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در گزارشي ويژه مشکالت ادامهدار

دعوايکشدار

گروه راه و مســکن – ميثم ترکيان :دعواي
نظاممهندسي و وزارت راه و شهرسازي تقريب ًا
بيشتر ارگانهاي مربوط کشور را به...
صفحه6

روحانی به وزرای دولت تاخت

دولت تدبیر و نا امیدی!
صفحه2

طالقهاي  ۷۰۰هزار
توماني!

صفحه8

افغانستان حقآبه ایران
را مصادره کرد

سخنگوي قوه قضائيه ابعاد جديدي از پرونده کاوه مدني
معاون سازمان محيط زيست را اعالم کرد

خروج متهم به
جاسوسي از کشور،
با درخواست دولت

صفحه4

درگزارشی ويژه بررسی شد

شوکگرانيهايتازه
و سفرههايي که باز هم
کوچکترشد!

گروه اقتصادي – اميرعلي امينيان :در حالي که
دولت مدعي است بحران ارزي کشور را حل
کرده است اما تبعات اين بحران در...
صفحه5

آگهی اصالحیه مناقصه

دولت فقط شعار ميدهد
نبي ا ...کنگرانــي ،عضو انجمن
توليدکنندگان کفش دستدوز ايران

روزنامهصبحايران

وزارت راه و سازمان نظاممهندسي بررسي شد

یادداشتهای امروز

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
در نظر دارد نسبت به تهیه طرح ناحیه نوشهر مشتمل
بر شهرستان های...
رجوع به صفحه 11

صفحه2

امسال ســال حمايت از کاالي ايراني
است و براي حمايت از توليدکنندگاني
که ايــن روزهــا تقريب ًا در آســتانه
تعطيلي کامل هســتند الزم اســت
برنامهريزيهــاي عملياتي و دقيقي
صورت گيــرد .نگاهي به بازار مصرف
کاالي ايرانــي نشــان ميدهــد که
متأســفانه مردم ايران خارجي پسند
شدهاند و بدبختانه برخي از محصوالت
مرغوب ايراني با مارکها و برندهاي
خارجي در کشور توليد و به بازار مصرف
عرضه ميشــود چراکه بــازار فروش
براي اين نوع کاالها بهخوبي در جامعه
فراهم است .براي گرايش بيشتر افراد
به مصرف کاالهاي ساخت داخل بايد
فرهنگسازي و اطالعرساني هدفمند
و مؤثري در سطح جامعه صورت گيرد.
در اين ميان معرفي کاالهاي باکيفيت
ايرانــي در گرايش مــردم به مصرف
توليدات داخلي و تحقق شــعار سال
بسيار مؤثر است و...
ادامه در صفحه 5

دالیل عدم ورود بانکها به

سرمایهگذاری در حوزه مسکن
مهدی پورمهر ،کارشناس اقتصادی

احتمــال خروج از رکــود فعلی بازار
مســکن و اســتعداد جذب نقدینگی
ایــن بــازار و جهش قیمــت ها در
آینده ،اذهــان فعاالن اقتصادی را به
خود معطوف کرده است .طبق پیش
بینی های مبتنی بر چرخه های رونق
و رکود این بازار در طی ســال های
گذشته ،انتظار بر این بود که گردش
مالی جهت کاهــش انجماد پول در
بازار مســکن بهبود یافتــه و انگیزه
ســرمایه گذاران بــرای تزریق منابع
افزایــش یابد .به لحاظ این که پروژه
های ساخت مسکن از سوی سرمایه
گذاران خصوصی و یا اخذ تسهیالت
از بانک ها تامین مالی شده و هزینه
فرصت بــاال به همــراه دارد ،لذا در
صورت گذشــت بیــش از  ۳۰ماه از
ســرمایه گذاری در ساخت مسکن و
عــدم نهایی کردن و فــروش آن ،با
توجه به سودهای بانکی ،نرخ تورم و
حاشیه سود...
ادامه در صفحه 6

