
رییس  سازمان  برنامه و بودجه کشور اعالم کرد 
مطالبات گندم کاران تا پایان مهر پرداخت می شود

خروج سخت "دالر" از خانه ها

 وزیر ارتباطات:
مبلغ های کسرشده از مشترکان ارزش افزوده برگشت داده شد

رییس  سازمان  برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: تاکنون بیش از 10 هزار 
میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است و تا پایان مهرماه 

کل طلب آنان پرداخت می شود.
به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز  اطالع رسانی،  روابط  عمومی  و امور بین الملل 
سازمان برنامه و بودجه کشور، »محمدباقر نوبخت«  افزود: مبلغ 10 هزار و 345 

میلیارد تومان تا تاریخ چهارم مهر ماه به گندم کاران پرداخت شده است.
وی ادامه داد: پرداخت طلب گندم کاران از دغدغه های جدی دولت است و تالش 

می شود هرچه سریع تر باقی مانده پول کشاورزان نیز پرداخت شود.
رییس  سازمان  برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: کل مبلغ هزار و 700 میلیارد 
تومان اعتبار مورد تعهد این سازمان مندرج در مصوبه هیات وزیران به طور کامل 

پرداخت شده است.

نوبخت با بیان این که از سه هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار مصوب از 
محل هدفمندی یارانه ها تاکنون دو هزار میلیارد تومان پرداخت شده است،  
یارانه ها  از محل هدفمندسازی  یافته  اعتبار تخصیص  افزود: همچنین کل 
مبلغ دو هزار و 200 میلیارد تومان متعلق به ماه های اردیبهشت،  خرداد و 

تیرماه است.
منابع  از  تومان  میلیارد   100 و  هزار  ابالغ  برای  پیگیری  کرد:  تصریح  وی 

هدفمندسازی مطابق مصوبه دولت در حال انجام است.
رییس  سازمان  برنامه و بودجه، کل مبلغ باقی مانده از مطالبات کشاورزان را دو 
هزار و 200 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: پیش بینی می  شود امسال اندکی 
کمتر از 10 میلیون تن خرید گندم انجام شود که نسبت به سال گذشته حدود 10 

درصد افزایش نشان می دهد.

با وجود برآوردهای میلیاردی برای ذخیره دالر در خانه ها، آمار بانک 
به سمت  از خانه  و ضعیف دالر  نشان دهنده خروج سخت  مرکزی 
بانک هاست؛ به گونه ای که با وجود مشوق ها و تضمین های اعالمی، 

فقط حدود 10 میلیون دالر سپرده گذاری ارزی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، نوسان در بازار ارز از حدود یک سال پیش شروع و در 
سال جاری به اوج خود رسید. در این جریان تقاضا برای خرید دالر دیگر 
محدود به نیازهای واقعی نیست و جهش های ارزی عاملی برای هجوم مردم 
برای خرید و سرمایه گذاری در این بازار شد؛ به طوری که در چند ماه اخیر به 
وضوح می توان در بازار ارز، رفت و آمد خانوارها و مردم عادی را مشاهده کرد 
که نه نیاز وارداتی دارند و نه نیاز واقعی بلکه به منظور حفظ ارزش پول و البته 

سودآوری به خرید اقدام می کنند.
در این بین برآوردهای برخی مسئوالن از این حکایت دارد که بیش از 20 
میلیارد دالر ارز از سوی مردم خریداری و در خانه ها نگه داری می شود. خروج 
این حجم باالی ارز از چرخه اقتصادی و عدم دسترسی به آن یکی از مسائلی 
بود که بانک مرکزی به منظور جذب این منابع ارزی به سمت بانک ها، به 
اصالح بخشنامه های مربوط به سپرده گذاری ارزی اقدام کرد و این اطمینان 
را به مردم داد که اگر منابع ارزی خود را به بانک ها بیاورند، به طور حتم در 
کنار سود ارزی که به آن پرداخت خواهد شد، بازپرداخت منابع به آن ها ارزی 

خواهد بود.
این در حالی است که طی سال های گذشته اتفاق افتاده بود که بانک ها در 
هنگام سررسید سپرده های ارزی به جای ارز، ریال پرداخته و اعتماد مردم را 
نسبت به سپرده گذاری ارزی در بانک ها خدشه دار کرده بودند. براین اساس از 
اواخر سال گذشته موضوع سپرده گذاری ارزی و بازپرداخت آن به صورت ارز از 

سوی بانک مرکزی به بانک ها اعالم شد و در دو ماه اخیر نیز با اجرایی شدن 
بسته جدید ارزی بانک مرکزی این بار خود تضمین سپرده ها را برعهده گرفت 
و اعالم کرد که بانک ها، عامل دریافت منابع ارزی از مردم بوده و خود بانک 

مرکزی است که بازپرداخت و سود ارزی آن را تضمین می کند.
اکنون حدود دو ماه از اجرای این بخشنامه می گذرد و آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد حدود 10 میلیون دالر سپرده ارزی به بانک ها آمده است که این رقم 
در مقایسه با برآوردهای برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس که عنوان می کنند 
بیش از 20 میلیارد دالر ارز خانگی وجود دارد، ضعیف  به نظر می رسد. این که چرا 
استقبال خوبی از سپرده گذاری ارزی در بانک ها نشده است، موضوعی است که 
بانک مرکزی آن را به کم کاری بانک ها ربط داده است و گفته که آمادگی تدریجی 
بانک ها برای اجرای این طرح و عدم اطالع رسانی کافی آن ها موجب شد تا جریان 

سپرده گذاری ارزی با اندکی تاخیر عملیاتی شده و منابع آن رشد کند.
اما این که آیا تمام ماجرای استقبال کم از سپرده گذاری ارزی مربوط به تعلل 
بانک ها بوده است، خود جای سوال دارد. این که مردم تا چه اندازه حاضرند ارزهای 
خود را که در خانه نگه داشته اند و ریسک باالی این اقدام که خود می تواند خطر 
باالیی هم از لحاظ امنیتی داشته باشد را پذیرفته اند، شاید به مسائل دیگری 

مربوط باشد که نتوان همه آن را ناشی از عملکرد بانک ها دانست.
در هر صورت اکنون اگر شخصی ارز خود را به بانک ها بسپارد، در ازای دالر، 
چهار درصد، یورو، سه درصد و درهم، دو درصد ساالنه سود دریافت می کند. 
این سود سپرده های ارزی گرچه با سودهای 15 و 20 درصدی سپرده ریالی 
در بانک ها قابل مقایسه نیست، اما خود می تواند موجب امنیت منابع ارزی 
مردم و البته گردش آن در چرخه اقتصادی و کمک به حل بخشی از گره های 

ارزی باشد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که چندی پیش 
از کالهبردای تعدادی شرکت های ارزش افزوده در 
یکی از شبکه های اجتماعی خبرداد ، امروز - جمعه 
مشترکان  از  کسر شده  های  مبلغ  کرد:  اعالم   -

همراه اول به حساب آنها برگشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داستان سوءاستفاده 
از پیامک های ارزش افزوده با اعتراض های مردمی به 
روند عضویت آنها در برخی سرویس ها بدون آن که خود 
کاربران تقاضای چنین عضویتی داشته باشند، وارد مرحله 

تازه ای شد و هر روز ابعاد جدیدی به خود گرفت.
اعتراض های مردمی، واکنش محمدجواد آذری جهرمی 

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات را به همراه داشت.
وزیر ارتباطات 29 مرداد امسال در جلسه ای با مدیران 
اپراتورهای تلفن همراه مهلت دو هفته ای برای ساماندهی 
وضعیت خدمات ارزش افزوده داد اما پس از سپری شدن 
بازار پرسود خدمات ارزش افزوده  این مهلت همچنان 
به دلیل این که مساله شامل سهام داری اپراتور در یک 
شرکت تا راه اندازی شرکت های متعدد و سوق دادن بازار 
به سمت سوددهی بیشتر است به کار خود ادامه داد و 

تخلف ها نیز دامنه دار شد.
آذری جهرمی در واکنش به این نارضایتی مردم از این 

تخلف ها، هجدهم شهریورماه در یک برنامه تلویزیونی از 
تشکیل پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد 
که به پرونده ای بزرگتر در پیامک ارزش افزوده رسیده 

است.
وی 30 شهریورماه در صفحه شخصی خود در شبکه 
کالهبرداری  یک  پرونده  »بررسی  نوشت:  اجتماعی 
پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید. برخی از شرکت های 
ارزش افزوده در پنج ماه اخیر حدود 22 میلیارد تومان از 

مردم کالهبرداری کرده اند«.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: خواسته شد 
تا وجوه اخاذی شده طی 10 روز به مشترکان بازگردانند و 

پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.
آذری جهرمی پیش از این نیز در این باره از برخورد 
جدی با کالهبرداری ها نوشت و تاکید کرد: مردم همواره 
می خواهند با پیامک  های مزاحم تبلیغاتی و فریبکاری ها 
و کالهبرداری  هایی که در این زمینه گاهی صورت می 

 گیرد، مقابله جدی شود.
وی افزود: وزارت ارتباطات با تاکید بر تسهیل مسیر 
تجارت مجاز و حمایت از آن، با مصادیق کالهبرداری و 
سوء استفاده های این چنینی با قاطعیت برخورد خواهد 

کرد.

وزیر ارتباطات گفت: شکایت های زیادی به دست ما 
رسیده بود از این که افراد بدون این که درخواست داده 
بوده باشند، عضو سرویس های ارزش افزوده شده اند و 

مبالغی از حسابشان کسر شده است.
شده  محرز  شرکت   6 تخلف  افزود:  جهرمی  آذری 
است و آنها با سوءاستفاده از زیرساخت های فنی که 
در اختیارشان بود حدود 22 میلیارد تومان به صورت از 

حساب مردم برداشت کرده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: افراد و 
مبالغ کسر شده از حساب آنها مشخص است و قرار شده 
پول ها به حساب مردم برگردانند شود؛ همچنین پرونده 
برای رسیدگی بیشتر به دادستانی کل کشور ارسال می 

شود.
آذری جهرمی امروز در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: روز گذشته مبالغ کسر شده از دو میلیون مشترک 
همراه اول که بدون اطالع در سرویس های ارزش افزوده 

عضو شده بودند به حساب آنها مسترد شد.
تاکنون  مبالغ کشف شده  یادآور شد: مجموع  وی 
بالغ بر حدود 35 میلیارد تومان بوده است. در مواردی 
ریال  میلیون  پنج  تا  مردم  به  بازگشتی  مبالغ  میزان 

نیز بوده است.

ضرورت کاهش ۱۰ درصدی
مصرف آب در بخش کشاورزی

آمریکا آن قدر خام نیست 
که جنگی علیه ایران راه  بیندازد

وزیر نیرو تاکید کرد: عباس عراقچی: 
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شنبه 7 مهر 1397- سال اول - شماره 241 -  8 صفحه - 1000 تومان

این اقتصاد ایران است یا قمارخانه یک مشت دالل؟
مسئوالن اقتصادی پاسخگو باشند

بوده که  نحوی  به  اخیر،  روزهای  ویژه  به  و  ها  ماه  در  ارز  نرخ  حکایت 
قیمت ها طی یک یا چند روز، چندین هزار تومان افزایش پیدا کرده و 
با توقف چند روزه نرخ ها ثابت مانده و یا اندک کاهشی در حد چند صد 
افرادی  توسط  بازار  ای  بهانه  به  دوباره  روز  از چند  اما پس  دارد؛  تومان 
که معلوم نیست چه قدرتی در تعیین شاخص ها و قیمت ها در اقتصاد 

دارند، یکباره با افزایش وحشتناکی مواجه می شود؛ روندی که هیچ کس 
مسئوالن  از  تقریبا  مردم  کند.   نمی  ارائه  ای  ادله  و  پاسخ  آن  برای  هم 
متولی ارز و اقتصاد در کشور نا امید شده اند و در برخی مواقع بی مهابا 
در سناریوی خرید ارز، خودرو، کاال و ... که تنها توسط عده ای دالل طرح 
ریزی شده قرار می گیرند و خریدهای جنون آمیزی می کنند که هیچ 

با تحت تأثیر قرار  منطق اقتصادی پشت آن نیست. همین عطش خرید 
دادن رابطه بین عرضه و تقاضا، باعث افزایش قیمت ها می شود و طبعا 
مسئوالنی که پیش از این نتوانسته اند وضعیت را کنترل کنند، در چنین 

اوضاعی هیچ کاری از دستشان برنمی آید.
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صفحه 2

نقش جهانگیری و بررسی عملکرد دولت:

 روحانی و راه های نرفته


