واردات خودرو بعد از عادی شدن شرایط ارزی کشور

شنبه  10مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3317

سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صمت با بیان اینکه حداقل تا پایان سال واردات خودروی خارجی اشتباه است ،گفت :زمانی اقدام به واردات
خودروی خارجی خواهیم کرد که به یک توازن ارزی برسیم و شرایط صادرات غیرنفتی کشور عادی شود .وی گفت :در شرایط عادی واردات
خودرو میتواند به رقابتپذیری و کیفیت کمک کند اما امیدواریم به یک توازن ارزی برسیم؛ بعد از آن واردات خودرو میتواند انجام شود.

اقتصادی

گزارش «وطنامروز» از تحوالت اخیر قفقاز و پیامدهای اقتصادی و تجاری آن برای ایران

فتنه تجاری در قفقاز

نقشه جمهوری آذربایجان و ترکیه برای حذف ایران از کریدورهای تجاری منطقه قفقاز
گروه اقتصادی :اوایل شهریورماه اخباری مبنی بر مسدود شدن
توجه طرفهایی نظیر جمهوری آذربایجان ،ترکیه و رژیم
صهیونیستی اس��ت .هر کدام از این کشورها و طرفین بنا
مرز نوردوز  -تنها مرز مشترک زمینی ایران با اتحادیه اوراسیا-
به منافع خودش��ان حامی ایجاد چنین کریدوری هستند.
توسط نظامیان جمهوری آذربایجان منتشر شد .پس از آن نیز
رژیم صهیونیس��تی از طریق این کری��دور براحتی خواهد
اواسط همان ماه ،وزارت کشور آذربایجان اعالم کرد  ۲راننده
توانست وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود برای جاسوسی
ایرانی را به خاطر عبور از مرز در جاده گوریس -قاپان (مسیر
از کش��ورهای منطقه را منتقل کند؛ رژیمی که اخیرا الهام
اصلی ترانزیت و انتقال بار کامیونهای ایرانی به ارمنستان) که
عل��یاف ،رئیسجمهور آذربایجان به اس��تفاده از پهپادها
در مرز بین ارمنستان و ایران واقع شده ،بازداشت کرده است؛
و جنگافزاره��ای خریداری ش��ده از آن در جریان جنگ
جادهای که بخش اعظم آن از محدوده منطقه گواللینسکی
قرهباغ اذعان کرد .ش��اید پ��س از احداث چنین کریدوری
آذربایجان عبور میکند و پس از درگیریهای پارسال و در
تامی��ن امنیت آن به نیروهای روس یا نیروهای مش��ترک
پی توافق آتشبس پس از آن ،در کنترل جمهوری آذربایجان
واگذار شود تا از این طریق خیال روسیه نسبت به خطرات
در آمد .رخدادهای اخیر بویژه زیادهگویی اخیر رئیسجمهور
احتمالی این کریدور برای مسکو آسوده شود اما باید گفت
آذربایج��ان و اتهامزنی علیه ای��ران ،زنگ خطر از بین رفتن
قرار نیس��ت نیروهای روسیه تا آخر در این کریدور حضور
مزیت ترانزیتی ایران و انس��داد مس��یر زمینی ایران به اروپا
داش��ته باش��ند و پس از مدت معینی شاید  5سال و شاید
از طریق ارمنس��تان را به واسطه ماجراجوییهای آذربایجان
هم بیش��تر در نهایت نیروهای روس از این کریدور خارج
در منطقه قفقاز به صدا درآورد و باعث شد ایران با برگزاری
میشوند .دسترسی س��ریع ،ارزان ،کمهزینه ،کمخطرتر و
رزمایش��ی گسترده در مناطق شمال غربی کشور ،عزم خود
راحتت��ر ترکیه به جمهوریهای قفقاز و آس��یای میانه و
را برای برخورد با هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه و عدم
همچنین احداث کریدور مذکور از آرزوهای بلندمدت تقریبا
تغییر مرزهای بینالمللی به عنوان خط قرمز خود نشان دهد.
همه رهبران جمهوری ترکیه بوده است که هر کدام به نوبه
■■ترکیه و آذربایجان در پی حذف مسیر ترانزیتی ایران
خود تالش کردهاند در اجرای این پروژه طوالنیمدت نقش
از جمله کشورهای منطقه که اهداف بلندپروازانه ترانزیتی
داشته باشند و به نوعی بخشهایی از این پروژه را تکمیل
در سر میپروراند ترکیه است؛ این کشور به دلیل واقع شدن
کنند .ارمنستان اما مخالفت قاطع خود را با این طرح اعالم
میان آس��یا و اروپا و همچنین وجود دریای سیاه و مدیترانه
کرده اس��ت .نیکول پاشینیان ،نخس��توزیر ارمنستان ماه
در شمال و جنوب خود ،موقعیت خوبی برای ترانزیت کاال در
گذشته اعالم کرد :اجازه نمیدهیم از نخجوان به جمهوری
کریدور شرق به غرب دارد و البته بهترین همسایه ترانزیتی
آذربایجان کریدور عبوری شکل بگیرد .این اظهارات در حالی
کش��ور ترکیه در این زمینه نیز ایران اس��ت .ایران با داشتن
بیان شده که نوامبر سال گذشته و پس از جنگ  ۴۴روزه
خطهای پهناور میتواند کاالهای صادراتی چین به اروپا را پس
قرهباغ که منجر به شکست ارمنستان در مقابل جمهوری
از انتقال آن به ترکیه ،به مقصد اروپا ترانزیت کند اما کشور
آذربایجان شد ،توافقنامهای بین طرفین
ترکیه با پس زدن این فرصت همکاری،
با حضور پوتین رئیسجمهور روسیه به
سیاستی را اتخاذ کرده است تا با حذف
ایران از کریدورهای ترانزیتی ،خود را به ایران با برگزاری رزمایشی گسترده امضا رسید که به موجب آن ،ایروان برای
عنوان هاب مرکزی اوراسیا و همچنین در مناطق شمال غرب کشور ،عزم ایجاد این کریدور عبوری از نخجوان به
رهب��ر منطقه معرفی کند .رجب طیب خود را برای برخورد با هر گونه تغییر جمهوری آذربایجان که زنگزور نام دارد،
اردوغان خرداد امس��ال به شهر تاریخی در ژئوپلیتی�ک منطق�ه و به خطر توافق کرده بود.
افتادن مزی�ت ترانزیتی و تجاری
■■جاده گوری�س -قاپان و مس�یرهای
شوشا در جمهوری آذربایجان و از مناطق
خود نشان داد
جایگزین
تازه آزادشده از اشغال ارمنستان در پی
بخش��ی از ج��اده گوری��س -قاپ��ان
جنگ اخیر قرهباغ سفر کرد و در نشستی
(گ��وروش -قافان) که مس��یر اصل��ی ترازی��ت و انتقال بار
خبری با الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان از پلتفرمی
کامیونهای ایرانی به ارمنستان است و  ۲شهر اصلی جنوب
ششجانبه س��خن گفت .اگر چه اظهار نظر اردوغان درباره
ارمنس��تان را به هم متصل میکند ،در پی توافق آتشبس
پلتفرم ششجانبه ایران ،ترکیه ،آذربایجان ،گرجستان ،روسیه و
س��ال گذشته در کنترل جمهوری آذربایجان در آمده است.
ارمنستان مبنی بر توسعه همکاریهای حمل و نقلی و ترانزیتی
باکو از هفته گذشته اعالم کرده بود از کامیونها و تریلیهایی
برای تقویت تجارت کاال در منطقه قفقاز ،نخستینبار نبود که
که از ایران از مسیر  ۲۱کیلومتری جاده گوریس -قاپان عبور
مطرح میشد اما به نظر میرسد پشت پرده این تالش اردوغان
لونقل بینالمللی میگیرد.
میکنند ،مالیات جاده و هزینه حم 
برای اجرای پلتفرم مذکور ،حذف بخش مهمی از مسیر خاک
هزینه عبور مبلغی حدود  ۱۳۰دالر عنوان ش��ده اس��ت که
ایران برای عبور کاالهای شرق آسیا به اروپا باشد .کریدورر ریلی
بسیاری از رانندگان ایرانی ،چنین پولی همراه نداشتند و قادر
 826کیلومتری باکو -تفلیس -قارص که به گفته اردوغان پکن
به پرداخت آن نبودند .تا چند ماه پیش ،این جاده کامل در
را به لندن وصل میکند ،مثالی از تالشهایی است که قصد
کنترل ارمنستان بود و تردد کامیونهای ایرانی در آن بدون
آنها حذف نقش ترانزیتی ایران است.
هیچ محدودیتی انجام میشد.
■■داالن «زنگزور»؛ رؤیای خام صهیونیستی
«هرویک یاریجانیان» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
اح��داث کری��دور زنگ��زور در نزدیکی م��رز جمهوری
و ارمنس��تان ،باکو را به سنگاندازی در مسیر تجارت میان
اس�لامی ایران که نخجوان را از طریق خاک ارمنستان به
 ۲کش��ور ایران و ارمنستان متهم و تایید کرد هر خودروی
خاک اصلی جمهوری آذربایجان وصل میکند ،با توجه به
حامل کاالی ایرانی برای عبور از محدوده مرزی که در اختیار
یکسری تبعات و پیامدهای آتی میتواند به موضوعی بسیار
جمهوری آذربایجان است باید  ۱۳۰دالر عوارض پرداخت کند.
جدی برای برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه ،ایران
چهارشنبه هفته گذشته نیز معاون نخستوزیر ارمنستان و
و حتی خود ارمنستان تبدیل شود .پس از پایان جنگ دوم
«عباس بدخشانظهوری» سفیر جمهوری اسالمی ایران در
قرهباغ و توافقاتی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان
ارمنستان درباره وضعیت ایجاد شده در جاده گوریس -قاپان
با میانجیگری روس��یه حاصل ش��د ،در محافل رسانهای،
بحث و تبادل نظر کردند.
گمانهزنیهایی درباره احداث کریدور یا کریدورهایی از طریق
معاون نخس��توزیر ارمنس��تان همچنین گفت احداث
خاک ارمنس��تان مطرح شد که هر چند برخی طرفها در
جادههای جایگزین یکی از اولویتهای دولت این کشور است
مواقعی به تکذیب این مساله پرداختند و ادعا کردند ایجاد
و انتظار میرود س��اخت جاده «تاتو -قاپان» اواخر نوامبر به
چنی��ن کریدور یا کریدورهایی از طریق خاک ارمنس��تان
پایان برسد؛ جادهای که شهر کاپان را بدون عبور از مناطق
مطرح نیست اما با گذشت چند ماه از جنگ و بروز برخی
مورد مناقشه به شهر تاتف میرساند.
نشانهها به نظر میرس��د احداث این کریدور بشدت مورد

						

داالنزنگزورکهنخجوانراازطریقخاکارمنستانبهجمهوریآذربایجانمتصلمیکند

کریدورریلیباکو-تفلیس-قارص

محمود عباسزاده افزود :معموال در طول سال چند مانور نظامی در همه مناطق
کشور برگزار میشود و طبیعی است در چارچوب مرزهای خودمان رزمایش برگزار
کنیم .این اقدام پیامی برای بیگانگان ،دش��منان کشورهای مسلمان بویژه رژیم
کودککش صهیونیستی و همسایگان ایران دارد .پیام صادر شده به این صورت
است که جمهوری اسالمی ایران قدرتمند میتواند عنداللزوم حامی تمامیت ارضی
و امنیت کشورهای همسایه باشد .رزمایش اخیر در شمال غرب کشور دارای ۳
پیام داخلی ،فرامنطقهای و منطقهای است .در حقیقت این پیام را صادر میکند
که قدرت ،اقتدار و دستاوردهای ایران ضامن امنیت کشورهای منطقه است.
عباسزاده درباره حواشی ایجاد شده پس از دستگیری کامیونداران ایرانی توسط
آذربایجان ادامه داد :آزادی قرهباغ و پایان اشغال منطقه به عنوان بخشی از خاک
اسالم ،ملت و دولت ایران را خوشحال کرد .پس از آزادی قرهباغ نظم جدیدی باید
در منطقه تحقق یابد و قوانین بازتعریف شود .رفت و آمدهای منطقه ،یک مساله فنی
است که در سطح وزارتخانههای مربوط باید این موضوع حل شود .بحث رفتوآمد
نمیتواند به تعلقات ،ارتباطات ،تاریخ ،اعتقادات دینی ،زبانی و منافع مشترک ایران
و آذربایجان خدش��های وارد کند .متعاقبا از برادرانمان در جمهوری آذربایجان

انتظار داریم مراقب شیطنتهای رژی م ماجراجو و کودککش صهیونیستی باشند.
جمهوری اسالمی ایران ،حامی و حافظ منافع ملی و تمامیت ارضی همسایگان خود
است .ایران و آذربایجان مشترکات ویژهای دارند که میتواند پشتوانه امنیت منطقه
باشد .وی در پایان درباره اثرات اقتصادی تنشهای اخیر گفت :هر تنشی یک اثری
دارد که ممکن اس��ت دامنه زیادی داشته باشد اما توصیه ما این است که هر ۲
طرف ایران و آذربایجان اجازه سوءاستفاده دشمنان ملتهای منطقه و کشورهای
ماجراجو را ندهند .هیچگاه از طرف ایران تهدیدی متوجه جمهوری آذربایجان
نخواهد شد .همانطور که ایران به هیچ طرف ثالثی اجازه نمیدهد از خاک ایران
تهدیدی را متوجه آذربایجان کند ،متقابال ایران نیز انتظار دارد آذربایجان و دیگر
همسایگان هم تهدیدی از خاکشان مورد توجه ایران نشود .در گفتوگوهایی که
با آذربایجانیها داشتیم اذعان داشتهاند اجازهای برای تهدید از سوی خاک آنها به
ایران نخواهند داد ،بنابراین تمام رفتارها و اظهارات و اقدامات باید بر همین اساس
تنظیم شود .اعتقاد ما این است که بیگانگان نمیخواهند ایران با همسایگان خود
روابط حسنه داشته باشد اما جمهوری اسالمی ایران دست آنها را خوانده است و
اجازه ماجراجویی به بیگانگان را نمیدهد.

حمایترهبرانقالبازتولیدکنندگانلوازمخانگیداخلی

دستور رئیسی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای
در نام��های از س��وی رئی��س دفت��ر
تولید
ریاس��تجمهوری ب��ه وزرای صمت و
اقتصاد ،واردات هر گونه لوازم خانگی کرهای به کشور ممنوع
شد .دفتر مقام معظم رهبری در نامهای به رئیسجمهور اعالم
کرد« :مرقوم ه جمعی از شرکتها و کارخانجات تولیدکننده
لوازم خانگی مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم

مهار گرانی با کنترل نوسانات نرخ ارز

وزی��ر اقتصاد گفت :ب��رای کنترل
افزایش قیمتها اقداماتی از جمله
کنترل نوس��انات نرخ ارز از طریق
افزایش ف��روش نفت و میعانات در
دستور کار قرار گرفته است.
احسان خاندوزی اظهار داشت :متاسفانه آمار افزایش
بیش از  ۳درصدی متوس��ط قیمتها در اقالم مصرفی
خانوار در شهریورماه خبر بسیار ناخوشایندی است و این
نرخ باید حتما در ماههای آینده کنترل شود .وزیر امور
اقتصادی و دارایی درباره دالیل این تورم گفت :بخشی
از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار
کسری بودجه در ماههای ابتدایی سال است که موجب
برداش��ت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد .وی افزود:
سیاست اقتصادی با تاخیر ،تاثیر خود را خواهد گذاشت
و اگر دولت قبل با  ۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه
در  4ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد،
این موضوع خود را در ماههای شش��م و هفتم نش��ان
میدهد .خاندوزی گفت :دولت س��یزدهم برای کنترل
افزایش قیمتها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ
ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات را در دستور
کار قرار داده اس��ت .وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده
کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ
شده است .وی گفت :درباره استقالل از بانک مرکزی نیز
اقداماتی انجام شده و برخالف  5ماه ابتدایی سال ،دولت
سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از
بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر
از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد .خاندوزی
افزود :ما در ماههای ابتدایی سال ۱۶ ،هزار میلیارد تومان
تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در
ی��ک ماه اخیر ،به  ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است .وزیر اقتصاد اضافه کرد :تداوم این اقدامات ،میتواند
کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمتها را در
پی داشته باشد ،هر چند ممکن است با چند ماه فاصله،
تاثیر بگذارد .وی گفت :بویژه با تغییر الیحه بودجه سال
 ،۱۴۰۱کمتر کس��ری بودجه خواهیم داش��ت و شاهد
پایین آمدن س��طح عمومی قیمتها در ماههای آینده
خواهیم بود.

سقوط سنگین داوجونز

از باکو انتظار داریم مراقب شیطنتهای رژیم صهیونیستی باشد

خانگی در شرایطی که از نظر کمی و کیفی تولید اینگونه
محصوالت در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است و درخواست
جلوگیری از واردات این محصوالت ،به استحضار مقام معظم
رهبری رسید ،و مرقوم فرمودند:
جناب آقای رئیسی ،رئیسجمهور محترم
«این موضوع بس��یار مهمی است .اگر این خبر (گشایش

وزیر اقتصاد وعده داد

ثبت بدترین ماه اساندپی از مارس ۲۰۲۰

سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسدرگفتوگوبا«وطنامروز»:

توگو
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گف 
با «وطنامروز» با اش��اره به رزمایش نظامی ش��مال غرب کش��ور گفت :ایران
قدرتمندترین و مقتدرترین کشور منطقه است و با توجه به شرایط خاص خود
پس از انقالب ،مورد تهدیدهای ش��دید نظام سلطه و بیگانگان به وسیله ترور
و تحریم قرار گرفته اس��ت .جمهوری اسالمی پس از جنگ تحمیلی در حوزه
نظامی با اتکا به ظرفیتهای بومی توانست به عنوان یکی از قدرتهای جهان
ظهور کند .ما در زمان جنگ ،در س��یمخاردار واردکننده بودیم و برای واردات
آن مشکل داشتیم ولی امروز صادرکننده مدرنترین تجهیزات نظامی به بیش
از  40کشور دنیا هستیم.

اخبار

واردات از ۲شرکت کرهجنوبی) راست باشد ،بهمعنی شکستن
کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند
قدری روی پا بایستند ،جدا ً جلوی این مشکل را سد فرمایید».
پیرو این نامه رئیس دفتر رئیسجمهور طی نامهای به وزیر
صنع��ت و وزیر اقتصاد اعالم ک��رد از واردات محصول نهایی
لوازم خانگی جلوگیری شود .غالمحسین اسماعیلی ،رئیس

دفت��ر رئیسجمهور هم در نامهای خطاب به فاطمیامین و
خان��دوزی ،وزرای صمت و اقتصاد مخالفت رئیسجمهور با
واردات لوازمخانگ��ی ک��رهای را اعالم کرد .در نهایت مهرداد
جمالارونق��ی ،معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامهای به
اسماعیلی دستور ممانعت از واردات و ترخیص لواز م خانگی
خارجی را به همه گمرکات کشور ابالغ کرد.

سهام آمریکا در پایان معامالت آخرین روز سپتامبر
(بامداد جمعه به وقت تهران) با سقوط سنگینی روبهرو
ش��د و اساندپی بدترین عملکرد ماهانه خود از مارس
 ۲۰۲۰را به ثبت رساند .آنطور که سیانبیسی گزارش
داده است ،میانگین صنعتی داوجونز  80.546واحد یا
 1/59درصد سقوط کرد و به  92.843.33واحد رسید.
اساندپی  1/19درصد سقوط کرد و به  ۵۴۴,۳۰۷واحد
بازگشت ،در حالی که کامپوزیت نزدک  0/44درصد افت
کرد و در  ۵۸۱۴,۴۴۸واحد بسته شد .سقوط بازارهای
سهام آمریکا در آخرین روز ماه سپتامبر در حالی اتفاق
افت��اد که این ماه از ابتدا ،ماهی پرچالش برای بازارهای
سهام بود .در این ماه اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره،
باال رفتن تورم و احتمال س��قوط بزرگترین ش��رکت
س��اختمانی چین ،بازارهای س��هام را ب��ه هم ریخت.
اساندپی ماه سپتامبر خود را با سقوطی  4/5درصدی
به پایان برد تا بدترین ماه خود از مارس  ۲۰۲۰که در آن
تحت تأثیر پاندمی کرونا سقوطی سنگین را تجربه کرده
بود را ثبت کند .همچنین این شاخص برای نخستینبار
در سال جاری  ۵درصد پایینتر از رکورد تاریخی خود
بس��ته ش��د .کامپوزیت نزدیک  5/3درصد در این ماه
سقوط کرد تا بدترین عملکرد ماهانه از مارس  ۲۰۲۰را
داش��ته باشد؛ داوجونز با سقوطی  4/3درصدی بدترین
ماه  ۲۰۲۱خود را به ثبت رساند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی
خطاب به واردکنندگان

بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به واردکنندگان
اعالم ک��رد در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای
تجاری ،از زمان خرید ارز تا خروج بار « 11ماه» است.
واردکنن��دگان واحده��ای تجاری از زم��ان خرید ارز
ثبت س��فارش خود« ،یک ماه» مهلت ارسال حواله به
فروش��نده را دارند ،بعد از واریز حواله 6« ،ماه» مهلت
ارس��ال اس��ناد به بانک عامل را دارند .پ��س از واریز
حواله ،مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد
آن در بانک عامل« ،یک ماه» است .در مجموع مهلت
واردکنندگان واحده��ای تجاری ،از زمان خرید ارز تا
خروج بار « 8ماه» است.
واردکنندگان واحدهای تولیدی از زمان خرید ارز
ثبت س��فارش خود« ،یک ماه» مهلت ارسال حواله به
فروش��نده را دارند .پس از واریز حواله « ۹ماه» مهلت
ارسال اس��ناد به بانک عامل وجود دارد و بعد از واریز
حواله ،مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد
آن در بانک عامل« ،یک ماه» است .در مجموع مهلت
واردکنندگان واحده��ای تجاری ،از زمان خرید ارز تا
خروج ب��ار « 11ماه» اس��ت .واردکنندگان واحدهای
تولیدی ماش��ینآالت و تجهی��زات ،از زمان خرید ارز
ثبت س��فارش خ��ود «یک ماه» مهلت ارس��ال حواله
به فروش��نده را دارند و پس از واریز حواله « 24ماه»
مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند .پس از واریز
حواله ،مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد
آن در بانک عامل« ،یک ماه» است .در مجموع مهلت
واردکنندگان واحده��ای تجاری ،از زمان خرید ارز تا
خروج بار « 26ماه» است.

