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تصمیم نهایی عربستان درباره حج اعالم شد
مقامهای عربستان سعودی اعالم کردند مراسم حج امسال
به دلیل نگرانیهای ناشی از گسترش ویروس کرونا با حضور
زائران مقیم در این کشور برگزار میشود .عربستان سعودی
اعالم کرد مراسم حج امسال به دلیل نگرانیهای ناشی از
همهگیری ویروس کرونا به ۶۰هزار زائر واکسینهشده مقیم
این کشور محدود خواهد شد.مقامهای عربستان سال گذشته
نیز شمار شرکتکنندگان مراسم حج را کاهش دادند و حج را با
حضور گروه کوچکی از زائران برگزار کردند.بر اساس بیانیهای
که روز شنبه در خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از وزارت حج
و عمره این کشور منتشر شده است ،مراسم حج امسال که از
اواسط جوالی برگزار میشود نیز به افراد واکسینهشده بین۱۸
تا  ۶۵سال محدود خواهد بود.عربستان پیشتر نیز با خطرات
نوع دیگری از ویروس کرونا که سبب بیماری ویروسی به نام
«مرس» میشود ،مواجه شده بود و تمهیدات بهداشت عمومی
را در طول حج  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳افزایش داد.در سا لهای
اخیر مقامهای عربستان سعودی حضور زائران از کشورهایی
با مبتالیان به «ابوال» را نیز ممنوع کرده بودند.از زمان شیوع
ویروس کرونا در عربستان سعودی بیش از  ۴۶۲,۰۰۰مبتال
و  ۷,۵۰۰مرگ بر اثر ابتال به این ویروس گزارش شده است.
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افزایش رکود در بازار خودرو

اخبار سیاسی و گمانه های نتایج مذاکره و انتخابات ریاست جمهوری باعث تردید خریداران و فروشندگان در بازار خودروی داخلی شده است؛ خودروهای خارجی چه شرایطی دارند؟

االکلنگ قیمت دالر در روزهــــای اخیر
سردرگمی بیش از پیش بــازار خــودرو در
روزهــای اخیر را به همراه داشته است .به
گفته فعاالن بازار خــودرو ،روند پیش رو در
بازار دالر موجب شده بازار خودرو طی هفته
های اخیر چندان واکنشی به تغییرات این
بــازار از خود نشان ندهد .در این خصوص
می توان به رصد بازار خودروی دیروز 23
خ ــرداد مــاه  1400اش ــاره کــرد ،ارزیــابــی
های صورت گرفته نشان می دهد در حالی
که نرخ دالر برخالف دو روز گذشته  ،روز
یک شنبه روند صعودی به خود گرفت ،اما
بازار محصوالت پرطرفدار سایپا بدون توجه
به این تغییر به مسیر خود ادامه دادند و غیر
از افزایش اندک قیمت «کوییک معمولی» و
«ساینا» سایر محصوالت این شرکت در بازار
بــدون تغییر قیمت عرضه شدند.از سوی

دیگر به گفته فعاالن بازار خودرو رشد یا افت
قیمت در بازار خودرو در شرایط کنونی تاثیر
چندانی در معامالت ندارد و بازار همچنان
با معامله اندک به راه خود ادامه می دهد و با
این شرایط می توان گفت بازار خودرو بیش
از پیش در رکود فرو رفته است و دست و پا
زدن برای خروج از رکود تاکنون راه به جایی
نبرده است.نوسان قیمت دالر از یک سو و
انتظار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات و
انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بازار
بــا رک ــود شدید روبه رو شود .روندی که به
اعتقاد فعاالن

بازار خودرو تا پایان انتظار برای اعالم نتایج
مذاکرات و ایجاد ثبات در نــرخ دالر تــداوم
خواهد داشت .براساس ارزیابی بازار خودرو
تنها «کوییک معمولی» طعم رشد قیمت را
چشید و با قیمت  152میلیون تومان در بازار
عرضه شد.از جمله محصوالت سایپا که یک
شنبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند ،میتوان به
«شاهین»« ،کوییک« ،»Rکوییک معمولی»،
«تیبا صندوق دار»« ،تیبا »2و «ساینا» اشاره
کرد .به جز کوییک معمولی سایر محصوالت
پرطرفدار سایپا روز یک شنبه بــدون تغییر
قیمت در بــازار معامله شدند .براین اساس

«کوییک »Rدیــروز در بــازار با قیمت 158
میلیون تومان عرضه شد«.ساینا» نیز یک
شنبه در بازار با افزایش  500هزار تومانی ،
با قیمت  145میلیون و  500هزار تومان در
بازار قیمت خورد  .خانواده تیبا نیز روز آرامی
را پشت سرگذاشتند و «تیباصندوق دار» رشد
یک میلیونی را تجربه کرد و با قیمت 129
میلیون تومان عرضه شد و مــدل هــاچ بک
این خودرو «تیبا »2معمولی نیز بدون تغییر
در بازار با قیمت  136میلیون رقم خورد.از
سوی دیگر با رصد بازار خودرو میتوان گفت
که براساس قیمت هــای جدید اعالمی از
سوی شرکت های خودروساز قیمت شاهین
به  291میلیون تومان رسید .به گفته فعاالن
بازار خودرو هنوز قیمت بازاری این خودرو
مشخص نیست و این افزایش تنها به قیمت
کارخانه ای آن باز می گردد.

▪سرگیجه خودروهای خارجی

اما خودروهای خارجی درروزهــای ابتدای
هفتهبانوسانقیمتدرپایتختخریدوفروش
میشود.بیشازیکماهاستکهبحثواردات
خودرو دوباره بر سر زبانها افتاده و اظهارنظر
در باره آن زیاد است .خودروسازان نیز به سبب
اینکهممنوعیتوارداترادرراستایحمایت
از خود نمیدانند ،با آن موافقت کردهاند.
این روزهــا این موضوع توسط کاندیداهای
انتخابات ریاستجمهوری نیز مورد حمایت
قرارگرفتهاست.طیاینمدت فصلمشترک
اظهارنظرها حول خروج خــودرو از انحصار
سه شرکت بــزرگ خودروساز بــود .هرچند
کاندیداهای ریاستجمهوری پاسخ صریحی
به آزادسازی واردات خودرو پس از سه سال و
نیم توقف ندادند اما بازار خودرو این روزها در
انتظار به سر می برد.

