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موفقیت رجیستری زیر سایه اطالعرسانی درست
داود زارعیان

معاون امور مشتریان
شرکت مخابرات ایران

طرح رجیس��تری گوش��یهای تلفن همراه برای
نخستین بار در س��ال  1385اجرا شد اما به دلیل
وجود مش��کالت مختلف که بیشتر آنها به کمبود
زیرساخت مورد نیاز برای اجرای این طرح مربوط
میشد ،ناقص ماند .آن طور که این روزها از اخبار
منتش��ر ش��ده پس از اج��رای طرح رجیس��تری
گوش��یهای تلفن همراه از  28مه��ر ماه به گوش
میرس��د میتوان پیشبینی کرد ک��ه این طرح
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جدی��د نواقص طرح پیش��ین را تا ح��دود زیادی
برطرف کرده است.
در طرح قبلی سریالهای گوشیها و سریالهای
تکراری گوش��یهای تلفن همراه ب��ه طور کامل
تعریف نش��ده بود .هم��ان زمان نیز بس��یاری از
کارشناسان به مسئوالن امر توصیه کردند تا پیش
از تکمیل طرح و برطرف کردن مشکالت و کمبود
طرح را اجرایی نکنند که البته همان هم شد و طرح
به دلیل نواقصی که داشت در آن زمان اجرایی نشد.
البت��ه نباید فرام��وش کرد که طرح رجیس��تری
گوش��ی یکبار دیگر نیز در س��ال  1395قرار بود
اجرا ش��ود که همان زمان نیز بر این موضوع تاکید
شد که مس��ئوالن وزارت ارتباطات و فناوری برای

اجرای این طرح عجله نکنند تا اش��کالت و نواقص
این طرح به طور کامل برطرف شود .اما آنطور که
از شواهد امر برمیآید این بار متولیان امر با تأمل و
توجه بیش��تری کار رجیستری گوشیهای همراه
را آغاز کردهاند.
البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که طرح
رجیس��تری گوش��یهای تلفن همراه قرار نیست
به یکباره و در یک مرحله اجرا شود؛ بلکه آنطور که
از سوی مسئوالن اجراکننده این طرح اعالم شده
قرار است این طرح به صورت مدل به مدل و اپراتور
به اپراتور اجرا شود که البته اطالعرسانی در مورد
نحوه اجرای این طرح نیز به تدریج انجام میشود
تا این اطمینان حاصل ش��ود که طرح با موفقیت

اجرا میشود.
براساس این طرح گوش��ی تلفن همراه وارداتی به
ش��رطی در ش��بکه اپراتورهای تلفن همراه فعال
میش��ود که مجاز باشد؛ در غیر این صورت امکان
تماس با چنین گوشیهایی وجود ندارد.
بدون ش��ک پ��س از اج��رای طرح رجیس��تری
گوش��یهای تلفن همراه غیر مجاز در شبکههای
اپراتورتلفن همراه فعال نخواهند شد.
در نهایت بای��د گفت پس از متوقف ش��دن طرح
رجیس��تری تلفن همراه در س��ال  1385و پس از
گذشت  11سال کشور توانس��ته از نظر فناوری و
مدیریت فناوری رش��د کنند .از س��وی دیگر روند
اطالعرس��انی نیز در طول این سالها بسیار بهتر

اخبار

موفق خواهد بود گف��ت :در طرح جدید بر خالف
انتقادهایی که به طرح قبلی میش��د مش��کالت
مربوط به زیرس��اخت به طور کامل برطرف شده
است.
غفوریان ادامه داد :در طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه سیستمهای ناظر به طور بسیار قوی
عمل میکنند و تمامی دستگاههای تلفن همراه که
به کش��ور وارد میشود به طور دقیق مورد بررسی
قرار میگیرند تا به اینصورت از ورود گوشیهای
قاچاق به کشور جلوگیری شود.
عضو کمیته کارشناس��ی تلفن همراه اتاق اصناف
تصریح کرد :در اجرای این ط��رح به طور کامل و
دقیق کدهای شناس��ایی گوشیهایی که به طور
قانونی وارد کشور میش��وند توسط دستگاههای
پیشرفته در سیس��تم ثبت میشوند و میتوان به
طور قطع گفت با ادامه طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه در کوتاه مدت قاچاق گوشیهای تلفن
همراه به صفر برسد.

گـــــــزارش

ت وزارت صنعت به
مهل 
مونتاژ خودروهای چینی
ف�ارس :درحالیکه طب��ق مصوب��ه وزارت
صنعت ،تولید خودروهای خارجی در کش��ور
بای��د حداقل ب��ا داخلیس��ازی  ۴۰درصدی
صورت گیرد ،وزارت صنع��ت در جدیدترین
تصمیمگیری خ��ود از مهلتدهی بابت عبور
داخلیس��ازی خودروه��ای چین��ی از م��رز
 ۲۰درص��د خبر میدهد .طبق مصوبه س��ال
گذشته وزارت صنعت ،خودروسازان خارجی به
شرطی میتوانند در ایران فعالیت داشته باشند
که تولید خود را با داخلیس��ازی  40درصدی
آغاز کنن��د ،هرچند این موض��وع به تصویب
وزارت صنع��ت رس��یده ،اما در اج��را چندان
مورد توجه قرار نگرفته و چشمپوش��یهایی
درخصوص اجرای آن اعمال ش��ده اس��ت .در
این مورد میتوان به آغ��از تولید پژو  2008با
داخلیسازی 20تا 30درصدی در کشور اشاره
کنیم .محسن صالحینیا ،معاون امور صنایع
وزارت صنعت پیشتر در این خصوص با بیان
اینکه «تأکید بر اجرای مصوبه وزارت صنعت
درباره داخلیسازی خودروها جفا در حق تولید
است» ،گفته بود :مغایرتی بین تولید پژو2008
با داخلیس��ازی  30درصدی و تأکید مصوبه
وزارت صنعت بر داخلیس��ازی  40درصدی
وجود ندارد.او گفته بود :موضوع داخلیسازی
 40درصدی در همه قراردادها مدنظر اس��ت،
ام��ا ما باید ط��وری عمل کنیم ک��ه تولید راه
بیفتد ،نمیتوانیم تولید را متوقف کنیم ،بلکه
باید با یک برنامه زمانبندی ،داخلیسازی را
افزایش دهیم .حال در جدیدترین موضعگیری
وزارت صنعت ،این ب��ار معاون وزیر به نوعی از
مهلتدهی به خودروس��ازان چینی س��خن
گفته و قرار اس��ت مهلت یک ساله دیگری به
چینیها داده ش��ود .به گفته صالحینیا الزام
به داخلیس��ازی  40درص��دی خودروهای
چینی از سال  97اعمال خواهد شد .در نتیجه
شاهد تأخیر یکس��اله در رسیدن به حداقل
داخلیس��ازی 40درص��دی در خودروهای
چینی خواهیم بود .در عین حال ،اگر امس��ال
داخلیسازی خودروهای چینی تا  30درصد
نیز انجام ش��ود ،مش��مول دریاف��ت مزیت 5
درصدی خواهند شد و به این ترتیب ،چینیها
حتی در وضعیتی که حداقل داخلیسازی را
رعایت نمیکنند باز هم مشمول سیاستهای
تشویقی خواهند شد.

فروش امضای مهندسان
متوفی
ایسنا :نایبرئیس انجمن انبوه سازان استان
تهران با بیان اینکه تخلف امضا فروش��ی شایع
شده اس��ت گفت :بررسیها نشان میدهد که
حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی
ساختوساز صورت میگیرد.
ایرج رهبر اظهار کرد :معضل امضافروش��ی به
عنوان یکی از چالشهای اصلی ساختوس��از
سالهاست که رواج دارد و نظام سهمیهبندی
از جمله دالیل دامن زدن به این مشکل است.
وی افزود :البت��ه نباید فراموش ک��رد که این
تخلفاتصنفیصرفامربوطبهجامعهمهندسی
نیستبلکهدرصنوفمختلفشاهدبروزچنین
تخلفاتی هستیم .اما در قشر مهندسان با توجه
به اینکه جزو اقش��ار تحصیل کرده محسوب
میش��وند بروز این نوع لغزشها دور از انتظار
است.وی با ذکر مثالی گفت :از فردی شنیدهام
کهچندیپیشدرمحلسازماننظاممهندسی
ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی
تندی بین یک زن ومرد میانسال بوده ،و بعد از
بررسیها مشخص شده که از قرار معلوم همسر
یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او
را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت
مش��ارکتی از عایدی حاصل از فروش سهیمه
پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.
نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران
گفت :گویا با فوت مهن��دس مذکور برادر وی
تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود
برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی
همس��ر وی ش��ده بود و هردو با تص��ور خود
برای شفاف س��ازی این موضوع و برای اینکه
سهم عادالنه ای از امضافروشی پروانه اشتغال
مهندس فوت ش��ده کس��ب کنند ،ب��ه نظام
مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با
مشاجره ،سبب جلب توجه حاضران شده بود.
رهبر ب��ا یادآوری این موضوع که ش��ایع بودن
امر تخلف امضا فروشی قابل کتمان نیست در
عین حال تأکید کرد :به جای انکار ،میبایست
ب��ه دنب��ال فرآیندهایی باش��یم که ب��ه طور
سیستماتیک از بروز چنین تخلفاتی در پروسه
ساخت وساز ممانعت کند.

شده است بنابراین در صورتی که مسئوالن مجری
طرح بتوانند اطالعرسانی خوبی در خصوص طرح
رجیستری گوشیهای تلفن همراه انجام دهند و
مردم نیز با این طرح همکاری کنند و گوشیهای
مورد نظر خود را از فروش��ندگان و نمایندگیهای
فروش مجاز تهی��ه کنند این طرح ب��ه خوبی و با
موفقیت اجرا خواهد ش��د .اجرای این طرح عالوه
بر مس��ائل و موارد فنی دقیق و درس��ت ،نیازمند
اطالعرسانی ،آموزش و فرهنگسازی است.
همچنین قوانین و مقررات در کشور باید به نحوی
باش��د که جل��وی واردات غیر مجاز گوش��یهای
تلفن همراه را س��د کند و مس��یر واردات مجاز را
تسهیل کند.

عکس :خبرآنالین

مردم نگران نباشند

جامعه فردا از حواشی و نگرانیهای کاربران از طرح رجیستری گزارش میدهد
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س��ال  1385ب��ود که برای نخس��تین ب��ار طرح
رجیس��تری گوش��یهای تلف��ن هم��راه ب��رای
جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن همراه توسط
مسئوالن وقت وزارت ارتباطات در دولت نهم برای
مدت زمان بسیار کوتاهی اجرا شد ،اما همان زمان
به دلیل نواقصی که در این طرح وجود داش��ت با
شکست روبهرو و متوقف شد.
اما این شکست موجب نشد تا مسئوالن امر طرح
رجیستری گوشیهای همراه را فراموش کنند ،به
طوری که در چند س��ال اخیر به خصوص  2سال
گذشته مس��ئوالن در وزارت ارتباطات و فناوری
بار دیگر ب��ا جدیت این موض��وع را دنبال کرده و
در تالش بودند این طرح را در تیرماه س��ال جاری
اجرایی کنند.
اما در نهایت طرح رجیس��تری گوشیهای تلفن
همراه نه در س��ال  95و نه در تابس��تان گذش��ته
بلکه  28مهر ماه امس��ال اجرایی ش��د تا به گفته
محمدج��واد آذری جهرمی با اج��رای این طرح
جلوی تضییع حقوق مصرفکنندگان تحت تأثیر
ورود گوشیهای قاچاق به کشور گرفتهشود.
به گفته آذری جهرمی طرح رجیستری گوشیهای

گوشیهایی را که به صورت تکی از خارج کشور و
برای مصرف ش��خصی خود تهیه کردند در کشور
مورد اس��تفاده قرار دهند ،گف��ت :نگرانی ای در
مورد رجیستر گوشیهای تلفن همراهی که مردم
در خارج از کشور خریداری میکنند وجود ندارد و
تنها الزم است برای سیستم محرز شود که گوشی
خریداری ش��د ،قاچاق نیست و برای استفاده فرد
خریداری شده است.
این کارشناس حوزه فناوری و اطالعات همچنین
در خصوص احتمال کپی کد شناس��ایی گوشی
( )IMEIو ورود گوش��یهای تلف��ن هم��راه به
صورت قاچاق به کش��ور و ثبت آنها در سیس��تم
مخابراتی کشور شود گفت  :اصوال نباید فراموش
کرد که در سیس��تمهای مخابراتی قفلی نیست
که باز نش��ود در واقع الزم اس��ت ت��ا جریان این
طرح مشکالت و نواقص مربوط به این بخش را به
طور کامل حل کنند ت��ا چنین اتفاقاتی در طول
اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه
به وجود نیاید که البته آنطور که از شواهد برمی
آید سیس��تم مجری این ط��رح از توانایی الزم و
کافی ب��رای جلوگیری از وقوع چنی��ن اتفاقاتی
برخوردار است.
س��ید مهدی رزمی با ابراز امیدواری از اینکه تیم
اجراکننده این طرح رجیستری تیم فنی دانشگاه

تلفن همراه تاکنون در کشورهایی مانند ترکیه اجرا
شده و اتفاقا این کشورها در اجرای این طرح و مبارزه
با قاچاق گوشیهای تلفن همراه موفق بودهاند.
همچنی��ن جهرمی تأکید کرده که س��ناریوهای
زیادی از س��وی وزارت ارتباطات و اطالعات برای
اجرای طرح رجیستری در نظر گرفته شده است
که البته هماهنگی بین دستگاهی موضوع بسیار
مهمی در اجرای درست این طرح خواهد بود.
از س��وی دیگر بسیاری از کارشناس��ان و فعاالن
حوزه فن��اوری و ارتباطات معتقدند درصورتیکه
اش��کاالت و نواقصی که در طرح رجیستری اجرا
شده در سال  1385در طرح جدید رفع شده باشد،
این طرح میتواند تا حد زیادی موفق عمل کرده
و جلوی قاچاق گوش��یهای تلفن همراه به داخل
کشور را بگیرد.
عزم و اراده ملی برای اجرای طرح رجیستری

س��یدمهدی رزم��ی کارش��ناس ح��وزه فناوری
توگو با «جامعه فردا» در رابطه با
اطالعات در گف 
اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه و
دغدغهها و س��واالتی که از زمان اجرای این طرح
( 28مهرماه) تا امروز برای مردم (فروش��ندگان و
خریداران و دارندگان گوشیهای تلفن همراه) به
وجود آمده است با تأکید بر اینکه مردم میتوانند

شریف است بیان کرد :جای خوشحالی دارد که با
وجود شرکتهای خارجی رقیب که تمایل بسیار
زیادی برای اج��رای این طرح داش��تند یک تیم
داخلی مسئولیت اجرای آن را به عهده گرفته است.
رزمی ادامه داد :حس��ن حضور ی��ک تیم داخلی
در طرح رجیس��تری تلفنهای همراه در کش��ور
این اس��ت که ایرانیها خودش��ان بهتر از دیگران
بر مش��کالت و اتفاقاتی که ممکن است در حوزه
خرید و واردات گوشیهای تلفن همراه در کشور
بیفتد اش��راف دارند و همین موجب میشود یک
قدم جلوتر از سایرین باشند و بتوانند عالج واقعه را
قبل از وقوع کنند.
رزمی تأکید کرد :برخالف مشکالتی که در اجرای
طرح قبلی وجود داشت به نظر میرسد طرح جدید
رجیستری تلفنهای همراه نه تنها این مشکالت
و نواقص زیرساختی را ندارد ،بلکه پتانسیل آن را
دارد تا بتواند این بار بس��یار موفقتر از قبل عمل
کند .زیرا در حال حاضر هم عزم و اراده ملی برای
اجرای این طرح وجود دارد و هم زیرساختهای
مورد نیاز تعریف و ایجاد شدهاند.
محمدمهدی غفوریان عضو کمیته کارشناس��ی
توگو با «جامعه
تلفن همراه اتاق اصناف نیز در گف 
فردا» با تأکید بر اینکه طرح رجیستری تلفنهای
همراه ،طرحی بس��یار کارشناسی شده است و به
همین دلیل میتوان به جرات گفت که این طرح

محمد مهدی غفوریان همچنین در پاسخ به این
س��وال که با اجرای طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه تکلیف گوشیهای خریداری شده در
خارج از کشور برای مصرف شخصی که بعد توسط
مس��افران وارد کشور میش��ود نیز گفت :ببینید
در حال حاضر طرحی مش��ابه طرح رجیس��تری
تلفنهای همراه که در ایران اجرا ش��ده است در
کشور ترکیه نیز اجرا میشود و مسافران ایرانی که
به این کشور س��فر میکنند در بدو ورود پیامکی
را روی گوشی تلفن همراه خود دریافت میکنند
که به آنها اجازه میدهد تا یک ماه از گوش��ی خود
در آن کشور اس��تفاده کنند و پس از گذشت این
مدت دارنده گوش��ی تلفن همراه موظف است تا
 15درصد قیمت گوشی تلفن همراه به گمرک این
کشور پرداخت کند.
غفوریان ادامه داد :در طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه در ایران نیز چنین روندی اجرا خواهد
ش��د و صاحبان گوش��یهای تلفن همراه که این
گوشیها را از کشورهای خارجی خریداری کرده
اند نیز موظف میش��وند تا  15درصد قیمت تلفن
همراه خریداری ش��ده را پ��س از  1ماه به گمرک
جمهوری اسالمی ایران پرداخت کنند.
 2و  3سیمکارتهها بخوانند

عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف
در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید کرد:
دارندگان گوشیهای تلفن همراه  2و  3سیمکارته
که تنها از یک سیم کارت در گوشی خود استفاده
میکنند الزم است تا هرچه زودتر سیم کارت دوم
و سوم را در گوش��ی خود فعال کنند ،زیرا در غیر
این صورت بخشهای مربوط به سیم کارت دوم
و سوم در این گوش��یها غیرفعال و غیراستفاده
خواهد شد.
در نهایت باید منتظر ماند و دید طرح رجیستری
گوشیهای همراه تا چه اندازه میتواند پاسخگوی
نگرانیهای کارب��ران تلفن همراه و مس��ئوالن و
کارشناسان حوزه قاچاق کاال و ارز باشد.

نگاه دو

بانک مرکزی ،فیتیله دالر را باال کشید

ورود بازار به نوسان طوالنی مدت

جامعه فردا :بانک مرکزی نرخ مبادلهای دالر را  30تومان باال کشید تا
با این اقدام ،فیتیله داغ شدن بازار به نفع دالر را هم باال بکشد .این گرانی،
دیروز ،چهارراه استانبول را به نوسان انداخت .نوسانی که نشان میداد،
بازار نمیداند باید چه واکنش��ی به این نرخ نش��ان دهد .در نخستین
واکنش ،قیمت دالر در چهارراه اس��تانبول نس��بت به روز گذشته 15
تومان افزایش یافت ،پس از آن ،کمی خود را آرام کرد و افزایش قیمت
هشت تومانی را در مقایسه با قیمت روز پنجشنبه به نمایش گذاشت،
اما در ادامه معامالت دیروز اقبال بازار و خریداران به دالر بیش��تر شد و
قیمت این واحد پولی نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت
 28تومانی را ثبت کرد.
تصمیم��ی که دی��روز بانک مرک��زی گرفت و ن��رخ دالر را ب��ه میزان
چشمگیری افزایش داد ،به گفته کارشناسان بازار ارز ناشی از تحوالت
نرخ برابری ارزها در بازار جهانی بوده اس��ت و بان��ک مرکزی با نگاه به
تحوالت جهانی این ارز ،ارزش مبادلهای یا به قولی رسمی آن را افزایش

داده است .آنطور که میثم رادپور گفت« :نرخ برابری دالر در دو هفته
اخیر به خصوص در دو روز گذش��ته  15درصد خ��ود را در مقابل یورو
تقویت کرده است .بانک مرکزی معموال دالر را نگه میدارد و سایر ارزها
را با توجه به ن��رخ برابری که با این واحد پولی داش��تهاند ،باال و پایین
میکن��د ،اما این بار هم دالر را باال ب��رد و هم نرخ یورو و پوند را به دلیل
ضعیف شدن ارزششان در مقابل دالر کاهش داد ».دیروز بانک مرکزی
در کنار افزایش ارزش هر دالر مبادلهای ،نرخ رس��می هر پوند انگلیس
را  82ریال و هر یورو را  397ریال کاهش داد.
عنوان

قیمت

تغییر

دالر

4060

28

یورو

4785

- 43

پوند

5352

- 22

درهم امارات

1116

2

لیر ترکیه

1099

- 10

یوآن چین

635

-1

رادپور با یادآوری اینکه اکنون نسبت هر یورو به دالر آمریکا در بازارهای
جهانی به  1/16رس��یده است ،به جامعه فردا توضیح داد که «شاخص
دالر به میزان قابل توجهی افزایش یافته .روزهایی همچون این روزها
که دالر نرخ برابری خود در برابر ی��ورو را  15درصد افزایش دهد ،زیاد
اتفاق نیفتاده و به عبارتی باید پذیرف��ت که بانک مرکزی چارهای جز
تغییر قابل توجه نرخ رسمی دالر در داخل کشور نداشته ،زیرا دالر خود
را در بازارهای جهانی بسیار خوب تقویت کرده است».
او درباره اینکه این اقدام بانک مرکزی ،بازار را با نوس��ان رو به رو کرده و
در روزها و هفتههای گذش��ته هم شاهد این بودیم که بازار با نوسان رو
به رش��دی در محدوده چهار هزار تومان در حال پیشروی بوده و حاال
چه روزهایی در انتظار بازار خواهد بود هم گفت« :وارد دوره کوتاهمدت
نوسان نشدهایم ،باید بدانیم که وارد دوره پرنوسان بلندمدت شدهایم.
نباید انتظار داشته باشیم که در یک یا دو ماه آینده بازار به آرامش برسد
یا خود را به آرامش برساند؛ چون این اتفاق نخواهد افتاد».
کارش��ناس بازار ارز ،با یادآوری اینکه عوامل اقتصادی به شدت از این
نوسان رو به رشد حمایت میکنند ،معتقد است که تنشهای سیاسی
و موضعگیریه��ای ترامپ علیه ایران هم در این نوس��ان رو به رش��د
تأثیرگذار بوده است».
هر چند که به گفته رادپور اتفاقی که دی��روز افتاد و بانک مرکزی نرخ

بورس

شاخص در یک قدمی کانال  87هزار واحدی
در جری��ان معام�لات روز گذش��ته  6آبانماه  ،96ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران با
 298.64واحد معادل ( )0.34افزایش نس��بت به آخری��ن روز معاوالت هفته به رقم 86935
واحد رسید .ش��اخص در محدوده ورود به کانال  87هزار واحدی قرار دارد .همچنین شاخص
بازارهای اول و دوم نیز بهترتیب  209و  652واحد صعودی شدند .ارزش کل مبادالت بیش از
یکهزار و  403میلیارد ریال بوده است .در معامالت اولین روز از هفته جاری سهامداران بورس
تهران بیش از  574میلیون برگه س��هم ،حق تقدم و س��ایر داراییهای مالی را دستبهدست
کردند .بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل مربوط به نمادهای همراه ،فوالد و شبندر هرکدام
بهترتیب رقم  77.18واحد  73.49واحد و  39.52واحد است .در مجموع نمادهای ارتباطات
سیار ،فوالد مبارکه ،پاالیش نفت بندرعباس ،پتروشیمی خارک ،سرمایهگذاری غدیر ،هایوب

و پاالیش نفت اصفهان بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند .در طول معامالت روز
گذشته گروههای فلزات اساسی ،فرآوردههای نفتی و خودرو با بیشتر حجم و ارزش معامالت
روبهرو بودهاند .نمادهایی همچون فوالد کاوه جنوب کیش ،دادهگس��تر عصر نوینهایوب و
تولیدی چدنسازان که در روزهای گذشته مورد عرضه اولیه قرار گرفته بودند از صدرنشینان
بازار بهحس��اب میآین��د .همچنین نمادهای ایران ارقام ،صنایع الس��تیکی س��هند ،صنایع
کاغذسازی ساوه و پارس سرام با بیش��ترین کاهش قیمت مواجه شدند .طوالنیترین صفوف
خری��د در جریان معامالت دیروز مربوط به نمادهای هایوب ،فوالد کاوه جنوب کیش و اوراق
صکوک سایپا ،اوراق مشارکت رایان سایپا ،اوراق مشارکت شهرداری تهران بوده است .در پایان
معامالت شنبه سایپا با معامله 80میلیون سهم بیشترین حجم معامالت و فوالد مبارکه با معامله
 107میلیارد ریال بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند .همچنین شاخص بازار
فرابورس نیز با  5/4واحد افزایش به رقم  952.20واحد رس��ید که معامالتی به ارزش یکهزار و
 230میلیارد ریال به ثبت رساند .در جریان معامالت روز گذشته بازار فرابورس  185میلیون
برگه سهم جابهجا شده است.

رس��می این واحد پولی را  30تومان افزای��ش داد ،اتفاقی عادی بوده و
بان��ک مرکزی به خاطر وضعیت نرخ براب��ری دالر چارهای جز افزایش
قابلتوجه این نرخ نداشته اما در چهارراه استانبول این اتفاق ،رنگ و بوی
دیگری داش��ت .به اعتقاد صرافان ،حتما بازار کشش داشته و به همین
دلیل بانک مرکزی نرخ مبادلهای دالر را افزایش داده است .آنطور که
خانزاده یکی از صرافان چهارراه استانبول به جامعه فردا میگوید« ،این
روزها خریدار در بازار هست .مردم بیشتر برای خرید به بازار میآیند و
کمتر پیش میآید که کسی فروشنده ارزی باشد که در دست دارد» .
او دلی��ل این عالقه به خری��د دالر در روزهای اخیر را فضای سیاس��ی و
بحثهای جهانی میداند که باعث ش��ده است ،مردم عالقه بیشتری به
تبدیل پول خود به ارز داشته باشند تا ارزش آن را به این طریق حفظ کنند.
نیمه تابستان بود که نخستین پیشبینیها از چهار هزار تومانی شدن
دالر به گوش رسید .پیشبینیهایی که میگفتند دالر آمریکا تا ژانویه
به چهار هزار تومان میرسد و در این محدوده باقی خواهد ماند .خانزاده
درباره پیشبینی بازاری که خیلی زودتر مرز چهار هزار تومانی را رد کرد
و این روزها پیش��روی در این محدوده را در دستور کار دارد ،هم گفت:
«دالر در ماههای آینده در محدوده چهار هزار و  50تا چهار هزار و 100
تومان در نوسان خواهد بود و پیشبینی میشود که در محدوده چهار
هزار تومان ماندگار باشد».

