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جزئیات ثبت نام جدید وام کرونا

ایسنا- بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
مشاغل و کسب و کارهای حوزه ورزشی و فرهنگ و 
هنر تا پایان دی ماه برای ثبــت نام وام کرونا مهلت 
دارند. در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل و 
کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از کرونا، ستاد 
مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین 
و کسب و کارهای حوزه ورزشی و فرهنگ و هنر را 
تصویب کرد. روز گذشــته معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری در جلسه ستاد مقابله با کرونا از تصویب 
۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع و تسهیالت کرونایی 
برای حوزه فرهنگ وهنر خبــر داد و اعالم کرد که 
مهلت ثبت نام برای متقاضیان وام تا پایان دی ماه 
است و بازپرداخت تسهیالت با ســه ماه تنفس از 
خرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد تا به تاب آوری 
بیشتر این دسته کسب و کارها کمک شود. بر این 
اساس متقاضیان تا پایان ماه آینده باید به بانکهای 
عامل مراجعه کنند و بانکهــای عامل نیز موظفند 

تسهیالت را تا پایان اسفند ماه اختصاص دهند.
    

 همتی: رشد اقتصادی کشور 
مثبت شد 

توسعه ایرانی - رئیس کل بانک مرکزی با اعالم 
اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد، گفت: رشد 
اقتصادی بدون نفت در شــش ماه اول سال جاری، 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد 
اقتصادی بانفت در شــش ماه اول سال، نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.   عبدالناصر 
همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود با 
اعالم اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد، تأکید 
کرد: ایســتادگی وهمت ملت بزرگ ایران دراوج 
جنگ اقتصادی وکرونا وتــالش فعالین اقتصادی 
کشوردرسال جهش تولید جواب داد.  وی تأکید کرد: 
همانگونه که قبالًبراساس روندشاخصهای تولیدات 
صنعتی وکشاورزی، و نیز رشد تسهیالت سرمایه 
در گردش بانکهااعالم کرده بودم رشــد اقتصادی 
کشور مثبت شد . همتی اعالم کرد: گزارش امروز 
اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این 
است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 
)۱۰۰=۱۳۹۰( در شش ماهه اول سال ۹۹ با نفت و 
بدون نفت ، مثبت شد. وی افزود: بنابرگزارش رشد 
اقتصادی بدون نفت در شــش ماه اول سال جاری 
، نســبت به دوره مشابه ســال قبل، ۱.۴+ درصد و 
رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد می باشد. به 
گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت 
فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب 2.۹-درصدو 
5.۱+ درصد و رشداقتصادی بدون نفت ، به ترتیب، 

۰.6- درصد و ۳.2+ درصد بوده است.
    

رجیستری گوشی تلفن همراه 
غیرحضوری شد

ایسنا- به دنبال مکاتبه گمرک ایران با ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره تبعات ثبت حضوری 
گوشی تلفن همراه در مبادی ورودی، معاون فنی 
گمرک ایران اعالم کرد که طی پیگیری های صورت 
گرفته رجیستری گوشی تلفن همراه از ابتدای دی 
ماه غیرحضوری خواهد شد و تمامی فرایند حضوری 
در مبادی ورودی برای ثبت مشخصات در کمتر از 

یک دقیقه توسط بارکدخوان انجام می شود.
از ۱2 مهر امسال به گمرکات اجرایی ابالغ شد که 
هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه و بعد از خروج 
از گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافرین 
ممنوع است، براین اســاس باید اظهار و ثبت تلفن 
همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از 
احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی 
تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام شود.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

بازار خودرو روزگار عجیبی را پشت 
سر می گذارد؛ همانطور که در یکی دو 
سال اخیر افسارگسیخته به ترک تازی 
خود در بازار ادامه مــی داد حاال با کمی 
کاهش سرعت نسبت به زمان صعودش، 
در حال کاهش قیمت اســت؛ آن هم با 
شرایطی که  بسیار جالب توجه و شاید 
کمی هم برای خودروسازان خطرناک 

است.
نظراتی که از قول فعاالن بازار خودرو 
منتشر شده است، نشان می دهد روال 
کاهش قیمت خودرو که در هفته های 
گذشته آغاز شــده بود همچنان ادامه 
دارد و کار را به جایی رســانده که برخی 
از ثبت نام کننــدگان تصمیم گرفته اند 
تا با دریافت وجــه واریزی خود به جای 
دریافــت خــودرو در بــازه زمانی که 
خودروساز اعالم کرده بود، از زیان بیشتر 
پیشــگیری کنند. رونــد رو به کاهش 
قیمت ها نشــان می دهد سود چندانی 
در این انتظار، برای تحویل خودرو در راه 

نیست. حاال خودروســازان زمان واریز 
وجه را تمدید می کنند تا برندگان بتوانند 

برای واریز وجه تصمیم بگیرند. 
حاال این خطر وجود دارد که تداوم 
این روند خودروســازان را متضرر کند 
چراکه با از بیــن رفتن جادوی ثبت نام، 
روند ورود نقدینگی به خودروســازان 

قطع خواهد شد. 
خودرو چقدر ارزان شده است؟

به گفتــه نایــب رئیــس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو، قیمت خودرو 
در هفته سوم آذر نسبت به هفته گذشته 
پنج تا ۱۰ درصد ارزان شده است و این 
روال کاهش ادامه خواهد داشت و برخی، 
حتی از کاهش قیمت خــودرو در بازار 
کمتر از قیمت مصوب خودروسازان خبر 
می دهند. به گفتــه کرمی، نایب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران، قیمت برخی 
مدل خودروها همانند دناپالس توربو 
شــارژ، هایما، رانا، کوئیک، شــاهین، 
ســاینا، پژو 2۰۷پانوراما، چانگان، آریا، 
کی ۱۳2 با آزادسازی و خروج از شمول 
قیمت گذاری در بــازار کاهش می یابد 

پس دیگر خودرو نقطه ای جذاب برای 
سرمایه گذاران نخواهد بود. 

رضا شــیوا، رئیس شــورای رقابت 
با بررســی یک پیشــنهاد گفته است: 
حداقل ۱۰خودرو شامل دناپالس توربو 
شــارژ، هایما، رانا، کوئیک، شــاهین، 
ســاینا، پژو 2۰۷پانوراما، چانگان، آریا، 
کی ۱۳2و برخی دیگــر از خودروها از 
شمول قیمت گذاری شــورای رقابت 

خارج می شود.
این خبر در کنار خبــر ترخیص دو 
هــزار و 8۰۰ خودرو معطــل مانده در 
گمرک نشان می دهد گشایش هایی در 
حوزه خودرو در حال رخ دادن است و این 
یعنی ادامه کاهش قیمت و زیان دالالنی 
که روزی به طمع سود بیشتر خودروها را 
در پارکینگ ها دپو کردند. اما برگشتن 
ورق می تواند سبب کندی جریان ورود 

نقدینگی به صنعت خودرو  شود. 
ارزان ترین خودرو 7 میلیون 

ارزان شد
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو معتقد است: با آزادسازی قیمت 

برخی مدل خودروهــا، قیمت خودرو 
داخلی و مونتاژی ارزان می شود. ممکن 
اســت قیمت خودروهای نام برده بین 
۱۰ تا 2۰ درصد دیگر ارزان شود. از روز 
شنبه تاکنون قیمت پراید هفت میلیون 
تومان ارزان شــده است. هفته گذشته 
قیمت پراید ۱۱2 میلیون تومان بود اما 
قیمت این خودرو به ۱۰5 میلیون تومان 
رسیده است. قیمت پژو 2۰6 هم هفته 
گذشته 2۱۰ میلیون تومان بود، اما امروز 
قیمت این خودرو به ۱۹۰ میلیون تومان 

رسیده است.
این روال حتی بــه پیش بینی های 
درگوشی ختم شــده که خبر از تالش 
خودروسازان برای ثبات قیمت خودرو 
در بازار دارد تا شــاید کمتر از چیزی که 
پیش بینی می شود زیان ببینند. آن هم 
در شرایطی که خودروسازان قصد کرده 
بودند تا از هفته آینده ۳2 هزار خودرو را 
روانه بازار کنند و قطعــا ورود این تعداد 
خودرو به بازار یعنی کاهش دوباره قیمت 
به طوری که سعید موتمنی این کاهش را 

حدود ۳۰درصد برآورد می کند.

 در بازارهای موازی خودرو
 چه می گذرد؟

بررســی ها حکایت از کاهش تقاضا 
در بازار ارز، ســکه و طال دارد  ثبات ارز 
در نیمــه کانال 25 هزار تومان ســبب 
شده اســت بازار خودرو نیز سیگنالی 
افزایشــی دریافت نکنــد. محمدی از 
فعاالن بــازار در گفت و گو بــا خبرنگار 
»توسعه ایرانی« به آن اشاره می کند و 
می گوید :»هم اکنــون با گروهی طرف 
هســتیم که قصد خرید دارند و هر روز  
قیمت ها را چک می کننــد، اما وقتی 
می بینند قیمت ها در حال کاهش است، 

خرید را به تعویق می اندازند. 
 در عین حــال در جهت مخالف هم 
با گروهی طرف هســتیم که متقاضی 
فروش هستند و می خواهند خودروهای 
دپویی شان را وارد بازار کنند تا بیش از 

این متضرر نشوند.«
وی ادامه می دهد: »بازار در عین حال 
که در حال کاهش قیمت است سکون 
خاصی را هم طی می کند چراکه بعد از 
دو هفته قرنطینه، دو طرف برای هر نوع 
معامله  دستشان می لرزد هم خریدار و 
هم فروشنده. بسیاری از کسانی که در 
حال خرید هستند حتی عنوان می کنند 
امروز نخریم شــاید فردا دوباره ارزان تر 
شود .« محمدی با اشاره به قیمت خودرو 
می گوید:»همین امروز )یکشــنبه 2۳ 
آذرماه ( قیمت ســمند LX نسبت به 
قبل با کاهش یک میلیون تومانی مواجه 
شــده و به ۱8۳ میلیون تومان رسیده. 
قیمت سمند EF۷ هم 2 میلیون افت 
کرد و روی 2۰2 میلیون تومان ایستاد 
و در حال حاضر این قیمت ها هستند که 
پالس خرید یا فروش را به مخاطبانشان 
می دهند و حتی ما فروشــندگان هم 
نمی توانیم دخالت بیشــتری در بازار 

داشته باشیم.«
وی همچنین به قیمت پژو ۴۰5 جی 
ال ایکس و اس ال ایکس اشاره می کند و 
می گوید: هر دو خودرو 2 میلیون نسبت 
به دیروز)شنبه 22آذرماه ( ارزان شده و 
به ترتیب به قیمت ۱8۴ و ۱۹2 میلیون 

تومان رسیدند. پژو 2۰۷ دنده دستی هم 
کاهش 2 میلیونی را تجربه کرد و به 2۹۳ 
میلیون تومان رسیده و این درحالیست 
که پــژو 2۰6 تیپ 2 هم بــا 2 میلیون 
تومان کاهش روی ۱۹۳ میلیون تومان 

ایستاده است.
این فعال بازار درمورد قیمت پراید 
که به عنوان کاالی ســریع نقدشونده 
بین مردم شناخته می شــود هم اشاره 
می کند و می گوید:»قیمت پراید نسبت 
به شنبه تغییر محسوســی نداشت و 
قیمت پراید ۱۳۱ در همان محدوده ۱۰5 
تا ۱۰6 میلیون مانده است. اما قیمت تیبا 
صندوقدار و تیبا هاچ بک با کاهش یک 
میلیون تومانی رو به رو شد. قیمت تیبا 
صندوقــدار  ۱۱6 میلیون و قیمت تیبا 

هاچ بک ۱26 میلیون تومان بود. «
با همه این شرایط که به نظر می رسد 
کاهش قیمت تداوم دارد، شرکت سایپا 
اعالم کرده که تا پایان سال سه فروش 
فوق العاده دیگر خواهد داشت و احتماال 
ایران خودرو نیز همین مســیر را طی 
می کند.  از سوی دیگر چشم انداز تورم 
انتظاری به نسبت تابســتان امسال با 
کاهش مواجه شده اســت. این مساله 
خود عاملی است که تقاضای سفته بازانه 

در بازار خودرو را کاهش می دهد. 
این روال درنهایت می تواند هم دالالن 
و هم تولیدکنندگان را با بحران مواجه 
کنــد. در این میان خودروســازانی که 
آینده فروشی کردند، اگر با موج انصراف 

روبرو شوند، چه خواهد شد؟

تکلیف خودروسازانی که آینده فروشی کردند، چه خواهد شد؟

دنده معکوس قیمت ها در بازار خودرو
روال کاهش قیمت در 
بازار خودرو درنهایت 
می تواند هم دالالن و 

هم تولیدکنندگان را با 
بحران مواجه کند. در این 

میان خودروسازانی که 
آینده فروشی کردند، اگر با 
موج انصراف روبرو شوند، 

چه خواهد شد؟

در حالی که معــاون مســکن وزارت راه و 
شهرسازی، اسنادی برای ادعای خود مبنی بر 
هجوم خارجی ها به خوزســتان ارائه نمی کند، 
شواهد نشان می دهد چنین ادعایی بعید است 

صحت داشته باشد.
به گزارش مهــر، محمود محمــودزاده در 
نشســت خبری 22 آذر ماه در ادعایی عجیب 
اعالم کرد متوسط قیمت مسکن در خوزستان 
)اهواز( در آبان ماه امســال، متری 2۳ میلیون و 

5۰۰ هزار تومان است.
در حالی که این شــاخص )متوسط قیمت 
مسکن( در ســایر کالنشــهرها زیر متری ۱۱ 
میلیون تومان است و تنها تهران است که متوسط 

قیمت مســکن متری 2۷ میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان را در معامالت آبان ماه مسکن تجربه کرد.

 عراقی ها؛ رتبه اول خرید ملک 
در ترکیه طی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰

نیمه مهر ماه امسال، ســایت خبری میدل 
ایست نیوز نوشت: بر اساس اعالم سازمان آمار 
ترکیه، آمار فروش مسکن در این کشور در فاصله 
میان سپتامبر 2۰۱5 تا اوت 2۰2۰ طی این پنج 
ســال ۷ میلیون و ۱5۴ هزار و 8۷۱ واحد بوده 
که بیشترین آنها به ترتیب به استانبول، آنکارا، 
ازمیر، و آنتالیا مربوط می شــود. در این میان، 
۱5۴ هزار و 8۷۱ خانه به افراد خارجی فروخته 
شده که ۳۹.8 درصد آن در استانبول بوده است. 
شهروندان عراقی با خرید ۳۰ هزار و 2۰۹ خانه 
در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه و شهروندان 
ایرانی با خرید ۱5 هــزار و 8۳ خانه در رتبه دوم 
و شهروندان عربستانی با خرید ۱۳ هزار و 2۹6 
خانه در رتبه سوم، و شهروندان روسیه با خرید 

۱۱ هزار و 228 خانه در رتبه چهارم و شهروندان 
کویتی با خرید ۱۰ هزار و ۱۳۷ خانه در رتبه پنجم 
قرار دارند. ترکیه پیش از این مشوق هایی برای 
خریداران خارجی مســکن در خاک این کشور 
تعیین کرد که شامل پرداخت وام و اعطای اقامت 
می شود. به نظر می رســد بر اساس آمار، گزینه 
نخست عراقی ها برای سرمایه گذاری در بخش 
امالک سایر کشــورها، استانبول ترکیه باشد تا 

خوزستان ایران.
 قانون درباره خرید و فروش امالک 

به اتباع غیر ایرانی چه می گوید؟
بر اســاس آئین نامه اجرایی قانون وظایف 
وزارت امور خارجه مصوب ۱۳6۴ مجلس که 
در ســال ۷۴ در هیئت دولت وقت به تصویب 
رســید، اگر اتبــاع خارجی خواهــان خرید 
امالک در ایران باشند، می بایست در خواست 
خود را همراه با مشــخصات کامــل هویتی و 
رونوشــت روادید خود، به دفاتــر نمایندگی 

وزارت امــور خارجه ارائه کرده و ســپس این 
وزارت خانه همراه با وزارت اطالعات، نسبت 
به بررســی درخواســت مذکور اقدام کرده و 
نهایتاً درخواست متقاضی باید در هیئت دولت 
بررسی و تصویب شــود؛ سپس مصوبه دولت 
به سازمان ثبت اسناد و امالک ابالغ می شود 
و متقاضــی می تواند ملکی که پیــش از این 
مشخصات و محل دقیق قرار گرفتن آن را به 
دفاتر نمایندگی های وزارت خارجه در خارج 

از کشور ارائه کرده، ابتیاع و خریداری کند.
با توجه به زمــان بَر و پیچیــده بودن این 
فرآیند، بســیاری از اتباع غیر ایرانِی متقاضِی 
خرید مســکن در ایران، ترجیح می دهند تا با 
روش های وکالتی و اعطــای وکالت به اتباع 
ایرانی، امــالک مورد نظر خــود را خریداری 
کنند؛ در این صورت، ســند ملک خریداری 
شــده، به نام وکیل آن فرد غیر ایرانی به ثبت 
می رسد که بر این اساس، در سامانه امالک و 

مستغالت کشور )سامانه کد رهگیری( سندی 
مبنی بر خرید امالک از ســوی اتباع خارجی 

درج نخواهد شد.
معاون وزیر راه بر چه اساسی چنین 

ادعایی را مطرح کرده است؟
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو 
کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره صحت و سقم ادعای معاون وزیر راه 
اظهار داشت: انتشــار این گونه خبرها می تواند 
تبعات بین المللی داشــته باشد؛ معلوم نیست 
معاون وزیر راه بر اساس چه اسنادی چنین ادعایی 
را مطرح کرده است. وی ادامه داد: مسکن در اهواز 
گران هست اما دلیل گرانی آن، وجود منطقه آزاد 
و مجموعه پتروشیمی در استان است؛ مسکن در 
ماهشهر که کارخانه پتروشیمی داریم، از اهواز 
هم گران تر است پتروشیمی نه تنها هیچ خیری 
برای مردم نداشت، بلکه سبب گران شدن مسکن 

هم شده است.

ماجرای هجوم خارجی ها به اهواز برای خرید مسکن واقعیت دارد؟

خبر

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می گوید دولت آمریکا 
با وجود تمام شعارهایی که می دهد، در مسیر واردات واکسن به 

ایران موانع جدی قرار داده است.
ناصر ریاحی در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد: برنامه جهانی 
واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی به نام کواکس، به این 
منظور تعریف شده که کشورهای مختلف جهان بر اساس بافت 
جمعیتی خود و میزان خطری که برای ابتال دارند، سهمیه ای از 
واکسن های تولید شده برای کرونا را دریافت کنند و ایران نیز در 

این فهرست قرار دارد.
وی ادامه داد: بر خالف بسیاری از ســایر داروهایی ها که به 
کشور وارد می شود و بخش خصوصی، نقش محوری را در آنها 
ایفا می کند، کواکس اعالم کرده که در این برنامه تنها با دولت ها 

همکاری خواهد کرد و همین موضوع کار را برای ایران دشوار کرده 
است. بخش خصوصی به هر حال در این سال ها راه هایی را برای 
کاهش فشار تحریم ها و واردات دارو به کشور پیدا کرده است اما 
کار برای دولت بسیار دشوار است. دولت ایران در جابجایی منابع 
مالی واقعا با محدودیت مواجه است و همین امر، کار را برای واریز 

ارز موردنیاز برای خرید واکسن دشوار کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عملکرد دولت امریکا در 
بستن دست ایران برای واردات واکسن، بیان کرد: در شرایطی 
که جامعه ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، با شیوع 
کرونا مواجه است، آمریکا به شکلی بی رحمانه، همچنان موانع و 
محدودیت ها را حفظ کرده و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی 
گفت این موضوع در رابطه با خرید واکسن نیز خود را نشان داده 

است. در این حوزه باید جامعه جهانی ورود کند تا الاقل ایران بتواند 
از محل دارایی های بلوکه شده خود، پول واکسن را واریز کرده و 

بخشی از این مشکالت جدی را پشت سر بگذارد.
زمان احتمالی ورود واکسن

ریاحی درباره زمان احتمالی رسیدن این واکسن ها به ایران نیز 
گفت: کواکس تاکنون حدود یک میلیارد دوز واکسن خریداری 
کرده که این عدد را بر اساس سهمیه کشورهای مختلف در اختیار 
آنها قرار خواهد داد. با توجه به محدودیت هایی که در مسیر تولید 
وجود دارد، احتماال این واکسن به شکل یک جا وارد نخواهد شد 
اما با توجه به زمان بندی که استفاده از آنها دارد و باید در دوره های 
چند هفته ای زده شود، به شکل مداوم واردات آنها ادامه خواهد 
داشت. می توان به شدت امیدوار بود که تا فروردین یا اردیبهشت 

امسال، تمام گروه های خطر و شهروندان باالی 6۰ سال ایرانی 
واکسینه شوند و به این ترتیب بحران کرونا و مرگ و میر باالی 
ناشی از این ویروس به پایان رسیده و در گام های بعد با واکسینه 
کردن مابقی گروه ها، انشااهلل به سمت ریشه کن کردن آن حرکت 

خواهیم کرد.

آخرین وضعیت واردات واکسن از زبان عضو اتاق بازرگانی


