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محسن ایلچی
روزنامه نگار مالی 

شیوه پوش��ش خبری روزنامه نگاران مالی، همواره 
یک��ی از مباحث موردنظ��ر کارشناس��ان ارتباطات و 
اقتصاددانان اس��ت، بعد از وقوع بحران مالی در  س��ال 
2008، مناظره بزرگی بر س��ر علل وقوع این بحران، 
نقش رس��انه ها و روزنامه نگاران مالی ش��کل گرفت. 
گروهی بر این باور بودند که روزنامه نگاران نتوانستند 
روایتی مس��تقالنه و بي طرفانه ای از اوضاع اقتصادی 
به مردم ارایه کنند، این گ��روه از مردم، روزنامه نگاران 
مالی را در عدم پیش بینی وقوع بحران مالی و انتش��ار 
گزارش ه��ای واقعی و هش��داری، مقص��ر می دانند و 
ش��ماری هم اعتقاد دارند که روزنامه ن��گاران در ارایه 
گزارش  از عمق بحران مالی تعلل و تأخیر کرده است. 
برخی هم با نگاه کارشناسی، پیچیدگی بحران مالی 
را فراتر از درک رس��انه و توان تخصصی روزنامه نگاران 
 مالی می دانن��د. به هر ترتی��ب، بعد از وق��وع بحران، 
افکار عمومی، به دنبال شناخت مقصران حادثه مزبور 
بوده است که جدای از عملکرد مدیران سرمایه گذاری، 
ارش��د،  مقام��ات  و  اقتص��ادی  سیاس��ت گذاران 
 )Financial Journalism(روزنامه نگاران مال��ی
به عنوان مقصران بي خبری مردم ش��ناخته شده اند، 
این مقاله تالش کرده از زاویه نگاه مردم میزان اعتماد 

عمومی به رسانه ها را بررسی کند.
با وجود این که از روزه��ای اولیه وقوع بحران مالی در 
غرب در  سال 2008، رس��انه های ایرانی توجه ویژه ای 
به ابعاد متف��اوت وقوع این بحران اقتصادی داش��تند، 
اما هی��چ گاه درب��اره مناظره بزرگی ک��ه در غرب علیه 
روزنامه ن��گاران مالی و رس��انه های اقتص��ادی صورت 

گرف��ت، مطلب��ی در مطبوع��ات 
ایرانی منتش��ر نش��د، مقال��ه زیر 
ک��ه برگرفته از یک نظرس��نجی 
گسترده و دانشگاهی درخصوص 
بررس��ی اعتماد عمومی به نقش و 
جایگاه روزنامه نگاران مالی است، 
 تا ان��دازه ای ب��ه ابعاد این مس��أله

 توجه دارد.
بی توجهی منابع داخلی به نقش 
روزنامه نگاران مال��ی و اقتصادی 

در بروز بحران های اقتصادی از یک سو و کمبود منابع 
خارجی برای تأم��ل دقیق تر روی مس��أله عملکرد و 
کارکرد رس��انه ها در هنگامه رونق و رکود مالی باعث 
ش��د که مقاله پیش رو از فصلنامه نق��د روزنامه نگاری 
 »British Journalism Review«انگلیس��ی
شماره ژوئن  س��ال 2012 انتخاب ش��ده و مورد نقد و 
بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد با وجود این که مقاله 
تالش می کند، عملکرد روزنامه نگاران را از دریچه نگاه 
مردم مطرح کند، اما یکی از نقدهای وارده به خود مقاله، 
یک س��و نگری نسبت به کارکرد یا س��وء کارکردهای 
روزنامه نگاری مالی بعد از وقوع بحران مالی است. تقارن 
نظرخواهی مزبور با اوج گیری بح��ران مالی در یونان و 
رسوایی »هک موبایل« از سوی نش��ریه »ورلد نیوز«، 
اعتبار و روایی نظرسنجی را تا اندازه ای تحث تأثیر قرار 
داده است. نکته قابل توجه این که داده های نظرسنجی: 
»آی سی ام« با یک جامعه نمونه)Sample( به حجم 
2 هزار نفر جوان انگلیسی از تاریخ دوم تا چهارم نوامبر 
2011 به صورت یک حجم نمونه آنالین مصاحبه انجام 
داده که ضریب خطای آن مثبت و منفی 3درصد است.

     شباهت  ایران در بحث آثار اقتصاد و رسانه 
یکی از نکات برجس��ته این مقال��ه، جامع نگری و 
جزیی بینی نس��بت به تأثیر فعالیت رس��انه ها روی 
مخاطب است. در بخش جزیی نگری، در سطوری آمده 
است که اختصارنگاری و تخصصی نویسی مطبوعات 
اقتصادی ازجمله علل عدم ارتباط مخاطبان با محتوای 
نشریات اس��ت. یا در بخش دیگری آمده که طیفی از 
خوانندگان با اصطالحات اولیه اقتصادی نظیر تولید 
ناخالص داخلی آش��نایی ندارند. این مس��أله نشانگر 
این است که مش��کالت روزنامه نگاری در کشورهای 
توسعه یافته حتی می تواند با نارسایی هم صنفان آنها در 

کشوری نظیر ایران مشابه باشد.
ام��ا در بع��د کالن نگ��ری، ای��ن مقال��ه محصول 
یک مناظره وس��یع درب��اره نقش ه��ا و کارکردهای 
روزنامه نگاری مالی در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا 
بعد از وقوع و شیوع بحران مالی است، چنانچه »دمین 
  )LSE(تامبینی« استاد اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن
در مقاله ای تحت عنوان »اخالق و مسئولیت در عصر 
بحران و تغییر« که از سوی »سینا رویایی« و مترجم 
این مقاله در کتاب سه مقاله روزنامه نگاری به فارسی 
برگرداننده ش��ده اس��ت، به صورت کامال مبسوط و 

متوازنی آن را به چالش می کشد.
از مزایای این مقاله، ش��ناخت دقی��ق روز مصایب 
و مس��ائل روزنامه ن��گاری اقتصادی در کش��ورهای 
توس��عه یافته اس��ت؛ این مقاله با نگاهی تطبیقی، به 
فعاالن رسانه ای در کش��ور، یادآور می شود که هنگام 
بروز بح��ران، مخاطبان چ��ه انتظاری از آنه��ا دارند، 
هنگامی که حباب مالی در بازار سهام شکل می گیرد، 
روزنامه ن��گاران باید چگون��ه به مخاطب��ان )به ویژه 
معامله گران و سهامداران خرد( نسبت به شکل گیری 
حباب مالی یا احتمال وقوع ترکی��دن آن، به صورت 

عینی و مستقل اطالع رسانی کنند.
     بحران های مالی و رسانه ها 

نش��انه های تعدیل ش��ده بحران مالی که از  س��ال 
2008 آغاز شد، همچنان در چهارمین  سال پس از آن 
)2011( به چشم می خورد. مقارن با وقوع ناآرامی ها در 
اروپا، رکود اقتصادی در انگلیس و ظهور نشانه هایی از 

بهبود در اقتصاد ایاالت متحده آمریکا، رسانه های مالی 
همچنان نقش محوری و کانونی در شکل دهی فهم و 

درک ما از)عمق( فاجعه مالی بازی می کنند.
به همان ترتیب که اخبار اقتصادی به طور گسترده، 
در صفح��ه نخس��ت روزنامه ه��ا نق��ش می بندن��د، 
بی اعتمادی جهانی به نشریات مالی همچون آزمونی 
واقعی برای ماهیت مطبوعات مالی مبدل شده است. 
 متاس��فانه روزنامه ن��گاران مالی در ای��ن آزمون نمره 
 قابل قبولی - حداقل از منظر بخ��ش قابل توجهی از 

افکار عمومی - کسب نکرده است.
     اعتمادزدایی رسانه ای

داده های یک نظرسنجی که موسسه »آی سی ام« 
برای گروه روزنامه نگاری دانش��گاه »س��یتی« انجام 
داده، نشان می دهد که نگرش خاصی در افکار عمومی 
نسبت به رسانه های اقتصادی وجود دارد. در بررسی 
مزبور، فقط نیمی از جامعه مورد بررس��ی، از پوشش 
رس��انه ای بحران اقتصادی ابراز 
رضایت کرده اند. حتی بیش��تر 
از آن - ب��ه گون��ه ای ک��ه برای 
روزنامه نگاری نگران کننده است 
- بس��یاری از مردم بي اعتمادی 
عمیقی نسبت به عینیت گرایی 
در روزنامه نگاران اقتصادی دارند، 
به دلیل این که آن��ان یا به منابع 
جهت دار متکی هستند یا این که 
درک صحیح��ی از نگرانی های 

مردم عادی ندارند.
مس��أله این نیس��ت که م��ردم ب��ه روزنامه نگاری 
اقتصادی عالقه ای ندارند. با وجود پیچیدگی بحران 
در منطقه یورو، 75 درصد مردم عنوان کردند که آنها 
همچنان از نزدی��ک اخبار اقتصادی دول��ت را دنبال 
می کنند. وضعیتی که بیشتر شبیه به پیگیری وضع 
سقوط )مالی( شرکت س��رمایه گذاری لیمن برادرز 
در   )Lehman Brothers Holdings Inc(
سپتامبر  س��ال 2008 میالدی بود. اگرچه، اکنون از 
زمان آغاز بحران گذشته است، اما ش��واهد اندکی از 

فروکش کردن بحران در قاره اروپا به چشم می خورد.
نظرس��نجی صورت گرفته، مبین این مسأله است 
که از این به بعد، جامعه، پوشش رسانه ای متفاوتی را 
از رسانه های اقتصادی می طلبد، در مجموع مخاطب 
می خواهد بدان��د که چگون��ه این پوش��ش خبری 
رویدادهای مرتبط با بحران مالی، ممکن اس��ت روی 
گروه های مرفه همچون سهامداران تأثیر می گذارد یا 
این که مدیریت اخبار رسانه ها، چطور روی تخصیص 
بودجه، وضعیت اش��تغال یا تأمین مناب��ع مالی افراد 

اثرگذار خواهد بود.
     روزنامه نگاران چقدر مقصرند؟

پیش از این، مناظره وسیع درباره چگونگی عملکرد 
رسانه ها در بحران مالی وجود داشته است، از یکسو، 
برخی بر این باورند که روزنامه نگاران مالی شکست 
خوردند، چرا که در هشداردهی به جامعه درباره وقوع 
فاجعه قریب الوقوع تعلل کردند. در مقابل، برخی دیگر 
باور داشتند که پوشش خبری منفی بحران مالی در 
رسانه ها، زمینه نزول سریع تر قیمت سهام را فراهم 
کرده و ش��کل دیگری از رکود عمی��ق را به نمایش 
می گذاشت، به بیان س��اده تر، اخبار منفی رسانه ها 

اثر منف��ی بیش��تری روی حیات اقتص��ادی مردم 
داش��ت. در تحقیق صورت گرفته، همان طوری که 
انتظار می رفت، بانکداران، سیاستمداران )و نه فقط 
روزنامه نگاران(، مقصران بروز بحران مالی ش��ناخته 
ش��دند. به معنای دقیق ت��ر، روزنامه ن��گاران در قعر 
لیست عامل بروز بحران مالی، به عنوان مجرم از سوی 
مردم، شناخته شدند. فقط یکی از هر چهار پاسخگو 
که در این نظرسنجی شرکت کرده، براین باورند که 
گزارش دهی اوضاع اقتصادی؛ مسائل را وخیم تر کرده 

است. )نمودار شماره یک(

     اشتهای عمومی برای دریافت اخبار مالی
تعجبی ندارد اگر عنوان شود، اشتهای عمومی برای 
دریافت اطالعات مالی تا س��طح بي سابقه ای افزایش 
یافته است. تغییر ذائقه و توجه مردم به اخبار اقتصادی، 
نه فقط می تواند برای روزنامه ه��ای پرتیراژ، رادیو ها و 
تلویزیون های بزرگ مطلوب باشد، بلکه برای نشریات 
تخصصی حوزه مالی و وب سایت ها نیز بسیار مطبوع 
بوده است. با نگاهی به گذشته، در  سال رونق اقتصادی 
2005، نتایج یک بررسی - که از سوی آژانس خدمات 
مال��ی )Financial Services Agency( صورت 
گرفته - نشان می دهد، در شرایطی که شماری از مردم 
اطالعات مالی شان را به طور منظم ارتقا داده اند، نیمی 
از آنها فقط یک مرتبه در ماه اطالعات شان را بازبینی 

می کردند یا این که هرگز به دنبال اش نبوده اند.
از سویی، فقط یک سوم آنها به طور هفتگی، زحمت 
بازبینی اطالعات و اخبار را به خود می دادند. اما حاال ما 

شاهد یک تغییر اساسی در نگرش 
مخاطبان هس��تیم، به طوری که 
از هر 10 نفر، ح��دود 4 نفر عنوان 
کرده اند ک��ه به ص��ورت منظم و 
روزان��ه، اطالعات مال��ی را دنبال 
می کنند و فقط یک نفر از 10 نفر 
عنوان می کند که به ندرت اخبار 

مالی را مرور می کند. 
مردم همچنی��ن منابع متنوع 
وسیعی را برای دریافت اطالعات 

مالی از زمان ش��روع بح��ران اقتصادی جس��ت وجو 
می کنند. بزرگترین تغیی��ر در بهره مندی مخاطبان 
از اخب��ار و اطالع��ات در محیط اینترن��ت مالحظه 
می ش��ود. با وج��ود این، م��ردم تصری��ح کرده اند که 
نسبت به گذشته )قبل از بروز بحران( از منابع رسانه ای 
بیشتری استفاده می کنند، به طوری که آنها در سطح 
گس��ترده تری اطالعات درباره بح��ران و آثار و تبعات 
آن را جست وجو می کنند. در این شرایط، یک استثنا 
درباره روزنامه ها وجود دارد و آن این که میزان مصرف 
آنها بدون تغییر بوده است. حدود یک چهارم جمعیت 
مورد نظرسنجی، همچنان برای دریافت اخبار، صفحه 
اقتصادی روزنامه ها را پیگی��ری می کنند و تقریبا به 
همین تعداد عن��وان کرده اند ک��ه برنامه های توصیه 
سرمایه گذاری ش��خصی را از طریق رادیو و تلویزیون 

دنبال می کنند.
     روایت رسانه ها، مطلوب نبود

آنچه بی��ش از هر چیز جالب توجه اس��ت، این که 
چرخش و پیچش بحران مالی در چند سال گذشته 
هم غیرمنتظره ب��ود و هم غیرقاب��ل پیش بینی. به 
همین، دلیل اعطای مس��ئولیت تش��ریح و تبیین 
موضوعات دشوار و پیچیده برای روزنامه نگاران مالی 
بسیار دشوار و چالش برانگیز است. اگر بررسی درباره 
شیوه نگرش عمومی)جامعه( به روزنامه نگاران مالی، 
یک پیام صریح و قاطع داشته باشد، آن این است که 
روزنامه نگاری هنوز مسیر طوالنی برای تبیین اهمیت 
آن چه که رخ داد و این که تبعات آن روی زندگی افراد 

چه خواهد بود، در پیش دارد.
نگرش سنجی ما در دوره ای انجام شد که منطقه 
ی��ورو در نوامبر  س��ال 2011 در یک مقطع تاریخی 
حساس درخصوص بحران مالی به سر می برد. زمانی 

که یونان در آستانه معضل بدهی هایش بود.
درحالی که فقط 55 درصد پاسخگویان به این مسأله 
فکر می کردند که این رویداد )مهم(؛ چگونه روی اقتصاد 
بریتانیا تأثیر دارد، 45 درصد از آن اطالعی نداشتند. این 
آمار )45درصدی( به طور معناداری، مشابه شمار افرادی 
اس��ت که ابراز کرده اند، از عملکرد رسانه ها درخصوص 
پوشش خبری بحران اقتصادی، ابراز رضایت کرده اند. 
این )تشابه( نشان می دهد که در کل دوره زمانی بحران، 
حدود نیمی از مردم احساس می کردند که رسانه ها، ابعاد 

وسیع نگران کننده را خوب اطالع رسانی نکرده اند.

  غامض نویسی روزنامه نگاران مالی
حال این س��وال مطرح اس��ت که از جامعه چگونه 
اخبار مالی را دریافت و تحلیل می کند؟ مس��أله ای که 
مرتبا مطرح می ش��ود و در نظرخواهی ما هم برجسته 
اس��ت؛ کاربرد زبان تخصصی )مالی( در رسانه هاست. 
از هر س��ه نفر، یک پاس��خگو عنوان می کند که اخبار 
 اقتصادی به می��زان زی��ادی با زبان تخصص��ی و گاه 
درون صنفی آمیخته می ش��ود که مخاط��ب از درک 
آن عاجز است. وسوسه روزنامه نگاران برای استفاده از 
کلمات تخصصی یا اختصاری و میانبرها زمانی نمایان 
می ش��ود که آنها زمان محدودی ب��رای نگارش اخبار 
فوری دارند یا این که اطالعات خوبی درباره یک رویداد 
خبری داشته و به موضوع اشراف دارند؛ در این حالت، 
برای آنها چشم پوش��ی از عبارات تخصصی - که برای 
عموم قابل درک نیست - بسیار دش��وار است. بخش 
دیگری از بررس��ی ما نش��ان می دهد که طیف زیادی 
از جامعه حتی نس��بت به مفاهیم و اصطالحات اولیه 
اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی 

یا بازار اوراق قرضه  ناآشنا هستند.
یکی دیگر از دالیل فقدان ارتباط میان روزنامه نگاران 
و رس��انه ها با جامعه، شیوه پوش��ش خبری آنهاست. 
نظرسنجی انجام شده، شواهد روشنی را در اختیار ما 
قرار می دهد که عموم جامعه می خواهند بدانند که وقوع 
 )Major Economic Events( رویدادهای بزرگ
روی حیات اقتصادی آنها و بستگانشان تأثیر دارد یا نه؛ یا 
این که چه اثری روی درآمد خانه دارها، سطح اشتغال 

عمومی یا خدمات عمومی )دولتی( برجای می گذارد.
آنها عالق��ه کمتری به این مس��أله دارن��د که روند 
و حرکت بازاره��ا چگونه اس��ت یا این ک��ه مذاکرات 
بین المللی چگونه پیش می رود یا اوضاع کسب وکار چه 
حال و هوایی دارد. این مس��أله، نشان از مرافعه مردم با 
روزنامه نگاران مال��ی دارد؛ یعنی 
همان کس��انی که غالبا در تالش 
هستند با مطالعات موردی شان، 
تأثی��ر رویداده��ا را روی زندگی 
افراد نشان دهند. اگرچه پوشش 
خب��ری نیازمند ص��رف زمان و 
انرژی است و اغلب این اثرگذاری 
به آسانی قابل ارزیابی نیست، اما 
اگر روزنامه نگاران می خواهند به 
جامعه مخاطبان بیشتر نزدیک 
شوند، باید با رویکردهای عملی تر همانند واکنش سریع 
به رفتار بازارها آشنایی داش��ته و آنها را به رویدادهای 

ملموس تر برای ارتباط بیشتر با جامعه مبدل سازند.
با این حال، بزرگترین چال��ش آینده روزنامه نگاری 
اقتصادی، ناتوانی در گزارش��گری بحران مالی اس��ت، 
به گونه ای که مردم درک کاملی از آن داش��ته باشند. 
این مس��أله، یک موضوع اساس��ی برای جلب اعتماد 
عمومی اس��ت. نظرس��نجی ما نش��انگر این است که 
ی��ک بي اعتم��ادی ژرف درخص��وص عینیت گرایی 
روزنامه نگاری اقتص��ادی، بدبینی مخاطبان به انگیزه 
روزنامه نگاران و منابع خبری ش��ان وجود دارد. جدای 
از اینها، یک باور وج��ود دارد که روزنامه نگاران تجاری 
همسو با نیازها و خواسته های جامعه گام بر نمی دارند.

)نمودار شماره دو ( 
     بازسازی اعتماد عمومی

البته اعتماد عمومی به روزنامه ن��گاری اقتصادی در 
مقاطع زمانی کاهش یافت��ه و در ماجرای هک موبایل 
افراد مشهور شتاب گرفت. در نظرسنجی ما که مقارن 
با افشای رسوایی هک کردن طوالنی مدت تلفن همراه 
از سوی نشریه »ورلد نیوز« و تعطیل شدن آن، صورت 
گرفت، نیمی از جمعیت پاسخگو بر این باور بودند که 
شرکت »گلوبال مدیا کورپریش��ین«، روزنامه نگاران را 

وادار به رفتار غیراخالقی کرده است.
برخ��ی ش��واهد وج��ود دارد ک��ه نش��ان می دهد 
روزنامه ن��گاران اقتصادی ممکن اس��ت با چالش های 
خاص خودش��ان روبه رو باش��ند. در رابطه با جانبداری 
رسانه ای و اس��تفاده از منابع، نزدیک به نیمی از جامعه 
مورد بررسی، معتقد بوده اند که روزنامه نگاران اقتصادی 
بسیار به منابع خبری ش��ان نزدیک هستند، بنابراین 
چندان در پوشش اخبار نمی توانند مستقل عمل کنند. 
فقط یک پنجم پاسخگویان بر این گفته تأکید می کنند 
که روزنامه نگاران تصویر متعادل و منصفانه ای از دنیای 

تجاری گزارش می کنند. 
 نیم��ی از پاس��خ دهندگان می گوین��د، خبرنگاران

 به ان��دازه کافی گ��زارش نمی کنند ک��ه بهبود وضع 
اقتصادی چگونه روی )موقعیت اقتصادی( آنها به صورت 
شخصی اثر خواهد داشت. البته از سویی، فقط یکی از 
سه پاس��خ دهنده عنوان کرده اند که روزنامه نگاران در 
تشریح بحران مالی اقتصادی به جامعه عملکرد خوبی 

داشتند.
ما اکنون داده های مقایسه ای برای آگاهی از این که 
آیا روزنامه نگاران مالی قبل از وقوع بحران مالی بیشتر 
مورد اعتماد جامعه بودند یا خیر؛ در اختیار نداریم. اما 
این فرضیه منطقی به نظر می رسد که یکی از دالیل 
تضعیف اعتماد مردم به رسانه ها این بود که عصر اقتصاد 
طالیی که از سوی سیاستمداران و روزنامه نگاران نماها 
وعده داده شده بود، توهم دردناکی بیش نبود. بنابراین 
بزرگترین چالش برای روزنامه ن��گاران از ورای بحران 
اقتصادی به وجود آمده، این اس��ت که چگونه اعتماد 
عمومی نسبت به آنها بازگردانده می شود. این مسأله 
مهم فقط با بازسازی اعتماد عمومی به دست می آید 
که مصرف کنندگان مجددا متقاعد شوند که رسانه ها 

قادرند آینده اقتصاد آنها را بسازند.
 *  برگردانی از نوشته پروفسور » استيو شيفرز« 
 Marjorie( استاد روزنامه نگاری بنياد مارجوری دین 
Deane( در دانشگاه سيتی لندن

اعتماد به اخبار اقتصادی در بحران های مالی جهان بررسی شد:

ضعف اعتماد به هشدار  رسانه ها  درحباب های بازار 
  بحران اقتصادی و بحران رسانه ای                نيمی از فعاالن، فقط یک بار در ماه اطالعات شان را بازبينی می کنند            25درصد معتقدند روزنامه نگاری مسائل را وخيم تر کرد

از تاالر چه خبر 

   توق�ف و بازگش�ایی نماد ها| براس��اس 
اطالعات مندرج در پایگاه اطالع رسانی مدیریت 
فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورس��ی 
و فرابورس��ی با پیام ناظر بازار مش��مول توقف، 
بازگش��ایی، محدودیت دامنه نوس��ان و حراج 
تک قیمتی شدند. نماد اعتالء البرز، زغال سنگ 
طبس، س��یمان صوفیان متوق��ف و نماد بیمه 

پارسیان و سیمان شاهرود بازگشایی شدند.

   34درصد افزایش معامله بازار انرژی| 
در معامالت دی��روز بازار برق ب��ورس انرژی، در 
سررس��یدهای اردیبهشت ماه ش��اهد افزایش 
جزیی در قیمت ها بودیم این درحالی اس��ت که 
سررسیدهای خردادماه با کاهش جزیی همراه 
بود. بازار برق بورس ان��رژی 3,701 مگاوات برق 
به ارزش 39 میلی��ارد و 443 میلیون ریال مورد 
معامله قرار گرفت که نس��بت به روز معامالتی 

گذشته 34 درصد افزایش را نشان می دهد.

   س�ایت فرابورس تنه�ا مرجع عرضه 
اوليه| بهنام محسنی رئیس اداره عملیات بازار 
فرابورس ایران درب��اره روند عرضه ه��ای اولیه 
در فراب��ورس گفت: برگزاری جلس��ات معارفه 
ش��رکت ها و فرآین��د تکمیل اطالع��ات آنها از 
طریق سایت کدال تنها در راستای آماده سازی 
شرکت ها برای عرضه اولیه است و این جلسات 
به مفهوم عرضه نیست. عرضه تنها وقتی انجام 
می ش��ود که آگهی عرضه اولیه از طریق سایت 

فرابورس ایران منتشر شود. 

  س�يمان در تاالر صادراتی بورس کاال| 
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت 
سیمان گفت: براساس رایزنی های صورت گرفته 
با مسئوالن بورس کاالی ایران قرار بر این شد تا 
خرداد امسال س��یمان به تاالر صادراتی بورس 
کاال راه پی��دا کند. او اف��زود: انجمن کارفرمایان 
صنعت س��یمان درصدد رفع مش��کالت ورود 
سیمان به تاالر داخلی بورس کاالست که اگر این 
مشکالت برطرف شوند بعد از موفقیت در عرضه  
صادراتی، معامالت داخلی س��یمان نیز شروع 
خواهد شد اما تاکنون تصمیمی دراین باره اخذ 

نشده است.

اتفاق روز

معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد

واریز تمام اقساط سررسید شده 
دارایی های بلوکه شده ایران

ش�هروند| طبق اع��الم مع��اون ارزی بانک 
مرکزی تمامی اقساط سررسید شده دارایی های 
ارزی ای��ران در قال��ب دور س��وم آزادس��ازی 
دارایی های بلوکه شده واریز شده است. آن طور 
که غالمعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی 
اعالم کرده، تاکنون تمامی اقساطی که سررسید 
آنها فرا رسیده بعد از طی فرآیند مربوطه واریز و 
در اختیار کشورمان قرار گرفته است. او دراین باره 
گفت که مبلغ دقیق دریافتی منابع ارزی در دور 
سوم آزادس��ازی را در خاطر ندارد اما تأکید کرد 
که در دوره تعیین شده باید در هر ماه یک قسط 
واریز ش��ود.  مجموع دریافتی دور سوم با توجه 
به اظه��ارات کامیاب مبنی ب��ر دریافت تمامی 
اقساط سررسید ش��ده درحال حاضر به بیش از 
دو میلیارد و 450 میلیون دالر اعالمی فروردین 
رسیده باشد. آن طور که قائم مقام بانک مرکزی 
اعالم کرده دارایی های بلوکه شده ای که آزاد و در 
اختیار ایران قرار گرفته  طبق اولویت های بانک 

مرکزی و نیاز اقتصاد کشور درحال هزینه است.

با رشد 183 واحدی شاخص بازار مثبت شد 

پایان کابوس 6 روزه سقوط 

ش�هروند| در جریان معامله های روز گذشته 
ش��اخص بورس پ��س از 6 روز پی درپی ریزش��ی، 
سرانجام مثبت شد و با رشد 183 واحدی به کانال 
63 هزار و 69 واحدی بازگش��ت. همچنین تعداد 
573 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 103 میلیارد 
تومان در 56 هزار نوبت دس��ت به دس��ت ش��د و 
نمادهای معامالتی بانک ملت، بانک صادرات و بانک 
تجارت بیش��ترین اثر مثبت و نماد های معامالتی 
معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران و 
مخابرات ایران بیشترین اثر منفی را بر روند حرکتی 

بازار سرمایه به جای گذاشتند.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

63069.8

2889.9

72391

45495.8

130211.9

51806.3

183.9

10.9

354.6

82.3

697.9

64.3

0.29

0.38

0.49

0.18

0.54

0.12

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

افزایش 5 س�نتی قيمت نف�ت: درحالی که 
اقدامات چین برای رونق بخش��یدن به اقتصادش 
نتوانسته این اعتماد را در بازار ایجاد کند که تقاضا 
برای نفت از س��وی این کشور به اندازه کافی سریع 
نخواهد بود که بتواند فزونی عرضه جهانی را کاهش 
دهد، قیمت نفت دیروز با تغییر اندکی مواجه بود. 
قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن 
 پس از کاهش 1,6 درصدی در هفته گذشته دیروز
 5 س��نت افزایش یافت و به 65 دالر و 44 س��نت 

رسید. )رویترز(

رشد اقتصاد آمریکا به 0.2درصد: آمارهای 
منتشر شده از سوی دولت آمریکا در هفته گذشته 
نشان داد که رش��د اقتصاد این کشور در سه ماهه 
نخس��ت  س��ال 2015 تقریبا متوقف ش��ده و به 
نزدیکی صفر رس��یده است. رشد اقتصادی آمریکا 
 در بازه زمانی ژانویه تا م��ارس فقط 0,2 درصد بود. 

)سورتی وی(

سومين کاهش نرخ سود بانکی چين: بانک 
مرکزی چین برای س��ومین بار در 6 ماه گذش��ته 
نرخ بهره بانکی خود را با هدف کاهش هزینه های 
استقراض ش��رکت ها و تحریک اقتصاد این کشور 
کاهش داد.اقتصاد این کشور در آستانه ثبت بدترین 

 سال در 25 سال گذشته قرار دارد. )رویترز(

فشار برای تثبيت اقتصاد انگليس: رهبران 
تجاری انگلیس به دیوید کامرون فش��ار می آورند 
تا اقدامات بیش��تری برای تثبیت آینده اقتصادی 
انگلیس انجام دهد. این فشار درحالی وارد می شود 
که آمار جدید نشان می دهند بهبود در چشم انداز 
ایجاد فرصت های ش��غلی )به خصوص در بخش 

تولید( درحال شکل گیری است.  )تلگراف(

اقتصاد جهان

رخداد

سد لتيان پُر شد

خروج موقتی سدهای تهران از بحران 
شهروند| خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای تهران با بیان این که ذخیره سد لتیان در 
شرق تهران تقریبا پُر شده اس��ت گفت: ذخایر آب 
س��دهای تهران 213 میلی��ون مترمکعب افزایش 
یافت. وی گفت: میزان مصرف آب در روزهای اخیر 
شهر تهران باالی 32 مترمکعب بر مترثانیه بوده و 
به دو میلیون و 800 هزار مترمکعب در ش��بانه روز 
رس��یده که این میزان در روزهای عادی به حداکثر 
دو میلیون و 600 تا 700 مترمکعب می رس��د. وی 
تصریح کرد: با باال رفتن دمای هوا میزان مصرف آب 
نیز باال می رود و ممکن است مصرف با افزایش دما به 
40 تا 41 مترمکعب بر ثانیه هم افزایش یابد. دغدغه 
کم آبی در استان تهران وجود دارد که با برنامه ریزی 
برای مدیریت مصرف و مدیریت شبکه با همکاری 
مردم فصل گرما را بدون مشکل پشت سر خواهیم 
 گذاش��ت. ارتقایی درباره ظرفیت مخازن سدهای

 پنج گانه ته��ران گفت: 748 میلی��ون مترمکعب 
آب پش��ت س��دها داریم که نس��بت به درازمدت 
)970 میلیون مترمکعب( 222 میلیون مترمکعب 
کاهش نش��ان می ده��د، این رقم در زمان مش��ابه 
پارس��ال 535 میلی��ون مترمکعب ب��ود. این مقام 
مس��ئول در وزارت نیرو درباره س��د لتی��ان افزود: 
ظرفی��ت مخزن این س��د تقریب��ا پُر ش��ده و دو تا 
س��ه میلیون مترمکعب برای ورود سیالب ها خالی 
نگه داش��ته ای��م. وی درباره آب س��د الر نیز گفت: 
ظرفیت مخزن این سد 121 میلیون مترمکعب است 
و در سایر سدها تقریبا دوسوم ظرفیت، پُر شده است. 
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 از هر 10 نفر، حدود 4 نفر عنوان 
کرده اند که به صورت منظم و 
روزانه، اطالعات مالی را دنبال 
می کنند و فقط یک نفر از 10 نفر 
عنوان می کند که به ندرت اخبار 

مالی را مرور می کند

مسأله این نيست که مردم به 
روزنامه نگاری اقتصادی عالقه ای 
ندارند. با وجود پيچيدگی بحران 

یورو، 75 درصد مردم عنوان 
کردند که  اخبار اقتصادی  را 

دنبال  می کنند

ترجیح مخاطب برای پوشش رسانه ای)درصد(  

میزان بی اعتمادی به روزنامه نگاران)درصد(

-

-

-


