
اعالم فهرست مشاغل مجاز به فعالیت 
از ۲۳ فروردین 

 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: فهرســت مشاغل 
مجاز به فعالیت از ابتدای هفته آینده، برای تصمیم 
گیری نهایی به ســتاد ملی مبــارزه با کرونا اعالم 

می شود.
 سعید ممبینی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در خصوص پیشــنهاد اسامی اصناف مجاز 
بــه فعالیت از ابتــدای هفته آینده از ســوی اتاق 
اصناف و با همکاری دســتگاه های مسئول به این 
ستاد افزود: قرار است وزارت بهداشت ارزیابی های 
تخصصی انجام دهد تا بر اساس آن، فهرست شروع 
فعالیت مشــاغل مختلف را اعالم کنیم. رئیس اتاق 
اصناف ایران گفت: مشاغلی که پیشتر فعالیت آن ها 
ممنوع اعالم شــده بود، همچنان ممنوع هستند تا 
تصمیم گیری های الزم در این خصوص انجام گیرد.

ممبینی افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا مأموریت 
تعیین گروه های صنفی کــه بتوانند به تدریج و با 
توجه به شــرایط پیش آمده، فعالیت خود را آغاز 
کنند، به کمیته ای متشــکل از اتاق اصناف واگذار 
کرده و مقرر اســت این مشاغل در استان ها از 23 
فروردین و در شــهر تهران از 30 فروردین فعالیت 
خود را با تصمیم و اعالم نهایی ستاد ملی مبارزه با 

کرونا آغاز کنند.  تسنیم 

 ایجاد زنجیره صنایع شیالتی بدون 
ضایعات  

 مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار 
آبزیان سازمان شــیالت ایران گفت: ایجاد صنایع 
جدید شــیالنی به خصوص صنایع پاک در جنوب 
ایران را در برنامه داریم. عیسی گلشاهی در رابطه با 
افزایش ظرفیت کارگاه های تولیدی شیالت اظهار 
کرد: بــا توجه به رغبتی که مــردم به محصوالت 
بسته بندی شده آبزیان نشان دادند، در سال جدید 
افزایش ظرفیت کارگاه های تولیدی را با اختصاص 

تسهیالت بانکی مدنظر قرار دادیم.
وی افزود: برنامه های آموزشــی بــرای ارتقا دانش 
فنی صاحبان ســرمایه با حضور مدرسین داخلی و 

بین المللی برگزار خواهد شد. 
گلشــاهی با اشاره به ایجاد صنایع جدید در جنوب 
کشور، خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع جدید شیالتی 
به خصوص صنایع پاک در جنوب ایران را در برنامه 
داریم تا ایــن صنایع به صورت یک زنجیره صنایع 
بــدون ضایعــات فعالیت کنند و ضایعــات و مواد 
دورریز هر خط تولید، ماده اولیه خط تولید بعدی 

باشد. 
وی افــزود: به زودی شــاهد بهره برداری از یکی از 
واحد های تولید کنســرو کشور خواهیم بود تا ۱0 
درصد به ظرفیت تولید کنسرو اضافه شود که این 
کار با کیفیت بســیار مناسب وارد بازار خواهد شد. 

 میزان 
 

عرضه بنزین اکتان ۸۷ و ۹۱
 در بورس انرژی  

 بورس انرژی دیروز شاهد عرضه بیش از ۴۱ هزار تن 
انواع فرآورده هیدروکربوری است.

بورس انرژی  شــاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل، 
آیزوفیــد، بلندینگ نفتا حــالل ۴۱0، حالل ۴0۴ 
و نفتای سنگین تصفیه نشــده پاالیش نفت شیراز، 
برش سنگین، ســوخت کوره سبک و نیتروژن مایع 
پتروشــیمی تبریز، سی او و نفتا پاالیش نفت آبادان، 
متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، 
متانول شــرکت متانول کاوه، برش سبک و رافینت 
پتروشــیمی نــوری و میعانــات گازی پاالیش گاز 
خانگیران بود. همچنین بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان 
۸۷ )محموله دریایی(، بنزیــن اکتان ۹۱ )محموله 
دریایی( و گازوئیل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، حالل ۴02 عمده پاالیش نفت کرمانشاه 
و نفتای ســبک و نفتای میانی شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران عرضه شد.   وزارت نفت  

اخبار گزارش

 اقتصادهای درگیر با کرونا
این گروه از کارشناســان با  مدنظر قرار دادن این نکته که 
ویــروس کرونا در چه کشــورهایی ظهور کرده اســت می 
گویند؛ این ویروس در چین با محوریت اســتان هوبی ، در 
آسیای شرقی با محوریت کره جنوبی و ژاپن  ،در خاورمیانه 
بــا محوریت ایــران و در اروپای غربی بــا محوریت ایتالیا 
،اسپانیا و در آمریکای شمالی با محوریت آمریکا ظهور کرده 
است و  این در حالی است که این کشورها در مجموع بیش 

از ۶0 درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند.
این کارشناسان با اشاره به وسعت اثرگذاری کرونا بر اقتصاد 
جهانی می گویند؛ نخســتین بار پس از جنگ جهانی دوم 
یــک اپیدمی اقتصاد اول دنیا را هدف گرفته اســت به ین 
 GDP ترتیب که در حال حاضر چین با ۱۶ درصد ســهم
جهان  ؛ســهمی بیش از ۱۴ دهم درصد مبتالیان به کرونا 
را به نام خود ثبت کرده اســت و پس از آن آمریکا با سهم 
2۴ درصدی از GDP جهــان بیش از ۱۸ درصد مبتالیان 

به کرونا را دارد. 
 به اعتقاد این فعاالن ؛بررســی ســایر کشورها در کنار این 
دو کشــور به خوبی نشان می دهد که سهم قابل توجهی از 
تقاضای تولید و صادرات جهانی در اختیار کشورهای گروه 
۷ و چین اســت، بنابراین شیوع و گســترش کرونا در این 

کشورها آسیب پذیری اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

 زنجیره تامین در چنبره کرونا 
کارشناسان با بیان اینکه کشورهای درگیر با ویروس کرونا 
در تولیــد بســیاری از کاالها در زنجیــره تامین از اهمیت 

ویژه ای برخوردار هستند معتقدند که چین به عنوان کارگاه 
جهان در شــبکه تولید جهانی از اهمیت قابل مالحظه ای 
برخوردار اســت. پیرو همین مســاله بروز اختالل در تولید 
چین شــکل هــای عرضه هــای  ثانویــه را در بخش های 
تولیدی تقریباً تمام کشــورها خلق خواهد کرد. به باور این 
کارشناسان این واقعیت است که چین، کره و ژاپن در میان 
۵ کشوری هســتند که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا 
متحمل شــده اند و این بدین معناســت که شوک زنجیره 
تامین در آســیا بسیار شــدید خواهد بود.  در همین راستا 
آلمان قطب شبکه اروپا به عنوان یکی از کشورهای آسیب 
دیده از ویــروس کرونا نیز که نقش عمــده ای در زنجیره 
تامین جهانی دارد،وضعیت بهتری نخواهد داشــت و دست 
آخر آمریکا به عنوان دیگر کشــور مهــم در زنجیره تامین 
جهانی  که به شکل وحشتناکی با این ویروس مواجه شده 

روند متفاوتی از این کشورها نخواهد داشت. 
بنابراین عمده کشــورهای درگیر با ویروس کرونا مهمترین 
کشورهای زنجیره تامین جهانی هستند و تبعات اقتصادی 

این ویروس جهانی به لحاظ اندازه قابل توجه خواهد بود.

 سایه کرونا بر سر طالی سیاه  
 در کنــار تولید جهان که ویروس کرونا آن را دچار کاهش 
شــدید کرده وضعیت نفت هم چندان مطلوب نیســت به 
این ترتیب که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند 
که کاهش تقاضا درچین به واســطه انتشــار ویروس کرونا 
مهمترین عامل کاهش قیمت نفت بوده اســت  چراکه این 
کشــور بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان است و تغییر 
این کشــور در تقاضای نفت می تواند بــازار جهانی نفت را 

متاثر سازد. 
 به باور این کارشناســان همزمان با این اتفاق و همچنین 
کاهش فعالیت هــای اقتصادی تقاضای نفت این کشــور 
کاهش یافته و نگرانی ها نسبت به چشم انداز آتی تقاضای 
نفت در جهان موجب کاهش قیمت نفت شــده اســت.  بر 
اســاس آخرین پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی که 

در ماه مارس ســال جاری منتشر شده در سه ماه نخست 
سال 2020 تقاضای نفت جهان نسبت به مدت مشابه سال 
20۱۹ حــدود 2 میلیــون بشــکه در روز کاهش می یابد. 
همچنین پیش از این بانک آمریکایی گلدمن ســاکس نیز 
پیش بینی کرده بود که به دلیل کاهش تقاضای نفت ناشی 
از انتشار ویروس کرونا و عدم توافق روسیه و عربستان این 
امــکان وجود دارد که قیمت نفــت برنت تا 20 دالر در هر 
بشــکه برسد که چنین نیز شده است. و این اتفاق در حالی 
رخ داده که قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال ۹۹ 
ایران ۵0 دالر پیش بینی شــده اســت و این خود معضلی 

برای ایران خواهد بود. 
بر اســاس تحلیل بانک جهانی صادرات نفت خام ایران در 
ســال 20۱۹ برابر با ۵۹2 هزار بشکه در روز بوده و میزان 
متوســط صادرات نفت ایران در سال 2020 قبل از شیوع 
کرونا روزانه ۱۵ هزار بشکه در روز پیش بینی شده است . 

 چین یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ایران است و کاهش 
حجم تقاضای نفت این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
حجم اندک صادرات نفت ایران به این کشور را با محدودیت 
بیشتری مواجه میســازد.  به باور کارشناسان و تحلیلگران 
به طور کلی اثر کرونا بر صادرات نفت ایران  در 2 ســناریو 

خالصه می شود.
 ۱.  کاهــش و یا حتی قطع صــادرات نفت خام 2. در پی 
سقوط قیمت نفت خام به حدود 20 دالر )به دلیل کاهش 
تقاضا و اضافه عرضه ناشــی از شکست اوپک پالس (حتی 
اگر مقدار صادرات نفت ایران تغییری نداشــته باشد میزان 

درآمد ارزی صادرات نفت حدوداً نصف می شود.
البته این کارشناســان این نکته را نیز مطرح می کنند که    
API قیمت نفت صادراتی ایران به دلیل کمتر بودن درجه
آن از قیمت ســبد نفتی اوپک  کمتر است و از همه مهمتر 
آنکه ایران به دلیل شــرایط تحریم برای فروش نفت هزینه 
و همچنین تخفیف های بیشــتری بایــد در نظر بگیرد  که 
این امر کاهش بیشــتر درآمد صادرات نفت ایران را منجر 

خواهد شد.

 کرونا و رشد اقتصادی 
پیش بینی ســازمان همکاری ها و توســعه اقتصادی نشان 
می دهد که اقتصادهای بزرگ جهان با کاهش رشد اقتصادی 
0.۱ تا ۱.۱ درصدی در ســال 2020 روبه رو خواهند بود.  
گزارش منتشــر شده توسط مکنزی در توصیف کرونا آن را 
نخستین تراژدی انسانی معاصر نامیده و 3 سناریو برای آن 
ترسیم کرده است ؛۱.سناریوی بهبود سریع که کاهش رشد 

اقتصادی از 2.۵ درصد تا 2 درصد را به همراه دارد
2. سناریوی کاهش رشد که  کاهش رشد اقتصاد جهانی به 

محدوده یک تا ۱.۵  درصد را در بردارد.
3. ســناریوی رکود اقتصاد جهانی که ایجاد رکود اقتصادی 
در جهان و رشــد اقتصادی در دامنه مثبت ۵ دهم تا منفی 
۱.۵ درصد را به بار خواهــد آورد . بانک جهانی و صندوق 
بین المللــی پول هم در خصوص اثر کرونا بر اقتصاد جهانی 
در ســال 2020 از کاهش بیش از یک واحد درصدی رشد 
اقتصاد جهانی یاد می کنند. کارشناسان اقتصادی با مدنظر 
قرار دادن این پیش بینی ها معتقدند که به طورکلی؛ برای 
رشد اقتصاد جهان چهار عامل وجود دارد که می تواند دقت 
پیش بینی های صورت گرفته از تغییرات رشــد جهانی را با 
چالــش روبرو کرده و وضعیت را از آنچه در این پیش بینی 
ها دیده شده هم بدتر کند. نخست اینکه گسترش ویروس 
در ســطح جهان از آنچه پیشبینی شده است، بیشتر شود 
و دوم اینکه اثرات اقتصادی عمیقتر و شــدیدتر باشند  در 
حالت سوم کارشناسان گمان می کنند تحوالت پیش بینی 
نشــده بازار نفت و کاهش قابل توجــه قیمت آن بیش از 
آن قیمتی که بعد از اختالفات عربســتان و روســیه ایجاد 
شد،حاصل شود و در نهایت هم به عقیده برخی کارشناسان 
بــا این اوصاف پیش از آن که منافع برای مصرف کنندگان 
ایجاد کند، کشورهای تولید کننده را با بحران مواجه خواهد 
ساخت. البته این افراد براین باورند که د رنهایت سیاستهای 
اقتصادی انبســاطی یا حمایتی که کشــورهاي درگیر به 
تدریج در حال اعالم و اجرایی کردن آنها هستند که میتواند 

میزان این اثر گذاری  بر اقتصادها را تحت تأثیر قرار دهد.
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد؛
صرفه جویی ارزی 50 میلیون دالری 

با تولید ۳0 داروی جدید 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 30 
محصــول جدیــد دارویی تولیــد داخل که 
۵0 میلیــون دالر ارزبری را کاهش می دهد، 

رونمایی کرد.
 محمد شــریعتمداری گفت: از سال حمایت 
از کاالی ایرانــی و رونق تولید عبور کردیم و 

به جهش تولید رسیدیم . 
وی افزود: با ممنوعیــت واردات ۱۴00 قلم 
کاال به کشــور و اعمال برخی سیاســت ها 
مقدمــات حمایــت از کاالی ایرانــی و پایه 

گذاری برای جهش تولید فراهم شد. 
وزیر کار اظهارداشــت: در سال رونق تولید 
تالش شد با اصالح برخی مقررات و تسهیل 
در صدور مجوزهــا قدم های مثبت و پایه ای 
بــرای بهبود فضای کســب و کار برداشــته 
شــود و مجموع اقدامات موجب شد تا تولید 

شرایط بهتری پیدا کند. 
وی ادامــه داد: تــالش در حمایت از کاالی 
ایرانی و گســترش فرهنگ استفاده از تولید 
داخلی ما را از کاالی خارجی بی نیاز کرد و 
در این راســتا نهادهای عمومی که در بخش 
غیردولتی فعالیت می کنند همچون صندوق 

ها همکاری خوبی با دولت داشتند. 
شریعتمداری گفت: امروز از محصول دارویی 
شــرکت تی پی کو رونمایی کردیم که این 
شــرکت به تنهایی 30 درصد از تولید دارو و 
3۵ درصد از پخش دارو در کشور را برعهده 
دارد و بــا تولیــد داروی جدید از خروج ۵0 

میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کرد. 
وی افزود: این شــرکت در گذشــته با تولید 
داروی ام اس که توســط رژیم صهیونیستی 
تولید می شد 3.۴ میلیارد دالر صرفه جویی 

ارزی داشت.  ایرنا

زمان تخصیص چه زمانی خواهد بود؟
  پرداخت وام یک میلیون تومانی 

به سرپرستان خانوار  
طبق اعالم دولت بناست وام یک میلیونی با سود 
۱2 درصد بــه خانوارهای یارانه بگیر به منظور 
بسته حمایتی در اقتصاد کرونایی پرداخت شود؛ 

اما قسط این وام چقدر است؟
براســاس اعالم رئیس کل بانــک مرکزی در 
تشریح جزئیات این وام اعالم کرد: پیشنهاد بانک 
مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی 
اعتبار خرید بــه 23میلیون خانوار یارانه بگیر با 
نــرخ ۱2 درصد و بازپرداخت 2۴ماهه با تنفس 
۴ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که 

در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. آنطور که آقای 
روحانی اعالم کرد زمان پرداخت این وام هفته 
پایانی فروردین یا ابتدای اردیبهشــت خواهد 
بود و زمان دقیق نیز بستگی به فرایند اجرایی 
دســتگاه های مســئول دارد. البته بعد از آنکه 
رئیس کل بانک مرکزی از ســود ۱2 درصدی 
برای این اعتبار خبر داد واکنش های متعددی 
را به همراه داشت؛ یکی از نمایندگان مجلس در 
همین خصوص گفت: اگر وام یک میلیونی را به 
بچه رئیس کل بانک مرکزی بدهند، قهر می کند! 
گذشته از حاشیه های این طرح، برخی از مردم 
این ســوال را داشتند که اقساط این وام چطور 
کسر می شود؟ همانطور که رئیس جمهور تأکید 
کرده اقساط این وام بناست از مبلغ یارانه های 
نقدی که ماهانه به حســاب سرپرستان خانوار 
واریز می شــود، کسر شــود. ۴ ماه بعد از واریز 
وام یک میلیونی به حساب سرپرستان خانوار، 
کسر اقساط از حساب یارانه ها آغاز خواهد شد و 
احتماالً مبلغ هر قسط نیز حدود ۴۶ هزار تومان 

باشد.
هم اکنون 23 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
وام به 23 میلیون خانوار یارانه بگیر در نظر گرفته 

شده است.  تسنیم 

 امروز تشکیل می شود؛ 
جلسه شورای عالی کار  برای 

تعیین حداقل دستمزد ۹۹   
شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 
سال ۹۹ عصر امروز سه شنبه تشکیل جلسه 
می دهد اما هنوز دعوتنامه پیامکی این نشست 
به برخی اعضا نرســیده اســت. شورای عالی 
کار برای تعیین حداقل دســتمزد ســال ۹۹ 
عصر امروز تشکیل جلســه می دهد اما هنوز 
دعوتنامه پیامکی این نشست به برخی اعضا 
نرسیده است. یکی از اعضای کارگری شورای 
عالی کار گفت: دعوتنامه ای بصورت پیامک 
برای بنده ارســال و اعالم شده جلسه شورای 

عالی ســاعت ۱۸ امروز  جهت تعیین حداقل 
دستمزد ســال ۹۹ کارگران برگزار می شود. 
یکی دیگر از اعضای کارگری شــورای عالی 
از جلســه امروز شــورای عالی کار اظهار بی 
اطالعــی کرد و گفت: دعوتنامه پیامکی برای 
من ارســال نشده اســت و از برگزاری جلسه 
فردا بی اطالع هستم. همه ساله پس از تعیین 
هزینه ســبد معیشــت خانوارهای کارگری، 
کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین 
مزد ســال بعد کارگران برگــزار و بر مبنای 
سبد معیشت، میزان افزایش حداقل دستمزد 
نیز تعیین می شــود؛ اما برای تعیین حداقل 
دســتمزد سال جاری، شــیوع ویروس کرونا 
از اواخر ســال گذشــته موجب شد برگزاری 
جلسات شورای عالی کار به تعویق بیفتد. در 
نهایت، با توجه به اصرار نمایندگان کارگری، 
در آخرین هفته اســفندماه سال ۹۸، شورای 
عالی کار اقدام به برگزاری 3 جلســه رسمی 
کرد و اگرچه نزدیک به 30 ســاعت مذاکره 
سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولــت صورت گرفت امــا به دلیل اختالف 
نظراعضای شورا درباره نرخ افزایش دستمزد، 

جلسات بی نتیجه به پایان رسید.  مهر

خبــر خبــر خبــر

تراژدی کرونا برای اقتصاد )قسمت اول (

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت باالی مسکن و 
سهم 30درصدی آن در اقتصاد کشور گفت: این که بخواهیم 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، کارها را متوقف کنیم صحیح 

نیست.
 محمود محمودزاده  با یادآوری این که ســهم مسکن حدود 
30 درصد اقتصاد کشور است، اظهار کرد:  با توجه به اهمیت 
ایــن بخش در اقتصاد و ارتباط با صنایع مختلف و همچنین 
اشتغالزایی باالی آن باید در همه شرایط از جمله در وضعیت 
کنونی ضرورت مقابله با شیوع کرونا ویروس برنامه ریزی های 

الزم برای تداوم فعالیت ها در بخش مسکن صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا پروتکل بهداشتی برای فعالیت های 
ساختمانی در زمان مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط وزارت 
راه و شهرســازی تدوین شده و ۱۹ فروردین برای ستاد ملی 

مبارزه با کرونا ارسال خواهد شد.
وی افــزود:  باید هم زمان با رعایت اصول بهداشــتی مقابله با 
شــیوع کرونا ویروس، بتوانیم فعالیت های ساختمانی را که 

نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد دنبال کنیم.

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: این 
پروتکل با استفاده از نظرات کارشناسان به خصوص در بخش 
ایمنی و بهداشــت تنظیم شده که امیدواریم هرچه سریع تر 

تصویب شود.
محمــودزاده با بیــان این کــه "در این صــورت می توانیم 
فعالیت های ســاختمانی را به صورت رسمی از هر زمانی که 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کند، آغاز کنیم"،  تصریح کرد:  
کلیات پروتکل بهداشتی فعالیت های ساختمانی به این مفهوم 
است با توجه به رعایت مســائل بهداشتی، برنامه ریزی برای 
اجرا صورت گرفته اســت، به این ترتیب که قبل از ورود هر 
گونه اقالم و مصالح ســاختمانی به کارگاه ها ضدعفونی انجام 
شود. همچنین تمام قسمت هایی که قرار است کار انجام شود 

بایستی ضدعفونی شود.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه تمام پرسنل با استفاده از تجهیزات 
بهداشتی مانند ماســک، نقاب،  دســتکش و... فعالیت های 
ساختمانی کار کنند. قبل از ویروس کرونا، زنجیره کاری در 
سیستم ساختمان متفاوت بود اآلن پیشنهاد جدید داده ایم تا 

زنجیره اجرای پروژه های ساختمانی با رعایت فاصله اجتماعی 
اجرایی شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد: با توجه به اهمیت 
باالی مسکن در اقتصاد و صنایع مختلف باید هر دو موضوع 
مقابله با شیوع ویروس کرونا و تداوم فعالیت های ساختمانی 

را داشته باشیم.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که پروتکل ذکرشده چقدر 
می تواند عقب ماندگی ساخت وســازها به دلیل مقابله با شیوع 
کرونا را جبران کند،  گفت: به نظرم با توجه به این که اآلن فصل 
خوبی است و تعداد ساعاتی که روشنایی هوا را داریم و دمای 
هوا هم اجازه می دهد اکثر جاهای کشور با تعداد شیفت های 

کاری می توانیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم.
وی اضافــه کرد: در عین حال باید بــه این نکته مهم توجه 
شــود که هر شــرایطی که بــه وجود می آید بر اســاس آن 
برنامه ریزی های مختص خودش را داشــته باشــیم. این که 
بخواهیم کارها را متوقف و تعطیل کنیم طبیعتاً صحیح نیست 
و این که بخواهیم بدون رعایت مسائل بهداشتی کار ها را انجام 

دهیم نیز صحیح نیست.
وی تأکید کرد:  باید شــرایطی را ایجاد کنیم تا با رعایت تمام 
مســائل ایمنی و بهداشتی و با اولویت ســالمت کارگران و 
کارکنان بتوانیم فعالیت های اقتصادی را انجام دهیم. باید این 
مسئله را نیز در نظر داشت که مشخص نیست این شرایط تا 

چه زمانی وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این که مسکن حدود 30 
درصد اقتصاد کشور است، گفت: بخش مسکن به دلیل ارتباط 
با صنایع مختلف نقش انکارناپذیری در موضوعات اقتصادی 
دارد. از ســوی دیگر با توجه به شعار امسال و فرمایش رهبر 
معظم انقالب، اگر بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم قطعاً 

یکی از بخش های اساسی تأثیر گذار مسکن است.
محمــودزاده تصریح کرد:  با توجه بــه میزان مصرف مصالح 
ساختمانی، خدمات مهندسی،  خدمات مختلف حوزه مسکن، 
درآمدزایی برای شــهرداری ها، حدود ۱۵0 رشــته شــغلی 
مستقیم مرتبط و... باید با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم 

ساخت وسازها را پیش ببریم.  تسنیم

 قائم مقام وزیر صمت خبرداد؛
آغازمرحله دوم فروش اینترنتی از امروز

امروزه کرونا تمام کشورهای دنیا را در نوردیده و حتی کشورهای توسعه یافته هم نتوانسته اند از چنگال این ویروس در امان باشند. هر روز 
آمارهای متعددی از رشد میزان مرگ و میر در تمام دنیا منتشر می شود که بخش قابل توجهی از این مرگ و میر مربوط  به  کشور آمریکا به 
عنوان ابرقدرت دنیا است. البته این ویروس کشور توسعه یافته و توسعه نیافته نمی شناسد و بهداشت و سالمت تمام مردم در دنیا را تحت 

الشعاع قرار داده است وباید منتظر ماند و دید این ویروس ناشناخته کوچک چه بر سر اقتصاد دنیا خواهد آورد. 
 هرچند که آینده این ویروس و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن امروز هم قابل مشاهده است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی 

شرایط این روزهای دنیا، نسبت به آینده حضور این ویروس در کشورهای جهان و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشورها هشدار می دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
نسخه پیشنهادی به دولت برای خروج ۳۰درصد اقتصاد از رکود کرونایی


