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دبیرکل حزب مردمساالری:

پرسپولیس-النصر؛
 90دقیقهتافینالآسیا

طرح اصالح قانون انتخابات
عجوالنه و غیرکارشناسی است

آخرین دیوار غربی!

سیاست 2

افزایش نرخ ارز پشت پرده دارد؟

آدرنالین 7

درماندگی دهکهای پایین در تامین نیازهای زندگی

همتی:
بعدامیگویم

مجلس با طرح 120هزارتومانی به جنگ فقر میرود!

دسترنج 4

قیمــت دالر در بازارهــای غیررســمی  30هزار تومان شــد و در
صرافیهای بانکی بــه نرخی برابر با  28هــزار و  900تومان به فروش
رسید.
دالر در حالی به مرز روانی  30هزار تومان طعنه میزند که بررسیها
نشــان میدهد افزایش نرخ دالر در این دو سال با سرعتی باورنکردنی
همراه بوده است .دالر در سال  1357قیمتی در محدوده هفت تومان
داشت ،آغاز جنگ تحمیلی عامل مهم رشــد قیمتها در بازار ارز در
دهه  60بود و پس از آن نیز اقتصاد ایران همواره به صورت رســمی و
غیررسمی با تحریم دســت و پنجه نرم کرده است .تحریمهای نفتی،
تحریمهای بانکی ،تحریم فروش کاالهای استراتژیک به ایران ،تحریم
در ســرمایهگذاری در حوزه انرژی ،تحریم ســرمایهگذاری خارجی
در ایران ،تحریم فروش بنزین و حاال تحریمهــای نفتی .در این میان
سیاستهای پولی و مالی ،وابســتگی به نفت ،سیطره باالی دولت در
اقتصاد و خلق پول و عدم مهار نقدینگی خود بر این آتش دمیدهاند.
همه اتفاقات پیشین سبب شــد بازار ارز همواره روندی افزایشی را
تجربه کند و نرخ تورم نیز به واسطه در رفتن لنگر نرخ ارز افزایش یابد.
در طور  40ســال قیمت دالر از  7هزار تومان به محــدوده چهار هزار
تومان در سال  1396رسید و خروج ترامپ از برجام ،یکی از مهمترین
دستاوردهای دیپلماســی ایران؛ زمینه را برای رسیدن قیمت دالر از
چهار هزار تومان به  14هزار تومان در پایان ســال  1398فراهم کرد.
در این میان در برخی دورهها بهای دالر افزایشی بیش از این رقم را نیز
تجربه کرد ،اما در پایان سال  1398دالر در محدوده قیمتی  14هزار و
 900تومان در صرافیهای بانکی قرار داشت...
چرتکه 3

حکایت ناوگان
اتوبوسهای خسته و
فرسوده تهران
شهرنوشت 6

دار و ندار بازاریان بندر دیلم در آتش سوخت

تکرار پلاسکو اینبار در استان بوشهر

رئیس شورای شهر :دو سال است از وضعیت
هشدار عبور کردهایم

بهرغم پذیرش پیشنهاد آتشبس ازسوی
ارمنستان روی داد

شهرنوشت 6

ادامه درگیریهای شدید
در قرهباغ و میدانداری
ترکیه
جهان 5

امام جمعه اصفهان:

باید فضا برای زنانیکه
کنند،
کشفحجاب می
ناامن شود
سیاست 2

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد:

شناسایی هزار و ۱۶۰مورد
تصادف ساختگیدر سال 98
شهرنوشت 6

تست کرونای ترامپ و مالنیا
مثبت شد
جهان 5

