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شــهروند| خیابان فردوســی دیروز شــاهد 
صف هــای طوالنی خریــد دالر بــود و صرافی ها 
دوباره غلغله  بودند. دیروز دالر در بازار آزاد درحالی 
با قیمت 4 هزار و 353 تومان معامله می شــد که 
دالل ها بانــک مرکزی را عامل اصلــی گرانی این 

اسکناس آمریکایی می دانستند.
از مهرماه امســال، دالر وارد مدار 4 هزار تومانی 
شد و دیگر به نرخ سابق برنگشــت. حاال درحالی 
که بیش از دوماه از این جهــش می گذرد، به نظر 
می رســد که دالر دیگر ارزان بشــو نیست و البته 
کارشناسان و تحلیلگران نرخ کنونی را نرخ واقعی 

ارز می دانند. 
صراف های فردوسی این روزها ترجیح می دهند 
تابلوهایشــان را به روز نکنند و بار دیگر دســت از 

فروش کشیده اند و تبدیل به خریدار شده اند. 
کالهی یکــی از صرافــان با تأییــد این قیمت 
می گوید: اگر یک صرافی تابلو خود را برمی دارد یا 
تبدیل به خریدار می شود، این دستور بانک مرکزی 

است نه تصمیم خود صرافی. 
برخی تحلیلگران تداخل کریسمس و تجمعات 
مردمــی را یکی از دالیــل افزایــش قیمت دالر 
دانسته اند و این درحالی است که یک مسئول که 
تمایلی به فاش شــدن نامش ندارد به »شهروند« 
می گوید: اگر پایه های یک اقتصاد محکم باشــد، 
طوفان ها هم کمتریــن اثری بــر آن ندارند ولی 
اگر یــک اقتصاد بر پایه ای متزلــزل و غیرواقعی و 
دستوری و رانتی بنا شــود، با کوچکترین نسیمی 

به تالطم دچار می شود. 
اباذر نجمی کارشناس و تحلیلگر بازار ارز درباره 
شلوغی فردوســی و گرانی  اسکناس به »شهروند« 
می گوید: در ســنوات گذشــته هم مــا در فاصله 
شهریور تا دی ماه رشد مالیم قیمت دالر را تجربه 
کرده ایم. اگرچه نمی توان قیمت دقیقی برای آینده 
دالر پیش بینــی کرد اما با توجه به سیاســت های 
کنترلی بانک مرکزی بین 60 تا 70 درصد احتمال 

می دهم که بازار ارز دوباره آرام شود. 
دست های پشت پرده دالر 

صــراف، دالل، بانک مرکزی. هرکس یکســو را 
مورد خطاب قــرار داده و برای افزایش قیمت دالر 
متهم می داند. خبرگزاری تســنیم معتقد است؛ 
صرافی های مجاز که ارز دولتــی از بانک مرکزی 
دریافت می کنند، این روزها سرشــان شلوغ شده 
و کاسبی شان سکه؛ این صراف ها که البته صدای 
مردم و دالل ها را هم درآورده اند، بعد از آن که دالر 
را با نرخ ســه هزار و 344 تومــان دریافت کردند، 
نسبت به فروش آن با قیمت سه هزار و 353 تومان 
اقدام می کنند. مردمی که در مقابل صرافی ها صف 
کشــیده اند، دالر را قیمت 4 هــزار و 353 تومان 

دریافت می کنند و به میزان 5  هزار قطعه.
البته مــردم می گویند؛ فقط تعــداد محدودی 
می توانند از این صرافی ها ارز دولتی بگیرند؛ چراکه 
همه را یا به دالل می فروشند یا برای خودشان نگه 
می دارند. دالل ها هم از ایــن صراف ها گله دارند و 
می گویند؛ سود این اتفاقات فقط به جیب صراف ها 

می رود که ارز را با قیمت دولتی می گیرند و مقدار 
کمی را به مردم می فروشند و بقیه را دپو می کنند.

اما این تمام ماجرای این روزهای بازار ارز نیست؛ 
چراکه شلوغی خیابان فردوسی تنها به صف های 
مردم مقابــل صرافی های مجاز ختم نمی شــود 
بلکه بــار دیگر خیابان منوچهری و مقابل پاســاژ 
افشــار )پاتوق دالرفروش ها( بــا ازدحام جمعیت 
مواجه شده اســت. دال ل هایی که در این محل به 
خریدوفروش دالر می پردازند، همــه با یک صدا 
بانک مرکزی و ریاســت آن را مقصر اصلی اتفاقات 

اخیر در بازار ارز می دانند.
سرنوشت دالر چه می شود؟ 

برخی معتقدند؛ ایــن گرانی ها اصــال ربطی به 
کریســمس ندارد، چراکــه خریدهــای ژانویه و 
کریســمس تمام شد. همیشــه بعد از کریسمس 
بازار ریزش می کرد، این بار برعکس شده و قیمت ها 
مدام با ســیرصعودی تغییر می کنــد. این درحالی 
است که نجمی می گوید؛ هنوز گرانی های متاثر از 

کریسمس برطرف نشده اند. 
یکی از صراف های قدیمی بازار ارز به تسنیم گفته 
است: اگر وضع با همین منوال ادامه یابد و قیمت ها 

کنترل نشود، نرخ دالر باالی 5 هزار تومان می شود.
نجمی به »شــهروند« توضیح می دهد: هر  سال 
بین دهم تا بیستم دی ماه، قیمت دالر به اوج خود 
می رسد.  ســال گذشــته پیش بینی این اوج بین 
4 هزار و 200 تا 4 هزار و 700 بود که آن هم محقق 
نشد که این نرسیدن به سقف پیش بینی شده هم 

ناشی از کنترل شدید بانک مرکزی است. 
او وضع کنونی را یک وضع هیجانی دانســته و 

می گوید: احتمال آرام شدن بازار بسیار است. 
یک کارشناس ارز هم درباره قیمت نهایی دالر به 
»شهروند« می گوید: این که دالر چه قیمتی داشته 
باشد، بستگی به پارامتر های مختلف ازجمله نرخ 
تورم و بهره و بیکاری و حجم نقدینگی و مدیریت 
جابه جایی پول و... دارد و نمی توان درباره آن نظر 

قطعی داد. 
علت شکل گیری صفوف مردمی چیست؟ 
این کارشــناس به »شــهروند« می گوید: علت 
تشــکیل صفوف جلوی در صرافی ها وجود رانت 
و فاصلــه قیمت بین بازار آزاد و قیمت دســتوری 

توسط صرافی هاست.
این درحالی اســت که اباذر نجمی معتقد است؛ 
تجمع هــای مردمی هم بی تأثیر نبــوده و موجب 
بی ثباتی در بازار ارز شده است؛ چراکه خود مردم در 
این حین دارایی های خود را تبدیل به دالر کرده اند. 
با توجه به این که اســکناس در کشــور ما محدود 
اســت، افزایش تقاضا ســریعا خود را نشان داده و 
باعث می شود همه افراد جامعه آن را حس کنند. تا 
 جایی که چند روز تزریق توسط بانک مرکزی هم

 بی تأثیر بود. 
تسنیم نوشته اســت؛ نکته مهمی که واسطه ها 
و صرافان بازار همه به آن اذعان دارند، این اســت 
که در کنار مردم قاچاقچیــان هم اختالف قیمت 
ســود برده و اجازه شکست قیمت ها را نمی دهند؛ 

چراکه هم اکنــون دالر در ترکیه 4 هــزار و 470 
تومان فروخته می شود و قیمت بازار ایران 4 هزار و 
420 تومان است، به همین خاطر قاچاقچیان برای 
ســودجویی دالر می خرند و لب مرز با قیمت باال 

می فروشند.
یکی دیگــر از افرادی که در خیابان فردوســی 
مشــغول فروش دالر اســت، گفته اســت: مردم 
ترســیده اند و می گویند پول بی ارزش شده و باید 
آن را به دالر تبدیل کنیم که البته علت اصلی این 
طرح اغتشاش هایی اســت که در کشور شاهد آن 
هســتیم. در این لحظه فقط و فقط بانک مرکزی 
عامل گرانی اســت؛ چراکه دیروز بازار را با قیمت 
4 هزار و 270 تومان باز کرد و امروز نرخ را به 4 هزار 
و 370 تومان افزایش داد. بنابراین عامل اصلی که 
از این وضع ســود می برد، دولــت و بانک مرکزی 
است که کسری بودجه شــان را با این روال تأمین 

می کنند.
احمد وفادار، عضو هیأت امنای صنف طال و جواهر 
ایران هم به ایلنا گفته است: تجمع های اخیر باعث 
شد تا برخی از مردم اقدام به خروج سپرده های خود 
از بانک ها و خرید دالر و ســکه کنند. ضمن آن که 
در آمریکا و اروپا نیز نرخ برابــری دالر با بقیه ارزها 
تفاوت زیادی پیدا کرده و قیمت دالر در برابر سایر 
ارزها افزایش داشــته اســت. او ادامه داد: از سوی 
دیگر، کاهش قیمت ســهام در آمریکا سبب شد تا 
سرمایه گذاران به طرف سرمایه گذاری در طال روی 
آورند. وفادار تصریح کرد: اما در ایران به دلیل این که 
مردم پول های خود را از بانک های خصوصی خارج 
می کنند و بیشتر به ســمت خرید سکه و دالر روی 
آورده اند، قیمت طال و دالر در روزهای اخیر باال رفته 
اســت. این عضو هیأت امنای طال و جواهر گفت: با 
توجه به این که امکان افزایش نرخ ها همچنان وجود 
دارد، فروش صرافی ها هم قطره چکانی شــده، زیرا 
مطمئن نیســتند که بتوانند با همین نرخ مجددا 

خرید داشته باشند.
افزایش قیمت دالر همیشه بد نیست 

سیاســت های کنترلی بانک مرکزی به عقیده 
خیلی ها سیاســت نقدپذیری است. اقتصاددان ها 
و فعاالن بازار ارز معتقدنــد که نباید نرخ ارز تا این 
حد کنترل شود. کارشــناس ارز مورد مصاحبه در 
این باره می گوید: همان طور که همیشــه گفته ام، 
نباید به باالرفتن نــرخ ارز الزامــا به عنوان امری 
نامبارک و ضداقتصادی نگاه کرد. البته گران بودن 
یا ارزان بــودن قیمت ارز باید با نظر کارشناســان 
بررســی و به طور مســتدل درباره نرخ واقعی ارز 

اظهارنظر شود.
دالر تک نرخی شود 

نرخ ارز در بــازار آزاد اختالف فاحشــی با نرخ 
ارز دولتی دارد. بســاط رانت بازی فراهم است!  او 
در این بــاره می گوید: چند نرخی بودن ارز اســت 
که منشــأ و عامل فســاد و رانت خواری است. این 
امر مناسبی نیســت که نرخ ارز در نظر 2 گروه از 
اساتید و کارشناســان بیش از 50 درصد اختالف 
داشته باشد؛ یک گروه نرخ را حدود 3500 تومان 
و گروهی نرخ را بیش از 5000 تومان برآورد کنند.

او تأکید کرد: دولــت و بانک مرکزی همان طور 
که از ابتدای شروع به کار وعده اش را به مردم داده 
بودند، باید به ســمت تک نرخی کردن ارز حرکت 

کنند و ترس و تردید را از خود دور کنند.
تأثیرات مثبت کاهش سود بانکی 

ابــاذر نجمی تحلیلگــر بازار ارز معتقد اســت؛ 
کاهش نرخ سود بانکی موجب جایگزینی سرمایه 
در بازارهای دیگر مانند ارز، بورس و مســکن شده 
اســت. برای مثال، ما شــاهد افزایــش معامالت 
مسکن و افزایش شــاخص بورس در ماه های اخیر 

بوده ایم؛ بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست.

میدان فردوسی تهران دوباره شاهد صف های طوالنی مردم بود 

صف کشی برای دالر
     احتمال بازگشت دالر به قیمت سابق وجود دارد                         دالر 2 نرخی بساط رانت را فراهم کرده است

سایر بازارها

عقب گرد ۳۱۱ واحدی بورس

شهروند| شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
چهارشنبه 13 دی ماه 96 با کاهش 311 واحدی 
روی رقم 95 هزار و 929 واحد ایستاد. شاخص 
کل هــم  وزن اما با کاهــش 121 واحدی عدد 
17 هزار و 43 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص 
سهام آزاد شــناور نیز با کاهش 323 واحدی به 

رقم 102 هزار و 997 واحد دست یافت.
شــاخص بازار اول اما درحالی با کاهش 194 
واحدی به رقم 68 هزار و 69 واحد دســت یافت 
که شاخص بازار دوم با کاهش 807 واحدی عدد 

204 هزار و 654 واحد را به نمایش گذاشت.
روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( نیز بدون نوســان چندانی روی رقم 

یک هزار و 55 واحد ایستاد.
گفتنی اســت؛ ارزش کل معامــالت دیروز 
بورس تهران درحالی بیش از 309 میلیارد تومان 
نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن 
بیش از یک میلیارد و 451 میلیون سهم و اوراق 
مالی قابــل معامله طی 57 هــزار و 693 نوبت 

دادوستد بود.

بازار سرمایه

قیمت مسکن بدون جهش 

شهروند| رئیــس انجمن انبوه ســازان استان 
تهران گفت: در شرایطی که 1400تریلیون تومان 
نقدینگی در کشــور وجود دارد، بــا 20 تا 30 هزار 
 میلیارد تومان نمی شــود صنعت ســاختمان را 
تکان داد. احمــد خرم در پنجمین کنفرانس ملی 
پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری 
و مدیریت شهری و چهارمین نمایشگاه انبوه سازان 
استان تهران گفت: جهش سنگین نخواهیم داشت؛ 
چراکه بیشترین تولید در بخش مسکن لوکس و 
درجه یک اتفاق افتاده است. درحالی  که ما نیاز به 
مســکن درجه یک و درجه دو داریم و بازار مسکن 
لوکس اشباع شــده اســت. او با انتقاد از کیفیت 
ساخت وساز در کشور گفت: 45 سال پیش میانگین 
عمر مفید ســاختمان ها در ایران 30 ســال بود و 
آمریکا هم 30 سال بود. امروز عمر ساختمان ها در 
ایران به 20 تا 25 سال رسیده و آمریکا به 120 سال 
رسیده است. فاجعه از این بزرگتر در نابودی منابع 

کشور نمی توان متصور شد.

سیگار شناسه دار می شود 
ایرنا| علــی اصغری رمــزی، رئیــس مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور با بیان 
این که واردات سیگار در  سال 97 به صفر خواهد 
رســید، گفت: طرح شناســه ســیگار با قابلیت 
رهگیری کاال از مرحله تولید تا رسیدن به دست 
مصرف کننده نهایی و سهولت شناسایی اصالت 
کاال، تا 2ماه دیگر دارای قابلیت اجرایی می شود.او 
افزود: مطابق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، کاالها باید در سطح عرضه دارای شناسه کاال و 
شناسه رهگیری باشند.به گفته رمزی، رئیس مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور یادآوری 
کرد: با اجرای شناسه رهگیری، می توان هر پاکت 
سیگار را از مرحله تولید تا قرارگرفتن آن در باکس، 
کارتن و پالت، انتقــال آن به توزیع کننده خاص، 
تاریخ تحویل به توزیع کننــده، چگونگی حمل 
و نحوه توزیع از ســوی توزیع کننده رد و... در یک 

سامانه برخط شناسایی کرد. 

ویترین خانواده
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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

1505000

1476000

753000

442700

281000

139604

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1315.88

17.21

64.83

67.05

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

4388

5545

6041

1206

3605.6

4344.7

4902.6

981.8

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.2026

1.3563

3.6738

بازار طال و ارز

قیمت انواع تبلت
قيمت)تومان( مدل

6 ميليون و 371 هزار   Microsoft Surface Pro
2017 - D

4 ميليون و 465 هزار   Microsoft Surface Pro
2017 --B

3 ميليون و 471 هزار   Microsoft Surface Pro
2017 - A

3 ميليون و 887 هزار   Microsoft Surface Pro 4 - B
- Keyboard 128GB

3 ميليون و 667 هزار   Microsoft Surface Pro 4 - H
- Keyboard 128GB

4 ميليون و 738 هزار   Microsoft Surface Pro 4 - A
- Keyboard 256GB

10 ميليون و 890 هزار   Microsoft Surface Pro 4 - F
- 1TB i7 16GB

3 ميليون و 599 هزار   Microsoft Surface Pro 4 - B
- 128GB i5 4GB

688 هزار 
 8.0 ZenPad ايسوس مدل

4G Z380KNL ظرفيت 16 گيگابايت

304 هزار 
 Essential WiFi 7 3 Tab لنوو مدل

ظرفيت 8 گيگابايت

849 هزار  10 Mediapad T3 هوآوي مدل

يك ميليون و 850 هزار 
 8.0 Galaxy Tab S2 سامسونگ مدل

New Edition LTE ظرفيت 32 گيگابايت

980 هزار 
  Galaxy Tab E 9.6سامسونگ مدل

3G SM-T561 ظرفيت 8 گيگابايت

4 ميليون و 700 هزار 
 iPad Pro 12.9 inch اپل مدل

4G 2017 ظرفيت 64 گيگابايت

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

نوبرانه

مهر| یک هکر مشــغول ســاخت نرم افزار 
رایگانی برای خودران شــدن خودروهاســت. 
یک هکــر قصد دارد نرم افــزاری رایگان برای 
خودران شــدن خودروها بســازد. جورج هاتز 
هکری است که توانســت قفل آیفون 3G را 
باز و PS3 را هک کنــد. او برای تولید چنین 
نرم افــزاری یک کیت برنامه نویســی دوربین 
داشــبورد در اکتبر عرضه کــرد که اطالعات 
حســگرهای خــودرو را تحلیــل و آن را بــا 
اطالعات موبایل کاربر ترکیب می کند. هدف 
از این کار، تولید یک الگوریتم هوش مصنوعی 

است که بتواند خودرو را براند.
او در ماه اکتبــر در مصاحبــه ای گفت: ما 

مشغول ســاخت هر بخش از قطعات هستیم. 
البته هنــوز نرم افزار تکمیل نشــده اســت. 
هفته گذشته نســخه 0.4 این نرم افزار به نام 
openpilot software عرضه شــد. 
البته هنوز برنامه تکمیل نشده است. دوربین 

و اطالعات آن فقط بخشی از تالش هاست.

خودران شدن خودروها تنها با یک نرم افزار

س
فار

س: 
عک

  


