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آخرین آمار پرداخت وام کرونا به 
کسب و کارها اعالم شد

ایســنا- برابــر 
آخرین آمارها تاکنون 
بیش از ۷ هزار میلیارد 
تومــان تســهیالت 
حمایتی کرونا از سوی 
دولت پرداخت شــده که بیــش از ۵۵۰۰ میلیارد 
تومان از آن را کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از 
کرونا دریافت کرده اند. به دنبال شیوع ویروس کرونا 
از اسفند سال گذشــته دولت پرداخت تسهیالت 
حمایتی به صاحبان مشاغل و کســب و کارهای 
آسیب دیده را در دستور کار قرار داد، بر همین اساس 
پرداخت تسهیالت حمایتی به فعاالن اقتصادی و 
مشاغل آسیب دیده از کرونا از ۱۳ خرداد ماه جاری 
آغاز شد و وزارت کار ۱۴ رسته شغلی که بیشترین 
آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای 
لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی 
بودند، شناســایی و مشــمول دریافت تسهیالت 

حمایتی کرونا دانست.
    

برگزاری حراج صنفی ممنوع
توسعه ایرانی - 
رئیس اتاق اصناف تهران 
اعالم کرد که براساس 
دســتورالعمل ستاد 
ملی کرونا و در راستای 
جلوگیری از تجمعات مردمــی برگزاری هر گونه 
حراج صنفی ممنوع است. قاسم نوده فراهانی تاکید 
کرد که طبق قانون نظام صنفــی برگزاری حراج 
در هر فصل و زمانی نیاز به دریافت مجوز از ســوی 
اتحادیه مربوطه دارد. دالیل حراج باید برای اتحادیه 
مشخص باشد و تحت نظارت اتحادیه صورت گیرد تا 
حراج واقعی باشد. وی در مورد برگزاری حراج  فروش 
کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع 
در پاساژی در منطقه شــهرک غرب تهران در روز 
گذشته نیز گفت: این واحد صنفی بدون مجوز اقدام 
به برگزاری حراج کرده بود. همچنین واحد صنفی 
مذکور فاقد جواز کســب بوده و به عبارتی فعالیت 

صنفی آن نیز غیر مجاز بوده است.
    

جزئیات قیمت بلیت هواپیما 
اعالم شد

ایسنا- براساس 
مصوبه شــب گذشته 
شورای عالی هواپیمایی 
کشوری، شرکت های 
هواپیمایــی مجازند 
حداکثر ۱۰ درصد به سقف نرخنامه مصوب خرداد 
ماه امسال اضافه کنند. بنابراین، پرواز قشم رشت 
با نرخ یک میلیون و ۹۴ هــزار و ۳۹۰ در صدر این 
نرخنامه قرار دارد. پس از حدود یک ماه کشمکش 
و جلسات متعدد، شب گذشته باالخره تکلیف نرخ 
پروازهای داخلی مشــخص و اعالم شد. بر اساس 
این مصوبه قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به 
جدول نرخی اعالم شده توسط انجمن شرکت های 
هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد 
افزایش یافت. همچنین مقرر شد محدودیت ارزان 
ترین نرخ برای شرکت ها از جدول فوق حذف شده 
و از این به بعد هیچ حداقــل قیمتی وجود نخواهد 
داشت. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به 

افزایش قیمت، باالتر از سقف تعیین شده نیست.
    

در اروپا کدام کشورها بیشترین 
مالیات را می گیرند؟

توسعه ایرانی-  
اتاق بازرگانــی تهران 
در جدیدترین تحلیل 
خود به بررســی سهم 
مالیات به تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای اروپایی پرداخته و جدیدترین 
رده بندی آنها را منتشر کرده است.این آمار وضعیت 
کشورها با مشــارکت تامین اجتماعی و بدون آن 

بررسی کرده است.
طبق این براورد، در صورتی که مشارکت تامین 
اجتماعی نیز در عدد نهایی لحاظ شود، سهم مالیات 
در تولید ناخالص داخلی، در فرانســه بیش از تمام 
کشورهای اروپایی بوده اســت و این عدد به ۴۷.۴ 
درصد رسیده است. پس از فرانسه دانمارک با حدود 
۴۷ درصد و بلژیک با حدود ۴۶ درصد در رده های 

بعدی قرار دارند.
طبق براوردهای صورتی گرفته سهم مالیات از 
تولید ناخالص داخلی سوئد ۴۳ درصد، اتریش ۴۳ 
درصد، ایتالیا ۴۲.۶ درصد، فنالنــد ۴۲.۳ درصد، 
یونان ۴۲ درصد و آلمان بیش از ۴۱ درصد بوده است.

در گــزارش جدید همچنین این شــاخص در 
منطقه اقتصادی یــورو ۴۱.۶ و در اتحادیه اروپا با 

حضور ۲۸ کشور، ۴۰.۲ درصد ارزیابی شده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

کاهــش هزینه هــا، افزایــش 
درآمدها، کاهش تصدی گری های 
دولت، توســعة دولت الکترونیک، 
قطع وابســتگی مســتقیم بودجه 
بــه نفت، رونــق و جهــش تولید و 
اجرای سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی؛ این ها اهدافی اســت که 
رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۰ 

اعالم کرده است. 
 به نظر می رسد در شرایط کنونی 
دیگر خروج از اقتصــاد نفتی و ورود 
به دوران جدیــد، نه یک انتخاب که 

اجباری گریزناپذیر باشد. 
 اقتصــاد ایــران حــاال از پس 
سال های طوالنی وابستگی به نفت، 
الزم است شــرایط تازه ای را تجربه 

کند. 
 در دهــه ۹۰ ایــران دو بــار با 
تحریم های نفتی روبرو شد. یک بار 

در زمان دولــت احمدی نژاد و دیگر 
بار پس از خروج ترامــپ از برجام و 
در دوره اســتقرار دولــت روحانی. 
تحریم اول با رســیدن به برجام به 
پایان رســید اما تحریم دوم در آغاز 
پایان قرار دارد. تفاوت اینجاست که 
در تحریم های تازه نفتی روزنه های 
پیشین نیز شناسایی و مسدود شد 
به طوری که نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز صریحا تاکید کرد 
حتی امکان فروش یک بشکه نفت 
را نداریم. این موضوع از سوی سایر 
مقامات نیز تایید شد. همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی نیز پیش تر وقتی 
می خواســت دالیــل افزایش نرخ 
ارز در بازار را اعــالم کند به موضوع 
کاهش شــدید درآمدهــای نفتی 
اشــاره کرد. حاال برآوردها حکایت 
از سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران 
دارد اما چه کسانی جایگزین ایران 

در بازار جهانی نفت شده اند؟

اگــر در مرحلــه اول اعمــال 
تحریم های نفتی بازار نفت با شوکی 
ملموس مواجه شد، در مرحله دوم 
تحریم های نفتی یعنی مرحله ای که 
پس از خروج امریکا از برجام اتفاق 
افتاد، قیمت ها روندی افزایشــی را 
نیز تجربه نکرد. این موضوع نشــان 
می دهد سیاســتگذاران الزم است 
در خصوص بازگشت و سهم نفت از 
اقتصاد ایران بازنگری جدی داشته 

باشند. 
محمدعلی خطیبی، سفیر اسبق 
ایران در اوپک در گفتگو با توســعه 
ایرانی در پاسخ به این سئوال که پس 
از تحریم های دوم در دهه نود ، بازار 
نفت ایران در اختیار کدام کشور قرار 
گرفته است؟ گفت: نکته مهمی که 
در خروج از این تحریم ها باید بدان 
توجه داشت همین مساله است چرا 
که اتفاقا شرکت های امریکایی بودند 
که ســهم ایران در بازارهای جهانی 

نفت را گرفتنــد در نتیجه خروج از 
تحریم هزینه گزافــی دارد چرا که 
خروج از تحریم مســاوی با به خطر 
افتادن منافع آمریکا در بازار جهانی 

نفت است . 
او با اشــاره بــه اینکه با شــیوع 
کرونا از تقاضا در بــازار جهانی نفت 
کاســته شــد، گفت: این امر سبب 
شد تا چندماه پیش اوپک به عالوه 
اوپک پالس و حتی تولیدکنندگان 
امریکایی به کاهش ۱۵ تا ۲۰ میلیون 
بشــکه ای نفت تن دهند. به همین 
دلیل فعــال حداقل شــرکت های 
تولیدکننده نفت امریکا هیچ تمایلی 
به بازگشت ایران به بازار نفت ندارند.

خطیبــی اضافه کــرد: از منظر 
اقتصادی هــم باید توجه داشــت 
آمریکا تا چند سال پیش صادرکننده 
نفت نبود و به تازگی وارد بازار جهانی 
شدند. برخی معتقدند خروج امریکا 
از برجام برای فتح بازار ایران از سوی 

شــرکت های امریکایی بود و غالب 
ســهم ایران را هم این شرکت ها از 
آن خــود کردند. بنابرایــن از زاویه 
اقتصادی هم شرکت های امریکایی 
تمایل چندانی به ورود ایران به بازار 

ندارند.
ایران و شرایط جدید بازار نفت 
از سوی دیگر محسن امین زاده، 
معاون اسبق وزارت امور خارجه نیز 
می گوید: مسئله دیگر این است که 
ده ســال پیش تهدید توقف کامل 
صدور نفت ایران می توانست بحران 
اقتصادی در جهــان ایجاد کند؛ اما 
امروز چنین نیست. از ده سال پیش 
آمریکا در مســیر اســتخراج نفت 
از الیه های شــیل حرکــت کرده و 
موفق شد با تکنولوژی های نو هزینه 
استخراج نفت شیل را کاهش دهد 
و نهایتا به بزرگتریــن تولید کننده 
نفت جهان بدل شود. امریکایی که 
بزرگ ترین مصرف کننــده انرژی 
جهــان و همــواره بزرگترین وارد 
کننده نفــت جهان بوده اســت، از 
سه ســال پیش به بزرگترین تولید 
کننده نفت جهان بدل شــده است 
و حتی باالتر از عربســتان و روسیه 
قرار گرفته اســت. همین شــرایط 
باعث شده که وقتی ایران می گوید 
تنگــه هرمــز را می بنــدد، آقای 
ترامپ بگوید: هر کشــوری نفتش 
از تنگه هرمز رد می شــود خودش 
 بیاید از عبــور کشــتی های نفتی 

محافظت کند.
بایدن و ایران 

حاال مناســبات قــدرت در کاخ 
ســفید تغییر کرده اســت ، بایدن 
پیروز انتخابات امریکا اعالم شد و در 
نتیجه با پیروزی وی و خداحافظی 
ترامــپ، یکــی از ضدایرانی ترین 
روســای جمهوری امریکا می توان 
انتظار داشت، این کشــور بار دیگر 
برای بازســازی وجهه از دست رفته 
خود به برجام اقدام نماید. بازگشت 
امریکا به برجام شــمارش معکوس 
برای بازگشــت ایران بــه بازارهای 
جهانی نفــت را آغاز می کنــد اما با 

توجه بــه وضعیــت رخ داده ایران 
نمی تواند انتظــار در اختیار گرفتن 
فوری بازارهای نفت خود را داشــته 
باشــد چرا که اصلی ترین رقبایش 
 ایــن بــار شــرکت های امریکایی 

هستند . 
 به این ترتیب به نظر می رســد 
دوران پســاتحریم ایران باید دوران 
شــکوفایی اقتصاد مبتنــی بر نفت 
و نه وابســته به نفت باشــد. حمید 
حسینی، کارشناس بازار نفت و فعال 
این حوزه در این خصوص می گوید: 
ایــران می تواند با ســرمایه گذاری 
دقیق در این حــوزه ارزش افزوده 
باالیی را برای خــود ایجاد کند و راه 
را بر خطر دوبــاره بندد. در حقیقت 
سهم یگری از بازار فراورده های نفتی 
و حتی سرمایه گذاری در راه اندازی 
پاالیشــگاه ها در دیگر کشــورها و 
اســتفاده از نفت و صادرات کاالیی 
با ارزش افزوده باالتــر هم منجر به 
رشــد درآمدهای ارزی می شود و 
هم می تواند خطــر تحریم دوباره را 

بر کشور ببندد. 
 ســهم نفت از اقتصاد ایران حاال 
به یکی از کمترین سهم ها در طول 
تاریخ رسیده اســت . سهمی بسیار 
اندک و شاید حراســت از این سهم 
در شرایط کنونی می تواند از یک سو 
تحقق اقتصاد مقاومتی را سبب شود 
و هم از سوی دیگر شــرایط را برای 
ارتقای موقعیــت ایران در بازارهای 

جهانی محقق کند. 

بایدن معادالت نفتی را تغییر می دهد؟ 

شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازار نفت
محمدعلی خطیبی: برخی 

معتقدند خروج امریکا از 
برجام برای فتح بازار ایران از 
سوی شرکت های امریکایی 

بود و غالب سهم ایران را 
هم این شرکت ها از آن خود 

کردند. بنابراین از زاویه 
اقتصادی هم شرکت های 

امریکایی تمایل چندانی به 
ورود ایران به بازار ندارند

خبر

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سخنان 
امروز رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاســی و 
حاشیه ای توصیه نمی کنم و آن را به صالح کشور 
نمی دانم؛ اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک 
مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم ها و کمک 

به اقتصاد کشور باشد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، متن کامل نامه 
دکتر عبدالناصر همتــی، رئیس کل این بانک 
به محمدباقــر قالیباف،رئیس محترم مجلس 
شورای اسالمی آمده است:حضرتعالی در نطق 
پیش از دســتور مجلس درخصوص مشکالت 
اقتصادی کشــور مطالبی را بیــان فرموده و 
با اضافه کردن منطقه اســتقرار ســاختمان 
بانک مرکزی این مطلب را القــاء فرمودید که 
اگر درجستجوی دالیل مشــکالت اقتصادی 
هستید در کنار بقیه بخش ها در میرداماد )بانک 
مرکزی( هم باید آن را جســت و نه در جرجیا و 
آریزونا. دوهفته پیش نیز متأسفانه بانک مرکزی 
را متهم به ایجاد خود تحریمــی کردید. برای 

اطالع حضرتعالی در دو سال و نیم گذشته بانک 
مرکزی درمقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، 
خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشــورمان را 
مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب، ســد محکمی درمقابل توطئه 
گسترده آمریکا و هم پیمانانش برای فروپاشی 

اقتصاد کشور بوده است.
در بخش دیگری از نامه تاکید شــده است: 
حضرتعالی به خوبی در جریان مسائل و مشکالت 
کشور هستید و چند بار نیز شخصاً جناب عالی 
را در جریان مشــکالت قرار داده و شــرایط را 
درجلسات مختلف مجلس خدمت تان تشریح 
کرده ام. لذا، من واردکــردن بانک مرکزی را به 
مباحث سیاسی و حاشیه ای توصیه نمی کنم و 
آن را به  صالح کشور نمی دانم و اعتقاد دارم تمام 
نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به 
مقابله با تحریم ها و کمک به اقتصاد کشور باشد. 
انتظار دارم، جنابعالی که در جریان همه امور قرار 
دارید، برای کمک به رویکــرد بانک مرکزی در 
مقابله با این فشارهای اقتصادی، با سیاست های 

ضدتورمــی و تالش  برای رونــق تولید داخلی، 
همراه و همگام شوید. 

هدف از تحریر این مرقومــه نیز صرفا تأکید 
به این نکته اســت کــه مردم عزیــز بدانند اگر 
بانک مرکزی چشــم به نتیجه انتخابات آمریکا 
دوخته بــود، اینگونه با قدرت درمقابل فشــار 
حداکثــری ایســتادگی نمی کــرد و این قدر 
نیز هــدف حمله دشــمنان قــرار نمی گرفت. 

انشــااهلل در فرصــت مناســب مــردم عزیز را 
 درجریان مسائلی که بر بانک مرکزی گذشته، 

قرار خواهم داد.  
در پایان همتــی تاکید کــرد: بارها عرض 
کرده ام ملت بــزرگ ایران پیــروز این میدان 

خواهند بود و این پیروزی قطعی است.

پاسخ همتی به اظهارات رئیس مجلس

بانک  مرکزی را وارد مسائل سیاسی نکنید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  ۲۰۹۹۰۰۴۰۴۷۰۰۰۰1۰  خرید دستگاه اکسیژن 
ساز بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده شماره  ۲۰۹۹۰۰۴۰۴۷۰۰۰۰11  تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، 
طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر قصد دارد پیمان  ذیل را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
 موضوع مناقصه :   1- خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر

2- تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی استان بوشهر
 مهلت دریافت اسناد از سامانه :  سه شنبه  1399/08/27 ساعت 07:00 لغایت ساعت 19:00  چهارشنبه 1399/08/28

قيمت اسناد و نحوه واریز وجه:  واریز مبلغ 500/000 ریال ، به شماره حساب 1111690285 نزد بانک رفاه کارگران شعبه باغ زهرا 
به نام مدیریت درمان تامین اجتماعی بابت هر مناقصه

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه : تا ساعت 19:00 روز  شنبه  مورخ 1399/09/08
ميزان تضمين شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 12/000/000/000 ریال بابت مناقصه تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع 
غذا بیمارستان سلمان فارسی و مبلغ تضمین 3/000/000/000 ریال بابت مناقصه دســتگاه اکسیژن ساز بیمارستان سلمان فارسی به 
صورت واریز وجه نقد به شماره حساب جاری همراه  1111690285  نزد بانک رفاه کارگران شعبه باغ زهرا به نام مدیریت درمان تامین 

اجتماعی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
زمان تحویل پاكت الف ) ضمانت نامه بانکی / فيش پرداختی  (: 

آخرین مهلت تحویل پاکت الف روز شنبه مورخ 1399/09/08  ساعت 14:00  می باشد . 
نحوه دریافت اسناد و تحویل پيشنهادات : 

کلیه مراحل انجام این معامله از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد . 
تاریخ بررسی پيشنهادات : 

1-مناقصه دستگاه اکسیژن ساز ی بیمارستان سلمان فارسی یکشنبه  مورخ 1399/09/09 راس ساعت 09:00 صبح در محل مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام می پذیرد

2- مناقصه تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی یکشنبه مورخ 1399/09/09 
راس ساعت 09:30 صبح در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام می پذیرد

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر


