«عصر ايرانيان» در گفت و گو با کارشناسان ،اظهار نظر معاون وزیر
اقتصاد درباره ناتوانی بانکها در مبادالت دالری را بررسی میکند

معاون وزیر اقتصاد :هیچ
بانکی نمیتواند عملیات
دالری انجام دهد
احمد حاتمی یزد ،کارشناس ارشد بانکی:

بانکهای معتبر دنیا با ایران همکاری نمیکنند

دانشی که تو را اصالح نکند ،گمراهی است .امام علی

(ع)

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي ورزشــي
سال نهم سهشنبه  17بهمن  19 1396جمادیاالولی 1439
 6فوریه  2018شــماره  12 2373صفحه  1000تومان
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آیتاهللجنتی:

صدایاعتراضاتمردمی بایدبلندباشد

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه2

صفحه5

در شرایطی که حسن روحانی وعده تکمیل
مسکن مهر تا پایان امسال را داده بود
روز گذشته قائم مقام آخوندی از عدم
اتمام آن تا پایان سال  96خبر داد

وعده ،وعده و
باز هم وعده!
آزاديخواه در گفتگو با «عصرایرانیان»:

وعدههاي بيعمل آقای رئیسجمهور
تبعات منفي در جامعه دارد

در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،ریشه اصلی
اعتراضات اقتصادی اخیر ،عدم طرح سوال از حسن روحانی
ی الریجانی
بود اما نمایندگان مجلس از ادامه تالشهای عل 
برای جلوگیری از تحقق این حق قانونی نمایندگان میگویند

صفحه6

عضو سابق شوراي شهر تهران به
مديران شهري در خصوص اجراي طرح
ترافيك جديد هشدار داد

طرح جدید ترافیک
یا بازی با جان مردم؟

سنگ تمام
رفیقبرجامی

بهشت نشينان در باتالق بحران و انتقاد
صفحه8

«عصر ایرانیان» از فیلمهای روز
چهارم جشنوراه فیلم فجر در سینمای
رسانهها گزارش میدهد

بسته فشرد ه یک
سرگیجه تاریخی ،میان
سخافت و روشنفکری

صفحه10

صفحه2

بازگشت همه به سوي اوست

همکار گرامی جناب آقاي اصغر روح پرور
بدینوســیله ضايعه درگذشــت عموي گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض
نموده و براي آن مرحوم علو درجات الهي و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
همكاران شما در چاپخانه گل آذين – روزنامه تجارت -روزنامه عصرايرانيان – روزنامه شروع
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