
رقابت جدید بانک ها و صرافی ها آغاز شد
چند نرخی بودن ارز در سال های گذشته به طور طبیعی عرضه کنندگان متفاوتی را هم به همراه داشته است. 
از صرافان در بازار غیر رسمی که در کنار آنها دالالن خرید و فروش ارز کرده و از کنترل بانک مرکزی هم دور 
نبودند و ارز مبادله ای  و یا در دوره ای ۱۲۲۶ معروف دوران محمود بهمنی-رئیس کل سابق بانک مرکزی- که 
در مرکز مبادالت ارزی عرضه می شد و بانک مرکزی رسما بر آن احاطه داشت و دارد. در این دوران بانک ها 

صفحه ۳چندان در ماجرای ارزی درگیر نبوده و عرضه آنها به طور محدود و در حد ارزهای مسافرتی  ...
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آیت الله هاشمی رفسنجانی:ادامه اشتباهات عباس

اگر متحجران سکوت کرده بودند، الگوی ملت های مسلمان می شدیم
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از مانع تراشی های متحجران در کشورهای اسالمی و به خصوص در 

ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، گفت: اگر این گروه به جای تندروی، الاقل سکوت می کردند، انقالب 
اسالمی با توجه به ظرفیت ها، الگوی ملت های مسلمان می شد. وی با یادآوری ضدیت تندروها با مبارزان 
و شخص امام)ره( که حتی در جلسات، مبارزه را با تعابیری چون »مشت به سندان کوبیدن« و »آب غربال 

کردن«، به سخره می گرفتند و با قیافه  حق به جانب می گفتند »جواب این خون ها را چه کسی می دهد؟«، افزود: 
همین جماعت در سال های اخیر چنان ادعای انقالبی گری دارند که اگر جامعه سوابق سکوت آنان در مقابل 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳چپاول های استبداد و استعمار را در تاریخ ثبت نمی کرد ... صفحه 4

در پی برگزاری نشســت گروهک تروریستی 
منافقین در پاریس و شرکت یکی از اعضای ارشد 
خاندان سعودی در آن، روز گذشته خبر رسید که 
محمود عباس، رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلسطینی نیز به جریان ضدایرانی پیوسته و با مریم 
رجوی، سرکرده گروهک مذکور دیدار و گفت وگو 
کرده است. خبرگزاری »صفا« نزدیک به جنبش 
حماس اعالم کرد که »در دیداری نادر، محمود 

صفحه 2عباس شامگاه شنبه  ...

رئیس مجلس خبــرگان رهبری 
گفت: غربی ها حتــی به تعهداتی 
که در توافق هســته ای پای آن را 

امضا کرده اند ...

صالح اســکندری معاون سیاسی 
حزب موتلفه اســالمی، با اشاره 

به تشکیل اولین ...

فیض اهلل عرب سرخی درخصوص 
اینکــه آیا فعالیــت اتاق های فکر 

اصالح طلبان برای ...

برجام نفعی 
برای ما ندارد

موتلفه با نامزد 
حزبی به 

انتخابات می آید

افزایش فشارها؛ 
اقبال بیشتر به 

اصالحات

 برجام نمونه روشن 
ضرورت بی اعتمادی  به آمریکا

صفحه 2

آیا با گذشت ۶ ماه تاثیر ملموسی از برجام در زندگی مردم دیده می شود؟

1395 مــاه  مــرداد   11 دوشــنبه 


