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خبر اقتصادی

جزئیات ثبتنام جدید وامکرونا

تکلیف خودروسازانی که آیندهفروشی کردند ،چه خواهد شد؟

دنده معکوس قیمتها در بازار خودرو

ایسنا-براساسمصوبهستادملیمقابلهباکرونا،
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
مقابلهباکروناپرداختتسهیالتحمایتیبهشاغلین
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
 ۱۹۰۰میلیارد 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
خردادماهسال ۱۴۰۰آغازخواهدشدتابهتابآوری
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
تسهیالتراتاپایاناسفندماهاختصاصدهند.

همتی:رشداقتصادیکشور
مثبتشد

توسعهایرانی-رئیسکلبانکمرکزیبااعالم
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
دورهمشابهسالقبل+۱.۳،درصداست .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 وتــاش فعالین اقتصادی
کشوردرسالجهشتولیدجوابداد .ویتأکیدکرد:
همانگونهکهقبالًبراساسروندشاخصهایتولیدات
صنعتی وکشاورزی ،و نیز رشد تسهیالت سرمایه
در گردش بانکهااعالم کرده بودم رشــد اقتصادی
کشور مثبت شد  .همتی اعالم کرد :گزارش امروز
ادارهحسابهایاقتصادیبانکمرکزیحاکیازاین
است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
( )1390=100در شش ماهه اول سال  99با 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 +1.4،درصد و
رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال ،نسبت
به دوره مشابه سال قبل +1.3 ،درصد می باشد .به
گفتهرئیسکلبانکمرکزی،رشداقتصادیبانفت
فصل اول و دوم سال  1399به ترتیب -2.9درصدو
 +5.1درصد و رشداقتصادی بدون نفت  ،به ترتیب،
-0.6درصدو+3.2درصدبودهاست.

رجیستریگوشیتلفنهمراه
غیرحضوریشد

چرتکه 3

نرگس رسولی

بازار خودرو روزگار عجیبی را پشت
سر میگذارد؛ همانطور که در یکی دو
سال اخیر افسارگسیخته به ترکتازی
خود در بازار ادامه مــیداد حاال با کمی
کاهشسرعتنسبتبهزمانصعودش،
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 میدهد روال
کاهش قیمت خودرو که در هفتههای
گذشته آغاز شــده بود همچنان ادامه
دارد و کار را به جایی رســانده که برخی
از ثبتنامکننــدگان تصمیم گرفتهاند
تا با دریافت وجــه واریزی خود به جای
دریافــت خــودرو در بــازه زمانی که
خودروسازاعالمکردهبود،اززیانبیشتر
پیشــگیری کنند .رونــد رو به کاهش
قیمتها نشــان میدهد سود چندانی
در این انتظار ،برای تحویل خودرو در راه

نیست .حاال خودروســازان زمان واریز
وجهراتمدیدمیکنندتابرندگانبتوانند
برایواریزوجهتصمیمبگیرند.
حاال این خطر وجود دارد که تداوم
این روند خودروســازان را متضرر کند
چراکه با از بیــن رفتن جادوی ثبتنام،
روند ورود نقدینگی به خودروســازان
قطعخواهدشد.
خودروچقدرارزانشدهاست؟
به گفتــه نایــب رئیــس اتحادیه
نمایشگاهداران خودرو ،قیمت خودرو
درهفتهسومآذرنسبتبههفتهگذشته
پنج تا  10درصد ارزان شده است و این
روالکاهشادامهخواهدداشتوبرخی،
حتی از کاهش قیمت خــودرو در بازار
کمترازقیمتمصوبخودروسازانخبر
میدهند .به گفتــه کرمی ،نایبرئیس
اتحادیه نمایشگاهداران ،قیمت برخی
مدل خودروها همانند دناپالس توربو
شــارژ ،هایما ،رانا ،کوئیک ،شــاهین،
ســاینا ،پژو۲۰۷پانوراما ،چانگان ،آریا،
کی  ۱۳۲با آزادسازی و خروج از شمول
قیمتگذاری در بــازار کاهش مییابد

پس دیگر خودرو نقطهای جذاب برای
سرمایهگذاراننخواهدبود.
رضا شــیوا ،رئیس شــورای رقابت
با بررســی یک پیشــنهاد گفته است:
حداقل 10خودرو شامل دناپالستوربو
شــارژ ،هایما ،رانا ،کوئیک ،شــاهین،
ســاینا ،پژو207پانوراما ،چانگان ،آریا،
کی 132و برخی دیگــر از خودروها از
شمول قیمتگذاری شــورای رقابت
خارجمیشود.
این خبر در کنار خبــر ترخیص دو
هــزار و  800خودرو معطــل مانده در
گمرک نشان میدهد گشایشهایی در
حوزهخودرودرحالرخدادناستواین
یعنیادامهکاهشقیمتوزیاندالالنی
کهروزیبهطمعسودبیشترخودروهارا
در پارکینگها دپو کردند .اما برگشتن
ورق میتواند سبب کندی جریان ورود
نقدینگیبهصنعتخودروشود.
ارزانترینخودرو 7میلیون
ارزانشد
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران
خودرو معتقد است :با آزادسازی قیمت

برخی مدل خودروهــا ،قیمت خودرو
داخلی و مونتاژی ارزان میشود .ممکن
اســت قیمت خودروهای نامبرده بین
 10تا  20درصد دیگر ارزان شود .از روز
شنبهتاکنونقیمتپرایدهفتمیلیون
تومان ارزان شــده است .هفته گذشته
قیمت پراید  112میلیون تومان بود اما
قیمتاینخودروبه 105میلیونتومان
رسیده است .قیمت پژو  206هم هفته
گذشته 210میلیونتومانبود،اماامروز
قیمتاینخودروبه 190میلیونتومان
رسیدهاست.
این روال حتی بــه پیشبینیهای
درگوشی ختم شــده که خبر از تالش
خودروسازان برای ثبات قیمت خودرو
در بازار دارد تا شــاید کمتر از چیزی که
پیشبینی میشود زیان ببینند .آن هم
در شرایطی که خودروسازان قصد کرده
بودند تا از هفته آینده  32هزار خودرو را
روانه بازار کنند و قطعــا ورود این تعداد
خودروبهبازاریعنیکاهشدوبارهقیمت
بهطوریکهسعیدموتمنیاینکاهشرا
حدود30درصدبرآوردمیکند.

دربازارهایموازیخودرو
چهمیگذرد؟
بررســیها حکایت از کاهش تقاضا
در بازار ارز ،ســکه و طال دارد ثبات ارز
در نیمــه کانال 25هزار تومان ســبب
شده اســت بازار خودرو نیز سیگنالی
افزایشــی دریافت نکنــد .محمدی از
توگو بــا خبرنگار
فعاالن بــازار در گف 
«توسعه ایرانی» به آن اشاره میکند و
میگوید «:هماکنــون با گروهی طرف
هســتیم که قصد خرید دارند و هر روز
قیمتها را چک میکننــد ،اما وقتی
میبینندقیمتهادرحالکاهشاست،
خریدرابهتعویقمیاندازند.
در عین حــال در جهت مخالف هم
با گروهی طرف هســتیم که متقاضی
فروشهستندومیخواهندخودروهای
دپوییشان را وارد بازار کنند تا بیش از
اینمتضررنشوند».
ویادامهمیدهد«:بازاردرعینحال
که در حال کاهش قیمت است سکون
خاصی را هم طی میکند چراکه بعد از
دو هفته قرنطینه ،دو طرف برای هر نوع
معامل ه دستشان میلرزد هم خریدار و
هم فروشنده .بسیاری از کسانی که در
حالخریدهستندحتیعنوانمیکنند
امروز نخریم شــاید فردا دوباره ارزانتر
شود».محمدیبااشارهبهقیمتخودرو
میگوید«:همین امروز (یکشــنبه 23
آذرماه ) قیمت ســمند  LXنسبت به
قبلباکاهشیکمیلیونتومانیمواجه
شــده و به  183میلیون تومان رسیده.
قیمت سمند  EF7هم  2میلیون افت
کرد و روی  202میلیون تومان ایستاد
ودرحالحاضراینقیمتهاهستندکه
پالس خرید یا فروش را به مخاطبانشان
میدهند و حتی ما فروشــندگان هم
نمیتوانیم دخالت بیشــتری در بازار
داشتهباشیم».
ویهمچنینبهقیمتپژو 405جی
ال ایکس و اس ال ایکس اشاره میکند و
میگوید:هردوخودرو 2میلیوننسبت
به دیروز(شنبه 22آذرماه ) ارزان شده و
به ترتیب به قیمت  184و  192میلیون

تومانرسیدند.پژو 207دندهدستیهم
کاهش 2میلیونیراتجربهکردوبه293
میلیون تومان رسیده و این درحالیست
که پــژو  206تیپ  2هم بــا  2میلیون
تومان کاهش روی  193میلیون تومان
ایستادهاست.
این فعال بازار درمورد قیمت پراید
که به عنوان کاالی ســریع نقدشونده
بین مردم شناخته میشــود هم اشاره
میکندومیگوید«:قیمتپرایدنسبت
به شنبه تغییر محسوســی نداشت و
قیمتپراید 131درهمانمحدوده105
تا 106میلیونماندهاست.اماقیمتتیبا
صندوقدار و تیبا هاچبک با کاهش یک
میلیون تومانی رو به رو شد .قیمت تیبا
صندوقــدار  116میلیون و قیمت تیبا
هاچبک 126میلیونتومانبود».
باهمهاینشرایطکهبهنظرمیرسد
کاهش قیمت تداوم دارد ،شرکت سایپا
اعالم کرده که تا پایان سال سه فروش
فوقالعاده دیگر خواهد داشت و احتماال
ایرانخودرو نیز همین مســیر را طی
می کند .از سوی دیگر چشمانداز تورم
انتظاری به نسبت تابســتان امسال با
کاهش مواجه شده اســت .این مساله
خودعاملیاستکهتقاضایسفتهبازانه
دربازارخودروراکاهشمیدهد.
اینروالدرنهایتمیتواندهمدالالن
و هم تولیدکنندگان را با بحران مواجه
کنــد .در این میان خودروســازانی که
آیندهفروشی کردند ،اگر با موج انصراف
روبروشوند،چهخواهدشد؟

خبر

آخرین وضعیت واردات واکسن از زبان عضو اتاق بازرگانی

عضوهیئترئیسهاتاقبازرگانیتهرانمیگویددولتآمریکا
با وجود تمام شعارهایی که میدهد ،در مسیر واردات واکسن به
ایرانموانعجدیقراردادهاست.
ناصر ریاحی در گفتوگو با ایسنا ،تاکید کرد :برنامه جهانی
واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی به نام کواکس ،به این
منظورتعریفشدهکهکشورهایمختلفجهانبراساسبافت
جمعیتی خود و میزان خطری که برای ابتال دارند ،سهمیهای از
واکسنهای تولیدشدهبرایکرونارادریافتکنندوایراننیزدر
اینفهرستقراردارد.
وی ادامه داد :بر خالف بسیاری از ســایر داروهاییها که به
کشور وارد میشود و بخش خصوصی ،نقش محوری را در آنها
ایفامیکند،کواکساعالمکردهکهدراینبرنامهتنهابادولتها

همکاریخواهدکردوهمینموضوعکاررابرایایراندشوارکرده
است .بخش خصوصی به هر حال در این سالها راههایی را برای
کاهش فشار تحریمها و واردات دارو به کشور پیدا کرده است اما
کاربرایدولتبسیاردشواراست.دولتایراندرجابجاییمنابع
مالیواقعابامحدودیتمواجهاستوهمینامر،کاررابرایواریز
ارزموردنیازبرایخریدواکسندشوارکردهاست.
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
کرونامواجهاست،آمریکابهشکلیبیرحمانه،همچنانموانعو
محدودیتهاراحفظکردهوهمانطورکهرئیسکلبانکمرکزی
گفت این موضوع در رابطه با خرید واکسن نیز خود را نشان داده

است.دراینحوزهبایدجامعهجهانیورودکندتاالاقلایرانبتواند
از محل داراییهای بلوکه شده خود ،پول واکسن را واریز کرده و
بخشیازاینمشکالتجدیراپشتسربگذارد.
زماناحتمالیورودواکسن
ریاحیدربارهزماناحتمالیرسیدناینواکسنهابهایراننیز
گفت:کواکستاکنونحدودیکمیلیارددوزواکسنخریداری
کردهکهاینعددرابراساسسهمیهکشورهایمختلفدراختیار
آنهاقرارخواهدداد.باتوجهبهمحدودیتهاییکهدرمسیرتولید
وجوددارد،احتماالاینواکسنبهشکلیکجاواردنخواهدشد
اماباتوجهبهزمانبندیکهاستفادهازآنهاداردوبایددردورههای
چند هفتهای زده شود ،به شکل مداوم واردات آنها ادامه خواهد
داشت.میتوانبهشدتامیدواربودکهتافروردینیااردیبهشت

امسال ،تمام گروههای خطر و شهروندان باالی  ۶۰سال ایرانی
واکسینه شوند و به این ترتیب بحران کرونا و مرگ و میر باالی
ناشی از این ویروس به پایان رسیده و در گامهای بعد با واکسینه
کردنمابقیگروهها،انشااهللبهسمتریشهکنکردنآنحرکت
خواهیمکرد.

ماجرای هجوم خارجیها به اهواز برای خرید مسکن واقعیت دارد؟

ایسنا -به دنبال مکاتبه گمرک ایران با ستاد
مبارزهباقاچاقکاالوارزدربارهتبعاتثبتحضوری
گوشی تلفن همراه در مبادی ورودی ،معاون فنی
گمرکایراناعالمکردکهطیپیگیریهایصورت
گرفته رجیستری گوشی تلفن همراه از ابتدای دی
ماهغیرحضوریخواهدشدوتمامیفرایندحضوری
در مبادی ورودی برای ثبت مشخصات در کمتر از
یکدقیقهتوسطبارکدخوانانجاممیشود.
از ۱۲مهرامسالبهگمرکاتاجراییابالغشدکه
هرگونهثبتغیرحضوریتلفنهمراهوبعدازخروج
ازگمرکاتاجرایی(مبادیورودی)توسطمسافرین
ممنوع است ،براین اســاس باید اظهار و ثبت تلفن
همراهمسافرانفقطدرمحلمبادیورودیوپساز
احرازهویتدقیقوتشخیصغیرتجاریبودنوطی
تشریفاتگمرکیدرلحظهورودبهکشورانجامشود.

روال کاهش قیمت در
بازار خودرو درنهایت
میتواند هم دالالن و
همتولیدکنندگانرابا
بحران مواجه کند .در این
میان خودروسازانی که
آیندهفروشی 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
صحتداشتهباشد.
به گزارش مهــر ،محمود محمــودزاده در
نشســت خبری  ۲۲آذر ماه در ادعایی عجیب
اعالم کرد متوسط قیمت مسکن در خوزستان
(اهواز) در آبان ماه امســال ،متری ۲۳میلیون و
 ۵۰۰هزارتوماناست.
در حالی که این شــاخص (متوسط قیمت
مسکن) در ســایر کالنشــهرها زیر متری ۱۱
میلیونتوماناستوتنهاتهراناستکهمتوسط

قیمت مســکن متری  ۲۷میلیون و  ۸۰۰هزار
تومانرادرمعامالتآبانماهمسکنتجربهکرد.
عراقیها؛رتبهاولخریدملک
درترکیهطی ۲۰۱۵تا۲۰۲۰
نیمه مهر ماه امسال ،ســایت خبری میدل
ایست نیوز نوشت :بر اساس اعالم سازمان آمار
ترکیه،آمارفروشمسکندراینکشوردرفاصله
میان سپتامبر ۲۰۱۵تا اوت ۲۰۲۰طی این پنج
ســال  ۷میلیون و  ۱۵۴هزار و  ۸۷۱واحد بوده
که بیشترین آنها به ترتیب به استانبول ،آنکارا،
ازمیر ،و آنتالیا مربوط میشــود .در این میان،
 ۱۵۴هزار و  ۸۷۱خانه به افراد خارجی فروخته
شده که ۳۹.۸درصد آن در استانبول بوده است.
شهروندان عراقی با خرید  ۳۰هزار و  ۲۰۹خانه
در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه و شهروندان
ایرانی با خرید  ۱۵هــزار و  ۸۳خانه در رتبه دوم
و شهروندان عربستانی با خرید  ۱۳هزار و ۲۹۶
خانه در رتبه سوم ،و شهروندان روسیه با خرید

 ۱۱هزار و ۲۲۸خانه در رتبه چهارم و شهروندان
کویتیباخرید ۱۰هزارو ۱۳۷خانهدررتبهپنجم
قرار دارند .ترکیه پیش از این مشوقهایی برای
خریداران خارجی مســکن در خاک این کشور
تعیینکردکهشاملپرداختوامواعطایاقامت
میشود .به نظر میرســد بر اساس آمار ،گزینه
نخست عراقیها برای سرمایه گذاری در بخش
امالک سایر کشــورها ،استانبول ترکیه باشد تا
خوزستانایران.
قانوندربارهخریدوفروشامالک
بهاتباعغیرایرانیچهمیگوید؟
بر اســاس آئین نامه اجرایی قانون وظایف
وزارت امور خارجه مصوب  ۱۳۶۴مجلس که
در ســال  ۷۴در هیئت دولت وقت به تصویب
رســید ،اگر اتبــاع خارجی خواهــان خرید
امالک در ایران باشند ،میبایست 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 میشود
و متقاضــی میتواند ملکی که پیــش از این
مشخصات و محل دقیق قرار گرفتن آن را به
دفاتر نمایندگیهای وزارت خارجه در خارج
از کشور ارائه کرده ،ابتیاع و خریداری کند.
با توجه به زمــان ب َر و پیچیــده بودن این
فرآیند ،بســیاری از اتباع غیر ایرانیِ متقاضیِ
خرید مســکن در ایران ،ترجیح میدهند تا با
روشهای وکالتی و اعطــای وکالت به اتباع
ایرانی ،امــاک مورد نظر خــود را خریداری
کنند؛ در این صورت ،ســند ملک خریداری
شــده ،به نام وکیل آن فرد غیر ایرانی به ثبت
میرسد 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.
معاونوزیرراهبرچهاساسیچنین
ادعاییرامطرحکردهاست؟
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو
کمیسیونعمرانمجلسدرگفتوگوباخبرنگار
مهر درباره صحت و سقم ادعای معاون وزیر راه
اظهار داشت :انتشــار این گونه خبرها میتواند
تبعات بین المللی داشــته باشد؛ معلوم نیست
معاونوزیرراهبراساسچهاسنادیچنینادعایی
رامطرحکردهاست.ویادامهداد:مسکندراهواز
گرانهستامادلیلگرانیآن،وجودمنطقهآزاد
ومجموعهپتروشیمیدراستاناست؛مسکندر
ماهشهر که کارخانه پتروشیمی داریم ،از اهواز
هم گرانتر است پتروشیمی نه تنها هیچ خیری
برایمردمنداشت،بلکهسببگرانشدنمسکن
همشدهاست.

