به ميزان 900 ميليارد دالر افزايش يافته 
است و بين سال هاي 2017 و 2018 با گذشت هر دو روز، يك ميلياردر 
به جمع ميلياردر هاي جهان افزوده شده است. در مقايسه با سال 2017 
كه ۴3 نفر ثروتي معادل نيمي از جمعيت جهان را در اختيار داشتند، 
امسال تنها 26 نفر اين ميزان ثروت را در اختيار دارند. اين مؤسسه در 
گزارش خود اعالم كرده است كه تنها راه مؤثر در راستاي كاهش شكاف 
طبقاتي فعلي، افزايش نرخ ماليات بر درآمد ثروتمندان است. به گفته 
آكسفام، با تنها 0/5 درصد افزايش ماليات بر درآمد يك درصد جمعيت 
ثروتمند جهان، نيازهاي آموزش��ي 262 ميليون كودك يا هزينه هاي 

درماني نجات جان 3/3 ميليون انسان تأمين خواهد شد. 
ويني بايانيما، مديرعامل بنياد آكس��فام گفت: مردم در سراس��ر جهان 
خشمگين و سرخورده هس��تند. دولت ها بايد تغييراتي ايجاد كنند تا از 
اينكه شركت ها و اشخاص ثروتمند به ميزان عادالنه، سهم خود را از ماليات 
پرداخت مي كنند، اطمينان حاصل ش��ود. هر چند ك��ه نبايد موجودي 
حساب بانكي ش��ما تعيين كننده طول عمر و تحصيالت شما باشد، اما 

امروزه اين يك واقعيت در بين بسياري از كشورهاي جهان است. 
--------------------------------------------------

رشد اقتصاد جهان آهسته تر از حد انتظار
دو  از  »پ�س  گف�ت:  پ�ول  بين الملل�ي  صن�دوق  رئي�س 
س�ال توس�عه بي وقف�ه، رش�د اقتص�اد جه�ان آهس�ته تر 
از ح�د انتظ�ار ش�ده و خط�رات رو ب�ه افزاي�ش اس�ت.« 
به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول پيش بيني خود را از رش��د 
اقتصاد جهان براي 2019 و 2020 كاهش داد، چون ضعف اروپا و برخي 
بازارهاي نوظهور و حل نشدن تنش هاي تجاري مي تواند اقتصاد كند 

جهاني را بيش از پيش بي ثبات كند. 
صندوق بين المللي پول براي س��ومين ماه پياپي پيش بيني خود را از 
رشد اقتصاد جهان پايين آورد و اعالم كرد: ركودي بزرگ تر از حد انتظار 
اقتصاد چين را فرا مي گيرد كه شرايط بازارهاي مالي را آشفته تر خواهد 
كرد. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد اقتصاد جهان در 2019، 
3/5 درصد و در 2020، 3/6 درصد رشد خواهد كرد يعني به ترتيب 0/2 

و 0/1 در صد رقم پيش بيني خود را پايين آورد. 
پيش بيني هاي جديد در آس��تانه مجمع اين هفته رهبران و مقامات 
تجاري جهان در داووس س��وئيس منتش��ر ش��د كه نش��ان مي دهد 
سياس��تگذاران احتماالً بايد طرح هايي براي مقابله با اين رش��د كند 

اقتصادي ارائه دهند. 

آگـهی منـاقصه عمومـی دو مرحلـه اي 
شماره 97/1-24
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روابط عمومی شرکت برق منطقه اي مازندران

مبلغ پرداختي بابت عيدي و پاداش به كارگران 
كارگاه هاي فصلي مشمول قانون كار و همچنين 
كارگران ساير كارگاه هاي مشمول كه كمتر از يك 
سال در كارگاه كار كردند، بايد بر ماخذ ۶0 روز 
و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود. 
به گزارش تس��نيم، در روزهاي پاياني س��ال همه 
كارگران دغدغ��ه گرفتن عيدي دارن��د و در ميان 
كارگران ساعتي، روزمزد، فصلي و پاره وقت از جمله 
كارگراني هستند كه شرايط دريافت عيدي و پاداش 

پايان سالشان با بقيه كارگران متفاوت است. 
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي 
و پاداش س��االنه كارگران ش��اغل در كارگاه هاي 
مشمول قانون كار مصوب س��ال 1370 مجلس 
ش��وراي اس��المي، تمامي كارفرمايان مكلفند به 
هر يك از كارگران خود به نس��بت يك س��ال كار 
معادل 60 روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش 
بپردازند، مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از 
كارگران نبايد از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه 

قانوني تجاوز كند. 
همچنين به موجب تبصره يك ماده واحده مذكور، 
مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال 
در كارگاه كار كردند، بايد به ماخذ 60 روز مزد و به 
نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود. حداقل 
دو برابر و حداكثر سه برابر مصوبه دستمزد شوراي 
عالي كار؛ مبناي تعيين عيدي پايان سال مشموالن 

قانون كار است. 
مبناي محاسبه عيدي و پاداش ساالنه كارگران در 
كارگاه هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند، مزد 
گروه و پايه يا مزد مبن��ا و در واحدهاي فاقد طرح 
طبقه بندي، مزد ثابت يعني مزد ش��غل و مزاياي 

ثابت پرداختي به تبع شغل خواهد بود. 
مبلغ پرداختي بابت عيدي و پ��اداش به كارگران 
كارگاه هاي فصلي مش��مول قانون كار و همچنين 
كارگران ساير كارگاه هاي مشمول كه كمتر از يك 
س��ال در كارگاه كار كردند، بايد بر ماخذ 60 روز و 
به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود. ضمناً 
مزد مورد عمل در محاس��به وجوه عيدي و پاداش 
پايان سال به كارگران كار مزدي عبارت از متوسط 
كارمزد دريافتي آنان بر حس��ب مدت ايام كاركرد 

در سال است. 

بر اس��اس م��اده 39 قان��ون كار، م��زد و مزاياي 
كارگراني ك��ه به ص��ورت نيمه وقت ي��ا كمتر از 
ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند، به 
نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت 
 مي شود كه عيدي و پاداش نيز از اين قاعده كلي 

مستثني نيست. 
در مورد كاركنان ساعتي كه حقوق ماهانه ثابت 
نداشته و دستمزد آنها در ماه متغير است، براي 
محاسبه عيدي و پاداش، ميانگين حقوق سه ماه 
آخر خدمت آنان مبناي محاس��به قرار خواهد 
گرفت. قانونگذار با تصويب قانون نحوه پرداخت 
عيدي به كاركنان دولت مصوب س��ال 137۴ 
اعتبار قانون تعيي��ن عيدي و پاداش س��االنه 
كارگران ش��اغل در كارگاه هاي مشمول قانون 
كار مصوب 1370 را لغو نكرده است، بنابراين 
حكم تعيين عيدي معادل 60 روز آخرين مزد 
مشموالن قانون كار كماكان به قوت خود باقي 
اس��ت؛ ضمن��اً كارگاه در قانون كار ب��ه اعتبار 
اش��تغال كارگران در محل انج��ام كار تعريف 
مي شود به اين ترتيب تمامي كارگران مشمول 
قان��ون كار اعم از اينكه در بخ��ش خصوصي يا 
دولتي شاغل باش��ند از دو ماه عيدي و پاداش 
آخر س��ال موضوع ماده واحده قانون اس��فند 
1370 مصوب مجلس شوراي اسالمي برخوردار 

خواهند بود. 
عيدي كارگراني كه در طول سال با كارفرما قطع 
رابطه مي كنن��د، كارگراني كه در طول س��ال از 
خدمت مس��تعفي، اخراج، بازنشسته يا به شكلي 
رابطه آنان با كارگاه قطع مي شود، به نسبت مدت 
كاركردش��ان مس��تحق دريافت عيدي و پاداش 
ساالنه خواهند بود. آنچه مبناي محاسبه و پرداخت 
عيدي و پاداش پايان سال كارگران مشمول قانون 
كار قرار مي گيرد، مزد و فوق العاده هايي است كه 
كارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دريافت 
مي كند؛ به عبارت ديگر مزايايي كه افراد به نوعي 
در ارتباط با شغل دريافت مي كنند از اجزاي مزد 
محسوب مي شود، لذا فوق العاده شغل، سختي كار 
و هر آنچه به تبع شغل به كارگر داده مي شود، جزو 
مزد منظور شده و الزاماً بايد در محاسبه عيدي و 

پاداش لحاظ شود. 

مديرعامل بانك مسكن از كاهش 30 درصدي قيمت ساخت در صورت 
طراحي درست چرخه اعتباري زنجيره سازندگان مسكن خبر داد. 
ابوالقاسم رحيمي اناركي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه بانك 
مسكن براي افزايش قدرت خريد مس��كن توسط مردم گفت: افزايش 
قدرت خريد تنها با افزايش س��قف تس��هيالت اتف��اق نمي افتد، بلكه 
مي تواند از طريق كاهش قيمت تمام شده، قدرت خريد مردم را افزايش 
داد. وي افزود: در همين راستا برآنيم با ايجاد يك چرخه اعتباري بين 
تمامي زنجيره دس��ت اندركاران ساخت مس��كن، قيمت تمام شده را 

كاهش دهيم. مديرعامل بانك مسكن با اش��اره به جزئيات اين طرح 
اظهار كرد: اتفاقي كه مي افتد اين است كه افرادي كه در چرخه ساخت 
مسكن از كارخانه دار، بنك دار، انبوه سازان و... هستند، در يك چرخه 
اعتباري قرار مي گيرند و چون در ابت��دا پول نقد نمي دهند، مي توانند 
نرخ خود را كاهش دهند؛ چراكه معموال افرادي كه نقدي كار مي كنند 
تخفيف نمي دهند. رحيمي اناركي پيش بيني كرد در صورت طراحي 
درس��ت اين چرخه، قيمت تمام شده ساخت مس��كن مي تواند تا 30 

درصد كاهش يابد. 

وي ادامه داد: اين موضوع به قيمت فروش مس��كن منتقل خواهد شد 
و طبيعتاً اگر سازنده بتواند س��اختمان خود را ارزان تر بسازد، ترجيح 
مي دهد كه واحدهاي خود را با نرخ ارزان تر بفروشد، اما مشتري بيشتري 
داشته و آن را زودتر تبديل به پول كند. او پيش از اين نيز گفته بود كه 
بخش اول اين كار با بنياد مس��كن تا قبل از پايان سال اجرايي خواهد 
شد و در نهايت زنجيره كامل تأمين مالي مسكن در سه ماهه دوم سال 
آينده اجرايي مي شود كه كاهش قيمت ساخت واحدهاي مسكوني را 

در پي خواهد داشت. 

كاهش ۳۰ درصدي قيمت ساخت مسكن در سال آينده

كارگران ساعتي و پاره وقت چقدر عيدي مي گيرند؟
  رفاه


