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المیرا اکرمی-شهروند| چهارراه استانبول و میدان 
فردوســی دوباره صف خریداران دالر را به خود دید. در 
این میــان برخی صرافان در مغازه خود را بســتند و از 
معامله دالر خــودداری کردند، برخی دیگر هم تابلوی 
قیمت ها را پایین آوردند و با اطالعیه هایی به خریداران 
اعالم کردند که قیمت ها را به صورت شفاهی بپرسند. 
دالر دیروز در بازار تهران تا 4 هزار و 30 تومان صعود کرد 
اما بانک مرکزی به سرعت وارد بازار شد و با عرضه دالر 
4  هزار و 7 تومانی به صرافی های منتخب خود توانست 
مانع از صعود بیشتر بهای اسکناس آمریکایی شود. ورود 
بانک مرکزی به بازار روند قیمــت دالر را نزولی کرد و 
نرخ ها به 4  هزار و 8 تا 4  هزار و 10 تومان کاهش داشت. 

سیف: وضع دالر طبیعی است!
حاال دالر چند روزی اســت که رونــد صعودی در 
پیش گرفته و 4  هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ 
با وجود این ولی اهلل سیف نوسان قیمت دالر را طبیعی 
می داند و گفته است که نوسان قیمت طبیعی است و 
ارزهای مختلف دنیا نوسان داشته اند و حتی قوی ترین 
اقتصادها را هم تحت تأثیر قرار داده اند؛ البته مسئوالن 
بانک مرکزی همچنان به مــردم توصیه می کنند که 
سرمایه های جزیی خود را وارد این بازار پرتالطم نکنند؛ 
اما واقعیت آن است که بازار دالر همچنان جذاب است 
و برخی در آن سودای گرانی را دنبال می کنند. در این 
میان، چند روز گذشــته فاصله چهارراه اســتانبول تا 
میدان فردوسی مملو از افرادی است که اگر قصد خرید 
هم نداشته باشند، از سر کنجکاوی هم که شده حداقل 
سری به راسته دالرفروشان می زنند تا مظنه دستشان 
بیاید؛ اکنون هم که در مقابــل برخی صرافی ها، صف 
تشکیل شده اســت؛ چراکه برخی دیگر از صرافان، از 
خرید و فروش ارز طفره می روند و نمی دانند که واکنش 

بازیگر اصلی بازار ارز در روزهای آینده چه خواهد بود.
صرافی های تهران عوامل مختلفــی را برای افزایش 
قیمت ارز مطرح می کنند. خیلی ها معتقدند اظهارنظر 
ترامپ درباره سرنوشت برجام قیمت دالر را تحت  تأثیر 
قرار داده اســت. آن طور که صرافی ها می گویند میزان 
عرضه دالر توسط بانک مرکزی کم نشده و روال قبلی 
را دارد و آنچه که بازار ارز را به هم ریخته، صحبت های 
چند روز اخیر ترامپ در مورد تأیید نکردن برجام است. 
صحبت هایی که ترامپ از همان روزهای آغاز به کارش 
هم هرازگاهــی در مورد پایبند نبودن ایــران به برجام 
مطرح کرده و حاال قرار است که دوباره سخنرانی مهمی 
را در مورد تأیید یا نقض برجــام انجام دهد. صراف ها و 
تحلیلگران بازار ارز سخنرانی های اخیر ترامپ و احتمال 
این که برجام را نقض کند، بیشتر از هر عامل دیگری در 
نوسانات چند روز اخیر بازار ارز موثر می دانند. صراف ها 
می گویند که میزان عرضه دالر توســط بانک مرکزی 
کم نشــده اما تقاضا زیاد شــده و مردم بــا رفتارهای 

هیجانی شان سهم مهمی در افزایش قیمت دالر دارند.
عباس شرفی، صراف، به »شهروند« توضیح می دهد که 
در روزهای اخیر میزان عرضه دالر توسط بانک مرکزی 
کاهش نیافته و رفتار هیجانی و شــتابزده ای که برخی 
به دلیل صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در مورد 
برجام، برای خرید دالر دارند بیشتر از هر موضوع دیگری 

موجب گرانی این ارز شده است. 
به گفته شــرفی در حالی  که اصال نیازی نیست که 
مردم حجم باالیی از دالر را خریداری کنند، اما این رفتار 
در روزهای اخیر شدت گرفته و در دو سه روز اخیر میزان 

تقاضا برای دالر افزایش چشمگیری داشته است. 
تقاضای اربعین دالر را گران کرد 

این در حالی اســت که برخی دیگر ایــن موضوع را 
چندان قبول ندارند و می گویند آمریکا بار اول نیســت 

که ایران را تهدید کرده است و نمی توان این رفتار بازار 
را به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نسبت داد. یکی از 
آنها که در راسته چهارراه استانبول فعال است، به افزایش 
تقاضا در بازار ارز اشاره می کند و به »شهروند« می گوید: 
تقاضای دالر برای ایام اربعین باعث سیر صعودی این 

ارز شده است. 
او توضیح می دهد: تنها در  ســال گذشته ۲  میلیون 
مسافر برای روز اربعین از ایران به عراق رفتند که همه 
آنها ارز تهیه کرده بودند. افزایش تقاضا به دلیل اربعین 
یکی از علل افزایش قیمت دالر اســت. در صورتی که 
امسال کمتر از نصف این تعداد یعنی  حدود یک میلیون 
نفر از ایران برای اربعین به عراق سفر کنند و هر کدام نیز  
هزار دالر خریداری کنند، این میزان حدود یک میلیارد 

دالر خواهد شد.
این فعال بازار ارز همچنین تأکید می کند: پارســال 
همین زمان بهای دالر به 4100 تومان رسید و البته بعد 

از آن به سرعت قیمت دالر روند نزولی به خود گرفت. 
دالل ها وارد گود شده اند 

به نظر می رسد دالل ها هم در آشفته بازار این روزهای 
دالر یکی از نقش های اصلی را به عهــده گرفته اند و با 
کارهایی که می کنند، در بــازار تقاضای مصنوعی به 
وجود آورده اند. اصغر ســمیعی، رئیس ســابق کانون 
صرافان ایران در گفت وگو با »شهروند« توضیح می دهد 
که صرافی های بانک ها در طول روز چندبار نرخ فروش 
ارز را تغییر می دهند، برخــی از دالل ها هم با گرفتن 
وکالت از برخی از همکاران و با به کار انداختن سرمایه ای 
محدود چندبار در روز از صرافی بانک ها خرید می کنند 
و به سرعت در بازار می فروشند و با پولش مجددا اقدام 
به خرید می کنند و با این کار حجم نقدینگی و تقاضا را 

به طور مصنوعی در بازار باال می برند.
به گفته سمیعی، در دو، سه روز اخیر با وجود این که 
تزریق چندمیلیونی روزانه توسط صرافی های بانک ها 
ادامه دارد، اما همچنان نرخ های آزاد و نرخ های عرضه 

توسط صرافی های بانک ها از هم فاصله می گیرد.
رئیس ســابق کانون صرافان ایران معتقد است که 
خرید دالر و یورو توســط مردم کار صحیحی نیست و 

اصال ضرورتی برای خرید این حجم از ارز وجود ندارد، 
اما مردم بنا به دالیلی که دارند، این کار را انجام می دهند. 
او به رفتارهای هیجانی که در چند روز اخیر در بازار 
ارز رخ داده، اشاره و در عین حال تأکید می کند که اگر 
بنیاد بازار ارز محکم و قیمت ها واقعی باشد، حرف ها و 
تصمیمات ترامپ و هر سیاستمدار دیگری تاثیری بر 

این بازار و قیمت ها نخواهد داشت. 
تحلیل سمیعی این است که در پیش بودن اربعین و 
سفر زائران به کربال و به تبع آن افزایش تقاضا برای خرید 
دالر تاثیری بر بازار ارز ندارد، چون درحالی که ســاالنه 
بیش از ۲0 میلیارد دالر توسط مسافران از کشور خارج 
می شود، مسافران اربعین ۲ میلیون دالر دالر از کشور 

خارج می کنند. 
برخی دیگر از صرافی ها هم با اشــاره بــه حذف ارز 
مسافرتی و یکسان سازی قریب الوقوع نرخ ارز معتقدند 
دالر در آینده نزدیک با کانال سه هزار تومانی قیمت ها 
خداحافظی می کند و ممکن است تا پایان  سال به 4 هزار 

و ۲00 تومان هم برسد. 
بررسی تغییرات نرخ های آزاد و مبادله ای

دالر مبادله ای که توسط بانک مرکزی نرخ گذاری و 
عرضه می شود در روندی رو به رشد در یک سال گذشته 
حدود ۲۶0 تومان گران شده و برگشت قابل توجهی به 
نرخ پایین تر نداشته اســت. اکنون دو نرخ آزاد و دولتی 
در شیبی رو به رشــد در حال حرکت هستند. در طول 
یک سال گذشته، دالر مبادله ای شــیبی تند دارد و از 
31۵۵ تا 3411 رشد کرده که نشان دهنده افزایش تا 
۲۶0 تومانی است. بررسی نرخ دالر دولتی طی سه ماه 
گذشــته از این حکایت دارد که روند رشد در این مدت 
نسبت به یک سال گذشته تندتر است، به طوری که در 
این فاصله سه ماهه تا 1۵0 تومان افزایش قیمت داشته 
و از حدود 3۲۵8 تومــان در تیرماه به 3411 تومان در 
مهرماه رســید. در ادامه و در قیاســی محدودتر شیب 
رشد دالر باز هم تند است، به طوری که در یک ماه اخیر 
قیمت 7۵ تومان اضافه شده و از 333۵ به 3411 تومان 

افزایش دارد.
بر این اساس، دالر مبادله ای در طول یک سال حدود 

۲۶0 تومان، ســه ماه 1۵0 تومان و یک ماه تا 7۵ تومان 
گران شده که در مجموع بیانگر تند شدن شیب افزایش 
قیمت در مرکز مبادالت ارزی و نرخ گذاری های دولتی 

است.
اختالف ۶۴۰ تومانی دو ارز آزاد و دولتی

اما در یکی، دو ماه گذشــته قیمت ها در بازار آزاد 
هم با نوسان قابل توجهی همراه شده و رشد قیمت 
دالر به گونه ای بوده که از کانال 3700 تومان در اواخر 
مردادماه خارج شــده و به بیش از 4000 تومان در 
مهرماه افزایش یافته است که نشان دهنده رشد بیش 
از 300 تومانی قیمت دالر در بازار آزاد در مدتی اندک 
خواهد بود. دالر آزاد در حدود یک سال گذشته نیز از 
کانال 3۵00 تا 3۶00 به 4000 تومان فعلی رسیده 

که افزایش تا بیش از 400 تومانی را به همراه دارد.
درحال حاضر اختالف قیمت بین دو ارز بازار آزاد 
)حدود 40۵0 تومان( و مبادله ای )3411 تومان( به 
حدود ۶40 تومان می رسد که بیانگر افزایش شکاف 
بین دو نرخ اصلی اســت؛ موضوعی که به طور قابل 
توجه در اجرایی شــدن سیاست یکسان سازی نرخ 
ارز خواهد بود. با این حال، اگرچه طی یک سال اخیر 
بازار ارز دو دوره شاهد عبور دالر از مرز 4000 تومان 
بوده، اما در مجموع دولت یازدهم و اکنون دوازدهم 
توانســته فضای آرام تری را نسبت به دوره های قبل 
برای بازار ارز فراهم کند و شــرایط به گونه ای نبوده 
که بازار همواره در نوسان قرار گیرد یا ثبات چندانی 

نداشته باشد.
سکه گران شد 

بازار سکه و طال هم تحت تاثیر قیمت دالر رفتار کرد. 
دیروز هر سکه تمام طرح جدید با 4 هزار تومان افزایش، 
یک میلیون و 310 هزار تومان معامله شــد و هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزادی با ۲ هزار تومان رشد قیمت به 

یک میلیون و ۲۶7 هزار تومان رسید. 
اتحادیه طال و جواهر تهران قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی را با 80 سنت افزایش نسبت به روز قبل 
آن یک هزار و ۲90 دالر و قیمت هر گرم طالی 18 عیار 

را 1۲4 هزار و ۵۵۲ تومان اعالم کرده است. 

اسکناس آمریکایی صف خریداران را به چهارراه استانبول و میدان فردوسی برگرداند

سرکشی دالر
  دالر تا ۴  هزار و 3۰ تومان رفت و به ۴  هزار و 1۰ تومان برگشت 

  ورود بانک مرکزی به بازار، صعود دالر را کنترل کرد
  صرافی ها تقاضای دالر برای اربعین، ترامپ و احتمال یکسان سازی نرخ ارز را عامل افزایش بهای دالر می دانند

سایر بازارها

تقویت ۹ واحدی شاخص کل بورس

شهروند| شــاخص کل قیمــت و بازده نقدی 
بــورس اوراق بهادار تهــران در پایان معامالت 
دیروز، چهارشــنبه 19 مهرماه 9۶ با افزایش 9 
واحدی روی رقم 84 هزار و 744 واحد ایستاد. 
شــاخص کل هم  وزن اما با افزایش 11 واحدی 
عدد 17 هزار و 374 واحد را به نمایش گذاشت. 
شاخص ســهام آزاد شــناور نیز با افزایش ۲4 
واحدی به رقــم 91 هزار و ۵1۵ واحد دســت 
یافت. شــاخص بازار اول اما درحالی با افزایش 
18 واحدی به رقم ۵8 هزار و ۵48 واحد دست 
یافت که شــاخص بــازار دوم بــا کاهش 37 
واحدی عــدد 189 هــزار و 14۶ واحــد را به 
نمایــش گذاشــت. گفتنی اســت؛ ارزش کل 
معامالت روز گذشــته بورس تهران درحالی به 
بیش از 141 میلیارد تومان رســید که ناشی از 
دست به دست شدن بیش از 79۲ میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معاملــه طی 47 هزار و ۲3۲ 

نوبت دادوستد بود.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

 نظافت منزل 
ساعتی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان

خبرآنالین| نظافت منزل شــاید از معدود 
شغل هایی است که در آن استخدام کارگران 
خانم به آقا برتــری دارد و اتفاقا دســتمزد 
نیروهای خدماتی خانم نیز باالتر از نیروهای 
خدماتی مرد اســت. هزینه نظافت منازل، با 
توجه به محل قرارگیری منزل بین ســاعتی 
1۲ تا ۲0 هــزار تومان متغیر اســت. براین 
اساس، هزینه نیم شــیفت رفت و روب منزل 
یعنی 4ســاعت برای نیروهای خدماتی مرد 
غالبا بین ۵0 تا ۶0 هــزار تومان و هزینه یک 
شیفت کامل کاری یعنی 8ساعت بین 80 تا 
90 هزار تومان اســت. به ازای هر ساعت کار 
اضافه نیز 1۵ هزار تومان به این مبلغ افزوده 

می شود.
بر این اساس، هزینه چهارساعت کار برای 
کارگر خانم بین ۶0 تا 70 هزار تومان و برای 
یک شیفت کامل کاری بین 80 تا 100 هزار 

تومان است. 
اگر هم قصــد دارید راهروهایتــان را هر 
هفته برای تمیزکردن به کســی بســپارید، 
باید بــرای یک ســاختمان چهــار طبقه، 
هفته ای 40 تا ۵0 هزار تومان در نظر بگیرید. 
به ازای هر طبقه اضافه، 10 هــزار تومان به 

این مبلغ افزوده می شود. 

از کنار خیابان آبمیوه نخرید 

ایسنا| رئیس اتحادیه بســتنی و آبمیوه با 
تأکید بر غیربهداشتی بودن آبمیوه هایی که 
در کنار خیابــان و روی چرخ هــا به فروش 
می رســند، گفت: پیگیری های متعددی در 
این زمینــه انجــام داده ایم امــا هنوز هیچ 
نتیجه ای حاصل نشده است. اسکندر آزموده 
گفت: هنگامی کــه واحدهای ما می خواهند 
جواز بگیرند، بهداشــت محیط نظارت های 
متعــددی دارد تا حتمــا واحدهــا دارای 
روشــویی ها و دستشویی بوده و حتما کف تا 
سقف آنها سرامیک و قابل شست وشو باشند. 
آیا واقعا در کنار خیابان می توان بهداشت را 
رعایــت کرد؟ به گفتــه او، به هیــچ عنوان 
آبمیوه های کنار خیابان بهداشــتی نیست، 
چراکه شــرایطی برای شست وشــوی میوه 
وجود نداشته و محلی که آبمیوه ها به فروش 

می رسند، به طور کامل دور از آب است. 

 تهرانی ها میوه را ۲۸ درصد 
گران تر می خرند

 
ایسنا| درحالی  کــه به گفته رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی تنها قیمت انار با 
گرانی مواجه شــده و بقیه میوه ها مشکلی از 
نظر کمبود و قیمت ندارند، گشــتی در بازار 
میوه و تره بار پایتخت نشان می دهد که انواع 
میوه به طــور میانگین ۲8 درصد بیشــتر از 
حداکثر نرخ منطقی )نهایتا 3۵ درصد سود+ 
قیمت عمده فروشــی( فروخته می شود و در 
ایــن میان هندوانــه با بیــش از ۶0درصد، 
گوجه فرنگی گلخانه ای با بیش از ۵0 درصد 
و ســیب ســفید بــا حــدود 41 درصــد 
گرانفروشــی،  بیشــترین فاصلــه را با نرخ 

منطقی دارند.
به گونه ای که به عنــوان مثال نرخ منطقی 
برای هر کیلوگــرم انار به عنــوان گرانترین 
میوه در بازار عمده فروشــی از ۲ هزار و 700 
تــا 94۵0 تومان اســت، درحالــی  که این 
محصول در میوه فروشی های مختلف سطح 
شــهر از 3 هزار تا 1۲ هزار تومــان فروخته 
می شود. جالب تر این که بسیاری از میوه های 
دیگر نیــز، قیمت هــای باالیــی دارند که 
می توان به سیب ســفید 8 هزار تومانی، موز 
7 هزار تومانی، هلو 9 هزار تومانی و شــبرنگ 
۶ هزار و ۵00 تومانی اشاره کرد که قیمتشان 
با نرخ های منطقی محاسبه شده و براساس 

همان 3۵ درصد تفاوت بسیاری دارد.

ویترین خانواده
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قیمت انواع تجهیزات کوهنوردی

قيمت)تومان( مدل

19 هزار ست قاشق، چنگال و چاقوي سفري

۲۷ هزار  تسمه چمدان ترول ليست

۲۶ هزار بالش دور گردني دکمه دار مدل ۵9۷۶۵

1۳۵ هزار منقل تاشو سفري طرح 1

14۵ هزار Standard بخاري جيبي پيکاک مدل

1۵۶ هزار C15-233 سبد پيك نيك هپي پيك نيك مدل

۲8۲ هزار مجموعه ميز و صندلي سفري 4 نفره

۶۷ هزار يخدان ترموس مدل Cameron ظرفيت 
4 ليتر

1۳ هزار N.R.R. 3 گوش گير زي مدل

۲89 هزار Protector 370 کيسه خواب کينگ کمپ مدل

19 هزار Cedar آتش زن زيپو مدل

۵۵ هزار کتري سفري ترنگيا مدل 200325

89 هزار C04P409 توري گريل ماهي کلمن مدل
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اقتصاد به روایت نمودار

سودده ترین صنایع ایران در 5 سال اخیر
بســیاری از مردم که خواهان ســرمایه گذاری 
سرمایه های ُخرد خود در صنایع مختلف از طریق 
بورس یا روش های دیگر هستند، اطالعات دقیقی 
از وضعیت سوددهی و یا زیاندهی صنایع مختلف 
ندارند. بر اساس اعالم بانک مرکزی سودده ترین 
و زیانده ترین صنایع ایرانی در ۵ سال اخیر اعالم 
شدند. بنا به اعالم بانک مرکزی سوده ترین صنایع 

ایران در ۵ ســال گذشته به ترتیب صنایع تولید 
دارو، تولید انواع آشــامیدنی، تولید فرآورده های 
نفتی و تولید مواد غذایی بــوده اند. این در حالی 
اســت که زیان ده ترین صنایع کشــور تعمیر و 
نصب ماشــین آالت و تجهیزات، تولید پوشاک، 
تولید مواد دخانی و تولید محصوالت رایانه ای و 

الکترونیک اعالم شده است.

نوبرانه

مهر|Everybot RS نام ربات جاروبرقی 
اســت کــه از حســگرهای متعــددی برای 
شناســایی بخش های کثیف فراموش شــده 
منزل و پاکسازی آنها استفاده می کند. ربات 
یاد شده فاقد چرخ اســت و برای حرکت از دو 
پاک کن مدور از جنس فیبر در زیر بدنه خود 
بهره می گیــرد که قادر به تنظیم ســرعت و 

جهت حرکت ربات یادشده نیز هستند.
یک منبــع آب داخلی نیز بــه طور خودکار 
برای پاکسازی محیط خانه مورد استفاده قرار 

مــی گیرند و صفحات داخلــی این ربات پس 
از پرشــدن قابل تعویض هستند. حسگرهای 
جهت یاب این ربات جلوی برخورد آن با دیوار 
یا مبلمان را می گیرند و حســگر شناســایی 
لبه هم از ســقوط آن از ارتفاع یا حاشــیه پله 
جلوگیری می کنــد. کنترل ربات یادشــده 
به طور بی ســیم ممکن اســت و بعد از هر بار 
شارژ تا دو ســاعت و نیم قابل استفاده است. 
Everybot RSحدود ۲80 دالر قیمت دارد 

و در ابتدای زمستان روانه بازارمی شود.

نقاط غیر قابل دسترس را تمیز کنید
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