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دعوای ترکیه و فرانسه در مدیترانه شرقی به 
نشست سه جانبه ختم شد

 ضربه استراتژیک 
مکرون به اردوغان

فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران:

قاضی پرونده نوید افکاری 
تحریم شد

به بهانه زادروز ویلیام فاکنر

خلبان ناشی و شوالیه 
داستان نویسی

حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی کشور 
پرداخت می شود

افزایش 433درصدی 
 وابستگی صندوق ها 

به دولت

در پی پخش یک مستند؛

سفیر تاجیکستان به 
وزارت خارجه احضار شد
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 خط فقر 
۱۰ ميليون تومان شد

آدرنالين 7

 استقالل-پاختاکور؛ 
 نبرد بزرگ برای پسران آبی

حذف شدنی نيستيم! 
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 عتاب و خطاب دوباره بانک مرکزی 
به صادرکنندگان و صرافان

هفته سخت 
وی  دالر پیش ر

چرتکه 3

 دالر در آستانه ورود به کانال 28 هزار تومان قرار دارد. بانک مرکزی 
حاال سه اقدام را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز در دستور کار قرار 
داده اســت، ابتدا با معرفی سومین فهرســت صادرکنندگان متخلف 
با کسانی که دالرهایشــان را بازنگردانده اند کار را کلید زد، سپس به 
صرافی ها هشدار داد که از اعالم نرخ غیرواقعی و التهاب آفرینی در بازار 
خودداری کنند و درنهایت اعالم کرد پتروشیمی ها اجازه دارند ارز خود 
را به صرافی های غیربانکی بفروشند و در نتیجه برخی اعالم کردند این 
اقدامات خصوصا اقدام اخیر می تواند زمینه را برای عقب نشــینی نرخ 

دالر هر چند اندک فراهم کند. 
 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
در خصوص تصمیمات اتخاذ شده گفت: دالر 27 هزار تومانی خود به 
اندازه کافی التهاب آفرین است و کسی الزم نیست در این بازار التهاب 
مضاعف ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه عوامل سیاسی و بین المللی دالر 
را در بازار ایران تحت فشــار قرار داده است، افزود: مادامی که وضعیت 

تغییر نکند، نمی توان در این زمینه پیش بینی خاصی داشت. 
 با این حال همتی، رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها درخصوص 
آینده نرخ دالر پیش بینی کرده است. وی می گوید قیمت ها اقتصادی 
و واقعی نیست و به زودی قیمت ها عقب خواهد نشست. این پیش بینی 
وی البته از زمانی که دالر در محدوده قیمتی 12 هزار تومان قرار داشت 
تکرار شده است اما به نظر می رسد کسانی که به وی اعتماد کرده اند و 
دالر را به قصد سرمایه گذاری نخریده اند با ضرر و زیانی هنگفت روبرو 

هستند. هر چند خرید دالر به قصد سرمایه گذاری...

پالس های مثبت و منفی ظریف در مسکو برای واشنگتن؛

مذاکره نه، مبادله زندانی آری
سياست 2

شهرنوشت 6

 سود شکار غیرمجاز در کشور باالست

 ایران؛ سیاهچال 
پرندگان مهاجر


