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رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :براساس گزارش سازمان
ملل در  17سال گذشته با وجود تحریم ،ایران در حوزه توسعه
اخــــــبار انسانی 38درصد رشد یافته است.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت  10هزار واحد
مسکونیباکمیتهامدادامامخمینی(ره)وبنیادمسکنانقالبدرروستاهایاستان
کرمــان در محل ســازمان برنامه و بودجه ،گفت :کمتــر از دو هفته دیگر دهه پنجاه
نظام جمهوری اسالمی آغاز خواهد شد؛ در  40سال گذشته اقدامات خوبی انجام
شده است .وی با بیان اینکه اکنون توسعه ،هدف مشترک و معیاری برای رتبهبندی
کردن کشورهاســت ،افزود :آخرین تعریف توســعه و مبنای عمل توســعه انسانی
است .رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :آموزش ،بهداشت و درآمدسرانه کشور
سه شاخص توسعه انســانی است و سازمان ملل براساس این معیارها کشورها را
رتبهبندیمیکند.
نوبخــت ادامــه داد :در حالــی وارد دهــه  50انقــاب شــدهایم کــه در هر ســه
شــاخص و در نهایت توســعه انســانی موفق بودیم؛ در بازه صفر تا یک رتبه
توســعه انســانی از نیــم درصــد بــه  0.8درصد رســیده اســت و در رتبه باالی
توسعه انسانی قرار گرفتیم.

خرید نفت ژاپن از ایران آغاز شد

یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد :ژاپنیها دوباره مشتری
نفت خام ایران شدند.
ی ام ســی دســیلی یک مقــام آگاه در
بــه گــزارش فارس به نقــل از خبرگزار 
شــرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با این رســانه از ازسرگیری واردات نفت
ایران توســط ژاپن خبر داد و گفت :ژاپن که چهارمین وارد کننده نفت ایران
در آســیا محســوب میشــود ،اخیراً اقدام به خرید نفت از ایران کرده است و
این محموله به سمت ژاپن حرکت کرده است.
ایــن رســانه همچنیــن بــه نقــل از عبدالناصــر همتــی رئیس بانــک مرکزی
ایــران اعالم کرد ،مذاکرات با چین ،کــره جنوبی ،هند ،ترکیه ،ژاپن به منظور
صــادرات نفــت و دریافت وجوه نفتی از این کشــورها انجام شــده اســت .به
گــزارش ایــن رســانه این کشــورها میتوانند بــه مــدت  180روز از ایران نفت
خریداری کنند ،بنابراین خرید نفت ژاپن از ایران در همین راستا بوده است.

آخرین وضعیت طراحی رمز ارز ملی

دبیــر کل بانــک مرکــزی گفــت :مطالعــات و بررســیها دربــاره تکنولــوژی
بالکچین ،انجام و نظاماتی هم تعریف شــده که در حال نهایی شدن است.
به گزارش بانک مرکزی ،محمد طالبی در پاســخ به این سؤال که مطالعات
و بررســیها دربــاره تکنولــوژی بالکچیــن در بانک مرکزی در چــه مرحلهای
قــرار دارد ،خاطرنشــان کــرد :در بانــک مرکــزی ایــران بررســی و مطالعــات
خوبــی دربــاره آن انجــام و نظاماتــی هــم تعریف شــده کــه در حــال نهایی
شــدن اســت؛ امــا باید توجه داشــت که بــه هر حال بحثــی داریم بــه عنوان
 CryptoCurrencyکه مبتنی بر تکنولوژی بالکچین است اما خود تکنولوژی
بالکچیــن عالوه بــر ارزهای رمزینــه ،زمینههای دیگری را نیــز در حوزه مالی
فراهم میکند که این دومی مهمتر است و در بانک مرکزی در حال بررسی
ضوابط و مقررات آن هستیم.
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معاون رئیس جمهوری خبر داد

رشد  38درصدی توسعه انسانی کشور
در  17سال گذشته
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میلیارد دالر
آسیب تعطیلی دولت امریکا

مؤسسه رتبه بندی «اساند پی» اعالم کرد دست
کم شش میلیارد دالر به اقتصاد امریکا در نتیجه
تعطیلی  35روزه دولت خسارت زده شده و این
تعطیلی به خاطر اختالف بین ترامپ و مجلس
این کشور بوده است.
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رتبه ایران
در تولید گاز جهان

تازهترین گزارش بررسی آماری بیپی ،نشان میدهد
که تا پایان سال  ،۲۰۱۷ایران با تولید بیش از ۲۲۳
میلیاردمترمکعبگازطبیعیوسهمیمعادل۶,۱
درصد ،جایگاه سوم را در میان تولیدکنندگان بزرگ
گاز طبیعی به خود اختصاص داده است.
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میلیارد تومان
پرداخت تسهیالت به کشاورزان

عبدالکریمرضویاردکانی،مدیرعاملشرکتمادر
تخصصی صندوق حمایت از بخش کشاورزی گفت:
میزان تسهیالت پرداختی به کشاورزان در بخشهای
مختلف زراعی ،باغی ،دام ،طیور ،عشایری و صنعت
به یک هزار و 300میلیارد تومان رسید.
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رتبه ایران
در تولید فوالد جهان

گزارش تازه انجمن جهانی فوالد نشان میدهد ایران با
کنار زدن ایتالیا ،تایوان و اوکراین به دهمین تولیدکننده
بزرگ فوالد جهان در سال  ۲۰۱۸تبدیل شده است.
تولید فوالد ایران در سال گذشته میالدی نسبت به سال
 ۲۰۱۷معادل  ۱۷.۷درصد افزایش یافت.

صاحبنظرانآثارنپیوستنبه  FATFبراقتصادایرانرابررسیکردند

باید قواعد بازی را رعایت کنیم
سیاوش رضایی
خبرنگار

پس از آنکه ایران در ســال  2009میالدی در
کنار کره شــمالی در لیست ســیاه گروه ویژه
اقــدام مالی موســوم به اف ای تــی اف قرار
گرفــت ،تالشهــای دولــت یازدهم باعث
شــد به تدریج ایران با مهلتهایی که برای
قانونگــذاری و اصــاح قوانیــن مربــوط بــه
مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم
از ایــن نهــاد بینالمللی گرفت ،از لیســت
ســیاه خارج شــود و وارد لیســت خاکستری
شــود .رنگی کــه در صورت تصویــب لوایح
چهارگانــه شــامل اصــاح قانون مبــارزه با
تأمین مالی تروریسم ،اصالح قانون مبارزه
با پولشــویی ،پیوســتن ایران به کنوانســیون
ســازمان ملل متحد برای مبــارزه با جرایم
ســازمانیافته فراملــی (پالرمو) و پیوســتن
ایران به کنوانســیون مقابلــه با تأمین مالی
تروریسم ( )CFTبرای ایران رنگ میبازد.
برهمین اســاس طبق زمان مشخص شده
ایــران تا نیمــه دوم بهمن فرصــت دارد که
مراحــل قانونگذاری و ابــاغ آیین نامههای
اجرایــی لوایــح چهارگانه را تکمیــل کند .به
اعتقــاد کارشناســان چنانچه ایــن روند طی
نشــود ایران از گروه «تعامل با ریســک باال»
به گــروه «مســتحق عمل متقابل» ســقوط

میکند .درهمین راســتا پالرمو یکی از لوایح
چهارگانه روز گذشــته در مجمع تشــخیص
مصلحت نظــام مورد بررســی قــرار گرفت
کــه در نهایــت مقرر شــد در جلســه آتی این
مجمع درخصوص آن تصمیمگیری شود.
کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
( )CFTنیــز یکــی دیگــر از لوایــح باقیمانده
برای تصمیمگیری نهایی است .عبدالناصر
همتی رئیس کل بانک مرکزی که در جلسه
روزگذشتهمجمعتشخیصمصلحتبرای
ارائــه توضیحات حضور داشــت در حســاب
اینســتاگرامی خــود دراین بــاره نوشــت :روز
شــنبه  6بهمن  1397موضوع اختالفی بین
مجلسوشوراینگهبان،یعنیالیحهالحاق
به کنوانســیون پالرمو ،در دســتورکار مجمع
تشــخیص مصلحت نظام بــود .بحثهای
جدیوخوبیانجامگرفت.تصمیمگیریدر
این خصوص به جلســه بعدی موکول شد.
اینجانب نیز به عنــوان رئیس بانک مرکزی
و مقام مسؤل امور پولی و بانکی توضیحات
مبســوطی درمورد اهمیــت و ابعاد تأثیرات
آن بــر مبــادالت بانکــی و پولــی بینالمللی
کشور ارائه دادم .تصمیمگیری به علت نیاز
به بررســی بیشــتر به جلســه بعدی موکول
شد .مطمئن هستم اعضای محترم مجمع
با در نظر گرفتن مصلحت کشــور ،تصمیم
مناسبراخواهندگرفت.

افایتیافتاثیرمستقیمبراقتصادایراندارد

مجیدعینیان،کارشناساقتصادی به «ایران» گفت :قوانین
و مقررات مربوط به کارگروه ویژه مالی یا اف ای تی اف تأثیر
مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد .وی افزود :حتی اگر اعتقاد
داشــته باشــیم که در شــرایط تحریمی فعلی ایــن مقررات
دردی از اقتصاد دوا نمیکند اما بهطور قطع در آینده اقتصاد
کشور تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هماکنون تمام نقل و انتقاالت بانکی و مالی بر بستر این
مقررات انجام میشود ،توضیح داد :یکی از عواملی که باعث شد نتوانیم از
مزایای برجام نهایت استفاده را کنیم همین موضوع است.
براســاس گفتههــای وی زمانــی که برجــام امضا شــد به دلیل اینکه شــبکه
بانکی ســالها در تحریم بود از بسیاری از قوانین روز دنیا عقب مانده بودند
و بــه همین دلیل تصویب نشــدن این مقررات باعث شــد تــا بانکهایی که
تمایل برای همکاری با ما داشــتند هم بــه دلیل نبود این مقررات نتوانند با
ما همکاری کنند.

همانند فوتبال باید مقررات اقتصادی را
همبپذیریم

فرهاد فزونی ،عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در گفتوگــو بــا «ایــران» اعتقــاد دارد کــه مســلماً عدم
پذیــرش قوانین و مقــررات مربوط بــه اف ای تی اف بر
اقتصــاد ایران تأثیــر زیــادی دارد .وی گفت :ایــن روزها
دنیــا را میتوان به بازی فوتبال تشــبیه کــرد که قوانینی
برای آن نوشته شده که تمام تیمهای دنیا از آن پیروی میکنند.
وی ادامه داد :حال این پرســش مطرح میشود که آیا میخواهیم با سایر
تیمهای دنیا بازی کنیم یا تنها نظارهگر بازی ســایر تیمها باشــیم .فزونی
با اشــاره به اینکه هیچ گاه قوانین را به خاطر چند کشور تغییر نمیدهند،
اظهارکــرد :در عیــن حال هیــچ اجباری بــرای پذیرش قوانیــن و مقررات
بینالمللــی وجود نــدارد اما برای اینکــه دراقتصاد بینالملل و سیســتم
بانکداری جهانی نقش و سهم داشته باشیم ،باید مقررات آن را بپذیریم.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران تأکیــد کــرد :درگیریهــای سیاســی و
جناح بندیهای سیاســی باعث شــده اســت تا بیرون از این بازی باشیم
وگرنه مزایا و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.
وی بــا بیان اینکه درخصوص اف ای تی اف تقریباً تمام کشــورهای دنیا
مقــررات آن را پذیرفتهانــد ،گفت:درصورتــی که نتوانیــم این مقررات را
در داخــل به تصویب برســانیم بهطور قطع به بخــش تجارت خارجی و
مبــادالت بانکــی ما ضربه میخورد .این درحالی اســت که در شــرایطی
نیستیم که با چنین محدودیتهایی روبهرو شویم.
فزونی در پایان خاطرنشــان کرد :اقتصاد امروز دنیا در هم تنیده اســت
و برای نقشآفرینی و بهرهمند شــدن از مزایای آن باید یکسری قوانین
و مقررات را پذیرفت.

تصویب مقررات اف ای تی اف ضرورت است

عباسهشی،حسابرسوعضوهیأتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی
توگو با «ایران» گفت :فرض کنیم که اقتصاد ایران در شرایط
در گف 
کامالً عادی قرار دارد و هیچ گونه تحریمی هم درکار نیست .دراین
شرایط هم ما نیازمند اجرای برخی از مقررات و قوانین بینالمللی
هستیم که در حوزه اقتصادی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه تمام مقرراتی که هماکنون وجود دارد در یک نهاد بینالمللی
تدوین و تصویب شــده و کشــورها براســاس قوانین داخلی خود این مقــررات را به
تصویــب میرســانند و اجرایــی میکنند ،افــزود :در مقــررات ضدپولشــویی ،تمام
نقــل و انتقــاالت بانکی در تمام دنیا تابع قوانین خاصی اســت برای مثال مقررات
«بازل» در تمام بانکهای دنیا حاکم است .وی ادامه داد :در جذب سرمایهگذاری
خارجــی نیــز کنوانســیونی در ســازمان ملل متحــد تصویب شــده و هر کشــوری با
داخلیسازیاینمقرراتازمزایایسرمایهخارجیاستفادهمیکند.حتیخریدکاال
و خدمات نیز تابع مقررات اعتبارات اسنادی است که در مجمع اتاقهای بازرگانی
دنیا به تصویب رســیده اســت ،بنابراین برای اینکه با ســایر کشــورها ارتباط داشــته

نپیوستن بهFATF
یعنی محروم کردن ایران از فروش نفت

پدرام سلطانی ،عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی ایران در
توگــو با «خبرآنالیــن» گفت :بــرای اینکــه بتوانیم در
گف 
شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه
اروپا ،چین و دیگر کشورهای همسو برقرار نگه داریم ،باید
به افایتیاف بپیوندیم.
وی افزود:برای اینکه در این شرایط بتوانیم کانال بانکی و مالی را با اتحادیه
اروپــا و چین و کشــورهایی کــه اراده دارنــد از ما نفت بخرند باز نگــه داریم،
نیازمند این هســتیم کــه در چارچوب افایتیاف ،عملیــات پولی و بانکی
ایران کم ریسک شناخته شود.
وی در توضیــح ایــن مطلــب افــزود :درغیراین صــورت هزینههــا به حدی
افزایش مییابد که تاحد زیادی جلوی تعامالت پولی و بانکی را میگیرد.
ســلطانی اضافه کرد :از آن طرف با توجه به اینکه در تنگنای تحریمها قرار
داریم و این تنگنا میتواند تشدید شود یا آثار غیرقابل پیشبینی را در آینده
داشــته باشــد که ما در شــرایط کنونی آگاهی کاملی از آن نداریم ،پس باید
اقتصــاد را طــوری مدیریت کنیم کــه در بعد داخلی نیز از شــفافیت خارج
نشویم .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :من این را قبالً هم گفتم
که بیشــترین نفع مبارزه با پولشــویی به اقتصاد داخلی ،مردم و بنگاههای
سالم و البته خود دولت میرسد.
سلطانی با اشاره به تبارشناسی منتقدان پیوستن به افایتیاف و قوانین
ناظر بر پولشــویی گفت:این رفتار شناخته شده و جا افتاده اپوزیسیونها در
تمام کشــورها و البته با غلظت بیشــتر در ایران اســت بهطوری که تا جایی
پیــش میروند که تعابیری مثــل خیانت و زیر چتر دولــت خارجی رفتن و
امثال اینها را به کار میبرند.

باشــیم باید بســیاری از مقررات را رعایت کنیم .به گفته وی ،اف ای تی اف و تمام
مجموعه مقررات آن نیز الزامات نظارتی هستند که هماکنون تمام بانکهای دنیا
از آن تبعیت میکنند .در واقع کشــورها براســاس قوانین داخلی خود این مقررات
را در قوانین داخلی خود گنجاندهاند .هشــی همچنین با اشــاره به اینکه شــفافیت
پادزهر فســاد اســت ،گفت :این موضوع را که فســاد و عدم شفافیت به هر کشوری
صدمه میزند مورد پذیرش همگان است ،براین اساس هرقانونی که به شفافیت
و سالمســازی مناســبات اقتصادی کشــور کمک کند به نفع کشــور تمام میشود و
آن بخش از قوانینی که پشــتوانه بینالمللی دارد محکم ترخواهد بود .این اســتاد
دانشگاه اظهارکرد :حال در شرایطی که تحریم هستیم و بسیاری از کشورها به دنبال
سوءاســتفاده از ما هســتند جلوگیــری از محدودیتهای جدید کمک زیــادی به ما
خواهد کرد .به گفته وی این دسته از مقررات پیشنیاز حضور کشور در مناسبات و
بازیهای جهانی است و اگر میخواهیم در این بازی شرکت کنیم باید مقررات آن را
نیز بپذیریم .وی اضافه کرد :حتی در تحریم نیز برای واردات غذا و دارو به بازکردن
ال سی نیاز داریم که همین ال سیها تابع مقررات ضدپولشویی است.

سازمان ملی استاندارد چارهای جز کوتاه آمدن ندارد

دالالن خودرو؛ ماهانه  1000میلیارد تومان سود بردند
ما با پراید  40میلیون تومانی مخالف هستیم
همکاری قطعه سازان و ارتش شروع شده است

خبرنگار

«قطعهســازان هــم بــا پرایــد  40میلیــون
تومانی مخالف هستند و ما هم نمیدانیم
چــرا قیمت ایــن خودرو چنیــن اوج گرفته
است ،اما میدانیم دلیل این گرانی شورای
رقابــت اســت کــه اصــرار بر ثبــات قیمت
خــودرو داشــت .اگــر آن زمــان که هشــدار
میدادیــم توجه میکردنــد اکنون قیمت
خودروهــا ترمــز نبریــده بود» .ســخنگوی
انجمن قطعــه ســازان ایــن صحبتها را
کــرد و گفــت :هیچ زمــان نمیخواســتیم
قیمتهــا خودروهــا بــا جیــب مــردم
فاصلــه قابــل توجهــی داشــته باشــد ولی
تأخیــر در تصمیمگیــری و مقاومــت در
برابــر واقعیســازی قیمتها باعث شــد،
خریــد خودروهــای داخلــی از تــوان مردم
خارج شــود و ایــن امر برای قطعه ســازان
و خودروســازان ســم بزرگــی اســت چرا که
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است
وخودروسازاننمیتوانندمحصوالتخود
را مانند گذشته به فروش برسانند.
فرهاد به نیا ،اظهار داشــت 35:ســال در
صنعت قطعهســازی کار کردم اما هیچ
زمــان بــه چنیــن روزگاری دچــار نشــده
بودیــم .ایــن روزهــا با کلــی رفــت و آمد
توانســتیم ایــران خــودرو را راضــی کنیم

کــه از افزایــش قیمتها ســهمی را برای
قطعه سازان در نظر بگیرند .طبق گفته
مدیرعامل ایران خودرو قرار شــد با ارائه
مدارک و مســتندات تا  70درصد قیمت
قطعــات خــودرو افزایــش پیدا کنــد .اما
با ســایپا هنــوز نتیجــهای حاصل نشــده
اســت چرا که جلســات به خاطــر تغییر
مدیرعامل برگزار نشــد .اگر ســایپا بدون
افزایــش قیمــت قطعــه بخواهــد ادامه
مســیر بدهــد بــزودی تولیــد آن متوقف
خواهد شــد چرا که قطعه ســازان طرف
قرارداد آن ،توان همکاری ندارند.
درصدافزایشقیمتهاسهمقطعهسازان
محمدرضا نجفــی منش رئیس انجمن
صنایع همگنسازی قطعات خودرو هم
گفت :قیمــت خــودرو به شــرط افزایش
قیمت قطعات بوده است .درست است
که هزینههای خودروســازان افزایش پیدا
کرده است اما قطعه سازان هم با افزایش
 100تا  150درصدی قیمت قطعه روبهرو
شــدند اگــر آنهــا بــر روی کاالهــای خــود
اصالح قیمت انجام ندهند ،تولید قطعه
بــا چالــش مواجه میشــود .لذا عــدد 70
درصــد افزایــش از ســوی ایــران خــودرو
میانگین افزایش قیمت قطعات و مواد
اولیهاست.

تومانقیمتپلیمر
طبــق آمارهــای ارائــه شــده ،قیمــت
آلومینیوم تولید داخل در ســال  96حدود
 6هزار و  100تومان بود و اکنون به  23هزار
تومــان رســیده اســت.ورق فــوالد از 1800
تومــان فراتــر رفتــه و  4800تومــان شــده
است ،سرب  7هزار و  500تومانی هم 28
هزار تومان شده است .قیمت پلیمر هم از
 4هزار تومان فراتر رفته و به  14هزار و 200
تومان رسیده است.
سخنگوی انجمن قطعه ســازان گفت:
در شــرایطی که تولید خودرو با مشــکل
مواجه شده و قطعه سازان هم با چالش
تأمین مواد اولیه روبهرو شدند ،همکاری
با ارتــش بســیار تأثیرگــذار اســت .البته
برخی از قطعه سازان همکاری با ارتش
در زمینــه تولیــد قطعــه را آغــاز کردند.
ارتــش از نظر تکنولوژی پیشــرفتهای
خوبــی کــرده اســت و میتوانــد در کنــار
قطعه سازان قرار گیرد.
هزارمیلیاردتوماندر7ماه
به نیا بــا بیان اینکــه بازار خــودرو نیازمند
تغییراست،افزود:درروزهاییکهمقاومت
در برابر اصالح قیمت خودرو وجود داشت

دالالن در  7مــاه بیــش از  7هــزار میلیــارد
تومان ســود بردنــد .رانتی که عایــد دالالن
بــازار خــودرو شــده اگر به صنعــت خودرو
تزریق میشــد اکنون خودروســازان دنبال
گرفتنوامنبودند.
هزارمیلیاردتومانبرایتسویه
ویگفت:تسهیالت 11هزارمیلیاردتومانی
بــرای ایران خودرو و ســایپا تصویب شــده
اســت.از این مبلــغ  4هزار میلیــارد تومان
تســهیالت ریالــی و  7هزار میلیــارد تومان
تســهیالت ارزی اســت .حال ایــران خودرو
قول داده است که با گرفتن  2هزار میلیارد
تومان ســهم ریالی خــود  85درصد مبلغ
را بابــت بدهی خــودش به قطعه ســازان
پرداخت کند .به نظر میرســد سهم ما به
 1700میلیاردتومانبرسد.
هزارخودروفروختندورفتند
وی بــا بیان اینکه تــا زمانیکه تحریمها
باشــد رنو و پــژو به ایران بــر نمیگردند،
افــزود :رنو  115هــزار خــودرو و پژوبیش
از  40هــزار خــودرو بــه ایــران فروختنــد
و رفتنــد .کاری هــم ندارنــد بــه اینکــه
چــه تعهداتــی داشــتند .در آن زمان که
میگفتنــد میمانیــم ،قطعــه ســازان

تسنیم

مرجان اسالمی فر

پژو غرامت قطعه سازان را پرداخت کند

پیشفروشهای موعد تحویل شهریور تا دی
 97شامل افزایش قیمت نمی شود

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخصوص افزایش
قیمــت خودرو ،بهبند دوم مصوبه ســتاد تنظیم بازار اشــاره کرد و
برش گفت:خودروسازانمکلفبهتحویلخودروهایپیشفروششده
با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سیام دی ماه به قیمت قبل هستند وهرگونه
افزایــش قیمت جدید برای پیــش فروشها و فروشهای آتــی خواهد بود .وی
افزود :با این تفسیری که گفتم ،افزایش قیمت شامل آنها نمیشود؛ در صورتی
کهقیمتخودروویاتاریختحویلقطعیدرقراردادقیدشدهباشد،مالکهمان
خواهد بود .وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان توضیح داد :همانگونه
کــه پیــش از این اعالم کــرده ام ،در عمل به تعهدات حســاس هســتیم و هیچ
مماشــاتی با خودروسازان نخواهیم داشت زیرا با قرارداد قطعی خرید کردهاند
و همه باید به این تعهد پایبند باشــند .رحمانی به ایرنا افزود :در هر موضوعی
وقتی قولی به مردم میدهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش
فروشهــای عادی خود به مردم تعهد دادهاند که قیمت مطابق زمان تحویل
مندرج در قرارداد محاسبه میشود ،باید به آن پایبند باشند.
شــروع بــه خریــد ماشــین آالت کردنــد
تــا قطعــات خودروهــای جدیــد را
بســازند ولی حال کــه رفتند افــرادی که
تأکیــد میکردنــد تضامیــن الزم را از
خودروســازان فرانســوی گرفتنــد بایــد
غرامت قطعه سازان را بدهند.

ســخنگوی انجمــن قطعــه ســازان گفت:
در زمینــه تولیــد ایربــگ و ای بــیاس
فعالیتهــای را آغــاز کردیــم اما تــا زمان
تولیــد ایــن قطعــات ،ســازمان ملــی
اســتاندارد چارهای جز کوتاه آمدن در برابر
استانداردهایاجباریندارد.

