
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

شــیوع ویروس کرونا ادامه فعالیت بسیارى از کسب و کارها را با 
مشکالت جدى روبرو کرده است و نتیجه آن تعطیلى برخى بنگاه  ها 

و بیکارى تعداد قابل مالحظه اى از نیروهاى کار است.
به گزارش جهان اقتصاد، رسانه ها نیز از این شرایط مستثنى نشده و 
به دلیل مشکالت اقتصادى برخى از آنها رو به تعدیل نیرو آورده اند 
که این موضوع موردانتقاد انجمن صنفى روزنامه نگاران استان تهران 

قرارگرفته و در این خصوص بیانیه اى صادر کرده است.
تاریخ 160 سالۀ مطبوعات ایران هیچگاه شاهد چنین وضع دشوار 
و نفس گیرى نبوده اســت. اگرچه در این تاریخ طوالنى همواره 
ســایۀ ناخجســتۀ برخوردهاى حذفى امنیتى بر سر مطبوعات و 
روزنامه نگاران ایران سنگینى داشته اســت، اما اینک براثر انواع و 
اقسام بحران ها و بى برنامگى هایى که به مطبوعات کشور تحمیل 
گردیده، حتى بقاى مطبوعات و خصوصاً روزنامه ها، قویاً به مخاطره 
افتاده است. در این میان به ویژه مطبوعاتى که بطور مستقیم یا غیر 
مستقیم وابسته به نهادها و سازمانهاى دولتى و عمومى نیستند، و از 
بودجه عمومى کشور تامین مالى نمى شوند بسیار بیشتر تحت فشار 

و در معرض خطراند.
بحران اقتصاد مطبوعات به اندازه اى سنگین شده است که تاب و 
توان از آنها گرفته و به ســختى مى توانند این روزهاى دشــوار را 
پشت سر بگذارند. متأسفیم که در این وضعیت سخت و نفس گیر، 
اولین گروهى که دچار آسیب شده و امنیت شغلى خود را از دست 

مى دهند، روزنامه نگاران هستند. 
از سال گذشته تاکنون، تعداد قابل مالحظه اى روزنامه هاى مستقل 
و حتــى برخى روزنامه هاى وابســته به نهادهــاى عمومى، مثل 

روزنامه هاى شرق، اعتماد، ابتکار، جهان صنعت، ایران، شهروند و ... 
به عنوان اولین راه براى کاهش هزینه ها و امکان بقا، اقدام به اخراج 
تعدادى از روزنامه نگاران خود کرده اند. انجمن صنفى روزنامه نگاران 
استان تهران اخراج روزنامه نگاران را تقبیح کرده و تأکید دارد امنیت 
شغلى روزنامه نگاران مى بایســت محترم شمرده شده و از اخراج 
روزنامه نگاران اکیداً خوددارى شــود. روزنامه نگاران رکن اصلى 
خانوادة یک روزنامه اند. هیــچ خانواده اى براى کاهش هزینه ها و 

مقابله با بحران اقتصادى اعضاى خود را از خانه بیرون نمى کند.
اما از سوى دیگر این واقعیت تلخ و مهلک نیز پیش روى ماست که 
غیر از روزنامه نگاران که تنها هستند، روزنامه ها به ویژه در مطبوعات 
مســتقل هم تنها مانده اند. میزان بى برنامگى و بى اعتنایى دولت و 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به مصائب روزنامه ها به اندازه اى 
است که موجب مى شود گمان بریم که شاید از بالیى که درحال 
نزول بر سر مطبوعات است استقبال هم مى کند و مطبوعات را رها 

کرده اند تا خود به مرگ اقتصادى و تدریجى از بین بروند. 
برخوردارى از مطبوعات آزاد و مستقل، حق ذاتى و اساسى ملت 
است. در اینجا مســئله تنها بیکارى یا اخراِج غیرمسئوالنه برخى 
خبرنگاران نیست بلکه مسئله ضایع شدِن یک حق اساسى ملت 
در دستیابى به رسانه هاى آزاد و مستقل است. همانگونه که توقیف 
و لغو امتیاز غیرقانونى مطبوعات محکوم و ناقض حقوق اساسى 
مطبوعات و روزنامه نگاران و ملت است، بى ارادگى و بى برنامگى 
دولت براى حل مشکالت اقتصادى ناشى از بحرانهاى موجود که 

به مطبوعات نیز تحمیل شده است، به عنوان زمینه ساز از بین رفتن 
مطبوعات یکى از مصادیق نقــض حق هاى مطبوعات و حقوق 
ملت است. انجمن صنفى روزنامه نگاران استان تهران بى توجهى 
دولت و وزارت فرهنگ ارشــاد اسالمى به وضعیت مطبوعات را 
قویاً تقبیح کرده و خواســتار آن است که دولت و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى با پذیرش مسئولیتى که بر عهده دارند، به فوریت 
و بــا اتخاذ راه حل هاى مؤثر و فــورى اقدامات الزم براى کاهش 
مشکالت اقتصادى مطبوعات به انجام رسد. این وظیفه البته تنها 
مختص دولت هم نیســت، شــرکت ها و بنگاه هاى خصوصى، 
نهادهاى غیردولتى و مدنى و بخش خصوصى ما هم بر پایه اصل 
مسئولیت اجتماعى باید به صحنه بیایند و از کیاِن روزنامه نگارى 
مستقل که به نوعى مدافع حقوق همه آحاد جامعه است حمایت 
کنند. همچنین از آنجا که شرایط تحمیل شده به مطبوعات دشوار 
و پیچیده اســت و از انجا که حضور و فعالیت مطبوعات آزاد و 
مستقل یکى از حقوق ملت و نیازهاى عمومى و حافظ منافع ملى 
اســت و از انجا که بدون مشــارکت جمعى نمى توان گام مؤثرى 
برداشت،انجمن از عموم همکاران، اساتید ارتباطات، کارشناسان و 
مدیران مطبوعات عالقمندان دعوت مى کند تا با مشارکت فکرى 
فعال دیدگاهها و نظرات خود را براى برون رفت از بحران مهلک 
کنونى مطبوعات ایران با انجمن در میان بگذارند. انجمن با مالحظۀ 
محدودیتهاى بهداشتى ناشى از شیوع کووید 19 با احترام فراوان به 
مشارکت کنندگان در این بحث، به شکل مکتوب، جلسات محدود 
حضورى و برخط، نظرها و پیشنهادها بررسى و جمع بندى و منتشر 

خواهد کرد.
انجمن صنفى روزنامه نگاران استان تهران امیدوار است با مشارکت 
جمعى بتوانــد گزارش نهایى را پایان تیرماه جارى تنظیم و اعالم 

نمائیم. 

سعادت دهقان، رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایران و ترکیه 
مى گوید: مرزهاى زمینى و ریلى ترکیه براى تجارت باز است؛ 
براى تردد مسافر هر کشور فقط شهروند خودش را مى پذیرد. 
قرار است از پانزدهم مردادماه مسیر هوایى هم بازگشایى شود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، روز 
یکشنبه، چهارم اسفندماه 1398؛ ترکیه مرزهاى زمینى خود را 
با ایران بست و مرزهاى هوایى اش را یکسره کرد؛ ساعت پنج 
عصر روز یک شــنبه وزیر بهداشت ترکیه عنوان کرد که تمام 
بزرگراه ها و خطوط راه آهن از مسیر ایران بسته شدند و پرواز 

هواپیماها از این کشور نیز معلق شدند.
 از چهارم اســفندماه دو گذرگاه مــرزى کاپیکوى (رازى) در 
استان وان، اسندره (سرو) در استان هاکارى ترکیه و هم چنین 
گذرگاه بازرگان به روى مسافران ایرانى بسته شد. تا اینکه در 

پانزدهم خردادماه مرزهاى زمینى ترکیه با ایران بازگشایى شده و 
تجارت ایران با ترکیه از طریق ریل و گمرك رازى فعال شد؛ 
اما سید روح اهللا لطیفى، سخنگوى گمرك از کند بودن سرعت 

صادرات گالیه مى کند.
به گفته لطیفــى، به علت ســخت گیرى هاى دولت ترکیه در 
کنترل کاال و گرفتن تســت کرونا از افراد، صف هاى طوالنى 
کامیون هاى ایرانى در مرز شکل گرفته و مسیر حرکت کاالهاى 
صادراتى ایران به کشــورهاى اروپایى با اختالل مواجه است. 
مرزهاى هوایى ترکیه به روى کشــورهاى دیگر به غیراز ایران 
بازگشایى شــده و شهروندان ترکیه نیز مى توانند وارد یا خارج 
شوند. چند روز قبل وزیر امور خارجه ترکیه، کاووس اوغلو، 
خبر داد که ترکیه برنامه دارد از یازدهم مردادماه، مرزهاى هوایى 
این کشــور را به روى ایران بازکرده و پروازهاى بین ترکیه و 

ایران را از سر بگیرد.
ایران و ترکیه در طول مرز 500 کیلومترى خود ســه مســیر 
عمده زمینى دارند. مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترك 

بازرگانى ایران و ترکیــه، در گفت وگو با «پایگاه خبرى اتاق 
ایــران» مى گوید: حدود دو هفته اســت که مــرز بازرگان با 
تالش هــاى مشــترك وزارت امور خارجــه، وزارت اقتصاد 
و دارایــى، گمرك، اتاق مشــترك بازرگانى ایــران و ترکیه و 
ارگان هاى مختلف بازگشایى شــده اســت؛ مرزى هاى زمینى 
تجارى حدود 18 روز است که براى صادرات و واردات کاال 

بازشده است.
به گفته ســعادت دهقان، در مرز بــازرگان حمل بار از طریق 
کامیون امکان پذیر اســت. البته شهروندان ترکیه هم مى توانند 
وارد ترکیه شــوند، اما هنوز مسافران ایرانى نمى توانند به این 

کشور تردد داشته باشند.
رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایران و ترکیه ادامه مى دهد: در 
مرز رازى تردد فقط با مسیر ریلى امکان پذیر است؛ تجارت با 

مسیرهاى ریلى ادامه دارد.
ســعادت درباره مرز ســرو هم مى گوید: این مــرز به روى 
شهروندان ترکیه اى باز است؛ ترکیه اى ها و ایرانى هایى که اقامت 

ترکیه دارند مى توانند از مرز سرو وارد ترکیه شوند.
او ادامــه مى دهد: طبق گفته مســئوالن ترکیه، مرزهاى هوایى 
پانزدهم مردادماه بازگشــایى خواهد شــد؛ تعطیلى مرزهاى 
هوایى یکى از مشکالتى اســت که براى برخى از شهروندان 
دردســرهایى را به وجود آورده اســت. دانشجویان خارج از 
کشور که مهلت اقامت آن ها در کشور مقصد تمام شده و منتظر 
بازگشایى مرز هستند تا بتوانند به دنبال حل مسائل اقامت خود 

بروند.
به گفته رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و ترکیه هر سه مرز 
بازرگان، رازى و سرو براى تردد کاال با ریل و کامیون 24 ساعته 
باز است، اما مرز بازرگان به دلیل تردد زیاد کامیون شلوغ است.
او مى گویــد: اآلن وضعیت صادرات بــه ترکیه خیلى خوب 
شــده اســت؛ ما مى توانیم کاالهاى خود را از مسیر ترکیه به 
کشــورهایاروپایى ترانزیت کنیم و صــادرات کاال به ترکیه به 
صورت ترانس شیپ منت است. وضعیت صادرات کاال به ترکیه 

روال عادى گذشته برگشته است.

رئیس اتاق مشترك ایران و ترکیه:

صادرات کاال به ترکیه به روال عادى برگشته است

بیانیه انجمن صنفى روزنامه نگاران استان تهران در تقبیح اخراج روزنامه نگاران:

هیچ خانواده اى براى کاهش هزینه ها،اعضاى خود را از خانه بیرون نمى کند
تحلیلگر

خبر

جنبش بى سر در بورس!

شــاخص کل درست زمانى روز چهارشنبه گذشــته به مرز 1420000 واحدى رسید که بسیارى از 
سهامداران براى پیشبینى اتفاقات روز شنبه، آخر هفته فعالى را در کانال ها و سایت هاى مرتب با بازار 
سرمایه طى کردند. درواقع سهامداران با مطالعه تحلیل ها، پیش بینى ها و اظهار نظرهاى افراد مختلف 
در تالش بودند تا به این ســوال پاسخ دهند که روز شنبه (امروز) با باز شدن بازار روند رکورد زنى 
شاخص کل ادامه دار خواهد بود و یا بازار وارد فاز اصالحى و یا حتى ریزش خواهد شد. آنچه طى 
دو روز اخیر بیش از همه در اظهارنظرهاى فعاالن بورس خودنمایى مى کرد گره زدن بازار سرمایه با 
انواع موضوعات با ربط و بى ربط حاشیه اى بود در واقع این اتصال موضوعات مختلف به جریان 
بازار، همیشه در بین فعاالن این حوزه مرسوم بوده ولى با حضور ده ها هزار فعال بورسى جدید طى 
چند ماه اخیر و به خصوص در چند روز گذشــته این گره زدن هاى موضوعى! به اوج خود رسیده 
است به طور نمونه گروهى معتقد بودند نوسانات هفته گذشته ارز باعث خواهد شد تا فشار فروش 
از روز شــنبه افزایش یابد در صفحه دیگرى مخالف این نظر گفته مى شد این افراد باور داشتند که 
نوسانات ارز و اظهار نظرهاى مسئوالن بانک مرکزى در کنترل نرخ ارز باعث مى شود تا میل حضور 

در بورس افزایش یابد.
گروهى مسائل سیاست خارجى بخصوص انتخابات آمریکا، تظاهرات و اغتشاشات خیابانى نیویورك، 
میناپلیس، لس آنجلس، واشنگتون و حتى توئیت هاى ترامپ براى مذاکره با ایران را در بازار سرمایه 
تاثیرگذار منفى مى دانستند، البته گروهى در صفحه مجازى دیگرى با استناد به رشد بازار بورس آن 
هم درســت بعد از اتفاقات اخیر آمریکا را دلیل مناسبى براى رشد شاخص کل مى دانستند. برخى 
از تحلیلگران، شــاخص روز شــنبه را آغاز اصالحات و ریزش مى دانند و عده اى دیگر شاخص 
1500000 و پرواز تا 1800000 را تا اواسط ماه جارى پیش بینى مى کنند، موجى از سهامداران عطش 
خرید دارند گروهى به دنبال فروش و برخى بى تفاوت از اتفاقات درحال سهامدارى تا پایان سال. 
اینکه کدام تحلیل صحیح است یا غلط؟ و یا هفته جارى زمان خرید است یا فروش؟ در جاى دیگر 
باید به آن پرداخته شود ولى آنچه مسلم است، بازار سرمایه دچار یک فشار روانى شدید شده و در 
این آشفتگى اظهارنظرها، هرکه بیشتر بتواند بر روان بازار تسلط پیدا کند مى تواند سرنوشت موج 

بعدى را به دست بگیرد.
ورود هزاران سهامدار جدید به بورس و چند برابر شدن جمعیت فعاالن این حوزه درحالى صورت 
گرفته که ســاختار بازار، هنوز خود را متناسب با جمعیت فعلى نکرده و همین جمعیت بزرگ در 
ساختار کلیشه اى غیرمنعطف باعث شده تا شاهده موج سرگردان و آشفته سهامداران جدید باشیم. 
لطف این روزهاى مسئوالن و دست اندرکاران بورس خالصه شده به ارائه سهام هاى عرضه اولیه و 
شاید نظارت بیشتر بر ناظران، ولى واقعیت این است که نبود لیدرهاى فعال در هدایت نقدینگى در 
خریدهاى مناسب باعث شده تا خریدهاى فله اى، سهام هاى بى ارزش را بادکنکى باال ببرد و از طرفى 
جمعیت سرگردانى مانند جنبش هاى بى سر! به شکلى بى منطق و تخریبى ارزش سهام ها را باال و 
پایین بکشند. باید دوباره تاکید کرد که تاالر بورس نیاز به حضور لیدرهاى با دانش و توانمندى دارد 
که بتواند جمعیت ده ها هزار نفرى نابلد و آماتور بورس را هدایت کنند تا رفتار هیجانى آنها باعث 
از بین رفته سرمایه ها، حبابى کردن ارزش برخى از سهم هاى بى ارزش و تخریب منطق بازار نشود. 

تقدیر نماینده شوش
 از عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازى اهواز

نماینده مردم شــوش در مجلس به مناســبت افتتاح طرح خط انتقال نفت از گوره به جاسک به 
عضو هیئت مدیره شرکت لوله سازى اهواز پیام تبریکى را منتشر کرد. به گزارش جهان اقتصاد، متن 
پیام محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شوراى اسالمى به حسام خوشبین فرعضو 
هیئت مدیره شرکت لوله سازى اهواز به این شرح است: شنیدن خبر موفقیت شما در پیشبرد اهداف 
و اعتالى نام شرکت لوله سازى اهواز در پروژه بسیار مهم گوره جاسک، در راستاى منویات مقام 
عظماى والیت (حفظه اهللا) باعث دلگرمى و خوشحالى همه کارکنان شرکت از جمله این جانب 
شد. انشااهللا در سایه عنایات حضرت حق و امام عصر (عج) در تمام مراحل کار و زندگى موفق و 
پیروز باشید. پروژه گوره به جاسک یک پروژه استراتژیک و حیاتى و یکى از مهم ترین پروژه هایى 

است که در شرکت مهندسى و توسعه نفت اجرا مى شود.
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