
 رونمایی از سامانه احراز هویت سجام 
در شعب بانک شهر

احراز هویت مش��تریان در سامانه س��جام )سامانه 
جامع ثبت اطالعات مش��تریان( توسط شعب بانک 
شهر طی مراس��می با حضوراحمد درخشنده مدیر 
عام��ل بانک ش��هر و حس��ین فهیم��ی مدیرعامل 
ش��رکت سمات )ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه( عملیاتی شد.به گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، در 
این مراس��م که جمعی از معاونان و مدیران ارش��د 
بانک ش��هر و شرکت سمات حضور داشتند، معاون 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر گفت:هم 
اکنون این بانک در راس��تای خدمت رسانی هرچه 
بهتر به شهروندان امکان انجام فرآیند احراز هویت 
حضوری مش��تریان در سامانه س��جام را در تمامی 
261 ش��عبه خود فراهم کرده است.وی با اشاره به 
اس��تقبال صورت گرفته از بازار س��رمایه طی سال 
های اخیر، افزود: بانک شهر عالوه بر خدمات رسانی 
به شهروندان از طریق شرکت کارگزاری شهر، اقدام 
به ارائه انواع خدمات در شعب این بانک کرده است.

جواد عطاران در همین راس��تا افزود:در حال حاضر 
ش��عب بانک ش��هر قادر به ارائه خدمات مربوط به 
صدور کد بورس��ی به نمایندگی از کارگزاری شهر، 
ایجاد کد کاربری در سامانه معامالت برخط شرکت 
مذکور، خدمات حسابهای وکالتی و واریز به حساب 
عملیات��ی تس��ویه نقدی در ب��ورس کاال و خدمات 
احراز هویت مش��تریان در س��امانه سجام است که 
امیدواری��م با لطف خداون��د متعال ، تالش و همت 
کارکنان گستره این خدمات روز به روز افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر با 
اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین بانک 
شهر و ش��رکت سمات در سالجاری گفت: ثبت نام 
و احراز هویت مش��تریان در س��امانه سجام توسط 
ش��عب بانک ، انجام فعالیت های مرتبط با تسویه و 
پایاپای انواع معام��الت در بورس و ... از محورهای 
اصلی همکاری در حوزه بازارهای مالی و س��رمایه 

گذاری طرفین است.

 بانک مسکن و بانک سپه تفاهم نامه 
امضا کردند

بانک مس��کن و بانک سپه برای س��اخت ۴ هزار و 
500 واحد مس��کونی در ش��رق تهران تفاهم نامه 

امضا کردند.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن - 
هیبنا قرار اس��ت در قالب این تفاه��م نامه ۴ هزار 
و 500 واحد مس��کونی در اراض��ی متعلق به بانک 
س��په در حدود 31 هکتار از اراضی شرق تهران در 
منطق��ه تهرانپارس احداث ش��ود.این اراضی حدود 
60 س��ال پیش در س��ال 133۷ توسط بانک سپه 
خریداری ش��د.پس از پیروزی انقالب اسالمی این 
زمین به س��ازمان زمین شهری واگذار شد.در حال 
حاضر 31.۴ هکتار از این زمین موجود است که به 
این طرح اختصاص یافته است.براساس تفاهم نامه 
بانک مس��کن و بانک سپه متراژ تقریبی هر یک از 
این واحدها حدود 100 مترمربع اس��ت.این تفاهم 
نام��ه در راس��تای تحقق مولدس��ازی دارایی ها به 
عنوان یکی از برنامه های دارای اولویت دولت تدبیر 
و امید در دس��تور کار وزارت اقتصاد و دارایی,بانک 
مس��کن و بانک س��په قرار گرفته است.بررس��ی ها 
نش��ان می دهد ظرفیت های پیش روی این زمین 
با توج��ه به مس��احت,موقعیت شهری,دسترس��ی 
ها,کاربری ها,همجواری ها,ش��رایط آب و هوایی و 
...بس��یار باالس��ت و گزینه های متعددی را پیش 
روی صاحبان پروژه قرار می دهد.تمامی این ویژگی 
ها باعث ایجاد فرصتی بس��یار مناسب برای تحقق 
سیاس��ت های دولت و استراتژی های بانک مسکن 
و گروه س��رمایه گذاری مسکن در راستای تولید و 
عرضه انبوه مسکن برای سطوح میان درآمدی شده 
است.نگاه و استراتژی اصلی برای این زمین,تبدیل 
آن به یک ش��هرک مس��کونی با کیفیت و مطلوب 
اس��ت که با رعایت اس��تانداردهای ب��اال در زمینه 
طراحی و ساخت,تبدیل به یکی از بهترین شهرک 
های مس��کونی تهران خواهد ش��د و عالوه بر خود 
شهرک,کیفیت و الگوی ساخت و ساز را در مناطق 
اطراف خود بهبود می بخش��د.از جمله ویژگی های 
مهم این پروژه اس��تفاده از ظرفیت ها و شیوه های 
متنوع تامین منابع مالی با همکاری و اس��تفاده از 

پتانسیل های بانک مسکن است.

رایزنی برای حل مشکالت حمل و نقل و 
لجستیک صادرکنندگان

احس��ان قم��ری، مدی��رکل دفتر توس��عه خدمات 
بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت ایران به منظور 
بررس��ی مش��کالت حم��ل و نق��ل و لجس��تیک 
صادرکنندگان با کاپیتان مجید سجده، مدیرعامل 
"ش��رکت کش��تیرانی حافظ دریای آری��ا" دیدار و 
گف��ت و گو کرد.به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران، احس��ان قمری با اش��اره به 
رسالت و ماموریت سازمان توسعه تجارت ایران در 
حمایت از صادرکنندگان گفت: بخشی از مشکالت 
صادرکنن��دگان در زمینه مس��ائل مربوط به حمل 
و نقل و لجس��تیک اس��ت و در این زمینه سازمان 
توسعه تجارت ایران حمایت هایی از صادرکنندگان 
برای ارس��ال ک��م هزینه تر کااله��ای صادراتی به 
بازارهای هدف انجام می ده��د.وی با بیان اینکه از 
آنجای��ی که مس��ائل مربوط به لجس��تیک و حمل 
و نقل صادرکنندگان بیش��تر بر عهده کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران است، گفت: به این منظور 
تعامل بسیار سازنده ای بین سازمان توسعه تجارت 
ایران و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای حل 

مشکالت صادرکنندگان وجود دارد.

اخبار

معاون امور برنامه ری��زی وزیر نفت گفت: برای اینکه از 
تخطی های احتمالی جلوگیری کنیم استفاده از تنفس 
خوراک برای طرح های پاالیشی و پتروپاالیشی از زمان 

پیشرفت ۸0 درصدی این مجموعه ها کلید می خورد.
هوش��نگ فالحتیان مع��اون وزیر نفت در ام��ور برنامه 
ریزی با تش��ریح برنامه وزارت نفت برای جذب س��رمایه 
گذاران در بخش پاالیش��ی و پتروپاالیش��ی در پاسخ به 
س��والی  درباره اینکه زم��ان تخصیص تنفس خوراک به 
این واحدها در چه مرحله ای از پیش��رفت اعطا می شود، 
گفت: باید در نظر داش��ته باش��یم ک��ه تنفس خوراک و 
تخصیص آن زمانی انجام گیرد که منجر به ایجاد زمینه 
برای تخطی نباشد بنابراین در نظر گرفته ایم تا هر یک 
از این مجموعه ها پیشرفت ۸0 درصدی داشت می تواند 
برای دریافت تنفس خوراک از وزارت نفت با گذر از ساز 

و کارهای مربوطه استفاده کند.
وی درب��اره اینک��ه آیا در این بین س��رمایه گ��ذاران و 
متقاضیان��ی وج��ود دارند که اولویتی داش��ته باش��ند؟ 
توضی��ح داد: بله؛ ممکن اس��ت متقاضیان��ی که موافقت 
نامه اصولی از وزارت نفت دریافت کرده و همه ش��رایط 
س��رمایه گذاری و احداث برای طرح های پاالیش��ی و یا 
پتروپاالیش��ی را داش��ته باش��ند در اولویت قرار گیرند. 
البته رون��د فعالیت و اینکه تا چه می��زان زنجیره تولید 
محصوالت پاالیش��ی و پتروپاالیش��ی را تأمین می کنند، 
برای ما ارجح اس��ت و اهمیت ویژه ای دارد و براس��اس 

ظرفیتی که داریم به آنها تخصیص خوراک می دهیم.

این مقام مسئول در ادامه در تشریح چگونگی روند ثبت 
نام متقاضیان برای اس��تفاده از امتیازات این طرح، اظهار 
داشت: این طرح 2۹ دی ماه سال جاری در هیئت وزیران 
به تأیید رس��ید و 13 بهمن ماه نیز دعوتنامه و ش��رایط 
اس��تفاده از این طرح و مدارک الزم برای آن در س��ایت 
وزارت نفت بارگذاری ش��د. به گفت��ه فالحتیان در حال 
حاضر تولید حدودی نفت کشور 3.۷ میلیون بشکه در روز 
است که از این میزان 1.۷ میلیون بشکه در روز می تواند 
در ظرفیت پاالیشی کش��ور مصرف شود و باقیمانده نیز 
قابلیت ص��ادرات دارد. البته به دلیل تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه خرید نفت ایران باید از خام فروش��ی فاصله 

بگیریم تا در برابر این تحریم ها مقاوم تر شویم.
مع��اون وزیر نف��ت در امور برنامه ریزی ب��ا اعالم اینکه 6 
اس��فندماه س��ال جاری جلس��ه تکمیلی پیرامون جذب 
متقاضیان در این حوزه تشکیل می شود، تصریح کرد: یکی 
از شیوه های استفاده از طرح مذکور این است که متقاضیان 
می توانند در حاشیه سواحل تا عمق 20 کیلومتری مجوز 
دریاف��ت کرده و فعالیت کنند و اگر در این میان برخی از 
گذشته مجوزهایی گرفته که تاکنون ذی اعتبارند می توانند 

از ویژگی های این طرح استفاده نمایند.
فالحتیان افزود: 2۹ اسفند سال جاری تا 31 اردیبهشت 
سال آینده، متقاضیان می توانند پس از مراجعه به شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی و دریافت کد 
کارب��ری و رمز عبور، اطالعات خود را در س��ایت وزارت 

نفت بارگذاری کنند.  ایرنا

معاون وزیر نفت خبر داد
تنفس خوراک پتروپاالیشگاه ها پس از پیشرفت ۸۰ درصدی

در یکسال گذشته رخ داد؛
 تغییر قیمت برخی 
کاالهای اساسی 

قیم��ت اغلب کاالهای اس��اس و مه��م مانند برنج، 
شکر، گوشت گوس��اله و مرغ در آذرماه امسال ۹۸ 

نسبت به آذرماه سال ۹۷ افزایشی بوده است.
قیمت شکر بسته بندی ۹00 گرمی در آذرماه سال 
گذشته ۴063۴ ریال و در آذرماه امسال به 550۹1 
ریال بوده اس��ت که بر این اس��اس قیمت این کاال 
35,6 درصد افزایش یافته اس��ت.  گفتنی است هر 
کیلوگرم ش��کر س��فید که در آذرماه سال گذشته 
36۹۴۸ ریال ب��وده در آذرماه امس��ال به 506۴۷ 
ریال افزایش یافته و بر این اس��اس قیمت هر کیلو 
گرم شکر در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال 
۹۷ در مجم��وع 3۷,1 درصد افزایش یافته اس��ت. 
این گ��زارش می  افزاید:  عالوه بر اقالم مذکور، برنج 
تایلندی 10,5 درصد، برنج طارم اعال 50,۴ درصد، 
گوشت گوساله 2۷,۸ درصد و گوشت مرغ تازه 10,6 
درصد در آذرماه سال ۹۸ نسبت به آذرماه سال ۹۷ 
افزایش قیمت داش��ته اس��ت.  قیمت هر کیلوگرم 
برنج پاکس��تانی باس��ماتی درجه یک که در آذرماه 
سال گذشته 10۹۹3۴ ریال بوده در آذرماه امسال 
ب��ا 12,3 درصد افزایش به 123505 ریال رس��یده 
اس��ت، همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج هاش��می 
درجه یک که در آذرماه س��ال گذش��ته 152۸01 
ری��ال بوده ب��ا ۴۷,2 درصد ب��ه 22۴۸۸6 ریال  در 

آذرماه امسال افزایش یافته است.  فارس

بعد از سهمیه بندی بنزین رخ داد؛
 افزایش ۳۱ درصدی 
مصرف سی ان جی 

مصرف سی ان جی پس از سهمیه بندی بنزین از 1۹ 
میلی��ون مترمکعب قبل از س��همیه بندی بنزین به 
25 میلیون لیتر رس��ید که نش��ان دهنده رشد 31 

درصدی است.
سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن باعث شده تا 
توجه به سوخت های جایگزین از سوی افراد بیشتر 
ش��ود. در این میان برخی افراد به س��مت استفاده 
ناایمن از گاز مایع رفته اند که عالوه بر ایجاد خطرات 
جدی، باعث کمبود این سوخت در مناطقی می شود 
که به گاز شهری دسترسی ندارند. اما افرادی نیز که 
تجهیزات سی ان جی بر روی ماشین هایشان نصب 
ش��ده و به اصالح خودروی دوگانه سوز دارند، اقبال 
بیش��تری به اس��تفاده از این سوخت به جای بنزین 
نش��ان داده اند. توجه به س��ی ان ج��ی از آنجا مورد 
توجه قرار گرفته که هر لیتر بنزین آزاد اکنون س��ه 
هزار تومان قیمت دارد اما هر متر مکعب سی ان جی 
با قیمت 500 تومان به فروش می رسد. این اختالف 
فاحش قیمت،  انگیزه اقتصادی برای استفاده از سی 
ان جی بوده تا آنجا که حتی مالکان خودروهایی که 
سی ان جی سوز نیستند نیز در تالشند تا خودروی 
خود را دوگانه س��وز کنند. در این مس��یر دولت نیز 
ط��رح دوگانه س��وزکردن یک میلی��ون و ۴60 هزار 
خ��ودرو عمومی را در دس��تور کار ق��رار داده و وام 

بالعوض برای آنها تعریف کرده است. ایرنا 

استخراج هزینه معیشت کارگران 
کلید خورد

برای تعیین دستمزد ۹۹؛

گزارش

دس��تمزد س��االنه جامعه کارگری و بیمه ش��دگان تأمین 
اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، 
کارفرمای��ی و دولت در ش��ورای عالی کار به ریاس��ت وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اس��فندماه 

تعیین می شود.
هرس��اله موضوع تعیین دس��تمزد کارگران در اس��فندماه 
جدی تر می شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین 

جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می کنند.
مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه نیز حساس تر 
می ش��ود به طوری که ش��خص وزیر کار ب��ه عنوان رئیس 

شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می گیرد.
بر این اس��اس، در واپس��ین روزهای سال گذشته و در 2۸ 
اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی، س��رانجام دستمزد سال 
۹۸ کارگران با تصویب ش��ورای عال��ی کار برای »حداقلی 
بگیران« )کارگرانی که در س��ال نخس��ت ورود به بازار کار 
قرار دارند( با افزای��ش 36.5 درصدی، یک میلیون و 516 
هزار و ۸۸2 تومان تعیین شد. همچنین دستمزد کارگران 
دارای بیش از یکس��ال س��ابقه کار که تحت عنوان »سایر 
س��طوح مزدی« ش��ناخته می ش��وند، به میزان 13 درصد 
نس��بت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه 261 هزار 11۸ تومان، 
افزایش یافت. دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا 
از نشست آتی با دس��تور کار بررسی دستمزد ۹۹ تشکیل 
جلس��ه می ده��د، گفت: از هفت��ه آینده اس��تخراج هزینه 
معیشت ماهیانه کارگران در کمیته دستمزد آغاز می شود.

حاتم ش��اکرمی ، درباره آغاز جلس��ات بررسی دستمزد ۹۹ 
کارگران اظهار داش��ت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل 

ش��ورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این 
کمیته گزارش��ی به ش��ورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با 
توجه به چارچوب های قانونی برای تعیین حداقل دس��تمزد 
دو تصمیم اتخ��اذ کرد. معاون امور رواب��ط کار وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره های 
تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقه ای مطرح شد 
که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف »حداقل 
دستمزد« بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی 
حاضر در ش��ورای عال��ی کار یعنی نماین��دگان کارفرمایی، 
کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه ای و برای 

صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.
وی با تاکید بر اینکه دس��تمزد س��ال آینده کارگران قطعاً 
به صورت ملی تعیین می ش��ود، ادامه داد: تصمیم دیگری 
که در نشست هفته گذشته ش��ورای عالی کار گرفته شد، 
این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله 

استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.
شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه 
کارگران، هزینه های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص های 
این هزینه ها با اس��تناد گزارشات مراجع ذی صالح در سطح 
ملی و استانی برآورد شود. وی با بیان اینکه شورای عالی کار از 
نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می شود، 
ادامه داد: به اس��تاد ماده ۴1 قانون کار حداقل دستمزد ساالنه 
باید بر مبنای دو ش��اخص »تورم« و »هزینه زندگی« تعیین 
شود. دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین 
دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 
دولت عضو تشکیل جلسه می دهد تا با رعایت اصل سه جانبه 

گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.

اعالم رقم دستمزد کارگران؛ به زودی 
 در همین راستا  رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
هم اعالم کرده که  باتوجه به ش��رایط فعلی اقتصاد کشور، 
اجرا کردن بحث مزد منطقه ای نمی تواند چاره ساز باشد.

ناص��ر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران در 
خصوص آخرین مباحث جلسه کمیته دستمزد اظهار کرد: 
برای بررسی سبد معیشت کارگران تاکنون 6 جلسه با اعضا 
کمیته دس��تمزد برگزار کردیم که این گزارش ها در جلسه 
ش��ورای عالی کار ارائه ش��ده اس��ت. وی افزود: در جلسه 
اخیر ش��ورای عالی کار مس��ئله منطقه ای ش��دن دستمزد 
کارگران نیز مطرح شد، اما خوشبختانه با انتقاد و مخالفت 
اعضای این ش��ورا مواجه ش��د. رئیس کان��ون عالی انجمن 
صنفی کارگران بیان کرد: مزد منطقه ای به گونه ای اس��ت 
ک��ه کارگ��ران اصناف و صنایع مختلف ب��ر مبنای تورم در 

منطقه ای که در آن زندگی می کنند، مزد دریافت کنند.
چمنی ادامه داد: پایه و اساس مزد منطقه ای منطقی است، 
اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، صحیح نیست که 

آن را بدون تعیین برخی زیر ساخت ها اجرایی کنیم.
وی تصری��ح کرد: هم اکنون تمام ت��الش و تمرکز ما باید بر 

روی بررس��ی سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران باشد 
و پ��س از به نتیجه رس��یدن در بحث دس��تمزد، به موضوع 
مزد منطقه ای نیز رسیدگی خواهیم کرد. رئیس کانون عالی 
انجم��ن صنفی کارگران مطرح کرد: یکی از دالیلی که باعث 
می ش��ود تا مزد منطقه ای به خوبی در کشور اجرا نشود این 
است که ما اطالعات کافی از صنایع و مناطق مختلف نداریم. 
چمنی خاطر نشان کرد: در سالیان گذشته مزد منطقه ای به 
صورت های مختلف در کشور اجرا شد، اما این روش نتوانست 
آن طور که باید به مش��کالت دستمزد کارگران سر وسامان 
دهد به همین دلیل نیز باید پیش از اجرایی کردن آن بسیاری 
از شرایط فعلی اقتصاد را تغییر دهیم. وی با بیان اینکه نرخ 
دستمزد سال ۹۹ کارگران به زودی مشخص می شود افزود: 
برگزاری جلسات شورای عالی کار و ذیل آن جلسات کمیته 
دس��تمزد ادامه خواهد داشت تا زمانی که به یک عدد واحد 
در این خصوص برس��یم. رئیس کانون عالی انجمن صنفی 
کارگران مطرح کرد: در این جلسات نیز مقرر شده است که 
به بحث های غیر مرتبط با دس��تمزد و حواشی آن اهمیتی 
ندهی��م و فق��ط خوراکی ها و غیر خوراکی ه��ا که مرتبط با 

جامعه کارگری است را بررسی کنیم.  مهر 
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مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبرداد؛
اتمام مرحله اول ارسال پیامک به متقاضیان 

اقدام ملی مسکن  
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن کسانی که پیامک 
برایشان ارسال نشده واجد شرایط استفاده از طرح اقدام 

ملی مسکن نیستند. 
پروان��ه اصالن��ی مدیرکل دفت��ر اقتصاد مس��کن درباره 
آخرین وضعیت ارس��ال پیامک به متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن گفت: ارسال پیامک ها به افراد واجد شرایط 
روز دوشنبه 1۴ بهمن ماه از حدود ساعت 11 صبح آغاز 

و تا ساعت 22:30 دقیقه ادامه داشته است.
 وی با بیان اینکه تمام واجدین ش��رایط استفاده از طرح 
اقدام ملی مس��کن پیامک دریافت کردند گفت: کسانی 
که پیامک برایشان ارس��ال نشده به منزله این است که 
در این مرحله حذف شدند.  اصالنی درباره نحوه اعتراض 
اف��رادی که پیام��ک دریافت نکردند تصری��ح کرد: برای 
این افراد راهکاری در نظر گرفته ش��ده که از روز اول تا 

10 اس��فندماه با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir و با 
اس��تفاده از کد رهگیری علت رد احراز صالحیت خود را 
مش��اهده کرده و در صورت اعتراض آن را در س��امانه به 
ثبت می رسانند.  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: 
در فاصله زمانی دس��تگاه متولی اجرا، اعتراض را بررسی 
خواهد کرد و در صورت رفع مش��کل افراد می توانند در 
ادام��ه فرآیند ثبت نام قرار گیرند.  وی درخصوص تعداد 
پیامک های ارس��الی به افراد واجد ش��رایط گفت: حدود 
130 تا 1۴0 هزار نفر واجد ش��رایط شدند و بیش از 50 

درصد ثبت نام کنندگان ریزش کردند.
 اصالن��ی با بیان اینکه مرحل��ه دریافت پیامک به منزله 
تایید نهایی افراد نیس��ت گفت: افرادی که درحال حاضر 
پیام��ک دریافت کردند بای��د به مکان ه��ای اعالمی در 
سامانه مراجعه کنند و مدارک خود را برای ادامه فرآیند 
ارائه دهند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: الزم 
اس��ت افراد مدارک خود و خانواده ش��امل شناسنامه و 
کارت ملی را باید همراه خود داش��ته باشند عالوه بر آن 
باید با فرمت های ذکر شده در سامانه آنها را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه افراد باید مدرک س��ابقه سکونت خود 
را نی��ز تحویل دهن��د اظهار کرد: 3 م��درک برای افراد 
درنظر گرفته شده که ش��امل گواهی اشتغال به کار در 
ادارات دولتی در 5 س��ال اخیر، اگر در شرکت خصوصی 
مشغول به کارند سابقه 5 ساله بیمه در آن شهر و سابقه 
معتبر تحصیلی فرزندان را به همراه فرم تعهد محضری 
که صاحب ملک نیس��تند و از تسهیالت دولتی استفاده 

نکردند باید تحویل دهند. میزان 

اتاق بازرگانی ایران گزارش داد؛
بهبود محیط کسب وکار در پاییز ۹۸

 مرک��ز آمار و اطالع��ات اقتصادی ات��اق بازرگانی ایران 
جدیدتری��ن ارزیابی خود از وضعیت محیط کس��ب وکار 

ایران در پاییز سال 13۹۸ را منتشر کرد.
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده در این گزارش در پایین 
امسال شاخص محیط کسب وکار کشور به 6.03 رسیده 
که بهبودی نسبی نسبت به پاییز 13۹۷ و تابستان سال 
13۹۸ را نش��ان می دهد. در این شاخص هرچه عدد به 
س��مت 10 حرکت کند، وضعیت محیط کسب وکار بدتر 
ش��ده و هرچه پایین تر باشد فضا برای فعالیت اقتصادی 

بهبود یافته است.
بررس��ی های انجام ش��ده در س��ال های گذش��ته نشان 
می دهد که سال 13۹6 با شاخص 5.۷۸ بهترین محیط 
کس��ب وکار برای فعاالن اقتصادی را فراهم کرده ولی در 
سال 13۹۷ با توجه به تالطم های اقتصادی رخ داده این 

عدد به 6.33 افزایش یافته است.

بررس��ی های اتاق بازرگانی ایران در پاییز سال قبل نیز 
نش��ان از آن داش��ت که این ش��اخص به 6.۴۹ افزایش 
یافته، اما در س��ه فصل گذش��ته از سال 13۹۸ بهبودی 
نس��بی در عملکرد این شاخص رخ داده تا جایی که این 
عدد در تابس��تان امس��ال به 6.0۷ و در پاییز امسال به 

6.03 رسید.
در بررس��ی مولفه های اصلی تاثیرگذار در این شاخص، 
غیرقاب��ل پیش بینی بودن و تغیی��رات قیمت مواد اولیه 
و محصوالت، بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانی��ن، مقررات و 
روش های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار و دشواری تامین 
مال��ی از بانک ها، جزو نامناس��ب ترین مولفه های محیط 
کس��ب وکار بوده اند. همچنین س��ه مولف��ه محدودیت 
دسترس��ی به آب، محدودیت دسترس��ی به حامل های 
انرژی و نحوه ی اس��تقبال مش��تریان از نوآوری و ابتکار 
و ارائ��ه خدم��ات و محص��ول مناس��ب ترین مولفه های 

کسب وکار در ایران بوده اند.
اتاق بازرگانی ایران همچنین وضعیت محیط کسب وکار 
در اس��تان های مختلف را نیز بررسی کرده که در میان 
آنها چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای بدترین 
وضعی��ت و آذربایج��ان غربی، گی��الن و زنجان بهترین 
وضعیت را داش��ته اند. در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی 
کش��اورزی با 5.۸0 بهترین فضا را ایجاد کرده و پس از 
آن صنعت با 6.02 و خدمات با 6.06 در رده های بعدی 
ق��رار گرفته اند. در این مدت وضعیت حوزه کش��اورزی 
بهبود یافته، حوزه صنعت تقریبا ثابت مانده و شرایط در 
حوزه خدمات افت داشته است.  اتاق بازرگانی ایران
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