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صنـعتوتجارت
اخبار

ایمی��درو اعالمکرد :میزان ص��ادرات محصوالت
فوالدی و ش��مش فوالد در پنج ماه نخس��ت امسال
به ترتیب  ۸۸و  ۳۹درصد افزایش یافت .به گزارش
س��ازمان توسعه و نوس��ازی معدن و صنایع معدنی
ای��ران ،انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد اعالم کرد:
از ابت��دای فروردی��ن تا پایان مرداد ،س��ه میلیون و
 ۷۹ه��زار تن انواع ش��مش فوالدی (اس��لب ،بلوم
و بیلت) صادر ش��د .این رقم در مدت مش��ابه س��ال
گذشته ۲ ،میلیون و  ۲۱۳هزار تن بود .همچنین در
پنج ماه امس��ال ،یک میلیون و  ۳۹۹هزار تن انواع
محص��والت فوالدی (تیرآه��ن ،میلگرد ،ناودانی،
انواع ورق ،نبش��ی و غیره) به خارج صادر ش��د .این
آمار در  ۵ماه سال  ۹۹حدود  ۷۴۴هزار تن بود .میزان
صادرات محصوالت فوالدی و شمش فوالد در پنج
ماه نخست امسال به ترتیب  ۸۸و  ۳۹درصد افزایش
یافت .برپایه این گزارش ،میزان واردات محصوالت
فوالدی و شمش در پنج ماه  ۱۴۰۰به ترتیب ۳۳۸
ه��زار ت��ن و  ۲هزار تن بود که در مقایس��ه با میزان
واردات مدت مش��ابه س��ال گذشته ( ۳۳۶هزار تن و
س��ههزار تن) ،به ترتیب یک درصد افزایش و ۳۳
درصد کاهش یافت.

قیمت سیمان در بازار کاذب است

رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت :علت باال
بودن قیمت سیمان در بازار ،ورود دالالن است که
منجر به کاذب شدن نرخ ها شده و این قیمت باید
به کیسهای کمتر از ۳۰هزار تومان برسد .به گزارش
خبرن��گار مه��ر ،محمدرضا رضای��ی کوچی رئیس
کمیس��یون عمران مجلس در حاش��یه نمایش��گاه
صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
یکی از علل افزایش قیمت مسکن ،عدم تعادل بین
عرضه و تقاضا است ،گفت :باید سالی یک میلیون
واحد مسکونی میساختیم که متأسفانه  ۳۰۰هزار
واحد ساخته شده و افزایش قیمت مسکن را در پی
داش��ت .وی افزود :در قانون جهش تولید مس��کن
پیشبینی ش��ده ظرف چهار س��ال چه��ار میلیون
مسکن ساخته شود .زمین رایگان ،مصالح مناسب
و تسهیالت با نرخ سود  ۱۰تا  ۱۲درصدی از مواد این
قانون است که شرایط را برای ساخت مسکن مهیا
میکند .رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای
اسالمی تأکید کرد :د راجرای این قانون ،مهم این
اس��ت که نه تنها وزارت راه و شهرس��ازی ،بلکه کل
دول��ت پای کار باش��ند .همچنین جانماییها برای
ساختوس��از باید در مناطقی باشد که زیرساختها
فراهم بوده و کیفیت ساختوساز نیز به نحوی باشد
که در برابر زلزله مقاوم باشند.

 ۵۰۰شرکت در دنیا ارزش باالی یک
میلیارد دالر دارند

منصوری گفت ۵۰۰:ش��رکت در دنیا ارزش باالی
یک میلیارد دالر دارند که مجموع ارزش آنها یک
تریلیون و  ۵۷۵میلیارد دالر است .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ،منص��وری مدیر مرکز نوآوری
معادن و صنایع معدنی(ایمینو) در نشستی که امروز
برگ��زار ش��د ،اظه��ار کرد :فراین��د تامین مالی در ۳
مرحل��ه انجام میش��ود .مرحل��ه اولیه که دره مرگ
نامیده میش��ود و وظیفه پیش شنابدهندههاس��ت
ک��ه آن را ب��ه عه��ده به گیرند .مرحله دوم توس��ط
ش��تابدهندهها یا بخش خصوصی و در بخش س��وم
در اختی��ار س��هامداران خواه��د بود .او ب��ا تاکید بر
توجه ش��رکتهای توس��عه یافته به سرمایه گذاری
در ش��رکتهای پر ریس��ک و استارتاپی ،بیان کرد:
 ۵۰۰شرکت در دنیا ارزش باالی یک میلیارد دالر
دارن��د ک��ه مجموع ارزش آنها یک تریلیون و ۵۷۵
میلیارد دالر است.

خــبرویـژه

افزایش  ۸۸درصدی
صادرات محصوالت فوالدی

برنامهای برای
واردات خودرو
نداریم
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت دولت در حال حاضر برنامهای برای واردات خودرو ندارد و رسیدن به تولید ساالنه سه میلیون خودرو برای افق  ۴ساله خودروسازی کشور را ترسیم کرده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،س��یدرضا فاطمی امین با بیان این که دولت در حال حاضر برنامهای برای واردات خودرو ندارد افزود :وزرات صمت برای صنعت خودروس��ازی کش��ور دو برنامه ش��ش
ماهه و دو س��اله با توان داخلی مش��خص کرده اس��ت .وی با اعالم اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امس��ال آغاز میش��ود ،گفت :برنامه کوتاه مدت با هدف رس��یدن به اهداف
تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

اسکناس گزارش می دهد؛

اخبار

بازار فرش دستباف ایرانی درآستانه نابودی

گروه صنعت و تجارت :با تنگتر ش��دن دایره
تحریمه��اوهمچنی��نمش��کالتارزیوی��ا
گرانی مواد اولیه فرش ایرانی بیش از گذش��ته
خانهنشینتر شده و از گردونه صادرات و رونق
افتاده است .به گزارش اسکناس ،فرش ایرانی
هم چون زعفران یکی از برندهای نام آشنایی
اس��تکهمش��تریانبسیارپروپاقرصیدردنیا
دارد و جالب اینجاس��ت که آمریکاییها افزون
بر  ۳۵درصد از تولیدات فرش ایران را خریدارند
اما با تنگتر ش��دن حلقه تحریم و موانع دیگر
بر س��ر راه صادرات حاال بس��یاری ازایندست
بافتههای ایرانی در کارگاههای قالیبافی خاک
میخورند .متأسفانهدر حالحاضر بازار صادرات
و خریدوفروش فرش کام ً
ال بیرونق اس��ت تا
حدی که فروش��ندگان قالی دس��تبافت به ما
میگویند در آس��تانه ورشکس��تگی قرار دارند!
صنع��ت فرش ای��ران یکی از محلهای درآمد
ارزی غیرنفتی برای کش��ور اس��ت که در حال
حاضر با رکود خود وضعیت معیشتی میلیونها
فعالاینصنعتراتهدیدکردهاستبهطوریکه
دیگر فرشهای ایرانی بازارهای جهانی را یکی
پس از دیگری ازدس��تدادهاند .به دست آوردن
یک بازار صادراتی کار بسیار مشکلی است و این
کار برای کشوری مانند ایران مشکلتر شده ،به
این دلیل که طی سالهای گذشته کشورهای
دیگر مقاصد صادراتی ایران را تصاحب کردند
و این در حالی است که وزارتخانههای صمت،
خارجه،تعاون،کارورفاهاجتماعی،گردشگریو
صنایعدستیمیتوانندنقشبهسزاییدراحیای
صنعتفرشایرانداشتهباشند.حاجیآقامیری
گفت :صادرات فرش در فصل نخس��ت س��ال
 1400حدود 5میلیوندالربرآوردشدهکهبهنظر
میرسد،ارزشصادراتاینمحصولفرهنگی
اصیل ایرانی در پایان س��ال از  20میلیون دالر
فراتر نرود؛ حال آنکه این رقم برای کل س��ال
 1399مع��ادل  60میلیون دالر بوده اس��ت .اما
صادرات فرش دس��تباف در حالی به این ارقام
ناچی��ز تنزل پیدا کرده اس��ت که رقم صادرات
ف��رش از ای��ران زمانی نزدیک به یک میلیارد و
هفتصد میلیون دالر بود .او با بیان اینکه«نه در
دولت های یازدهم و دوازدهم و نه در دولت های
پیش از آن ،صادرات فرش در کانون توجه قرار
نگرفت» ادامه داد :اساس��ا با گذش��ت زمان جز
چند س��ال اول انقالب تاکنون ،صادرات فرش
به تدریج رو به افول گذاشته است و این نمایانگر
آن است که سیاست دولت ها در مورد صادرات
این محصول یکسان بوده و توجهی به آن نشده
است.البتهاینرویکردمنحصربهصادراتفرش
نیست و این کم توجهی در مورد صادرات سایر
کاالهایغیرنفتیوغیروابستهبهنفتنیزقابل
مشاهده است .با این تفاوت که صادرات برخی
کااله��ای مصرفی به دلیل تقاضای خارجی با
ش��رایطمتفاوتیمواجهاس��ت.امابهطورکلی،
شرایطکشور،رویکرددولتهاومحدودیتهای

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  140060306006002438هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محمد مختاری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  12صادره از تربت حیدریه نسبت به
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  115/20متر مربع (یکصد و پانزده و بیست صدم متر مربع) و
برابر رای شماره  140060306006002437هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد مختاری فرزند ابراهیم
به شماره شناسنامه  12صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/50
متر مربع (یکصد و بیست و پنجاه صدم متر مربع) قسمتی از پالک  845فرعی متصل به  697فرعی از
اراضی صومه پالک  122اصل یدهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی احمد بلبل تربتی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/08 :محمد کاظم باقر زاده رئیس
ثبت اسناد و امالک

ناشیازتحریم،هیچیکبروفقصادراتنبودهو
نیست.حاجیآقامیریبااشارهبهاینکهبازارهای
س��نتی و قدیمی ایران در حوزه فرش تقریبا از
دس��ت رفته اس��ت ،در مورد مشکالت ورود به
بازاره��ای جدید توضیح داد :فرش فرآورده ای
فرهنگی اس��ت و بازارس��ازی برای آن نیازمند
گذشت زمان است .برای مثال این گونه نیست
که ظرف  4یا  5یا  10سال بتوان بازارهایی نظیر
چینومالزیراجایگزینبازارهایینظیرآمریکا
و اروپا کرد که عمر حضور فرشهای ایرانی در
آنها به حدود  200سال میرسد .از این گذشته،
بازاریابیبرایفرشایرانی،نیازمندصرفهزینه
های کالن است که تامین این هزینه از عهده
بخ��ش خصوصی خارج اس��ت .در واقع ،دولت
بای��د از طریق یک برنامهریزی تبلیغاتی و یک
اس��تراتژی دراز م��دت در صدد ایجاد یک بازار
برآید.اگرنه،احیایبازارهاییکهازدستمیروند
تقریبابعیداست.امادرحالحاضرنهدولتانگیزه
ای برای صرف چنین هزینه هایی برای رونق
صادرات غیر نفتی دارد و نه بخش خصوصی از
عهده آن برمیآید .اوافزود :اساس ًا دولت های ما
هیچیکنتوانستهانددردرازمدترویبرنامهها
وقوانینبایستندواینآفتمهلکیبرایاقتصاد
ایران به طور اعم ،به ویژه صادرات بوده اس��ت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:
درحال حاضر ،گروه محدودی از تولید کنندگان
فرش دس��تباف هستند که به تولید فرشهای
گرانقیمتاشتغالدارند،اینهامقداریفروش
دارند و کار میکنند  .اما به طور کلی از صادرات
خبرینیست.درنتیجهوقتیمیگویمصادرات
فرش مرده ،در آن این واقعیت های تلخ نهفته
است.اودرادامهدالیلافولجایگاهفرشایرانی
در بازارهای جهانی را مورد اشاره قرار داد و گفت:
جایگاه فرش در بازارهای جهانی دچار تغییراتی
شدهکهتاثیراینتغییراترویفرشایرانیبسی
بیش از سایر فرش های غیر ایرانی بوده است.
ب��ه طور کلی این روزها ،دکوراتورها و معماران
داخلی کمتر از فرش دستباف در طرح های خود
استفاده میکنند و این رویه مد روز جهان شده
است .اما اینکه از همین بازار موجود چند درصد
را به خود اختصاص دهیم ،بس��یار حائز اهمیت
است .برای مثال ،اگر تصور کنیم ارزش کل بازار

فرش دس��تباف جهان س��ه میلیارد دالر است،
اینکه س��هم ایران از این بازار ،دو میلیارد دالر
باشد یا  200میلیون دالر بسیار متفاوت است.
بنابراین ،این به ما بستگی دارد که بتوانیم از بازار
موجودسهمباالتریرابهخوداختصاصدهیمو
جایگاهایرانرابهرقباییچونترکیه،هندوستان
و پاکستان واگذار نکنیم .حاجی آقا میری با بیان
اینک��هتحری��مهانیزدرتضعیفجایگاهفرش
ایرانیبسیارموثربودهاست،ادامهداد:عدمحضور
در بازارهای بین المللی به دلیل اعمال تحریم
ها سبب شده که مشتریان ،ما را فراموش کنند
و این را نباید دست کم گرفت.

رقبا ،بازار فرش ایران را تصاحب کردند


عبداهلل بهرامی در مورد وضعیت صادرات فرش
دستباف ،اظهار داشت :اگرچه از سال  ۹۷فرش
دستباف مورد تحریم آمریکا قرار گرفت اما این
تحریم میتوانس��ت فقط  ۲۰درصد صادرات را
مختل کند در حالی که صادرات فرش دستباف
طی این سالها به یک دهم رسیده است و ۸۰
درصدمش��کالترامس��ئوالنداخلیبهوجود
آوردند .رئیس اتحادیه سراس��ری تعاونیهای
تولیدکنندگانفرشدستبافشهریوعشایری
ایران افزود :طی سالیان گذشته صادرات فرش
دستباف ایرانی بین  ۴۰۰تا  ۱.۲میلیارد دالر بود
اما این ارقام به  ۵۰تا  ۸۰میلیون دالر رس��یده
اس��ت .طی  ۵ماه نخس��ت امسال نیز صادرات
ف��رشفق��ط۱۵میلیوندالربودکهپیشبینی
میشود تا پایان سال به حدود  ۵۰تا  ۷۰میلیون
دالر برس��د .حتی نمایشگاه فرش دستباف که
طی ۲۹سال گذشته همواره برگزار شده ،امسال
بهدلیلکرونالغوشد.ویبابیاناینکهبازارداخل
نیز همراه با بازار خارجی دچار رکود شده است،
ادام��ه داد :صادرکننده انگیزهای برای صادرات
ندارد و هیچ گونه تسهیالت حمایتی و مشوقی
به این بخش تعلق نگرفته اس��ت .همچنین ما
باره��ا اعتراض کردیم که سیاس��ت رفع تعهد
ارزی برای صادرکنندگان فرش لغو ش��ود و یا
تغیی��رکن��دزیرااو ًالاخت�لافمبلغریالیدالر
آزاد ب��ا نیمایی زیاد اس��ت و همچنین صادرات
ف��رشب��اصادراتس��ایرکاالهافرقمیکند.
فرش عموم ًا به صورت امانی صادر میش��ود و
خری��دار در همان لحظه پول نمیدهد .ممکن

هیچ شرکت خودرویی موفق به کسب
رتبه یک خدمات پس از فروش نشد

اس��ت فرش برگش��ت داده شود و یا از کشوری
به کشور دیگر ارسال شود .به هر حال تاکنون
توجهی به این اعتراضات نشده است .افزایش
 ۴۰درصدیقیمتتمامش��دهفرشدس��تباف
بهرامی گفت :در کنار این مشکل ،قیمت مواد
اولیهنیزهرروزدرحالگرانترش��دناس��تبه
گونهای که قیمت تمام شده نسبت به پارسال
 ۴۰درصد افزایش یافته اس��ت .خریدار خارجی
نمیتواند این افزایش قیمت را درک کند از این
رو رقبا مشتریان فعلی و آینده ایران را از آن خود
میکنند .رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای
تولیدکنندگانفرشدستبافشهریوعشایری
ایران اظهار داشت :همچنین مشکالت مربوط
به تولید و نبود تسهیالت ،موجب شده طراحان
ایرانی به کشورهای پاکستان و ترکیه مهاجرت
کنند .وی افزود :متأس��فانه به دلیل نبود رانت
در حوزه فرش دستباف ،سرمایه گذاری در این
بخش انجام نش��د و برای دولتها نیز حمایت
از فرش دستباف در اولویت نبود و ما به راحتی
جایگاهجهانیخودراازدستدادیمواگراینروند
تداوم یابد در آینده دیگر اثری از فرش دستباف
ایرانی در دنیا وجود نخواهد داشت .سیاست رفع
تعهدارزیبایدتعیینتکلیفشودبهرامیگفت:
دولت سیزدهم باید سه موضوع را در دستور کار
قرار دهد .موضوع نخس��ت تعیین تکلیف رفع
تعهد ارزی اس��ت .ما از بیرون تحریم ش��دیم و
بانک مرکزی با این بخش��نامه صادرات فرش
را از داخل کشور تحریم کرد .وی افزود :مساله
سوملزوماعطایتسهیالتکمبهرهبهقالیباف
است.قالیبافنمیتواندتسهیالتبانرخهای۲۰
تا  ۳۰درصد بگیرد .وی گفت :موضوع سوم نیز
توسعه فراوری پشم است .ما پتانسیل زیادی در
حوزه پشم و ابریشم داریم و میتوانیم همچون
گذشته تولیدکننده و صادرکننده در این بخش
باشیم نه واردکننده.

افزایش قیمت مواد اولیه و عدم حمایت از

صادرکنندگان

اعظمستاریفر،ارشدتجارتالکترونیکافزود:
عمدت ًاتولیدواتمامفرشپروسهایزمانبراست
و در این مدت چندین بار قیمت مواد اولیه و حتی
دستمزد دچار تورم میشود و در آخر قیمت تمام
ش��ده ،قیمتی نیس��ت که بتوان در بازار خارجی
رقابت کرد .ستاری فرد گفت :در موضوع عدم
حمایتازصادرکنندگان،متأسفانهباایجادموانع
و بخشنامهها ،قوانین متعدد و دست و پا گیر به
جایحمایتوارائهبستههایتشویقی،درعمل
هی��چ گونه حمایت��ی از ارگانهای دولتی برای
تجار در نظر گرفته نمیشود .وی با اشاره وجود
تحریمها توضیح داد :گاهی برخی از مواد اولیه
به عنوان محصول وارداتی است و به دلیل وجود
تحریمها ممکن است در قیمت کاال و زمان در
اختیار داشتن مواد اولیه ،تولید کننده و در نهایت
صادر کننده را در محدودیت ارائه به موقع کاال
به طرف خارجی قرار دهد.

آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه آقای محمد یزدلی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم
داشته که سند مالکیت تمامی ششدانگ دانگ پالک ثبتی  292/3883اصلی واقع در بخش  5ثبت قم به شماره
چاپی  196804الف  99که در دفتر الکترونیکی  139920330001028649به نام ایشان ثبت و سند صادر
گردیده که سند مالکیت مذکور به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا به استناد تبصره  1اصالحی
ماده  120آیین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف  10روز کتب ًا به این
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد .م الف 14437 :
آگهی تحدید حدود اختصاصی چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
پالک شماره  1934/34/589اصلی واقع در بخش دو ثبت قم (آدرس قم  24متری آیت اهلل کاشانی کوی 34
پالک  87که بنام محمد رضا اسدی فرزند سعادتقلی می باشد در جریان ثبت است که به علت عدم مراجعه
مالک تحدید حدود به عمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز به نمی توان عمل نمود لذا طبق
تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک به
وارده  1400/06/17 – 2/12110تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 1400/07/25
ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین
یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم
رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات
مالکین و مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمن ًا طبق تبصره ماده واحده
مصوب  73/2/25معترضین ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی را نیز به این اداره ارائه نمایند .م الف 14424 :تاریخ انتشار :سه شنبه
 1400/06/23اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم واحد تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،گزارش
ارزیاب��ی خدم��ات پ��س از ف��روش ش��رکتهای
عرضهکننده خودرو در س��ال  ۱۳۹۹را منتش��ر کرد.
به گزارش تسنیم ،این ارزیابی ،بر اساس چهارمین
بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس
از فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی های
صورت گرفته نشان می دهد امتیاز شاخص وضعیت
خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399به طور
کلی معادل  %6/67بوده است که از این میانگین،
 9/68امتیاز به متوسط صنعت سبک و  8/63امتیاز
به متوس��ط صنعت س��نگین تعلق دارد .طبق این
گزارش طی سال  1399تعداد  51شرکت در حوزه
خدمات پس از فروش تحت ارزیابی قرار گرفتهاند
و هیچ یک موفق به کس��ب رتبه یک نش��دند .اما
برای نخس��تین بار یک ش��رکت توانس��ت در حوزه
شاخص امتیاز کل و نتیجه عملکرد ،شرایط کسب
رتبه  1را برآورد کند.

سیر نزولی قیمت آهن

آمار منتشر شده از روند بازار ارز در روز گذشته نشان
دهن��ده نزول��ی بودن نرخ دالر بود در مقابل در بازار
آهن نیز شواهد حاکی از آن بود که سیر نزولی قیمت
ها در این بازار بیش از پیش نمایان ش��ده اس��ت .به
گزارش آهن پرایس ،آمار منتش��ر ش��ده از روند بازار
ارز در روز گذشته نشان دهنده نزولی بودن نرخ دالر
بود و در ساعاتی از روز دالر با نرخ  ۲۷هزار و ۵۶۰
تومان مورد معامله قرار گرفت؛ درمقابل در بازار آهن
نیز شواهد حاکی از آن بود که سیر نزولی قیمت ها
در این بازار بیش از پیش نمایان شده است .از جمله
عواملی که موجب شد تا روز گذشته جو کاهشی در
بازار آهن حاکم شود ،حضور رافائل گروسی ،رئیس
آژان��س بی��ن المللی انرژی اتمی در تهران بود که از
این نشست خبرهایی در رابطه با به تفاهم رسیدن
با ایران بر س��ر ایجاد برخی دسترس��ی ها از س��وی
والس��تریت ژورنال منتش��ر شد .همین اخبار بود که
موجب شد تا خوش بینی به آینده مذاکرات و روند
کاهشی قیمت آهن مشاهده شود.

 ۵رایزن بازرگانی به کشورهای هدف
اعزام شدند

رئی��س س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت ۵ :رایزن
بازرگانی به کشورهای هدف اعزام شده اند و تعداد
آنها تا پایان سال حداقل به عدد  ۲۰خواهد رسید.
حمی��د زادبوم رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد:
چند هفته گذش��ته تعداد  5رایزن بازرگانی از س��وی
س��ازمان توس��عه تجارت ایران به  5کش��ور هدف
اعزام ش��دند .وی افزود :کش��ورهای هدف عراق،
ارمنستان ،عمان ،آذربایجان و چین هستند که جزو
بزرگ ترین شرکای تجاری ایران هستند ،چند هفته
گذشته اعزام و از چند روز گذشته به طور رسمی کار
خود را آغاز کرده اند .رئیس سازمان توسعه تجارت
بیان کرد :اقدامات الزم برای اعزام بیش��تر رایزنان
بازرگانی وجود دارد و تا پایان س��ال تعداد رایزنان
بازرگانی مستقر در کشورهای هدف حداقل به عدد
 20خواهد رسید.

آگهی مزایده کتبی

موقوله باباخان و حاج مجید در نظر
دارد دو واحد عرصه و اعیان تجاری
واقع در حاشیه میدان فرهنگ (بردسکن)
را از طریق آگهی مزایده کتبی در مورخ
 1400/07/07به اجاره واگذار نماید
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر
به صورت مراجعه حضوری یا با
شماره تلفن  55422962تماس حاصل
نمایند .آخرین مهلت شرکت در مزایده
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ
 1400/07/06می باشد.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان
بردسکن

