
 خودکشی پزشک کانادایی
 به دلیل فشارهای روانی 

ناشی از کرونا
صفحه 7

ث
حواد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

 میزان مراجعات ناشی از کرونا 
 در خوزستان ۱۵ درصد 

صفحه 3افزایش یافت

شهرستان

در سفر استاندار فارس به تهران 

انجام شد:

مالکین پالک های فرعی قید شده در فاز 2 تعاونی مسکن ارتش 
جهت تسویه حساب تا تاریخ 99/11/10 به این تعاونی مراجعه نمایند. 

مسئولیت عدم مراجعه با مالک پالک خواهد بود.
28 الی 47- 51 الی 60- 64 الی 66 – 68 و 71 و 72 – 74 الی 78 – 80 و 81 
و 83 و 84 – 86 الی 91 – 93 و 94 – 96 الی 100 – 102 تا 105 – 108الی 
114 – 117 الی 120 -122 الی 126 – 128 الی 154 – 161 الی 173 – 176 الی 
180- 182 – 185 الی 193 – 199- 202 الی 224 – 227 و 230 و 231 و 233 و 
234 و 238 – 240 الی 247 – 249 و 250 و 252 و 254 – 259 و 260 و 262 الی 
283 – 287 و 288 و 290 و 291 و 292- 294 الی 304 – 307 الی 317 – 319 و 
320 و 322 و 324 و 328 و 329 و 331 و 332 و 334 و 336 و 337 – 340 الی 
343- 346 و 348 – 351 الی 358 – 361 – 363 الی 387 – 389 الی 396 – 398 
و 399 و 401 و 403 و 404 و 406 و 408 الی 441 -445 الی 450- 452 و 453 و 
455 – 458 الی 479 – 481 الی 498 – 501 الی 510- 512 – 515 الی 528 – 531 
الی 537 – 539 الی 546 – 550- 552 الی 566 – 568 – 570 الی 574 – 577 
الی 611 – 613 – 615 الی 627 – 631 – 633 الی 636 – 638 الی 642 – 645 
و 646و 649 و 650 – 653 الی 661 – 663 الی 666 – 669 الی 685 – 687 الی 
690 – 694 الی 708 – 710 الی 714 – 716 الی 725 – 727 الی 732 – 734 الی 

737 – 739 الی 742 – 744 الی 749 – 751 الی 766.
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 عکس تاریخی
  از کشتی ای 

که ناگهان گم شد!

 خطر پیک چهارم کرونا 
و هشدار درباره بازگشایی ها

 فروش چای ۴۵ هزار تومانی 
به قیمت 100 هزارتومان!
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مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد؛
 خانواده های بدون فرزند 

اولویت اول در پذیرش فرزندخواندگی 
 زنان مجرد صاحب فرزند می شوند

2

 موسوی نماینده شیراز در شورای 
استان فارس:

 شوراییان رقبای 
 انتخاباتی نمایندگان

 مجلس نیستند

صفحه1

 وعده دالر 
۱۵ هزار تومانی 
چند سال دیگر 
محقق می شود؟

همراه با تحلیل خبر

بخواهد  اقتصادی گفت: زمان بندی زیادی می خواهد که  یک کارشناس 
نرخ دالر به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر 
می کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست 
شود تولید این قدر باال رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می توان گفت 

در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.«
به گزارش رویداد۲۴، یک کارشناس بازار ارز ضمن »غیردستوری« دانستن »مکانیسم تعیین 
نرخ ارز« گفت: اگر همه پارامترهای تأثیرگذار و تعیین کننده در نرخ ارز روی دور مثبت 
حرکت کند در خوشبینانه ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دالر به ۱۵ هزارتومان 

در حالت تثبیت شده برسد. 
ما وقتی  معتقد است:  ایران  سید کمال سید علی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات 
می توانیم از دالر ۱۵ هزارتومانی حرف بزنیم که دارایی های ارزی بلوکه شده ما در خارج از 
کشور آزاد شود، کارخانه ها به حدمعقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته 
باشد، تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی ۲ تا ۳ 
میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود.

اگر دالر انبار نکرده ایم چگونه وعده دالر ۱۵ هزارتومانی می دهیم؟!
جسته و گریخته در این جا و آن جا شنیده می شد که ممکن است دالر کاهشی ۱۰ هزار تومانی 
داشته باشد. از این شنیده ها و جسته گریخته ها نیز اگر بگذریم قاضی زاده هاشمی نایب رئیس 
مجلس مدعی شده بود: منابع ارزی را ذخیره کرده اند تا با روی کار آمدن بایدن قیمت دالر 
را برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهند. باال گرفتن این مباحث در جامعه باالخره 
سخنگوی دولت را به حرف آورد که: بیان برخی از این سخنان که می گویند دولت ارز را 
نگه داشته تا بایدن که رأی آورد دالر را ارزان کند کذب محض است. جای دیگری از سخنان 
ربیعی که می گوید: »ظاهراً گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست« را نگه می داریم 
تا به سخنان حسن روحانی برسیم که می گوید: در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده 

در خارج از کشور، قیمت هر دالر آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد. 
ربیعی معتقد است: این موضوع ـ انبار کردن دالر ـ، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک 
خیانت بزرگ محسوب می شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت 
است. اندکی بعد از این واکنش حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در نشست هیئت دولت 
از کشور، قیمت هر  ارزی مسدود شده در خارج  منابع  وعده داد که در صورت آزاد شدن 
دالر آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد. مسئله ای که نشان می دهد دولت تصمیماتی 
دارد، اما کی و چگونه می خواهد آن را اجرایی کند، خود محل بحث و بررسی و تردید است.

همزمان، اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی 
آن، بهای فروش هر دالر آمریکا در مبادالت بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل 
نزولی  ترتیب، روند  بدین  به شمار می رود.  از ۱۵ شهریور گذشته  نرخ  پایین ترین  کرد که 
متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دالر در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد. به 
طوری که متوسط ماهانه نرخ دالر در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ 
رخدادی که بنا به گزارش رسانه های ایران زمینه ساز کاهش عمومی قیمت کاالهای مختلف 

و مسکن شده است.
تحریم یا بانک مرکزی؟!

آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است. بازاری 
نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد. با وجود این واقعیت، حسن 
روحانی بارها و از جمله در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۴ دی مدعی شده که هرگاه 
از دارایی های ایران در یکی از کشورها رفع انسداد شود، مشکل بهای ارز »یک شبه« حل 
خواهد شد. منظور حسن روحانی هفت میلیارد دالر از دارایی های ایران در کره جنوبی است، 
اما از این دست دارایی های بلوکه شده کم نداریم موضوعی که سید کمال سیدعلی کارشناس 
بازار ارز مدعی است: حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود و 
دالرهای دست مردم هم تحویل داده شود درنهایت نیاز یک سال ارزی ایران برطرف خواهد 

شد و باز داستان از نو.
دالر ۱۵ هزار تومانی؟!

حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است: اگر منابع ]دارایی بلوکه شده[ در اختیار بانک 
مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دالر از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می رسد. نکته ای که در 

سخنرانی حسن روحانی توجه برخی از فعاالن و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول 
کرده، ادعای او برای تعیین نرخ دالر بوده است. در طرح الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، دولت 
بهای دالر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این موضوع به برخی از گمانه زنی ها 
واردات  برای  دالر  بهای  رسمی  نرخ  افزایش  به  تصمیم  دولت  آیا  اینکه  جمله  از  زد  دامن 

کاالهای اساسی را دارد؟
همه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی 
و نفتی، عماًل کنترل نرخ دالر در دست بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در واکنش 
به اظهارات روحانی در هیئت دولت می نویسد: بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به 
عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند؛ یعنی آن ها 
هستند که می گویند امسال قیمت دالر در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای 
مدیریت بازار دارند. در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دالر در بودجه سال آینده 
به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسمًا از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست 

کرده است که بهای عرضه دالر از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است: حاال رئیس جمهوری تصریح کرده 
که تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دالر را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل 
کنیم. این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی برطرف 
نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم ها است، در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 
این عدد برای یک نوسان  بنده  به نظر  به آفتاب یزد می گوید:  ارز  بازار  سیدعلی کارشناس 
ارزی بسیار عدد بزرگی است. همیشه گفته می شود ثبات خوب است، اما اگر نوسان به این 
صورت بخواهد باشد باعث تأثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثاًل کاالیی که دیروز با 
نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز 

۱۵ هزار تومانی؟
وی ادامه می دهد: یا صادرکننده ای که جنس را گران تر خریده با اولویت های ارز امروز صادر 
کرده حاال می خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتًا چنین قیمت ارزی و حتی پیش بینی آن 

سخت است.
این کارشناس بازار ارز تصریح می کند: زمانی می توانیم ارز را به قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان 
برسانیم که چند اتفاق بیفتد. دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دالر ارز 
از خارج بیاوریم. پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این 
میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است، اما برای بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و 

غیرمنطقی است.
 فقط تحریم دخالت ندارد

آن چه گفته می شود و آن چه استنباط می شود با هم تفاوت دارد، زیرا توضیح نوسانات مربوط 
به بهای دالر و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با مالحظه تحریم ها و تحوالت سیاسی 
در آمریکا نمی تواند جامع و مانع باشد؛ اما در عین حال نیز نمی توان تأثیر تحریم ها در افزایش 
بهای ارز را نادیده گرفت. افزون بر آن، فساد مالی و رانت خواری نیز در بازار ارز ایران مؤثر 
بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی توان بدون ارتباط با تحوالت در بازار طال، بازار 
خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت. از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسالمی و 
سوءمدیریت ناظر بر سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در 

بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دالر با ریال مؤثر خواهند بود.
 ایده ای که ایده آلیستی است!

سیدکمال سید علی به آفتاب یزد می گوید: شما فرض کنید ارزهایی که در خارج از کشور 
داریم بازگردد و ارزهایی که در خانه ها هم است بیرون آید همه این ها معادل مصرف یک 
سال کشور است. تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریم ها برداشته شود 
و بازارهای نفتی از دست رفته را مجدداً به دست آوریم و بتوانیم نفت باالی دو میلیون بشکه 
بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد. اآلن شاهدیم تقاضا چقدر 

از  بیشتر  اینقدر زیاد است که متقاضی ارز  بازار  فشرده شده و ولع 
تعادلی در واردات صادرات  به  باید کشور  اما  حد تصور وجود دارد، 
و سرمایه گذاری جدید برسد و این یعنی ایده ایده آلیستی دادن آسان، 

اما مخرب است! 
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر 
قیمت ارز دستوری است؟ خاطرنشان می کند: باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای 
کشور بهتر باشد. دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش بینی کردم اگر انتخابات 
برگزار شود قیمت ارز به ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان کاهش می یابد. چون از شهریور ماه تا آبان ۲۲ 

هزار تومان ۳۲ هزارتومان شده بود.
انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش 
یافت. به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به ۲۱ و ۲۲ هزار تومان می رسد همین طور 
هم شد و دیدیم تا ۲۳ هزار تومان هم رسید، اما مجدداً با بخشنامه بدون انتقال ارز افزایش پیدا 
کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی کند تقاضا قیمت را تعیین می کند این 

اتفاق می افتد.
۲ تا ۵ سال زمان الزم است

سید علی معتقد است: تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضاها پاسخگو باشد حداقل یکی ـ 
دو سال طول می کشد. 

این کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با تأکید بر این نکته که من متوجه نمی شوم چه رخ داده 
که چنین ادعاهایی مطرح می شود اظهار می دارد: ۵ سال پیش هم چین پول ما را آزاد نمی کرد! 
با ما نداشت می گفت از من جنس بردارید و بسیاری  حتی هند که هیچ صادراتی جز برنج 
کشورهای دیگر ما را مجبور می کردند در این تحریم ها که باید از ما جنس بخرید بنابراین، 
این اظهارنظر که اگر همه پول هایمان آزاد شود، نقد که به ما نمی دهند می گویند از ما جنس 
بردارید و فالن و بهمان کار را کنید. در ضمن زمان بندی زیادی می خواهد که بخواهد نرخ 
دالر به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر می کنم اگر همه مسائل 
مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر باال رود که پول ملی 

تقویت شود آن وقت می توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.

شهردار شیراز :

 باید مستقل از هر گرایشی به میراث معنوی
 و شهدای ملت احترام بگذاریم
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