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گزارش »ایران« از آثار سیاست جدید ارزی در نخستین روز اجرا

 بانک مرکزی ازدیروز به صورت جدی به بازار آزاد ورود کرد 
و از این به بعد نرخ ساز خواهد بود

براساس مصوبه ابالغ شده دولت به وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد

 قیمت برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی 
تا پایان رمضان ثابت خواهد ماند

بانک مرکزی 
نرخ گذار جدید ارز 

 تثبیت قیمت ۱۰ کاالی اساسی
تا پایان رمضان ۱۴۰۲
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 محکومیت 
اهانت به قرآن کریم 

توسط اسقف ارامنه
ســـرکیســــیان  ســـــبو 
ارامـــــــنه  اســـــــــقف 
تهــران در نشســـــــت 
مطبوعاتی خــود با قرائــت بیانیه ای 
اهانت بــه کتاب مقدس مســلمانان 

در سوئد را محکوم کرد.

عکس: تسنیم

نـــــما

اظهارنظر بهروز افخمی درباره 
ناآرامی های اخیر و فعالیت هنرمندان

درپی حمله اشرار مسلح اتفاق افتاد

این توهم را 
از بین ببریم!

 شهادت ۲ مأمور پلیس بمپور 
در حمله اشرار
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»ایران« پیامدهای سرمایه گذاری های جدید 
فرهنگی توسط عربستان را بررسی می کند

گزارشی از ظهور طبقه میانی نیروهای 
 ضدانقالب با مأموریت ایجاد اغتشاش 

و فشار بین المللی علیه ایران

تأکید معاون وزیر در واکنش به توسعه 
مدارس هیأت امنایی در کشور

 معاون وزیر راه و شهرسازی
 در گفت و گو با»ایران« خبر داد

  بر اساس توافقنامه دولت و بانک های عامل
  در مرحله نخست عالوه بر بانک مسکن

4 بانک دولتی و خصوصی تسهیالت ساخت 
نهضت ملی مسکن را پرداخت می کنند

 جلیقه 
انتحاری فرهنگی 

در سعودی

کار چاق کن های 
آشوب و تحریم

 بازگشایی 
قفل بانک ها در 
تسهیالت مسکن

در نخســتین روز از اجرای سیاســت جدید بانــک مرکزی در 
بازار ارز، اتفاقات مثبت بسیاری افتاد، اتفاقاتی که به صورت 
مســتقیم بازار غیررســمی و آزاد را هم تحت تأثیــر قرارداد. 
طبــق اعالم بانک مرکزی از روز گذشــته چهــارم بهمن ماه، 
با محوریت صرافی ها سقف فروش ارز به متقاضیان عادی 
و بــرای مصارف خدماتی با افزایش 3 هزار یورویی از 2 به 5 
هزار یورو افزایش یافت. ازســوی دیگر با حذف رســمی نرخ 

توافقی ارز، گام بلندی برای کاهش فاصله میان نرخ رسمی 
و آزاد برداشــته شد. بررســی قیمت آزاد ارز دراین روز نشان 
می دهــد که قیمت تمــام ارزها در این بــازار با ریزش همراه 
شده است. درحالی که در روز سوم بهمن ماه هر دالر امریکا 
نزدیــک 45 هــزار تومــان قیمــت داشــت، دیــروز و در زمان 
تنظیــم این گزارش، با افت قابــل توجهی نرخ این ارز به 44 

هزار تومان نزدیک شد.

 نرخ دالر روز گذشته در اولین روز اجرای سیاست جدید بانک مرکزی
بیش از هزار تومان کاهش یافت
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منتشــر
شــد

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت
www.ketabir.com

مراجعه کنند.

مخبر: به زودی شاهد 
گشایش در کشور خواهیم بود

 سفر کاری معاون اول رئیس جمهور 
به  سیستان و بلوچستان
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 مدارس 
هیأت امنایی 

ًکامال رایگان است


