
کف نرخ ارز باال آمد
در حالی که طی چند ماه گذشته بهای نرخ ارز در بازار غیر رسمی و همچنین در ارقام اعالمی بانک مرکزی 
افزایش تدریجی و پلکانی را شاهد بوده است، اما به یکباره و طی هفته گذشته بهای ارز در بازار تکان 
شدیدی خورد و نرخ دالر از مرز 3600 تومان گذشت. اتفاقی که برای اولین در سال 91 و همزمان با اوج 
گیری تحریم های بین المللی بر علیه کشور شاهد آن بودیم و با حضور دولت روحانی در راس اجرایی کشور 

صفحه 5برخی گمان میکردند خاطره آن روزها به تدریج فراموش خواهد شد ...

رهبر انقالب سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کردند

محیط زیست در انتظار نجات
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین معضلی آن قدر مهم بود که امسال سران کشورهای جهان را گرد هم آورد تا پیش از اجالس عمومی سازمان ملل و سخنرانی 

در باب مسائل سیاسی و تروریسم، درباره محیط زیست سخن بگویند. معضل ریزگردها در ایران به ویژه در چند استان جنوبی و غربی آن قدر جدی است که 
رئیس جمهور ریزگردها را نوعی تروریسم خواند؛ به همان اندازه مهم، به همان اندازه کشنده. چراکه آلودگی هوا ساالنه جان چند هزار نفر را در کالن شهرها 
می گیرد، هرچند این مرگ ها برخالف بمب گذاری ها بی صداست. به این موارد می توانید بحران آب شیرین، خشکسالی، خشک شدن رودخانه ها و تاالب 
ها، قطع بی رویه درختان، آتش سوزی جنگل ها و چیزهای جدیدی مثل زمین خواری و دریاخواری و جنگل خواری و رودخانه خواری را نیز اضافه کنید.اما 

صفحه 7صفحه ۲صفحه 3همه از این مشکالت باخبریم. در هر نشست و سمیناری که برگزار می شود، لیست بلندباالیی از این معضالت و گزارش ها و آمارهای بد  ... صفحه ۲

در حالــی که ســه ماه بیشــتر تا 
انتخابات مجلس نمانده اســت، 

هنوز آن قدرها  ...

دبیر شورای عالی امنیت ملی با رد 
برخی زمزمه طرفهای آمریکایی 

درباره پی ام دی  ...

حواشی فوتبال در ایران از کیفیت 
رقابت ها معموال جذاب تر است و 

اخبار آن  ...

اصالح طلبان 
و انتخابات 

مجلس

معیار ما در 
PMD قیدهای 

رهبری است

دعوا در 
روزنامه ها، 

آشتی در دادسرا

تروریستی بودن سقوط هواپیمای روسی به دست داعش تأیید شد
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