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آغاز عملیات ساخت زمین 
فوتبال ساحلی در جزیره کیش

مدیر عامل موسسه ورزش و تفریحات سالم 
کیش از عملیات ساخت زمین فوتبال ساحلی 
با هدف توسعه ورزش های ساحلی در جزیره 

خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ موسسه ورزش و تفریحات 
ســالم کیش ، با تاکیــد بر لــزوم  بهره گیری 
از نیروهای متخصص در راســتای توســعه 
ورزش های ســاحلی گفت: هدف از ســاخت 
زمین فوتبال ســاحلی، اســتفاده از ظرفیت 
های موجود منطقــه برای پیشــبرد اهداف 
توسعه ای ورزش های  ساحلی و بستر سازی 
 مناســب برای میزبانی از  رقابــت های ملی 

و بین المللی است.
امیری خراسانی افزود: با حمایت سازمان 
منطقه آزاد کیش عملیات ســاخت یک باب 
زمین فوتبال ساحلی در مجموعه پالژ آقایان 
آغاز شده است و بر اساس جانمایی و ارائه طرح 
اولیه این زمین این زمین ورزشی به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
    

همکاری انجمن فیلم کوتاه ایران 
)ایسفا( با جشنواره فیلم موج کیش

انجمن فیلم کوتاه ایران )ایســفا( با اهدای 
مدال این انجمــن از فیلم برگزیــده خود در 
ســومین جشــنواره »موج« کیش قدردانی 

می کند.
به گزارش ایلنا؛ درجلســه ای که با حضور 
ابراهیم حصاری دبیر جشــنواره فیلم کوتاه 
»موج« کیش و هیات مدیره ایســفا در خانه 
سینما ۲ برگزار شــد، مقرر شــد که ۳ نفر از 
اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران )ایسفا( فیلم 
های بخش مسابقه سومین جشنواره »موج« 
کیش را داوری و مدال ایسفا را به بهترین فیلم 

اهدا کنند.
همچنین انجمن فیلم کوتاه ایران )ایسفا(  
در برگزاری کارگاه های آموزشی در جشنواره 

»موج« کیش نیز همکاری می کند.
سومین دوره  »جشــنواره  فیلم کوتاه موج 
کیش« از پنجم تا هفتم  شــهریور امســال با 
دبیری ابراهیم حصاری در جزیره  کیش برگزار 

می شود.
    

حضور تیراندازان جزیره کیش در 
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر

تیم تیراندازی باکمان دختران و پســران 
جزیره کیش به دومین دوره مسابقات المپیاد 

استعدادهای برتر کشور اعزام می شوند.
به گــزارش ایلنا؛ دومین دوره مســابقات 
تیراندازی باکمان المپیاد اســتعدادهای برتر 
کشور از 5 تا 11 شهریور با حضور ورزشکاران 
سراســر کشــور، به میزبانی اصفهان برگزار 

خواهد شد.
در این رقابتها تیم ریکرو دختران و پسران 
جزیــره کیــش دردو رده ســنی نونهاالن و 
نوجوانان با ترکیــب محمدمهدی عبدالهی، 
روشا منتظر شهری، یســنا پورماهانی، درسا 
سادات ســقایی در رده سنی نونهاالن و پرهام 
شــبانکاره، کیان مرادی، الیار فریدونی، رضا 
کمالی، ســوگند رحمانی، نیروانــا امیری و 
پارمیس امیری در رده سنی نوجوانان شرکت 

می کنند.
گفتنی است تیم دختران کیش با  مربیگری 
ســمیه ماهیگیران و  همچنین تیم پسران با 
سرپرستی ذبیداله سلیم اف به این مسابقات 

اعزام می شوند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

»برداشــت غیرقانونی از صندوق 
توســعه ملی«، همواره به عنوان یکی 
از جنجال برانگیز تریــن بحث ها و خط 
قرمز دولت ها شناخته شده است، دولت 
دوازدهم نیز که در ابتدا پیروی از انضباط 
مالی را در کشور سرلوحه امور خود قرار 
داده بود، برداشت از صندوق توسعه ملی 
را خوردن »میوه ممنوعه« دانست؛ اما 
اینک به منظور تامین کســری بودجه 
خود قصد برداشت از این صندوق را دارد.

سال گذشــته، مقام معظم رهبری 
با صــدور فرمانی از مجلس خواســت 
تا میزان ســهم صندوق توســعه ملی 
از درآمدهــای نفتی در بودجه ســال 
۹۸ به میزان ۲۰ درصــد کاهش یابد و 
مابه التفاوت سهم ۲۰ درصدی تعیین 
شده تا سهم قانونی ۳۴، به عنوان بدهی 

دولت به این صندوق تلقی شود.
امــا در ادامه روند اصالح ســاختار 
بودجه اکنون به ایستگاه صندوق توسعه 
ملی رسیده و دولت قصد دارد کسری 
بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی 
را با تصویب »شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا« جهت برداشت ۴5 
هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه 

ملی جبران کند. 
براســاس آخریــن اظهارنظــر 
مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه، 
مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای 
صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
خام تنظیم شود، در نتیجه کل کسری 
بودجه امسال حدود 15۰ هزار میلیارد 
تومان تخمیــن زده شــده که طبق 
پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با 
کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش 

منابع تامین شود.

چه میزان تسهیالت از صندوق 
خارج شده است؟

براســاس آخرین گزارش عملکرد 
صنــدوق توســعه ملــی، مبلغ کل 
تســهیالت ارزی تخصیص داده شده 
از ابتدای کار صندوق تا پایان سال ۹۷، 
حدود ۳۹ میلیــارد دالر بوده که از این 
میزان سهم بخش خصوصی حدود ۶۰ 
درصد و سهم بخش عمومی غیردولتی 
نیز حدود ۴۰ درصد اســت.  عالوه بر 
تسهیالت پرداخت شده در چارچوب 
اساس نامه، از ابتدای تاسیس صندوق 
تا انتهای ســال ۹۷، حدود ۲۸ میلیارد 
دالر نیز به شکل تکلیفی )خارج از روال 
سیاست های صندوق( از منابع صندوق 
به طرح های مختلف پرداخت شده که 
بخش بزرگــی از آن صرف هزینه های 
بودجه ای و همچنیــن طرح های ملی 
مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی 
شده اســت. در ابتدای سال جاری نیز 
رئیس جمهور طی نامه ای به مقام معظم 
رهبری درخواســت مجوز برداشــت 
از منابع صنــدوق توســعه ملی برای 
جبران خســارات ســیل را داشت که 
ایشان آن را به »آینده« موکول کردند. 
اما چندی پیش محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور اعالم کرد »درباره 
روند بازســازی مناطق سیل زده اخیراً 
یک نامه خدمت رهبــر معظم انقالب 
تقدیم کردیم تا مبلغ جدیدی از صندوق 
توسعه ملی برداشــت کنیم و دستور 
ایشان آمده اســت و با برداشت 5 هزار 

میلیارد تومان موافقت کرده اند، 
آن  را به دستگاه ها ابالغ کردیم و 
امیدواریم با این پول یک جهش 
جدید در این زمینه در مناطق 

سیل زده به وجود بیاید.« 
به تازگی نیز 1.5 میلیارد 

دالر برای توســعه اشتغال روستایی از 
منابع صندوق توسعه ملی اختصاص 
یافته، که بســیاری از کارشناســان 
دراین زمینه معتقدند که اهداف اولیه 
این طرح به دلیل عدم هم افزایی الزم 
و نظام برنامه محور به انحراف کشیده 
می شود. در این زمینه کمال اطهاری، 
کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو 
با فرارو اعالم کرده اســت »چون این 
موضوع پیوسته با اقدامات دیگر صورت 
نگرفته، این منابع را به دســت نقطه 
هدف واقعی نخواهد رســاند، این در 
حالیســت که در برنامه های توســعه 
برای توسعه اشتغال روستایی باید ۲۰۰ 
هزار تسهیل گر آموزش داده می شد، اما 
این اقدام طی سال های گذشته صورت 
نگرفته است. حال با توجه به عدم انجام 
این کار اختصاص ایــن بودجه کالن 
می تواند مورد سوء استفاده عده ای قرار 
گیرد و آن ها با اســتفاده از رانت به این 
منابع دســت یابند و این پول را صرف 
کاری جزء توسعه اشــتغال روستایی 
کنند. با توجه بــه پروژه هایی که بدون 
حساب و کتاب به اجرا درمی آید، بودجه 
به صورت یک مخزن ســوراخ اســت، 
که از هزار جای آن منابع نشتی دارد و 
هر کسی چه به صورت آشکار و چه به 
صورت پنهان به بودجه دست اندازی 
می کنــد.« همچنین بــرای تقویت 
بنیه دفاعی ۲.5 میلیــارد دالر، جهت 
پروژه های آب رسانی و آبخیزداری ۶5۰ 
میلیون دالر، برای بودجه صداوسیما 
15۰ میلیون دالر، در مورد مقابله 
با ریزگردها 15۰ میلیون دالر، 
واکسن پنوموکوک )سینه پهلو( 
و روتــا ویروس )عفونــت 
کــودکان( 1۰۰ میلیون 
یــت  نها ر د و  ر  ال د

درخصوص بازسازی مناطق زلزله زده 
و ســیل زده 1۰۰ میلیــون دالر از این 
صندوق تسهیالت ارائه شده است. در 
این زمینه باید به ســپرده گذاری ارزی 
نیز اشاره کرد که بخش دیگری از منابع 
ارزی صندوق توســعه ملی است که به 
سپرده گذاری ارزی در بانک ها اختصاص 
می یابد. بانک های سپرده پذیر از طریق 
اعطای تسهیالت، این منابع را به طرح ها 
و فعالیت هــای مرتبط )ازجمله بخش 
نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن(  

اختصاص می دهند.
عالوه بر تســهیالت ارزی، بخشی 
از منابع صندوق توســعه ملــی نیز به 
تسهیالت و سرمایه گذاری های ریالی 
اختصاص می یابد. از ابتدای تاســیس 
صندوق تا پایان سال ۹۷، حدود ۶1 هزار 
میلیارد تومان از منابع صندوق صرف 

این اهداف شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، 
تنها حدود ۳۳ هزار میلیــارد تومان، 
یعنی معادل 55 درصد از منابع ریالی 
صندوق توســعه ملــی در چارچوب 
اساســنامه تخصیص داده شده است. 

همچنین براســاس آخریــن گزارش 
عملکرد صندوق توســعه ملی، مبلغ 
کل سپرده گذاری های ارزی صندوق 
توســعه ملی در بانک ها، از ابتدای کار 
صندوق تــا پایان ســال ۹۷، حدود ۶ 
میلیارد دالر بوده اســت که بیش از ۹۳ 
درصد از این منابع ارزی ناشی از احکام 
بودجه ای و خارج از روال سیاست های 

صندوق است.
مرکز پژوهش های مجلس: 

پرداخت ها »غیرقانونی« نیست
مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
تازه ترین گزارش خــود مصارف ارزی 
و ریالی صندوق توســعه ملی را با هدف 
تحلیلــی بــر مصــارف غیرمنطبق با 
اساسنامه بررسی کرده است. براساس 
گزارش این مرکز، ۴1 درصد از تسهیالت 
ارزی، ۹۳ درصد از سرمایه گذاری های 
ارزی و ۴5 درصد از تســهیالت ریالی 
صندوق توسعه ملی خارج از روال قوانین 
صندوق پرداخت شــده اســت. بنا به 
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس 
عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای 
تأســیس تا تاریخ   ۲۷/ ۹۷/1۲ نشــان 
می دهد، بخــش قابل توجهی از منابع 
صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا 
تصویب قوانین مختلف، خارج از روال 
مندرج در اساســنامه صندوق، هزینه 
شده است. بر اساس این گزارش تاکنون 
بیش از ۴1 درصد کل تسهیالت ارزی 
مسدود شده توســط صندوق، خارج از 
روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات 
بودجه ای و غیربودجه ای هزینه شــده 
و کل تســهیالت ارزی پرداخت شده 
توســط صندوق نیــز ۸۷/۶۷ میلیارد 
دالر بــوده همچنین تاکنــون بیش از 
۶1۳ هزار میلیــارد ریال قرارداد جهت 
تسهیالت ریالی منعقد شده که حدود 
۴5 درصد آن خارج از روال اساســنامه 
صندوق توســعه ملی بوده اســت. در 
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس 
اعالم شــده که بخشــی از منابع ارزی 
صندوق، نزد بانک های ســپرده پذیر، 
سپرده گذاری شده اســت که این رقم 
تاکنون حدود ۰۶/۶ میلیارد دالر بوده 
که بالغ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات 

بودجه ای است.
 انحراف آشکار صندوق 
از اهداف تعیین شده 

در زمان تشــکیل صندوق توسعه 
ملی در سال 1۳۷۹ مسئوالن وقت اعالم 
کردند که صندوق بــه عنوان یک نهاد 
مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، 
نقش خــود را ایفا می کنــد و هرگونه 
برداشت دولت و شرکت های دولتی از 

این صندوق کامال ممنوع است.
برهمین اساس، اساسنامه صندوق 
توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این 
صندوق به سمت بخش های خصوصی، 

تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، 
بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از 
منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری 

می کند.
در این زمینه قانونگــذار به میزانی 
نســبت به جلوگیری از صــرف منابع 
صندوق توســعه ملــی در بخش های 
دولتی حساســیت نشــان داده که در 
مــاده ۸۴ قانون برنامه پنجم توســعه 
آورده بنگاه های اقتصــادی که صرف 
نظر از نوع مالکیــت، بیش از ۲۰ درصد 
اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات 
دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده 
دولتی محسوب می شــوند و پرداخت 
از منابع صندوق به آنها ممنوع اســت. 
به عبارت دیگر طبق قانون، ۸۰ درصد 
ظرفیت صنــدوق توســعه ملی برای 
بخش خصوصی و تا ســقف ۲۰ درصد 
برای نهادهای عمومی غیردولتی است.

اما بــا وجود این ســختگیری های 
قانونی، بندی در قانــون وجود دارد که 
براساس آن دولت ها می توانند برای بهره 
گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس 

شورای اسالمی مجوز دریافت کنند. 
شرایط استفاده از صندوق

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم 
توســعه، دولت در صورتــی مجاز به 
برداشت از این حساب است، که درآمد 
ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت 
به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند. 
همچنین برداشــت از حساب ذخیره 
ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید 

غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ســاله چهارم توسعه 
مقرر شده است به منظور سرمایه گذاری 
و تأمین بخشــی از اعتبارات موردنیاز 
طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش 
غیردولتی که توجیــه فنی و اقتصادی 
آن ها به تأیید وزارتخانه های تخصصی 
ذی ربط رســیده باشــد، تا 5۰ درصد 
حســاب ذخیره ارزی، از طریق شبکه 
بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج 
از کشور، به صورت تسهیالت با تضمین 

کافی تخصیص یابد.

مرکز پژوهش ها: تنها ۵۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه تخصیص یافته است

برداشت »میوه ممنوعه« برای ضربه گیری بودجه 

براساس آخرین گزارش 
عملکرد صندوق توسعه 
ملی، مبلغ کل تسهیالت 

ارزی تخصیص داده شده از 
ابتدای کار صندوق تا پایان 

سال ۹۷، حدود ۳۹ میلیارد 
دالر بوده که از این میزان 

سهم بخش خصوصی 
حدود ۶۰ درصد و سهم 

بخش عمومی غیردولتی 
نیزحدود ۴۰ درصد است 

بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، 

۴۱ درصد از تسهیالت 
ارزی، ۹۳ درصد از 

سرمایه گذاری های ارزی 
و ۴۵ درصد از تسهیالت 

ریالی صندوق توسعه 
ملی خارج از روال قوانین 

صندوق پرداخت شده و کل 
تسهیالت ارزی پرداخت 
شده توسط صندوق نیز 

۸۷/۶۷ میلیارد دالر است 

گزارش ویژه

شــرکت هلی کوپتــری ایــران در زمینه 
توسعه خدمات آموزشی، گردشگری و تجاری 
هوانوردی درکیش با سازمان منطقه آزاد کیش 

همکاری می کند.
به گزارش ایلنا؛ شرکت هلی کوپتری ایران 
و سازمان منطقه آزادکیش درتفاهم نامه ای بر 
ایجاد زمینه های همکاری در جهت بهره گیری 
از ظرفیت های موجود هلیکوپتری در فرودگاه 
جزایرکیش و هندورابی و تســهیل فرایند های 
موجود برای استفاده حداکثری از توان تخصصی 
و تجهیزات این شرکت درجهت توسعه خدمات 
آموزشی ،گردشــگری، تجاری و هوانوردی در 

کیش و هندورابی تاکیدکردند.
دکتر مظفری در این نشســت با بیان اینکه 
توســعه گردشــگری در بخش های مختلف از 
جمله محورهای فعالیت ســازمان منطقه آزاد 
کیش اســت گفت : در جزیره کیش زیر ساخت 
های مناسبی در بخش های مختلف فراهم شده 
و پتانسیل های نهفته ارزشــمندی وجود دارد 
که باید از آنهابه شکل مطلوب استفاده کرد. وی 

تصریح کرد: درشرایط کنونی کشورو فشارتحریم 
ها، نگاه ما به ظرفیت های کیش نگاه ملی است و 
تالش می کنیم تا با استفاده از توانمندی بخش 
خصوصی زمینه توســعه همــه جانبه کیش 
درجهت رونقاقتصادی ایران اسالمی فراهم شود. 
دکترمظفری با تاکید براینکه  توســعه خدمات 
هوانوردی درکیش عالوه بر فراهم کردن زمینه 
ســودآوری بخش   فرصت مناسبی برای نشان 
دادن توانمندی های کشور درعرصه هوانوردی 
است تصریح کرد: ســازمان منطقه آزاد کیش 
باهدف اســتفاده بهینه از ظرفیت های بخش 
خصوصی درتوســعه صنعت گردشگری آماده 
است تا با شــرکت هلی کوپتری ایران همکاری 
کند. وی ابرازامیــدواری کرد فعــاالن بخش 
خصوصی کیش با ارائه ایده های نوین و آسیب 
شناسی خدمات خود بتوانند سودآوری فعالیت 
های خــود را افزایش داده و به توســعه و رونق 

اقتصادی کشورهم کمک کنند.
مســتاجران رییس هیات مدیره شــرکت 
هلیکوپتری ایران نیز ضمن اشــاره به امکانات 

خوب این شرکت برای توسعه فعالیت های هوایی 
درکیش گفت: هوانوردی درشمارفعالیت های 
صنعتی روز دنیا محسوب شــده وافراد پس از  
آشــنایی با این صنعت در بخش های آموزشی، 
علمــی - تخصصی و تفریحی، عالقــه و انگیزه 
بسیاری برای مشارکت و استفاده از ظرفیت های 

این صنعت نشان داده اند.
وی با اشاره به استقبال گســترده ساکنان 
و گردشــگران از خدمات هلــی کوپتری برای 
گشت روی جزیره با هواپیما های جایرو  فرصت، 
ظرفیت و امکانات خوب گردشــگری در کیش 
گفت: صرفه اقتصــادی در این حوزه تنها هدف 
ما نیست ،بلکه آغاز و اســتمرار موفق این طرح 

اهمیت ویژه دارد.
وی به اهمیت ترویج فرهنگ درکنارفعالیت 
های اقتصادی اشاره کرد و گفت: تالش می کنیم 
تا برای هموطنانی که  عالقمند به بهره برداری از 
امکانات داخل کشور هستند فرصت های الزم 
فراهم شده تا از گسترش ســفرهای خارجی و 

ترویج فرهنگ بیگانه پیشگیری شود.

مستاجران افزود: با توجه به قدمت و تجربیات 
شــرکت هلیکوپتری ایران، مــا آمادگی داریم 
که با پشتیبانی مناســب و محکم به کمک تیم 
کارشناســی و متخصصان برای این حوزه یک 
برنامه کوتاه مدت 5 ســاله طراحی و بدون وقفه 
اجرا کنیم و به توافقی برسیم که در آینده شاهد 
جذب گردشــگر در جزیره کیش و هندورابی 

باشیم.
الزم به ذکر اســت مســئوالن شرکت هلی 
کوپتری ایران به همراه دکترمظفری و جمعی 
از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 
درســفری کوتاه به هندورابــی ظرفیت های 

توسعه گردشگری ، خدمات آموزشی و تفریحی 
هوانوردی رادراین منطقه بررسی کردند.

گفتنی است شــرکت هلی کوپتری ایران از 
ســال های قبل درجزیره کیش فعالیت داشته 
است و ازآنجا که توسعه گردشگری  و اکوتوریست 
در جزیره هندورابی، و تقویت انواع گردشگری 
ازجمله گردشــگری آموزشی درکیش ازجمله 
اهداف سازمان منطقه آزاد کیش است ، فعالیت 
های شرکت هلیکوپتری ایران می تواند زمینه 
جذب گردشــگران عالقمند به بهــره مندی 
از خدمات تفریحــی و آموزشــی هوانوردی و 

گشت های هوایی را در این منطقه تقویت کند.

توسعه خدمات آموزشی، گردشگری و تجاری هوانوردی درکیش


