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ایجاد جزیره پاک مدیون تالش 
نیروی انتظامی ویژه کیش است

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
جزیره کیش از لحاظ امنیــت، آرامش و نبود مواد 

مخدر می تواند الگویی برای کشور باشد.
به گزارش ایلنــا؛ دکتر مظفــری مدیر عامل 
این سازمان در مراســم امحاء 80 کیلو مواد مخدر 
در کیش، با بیان این که یکــی از مهمترین مولفه 
های موجود در کشــور برای ایجاد رونــق  و برون 
رفت از بسیاری مشــکالت و گرفتاری ها حفظ و  
ارتقای امنیت است افزود: علیرغم حضور در منطقه 
پرآشوب، شاهد امنیت کامل در کشور هستیم که  
مدیون تالش و کوشش  فرزندان ایران اسالمی در 

نیروی انتظامی  است.
وی با قدردانی از  دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و 
نیروی انتظامی، از امنیت به عنوان یکی از فاکتورهای 
رونق اقتصادی و کسب و کار یاد کرد و افزود: بدون 
تردید اقتصاد زمانی رونق خواهد داشت که بر پایه 

امنیت شکل بگیرد و آرامش در جامعه حاکم شود.
دکتر مظفری با تاکید بر این که هدف استراتژی 
ما و تمامی تالش های نیروی انتظامی، داشتن جزیره 
پاک است؛ از تالش های کارکنان نیروی انتظامی در 
زمینه مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرد و اظهار داشت: 
اشــراف و رصد اطالعاتی، نظارت کامل بر مبادی 
ورودی، برخورد جدی با متخلفان و سوداگران مرگ 
و بعضا برخی از اتباع کشورهای دیگر، در کنار وسعت 
قابل کنترل جزیره کیش، این امکان را فراهم کرده 
است که بتوانیم از کیش به عنوان یک الگو و نمونه در 
کشور یاد کنیم و زمانی ادعا کنیم که  مواد مخدر در 

این جزیره به صفر رسیده است.
وی با بیان این که مبارزه با مواد مخدر عزم ملی 
و همکاری تمامی اقشار مختلف جامعه را  طلب می 
کند؛ به یک روستا در استان خراسان که به صورت 
خود جوش، تبدیل به روستای بدون دخانیات شده 
است، اشــاره کرد و افزود: برای مقابله با مواد مخدر 
مبارزه تنها کافی نیست بلکه باید مبارزه با مواد مخدر 
را اجتماعی و مردمی کرد. مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش ادامه داد: خوشبختانه این فضای خوب و 
همراهی و همدلی خوبی که بین کیشوندان، سرمایه 
گذاران و مخصوصا ارکان اداری در شورای تامین، 
دستگاه های امنیتی، قضایی، انتظامی و اطالعاتی  
در جزیره کیش شکل گرفته است؛ یک فرصت بسیار 
خوبی است تا  بتوانیم از این فرصت بهره برده و کیش 

را به عنوان الگو  در کشور معرفی کنیم.
دکتر مظفری تاکید کرد: بسیاری از مواد مخدری 
که در درگیری با سوداگران در کشور کشف و ضبط 
شده حاصل خون پاک شهدای مبارزه با مواد مخدر 
است از اینرو یاد و خاطره آنان را همواره گرامی می 
داریم. وی با بیان این که مبارزه با مواد مخدر ریشه 
در باورها، اعتقادات، بحث های انســانی، اخالقی 
و اســالمی ما دارد افزود: بســتن راه ترانزیت مواد 
مخدر به کشورهای دیگر و مبارزه با قاچاقچیان بین 
المللی، هزینه های زیادی برای کشور داشته است و 
در این میان هزاران نفر از جوانان غیور ایران اسالمی 
به شهادت رسیدند تا این نکته را به جهانیان ثابت 
کنیم  که ایران پیشگام و مبارز جدی در این راه است.

    
آموزش کارکنان مراکز 

پذیرایی در کیش 

دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی و آداب 
تشریفات ویژه کارکنان مراکز پذیرایی با آموزش 35 

نفر از کارکنان مراکز پذیرایی کیش پیگیری شد. 
به گزارش ایلنا؛ به همت معاونت گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری موسسه 
علوم و فنون کیش دوره های بــاز آموزی مهارت 
های ارتباطی و آداب تشــریفات به صورت تقویم 
آموزشی سالیانه، تهیه و تدوین شده است و در قالب 
»دوشنبه های آموزش« در مرکز همایش های بین 
المللی کیش برگزار خواهد شد. همچنین در سال 
گذشته دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی 
و آداب تشــریفات برای847 نفر از کارکنان مراکز 
پذیرایی در جزیره کیش برگزار شد.الزم به ذکر است 
برگزاری سمینارهای آموزشی ویژه مدیران و بهره 
برداران مراکز پذیرایی نیــز در جزیره کیش ادامه 

خواهد داشت.

اخبار کیش
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مهناز اعتدالی

دوقطبــی حــذف و الــزام در 
پرداخت یارانه پنهان سال هاســت که 
سیاســتگذاری کالن اقتصاد ایران را با 

موانع فراوان همراه ساخته است.
پرداخت سالیانه ۱000هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان طی سال های گذشته 
نشان داده اســت که وابستگی اقتصاد 
به تزریق نقدینگی پیوســته از سوی 
دولت حاصلی جز تداوم فزاینده فشار 
بر طبقات کم درآمــد و افزایش فاصله 

طبقاتی نداشته است. 
اخریــن بررســی ها از کل یارانــه 
بودجــه ای، فرابودجــه ای و پنهان در 
سال جاری نشــان می دهد که نزدیک 
به ۱300هزارمیلیاردتومان به این امر 
اختصاص یافته است  که براین اساس 
مجمــوع یارانه بودجــه ای نزدیک به 
۱00هزارمیلیــارد تومــان، مجموع 
یارانــه فرابودجــه حــدود ۱40هزار 
میلیارد تومان، یارانه پنهان نزدیک به 
۱000هزارمیلیــارد تومان و مجموع 
تسهیالت یارانه ای اعطایی نیز حدود 
73هزارمیلیارد تومان ارزیابی شــده 

است.
در این زمینه چندی پیش نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه نسبت 
به حذف یارانــه انرژی هــای پنهان، 
یادآورشــد:»یارانه پنهــان انــرژی و 
درآمدهای جدید مالیاتی و دارایی های 
دولت جایگزین هــای منابع نفتی در 
بودجه ســال ۱3۹۹ کل کشور خواهد 

بود.« 
پیش از آن نیز در ۲3 تیرماه ســال 
جاری نمایندگان مجلس در جلســه 
ای غیرعلنی الیحه بودجه برای مدت 
دو سال، حذف یارانه »پنهان« انرژی و 
ایجاد درآمدهای جایگزین نفت برای 
تغییرات در بودجــه را تصویب و اعالم 
کردند. تاجگردون در این رابطه تصریح 
داشت »حدود ۹00 هزار میلیارد تومان 

یارانه پنهان وجود دارد که از این میزان 
یارانه مربوط به انرژی از جمله، آب، برق، 
نفت و بنزین و مانند آن تقریباً نزدیک به 
بودجه کل کشور است که این موضوع 
منطقی نیست، اما نماینده ها و دولت 

مالحظه مردم را می کنند«.
عزم جدی مجلس برای تصحیح 
ناکارآمدی»یارانه های پنهان«

روز گذشــته نیز مجلس شــورای 
اســالمی پس از تصمیم شورای عالی 
هماهنگی ســران قــوا در مورد حذف 
یارانه انرژی جلســه غیرعلنی را برای 
بررســی موضوع حــذف »یارانه های 
پنهان و آشکار و نحوه پرداخت یارانه« 
با عدم حضور وزرای نفت، اقتصاد، نیرو 
و صنعت و معدن و حضور معاونان آنها، 

برگزار کرد.  
در پایان رئیس مجلــس درجمع 
خبرنگاران پارلمانی با تصریح براین نکته 
که یارانه پنهان را نمی شود یکباره حذف 
کرد، یادآورشد: »در رســانه ها اعداد و 
ارقام مختلفی در خصوص میزان یارانه ها 
مطرح می شــود؛ این که یارانه بنزین و 
سوخت چقدر اســت، چقدر مربوط به 
سهم خانوار و یا حمل و نقل و صنعت و 
تولید است. به هر حال این تصویر باید 
روشن می شــد زیرا تصمیم گیری در 
این باره یک خط نیست وقتی تصمیمی 
می خواهد گرفته شود باید مراقبت شود 
به خانوارها صدمه وارد نشود و به تولید 
هم لطمه نخورد. به نظر من تصویر نسبتا 

واضحی ارایه شد.«
رئیس مجلس ادامه داد »مهم این 
اســت که در مورد راه حل هــا نظرات 
مختلف اســت؛ االن بنا نیست مجلس 
تصمیمی فوری بگیرد؛ زیرا ما برای این 
کار فرصت داریم و بناست برای بودجه 
سال آینده بررسی ها کامل تر شود. من 
هم این موضوع را به کمیسیون برنامه 
و بودجه ارجاع دادم تا با کمیسیون های 
مختلف بحث کنند. مهم این است همه 
بدانند اراده مجلس بر این اســت که به 
هیچ وجه نباید به مردم فشار بیاید و اگر 
تغییری بخواهد اتفاق بیفتد باید کامال 

هدایت شــده و به نفــع طبقات پایین 
باشد.«

الریجانی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر طبقات باالتــر در ابعاد مختلف 
بیشتر یارانه مصرف می کنند و طبقات 
پایین تر کمتر، عنوان کرد »یکی از راه ها 
این است که ســهمیه های سوخت به 
اندازه ای باشد که االن هست؛ یعنی نرخ 
آن همین باشــد راه های بدیل دیگری 
هم مطرح است. ما روی راه حل تصمیم 
نگرفتیم. بحث ها دارد پخته تر می شود. 
دولت هم مســائلی دارد که در بودجه 
مطرح می شود. بحث هایی را سازمان 
برنامه و بودجه و دوستان ما در مجلس 
روی آن کار کردند کــه یارانه پنهان را 
نمی شــود یک باره همه را حذف کرد؛ 
بلکه باید تدریجی در این زمینه باشد. 
بنابراین بحث شده ولی این که اصالحش 
چگونه باشد نظرات مختلف است. اکثرا 
نظر به این سمت است که اگر بخواهد 

تصحیحی انجام شود تدریجی باشد.«
یارانه پنهان انرژی به نام کم 
درآمدها و به کام پردرآمدها

یکــی از مهم تریــن موضوعات در 
یارانه پنهان انرژی، اعطای این یارانه ها 
به بخش صنعــت ومعدن اســت که 
میزان قابــل توجهی از ایــن رقم را به 
خود اختصاص داده است. بنابر آمارها، 
بنگاه های معدنــی از قبیل فوالدی ها، 
بزرگتریــن مصرف کننــدگان انرژی 
الکتریکی درایران هستند که بیش از 
۱۲ درصد برق کشور را مصرف می کنند. 
در نتیجه رانت انــرژی الکتریکی و  گاز 
در قالب یارانه بــه صنایع  فوالد بیش از 
۲00 هزار میلیارد تومان در سال برآورد 

می شود.
گفتنی اســت کــه بســیاری از 
کارشناســان یکی از مهمترین عوامل 
کسری بودجه دولت را در نگاه ویژه به 
بنگاه های خصولتی معدنــی، فلزات 
اساسی و پتروشــیمی در قالب اعطای 
معافیت های مالیاتی گسترده و به نام 
یارانه انرژی می دانند که معتقدند این 
رویکرد باید در مســیر اصالح و تغییر 

قرار گیرد. تحلیل ها نشان می دهد که 
یارانه انرژی و ســوخت برخالف آنچه 
که سیاستگذاران باور داشتند در عمل 
به شــکل عادالنه توزیع نمی شود. این 
مسئله نشان می دهد که فلسفه وجودی 
یارانه که حمایت از قشرکم برخوردار را 
در خود تعریف کرده بود،  نه تنها به هدف 
خود نزدیک نشد که در برخی از بخش ها 

بی عدالتی جدید را نیز رقم زد.
گزارش دفتر اقتصاد کالن معاونت 
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه 
و بودجه کشور نشان می دهد که برآورد 
»میزان یارانه های پنهان پرداخت شده« 
توســط دولت دربودجــه ۱3۹8 بالغ 
بر ۶4۹هزارمیلیارد تومان اســت. به 
عبارتی بیــش از ۹۲ درصــد، معادل 
حــدود ۶00هزارمیلیاردتومان از کل 
یارانه پنهان مربوط به حامل های انرژی 

شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و 
برق است.

این آمار نشــان می دهد که دولت 
در سال ۱3۹8 حدود ۶4۹هزارمیلیارد 
تومان یارانه پنهان پرداخت می کند و این 
در حالی است که میزان کل یارانه نقدی 
پرداختی به مردم در ســال ۹8 حدود 
4۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ به 
تعبیر دیگریارانه های پنهان پرداختی 
دولت به مردم حدود ۱۶برابر یارانه نقدی 

پرداختی دولت به مردم است.
از سوی دیگر نتایج همین گزارش 
نشــان می دهد که عمــده یارانه های 
پنهان مستقیم به خانوار های پردرآمد 
می رســد؛ برای نمونه، از مجموع ۱۲3 
هزار میلیارد تومــان بنزین، حدود ۱۱ 
هزار میلیارد تومان ســهم سه دهک 
پایین )کــم درآمد( و حــدود ۶7 هزار 
میلیارد تومان ســهم ســه دهک باال 
)پردرآمد( اســت. در کاال های اساسی 
که مقرر شده بود دهک های پایین از آن 
استفاده کنند و بیشتر از یارانه آن ها بهره 
ببرند، سهم ســه دهک نخست حدود 
۶.5هزارمیلیارد تومان و سهم سه دهک 
باال حدود ۱8هزار میلیارد تومان است. 

مقایســه آماری این گزارش نشان 
می دهــد از میــان ۲4۹هزارمیلیارد 
تومان یارانــه پنهان مســتقیم، تنها 
۱5.8هزارمیلیاردتومــان بــه ســه 
دهک کــم درآمــد می رســد و رقم 
۱۲۱هزارمیلیاردتومان برای سه دهک 

پردرآمد هزینه می شود.
براســاس این گزارش متوســط 
ســهم هر خانوار حاضر در دهک اول از 
یارانه های پنهان 3.۲ میلیون تومان در 
سال و سهم هر خانوار حاضر در دهک 
دهم از یارانه های پنهان ۲۱.3 میلیون 
تومان در ســال اســت. نتیجه آن که 
متوســط دریافتی یارانه پنهان دهک 
دهم بیش از هفت برابر متوسط دریافتی 

دهک اول است.
یارانه پنهان تخصیص یافته در مورد 
گاز طبیعی 54۱ هــزار میلیارد تومان 
اســت که باالترین رقم را دارد. در رتبه 
بعدی فرآورده های نفتی با یارانه 43۶ 
هزار میلیارد تومان قــرار گرفته اند. در 
این بین یارانه پنهان بنزین و گازوییل 
نیز نزدیک به ۱80 هزار میلیارد تومان 

عنوان شده است.
گفتنی است، در رده های بعدی نفت 
کوره با ۲0 هزار میلیارد تومان، گاز مایع 
با ۱7 هزار میلیارد تومان و نفت سفید با 

۱5 هزار میلیارد تومان قرار گرفته اند.
هدایت اهلل خادمی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در مــورد امکان حذف 
یارانه پنهان معتقد است »ما از دولت در 
این راستا حمایت می کنیم و صددرصد 

با حذف یارانه پنهــان موافق ایم و باید 
دولت هرچه ســریع تر این کار را انجام 
دهــد.  یارانه پنهان نه تنهــا در بخش 
انرژی بلکه در بخش مالیات، گمرک، 
شــرکت های بزرگ و درآمد پزشکان 
وجود دارد که باید شناســایی و حذف 
شود. اما در مورد حذف یارانه انرژی ما 
معتقدیم باید درآمد مــردم را افزایش 
دهیم و بعد قیمت های حامل های انرژی 
را آزاد کنیم. در حال حاضر کارمندی که 
۱50 دالر در ماه حقوق می گیرد، نمی 
تواند قیمت سوخت اروپا را بدهد. اگر می 
خواهیم قیمت سوخت اروپا را از کارمند 
و کارگر بگیریم بایــد در ماه به وی پنج 
هزار دالر حقوق بدهیــم و بعد اقدام به 

افزایش قیمت انرژی کنیم.«
روزانه نزدیک به ۲.۲ دالر یارانه 

سوخت فسیلی هر ایرانی
آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین 
گزارش ساالنه خود از یارانه های انرژی 
فسیلی جهان اعالم کرده که ایران برای 
دومین ســال پیاپی در صدر فهرست 
کشــورهایی اســت که یارانه انرژی 
می دهد. در سال ۲0۱۶ چین در جایگاه 

اول قرار داشت.  
بر اســاس این گزارش سرانه خط 
فقر در جهان ۲ دالر در روز است و ایران 
روزانه نزدیک به ۲.۲ دالر یارانه سوخت 

فسیلی به شهروندان خود می دهد.
برپایه این گزارش و با احتساب دالر 
۱۱هزار و 400 تومانی، دولت به ازای هر 
شهروند ایرانی روزانه ۲5هزار و 80 تومان 
یارانه ســوخت های فسیلی تخصیص 
می دهد اما در عمل به دلیل ناکارآمدی، 
این اقدام دولت نه تنها در جهت تامین 
بهبود وضعیت رفاهی مردم گام برنداشته 
بلکه با افزایش مصرف سوخت بحران 
زیست محیطی و آلودگی هوا را نیز به 

دنبال داشته است.
ایران پس از ونزوئال دومین کشوری 
است که بنزین ارزان جهان را عرضه می 
کند.  ایران در حالی ساالنه ۶۹میلیارد 
دالر یارانه انرژی به شــهروندان خود 
پرداخــت می کند که قیمــت پایین 
حامل های انرژی زمینه را برای قاچاق 

گسترده سوخت فراهم کرده است.
 درایــن میــان حجــم یارانه های 
پرداختی به ســوخت های فســیلی 
درعراق، قزاقستان، کویت، ازبکستان،       
آرژانتین، ترکمنستان، لیبی، اوکراین 
و آفریقای جنوبی بسیار کمتر از ایران 
گزارش شده است و در مجموع کمتر از 

۱0 میلیارد دالر است. 

مجلس در برابر هزینه ای که بیش از دو برابر بودجه کشور است 

۱۰۰۰هزارمیلیاردتومانیارانهپنهانیکهمیسوزد

سهم هر خانوار حاضر در 
دهک اول از یارانه های 

پنهان ۳.۲ میلیون تومان 
در سال و سهم هر خانوار 

حاضر در دهک دهم از 
یارانه های پنهان ۲۱.۳ 
میلیون تومان در سال 

است. نتیجه آن که متوسط 
دریافتی یارانه پنهان دهک 

دهم بیش از هفت برابر 
متوسط دریافتی دهک اول 

است

دولت در سال ۱۳۹۸ حدود 
۶۴۹ هزارمیلیارد تومان 

یارانه پنهان پرداخت 
می کند و این در حالی است 

که میزان کل یارانه نقدی 
پرداختی به مردم در سال 

۹۸ حدود ۴۲ هزار میلیارد 
تومان برآورد شده؛ به تعبیر 

دیگر یارانه های پنهان 
پرداختی حدود ۱۶برابر 

یارانه نقدی پرداختی دولت 
به مردم است

گفت وگو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انحصار به هیچ وجه قابل 
قبول نیست، این که تامین کاالیی محدود به فرد یا افراد خاص شود 
خود نوعی رانت را نشان می دهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو 
دستور دادم که هیچ قطعه ای توسط یک نفر تامین نشود و حتما 
چند واردکننده وجود داشته باشد که در بحث قیمت و تامین، 
انحصاری به وجود نیاید. رضا رحمانی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
شکست انحصار در واردات، افزود: در ماه های آتی سیاست ما این 
است که انحصار شکسته شــود البته در برخی حوزه ها ما وارث 
هستیم و نمی شود یک شبه آن را درست کرد اما در آینده نزدیک 
به زودی این اتفاق صورت خواهد گرفت. وی در مورد کارکرد و 

نتایج تخصیص دالر 4۲00 تومانی گفت: تصمیم گیری در مورد 
مباحث کالن مانند ارز در حوزه و اختیارات من نیست. این قبیل 

مسائل در ستاد اقتصادی دولت مشخص می شود و اگر 
بخواهیم تنزل بدهیم، در حوزه معاون اول رئیس جمهور 
است. همانطور که زمان تک نرخی شــدن ارز، آقای 
جهانگیری آنرا اعالم کرد یعنی اتخاذ این سیاست ها 

از سطح وزارتخانه فراتر است و ما حداکثر کاری 
که در این خصوص می توانیم انجام دهیم، در 
جلسات مشترک ارزیابی و تحلیل خود را از 
روند تخصیص ارز به کاالها ارائه کنیم. وی 

افزود: بنا بر آمار سال گذشته، 70 درصد موارد تخصیص این ارز به 
کاالهای اساسی و نهادهای دامی بوده که مربوط به وزارت جهاد 
کشاورزی است و ۲3 درصد دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد 
کاغذ که مربوط به وزارت ارشاد و ۶ درصد الستیک و مواد اولیه 
آن و خمیر کاغذ بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به این پرسش که نظر خود شما در مورد این ارز چیست؟ گفت: 
اگر بخواهیم کلی به این مسئله نگاه کنیم؛ خیر قبول ندارم، 
اما برای برخی کاالهای اساسی به خصوص مواد غذایی باید 
این ارز تخصیص پیدا کند، دولت یک سری مسئولیت ها در 
قبال مردم دارد که ایجاد شغل و معشیت از جمله این موارد 
است. اساسا اینکه ارز یارانه ای باشد یا نباشد 
یک بحث است و اینکه چگونه توزیع شود و 
فرایند آن اصالح شود بحث دیگر، که ما در 

مورد این مسئله بیشتر نظر داریم.

  صفر تا ۱00 زنجیره توزیع توسط یک مسئول
مدیریت شود

وی ادامه داد: ســال گذشته در جلســات مختلف من این 
موارد را بیان کردم و مخالف مدل توزیع قبلی بودم و این مسئله 
به وجود آمد که رحمانی موافق پرداخت ارز یارانه ای اســت. 
به طور مثال گوشــت با ارز یارانه ای وارد می شد اما دیدیم چه 
دردسرهایی ایجاد شد و خیلی از افراد نتوانستند از این گوشت 
استفاده کنند، همان موقع ما پیشنهادی در خصوص اصالح این 
روند دادیم که مورد قبول واقع شد و اکنون می بیندید بازار سر و 
سامان پیدا کرده است. هر کاالیی که وارد می شود باید زنجیره 
توزیع یعنی صفر تا ۱00 آن توسط یک مسئول مدیریت شود 
آن زمان واردات توسط وزارت جهاد صورت می گرفت و عرضه 
در فروشــگاه های زنجیره ای انجام می شد، مردم هم در صف 

گوشت می گرفتند. 

وزیر صمت در گفت وگو با ایلنا:

قطعات پرتیراژ خودرو نباید توسط یک نفر تامین شود


