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 فعالیت کسب و کارها بر اثر کرونا 
به  طور کامل متوقف شده بود

نشان  ایران  آمار  مرکز  بررسی  نتایج   ] ]مهر
شده  موجب  کرونا  ویروس  شیوع  که  می دهد 
فعالیت ۳۸ درصد کسب وکارها در اسفند ۹۸ و 
فروردین ۹۹ به  طور کامل متوقف شود که البته این 
عدد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در 
این گزارش آمده است که در اسفند ۹۸ و فروردین 
۹۹ فقط ۲۲ درصد کسب وکارها با تمام ظرفیت به 
در  عدد  این  که  بودند  داده  ادامه  خود  فعالیت 

اردیبهشت  به ۳۴ درصد بهبود یافت.

رشد حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب 
در بخش صنعت، معدن و تجارت

]ایسنا[ آمارهای رسمی نشان می دهد تا پایان 
خرداد امسال ۲۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری به 
هیأت  در  دالر  ۶۰۴ هزار  و  ۴۴۰ میلیون  ارزش 
سرمایه گذاری خارجی مصوب شده که به لحاظ 
تعداد و حجم به ترتیب ۴.۱ و ۱۹.۸ درصد نسبت به 
مدت مشابه  سال ۹۸ افزایش داشته است. در سه 
ماهه اول  سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی در 
بخش صنعت، معدن و تجارت شامل ۲۴ طرح به 

ارزش ۳۶۷ میلیون و ۴۹۰ میلیون دالر بود.

 خودرو از ابتدای  سال جاری
 تا پایان خردادماه تولید شده است

]ایرنا[ برپایه آمارهای سامانه کدال، از ابتدای 
 سال جاری تا پایان خرداد،  ایران خودرو ۹۶ هزارو۴۹۰ 
و  دستگاه  ۷۹ هزارو۵۲۰  سایپا  دستگاه، 
تولید  پارس خودرو ۲۷ هزارو۱۳۶ دستگاه خودرو 
کرده اند.  در سه ماهه امسال ۱۶ هزار و ۸۱۰ دستگاه 
در خانواده ایکس ۱۰۰ )پراید( و ۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه 
در گروه کیو ۲۰۰ )کوییک( نیز در پارس خودرو تولید 
شد. پارس خودرو تولید محصول گروه ایکس ۱۰۰ 
شرکت  برای  الزحمه ای  حق  صورت  به  را  )پراید( 

سایپا انجام می دهد. 
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]سجاد خداکرمی[ نرخ ارز که از حدود دو هفته پیش روند صعودی 
قابل توجهی به خود گرفته بود در بازار روز چهارشنبه این هفته به عقب 
نشست؛ روند کاهشی که در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت تا جایی که 
 نرخ ارز های مرجع چون دالر و یورو که  به ترتیب رکورد های ۲۰  هزار و ۴۰۰ و

۲۲ و ۳۰۰هزار تومان را  در روز سه شنبه به ثبت رسانده بود در آخرین روز 
این هفته به ۱۹ هزار و ۵۰  و  ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار آزاد  رسید.

در هفته های اخیر همزمان با نمایان شدن آثار اقتصادی شیوع کرونا 
و کاهش صادرات و واردات به  علت محدودیت های مرزی و کاهش 
درآمدهای نفتی و قطعنامه اخیر شورای حکام، بازار ارز شاهد روزهای 
متالطمی بود که از میانه هفته گذشته روند آن تغییر کرد. همه این 
عوامل در تالطم بازار ارز در شرایطی روی می دهد که بانک مرکزی و دولت 
معتقدند التهابات ارزی و شوک فعلی در بازار ارز موقتی است و در روزهای 
آینده تمام می شود. این گفته ها البته یک فصل مشترک با گفته های 
بسیاری از فعاالن بازار و کارشناسان داشت و آن هم جایی بود که همگی 
یکی از دالیل مهم نوسانات اخیر ارزی را برنگشتن ارزهای صادراتی به 
کشور دانستند اما در دیگر عوامل دخیل در این وقایع قیمتی، چندان 

اشتراک نظری میان دولت با فعاالن بازار و کارشناسان وجود ندارد.
با این همه عقب نشینی نرخ ها در بازار ارز در شرایطی روی می دهد که 
برخی آن را ماحصل ورود بازارساز و اقدامات آن برای تغییر جهت قیمت ها 
رسمی  خبرگزاری های  در  منتشرشده  اطالعات  براساس  می دانند. 
بازارساز برای کنترل قیمت ها از روز سه شنبه حدود ۱۸۰ میلیون دالر به 
بازار تزریق کرده است؛ هر چند که براساس همین خبر ها از این واقعه 
استقبال چندانی نشده و حدود کمتر از ۱۰ میلیون دالر از این ارز متقاضی 
داشته است. از سوی دیگر روز پنجشنبه هفته پیش روابط عمومی 
بانک مرکزی خبر داد که صرافی های غیربانکی می توانند نسبت به خرید 
منابع ارزی از طریق بانک های عامل اقدام کنند؛ این مسأله بیانگر آن 
بود که بازارساز به دنبال افزایش عرضه ارز در بازار است. در این میان، به 
نظر می رسد برخی از نوسان گیران نیز ترجیح داده اند به  جای آنکه در برابر 
نزول قیمت دالر مقاومت کنند، در زمینه فروش همراه بازارساز شده 
و از خریدهای پیشین سود کسب کنند. به گفته برخی فعاالن، ریزش 
قیمت دالر از اواخر روز سه شنبه پیشین شروع شد. این ریزش انتظارات 
کاهشی درباره بازار را طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته افزایش 
داده بود. برخی فعاالن اعتقاد داشتند،  معامله گران از خریدهای قبلی 
خود سود برده اند و همین سود زمینه ساز افت قیمت ها شده است. 

این در حالی بود که دسته ای دیگر باور داشتند سیگنال افزایش عرضه 
ارز زمینه ساز تغییر مسیر معامالت ارزی شد.

بازار منطق افزایشی دارد اما عوامل کوتاه مدت نقش آفرینی 
کاهشی داشته اند

دانشگاه  اقتصاد  استاد  و  ارز  بازار  کارشناس  افسری،  کامبیز 
عالمه طباطبایی، درباره دالیل کاهش نرخ ارز ها طی روز های آخر هفته 
گذشته به »شهروند« می گوید: »معموال رفتار بازار در شرایطی که قیمت 
با جهش قابل توجه و یک باره ای روبه رو می شود این است که تا اندازه ای 
قیمت ها برمی گردند؛ بخشی از واقعیتی که با آن مواجهیم این است اما 
جدای از این موضوع یک اقدام از سوی بانک مرکزی صورت گرفت و طی 
آن بازارساز به صرافی ها اجازه داد تا ارز را از بازار متشکل ارزی خریداری کرده 
و در بازار آزاد به فروش برسانند. به نظر می رسد این دو در کنار هم بیش 
از دیگر عوامل مسبب شروع روند کاهشی در این بازار بوده است.«او 
در ادامه درباره طول عمر روند کاهشی نرخ ها در بازار ارز نیز خاطرنشان 
می کند: »منطق اقتصاد می گوید ما در کشور با  نقدینگی بسیار بزرگی 
روبه رو هستیم و به همین سبب بازار های گوناگون ازجمله بازار ارز 
هرازچندگاهی با جهش قیمتی روبه رو خواهند شد اما عوامل روانی و 
عوامل سیاسی نیز در این بازار ها و وقایع آینده آنها تأثیرگذار هستند. با 
این همه معتقدم در کوتاه مدت بازارساز می تواند با برخی اقدامات کنترل 
بازار ارز را تا حدودی در دست بگیرد اما این امری گذرا خواهد بود و پس از 

آن باز هم شاهد افزایش نرخ  ها در بازار ارز خواهیم بود.«

ارزپاشی و تزریق عوامل روانی بازار را فعال کنترل کرده است
سعید نایب، استاد اقتصاد در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی، 
دیگر کارشناسی است که در زمینه وضع بازار ارز با »شهروند« به گفت وگو 
می گوید:  بازار  در  اخیر  قیمت  جهش   چرایی  درباره  او  نشست. 
»محدودشدن منابع ارزی کشور در عرضه ارز تأثیر گذاشته و این موضوع 
کاهش عرضه بازار را به سوی افزایش نرخ ها سوق داد و در آینده هم تکرار 
خواهد شد. هر چند که بازارساز بنا بر خبر هایی که در خبرگزاری های 
رسمی کشور انتشار یافته، در بازار مداخله کرده و چند ده میلیون از 
ارز های گوناگون را به بازار عرضه کرده است اما این اقدام به صورت 
مقطعی خواهد بود و متعاقبا تأثیر آن هم مقطعی است.«او در ادامه 
می افزاید: »به دلیل فشار هایی که از سوی آمریکا در قالب تحریم ها به 

کشور وارد می شود، پنجره های اقتصادی تا حدود زیادی بسته شده 
است و این موضوع نشانه هایی بروز داده که سبب شده است بخش 
غ از آگاهی نسبت به داده های اقتصادی و در تجربه  بسیاری از مردم فار
زیسته اقتصادی خود به این نتیجه برسند که اقتصاد کشور در حال 
ضعیف شدن است. چنین بار روانی سبب می شود تا تقاضا در بازارهای 
گوناگون برای پوشش ریسک های اقتصاد ملی افزایش یابد و بازار ارز نیز 
از این امر مستثنا نیست و تا چنین امری در میان است بازار ارز هم 
ادامه  در  بود.«نایب  خواهد  روبه رو  افزایشی  روند  با  هرازچندگاهی 
خاطرنشان می کند: »هر چند پای عوامل دیگری هم در میان است اما دو 
عامل برشمرده شده بیشترین تأثیر را بر بازار گذاشته و اقدامات مقطعی 
چون تزریق ارز به بازار و برخی عوامل روانی برای کنترل بازار نتایج مقطعی 
در پی خواهد داشت.« این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از 
سخنانش به پیوند بازار ارز و بورس می پردازد و می گوید: »رشد بازار 
سرمایه بخش بسیاری از نقدینگی بازار را به خود جذب کرده است و 
تا فشار  که همین سبب شده  کرده  ایجاد  روانی  چشم انداز مثبت 
نقدینگی تا حدودی از روی بازار های دیگر برداشته شود اما این موضوع 
هم سقف مشخصی خواهد داشت و در میان مدت تأثیر ضربه گیربودن 
بازار سرمایه برای دیگر بازار ها کاهش خواهد یافت و فشار قیمتی 
بیشتری در بازار ارز و دیگر بازار ها شاهد خواهیم بود.«او همچنین به 
تجربه حدود دو  سال گذشته در افزایش نرخ ارز و کنترل آن اشاره کرده و 
یادآور می شود: »برای فهم آنچه امروز در بازار ارز می گذرد باید شرایط 
نقدینگی امروز را با شرایط دو  سال پیش مقایسه کنیم، با این مقایسه 
می بینیم که اقدامات کنترلی در چنان شرایطی که کیک نقدینگی تا این 
حد بزرگ نشده بود، پاسخگو بود. همچنین در آن زمان ارزپاشی در بازار به 
سبب وضع مساعد منابع ارزی کشور امتداد یافت و اقدامات کنترلی 
بازارساز را تحکیم بخشید و سبب شد تا نرخ ها با شیبی منطقی کاهش 
پیدا کند اما امروز منطق  آمار ها در اقتصاد ملی و همچنین جو روانی که در 
پی کاهش ارزش پول ملی رخ نمایی کرده است، روند قیمت ها را در بازار  
ارز در اختیار گرفته است.«اگر سخنان کارشناسان اقتصادی را در کنار 
منطق های آماری جاری در اقتصاد ایران قرار دهیم، به نظر می رسد آرامش 
چندروزه  بازار ارز و عقب نشینی قیمت ها در این بازار مقطعی باشد، اگر 
چه  نقش آفرینی های بازارساز شیب این افزایش احتمالی را کم می کند اما 
آنچه مورد توافق است شروع روندی از افزایش نرخ هاست که با جرقه 

بعدی روی خواهد داد.

 پس از دو هفته افزایش، بازار ارز از چهارشنبه گذشته روند کاهشی در پیش گرفت

ارز فعال عقب نشست
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هزار دستگاه

کامبیز افسری: »دو عامل در 
خ ارز تاثیرگذار بود.  کاهش  نر

اول آنکه رفتار بازار در شرایطی 
که قیمت با جهش
 قابل توجه روبه رو می شود  

این است که تا اندازه ای 
قیمت ها برمی گردند؛ 

همچنین بازارساز نیز به 
صرافی ها اجازه داد تا ارز را از 

بازار متشکل ارزی خریداری 
کرده و در بازار آزاد به فروش 

برسانند.«

سعید نایب: »بازارساز در 
بازار مداخله کرده و چند 

ده میلیون از ارز های گوناگون 
را به بازار عرضه کرده است اما 

این اقدام به صورت مقطعی 
خواهد بود و متعاقبا تأثیر آن 

هم مقطعی است.«

مصطفی عسگری - خبرگزاری ایسکا

بر  اجتماعی  روزنامه نگاری  اول[  صفحه  از  ]ادامه 
مسائل  از  مشترک  سهم  به  رسیدن  برای  گفت وگو  پایه 
اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در حل مسائل و 

مهار یا کاهش آسیب های اجتماعی مبتنی است.
در  فنونی  و  شیوه  روایت،  از  می توان  ترتیب  این  به 
روزنامه نگاری اجتماعی نام برد که مخاطب را سرگردان در 
میان انبوهی از خبرهای زرد و جعلی، گزافه گویی ها و تبلیغات 
رها نمی کند. به این معنی روزنامه نگاری اجتماعی نه ترویج 
مسائل  سراغ  به  خوش خیالی.  تزریق  نه  است،  دلهره 
 ملموس و واقعی می رود و در پی یافتن راه  حل های ممکن

برای آنهاست.
دیده بانی  خصلت  می تواند  اجتماعی  روزنامه نگاری 
روزنامه ها را تقویت کند و در کنار توصیف مدام مشکالت 

و مسائل، به جست وجو برای یافتن راه  حل آنها بپردازد و در 
این راه بکوشد. حال باید دید »شهروند« در چه حد به این 
مبانی و مولفه ها نزدیک شده است. آیا توانسته مسائل 
بنیادین، مزمن و حاد جامعه ایرانی را به تصویر درآورد یا 
شده  اجتماعی  آسیب های  خبری  جذابیت های  گرفتار 

است؟
»روزنامه نگاری  به  شدن  نزدیک  دارد،  اهمیت  آنچه 
اجتماعی« است، نه »روزنامه نگاری آسیب های اجتماعی«. 
به  نخست  رویکرد  به  وفاداری  و  بسیار  دو  این  تفاوت 
مراتب دشوارتر از رویکرد دوم است. امید آنکه »شهروند« 
برای پیمودن راه اول همچنان بکوشد و جامعه حرفه ای و 
و  سهیم  تجربه هایش  و  دانسته ها  در  را  عمومی  حوزه 

شریک کند.

بایدها و نبایدهای روزنامه نگاری اجتماعی

یادداشت


