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در گرامیداشت چهلمین سالگرد برپایی نخستین 
نماز جمعه کشور انجام شد:

تجلیل از معاونان و مدیران 
سازمان و مسئوالن ادارات کیش

حجت االسالم والمســلمین حسن زاده از 
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و 
برخی مسئوالن ادارات و نهادهای این منطقه 
برای حمایت در برپایی باشــکوه نماز جمعه 

تجلیل کرد.
به گزارش ایلنــا؛ در نمازجمعه این هفته ، 
امام جمعه کیش از معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش ، مسئوالن نظامی و انتظامی 
و مدیران برخی از ادارت این منطقه برای ایجاد 
فضایی ســالم و پرنشــاط، حمایت در برپایی 
باشکوه نماز جمعه و پاسداشت ازدستاوردهای 
این فریضه عبــادی -سیاســی و جلوه های 

معنوی آن در جامعه تجلیل کرد.
دراین مراســم از ســعیدپور علی معاون 
فرهنگی و اجتماعی، مصطفی خانزادی معاون 
عمرانی و امورزیربنایی، ناصر آخوندی معاون 
اقصادی و ســرمایه گذاری و محمدپورسینا 
مدریر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، سرهنگ علی اصغر جمالی 
فرمانده انتظامی ویژه کیش، ســرهنگ سیف 
اله کاظم لو فرمانده پدافند هوایی، ســرهنگ 
کناری فرمانده بســیج ســپاه ، محمد صادق 
کوثــری فرمدیرکل صــدا و ســیمای مرکز 
کیش، دکترنادعلی نژاد رییس بیمارســتان 
، دکتررضانیا رییس مرکزتوســعه ســالمت، 
غالمرضا کــردی داریــان معــاون معماری 
وشهرســازی شــرکت عمران،آب و خدمات 
، دکتر عراقــی رییس جمعیــت هالل احمر 
و  ســرمدی رییس اداره آتش نشانی کیش با 

اهدای لوح قدردانی شد.
    

آغاز رقابت های بین المللی 
غواصی ارتش های جهان در کیش

گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور 
تیم هایی از کشورهای روسیه، چین، ونزوئال، 
آفریقای جنوبی ، ســوریه و آذربایجان تا 24 
مرداد ادامه خواهد داشــت. به گزارش ایلنا؛ 
این مســابقات پس از چند روز پیاپی تمرین 
تیم های غواصی کشــور های شرکت کننده، 
فردا  یکشــنبه  13مرداد ســاعت 18 و سی 
دقیقه با حضور مســئوالن ادارات و نهاد های 
منطقه آزاد کیش و همچنین مسئوالن نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در محل 
مجموعــه فرهنگی گردشــگری آوای خلیج 
فارس آغاز می شــود. گفتنی است این دوره 
از مســابقات با حضور تیم هایی از کشورهای 
روسیه، چین، ونزوئال، آفریقای جنوبی ، سوریه 

و آذربایجان تا 24 مرداد ادامه خواهد داشت.

اخبار کیش
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محمود نوروزیه 

گزارش سال 2018 شورای جهانی 
اقتصاد )WEF( نشــان می دهد ایران 
در شــاخص ضریب جینــی در چهار 
سال اخیر با سقوط هفت پله ای به رتبه 
۷۵ جهانــی تنزل پیدا کــرده یعنی با 
شــاخص ضریب جینی 3880/. رتبه 
63 جهان در شکاف طبقاتی را داراست. 
به عبارتی دیگر با احتساب آمار شورای 
جهانی اقتصاد، ایران در شکاف طبقاتی 
از 63 کشور وضعیت بدتری دارد و این 
در حالی است که درسال های 2013 و 
2014 رتبه 6۷ جهــان برای ایران رقم 

خورده بود.
بر پایه این گزارش شاخص ضریب 
جینی در سال 9۷ با عدد4131/. بدترین 
شاخص در طول 16 سال اخیر است. رقم 
ضریب جینی در سال 96 برپایه اعالم 
آمار بانک مرکــزی 4008/. بود که در 
سال گذشــته وزارت اقتصاد یادآورشد 
که وضعیت این شــاخص 1/3 درصد 
بدتر شده یعنی ضریب جینی ایران در 
سال گذشته به شاخص 4131/. رسیده 
اســت. طی چهار دهه کمترین مقدار 
ضریب جینی مربوط به سال 90 است 

که این شاخص به 0.3۷۵0 رسیده بود.
بررسی های تطبیقی نشان می دهد 
که در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد  
در ۷۵ کشور نسبت به ایران عادالنه تر 
صورت می گیرد. یکی از شــاخص های 
ارزیابی توزیع عادالنه درآمد در جامعه، 
نسبت هزینه وضعیت دهک ها است که 
در این زمینه دهک دهم )ثروتمندترین( 
نسبت به دهک اول )فقیرترین( به میزان 
14.4 برابر رسیده در حالی که درسال90 

این رقم 12.2 برابر بود.
 در این گــزارش عــالوه  بر ضریب 
جینی و نســبت درآمد دهک ثروتمند 

به دهک کم درآمد، جزئیات گروه های 
هزینه ای ماهانه خانوار های شــهری 
کشور در سال های 96 و 9۷ و چهارماهه 
ابتدایی سال جاری نیز برآورد شده است 
که نتایج آن نشــان می دهد میانگین 
هزینه ماهانه هر خانوار شهری از حدود 
ســه میلیون و ۵11 هزار تومان در سال 
96 به بیش از پنج میلیون تومان در چهار 
ماهه اول سال جاری رســیده که این 
رقم فاصله بسیار زیادی با میزان درآمد 

خانوارهای شهری دارد.
همچنیــن در ایــن رده بنــدی 
کشــورهای ایســلند، نروژ، دانمارک، 
جمهوری چک و فنالند ۵ کشور اول با 
کمترین شکاف طبقاتی هستند. از سوی 
دیگر کشورهای ترکیه با رتبه ۷0، روسیه 
با رتبه 83 ، مصر با رتبه 96، هند با رتبه 
9۷ و چین با رتبه 103 در شکاف طبقاتی 

وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
در ایــن رده بندی گرچه شــاخص 
ضریب جینی و شــکاف طبقاتی ایران 
نسبت به کشور های روسیه با رتبه 83، 
مصر با رتبه 96، هند با رتبه 9۷ و چین 
با رتبه 103 از وضعیت بهتری برخوردار 
است، با این حال براساس گزارش توسعه 
انسانی 2013 ســازمان ملل، ایران در 
ســال 2013 و 2014 بین 136 کشور 
جهان، با ضریب جینــی 0.383 رتبه 
6۷ جهان را کســب کرده بود و باالتر از 
کشور هایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه 
قرار داشت، کشور هایی که حاال با سقوط 
هفت پله ای ایــران در ضریب جینی، 
وضعیت بهتری نســبت به کشورمان 

دارند.
توزیع فقر در سبد هزینه 

دهک های اول
افزایش ضریب جینی کــه یکی از 
شــاخص های توزیع ثروت است، طی 
سال های گذشته نشــان می دهد که 

رشد نابرابری هم زمان با بزرگتر شدن 
ضریب جینی، در مــورد هزینه دهک 
دهــم ) ثروتمندترین( بــه دهک اول 
)فقیرترین( افزایــش یافته و از 12برابر 
در سال 1390به  14.4 برابر در سال 9۷ 

رسیده است.
برپایه گــزارش مرکز آمــار ایران، 
مســکن و مواد غذایی حدود 60 درصد 
سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهند. به 
عبارت دیگر خانوارها به صورت میانگین 
نزدیک به یک چهارم درآمدشان را برای 
مواد غذایی و حدود 3۵ درصد را هم برای 

مسکن هزینه می کنند.
همچنین براساس گزارش های بانک 
مرکزی میانگین هزینه ســاالنه دهک 
دهم در سال 1396برابر با 130میلیون 
و 666هزار تومــان بــود در حالی که 
میانگین هزینه دهک نخست 9میلیون 
و 292هزار تومان اعالم شد. این نابرابری 
هنگامی نمایان تر می شود که میانگین 
هزینه ماهانه دهک دهم بیشتر از هزینه 
ساالنه دهک اول است. یعنی دهک دهم 
ماهانه 10میلیــون و 889هزار تومان 
هزینه می کــرد و دهک اول در ســال 
کمی بیشتر از 9میلیون تومان و در ماه 
۷۷4هزار و 333تومــان. به بیان دیگر 
میانگین هزینه دهک دهــم 14برابر 

دهک اول است.
نکته قابل توجه دیگر رشد هزینه 
دو دهک در مقایسه با ابتدای دهه 90 
اســت. میانگین هزینه دهک دهم در 
ســال 1390، 49میلیون و 364هزار 
تومان در سال و 4میلیون و 113هزار 
تومان در ماه اعالم شد و در یک دوره 
شش ســاله حدود 2.۵برابر افزایش 
یافته اســت. این رقم برای دهک اول 
در سال 1390، ســاالنه 4میلیون و 
10۷هزار تومان و ماهانه 34۷هزار و 
۵00تومان اعالم شده که معادل نصف 

میانگین هزینه در سال 1396است. 
تفاوت میزان هزینــه دهک ها برای 
مواد غذایی و مســکن اما بسیار است. 
براســاس آمار ســال 96 دهک دهم 
ساالنه 21میلیون و 8۵1هزار تومان 
برای مــواد غذایی هزینــه می کند و 
دهــک اول دو میلیــون و ۵84هزار 
تومان، رقمی معادل یک هشتم دهک 
دهم. میانگین هزینه مواد خوراکی و 
آشامیدنی دهک دهم در سال 1390، 
9میلیون و ۵26هــزار تومان و دهک 
اول یک میلیون و 196هــزار تومان 
گزارش شده است. هزینه مواد غذایی 
هــر دو دهک درآمــدی در یک دوره 

شش ساله دو برابر شده است.
همچنیــن هزینه مســکن دهک 
دهم 10برابر دهک اول اســت. دهک 
اول ساالنه 4میلیون و 64۵هزار تومان 
برای مسکن هزینه می کند در حالی 
که هزینه دهک دهــم 46میلیون و 
641هزار تومان برآورد شــده است. 
هزینه مســکن دهک دهم در ســال 
1390، 14میلیون و ۷00هزار تومان 
و دهک اول یک میلیــون و 836هزار 

تومان گزارش شده است.

حکایت سبد هزینه ای 
کم درآمد ها از نابرابری 

گزارش های مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی، نشــان می دهد در چهارماهه 
نخست ســال جاری به طور میانگین 
از مجمــوع هزینه هــای پنج میلیون 
و۵6هزارتومانی خانوار های شــهری 
کشور، 3۵.4 درصد آن مربوط به مسکن 
و 23.۵ درصد آن نیز مربوط به خوراکی ها 
و آشامیدنی هاســت. به عبارت دیگر، 
در کل خانوار های شــهری کشور60 
درصد هزینه هــا مربوط بــه دو گروه 
مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی هاست. 
همچنین بین دهک های درآمدی، در 
دهک اول )کم درآمدترین( سهم مسکن 
و خوراکی ها و آشامیدنی ها حدود ۷8 
درصد و در دهک دهم )ثروتمندترین( 
۵2 درصد اســت. براین اساس به طور 
میانگین بخش قابل توجهی از هزینه های 
خانــوار در دهک دهم صــرف تفریح، 
مسافرت، تحصیل، بهداشت و درمان و 
پوشاک می شود. در نقطه مقابل سهم 
۷0 درصــدی مســکن و خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها در ســبد هزینــه ای 
خانوار های دهک های کم درآمد نشان 
می دهد کــه فاصله طبقاتــی بیش از 
گذشته دهک های اول تا پنجم را نشانه 
گرفته اســت. براین اصل سیاستگذار 
بــا توزیع »ســبد معیشــت« و کوپن 
الکترونیک سعی کرده تا حدودی این 
فشار تورمی را برای دهک های اول کمتر 
کند.  در این زمینه کارشناسان معتقدند 
که تخصیص یارانه نقدی اشکار و پنهان و 
ارایه تسهیالت حمایتی در مورد ساخت 
و اجاره مسکن ارزان قیمت می تواند در 
حفظ قدرت خرید دهک های کم درآمد 
تاثیرگذار باشــد.زیرا براساس بودجه 
مقرر شده است که در سال 98 نزدیک 
به 900 هزارمیلیاردتومان یارانه آشکار 
و پنهان پرداخت شــود کــه اگر بحث 
حذف دهک های برخــوردار از دریافت 
یارانه پیش از این اجرایی می شــد، این 
رقم می توانست تاثیر قابل مالحظه ای 
در هزینه دهک های اول داشــته باشد. 
اما ناکارآمــدی توزیع یارانه ها نشــان 
می دهد که ســهم 3 دهک پردرآمد از 
یارانه پنهان که بــه  ازای هر فرد معادل 
10.4 میلیون تومان اســت، هفت برابر 

سه دهک کم درآمد است.
 ثروتمندان 14 برابر 

بیشتر می خورند
بررســی هزینــه ای دو دهــک 
ثروتمندتریــن و کــم  برخوردارترین، 
نشــان می دهد دهک دهم در سال 9۷ 
از مجموع هزینه های خود برای رفتن 
به رستوران و هتل ۵3 برابر، برای تفریح 
و گذران اوقات فراغــت 49 برابر، برای 
پوشــاک و کفش 48 برابر، برای لوازم 
و اثاث خانه 41 برابر، برای بهداشــت و 
درمان 24 برابر، برای کاال ها و خدمات 
متفرقه 20 برابر، برای مسکن، آب، برق 
و گاز 10 برابر، برای ارتباطات ۷.۵ برابر، 
برای خوراکی ها و آشامیدنی ها 8.۷ برابر 

و برای دخانیــات 1.2 برابر یک خانوار 
کم درآمد هزینه کرده است.

 هزینه آموزش 
ثروتمندان 60 برابر فقرا

بانک مرکزی ایران میانگین هزینه 
آموزش دهک دهم را ســال گذشته دو 
میلیون و ۷84هــزار تومان برآورد کرد 
که ۵۷ برابر هزینه آمــوزش دهک اول 
درآمدی )49هزار تومان( اســت. این 
هزینه در سال گذشته در بخش تحصیل 
برای دهک دهم 60 برابــر یک خانوار 

کم درآمد بود.
براین اســاس هزینه آموزش دهک 
اول به نسبت ســال 1390، بیش از دو 
برابر افزایش یافته اســت. این دهک در 
سال 1390حدود 24هزار تومان برای 
آموزش هزینه کرده در حالیکه هزینه 
دهک دهم یک میلیون و 64هزار تومان 

)44برابر دهک اول( برآورد شده است.
افزایش هزینه آموزش خانوارها در 
این دوره شش ساله با افزایش مدارس 
غیرانتفاعی و همچنین کاهش خدمات 
آموزش رایــگان سیســتم آموزش و 
پرورش همراه بوده تا جایی که براساس 
اعالم نهادهای آموزشی، شمار مدارس 
غیرانتفاعی و دانش آموزان این مدارس 
در ســال های اخیر 1۵برابــر افزایش 

یافته است.
همچنین براســاس گزارش مرکز 
آمار، طی سال های گذشته سهم آموزش 
در سبد هزینه خانوارها به کمتر از 2درصد 

کاهش یافته است.
فقرا فقیرتر و ثروتمندان 

ثروتمندتر شده اند
رکورد فاصله طبقاتی در 16 ســال 
اخیر بیانگر این حقیقت است که اقدامات 
دولت در تعریف بسته  معیشت و افزایش 
دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی 
مزدبگیران، نمی تواند با توجه به رکود 
تورمی موجود کارســاز باشد. برآوردها 
نشان می دهد که روند صعودی نرخ تورم، 
کاهش ارزش ریال و رشــد چندبرابری 
نقدینگی، سطح واقعی دستمزد و قدرت 
خرید مزدبگیران را کاهــش داده زیرا 
سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت 
طی سال های گذشته نابرابری اقتصادی 
و شــکاف درآمد و هزینه ها را شــدت 
بخشیده که جبران آن نیازمند بازنگری 

در سیاست های کالن اقتصادی است. 

شورای جهانی اقتصاد از تشدید نابرابری در ایران خبر داد

شکاف طبقاتی رکورد   زد 

افزایش ضریب جینی که 
یکی از شاخص های توزیع 
ثروت است، نشان می دهد 

رشد نابرابری هم زمان با 
بزرگتر شدن ضریب جینی، 

در مورد هزینه دهک دهم 
)ثروتمندترین( به دهک 
اول )فقیرترین( افزایش 
یافته و از 1۲برابر در سال 

1۳۹0به  14.4 برابر در سال 
۹7 رسیده است

شاخص ضریب جینی در 
سال ۹7 با عدد41۳1/. 

بدترین شاخص در طول 
16 سال اخیر است. رقم 

ضریب جینی در سال ۹6 
برپایه اعالم آمار بانک 

مرکزی 4008/. بود که در 
سال گذشته وزارت اقتصاد 

یادآورشد وضعیت این 
شاخص 1/۳ درصد بدتر 

شده است

گزارش ویژه

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت 
اســتفاده بهینه ازظرفیت های بخش خصوصی 
کشور درجهت رونق صنعت گردشگری و توسعه 
جزیره کیــش تاکیدکرد. به گــزارش ایلنا؛ دکتر 
مظفری در سفر به مشــهد مقدس و دربازدید از 
مجموعه تجاری -گردشگری ثابت یکی از بزرگترین 
و خالقانه ترین سازه تجاری که دراستان خراسان 
رضوی در حال ساخت است، با اشاره به ظرفیت های 
خوب مشهد مقدس برای سرمایه  گذاری در بخش 
انرژی خورشیدی و گردشگری، از امضای تفاهم 
نامه های تجاری با سرمایه گذاران استان خراسان 
رضوی برای فعالیت اقتصادی در جزیره کیش خبر 
داد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به ابراز عالقمندی سرمایه گذاران استان خراسان 

رضوی برای فعالیت در جزیره کیش گفت: آشنایی 
با روند طراحی و اجرای  سازه های تجاری در شهر 
مشــهد که انبوهی از بهترین هتل های دنیا را در 
خود جای داده است فرصت مناسبی برای انتقال 
اطالعات و آشنایی با دانش و تجارب کارشناسان 

این حوزه فراهم می کند.
وی با بیان اینکه جزیره کیش هم اکنون قطب 
سرمایه  گذاری تجاری کشور شده است از تمایل 
ســازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری با کار 
آفرینان خالق اقتصادی دراستان خراسان رضوی و 
بهره مندی از  اندیشه و افکار اقتصادی آنها درجهت 

رونق و توسعه همه جانبه کیش خبرداد.
مظفری با اشاره به طرح پیشنهادی آقای حسین 
ثابت مبنی بر راه اندازی و استفاده بهینه از انرژی 

خورشیدی و ایجاد کورس اسب دوانی در جزیره 
کیش گفت: سازمان منطقه آزادکیش  با در اختیار 
قراردادن زمین جهت ساخت طرح های عمرانی 

آماده همکاری بابخش خصوصی است.
وی با اشــاره به نقش موثر بخش خصوصی در 
رونق و توســعه اقتصادی گفت: با شفاف سازی و 
عدالت محوری، بخش خصوصی توانمند ترشده و 
رونق فضای کسب و کار توسعه همه جانبه محقق 
می شــود. با این روند بخش خصوصی  برای برون 
رفت از بحران اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها  

یاریگردولت خواهد بود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با 
توجه به اصل 144 قانون اساسی، بخش خصوصی 
به عنوان رکن اصلی رونق اقتصادی کشــورمورد 

توجه قــرا گرفته اســت و ما به عنــوان مجریان 
قانون باید امکانات و تسهیالت الزم برای فعالیت 

سرمایه  گذاران بخش خصوصی را فراهم کنیم.
مظفری مجموعه تجاری گردشگری ثابت را 
نمونه ای از تجارت هنری -گردشگری خواند و خاطر 
نشان کرد: این سرمایه گذار خالق در ارتقای کمی 
وکیفی کسب و کار و رونق اقتصادی و گردشگری 
جزیره کیش نیــز نقش مهمی ایفاکرده اســت . 
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هفتگی با 
سرمایه  گذاران استان خراســان رضوی، فعال در 
کیش افزود: طرح های تجــاری خیلی خوبی در 
کیش آغاز شده است. از طرفی بسیاری از سازندگان 
هتل در جزیره کیش در مشهد مالک هتل هستند 
و حتی بسیاری از ســرمایه گذاران ساخت و ساز 

هتل از صنعت وارد عرصه گردشــگری شده اند 
که نوید بســیار خوبی برای رونق و توسعه صنعت 
گردشگری اســت. مظفری باتاکید بر نقش موثر 
مشارکت اندیشــمندان تجاری دررشد صنعت 
گردشگری کشــور گفت: برای حمایت و توسعه 
صنعت گردشگری، بزرگترین جشنواره هنری با 
حضور بیش از 100 نفر از هنرمندان تراز اول کشور 
در کیش برگزارشد. مظفری افزود: تالش کردیم 

با هماهنگی کانون های گردشگری، هواپیمایی و 
مدیران هتل ها، گردشگران جشنواره تابستانی از 
تخفیف های خیلی خوبی برخوردارشوند به طوری 
که بلیط ســفر هوایی کیش ایر تا پایان جشنواره 
کمتراز 200 هزار تومان خواهدبود و همچنین همه 
هتل های کیش با تخفیف ۵0 درصد از گردشگران 
پذیرایی می کنند و درمجموع حجم تردد بسیار 

خوب است.

دکتر مظفری تأکید کرد

مشارکت فعال سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه جزیره کیش


