روزنامهاقتصادیصبح ایران

رييس پژوهشكده پولي و بانكي
در پاسخ به «جهان صنعت»:

معاون سياسي وزير كشور:

بانک ها توان افزایش
نرخ سود را ندارند

رفتار قانوني در تجمعات
پيگرد ندارد
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بازی وارونه دولت
چهارشنبه  23خرداد  28 1397رمضان  13 1439ژوئن 2018
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سال پانزدهم شماره  16 3935صفحه قیمت 1000تومان

مسووالن اقتصادی زیر بار بحران ارزی نمیروند

3

هشدارتكاندهندهمركزتحقيقاتمسكنبه 2نهاددولتي؛

فرونشست زمين به ميدان انقالب رسيد

گروه مسكن -مركز تحقيقات مسكن بر اساس
آنچه «عدم اعمال مديريت كارشناسانه» خوانده در
نامهاي سرگشاده نسبت به خطر فرونشست زمين در
اثر «استفاده بيرويه از منابع ...
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عدم تعادل عرضه و تقاضا
به افزایش قیمت خودرو دامن زد

فرمان گرانی در دست دولت

بدهی ،بحران اقتصاد ایران

12

اتحاد ایران ،ونزوئال و عراق علیه عربستان

ایستادگی در برابر افزایش تولید اوپک
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فرشته احمدي از دغدغه نويسندههاي نسل تازه ميگويد؛

به دنیا پشت کر دهایم

8

توگو با کارشناس؛
بررسی وضعیت فوک خزری در گف 

زندگی خزر نجات یافت
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بخور بخور!

جعبه سیاه

ها و صف!
رابطه عاشقانه ایرانی
???

تلخند
تنظیف

16

نفریننفت

سعیدساویز*-بسیاری از اقتصا ددانان
به قاع��ده نفرین منابع اعتق��اد دارند و با
اس��تفاده از آمار و ارقام توس��عه اقتصادی
در  30س��ال گذش��ته خصوصا آمارهای
نشاندهنده توسعه در کشورهای کم منابع
جنوبشرق آسیا ثابت خواهند کرد که توسعه و رفاه محصول ...

یادداشت

ایکه دستت میرسدکاریبکن

سجاد وجدانیان -روزهای پایانی ماه مبارک
رمضان است .ماه رمضان سحرهای جالبی دارد:
کسانی که س��حرها تلویزیون تماشا میکنند،
همواره نیمنگاهی به گوشه ...

آغاز عصر تازه در شبهجزیره

ن
ابهام در سیاست ایرا 
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بستهشدنسوئيفتجاناقتصادكشورراميگيرد

د
دیدار تاریخی ترامپ و کیم در سنگاپور برگزار ش 
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AFP
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مشکالت بخش خصوصی ادامه دارد

نگاه نخست

«جهان صنعت» -روز گذش��ته شورای رقابت
مجوز افزایش قیمت سه شرکت خودروسازی را صادر
کرد .رضا شیوا رییس شورای رقابت ...
7

محمدهدایتی
رییس س��ازمان انرژی
اتم��ی در راهپیمایی روز
قدسموردهجمهافراطیونی
قرار گرفت...
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ادوارد انجرقل�ي* -سرنوش��ت
شركتهاي خارجي با توافق برجام جابهجا
ميشود و اين موضوع بسيار نگرانكننده
است .درست زماني كه شركتهاي خارجي
كوچك و بزرگ با سرمايهگذاري قابل توجه
در ايران نهتنها در جذب نيروي انساني بلكه
در راه توسعه دانش در ...
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