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سخنگوی سازمان غذا و دارو:
 واکسیناسیون کرونا در کشور 

رایگان است
ســخنگوی سازمان 
غذا و دارو، واکسیناسیون 
کرونا در کشور و در قالب 
پرداخــت هزینه و خارج 
از نوبــت را تکذیب کرد و 

گفت: هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط 
وزارت بهداشــت خریــداری و در چارچوب برنامه 
واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ بصورت رایگان 
توزیع و تلقیح خواهد شد.  کیانوش جهانپور - رییس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در 
گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه واکسیناسیون پولی 
کرونا در کشور صحت ندارد، گفت: واکسیناسیون در 
چارچوب سند ملی واکسیناسیون علیه کووید۱۹ 
بصورت رایگان تا رسیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی 
جمعی ناشی از واکسیناســیون انجام خواهد شد. 
وی تاکید کرد: وزارت بهداشــت هرگونه سیاست 
موازی یا دور زدن این برنامــه ملی تحت هر عنوان 
اعم از پرداخت هزینه واکسن را که ناقض برنامه ملی 

واکسیناسیون باشد را تکذیب می کند. 
    

کاله برداری با عنوان »کسب درآمد 
نجومی از طریق ارز دیجیتال«

معاون فنی پلیــس فتا ناجا گفــت: مجرمان 
سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر»کسب 
درآمد باال از طریق تولید یا خریدوفروش ارز دیجیتال 
در خانه« از کاربران کاله برداری می کنند. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ علی نیک نفس اظهارکرد: مجرمان 
سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی 
موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های 
جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و 
شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها 
نسبت به سرقت اطالعات کلید خصوصی کاربران 
اقدام می کنند و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت 
به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد 

قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می دهند.
    

واکنش به خبر وقوع ۸۴خودکشی 
طی یک روز در تهران

رئیــس اورژانــس 
اجتماعــی کشــور در 
واکنش به خبری مبنی 
بر اینکــه ۸۴ تهرانی از 
ســاعت ۷ و۳۰ دقیقه 

پنجشنبه ۲۶ فروردین تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه روز 
جمعه ۲۷ فروردین در نقاط مختلف تهران اقدام به 
خودکشی کردند گفت: این خبر را تکذیب می کنیم. 
چنین موضوعی صحت نــدارد.  محمود علیگو در 
گفت وگو با ایلنا افزود: آمــار تماس های اورژانس 
اجتماعی از اول فروردین تاکنون کمتر از ۸۰ مورد 

بوده است.
    

پوشش پالک، بیشترین تخلف 
این شب ها در پایتخت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
اعالم کرد که بیشــترین تخلفی که در ایام ساعات 
منع تردد شبانه رخ می دهد مربوط به پوشش پالک 
است. به گزارش ایسنا، سردار محمدحسین حمیدی 
در مورد مخدوش کردن پالک و تشخیص پالک های 
مخدوش نیز گفت: مخدوش کردن پالک موضوعی 
است که چه در طول روز و چه در طول ساعات منع 
تردد شبانه در ساعات خاصی رخ می دهد و در همین 
راســتا نیز ما تعداد تیم های خود را در آن مقاطع 
افزایش داده ایــم.  او درباره امکان شناســایی این 
پالک ها نیز گفت: این پالک ها به وسیله دوربین ها 

قابل شناسایی است.
    

فعالیت های صیادی علت مرگ 
گربه ماهیان در ساحل جاسک 

بررســـــــی های 
کارشناســان ســازمان 
حفاظت محیط زیســت 
نشان می دهد علت اصلی 
مرگ گربه ماهیــان در 

ساحل جاسک، فعالیت های صید و صیادی بوده است. 
به گزارش ایرنا، در ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برای دومین 
بار گزارشی مبنی بر تلفات تعداد زیادی گربه ماهی 
در شهرستان جاسک رسید که بالفاصله کارشناسان 
در محل حاضرشده و به بررسی موضوع پرداختند. 
بررسی های انجام شده حاکی از این است که هیچ گونه 
آلودگی در آب وخاک محل وجود نداشته و با توجه به 
فساد ماهیان مشخص شد، ماهیان ساعات متمادی 
روی آب شناور بوده و سپس توسط امواج به خشکی 
آورده شده اند که نشانگر این موضوع است که مرگ در 

فواصل دور از ساحل اتفاق افتاده است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

گرانی ها هرروز بیشــتر می شود. 
حقوق هــا افزایش چندانــی ندارند، 
کرونا، تعطیلی و محدودیت ها هم که 
مزید بر علت شده و بسیاری از مشاغل 
را به نابودی کشــانده یا فرصت های 
شغلی بســیاری را از بین برده است. 
قیمت دالر همچنان باالســت و قصد 
پایین آمدن هم نــدارد و آثار افزایش 
نرخ دالر، تورم چشــمگیری را ایجاد 

کرده است. 
رجوع گسترده مردم برای دریافت 
بیمه بیــکاری در ماه هــای اخیر نیز 
این موضوع را تأیید می کند، هرچند 
آمارها به دلیل اشکاالت بنیادین در 
ارزیابــی نرخ بیــکاری، کاهش روند 
نرخ بیکاری را نشــان می دهد اما به 
بیانی دیگر دلیــل اصلی کاهش نرخ 
بیکاری در سال ۱۳۹۹، خروج برخی 
شاغالن موقت از بازار کار است. یعنی 
نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقاً 
به معنای بدتر شــدن اوضاع اســت. 
از طرفی، در بررســی رونــد افزایش 
هزینه های معیشت هم، تورم زیادی 
تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد 

عمومی رشد متناسبی داشته باشد.
شاخص فالکت هم در ایران 

رکورد زد
شاخص فالکت در کشور در سال 
۹۹ به ۴۶ درصد یعنی بیشترین میزان 
خود در دهه اخیر رسیده است. نامش 
همه چیز را توضیح می دهد و پیداست 
که هرچه عدد مقابل آن بزرگ تر باشد، 
فشــار اقتصادی روی مــردم جامعه 
به خصوص قشر متوسط به پایین نیز 
بیشتر می شود. اگر بخواهیم معنی و 

شیوه محاسبه این شاخص را به زبان 
ســاده توضیح دهیم، باید بگوییم که 
از جمع دو شــاخص اصلی در کاهش 
کیفیــت اقتصادی زندگــی مردم و 
معیشــت آن ها یعنی نرخ تورم و نرخ 
بیکاری، به شاخص فالکت می رسیم. 
مشخص است که تورم، قدرت خرید 
مردم را کاهش می دهد و بیکاری نیز 
جامعه را به ســمت فقر می کشاند و 
درنهایت از مجمــوع این ها فالکت به  

دست می آید.
بر این اساس، شــاخص فالکت، 
به عنــوان یکی از شــاخص هایی که 
می تواند به  صورت عامیانه روند رفاه 
اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به 
نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به 
خود گرفته است. هرچند کارشناسان 
معتقدند به علت مغشوش بودن آمار 
نرخ بیکاری و تورم، احتماالً شاخص 
فالکت بیش از ارقام محاسبه شــده 

کنونی خواهد بود.
در شــرایطی که مرکز آمار ایران 
می گوید شــاخص فالکت در پایان 
سال ۹۸به ۴5.۴درصد رسید، برخی 
بررسی ها نشان می دهد با ثبت رکورد 
۴۶.۱درصــدی در پایان ســال ۹۹، 
شــاخص فالکت باالترین حدنصاب 

دهه ۹۰را ثبت کرده است.
مرکز آمار ایران از شکســته شدن 
شــاخص فالکــت ایــران به عنوان 
حاصل جمع نرخ بیــکاری و تورم در 
ســال ۱۳۹۸خبر داده و برآوردهای 
کارشناسان هم نشــان می دهد که 
رکورد شاخص فالکت در پایان سال 
۹۹با احتساب نرخ تورم ۳۶.۴درصد 
و نــرخ بیــکاری ۹.۷درصــد، بــه 
۴۶.۱درصد رســیده کــه باالترین 
 نرخ شــاخص فالکــت در دهه ۹۰

به شمار می رود.

تورم، عامل اصلی باال رفتن نرخ 
فالکت در ایران

در سال های اخیر یک مورد بسیار 
واضح و مبرهن شد و آن کشیده شدن 
تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر 
بود. به گفته کارشناسان اگر نرخ تورم 
افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم 
کاهش می یابد و اگر نرخ بیکاری کاهش 
یابد، به این معناســت که مردم شغل 
خود را از دست داده اند و در مجموع، با 
افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به 
زیر خط فقر منتقل می شوند. برای آنکه 
بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این 
شاخص می تواند تا حدودی شاخص 
خوبی باشد و نشــان دهنده وضعیت 
اقتصادی شهروندان به  طور متوسط 
و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشــد 
که هر شــهروند به  طور متوسط، چه 
نوع وضعیت اقتصادی ای دارد. استیو 
هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی 
خود روی شاخص فالکت، دو مؤلفه نرخ 
بهره و همچنین تولید ناخالص سرانه را 
نیز به نرخ بیکاری و نــرخ تورم افزوده 
اســت، اما اگر بخواهیم روند عادی آن 
را با تمرکز بر نرخ بیــکاری و نرخ تورم 
در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در 
شرایط عادی، نرخ تورم و بیکاری پایین 
باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم 

باال باشد.
برای بررســی روند تغییر شاخص 
فالکت و کیفیت اقتصــادی زندگی 
مردم در دهه ۹۰ کافی اســت نگاهی 
به گزارش های منتشرشده در سایت 
مرکز آمار ایــران بیندازیم. همان طور 
که گفته شــد نرخ تورم ساالنه اسفند 
۹۹ برای خانوار های کشور ۳۶/۴ درصد 
اعالم شده اســت که این یعنی به طور 
میانگین شــما باید بــرای خرید یک 
سبد کاالی مشخص در سال گذشته 

نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۶/۴ درصد 
بیشــتر پرداخت می کردید و اگر هم 
نمی توانســتید، مجبور بودید سفره 
خود را به همین مقدار کوچک تر کنید.

نرخ تورم ساالنه در سال ۹۰ نسبت 
به ســال ۸۹ برابر با ۲۴/5 درصد بوده 
است که پس از باال و پایین شدن های 
بســیار در طول یک دهه، سرانجام در 
ســال پایانی رکورد زد و بــه اوج خود 
رسید. همچنین این آمار نشان می دهد 
در میانه های این دهه یعنی ســال ۹5 
این نرخ به کمترین میزان خود یعنی 
۶/۹ درصد رسیده بود، اما پس از آن با 

روند صعودی همراه بوده است.
بر اساس آخرین گزارش شاخص 
قیمت مصرف کننــده در مرکز آمار، 
رشــد شــاخص کل کاال ها و خدمات 
مصرفی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ 
معادل ۴۹۰ درصد بوده است. همچنین 
در این میان، میانگین شاخص قیمت 
گروه خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیات مصرفی خانوار های کشور، 
بیش از ۷۳۰ درصد افزایش یافته، اما 
رشــد میزان پایه حقوق و دستمزد از 
ابتدای این دهه نسبت به سال پایانی 

آن ۴۷۹ درصد بوده است.

تحریم ها و شتاب نرخ فالکت
در ایــن میان امــا تحریم ها نقش 
مؤثری بر رکوردشکنی شاخص فالکت 
ایران داشــتند. به گفتــه محمدتقی 
فیاضی، کارشــناس اقتصادی وقتی 
تحریم ها شــدت می گیــرد، افزایش 
پرشــتابی در نــرخ فالکــت صورت 
می گیرد. علت نیز عمدتاً تورم اســت. 
حال اگر بخواهیم نگاهی به شــاخص 
فالکت در سایر کشورها داشته باشیم، 
شاهد هســتیم که دو کشــور ایران و 
ونزوئال هســتند کــه مهم ترین نرخ 
اثرگذار در شــاخص فالکــت در این 
کشــورها، نرخ تورم است، درحالی که 
در باقی کشورها، عمدتاً نرخ بیکاری و 
نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص 

فالکت می گذارند.
اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به 
اعداد و ارقامی کــه مرکز آمار ایران در 
گزارش خود به آن ها اشاره کرده است. 
پایین ترین شــاخص فالکت ایران در 
دهه ۹۰در ســال ۱۳۹5یعنی ســال 
نخست اجرای برجام با نرخ ۱۹.۳درصد 
به ثبت رســیده که در آن ســال نرخ 
تورم به ۶.۹درصد و نــرخ بیکاری به 
۱۲.۴درصد و نرخ رشد اقتصادی هم 

به ۱۳.۹درصد رسیده بود.
افت ســنگین شــاخص رشــد 
اقتصادی ایران در ۲ســال ۹۷و ۹۸به 
واســطه تحریم ها و البته شیوع کرونا 
باعث شــده تا دولت با کسری بودجه 
مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود 
نرخ تورم در ۳ســال اخیر نمایان شود 
به نحوی که نرخ تــورم از ۶.۹درصد و 
۸.۲درصد به ترتیب در ۲ســال ۹5و 
۹۶یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام 
به ترتیب به ۲۶.۹درصد و ۳۴.۸درصد 

در سال های ۹۷و ۹۸برسد.
از سوی دیگر این گزارش می افزاید 
تک رقمی شــدن نرخ بیکاری در سال 
گذشته و روند کاهشی آن طی ۴سال 
گذشــته هم بیش از آنکه ناشــی از 
افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، 
منعکس کننده کاهش میزان جمعیت 
فعال اقتصادی و دلسردشدن آن ها از 
یافتن شغل بوده که این مسئله به ویژه 
از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.
 شکاف بین فقرا و ثروتمندان 

واقعاً کم شده؟
درحالی کــه شــاخص فالکت در 
ایران رکــورد زده، داده های رســمی 
مرکز آمار از کاهشی شدن روند ضریب 
جینی در ســال ۹۸حکایت دارد که 
نشانگر کاهش اندک شکاف درآمدها 
بیــن داراها و ندارهــا و بهبود ضعیف 
توزیع درآمدها بین شهروندان است. 
ضریب جینی یکی از شــاخص های 
سنجش برابری درآمد جامعه و عددی 
بین صفر و یک است که صفر به معنای 
توزیع کامل و برابر درآمــد یا ثروت و 

عدد یک به معنای نابرابری مطلق در 
توزیع درآمد است. این روند نامطلوب 
نشان می دهد سیاست های حمایتی 
و یارانــه ای دولت مبتنی بــر الگوی 
توزیعی چندان موفق نبوده و به دلیل 
فشار تورمی باال و توزیع نابرابر این فشار 
طی ســال های دهه ۹۰، ارزش واقعی 
یارانه های پرداخت شده چه به صورت 
مستقیم و چه غیرمستقیم افت کرده 
و سیاســت های هدفمندی یارانه ها 
هم به نقطه مطلــوب دولت ها اصابت 
نکرده اســت. به ویژه اینکه روند کلی 
ضریب جینی در مناطق روســتایی و 
شهری هم روندی مشابه در کل کشور 
را تجربه کرده؛ هرچند وضعیت توزیع 
درآمد در مناطق روستایی ایران بهتر از 
مناطق شهری ارزیابی شده است. این 
مسئله نشان می دهد که میزان درآمد 
در مناطق شهری ایران باالتر از نقاط 
روستایی است اما به واسطه رشد میزان 
هزینه ها و توزیــع نابرابر درآمدها بین 
شهرنشینان، شکاف درآمدها بیشتر 
شده اســت. نگاهی به روند متغیرها و 
شــاخص های اقتصادی به ویژه فشار 
تورم و افــت ارزش پس انــداز مردم 
نشــان می دهد به احتمال زیاد روند 
کاهشــی ضریب جینی در سال ۹۸، 
در سال ۹۹متوقف و احتماالً صعودی 

شده است.
کالم آخــر اینکــه در ایــن دهه، 
سفره های مردم روز به روز کوچک تر و 
دایره فقر گسترده تر شده است. افزایش 
قیمت کاال ها و خدمات در کنار شرایط 
خاص اقتصــادی ازجمله تحریم های 
خارجی و سوء مدیریت داخلی و کاهش 
اشتغال، از کیفیت زندگی مردم کاسته 
و به عبارت دیگر شــاخص فالکت را 
افزایش داده است. حاال با ارائه چنین 
آماری بیش از هر زمــان دیگری الزم 
است تا مسئولین فکری به حال مردم 
کنند. مردمی که کمرشان هرروز بیشتر 
از روز قبل زیر بار مشکالت اقتصادی 

خم می شود.

زمینه ها و دالیل رکوردشکنی شاخص فالکت در ایران چیست؟

بیکاری، تورم ... و سقوط در برزخ جانکاه فقر

خبر

آمار فوتی های کرونــا وارد کانال ۴۰۰ تایی 
شد و به گفته برخی از مســئولین این تازه اول 
راه است و پیک چهارم با شدت بیشتری در حال 

پیشروی است.
بنابر اعالم وزارت بهداشت از روز شنبه تا ظهر 
یکشــنبه ۴۰5 بیمار کووید-۱۹ در کشور جان 
خود را از دســت دادند و بیش از ۲۱ هزار نفر به 

بیماری کووید-۱۹ مبتال شدند. 
هنوز به قله پیک چهارم نرسیده ایم

به گفته معاون بهداشــت وزارت بهداشت و 
سخنگوی ستاد ملی کرونا فعاًل از وضعیت قرمز 
خارج نخواهیم شد. علیرضا رئیسی، همچنین 
در مقایسه پیک سوم و چهارم کرونا گفته است 
که در اوج پیک ســوم یعنی در قله پیک قبلی، 
۲۳ هزار بســتری داشــتیم، اما در حال حاضر 
که هنوز بــه قله پیک چهارم نرســیده ایم، ۴۳ 
هزار بســتری داریم. پیش بینی ما این است که 

 این میزان به حدود ۶۰ هزار بســتری می رسد.
رئیســی افزود: بر این اســاس بحــث تمدید 
محدودیت ها تا پایــان هفته ادامــه می یابد و 
بر اساس آن دوباره پنجشــنبه این هفته برای 
چگونگــی محدودیت ها  تصمیــم می گیریم. 
پیش بینی ما این است که حدود دو هفته دیگر 
شاید ما به قله یا پیک نهایی موج چهارم برسیم. 
البته تفاوت این است که حتی اگر به پیک برسیم 
و روند ثابت شده یا نزولی شــود، حاالحاالها از 

وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد.
تهران روزانه 130 فوتی ناشی از کرونا دارد

آمار فوت ها در تهران باالست و هر روز بر تعداد 
جان باختگان اضافه می شــود. در همین رابطه 
روز گذشته رئیس شورای شــهر تهران نسبت 
به تشدید تلفات کرونایی در تهران ابراز نگرانی 
کرد. محسن هاشمی در این باره افزود: رسیدن 
آمار تلفات تهران به بیش از ۱۳۰ نفر روزانه و روند 

افزایشــی آن، از بازگشت شــرایط وخیم پاییز 
گذشته خبر می دهد و متأسفانه محدودیت های 
دیرهنگام ایجاد شده نیز تاکنون تاثیرگذار نبوده 
است و لذا باید قرنطینه کردن بخش عمده ای از 

فعالیت ها را در نظر گرفت.
او همچنین از مســئولین خواست تا مسئله 
واکسیناسیون پرســنل صف مقدم شهرداری 
تهران را که بدون تعطیلی و وقفه در حال خدمت 
رسانی و در معرض ابتال به بیماری کرونا هستند 
ازجمله پاکبانان، کارگــران میدان های میوه و 
تره بار، کارکنان شهروند و پرسنل بخش سالمت 

شهرداری را به صورت جدی پیگیری کنند.
آخرین خبرها از واکسن کرونای ایرانی

روز گذشــته عضــو کمیته ملی واکســن 
مــات و  قدا ا COVID-۱۹ آخریــن 
دستاوردهای دسترسی به واکسن کرونا تولید 

داخلی را تشریح کرد.

دکتر مصطفی قانعی دربــاره آخرین اخبار 
پیرامــون واکســن های ایرانی کرونــا، گفت: 
واکسن های تولید داخل دو دسته هستند. دسته 
اول واکسن هایی که تمام اقدامات آن در داخل 
کشور انجام می شود و دسته دوم واکسن هایی 
که مشترکا با خارج از کشور کارش پیش می رود؛ 
در این گروه فناوری تولید در خارج از ایران شکل 
گرفته و قرار است در داخل ایران تولید شوند. در 
مورد واکسن های تولید مشترک ۳ واکسن داریم 

که فناوری آن در خارج از کشور توسعه یافته و فاز 
سوم آن در ایران انجام خواهد شد.

او افزود: در مورد واکسن های ایرانی که از ابتدا 
و فاز یک در کشور کارشان آغاز شد، واکسن های 
کووایران برکت، کووپارس و فخــرا را داریم که 
مجوز کار آزمایی بالینی اخــذ کردند و مراحل 
کارآزمایی بالینی را طی می کنند. از این تعداد دو 
واکسن با شیوه ویروس غیر فعال و یکی با شیوه 

پروتئین نو ترکیب تهیه شده است.

وضعیت قرمز همچنان پابرجاست؛

افزایش ناگهانی آمار رسمی فوتی های کرونا

شاخص فالکت، به عنوان 
یکی از شاخص هایی که 

می تواند به  صورت عامیانه 
روند رفاه اقتصادی و 

اجتماعی یک خانوار را به 
نمایش بگذارد، اکنون روند 

صعودی به خود گرفته 
است. کارشناسان معتقدند 
به علت مغشوش بودن آمار 
نرخ بیکاری و تورم، احتماالً 

شاخص فالکت بیش از 
ارقام محاسبه شده کنونی 

است

میانگین شاخص قیمت 
گروه خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات 
مصرفی خانوار های کشور، 
بیش از ۷30 درصد افزایش 

یافته، اما رشد میزان پایه 
حقوق و دستمزد از ابتدای 

این دهه نسبت به سال 
پایانی آن ۴۷۹ درصد بوده 

است
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