
ثبت نام در سایت سالمت ؛شرط 
بازگشایی واحد صنفی  

مطابق اعالم وزارت بهداشت کلیه واحدهای صنفی 
و صنعتی باید در سامانه ثبت نام اصناف و صنایع از 
صبح جمعه مورخ ۲۲ فروردین ماه ثبت نام کنند.

  در نامه رئیســی معاون بهداشت وزارت بهداشت 
و درمــان به مــدرس خیابانی معاونــت بازرگانی 
وزارت صنعت آمده اســت:در راســتای اجرای گام 
دوم کوویــد-19، فاصله گــذاری اجتماعی، مقرر 
گردید  کلیه واحدهای صنفی و صنعتی در سامانه 
ثبت نام اصناف و صنایع)ســایت سالمت( از صبح 
جمعه مــورخ ۲۲ فروردین ماه ثبت نــام نمایند. 
ثبت نــام از واحدهای صنعتــی و صنفی به مدت 
7 روز ادامه خواهد داشــت و در ضمن راهنماها و 
الزامات ســالمت محیط و کار، شاغلین و مشتریان 
با توجه به نــوع فعالیت پس از تکمیل ثبت نام به 
صــورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار می گیرد. 
همچنین برای استفاده از تمامی راهنماها و الزامات 
می توانند بعد از این تاریخ به سایت مرکز سالمت 
محیــط و کار مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت 
بعد از شــروع مجدد فعالیت ها، بازرسین بهداشت 
محیط و حرفه ای وزارت بهداشــت با مشــارکت 
نیروی انتظامی، بازرســان اتاق اصناف و تعزیرات و 
بازرســان آن وزارت متبوع به محل های مورد نظر 
مراجعه و در صورت عدم ثبت نام در سایت ابالغی 
وزارت بهداشــت، فعالیت و محــل کار را متوقف و 

تعطیل می نمایند.  تسنیم 
 

رکود ۳۰۰ درصدی بازار موبایل
  رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی از رکود ۳۰۰ درصدی در حوزه 

موبایل نسبت به شب عید سال گذشته خبر داد.
حســین غــروی رام رییس هیات مدیــره انجمن 
واردکنندگان موبایل با اشاره به وضعیت بازار موبایل 
اظهار کرد:با وجــود افزایش واردات موبایل در دی 
ماه به دلیل شــیوع کرونا میزان فروش موبایل در 
بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رکود ۶۰ 

درصدی مواجه شد.
رییس هیات مدیره انجمــن واردکنندگان موبایل 
تصریح کرد:تعطیلی کســب و کار های غیرضروری 
در اســتان تهران به دلیل قطع زنجیره کرونا اقدام 
مثبتی اســت، اما ادامه این شرایط به اقتصاد کشور 
لطمه وارد می کند. وی افــزود: به دلیا عدم امکان 
واردات کاال از دبــی، عــراق و ســایر مبادی دیگر، 
واردات این شــرکت های فعال از ۲۰ اسفند به صفر 
رسیده اســت و فروشــندگان موبایل و تجهیزات 

جانبی نیز با رکود ۳۰۰ درصوی مواجه شدند.
غروی رام عنوان کرد: مشکالت مربوط به مالیات و 
مهلت پرداخت به فعاالن این حوزه تا ۳۰ فروردین 

نیازمند بازنگری دارد. میزان 

اختالف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار 
بعــد از اعالم نرخ تورم ۴1درصدی از ســوی بانک 
مرکزی، مجدداً بحث اختالف آماری دو مرکز اصلی 

انتشار آمار در کشور خبرساز شده است.
مرکز آمار ایران نرخ رشــد اقتصادی با نفت و بدون 
نفت کشور در 9ماهه سال 1۳98 را به ترتیب منفی 
7.۶ و صفر درصد اعالم می کند. این مرکز نرخ تورم 
کشــور را نیز در ســال 1۳98 معادل ۳۴.8 درصد 

گزارش نموده است. 
پرده دوم: رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام نرخ 
رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در 9ماهه 
ســال 1۳98 را به ترتیب ۶.7 منفــی و مثبت 1.۳ 
درصد  اعالم می نمایــد، عالوه بر این بانک مرکزی 
در گزارشی نرخ تورم ســال 1۳98 را معادل ۴1.۲ 
درصد اعالم نموده است. چنانچه مالحظه می گردد 
اختالف آمارهای گزارش شده مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی درباره دو مــورد از کلیدی ترین متغیرهای 
اقتصادی کشور بســیار جدی است. مثاًل بیش از ۶ 
درصــد اختالف در ارقام نرخ تورم ســال 1۳98 در 
کشــور موضوعی نیست که به ســادگی بتوان از آن 

عبور کرد. تسنیم 

اخبار گزارش

 در شــرایطی که آمار مبتالیان  به کرونا روز به روز  مرزهای 
۶ رقمی شدن  را در می نوردد و رشد می کند ،نگرانی های 
ناشــی از  تبعات آن هم  لحظه به لحظه بیشــتر و بیشــتر 
می شود. ســازمان ها و نهادهای اقتصادی  با انتشار تحلیل 
های مختلفی  در تالش هســتند تا متولیان و سیاستمداران 
را از آینــده  حضور این ویروس و تبعــات آن براقتصاد آگاه 
کنند با گذشت ۴ ماه از اولین روزی که این ویروس در چین 
متولد شد تا امروز  که سرتاسر جهان با آن مبارزه می کنند 
،شــاخص های مختلف اقتصادی روند نامطلوبی را در پیش 
گرفته و صدای هشــدارها هر روزبلندتر شــده و می شود و 
کارشناسان از آغاز نشانه های رکود در اقتصاد جهان خبر می 

دهند. 
  درحال حاضرنشانه های رکود عمیق در اقتصاد جهانی 

آغاز شده  و شواهد درحال افزایش است ونشانه ها در ماه 
اسفند )مارس( این موضوع را تایید می کند.  کارشناسان و 
تحلیلگران اقتصادی براین ادعا هستند که سقوط چشمگیر 
تجارت، کاهش مصرف و افزایش بیکاری، تا کنون از عواقب 

ناچیز ضربه به برخی صنایع بوده  و این زیان ها ادامه دار 
خواهد بود. اگرچه اقتصاد ایران به واسطه تحریم ها از 

اقتصاد دنیا به دور مانده اما تبعات ناشی از  این ویروس 
در این کشور به مانند تمام کشورها روز به روز نمایان تر 

خواهد شدچراکه این کشور در کنار مبارزه با ویروس کرونا 
 با تحریم ها نیز در حال مبارزه است.

 کرونا و تراز تجاری  
 بررسی تجارت خارجی غیر نفتی ایران در هشت سال 

گذشته نشان می دهد که دو سال های 9۰، 91 و 9۶ در 
بقیه سال ها آمار صادرات و واردات غیر نفتی نزدیک به هم 

و پایاپای بودند.
 آمــار صادرات و واردات غیر نفتی ایران در 11 ماهه نشــان 
می دهد که ارزش تجاری کاالهای غیرنفتی مشمول میعانات 
گازی برای صــادرات ۳8 میلیارد دالر و بــرای واردات ۳9 
میلیارد دالر بوده  و این در حالی است که همین شاخص در 
سال 97 یعنی 11 ماهه 97 برای صادرات ۴۴ میلیارد دالر و 

برای واردات ۳9 میلیون میلیارد دالر بوده است. 
نگاهی گذرا به  آمار واردات  با وجود شیوع ویروس کرونانشان 
می دهد که  از ۲9 بهمن ماه تا 1۳ اسفند 97  این شاخص 
در مقایســه با مدت مشابه آن  از لحاظ وزنی ۳5.5 درصد و 

از لحاظ ارزش یک درصد رشــد داشته است اما صادرات در 
بازه زمانی ۲۲ بهمن تا 1۳ اســفند حکایت از آن دارد که  ۴ 
میلیــون و 115 هزار و ۳۲1 تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
۲85 میلیون و ۳5۰ هزار و 75۰ دالر صادر شــده که نسبت 
به این بازه زمانی در سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۰ درصد از 

لحاظ ارزش ۳۰ درصد کاهش داشته است.
  پیشی گرفتن واردات  

اگر دو هفته قبل و بعد از شــیوع کرونــا را در حوزه تجارت 
غیرنفتی مقایسه کنیم در واردات از لحاظ وزنی 1۲.5  درصد 
رشــد را شاهد بودیم و در صادرات کاهش ۳۴ درصدی را از 
لحاظ وزنی داشــته ایم . در این خصوص که چرا در دو هفته 
پس از شیوع ویروس در ایران صادرات  کاهش قابل توجهی 
داشته است اما واردات افزایش داشته است به نظر می رسد 
بتوان به این موضوع اشــاره کرد کــه عمده واردات از طریق 
بنادرانجام می شــود که کمتر تحت تاثیر شیوع ویروس قرار 

گرفته است، اما بخش

مهمی از صادرات غیرنفتی به کشورهایی چون عراق، ترکیه 
و ترکمنســتان ازطریق مرزهاي زمینی انجام میشود که به 

سرعت تحت تاثیر قرار گرفته اند.
بنابراین میتوان انتظار داشــت که در هفته هاي آتی اثرات 

شیوع ویروس کرونا بر واردات کشور هم نمایان شود.
 سقوط رشد اقتصادی 

تولیــد ناخالص داخلی کشــور به عنوان یکــی ازمهم ترین 
متغیرهاي کالن اقتصادي در دو سال اخیر وضعیت چندان 
مناســبی نداشته اســت.خروج آمریکا از برجام در سال 97  
محدودیت هاي زیادي درحوزه مبادالت مالی و تجاري براي 
کشور ایجاد کرد.بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي کشور از 
محل فروش نفت حاصل می شد. تحریم هاي مالی و تجاري 
به افزایش هزینه هاي مبادالتی انجامید که این موضوع به نوبه 
خود تقویت کننده افزایش قیمت ها شد.افزایش نااطمینانی 
ها و انتظارات تورمی، بی ثباتی در بازار ارز ونوســانات سایر 
بازارها عالوه بر بی ثبات کردن اقتصاد و افزایش تورم منجر 

به صدمه هاي جدي به پیکر تولید کشور شد.مجموعه چنین 
عواملی باعث شــد به رغم رشد مثبت ســال هاي95 و 9۶  
پیش بینی تداوم آن براي ســال  97 ، در عمل در سال  97 
اقتصاد کشور با رشد منفی ۴.9 درصدي مواجه شود. نگاهی 
به رشــد بخش های اقتصادی کشور در 9 ماه 98 حکایت از 
این دارد که بخش کشاورزی رشد ۳.۲ دهم درصدی ؛بخش 
صنایع و معدن ۰.۶ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۰.۲ 
درصد بوده است. با توجه به اتفاقات مربوط به ویروس کرونا 
بر اساس آمار ارائه شده از سوی  مرکز آمار ایران در خصوص 
رشد اقتصادی  در 9 ماهه 98 ؛منفی 7.۶ درصد خواهد بود 
از طرف دیگر  بانک جهانی   رقم رشد اقتصادی ایران را منفی 
7.8 درصد اعالم و صندوق بین المللی پول  هم این شاخص را 

منفی 9.5   درصد پیش بینی کرده است.
 اما با توجه به بروز شیوع کرونا پیش بینی ها تعدیل شده و 
کاهش می یابد به این ترتیب که بانک جهانی رشد اقتصادی 
ایران پس از شیوع کرونا را و ۰.1 درصد و صندوق بین المللی 

پول صفر درصد پیش بینی کرده است.
 در واقع پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشــد تولید 
ناخالص داخلی ایران پس از شیوع کرونا  در سال 99؛از رقم 

های منفی 8 تا منفی 9 درصد حکایت دارد. 
 دوی مارتن نرخ بیکاری 

  همچنیــن وضعیت اشــتغال قبل از ویــروس کرونا طبق 
اطالعات مرکز آمار ایران کشور جمعیت شاغلین کشور را ۲۴ 
میلیون نفر اعالم کرده که بیشترین سهم را در اختیار بخش 
خدمات با 5۰ درصد است.  بر اساس گزارشی مرکزآمار نرخ 
بیکاری در ایران در 9 ماهه 98 ؛1۰.۶ درصد بوده اســت در 
حالی که گزارش بانک جهانی نرخ بیکاری در ایران را 11.9  
درصــد و گزارش صندوق بین المللی 1۶.8 دهم درصد اعالم 
کــرده بود  که با توجه به اتفاقات مربوط به شــیوع ویروس 
کرونا به طور قطعی پیش بینی ها تعدیل پیدا کرده و کاهش 
خواهند یافت.  از آنجایی که مجموعه اشتغال کسب و کارهای 
آسیب دیده شده از سوی کرونا بر اساس گزارش وزارت کار 
۴.8۳ میلیون نفر از که معادل ۲۰ درصد اشتغال کل کشور را 
تشکیل می دهد پیش بینی می شود که نرخ بیکاری با رشد 
قابل توجهی روبرو شود به این ترتیب که صندوق بین الملل 
پول این رقــم را حدود 17.۴ درصد برآورد می کند که رقم 

قابل تامل و نگران کننده ای به شمار می رود.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد؛
دو راهی معیشت و سالمت

 غلط است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشــاره 
به اینکه انتخاب بین معیشــت و ســالمت 
مردم دوراهی نیســت، گفت: باید راهکاری 
بیاندیشــیم که هر دو موضوع را در بر بگیرد 

نه اینکه یکی قربانی دیگری شود.
 مجیدرضــا حریــری   در خصــوص اثرات 
شــیوع ویروس کرونا بر روی اقتصاد کشور 
اظهار داشــت: اگر از زاویه دید مردم به این 
موضوع نگاه کنیم توقع حمایت بیشتر دارند، 
همان طور که در ســایر کشــورها دولت ها 

برای حمایت از مــردم کمک های بالعوض 
پرداخت کرده و برای دســتمزد بگیران نیز 
منابــع نقدی در نظــر گرفته انــد زیرا این 
موضوع بــرای کارگران روزمزد و یا فصلی از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 
وی با بیان اینکه در کشــور ما نیز شاید الزم 
باشــد برای حمایت بیشــتر از این کارگران 
کمک های نقدی انجام شــود، گفت: کمک 
نقدی و بالعوض به دلیل تورم زا بودن، مورد 
تأیید و قبول مســئوالن نیســت  ولی شاید 
الزم باشــد یک تورم اضافــه ای را در کوتاه 
مدت برای حمایت از مردم به خصوص هفت 
دهــک جامعه، بپذیرد، و یــا با پرداخت وام 

های بدون بهره به آنها کمک کند.
ئیس اتــاق بازرگانی ایــران و چین تصریح 
کرد: مشکل اقتصاد ما این است که ثروت به 
صورت ناعادالنه تقسیم شده ) حال این ثروت 
به صورت قانونی و یا غیر قانونی بدست آمده 
باشد( و همچنین سیستم دریافت مالیات در 
کشــور نیز با مشکالتی روبه رو است و همه 
این مسائل در چنین شرایط حساس خود را 

نشان می دهد.  تسنیم 

  وزیر صمت تشریح کرد؛
برای  طرح هــای وزارت صمــت 

توسعه دانش بنیان ها 
 وزیــر صنعت، معدن و تجــارت از تعریف 5 
طرح بزرگ برای توسعه فناوری و محصوالت 

دانش بنیان در سال جهش تولید خبر داد.
رضا رحمانی، با اشــاره به اینکه جهش تولید 
به عنوان یک عامل حیاتی در کشــور گفت: 
مســئوالن و فعاالن جــوان در عرصه علم و 
فناوری نقــش تعیین کننــده ای می توانند 
داشــته باشند و در برنامه های تدوین شده از 
سوی وزارت صمت برای سال جهش تولید، 
توســعه فناوری و محصوالت دانش بنیان به 

عنوان یکی از محورهــای اصلی فعالیت این 
وزارت در ســال 99 و به عنوان فرصتی برای 
تحقق حداکثری اهداف جهش تولید، مد نظر 

قرار گرفته است.
 وی افــزود: برای این محــور مهم، 5 طرح 
مشــخص با همــکاری معاونت های علمی و 
سازمان های توســعه ای و فناوری وزارتخانه 
تهیه شــده است که فراخور شــرح وظایف 
خود مکلفند از ظرفیت های مختلف کشــور 
اعــم از ظرفیت هــای لجســتیکی، علمی و 
نوآورانــه نیروی انســانی به بهترین شــکل 
ممکن اســتفاده کنند. طراحی و اســتقرار 
مدل چرخه مدیریت بهره وری، اجرای طرح 
توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار 
)طرح ملی تاپ(، ایجاد قطب تبادل فناوری 
در داخل و خارج از کشور، ارتقای بهره وری 
از طریق بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف 
تولیدی، حمایــت از تولید خودروهای برقی 
و هیبریدی و موتور ســیکلت های برقی، به 
عنوان ســر فصل های اقدامات وزارت صمت 
برای توسعه فناوری و محصوالت دانش بنیان 

در دستور کار هستند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

  مدیرکل دفتر توسعه بازار آبزیان سازمان 
شیالت اعالم کرد؛

دالری  میلیــون   ۳92 ارزآوری   
صادرات آبزیان 

 مدیرکل دفتــر بهبود کیفیــت، فرآوری و 
توســعه بازار آبزیان ســازمان شیالت گفت: 
در 1۰ ماهه سال گذشته، ۳9۲ میلیون دالر 
محصوالت شــیالتی به خارج از کشور صادر 

شده است.
عیسی گلشاهی اظهار کرد: در 1۰ ماهه سال 
98، 1۲1 هزار تن انواع ماهی تازه و منجمد، 
ماهیان زینتی، انواع محصوالت و فرآورد های 
شــیالتی، کنســرو، خوراک آبزیان، و سایر 

کاال ها و محصوالت شــیالتی به ارزش ۳9۲ 
میلیون دالر به خارج از کشــور صادر شــده 
اســت. وی با بیان اینکــه از این میزان ۲8 
هزار و 5۰۰ تن میگو به ارزش 1۰۲ میلیون 
دالر بوده اســت، افــزود: همچنین ۳۴ هزار 
تن انــواع ماهی تجاری، ماهــی تون، ماهی 
زینتی، تخم چشــم زده، بچه ماهی و سایر 
نهاده های شیالتی وارد شده است. مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار 
آبزیان سازمان شیالت درباره کشور هایی که 
صادرات آبزیان به آن ها صورت گرفته گفت: 
اتحادیه اروپا، کشور های حاشیه خلیج فارس، 
عراق، افغانستان، روســیه، ویتنام، مالزی و 
تایلند کشور هایی هستند که به صورت ذاتی 
مقصد صادراتی آبزیان کشور بودند همچنین 
در ســال گذشــته صادرات میگو به چین و 
کره جنوبی به صورت مســتقیم بر اســاس 
پروتکل هایی که با کشــور های مربوطه امضا 
شد صادر شده است. وی افزود: در سال 97 
با توجه به نوساناتی که در صادرات به عراق 
داشــتیم در مجموع صادرات نسبت به سال 
9۶ مثبت بود همچنین در سال 98 نیز این 

روند رو به گسترش ادامه یافت.  میزان 

خبــر خبــر خبــر

  وزیر نفت جزییات نشست بیش از 1۰ ساعته 
کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک را تشریح 

کرد و گفت: ۲۲ کشور بر سر کاهش تولید 
روزانه 1۰ میلیون بشکه ای توافق کردند 
و قرار شد مذاکرات با مکزیک برای نهایی 
شــدن این تصمیم ادامه یابد. بیژن زنگنه 

پس از پایان بیش از 1۰ ساعت مذاکره میان 
وزیران نفت و انرژی ۲۳ کشور عضو و غیرعضو 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در نهمین 
نشســت فوق العاده اوپک پــالس از طریق وبینار اظهار 
کرد: همان طور که گفتم، توافق برای کاهش روزانه 1۰ 
میلیون بشــکه ای تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک 
حاصل و قرار شــد دیگر تولیدکنندگان نفت جهان نیز 

به این توافق بپیوندند.
وی افزود: توافق برای کاهش روزانه 1۰ میلیون بشــکه 
در بــازه زمانی نخســت )از یکم ماه مه تــا پایان ژوئن 
۲۰۲۰( دو ماهه اســت، در بازه زمانی دوم یعنی از یکم 
ماه ژوئیه تا پایان ۳1 دســامبر ســال ۲۰۲۰ میالدی 
کاهــش عرضه روزانــه نفت 8 میلیون بشــکه کاهش 
خواهد بود، ســپس در بازه زمانی ســوم از یکم ژانویه 

۲۰۲1 تا آوریل ۲۰۲۲ نیز کاهش عرضه روزانه 
۶ میلیون بشکه نفت می شود.

وزیر نفت با بیان اینکه این تصمیم دو ساله 
خواهد بود و برای نخســتین بار در تاریخ 
اوپک، تصمیمی دو ســاله اتخاذ می شود، 
تصریح کرد: این جزو بی سابقه ترین ارقام 
کاهــش تولید در تاریخ اوپــک و غیراوپک 
هســت. وی با اشــاره به اینکه همکاری دیگر 
کشورهای تولیدکننده نفت مانند آمریکا، کانادا و برزیل 
به این توافق برای کاهش تولید افزوده می شــود، اظهار 
کرد: مشکالت اندکی هم در طول مذاکرات 1۰ ساعت 
و ۳۰ دقیقــه ای وجود داشــت، البته برخــی تفاهم ها 
نیاز بــه زمان دارد. زنگنه ادامه داد: قرار شــد بحث ها 
و گفت وگوها ادامه یابد، ۲۲ کشــور توافق داشتند، اما 
مکزیک نکات و نگرانی هایی داشــت که بررســی آنها 
نیازمند زمان بود، قرار شــد دوباره با این کشور مذاکره 
شود تا قضیه به سرانجام برسد.پیش نویس بیانیه پایانی 
نهمین نشست فوق العاده اوپک پالس آماده شده و قرار 
اســت پس از بررســی نهایی در روزهای آینده منتشر 

شود.  وزارت نفت

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه طرحی را 
برای جهش تولید مســکن در دســتور کار قرار داده و 
به ســازندگان اعالم کرده ایم گفــت: هر کس ظرفیتی 
اعم از زمین، ســرمایه یا توان فنی دارد می تواند در این 
پروژه وارد شود؛ پیدا کردن خریدار واحدهای مسکونی 
با دولت است و تا پایان پروژه، روابط سازنده و متقاضی 
را نظارت می کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود. محمود 
محمودزاده اظهار کرد: با توجه به شعار سال و فرمایش 
مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، طرح جدیدی 
را به منظور تحقق این هدف در بخش ســاخت و ساز، 
طراحی و به همه استانها ابالغ کردیم. مسلما برای ایجاد 
تحول در بخش مسکن باید توان بخش خصوصی و توان 
دولت جمع شــود. وی افزود: طی آسیب شناسی که در 
ســال های گذشــته در خصوص موانع تولید مسکن در 
بخش خصوصی انجام داده ایم به مواردی برخوردیم که 
دو مسأله اصلی به نگرانی سازندگان در خصوص فروش 
محصول نهایی و تامین هزینه مالی و گردش ســرمایه 
مربوط می شــود. معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه در برنامه جدید دو نگرانی ســازندگان را برطرف 
کــرده ایم گفت: هر فردی که زمین مســکونی یا توان 

ساخت یا اعتبار دارد می تواند در این پروژه وارد شود. به 
طور مثال کسی که مالک زمین است، آورده او تا زمین 
خواهد بــود. متقاضی را ما معرفــی می کنیم، بنابراین 
نگرانی بابت فروش را از بین می بریم. محمودزاده تاکید 
کرد: درباره هزینه ســاخت نیز با تســهیالتی که بانک 
در اختیار متقاضی قرار می دهد، واحد مسکونی ساخته 
می شــود. بدین ترتیب نگرانی دوم ناشی از سرمایه در 

گردش هم برطرف خواهد شد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با 
اشــاره به دغدغه متقاضیان هم اظهار کرد: ممکن است 
خریداران هم نگرانی هایی دربــاره تاریخ تحویل واحد، 
قیمت توافقی شــده یا مباحث فنی و اجرایی داشــته 
باشــند. دولت بــا نقش آفرینی در ایــن فرآیند، روابط 
خریدار و فروشنده را تنظیم و نظارت می کند تا پروسه 

به پایان برسد.
وی گفت: کســانی کــه واحد نیمه تمــام دارند که در 
ضوابط و مقررات طرح اقدام ملی مسکن می گنجد، می 
تواننــد پروژه خود را معرفی کنند. ســپس مالکان می 
توانند به صفحه ای که در ســامانه طرح اقدام ملی قرار 

داده می شود وارد و پروژه را معرفی کنند. ایسنا 

تراژدی کرونا برای اقتصاد )قسمت دوم (
چوب کرونا الی چرخ اقتصاد   

 وزیر نفت  خبرداد؛
توافق۲۲کشوربرسرکاهشتولیدروزانه۱۰میلیونبشکهای  

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
طرحجدیددولتبرایجهشتولیدورونقمسکن


