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غرامت انگلیس را باید 
گروه های خودسر 

پرداخت کنند

دادستان همدان خبر داد:

 بررسی آتش سوزی 
آرامگاه استر و مردخای

دهقانی:

فریبا عادل خواه به 
٦سال حبس محکوم شد

 واکاوی اهداف و پیامدهای رونمایی 
از ارتش فضایی آمریکا 

جنگ ستارگان! 

حسین کاظم پور 
اردبیلی درگذشت
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دسترنج 4

 بخش غیرمولد اقتصاد باید 
 به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد

 تورم زا بودن دستمزد، 
دروغی بزرگ است

آدرنالين 7

 پسری که از دست دادیم، 
 اخالقی که تباه شد

متين و شما نامتين ها!

یکشنبه 28  اردیبهشت   1399  /  23 رمضان 1441  /  17  مه   2020 قیمت  2000  تومان  /   شماره 519

 شاخص فالکت در ایران به باالترین حد خود
 در 24 سال گذشته رسید

ناامیدی و 
 آینده هراسی 
وایت آمار به ر

شهرنوشت 6

براساس تازه ترین داده های اعالم شده از ســوی مرکز آمار ایران، 
میانگین شاخص فالکت در کشور تا پایان ســال ۹۸ به ۴۵.۵ درصد 
رسید، رقمی که گفته می شود بدترین وضعیت در 2۴ سال اخیر است.

شاخص فالکت مجموعی اســت از نرخ بیکاری و نرخ تورم. عددی 
که می توان براســاس آن برآوردی از وضعیت اقتصــادی و اجتماعی 
یک کشور داشــت.  نگاهی به وضعیت شــاخص فالکت در سال های 
مختلف نشــان می دهد که بعد از ســال ۹2، با روی کار آمدن حسن 
روحانی و تالش های دولت او برای برقراری برجام، شــاخص فالکت 
آرام آرام به ســمت کاهش پیش رفت و از عــدد ۴۵.۱ درصد به 2۶.2 
درصد و حتی پایین تر رســید. اما پس از لغو برجام و تشدید تحریم ها 
در سال ۹۷ این شاخص دوباره رشد کرد. به طوری که شاخص فالکت 
با ادامه مســیر افزایشــی اش به ۴۵.۵ درصد تا پایان سال ۹۸ رسید. 
گرچه به نظر می رســد این اعداد و ارقام برآینــد وضعیت اقتصادی 
کشور باشد، اما آثار و تبعات آن را می توان بر سالمت اجتماعی کشور، 
امید به زندگی و سرمایه های اجتماعی دید. افزایش میزان مهاجرت، 
افزایش بی اعتمادی نسبت به تصمیم گیری های دولت، عدم مشارکت 
در فعالیت های اجتماعی، عدم همــکاری در پروژه های ملی، افزایش 
اعتراضات عمومی، افزایش اختالفات خانوادگی، کوچکتر شدن سبد 
اجتماعی و آموزشی و بهداشــتی خانواده و هزاران مورد ریز و درشت 

دیگر تبعات روانی فراوانی بر جامعه خواهد گذاشت که...

آخرین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا از زبان رئیس جمهوری؛

راهپیمایی روز قدس خودرو یی خواهد بود
سياست 2

چرتکه 3

 قیمت سکه از 7 میلیون تومان عبور کرد 

صعود پیش بینی نشده 
سهامداران خرد مسیرشان را به بازار سکه کج کرده اند؟


