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صفحه8

گزارشی ويژه از تداوم ابهام در سياستهاي

جهان اسالم يکپارچه عليه نژادپرستان

اقتصادي دولت و بي توجهي به اقتصاد مقاومتي

گروه اقتصادي:کارشناسان اقتصادي بار ديگر
از دولت درخواس��ت کردهاند در شرايطي که
وضعيت برج��ام هم براي بس��ياري از مردم
مشخص شده است دست از شعار بردارند و با
بيان واقعيتهاي موجود به مردم اوضاع...

دود کاهش دستوري نرخ

سود بانکي به چشم اقتصاد

روزنامهصبحايران

دولت شعار ندهد و واقعيتها
را به مردم بگوید

سرمقاله

صهيونيستها دوباره از ترس لرزيدند

«احتم��ال کاهش
نرخ سود بانکي در
س��ال  97ضعيف
است»؛ اين موضوع
را تازگيه��ا رئيس کان��ون بانکهاي
خصوصي مطرح کرده اس��ت و گفته
اگ��ر فضاي اقتصادي کش��ور در نيمه
دوم سال  96مانند نيمه نخست آن بود،
بانک مرکزي احتماال سود سپردههاي
بانک��ي را از اين هم که هس��ت کمتر
ميکرد؛ ام��ا با توجه ب��ه اتفاقاتي که
در بازارهاي مختل��ف بويژه بازار ارز در
چند ماه گذشته افتاده است ،بعيد بنظر
ميرسد که بانک مرکزي باز هم دست
روي نرخ س��ود بانکي بگ��ذارد و آن را
کاهش دهد.اين در حالي است که تنها
در نيمه نخست سال  96نبوده که بانک
مرکزي اقدام به کاهش نرخ سود بانکي
کرده است و در دولت يازدهم نيز بارها ...
ادامه در همين صفحه

صفحه5

یادداشت

به دنبال وضع تحريمهاي جديد آمريکا؛

سلبريتيهاي فرصتطلب و

پااليشگاههاي اروپايي براي تحريم

اميدي که نابود ميشود

نفتي ايران آماده ميشوند

نوشين ثاني

صفحه4

بازه��م ن��ام برخ��ي س��لبريتيهاي
فرصتطلب بر س��ر زبانها افتاد و در
خبرها آمد که برخي از خانمها و آقايان
بهاصطالح معروف کشور با سو استفاده
از ش��رايط فرهنگي جامعه و موقعيت
اجتماع��ي خود ميليارده��ا تومان پول
ب��ه جيب زدهاند و بهج��اي هزينه کرد
آن براي مردم براي ت��داوم زرقوبرق
زندگي خودشان مصرف کردهاند .زلزله
کرمانشاه مصيبتهاي زيادي را براي
مردم اين خطه از کشور به وجود آورد اما
آنچه اين تلخيها و سختيها را افزايش
ميدهد رفتارهاي برخي از مسئوالن از
يکسو و برخي از سلبريتيها از سوي
ديگ��ر اس��ت.مردم کرمانش��اه و البته
تمام مردم ايران ش��ايد س��ختيهاي
ناش��ي از زلزله و گرفتاريهاي ناش��ي
از آن را پ��س از مدت��ي فراموش کنند
اما تعلل مس��ئوالن در حل مشکالت
مردم،خيانتدرامان��ت س��لبريتيها و
البته بيتوجهي دستگاههاي نظارتي و...

در گزارشي ويژه خروج يک طرفه شرکت هواپيماسازي
آمريکایی از قرارداد با ايران بررسي شد

بويينگ،بيبويينگ!

گ�روه عمران و ارتباط�ات :چند هفته پس از
اعالم تصميم ترامپ براي خ��روج از برجام،
سرانجام نخستين تصميم نهايي اعالم شده
به بزرگترين هواپيماساز اياالت متحده آمريکا
تعلق گرفت تا عمال قراردادي که بسته...
صفحه6

حوزه فرهنگي کشور در تاريکترين
دوران خود به سر میبرد

ولنگاري فرهنگي در کنار
اشرافي گري مسئوالن
صفحه10

فرار آمريکا از
مهلکه نبرد يمن
صفحه3

صفحه2

ادامه در همين صفحه

سلبريتيهاي فرصتطلب و اميدي که نابود ميشود
ادامه از همين صفحه

...دولت به اين رفتار غير عرفي و غيراخالقي اس��ت.
البت��ه همه چهرههاي مطرح هن��ري در اين خيانت
ش��رکت نداش��تند چراکه بس��ياري از آن��ان در حد
اس��تطاعت براي کمک به مردم آسيبديده تالش
کرده و ميکنند؛ روي سخن با آن عده از بهاصطالح
ت طلبانه به بهانه کمک
سلبريتيهايي است که فرص 
به مردم زلزلهزده و با اس��تفاده از احساس��ات و البته
غفلت و سادگي برخي از هوادارانشان وارد ميدان شده،
مبالغ کالني را جمعآوري و در حسابهاي شخصي
نگه��داري ميکنند .مبالغي که قرار بوده بخش��ي از
زخمهاي آسيب ديدگان از زمينلرزه را مرهم نهد اما
اکنون حس��ابهاي بانکي خانمها و آقايان بازيگر را
پرکرده است .چه آنهايي که نقاب خير بودن بر چهره
زده و با ژس��تهاي روشنفکري و با شعارهاي انسان
دوستانه عوامفريبي کردند و چه مديران و مسئوالني
که در سخنرانيهايش��ان وعدههاي متعدد به مردم
منطقه دادند و عمل نکردند حال که با گذر زمان نقاب

از چهره تزويرشان برداشتهشده بايد در پيشگاه مردم
و البته دستگاه قضايي پاسخگو باشند تا الاقل درس
عبرتي باش��ند براي همه آنهايي که شايد در آينده
بخواهند اي��ن روش را دنبال کنند .هرچند اقدام اين
سلبريتيها بازهم بذر بياعتمادي را که اين روزها در
باورها و تصورات مردم ريشه دوانده پرورش ميدهد
اما اگر خيانتدرامانت اين عده بدون پاسخ بماند بدون
ترديد رواج دهنده رفتارهايي ازايندس��ت خواهد بود.
شايد بتوان مسئوالن را که به وعده دادن عادت دارند
بهنوعي تبرئه کرد و مدعي شد مردم ديگر چشم اميد
از اين مسئوالن متخصص وعده ،دل کندهاند .اما آن
بازيگر که با حضور در مناطق زلزلهزده وانمود ميکند
که حاميو دلسوز است اما ناگهان پولها و کمکها را
برميدارد و ديگر حرفي هم از آن نميزند نهتنها بايد
مجازات شود بلکه بايد به شديدترين وجه در جامعه
معرفي و عمل وي تقبيح شود .عمل اين عده نهتنها
حريت و آزادگي
مخالف ش��رع که منافي انس��انيتّ ،
اس��ت .اينکه فرد يا افرادي مصيبت و زجر مردميرا

شاهد باشند و نهتنها براي کمک به آنها اقدامينکنند
که از زجر و آوارگي آنها کيسهاي براي خود بدوزند
نشانه نهايت رذالت است .البته نکته ديگري نيز در اين
ميان مطرح اس��ت.در شرايطي که نظام بانکي براي
يک وام چندميليوني ميتواند تمام حسابهاي افراد را
کنترل کند بنابراين رصد پولهاي مردم که بهعنوان
کمک به زلزلهزدگان به جيب برخي هنرمندان رفته
است نميتواند کار دشواري باشد.مگر آنکه سلبريتي
بودن باعث ش��ود عدالت اجرا نشده و ماجرا با رانت و
رابطه حلوفصل شود.موضوعي که ضرورت دارد از
س��وي قوه قضائيه با جديت پيگيري شده و گزارش
آن به مردم اعالم شود .باوجود همه اين مسائل برخي
بدانند نااميد کردن مردم گناه بزرگ و نابخش��ودني
اس��ت که تاوان آن سخت خواهد بود.چه سلبريتي و
چه مدير دولتي و چه حتي يک فرد عادي اگر در مسير
نااميد کردن مردم گام بردارد بدون شک بايد مجازات
شود تا براي بسياري که شايد در آينده بخواهند چنين
اعمالي انجام دهند درس عبرت باشد.

دود کاهش دستوري نرخ سود بانکي به چشم اقتصاد
ادامه از همين صفحه

...نرخ سود بانکي مورد نقد قرار گرفته و توسط متوليان
امر چند بار س��پردههاي مردم در بانکها با کاهش
س��ودآوري همراه شده است.بر اين اساس بايد گفت
در علم اقتصاد نرخ س��ود بانکي همواره تابعي از نرخ
تورم است و هميشه نرخ سود سپردهها با چند درصد
اختالف تعيين ميشود .به همين دليل در کشورهايي
ک��ه نرخ تورم در آنها صفر و يا منفي اس��ت ،به طور
معمول نرخ س��ود بانکي ناچيز ميباش��د و در برخي
موارد هم به سپردههاي پارک شده در بانکها ماليات
ميبندند.با اين بهانه در کش��ور م��ا نيز از زمان روي
کار آم��دن دولت يازدهم همواره ب��ر طبل اين ادعا
کوبيده شده است که تورم ديگر کنترل شده و حتي
تکرقميگشته است؛ به همين دليل نرخ سود سپرده
بانکي هم بايد کاهش يابد .از اين رو در دولت يازدهم
چند بار و در س��ال گذش��ته و پس از روي کار آمدن
دولت دوازدهم ،تاکنون يک بار نرخ س��ود سپردهها
کاهش يافته است .در اين زمينه بايد گفت هر چند که
کاهش نرخ س��ود بانکي به خودي خود براي اقتصاد
مفيد اس��ت و موجب ميشود که نقدينگي به سمت
بنگاهه��اي توليدي و صنايع حرکت کرده و رونق در

اقتصاد جاري ش��ود و از س��وي ديگر در پي کاهش
نرخ سود بانکي ،بهره تسهيالت اعطايي به بنگاهها
و صناي��ع نيز کاهش يافت��ه و در نتيجه قيمت تمام
شده محصوالت در شرکتها کم ميشود ،اما در پي
کاهش چند باره نرخ سود بانکي در دولتهاي يازدهم
و دوازدهم اين اتفاق دس��ت کم ت��ا به امروز نيفتاده
و علت اين مس��ئله هم اقتصاد بيمار کشور است.بر
اين اساس نه تنها تاکنون سياست کاهش نرخ سود
بانکي با ادعاي کنترل تورم و کاهش آنها از س��وي
دولت ،مواهب و فايدهاي براي اقتصاد کشور نداشته
اس��ت ،بلکه با باور کارشناسان يکي از داليل اصلي
تورم و گراني افس��ار گس��يخته در بازارهاي مختلف
ازجمله مس��کن ،خودرو ،ارز ،طال و س��که بويژه در
ماههاي گذشته ،سياستهاي غلط دولتهاي يازدهم
و دوازدهم در خصوص کاهش نرخ سود بانکي است؛
چرا که عليرغم ادعاي تکرقميشدن نرخ تورم و در
پي آن کاهش دستوري نرخ سود بانکي ،کاهش سود
تعلق گرفته به سپردههاي مردم در بانکها دوشادوش
و همپاي تورم واقعي نبوده است و سپردهگذاران نيز
ب��راي جانماندن از ت��ورم و کاه��ش بيشتر ارزش
س��پردهها و دارايي خود ،اقدام به خروج نقدينگي از

بانکها و روانه کردن آن به سمت بازارهاي مختلف
کردهاند .بنابراين بخش��ي از تورم چشمگير رخ داده
در بازارهاي مس��کن ،خودرو ،ارز ،طال و سکه بويژه
در ماههاي گذشته ،به سياستهاي غلط دولتهاي
يازده��م و دوازده��م در قب��ال «کاهش دس��توري
س��پردههاي بانکي» بازميگردد.بر اين اساس گواه
اين ادعا را ميتوان انتشار اوراق گواهي  20درصدي
توسط بانک مرکزي در زمستان سال گذشته آورد که
بهصورت غيرمس��تقيم به نوعي چراغ سبز دولت به
افزايش دوباره نرخ س��ود بانکي بود و موجب جذب
و پارک ش��دن بيش از  240هزار ميلي��ارد تومان از
نقدينگي س��رگردان جامعه در بانکها ش��د.در اين
راستا بنظر ميرسد سياست کاهش دوباره نرخ سود
س��پردههاي بانکي آن هم از نوع دستوري ،با توجه
به تب و تورم باالي اقتصاد کش��ور نه تنها راهگشا
نبوده و نيست ،بلکه به افزايش سرگرداني نقدينگي
در اقتص��اد ،خروچ پولهاي پارک ش��ده از بانکها،
تورم بيشتر و در پي آن به گراني فزونتر مس��کن،
خودرو ،ارز ،طال ،سکه و  ...دامن ميزند و نتيجهاش
دوباره ميشود« :رفتن دود ناشي از سياستهاي غلط
اقتصادي دولتمردان به چشم اقتصاد و مردم».
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