10
ويژه

اقتصاد

يكشنبه  12خرداد  27 ،1398رمضان  2 ،1440ژوئن  ،2019سال شانزدهم ،شماره 4381

eghtesad@etemadnewspaper.ir

خبر

گزارش

ابالغطرحبخشودگيجرايم
تسهيالتقرضالحسنهمهرايران

بانكقرضالحسنهمهرايرانبهمناسبتعيدسعيدفطـر
طرح بخشودگي جرايم بدهكاران تسهيالتي را به شعب
خودابالغكرد.بهگزارشروابطعموميبانكقرضالحسنه
مهرايران،براساسايناعالم،چنانچهبدهكارانتسهيالتي
بانك در بازه زمان��ي 98/۰۳/11لغايت 98/۰۳/31بدهي
خود را كه در سرفصل مطالبات غيرجاري بوده به صورت
دفعتا واحده تسويه و از سرفصل مطالبات غيرجاري خارج
نمايند«،مشمولبخشودگيجريمهتاخيرواقعميشوند».
شايانذكراستاينطرحمشمولمطالباتيكهاقدامقضايي
در جهت وصول آن ش��ده ،مش��روط به پرداخت تمامي
هزينههايقضاييتوسطبدهكارنيزميشود.

مديرعامل شركت فوالد مباركه:

75درصد تكنولوژي صنعت فوالد
كشور بوميسازي شده

روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه جلسه شوراي عالي دفتر
همكاريهاي ش��ركت فوالد مباركه و دانش��گاه اصفهان
با حضور مهندس عظيميان مديرعامل ش��ركت ،معاون
تكنولوژي،مديرتحقيقوتوسعهورييسدانشگاهاصفهانبه
همراهمعاونآموزشي،معاونپژوهشيومديرواحدارتباط
باصنعتايندانشگاهتشكيلشد.
بهگزارشخبرنگارفوالد،دراينديدارمهندسعظيميانبا
تاكيدبراهميتتعاملصنعتودانشگاهتصريحكرد:استفاده
ازچراغدانشميتوانددرتوسعهتكنولوژيوچرخهتوليدو
اقتصادكشورنقشبسزاييداشتهباشد.
وي با بيان اينكه در چش��مانداز و هدفگذاريهاي جديد
فوالد مباركه دستيابي به دانش فني روز و تكنولوژي فوالد
ترسيمشدهاست،ادامهداد:بهگونهايبرنامهريزيكردهايم
تاپنجسالآيندهبهاينهدفمهموتعيينكنندهبرسيم.وي
خاطرنشانكرد:اينكهفوالدمباركهبزرگترينتوليدكننده
فوالدكشوروخاورميانهاستخوباست،وليكافينيست؛
بايد از اين مرحله عبور كنيم و صاحب تكنولوژي ش��ويم.
دراينصورتاستكهميتوانيممجموعهكامليباشيم.
وي ضمن ابراز خرسندي از دستيابي به دانش فني توليد
گندلهوآهناسفنجيدركشورتصريحكرد:درحالحاضر
بااتكابهدانشفنيشركتهايداخلي۷۵درصدتكنولوژي
توليد فوالد را كسب كردهايم و نياز به تالش بيشتري است
كه به صددرصد تكنولوژي بومي دسترس��ي پيدا كنيم و
براي تحقق اين امر راهي جز اس��تفاده از دانش داخلي كه
بهخصوص در دانشگاهها توليد ميشود ،نداريم و اين براي
صنعتفوالدكشوريكالزاماست.
اينگزارشحاكياستدراينجلسهگزارشيازفعاليتهاو
عملكرددفترهمكاريهايشركتفوالدمباركهودانشگاه
اصفهان ،تركيب كارگروهها ،وظايف و گزارشهاي آماري
شامل نفر ساعت همكاريها ،تعداد بازديدها و مصوبات و
تعدادRFPهاياستخراجشدهو...ارايهشد.

Reuters

خط و نشان پكن براي واشنگتن

گرهتجاريباعناصركمياب،كورترميشود
آويدهعلمجميلي
هر روز كه ميگ��ذرد ،توصيف جنگ تجاري ميان چين و
امريكا سختتر و آينده رش��د اقتصادي جهان نامعلومتر
ميشود.ازروزگذشته،امريكادريافتتعرفهاي 25درصدي
از كاالهاي چيني را كه به بنادر اين كش��ور وارد ميشود ،
آغاز كرد .چين هم كه پيشتر وعده آماده شدن ليستي از
شركتهاي غيرمعتبر امريكايي را داده بود از مراحل آخر
نگارش اين ليس��ت خبر داد .از سوي ديگر چين از بامداد
ديروزافزايشتعرفهبرنيمياز 5140كااليامريكاييوعده
داده شده را آغاز كرد.
عناصرخاكيكمياب
به نظر ميرس��د چين ،گزينههاي متنوعي ب��راي ادامه
جنگ تجاري عليه امريكا دارد .عناصر خاكي كمياب يكي
از گزينههايي اس��ت كه چين با استفاده از آن دست باال را
در مذاك��رات آتي خواهد داش��ت .در ربع قرن اخير چين
انحصارگر استخراج و توليد عناصر كمياب بوده است .هر
چند در دهه 90ميالدي كشورهايي همچون امريكا سعي

درتوليدبيشتركردندامابهدليلهزينههايپاييناستخراج
در معادن چيني عمال نتوانستند جايگاهي در مقابل پكن
پيدا كنند .تقاضاي عناصر كمياب در بازار مشخص است،
تمامي كشورها ،اما عرضهكنندهاي كه بتواند بر بازار تاثير
بگذارددرشرايطفعليفقطچيناست.اگربههردليلپكن
تصميم به كاهش توليد بگي��رد ،قيمتها در بازار افزايش
مييابد.ازسويديگرتوسعهتوليدواستخراجعناصرعالوه
برهزينههايگزاف،فعاليتيزمانبراستبنابرايناگرچينبه
هردليليازعرضهعناصركميابممانعتكندياآنراكاهش
دهد ،قيمتها بسيار افزايش مييابد .بايد منتظر تصميم
پكن در خصوص عنصر حياتي و انحصارياش ماند .ترامپ
روز  10مه افزايش تعرف��ه از  10به  25درصد براي واردات
 200ميليارد دالر كاالي چيني را ابالغ كرد اما براي اجراي
آن تا روز گذشته مهلت داده شد تا كشتيهايي كه پيش از
ابالغ اين دستور از چين بارگيري كرده بودند ،زمان كافي
براي رسيدن به بنادر امريكا داشته باشند و با همان تعرفه
 10درصدي بار خود را تخليه كنند .افزايش اين تعرفهها بر
قيمتكاالهايمختلفيبرايمصرفكنندگانامريكايياثر

خواهد گذاشت و قيمت قطعات كامپيوتر چيني گرفته تا
مبلمان،جاروبرقيولوازمروشناييتوليديچيندرامريكا
افزايش خواهد يافت .در سوي ديگر چين هم اعمال تعرفه
بر واردات نيمي از 60ميليارد دالر كاالي امريكايي را از روز
گذشتهآغازكرد.چينپيشتربر 5140قلمكااليامريكايي
تعرفهاعمالكردهبودكهقراراستدرتالفياقداماتتجاري
امريكا،تعرفهوارداتيآنهارابه 20تا 25درصدافزايشدهد.
اما مشكالت جنگ تجاري مختص به افزايش هزينههاي
گمركيوهزينههايزندگيشهرونداندوكشورنيست.به
گزارش خبرگزاري بلومبرگ ،جنگ تجاري چين و امريكا
عالوه بر وارد كردن خسارت ۶۰۰ميليارد دالري به اقتصاد
جهاني موجب ريزش صدها هزار فرصت شغلي ميشود.
اقتصاد جهاني از زم��ان برقراري تحريمهاي تجاري عليه
چين در ش��ك و ترديدي عميق فرو رفته است .به همين
خاطر توليدكنندگانوتجارنميتوانندپيشبينيازآينده
داشتهباشند.همينعدماطمينانموجبشدهكهبرخياز
زمينههايسرمايهگذاريمتوقفيابهآيندهنامعلومموكول
شوند .بازار سرمايه هم در اين شرايط از طرحهاي توليدي با

يداند،دونالد
قطعيتحمايتنميكند؛چراكههيچكسنم 
ترامپ در آينده چه خواهد كرد.
عناصركمياب،اهرمفشاردرجنگها
هفته گذشت ه يكي از روزنامههاي چيني با انتشار مقالهاي
هش��دار داد كه چين آماده است تا از مسير سلطه خود بر
عناصر خاكي كمياب و مواد معدني مهمي كه در قطعات
الكترونيكاستفادهميشودبهاينجنگتجاريپاسخدهد.
جالبآنكهچندروزقبلازانتشاراينمقالهشيجينپينگ،
رييسجمهوريچينازيكياز شركتهاي فعالدرزمينه
استخراج و فرآوري اين عناصر خاكي كمياب بازديد كرد.
چين،كشوريبسيارفعالدرزمينهاستخراجوفرآورياين
عناصر مهم است كه اگر بخواهد از مزيتش در توليد عناصر
كمياب در جهت فشار بر امريكا استفاده كند ،گره جنگ
تجاريقطعاكورترخواهدشد.عناصرمعدنيكميابشامل
 17عنصر شيميايي اس��ت كه در بسياري از صنايع مانند
انرژيهاي تجديدپذير ،نفت ،شيش��ه و تجهيزات نظامي
استفاده ميشود .استخراج اين عنصرها عالوه بر دشواري
براي محيط زيست هم زيانبار است .به همين دليل برخي
كشورهاييكهاينعناصررااستخراجميكردنداينعملرا
متوقفكردند.مالزياعالمكردهبهدليلنگرانيهايمحيط
زيستي،توليداينعناصررامتوقفخواهدكرد.
در س��ال  2018حدود  170هزار تن از عناصر شيميايي
استخراج شد .سهم چين از اين ميزان 120هزار تن ،سهم
استراليا  20هزار تن و سهم اياالت متحده نيز  18هزار تن
گزارش شده اس��ت .به بيان ديگر معادن چين حدود ۷۰
درصد نياز جهاني به اين عنصرها را تامين ميكنند .باقي
نيازجهانيهمتوسطميانمار،استراليا،اياالتمتحدهوچند
كشور ديگري كه توليد چنداني ندارند ،برطرف ميشود.
سالگذشتهميالديتقريبا ۹۰درصدفرآورياينعنصرها
وتبديلشانبهاكسيدهايكاربرديدرچينصورتگرفت
وتمامي ۱۰درصدباقيماندههمتوسطشركتياستراليايي
كهدرمالزيفعاليتميكند،توليدشد.امريكاازسال2014
تا 2017حدود 80درصدموادمعدنيكميابراازچينوارد
ميكرد .اگرچهتاكنونصحبتيدرخصوصتعرفهبنديبر
مواد خاكي كمياب نشده اما به نظر ميرسد با افزايش آتش
جنگ ،چين به اقدامات س��ختگيرانهتري دست ميزند و
محدوديت جديتري را عليه امريكا و صادرات اين عناصر
ش��يميايي اعمال ميكند .محدوديت صادرات به اياالت
متحدهاگرعمليشودممكناستبهصنايعمهماينكشور
كه تريليونها دالر ارزش وبهعنصرهاي خاكيكميابنياز
دارند ،ضربه شديدي بزند .وزارت تجارت چين پنجشنبه
هفته گذشته اعالم كرد اين كشور آماده تامين درخواست
منطقيكشورهايديگربرايعناصركميابخاكياستاما
اينراغيرقابلقبولميداندكهآنكشورهامحصوالتخود
را با اين مواد توليد كنند سپس چين را از بازار حذف كنند.
پكن پيش از اين نيز از مواد معدني كمياب خود به عنوان
اهرم فش��ار استفاده كرده اس��ت .از جمله در سال ۲۰۱۰
ميالدي پس از وقوع درگيري ميان يك كش��تي چيني با
دو كشتي گارد ساحلي ژاپن در درياي چين شرقي ،چين
صادرات اين محصوالت را به ژاپن متوقف كرد.

فعال برنامهاي
براي توزيع كوپني كاال نداريم

عباس قبادي در نشست خبري روز گذشته خود در پاسخ
بهسواليدربارهكوپنيشدنعرضهكاالهاياساسياظهار
كرد :فعال برنامهاي براي توزيع الكترونيكي و توزيع كوپني
اقالماساسينداريم.
معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت افزود :البته اگر كشور
به جايي برسد كه براي يك كاالي خاص ،توزيع كوپني يا
سهميهايراعمليكنيماينآمادگيوجودداردتاظرفيك
ماه،سهميهبنديرااجراييكنيم.
او ادامه داد :ما در ش��رايط اقتصاد فعلي با توجه به اينكه نه
كمبوديدركاالهاداريموهماينكهدربرخيكاالهاخودكفا
هستيم،توزيعكوپنيوسهميهبنديراتوصيهنميكنيم.
دبير ستاد تنظيم بازار در ادامه در خصوص گراني شكر در
هفتههاي گذشته نيز اظهار كرد :ما از چند ماه گذشته به
دس��تگاههاي متولي هش��دارهاي الزم را داده بوديم ولي
دستگاههاي مسوول اطمينانخاطر داده بودند كه جاي
هيچنگرانيوجودندارد.
قبادي افزود :البته سيل اخير در جنوب باعث شد تا حتي
شكرهاي خام وارد شده و دپو شده در انبارها براي تصفيه
و سفيدسازي ،در انبار كارخانجات براي محافظت در برابر
سيل ،دپو شوند و كارخانجات براي جلوگيري از نفوذ آب،
درهاي انبارهايشان را ايزوگام كرده بودند كه همين امر
باعثتالطمدربازاروكمبودشد.
مع��اون بازرگاني داخلي خاطرنش��ان ك��رد :بهرغم همه
تمهيدات انجامشده ،بايد بگويم كه ميتوانستيم موضوع
شكررابهترمديريتكنيم.
اوبااشارهبهتوزيعشكرباقيمتمصوبدرمحلهايعرضه
و حتي س��وپرماركتها گفت :هم اكنون يك ميليون تن
شكر يا در انبارها ،يا در حال حمل يا در حال تخليه هستند
وبا توجهبه محصولچغندربهاره،اوضاعبازار شكردرحال
عادي شدن اس��ت .قبادي در ادامه در پاسخ به سوال يكي
از خبرنگاران درباره گراني خرما نيز گفت :با توجه به اينكه
اي��ران دومين توليدكننده خرما در جهان اس��ت ما نبايد
شاهدقيمتهاي 15تا 35هزارتومانيخرمادربازارباشيم
و سال گذشته ايران بيش از 300هزار تن صادرات خرما را
بهنامخودثبتكرد.دبيرستادتنظيمبازارافزود:مادرستاد
تنظيم بازار با توجه به در پيش رو بودن ماه مبارك رمضان،
پيشنهاد توقف يكماهه صادرات خرما را براي كنترل بازار
داخلي داده بوديم ولي متاسفانه اعضاي اين ستاد موافقت
نكردند و از همين رو مقرر شد تا با تعيين تعرفه صادراتي،
صادراتخرماكنترلشودكهمتاسفانهتعيينتعرفهديرتر
اززمانموردنظرانجامشدوهمهايناتفاقاتباعثباالرفتن
قيمتخرمادربازارشد.
او با اشاره به قيمتهاي باالي صادرات خرما كه حدود 50
هزارتوماناست،گفت:وقتيقيمتصادراتخرماباالباشد
قطعا در داخل هم قيمتي كه براي عرضه تعيين ميشود،
حدود قيمت صادراتي خواهد بود و به همين دليل شاهد
افزايشقيمتخرماتا 35هزارتومانبوديم.

کد آگهی / :ط 8262م/

نوبت دوم
شماره 98/5:

شهرداري منطقه19

آگهي تجدید مزایده عمومي

شهرداري منطقه  19در نظر دارد عمليات مشروحه ذيل را از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد .بدينوسيله از اشخاص
حقوقی ( جهت ردیف  ) 1و اش�خاص حقیقی و حقوقي ( جهت ردیف  ) 2واجد ش�رايط جهت شركت در مزایده دعوت
بعمل مي آيد:
قیمت پایه ماهیانه مزایده ( ریال )

رديف

شرحعمليات

1

عملیات بهرهبرداری از پارکینگ
عمومی روباز ایستگاهمترو زمزم
( نوبت دوم )

90/000/000
ریال

2

عملیات بهره برداری از رستوران
ساختمانستادیشهرداریمنطقه
(19نوبت چهارم )

30/000/000
ریال

مدت انجام
خدمات

ميزانمبلغسپرده
نقدي (ريال)
 300/000/000ریال

سال اول

سال دوم
110/000/000
ریال

 24ماه

35/000/000
ریال

 24ماه

 100/000/000ریال

الف ) مدت انجام خدمات  24:ماه
ب ) محل ارايه خدمات :
 ردیف : 1اتوبان جوانه – ضلع شمال رینگ بوستان والیت – جنب مترو زمزم ردیف : 2خانی آباد نو – بلوار میالد  -ساختمان ستادی شهرداری منطقه19ج ) شرايط متقاضي :
 جهت ردیف 1فقط اشخاص حقوقی و جهت ردیف 2اشخاص حقیقی و حقوقی حق شرکت در مزایده را دارند . تطابق موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مزایده جهت ردیف 1الزامی می باشد . ارائه حداقل  2نمونه قرارداد مشابه در سطح شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهرانجهت ردیف 1الزامی می باشد .
د ) محل دريافت اسناد قبول پيشنهادات :خاني آباد نو ـ بلوار ميالد ـ شهرداري منطقه 19ـ طبقه سوم ـ واحد قراردادها
ذ ) ميزان س�پرده نقدي و شماره حساب :به شرح جدول فوق و به حساب شماره  1004554514شهرداری منطقه  19نزد
بانکشهرشعبهشهیداحمدکاظمی
ز ) مهلت ارائه اسناد  10:روز از تاريخ انتشار آگهي
بديهي است شركت در مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداري در
رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است  .ضمن ًا مشروح شرايط مزایده در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان
بايدمداركراپسازاخذباقيدقبوليامضاءنمودهودرپاكتهايالكومهرشدهتحويلنمايند.ضمن ًاهزينهدرجآگهيبه
عهدهبرندهمزایدهميباشد.همچنینکلیهپیمانکارانشرکتکنندهدرمزايدهملزمبهثبتنامدرسایتشهرداریتهران
(سامانهتامینکنندگانوارائهدهندگانخدمت)http://providers.tehran.irوتکمیلاطالعاتدرخواستیمیباشند.
تعهدبهاجرایضوابطزیستمحیطیو HSEپیمانکاران،ایمنیوسالمتوکیفیتازالزاماتپروژههاوخدماتمیباشد.
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