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 گرانی جوجه ربطی 
به قاچاق آن ندارد

ایسنا- مدیــرکل 
دفتــر بازرگانی داخلی 
کاالهای کشــاورزی 
گفت: نوســانات اخیر 
قیمت جوجــه یکروزه 
ربطی به قاچاق ندارد و ممکن اســت تحت تاثیر 
عواملی چون افزایش تقاضا بوده باشد. ابراهیم زارع 
در پاسخ به اینکه گفته می شود قاچاق جوجه یکروزه 
به آن طــرف مرزها باعث افزایــش قیمت جوجه 
یکروزه و التهاب در بازار آن شــده است و آیا  وزارت 
جهاد کشاورزی دراین خصوص اقداماتی انجام داده 
است یا خیر؟ گفت: خبرهایی از قاچاق جوجه یکروزه 
به گوش می رسید که در جلســات هفته گذشته 
کارگروه ســاماندهی مرغ، وزیر جهاد کشاورزی از 
نهادهای نظارتی عضو کارگروه درخواست کرد که 
این موضوع را بررسی کنند و در نهایت مشخص شد 
میزان خروج جوجه از کشــور تغییری نکرده و اگر 
تغییراتی در بازار جوجه گوشتی اتفاق افتاده است 

به هیچ عنوان مربوط به قاچاق نیست. 
    

توئیت نوبخت درباره رتبه 
۱۸اقتصاد ایران در جهان

توسعه ایرانی-  به 
گفته رئیس ســازمان 
برنامه بودجه کشــور 
بر اســاس گزارش سال 
۲۰۲۰ بانــک جهانی 
اقتصاد ایران در رتبه ۱۸ جهان قرار داشــته است. 
»محمدباقر نوبخت« در توئیتی نوشت: »اینکه در 
چند سال اخیر در ســخنرانی های دهه فجر از رتبه 
هجدهم اقتصاد ایران که در گزارش ســال ۲۰۲۰ 
بانک جهانی نیز منعکس شده است، خبر می دادم، 
موضوع درستی اســت. اما ارائه گزارش در این مورد 
به مقام معظم رهبری خبر نادرســتی است. لطفاً 
اخالق رعایت شود.« محمد باقر نوبخت در ۱۹ بهمن 
۱۳۹۹ در برنامه نگاه یک سیما گفته بود: در ۴۲ سال 
گذشته اتفاقات زیادی به ما گذشت که روی اقتصاد ما 
اثر گذاشت. با همه مشکالتی که داریم و رنج و فشار 
اقتصادی روی مردم، باید بپذیریم براساس معیارهای 
قدرت اقتصاد، ما جزو ۱۸ کشور بزرگ جهان هستیم.  

    
 ارزش کالب هاوس به 
چهار میلیارد دالر رسید

رویترز- شــبکه 
اجتماعی صوتی کالب 
هــاوس دور جدیــد 
تامین مالی سری سی 
را نهایی کرد اما به میزان 
سرمایه ای که دریافت کرد، اشاره ای نکرد. یک منبع 
آگاه به رویترز گفت: تامین مالی جدید ارزش این 
شــرکت را به چهار میلیارد دالر می رساند. شبکه 
اجتماعی کالب هاوس اعالم کرد در دور جدید تامین 
مالی شرکت سرمایه گذاری اندرسون هوروویتس 
حضور داشت که ســرمایه گذاران بزرگی دارد. این 
شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که برنامه اش به 
افراد اجازه می دهد در اتاق های صوتی به بحث درباره 
موضوعات مختلف بپردازند، پــس از حضور الون 
ماسک، میلیاردر و مدیرعامل شرکت تسال و مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، شــاهد افزایش 

محبوبیتش بوده است.
    

برنامه ای برای واردات انبوه 
گوشت از صربستان نداریم

توسعه ایرانی- 
وزیر جهاد با بیان اینکه 
برنامه ای برای واردات 
انبوه گوشــت قرمز از 
صربستان نداریم، گفت: 
اولویت اول ما دامداران داخلی هستند. کاظم خاوازی 
وزیر جهاد کشاورزی در حاشــیه دیدار با وزیر امور 
خارجه صربستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مهمترین بحث در این دیــدار، موضوع تبادل بذر 
است. وی افزود: ایران توانایی خوبی در تولید انواع 
بذور دارد و در مقابل، صربستان تجربه باالیی در این 
زمینه دارد و تجربه های دوطرف می تواند ایران را به 
یک هاب منطقه ای بزرگ برای تأمین نیاز کشورهای 
اطراف تبدیل کند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
ویژگی تنوع آب و هوایی ایران خاطرنشان کرد: در 
ایران به خاطر شرایط آب و هوایی، امکان تولید بذر 
در فصول مختلف سال وجود دارد که یک شرایط 
ایده آل برای تولیدکنندگان بین المللی بذر در دنیا 
محسوب می شود. وی ادامه داد: ایران موفق شده 
است اعتبارنامه بین المللی بذر دنیا را به دست بیاورد 
و هر بذری که در ایران تولید می شود قابل تجارت 
در ۶۳ کشور در جهان اســت که یک افتخار بزرگ 

محسوب می شود.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

کارشناسان می گویند درآمد ارزی 
ایــران از محل ترانزیــت کاال به عنوان 
کشوری استراتژیک در دایره حمل و نقل 
آسیا و اروپا می تواند به چند صد میلیارد 
دالر برسد اما در خوش بینانه ترین حالت 
آمارها از کســب درآمــدی ۳ میلیارد 

دالری در این حوزه خبر می دهد.
آمارها دقیق و شفاف نیست، اما ادعاها 
فراوان است. هر چند وعده ها بسیار است، 
اما برنامه های تدوین شــده در هر سال 
به روی دیگری انباشته می شود و آنچه 
در عمل محقق می شود نسبت چندانی 
با آمال و آرزوها ندارد. حاال روشن است 
که ماندگاری تحریم نه فقط در زمین که 
درآمد ایران در هوا را نیز هدف می گیرد. 
کاهش قابل توجه پروازهای عبوری از 
ایران در سال های اخیر که ایران با تشدید 
تحریم های آمریکا روبرو شده، کاهشی 

شدید را تجربه کرده است. 
سال هاست که مدیران حمل و نقلی 
ایران، در جلساتشــان از ایران به عنوان 

چهارراه حمــل و نقلی نــام می برند و 
رویای احیای جاده ابریشــم را در ســر 
می پرورانند. این در حالی اســت که در 
عمل این روزها حتی برای ترانزیت عادی 

از ایران، به درهای بسته می خورید.
 بعد از گشایش های برجامی بود که 
یک باره گزارش های آماری از میزان 
افزایش درآمد ایران از محل تزانزیت 
عبوری هواپیماها دســت به دســت 
چرخید و لبخنــد رضایت فعاالن این 
بخش نشان داد که ایران توانسته است 
موقعیت بهتری را در این حوزه از آن 
خود کند. این چنین بود که بسیاری 
از جایگزینی تزانزیت با نفت ســخن 
گفتند، اما با شروع تحریم های جدید 
و کاهش عبور و مرور از فضای ایران باز 
هم ســکوت جای خود را به تبلیغات 

مکرر در این حوزه داد. 
برخی کارشناسان معتقدند در کنار 
تحریم اقدامات کشورهای همسایه نیز 
زمینه را برای کاهش پروازهای عبوری 
از ایران فراهم کرده است. تالش برای 
ناامن نشان دادن آسمان ایران و ارائه 

تخفیف های خاص بــرای پروازهای 
عبوری از جمله این اقدامات است. 

درآمدزایی در هوا 
بسیاری از کارشناســان معتقدند 
درآمد حاصل از پروازهای عبوری نماد 
کامــل اقتصاد مقاومتی و نشــانه ای از 
وابستگی کشــورهای دنیا به ظرفیت 
مناســب جغرافیایی ایران است. نکته 
مهم اینجاست که عبور از آسمان ایران 
به دلیل امنیت باال و کوتاهی مسیر، برای 
شــرکت های هواپیمایی دنیا جذابیت 
باالیی دارد و عبور هر هواپیما می تواند 
درآمد ارزی مناسبی عاید کشور  کند. 
آنچه مسلم است اینکه ایران نتوانسته 
اســت ظرفیت جغرافیایی خــود را در 

جهان معرفی کند. 
بر اساس مقررات بین المللی هر پرواز 
عبوری از آسمان کشور بر اساس میزان 
ماندگاری در آسمان و وزن هواپیما مکلف 
است مبلغی را به شــرکت فرودگاه ها 
بپردازد. اطالعات همه طرح های پروازی 
توسط سیستم عوارض عبوری پردازش 
شــده و با کمک داده هــای دریافتی از 

مرکز کنترل و با نسبتی از وزن هواپیما و 
مسافت طی شده در فضای ایران، مقدار 
عوارض محاســبه می شــود، بنابراین 
افزایش تعداد پروازهای عبوری از آسمان 
کشــور به معنای افزایش درآمد ارزی 

ایران خواهد بود.
 طبق اعالم قبلی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، هزینه برای هر یک 
تن وزن هواپیما، چهار هزارم دالر در هر 
کیلومتر است؛ مثال اگر نرخ برابری دالر 
حدود ۴۲۰۰ تومان باشــد، در ازای هر 
هزار کیلوگرم وزن هواپیما، شــرکت 
فرودگاه ها از ایرالین های خارجی ۱۶.۸ 
تومان  برای هر کیلومتر در حریم هوایی 
ایران، پیش از ورود به آســمان کشور 

هزینه دریافت می کند.
فرض کنید یک ایرباس ای۳۸۰ خط 
هوایی امارات از مبــدا وین در اتریش به 
دوبی می رود این هواپیمای پهن پیکر، با 
مسافر و مخزن تکمیل،  هنگام بلند شدن 
از باند حدود 5۹۰ تن وزن دارد هواپیما 
در کریدور پروازی این مسیر از روستای 
دوستان در شمال غربی ایران تا جزیره 
سیری در خلیج فارس را در حریم هوایی 
ایران می پیماید، یعنی مسافتی حدود 
۱7۰۰ کیلومتر، حال حاصل ضرب 5۹۰  
)وزن هواپیما به تن( در ۱7۰۰  )مسافت 
طی شــده به کیلومتر(، در رقم ۱۶.۸ 
تومان  می شود رقمی بیش از ۱۶میلیون 

و ۸5۰ هزار تومان درآمد.
درآمــدی که بــه مدد برداشــته 
شدن تحریم ها در ســال ۹۶ طبق آمار 
منتشرشده توسط شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران با وجود پیدایش 
رقیب های جدید، با افزایش ۱۲ درصدی 
تعداد پروازها موجب شــد تــا ایران به 
درآمد قابل توجهی از این محل دســت 
یابد.  طبق گزارش شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران که از ســوی وزارت 
راه منتشر شده اســت، در آن زمان در 
کنار برداشته شدن تحریم ها، تحوالت 
منطقه ای و بسته شــدن فضای سایر 
کشورها موجب شد استفاده از آسمان 

ایران بیش از پیش رونق بگیرد. جنگ 
داخلی اوکراین و سرنگونی پرواز شماره 
۱7 هواپیمایی مالزی بر فراز این کشور 
موجب شد ایرالین ها در پروازهای آسیا 
به اروپا به سراغ مسیرهای جایگزین بروند 
که آسمان ایران نیز بخشی از این مسیرها 
بود؛ همچنین جنــگ داخلی در عراق 
بسیاری از پروازهای عبوری از آسمان این 

کشور را به سمت ایران سوق داد.
روالی که برخی برآوردها نشان داد 
تنها در یک سال فقط پروازهای قطری 
بر فراز ایران به صورت ماهانه 5۱ میلیارد 
تومان برای ایران درآمد به ارمغان آوردند. 
البته عراق نیز بیکار نماند و بعد از پایان 
یافتن جنگ در عراق و باز شدن آسمان 
این کشور بر پروازهای خارجی، مقامات 
این کشور نســبت به ارائه تخفیف در 
محاسبه هزینه پروازهای عبوری اقدام 
کردند.   رجوع به آمار منتشر شده توسط 
 شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
نشان می دهد تعداد پروازهای عبوری 
از آسمان ایران در ســال ۹۶ نسبت به 
سال ۹5 رشد داشــته و این رشد تقریبا 
در همه ماه ها پایدار بوده است. بر اساس 
آمار، تعداد پروازهای عبوری از آسمان 
ایران در ســال ۱۳۹5، رقم ۳۸۲ هزار و 
۱۶۲ سورتی بوده که این تعداد در سال 
۱۳۹۶ با ۱۱ درصد رشــد به ۴۲۶ هزار 
و ۶۸۴ سورتی رسیده است. همچنین 
می توان دید که تعداد پروازهای عبوری 
از آسمان ایران در همه ماه های سال ۹۶ 
به غیر از اسفندماه، نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته اش رشد داشته  است؛ در 
اسفند ۱۳۹۶ تعداد پروازهای عبوری از 
آسمان ایران با کاهش 5.۸ درصدی از 
۳۱ هزار و ۹۹۳ سورتی به ۳۰ هزار و ۱۲۶ 
سورتی رسیده اســت. تعداد پروازهای 
عبوری از آسمان ایران در سال ۱۳۹۳ با 
رشد 5۳ درصدی روبرو شد و این رشد در 
سال های ۹۴ و ۹5 به ترتیب با ۲7 درصد 
و ۱۱ درصد افزایش ادامه داشت .  این روال 
دقیقا مسیری بود که ایران را برای تحقق 
درآمد ترانزیتی از پرواز هوایی امیدوار 

می کرد، اما اجــرای تحریم های جدید 
دوباره سنگ پیش پای این بخش شد. 
سنگی که با کرونا بزرگ تر شد و در نهایت 
با شروع دوباره پروازهای عبوری کمی 

حال فعاالن این بخش را خوب کرد.
تحریم آسمان را نشانه رفت

بــر اســاس آمارهــای اعالمــی 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی 
ایران از پروازهای عبوری شرکت های 
هواپیمایــی خارجی از فضــای ایران، 
ســورتی پرواز عبوری در مهرماه به ۱۱ 
هزار و ۹۴ پرواز رسید که نسبت به مهر 
ماه سال قبل آن، کاهش 5۱.۹ درصدی 
را نشان می دهد. به طور کلی طبق آمار 
موجود در 7 ماه نخست ۹۹مجموعاً 5۲ 
هزار و ۱۱۹ پرواز عبوری از آسمان ایران 
انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال 

۹۸ کاهشی 7۱.۸ درصدی را ثبت کرد.
شــهریورماه ســال گذشــته نیز  
سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبــری هوایی اعالم کرد 
درآمد ایــران از پروازهــای عبوری ۶۹ 
میلیون دالر کاهش داشته است. آمارها 
نشان می دهد در شرایط تحریمی در کنار 
افزایش تبلیغ همسایگان در خصوص 
ناامنی آســمان ایران و همچنین اعالم 
تخفیف هــای فراوان بــرای پرواز های 
عبوری، درآمد ایران از این محل به  میزان 

قابل توجهی کاهش یافته است.
به این ترتیب احیای این بازار جز در 
سایه برنامه اقتصادی رقابتی درقیاس با 
همسایگان و تالش برای لغو تحریم ها 

ممکن نخواهد بود .

گزارش ویژه »توسعه ایرانی« از تاثیر تحریم بر ترانزیت هوایی

دالرها چگونه از آسمان ایران پرواز کردند؟
طبق آمار موجود در ۷ ماه 

نخست سال گذشته در 
مجموع ۵۲ هزار و ۱۱۹ پرواز 

عبوری از آسمان ایران 
انجام شد كه نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۸ كاهشی 
۷۱.۸ درصدی را ثبت كرد

مدیر سیســتم های تســویه و پرداخت 
شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: براساس 
صحبت های انجام شــده قرار بر این است تا 
براساس تعامالت صورت گرفته، مرحله دوم 
ســود در ماه مبارک رمضان به حساب افراد 

واریز شود.
»حسین قشــمی« در گفت و گو با ایرنا به 
آخرین وضعیت مرحله دوم سود سهام عدالت 
اشــاره کرد و افزود: به محض تکمیل شــدن 
وجه و واریز ســود توســط همه شرکت های 
ســرمایه پذیر، مرحله دوم سود سهام عدالت 
ســال ۱۳۹۸ که مجامع آن در ســال ۱۳۹۹ 

برگزار شده است، واریز می شود.
وی اظهــار داشــت: طبــق گفتــه 
سخنگوی آزادســازی ســهام عدالت همه 

تالش ها بــر این اســت کــه  5۰ درصد دوم 
 ســود ســهام عدالــت در مــاه رمضــان 

پرداخت شود.
مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت 
سپرده گذاری مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی مجری واریز سود به 
حساب سهامداران است و در خصوص تامین 
موجودی، شرکت ســپرده گذاری و سازمان 
بورس مکاتباتی را با شرکت های سرمایه پذیر 
داشته اند تا برای واریز هر چه زودتر سود منابع 

مورد نیاز را تامین کنند.
 وی تاکیــد کــرد: ۳۶ شــرکت جــزو 
شرکت های سهام عدالت هســتند که از این 
تعداد ۲۹ شرکت سود خود را محقق کرده اند، 
همه این ۲۹ شرکت باید ســود را واریز کنند 

تا بتوان سود ســهامداران مستقیم و 
غیرمستقیم ســهام عدالت را 

پرداخت کنیم.
قشمی با اشــاره به اینکه 

براساس تعامل های صورت 
گرفته 5۰ درصد از ســود 

شــرکت ها در پایان اسفند 
ماه به حساب ســهامداران 
ســهام عدالت واریز شد، 
گفت: در پایان ســال به 

محض اطالع رسانی 
ی  کت ها شــر بــه 

ســرمایه پذیر بــرای 
تامیــن وجــه ســود در 

حساب شرکت سپرده گذاری 

مرکزی، این اقــدام از طرف آن شــرکت ها 
با ســرعت انجام شــد و بالفاصله سود به 
حساب مشموالن سهام عدالت 

واریز شد.
یــر  مد گفتــه  بــه 
سیســتم های تســویه 
و پرداخــت شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی، 
براســاس صحبت های انجام 
شده قرار بر این است تا براساس 
تعامالت صــورت گرفته مرحله 
دوم سود در ماه مبارک رمضان به 

حساب افراد واریز شود.
وی ادامــه داد: تاکنون ســود تعدادی از 
شــرکت ها برای واریز مرحله دوم سود سهام 

عدالت به حساب شرکت سپرده گذاری واریز 
شده اســت و اکنون در انتظار واریز باقی سود 

سهام شرکت های سرمایه پذیر هستیم.
قشمی تاکید کرد: صحبت های مسئوالن 
حاضر در بازار بر این اســاس بــود که هر چه 
زودتر باقیمانده ســود به حساب سهامداران 
پرداخت شود که با فرارسیدن ایام ماه مبارک 
رمضان باقیمانده سود سهام عدالت در اختیار 

سهامداران باشد.
نخســتین مرحله از واریز ســود ســهام 
عدالت برای ســهامداران ۲ روش مســتقیم 
و غیرمســتقیم در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال 

۹۹ انجام شد.
دارندگان سهام 5۰۰ هزار تومانی، رقمی 
حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای 
دارندگان ســهام یک میلیون تومانی دو برابر 
سود سهام 5۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که 

رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.

پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان حتمی است؟

خبر

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: این موضوع 
که قیمت خودروهای ایرانی در بازار خارجی کمتر از بازار داخلی 
اســت کامال تکذیب می شــود و رقم ۱5۰۰ دالر برای برخی 

خودروها در بازار خارجی نیز صحت ندارد.
سهیل معمارباشی در گفت وگو با ایلنا در مورد اخباری مبنی 
بر قیمت بسیار ارزان تر از داخل خودروهای ایرانی در بازارهای 
خارجی مانند عراق، لبنان و سوریه اظهار کرد: قیمت خودروهای 
صادراتی شرکت های ایران خودرو و سایپا در بازارهای خارجی 
در مقایسه با قیمت رقبا تعیین می شود. پس اینکه با وجود هزینه 
حمل، بازاریابی و خدمات پس از فروش؛ در این بازارها با قیمت 

کمتر از داخل و با زیان بفروشند به هیچ وجه صحت ندارد.
وی افزود: قیمت هــای صادراتی این خودروها بیشــتر از 
قیمت داخلی اســت. یعنی اگر ایران خودرو همه محصوالت 
خود را بــه بازار خارجی صادر کند بســیار بیشــتر از اینکه در 
داخل بفروشد نفع می کند، شرکت ســایپا نیز محصوات خود 

 را با قیمت باالتری نســبت به بــازار داخلــی عرضه می کند. 
معمارباشــی در ادامه تصریح کرد: ارزش پول ملی ما به شدت 
کاهش داشــته اســت لذا محصوالت ایرانی با ۶۰ تا 7۰ درصد 
محصول مشابه در بازار عراق به راحتی به فروش می روند. بنابراین 
این موضوع که قیمت خودروهای ایرانی در بازار خارجی کمتر 
از بازار داخلی است کامال تکذیب می شود. رقم ۱5۰۰ دالر برای 

برخی خودروها در بازار خارجی نیز صحت ندارد.  
وی با اشــاره به اینکه قیمت خودروهای ایرانی نســبت به 
خودروهای هــم کالس دیگر ارزان تر اســت، گفت: در کالس 
جهانی خودرویی که بتواند استاندارد ۸5 گانه را بگیرد، قیمت 
کمتر از ۱۲ یا ۱۳ هزار دالر ندارد. برخی از خودروهای کوچک 
خاص هستند که الزامی به رعایت بسیاری از استانداردها ندارند 
و تردد محدود دارند، ممکن است قیمت کمتری داشته باشند. 
اما برای خودروهایی با این اســتانداردها، قیمت کمتر از ۱۲ یا 
۱۳ هزار دالر در بازار وجود نــدارد. بنابراین فروش خودروهای 

 ایرانــی در بازارهای خارجــی باالتر از قیمت داخلی اســت.
مدیــرکل صنایع حمــل و نقــل وزارت صمت دربــاره نحوه 
قیمت گذاری خودروهــای صادراتی بیان کــرد: برای فروش 
خودروی صادراتی باید خودروســاز بازاریابــی و عرضه کند. 
بازارهای خارجی هم عموما ممنوعیــت واردات ندارد و همه 
خودروســازان حضور دارند، در این بازارها قیمت خودروهای 
ایرانی نیز در فرآیند رقابت مشخص می شود. خودروهای ایرانی 
با ۶۰ تا 7۰ درصد قیمت یک خــودروی هم کالس خارجی با 
آپشن های مشابه عرضه می شود و فروش خوبی هم در بازارهایی 
که الزامات استانداردی با آنها همخوان است را دارند. وی با اشاره 
به استانداردهای سخت گیرانه در برخی از کشورها گفت: یکی از 
مشکالت صادراتی خودروسازان ما این است که بعضا کشورهای 
منطقه استانداردهای سختی حتی سخت تر از استانداردهای 
اروپایی اعمال می کنند. از آنجا که خودروساز ایرانی خودروی 
خود را بر این اساس تولید نکرده، لذا نمی تواند وارد این بازار شود 

ولی عدم ورود به آن بازارها به دلیل عدم توانمندی خودروسازان 
داخلی نیست. معمارباشی همچنین خاطرنشان کرد: برای مثال 
الزامات استانداردی پیش از این در بازار عراق گذاشته شده بود و تا 
حدی رفع شد تا خودروهای ایرانی نیز بتوانند وارد این بازار شوند 
ولی این محدودیت در برخی از بازار های صادراتی مانند حوزه 
خلیج فارس، عربستان و امارات که استانداردهای خاص منطقه 
خود را دارند بسیار سختگیرانه هســتند. خودروساز می تواند 
بر اساس آن استانداردها تولید کند اما برای تیراژ محصولی که 
می خواهد به آن بازار صادر کنــد، از نظر اقتصادی صرفه ندارند 

که برای آن استانداردها تاییده بگیرد، لذا از آن بازارها می گذرد.

ازسوی یک مسئول وزارت صمت صورت گرفت؛

تکذیب فروش ارزان خودروهای ایرانی در کشورهای عربی


