بیانیه بیسابقه دستگاه دیپلماسی با عبارات تند در پاسخ به
اظهارات یک منتقد

وقتی وزارت خارجه دشمن را اشتباه میگیرد
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گزارش «عصرايرانيان» از سردرگمی جشنوارهفیلمفجر
در دوگان ه «جشن  -مسابقه»

سیمرغگرفتههاهماپوزیسیونمیشوند!

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
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صفحه2

«عصرايرانيان» در گفتوگو با نایب رئیس
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران ،علل
افزايش ناگهاني اجارهبها در ديماه نسبت به
سال گذشته را بررسي ميکند

تورمناگهان 
ی
در بازار مسکن

گروه راه و مسکن ـ میثم ترکیان :بر طبق روال
سالهاي گذشــته بازار مسکن با شروع فصل
سرما قيمت اجاره بها کاهش مييابد .علت اين
موضوع کاهش تقاضا در ماههاي پاياني سال
است .اما برخالف سالهاي گذشته اين بازار در
اذر و دي رشــدي حدودا  ۱۱درصدي داشته
است .آمار بانک مرکزي در خصوص وضعيت
بازار اجاره بهاي مسکن در آذرماه....
صفحه6

گرفتاری مردم در طوفان بي توجهي دولت

ريههايمردم غربكشورخسته
ازتنفسگردوخاک

گروه اجتماعي :گرد و غباري که وارد آســمان
استانهاي غرب کشــور شده ،بار ديگر نفس
مردم اين ديار را تنگ کرد .آمارها نشان ميدهد
ساالنه هزاران نفر در غرب كشور...
صفحه8

تغييرات دير هنگام
در پرافتخارترين
تيم ليگبرتر

صفحه11

دادستان خطاب به نجفی:
مستندات فساد در شهرداری
را ارائه دهید
صفحه2

روز نامه صبح ايران

در شرایطی که وزیر خارجه آمریکا با اروپاگردی در پی اجماع بر سر تغییر متن برجام است روسیه میگوید توافق

الوروف :برجام
بدونآمریکا
یعنیهیچ
هستهای بدون آمریکا مفهومی ندارد

صفحه2

ی از وضعيت نابسامان ارز در بازار و
«عصر ايرانيان» در گفتوگو با مسئوالن سابق اقتصادی و بانک 
ناتواني تيم اقتصادي دولت در کنترل بحران گزارش میدهد

دالر « 4500تومانی»
اقتصاد بیتدبیر

گروه اقتصادی ـ امیرعلی امینیان :حرکت افسار گسيخته دالر به باالي نمودار قيمت همچنان ادامه دارد
و نابساماني بازار دالر هنوز هم خواب از چشم رئيسکل بانک مرکزي نبرده و او را نگران نکرده است.
درحاليکه قيمت دالر ديروز از مرز  4500تومان هم گذشت و کارشناسان بازار ارز معتقدند دولت خود در
گراني دالر دست دارد ولي ا ..سيف بيتوجه به وضعيت بحراني کنوني کشور که مشکالت زيادي براي
توليد،صادرات و حتي مردم ايجاد کرده است در روزهاي اخير تنها به يک واکنش توئيتري درباره گراني
ارز اکتفا کرده و وعده ارزان شدن ارز در بهمن و اسفند را به مردم و فعاالن بازار داده است .اين واکنش
درســت شبيه واکنش حســن روحاني به گراني دالر است که چندي پيش سخنگوي دولت گفته بود از
گراني دالر مکدر شــده است.او که پيشازاين چند بار ديگر هم براي گراني خودرو و چند کاالي ديگر
مکدر شده بود و تکدر او دردي از گراني خودرو دوا نکرده بود اين بار مکدر شدنش دردي از دالر دوا نکرد
و از آن زمان تاکنون دالر  600تومان ديگر هم گران شده است .آنطور که خبرگزاریها گزارش دادهاند،
برخي صرافها علت اصلي گراني دالر را کمبود ارز در بازار اعالم کرده....
صفحه5

wwww.asreiranian.ir

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

به دنبال ناکامی قانونگذاران سنا برای توافق بر سر الیحه بودجه موقت ،دولت فدرال تعطیل شد

آمریکا درکما!
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