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شــاخص فالکت در ایران به رغم کاهش نرخ بیکاری و 

کالن
البته روند نزولی تورم طی ماه های پس از روی کار آمدن 
دولت ســیدابراهیم رئیســی، در پایان سال 1400به 

49.6درصد رسید که باالترین رکورد در دهه گذشته است.
به گزارش همشــهری، نرخ تورم از 21.5درصد در پایان ســال 90به 
40.2درصد در پایان سال 1400رسیده و در همین مدت نرخ بیکاری 
از 12.3درصد به 9.4درصد کاهش یافته؛ با این حال شــاخص فالکت 
به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از 33.8درصد در پایان ســال 
90به رقم 49.6درصد در پایان سال 1400رسیده که باالترین شاخص 

فالکت در طول 11سال گذشته است.
شاخص فالکت به سبب تک رقمی شــدن نرخ تورم در سال های 95 و 
96به ترتیب به 19.3و 20.3درصد رســید که پایین ترین رقم در طول 
دهه گذشته به حساب می آید. با تشدید فشــار تحریم ها پس از خروج 
دولت وقت آمریکا از برجام، نرخ تورم در ایران در فاصله سال های 97 تا 
1400روندی صعودی را تجربه کرده و حاال دولت سیدابراهیم رئیسی 
تالش می کند تا نرخ تورم را در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی 
پایین بیاورد که در این صورت انتظار می رود شــاخص فالکت، روندی 

نزولی پیدا کند.
ثبت رکورد تازه شــاخص فالکت در پایان قرن 14خورشیدی به رغم 
تک رقمی شــدن نرخ بیکاری در نتیجه کاهش نرخ مشــارکت، نشان 
می دهد ادامه حیات اقتصاد ایران در تورم باال، می تواند زمینه ساز اختالل 
در شاخص های کالن ازجمله نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فالکت 
باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهم ترین مطالبه مردم از دولت، 
تالش برای کاهش نرخ تورم طی سال های آینده است. هرچند که بانک 
مرکزی نرخ تورم هدف گذاری شده را اعالم نمی کند، اما به نظر می رسد 
که تورم هدف دولت در ســال جاری 25درصد باشد که به این ترتیب 
کاهش 15درصدی تورم در امسال می تواند اثر محسوس و ملموسی بر 

شاخص فالکت داشته باشد.
نخستین بار شــاخص فالکت در جریان مناظرات جنجالی انتخابات 
ریاست جمهوری سال 88 از سوی محسن رضایی از نامزدهای انتخابات 
اعالم شــد که او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور، ســیدابراهیم 

رئیسی است.

نقشهشاخصفالکتدراستانها
پایین ترین شــاخص فالکت در پایان ســال 1400مربوط به اســتان 
تهران و باالترین هم مربوط به استان آذربایجان غربی است. محاسبات 
همشهری به استناد نرخ بیکاری و نرخ تورم اعالم شده مرکز آمار ایران 
نشان می دهد شاخص فالکت در تهران 43.6درصد در سال 1400بوده 
که برایند نرخ تورم 37.6درصدی و نرخ بیکاری 6درصدی این استان 
است. پس از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ تورم 36.6درصدی 

و نرخ بیکاری 7.6درصدی قرار دارد که با نمره 44.2درصد در رتبه دوم 
کمترین شاخص فالکت جای گرفته است. استان های همدان با شاخص 
فالکت 44.8درصد، سمنان با 45.4درصد، قم با 46درصد و خراسان 

رضوی با 46.5درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
این گزارش می افزاید: عالوه بر استان های تهران، سیستان و بلوچستان، 
همدان، سمنان، قم و خراسان رضوی، 2استان فارس و خراسان رضوی، 
شاخص فالکت پایین تر از میانگین کشوری را در پایان دهه 90تجربه 
کرده اند. شــاخص فالکت در اســتان فارس 49.4درصد و در استان 
خراســان جنوبی 49.5درصد برآورد می شــود؛ درحالی که میانگین 
شاخص فالکت سال 1400ایران 49.6درصد، نرخ بیکاری 9.4درصد و 

نرخ تورم 40.2درصد بوده است.

استانهایمیانهنشیندرشاخصفالکت
عالوه بر 2اســتان مرکزی با شــاخص فالکت 49.8درصد و قزوین با 
49.8درصد، شاخص فالکت در استان های گیالن، گلستان، اصفهان 
و بوشهر در کانال 50درصد نوسان داشــته و در کانال 51درصدی هم 
2استان یزد و خوزستان قرار گرفته اند. پس از آن استان های مازندران، 
آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شــمالی و کرمان در کانال فالکت 
52درصدی و وضعیــت نارنجی قرار می گیرند کــه درصورت افزایش 
نرخ بیکاری یا تورم، این استان ها مستعد قرار گرفتن در وضعیت بدتر 

خواهند بود.
در رتبه بعدی جدول فالکت 2استان البرز با شاخص 53.1درصد و ایالم 
با 53.3درصد دیده می شوند و 8استان هرمزگان با شاخص 55درصد، 
چهارمحال و بختیاری با 55.4درصد، اردبیل، با 55.5درصد، کهگیلویه و 
بویراحمد با 56.6درصد، کرمانشاه با 57.6درصد، لرستان با 57.7درصد، 
کردستان با 57.8درصد و سرانجام آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت 
به دیگر استان ها با شاخص 62.2درصد در وضعیت قرمز جدول فالکت 
قرار دارند. نکته مهم در ارزیابی وضعیت شــاخص فالکت استان های 
قرار گرفته در وضعیت قرمز می توان به نرخ بیکاری دورقمی اشاره کرد؛ 
به نحوی که در آخرین فصل آخرین سال قرن 14خورشیدی 10استان 
ایران نرخ تورم دورقمی را تجربه کردند که باالترین نرخ بیکاری مربوط 
به استان آذربایجان غربی با 18.3درصد و کرمانشاه با 17.9درصد است.

شکاففالکت،بیکاریوتورم
داده های رســمی مرکز آمار روایت می کند شــکاف تورم ساالنه بین 
استان های ایران 11.9درصد بوده که باالترین نرخ را در استان کهگیلویه 
و بویراحمد به میزان 48.2درصد و کمترین هم در اســتان همدان با 
36.3درصد مشاهده شده است. شکاف نرخ بیکاری هم در سال گذشته 
12.3درصد بوده که کمترین نرخ بیکاری مربوط به اســتان تهران با 
6درصد و باالترین میزان مربوط به اســتان آذربایجان غربی به میزان 
18.3درصد بوده اســت. نتیجه برایند نرخ تورم و نرخ بیکاری، شکاف 
18.6درصدی در شاخص فالکت بین استان آذربایجان غربی با شاخص 

18.6درصد و استان تهران با شاخص 43.6درصد است.

برآیند تورم و بیکاری در پایان دهه
همشهری از تغییرات شاخص فالکت در 11سال گذشته رونمایی می کند

نقشهراهاشتغالآفرینی
 دبیرخانه شــورای عالی اشتغال، در سالی 
کــه مزین به نــام »تولیــد؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« است، پس از 7 ماه فعالیت 
و برگزاری 2جلسه با حضور رئیس جمهور 
ظرفیت های ملی برای اجرای فرمان رهبر معظم انقالب جهت 

اشتغال آفرینی را با همکاری همه نخبگان احصا کرد.
1  در این راستا، تدوین و ابالغ برش استانی تعهد اشتغال دولت 
ســیزدهم برای ســال 1401برای ایجاد بیش از یک میلیون و 
200 هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شد تا از 
ابتدای سال همه امکانات کشور برای اشتغال آفرینی بسیج شود.

2  یکی از مهم تریــن اقدامات در این زمینه مصوبه تســهیل 
مجوزهای کســب وکار برای اشــتغال آفرینی جهــت ایجاد 
زیرســاخت های الزم براي صدور الکترونیکی مجوزها از مسیر 

درگاه ملی به خصوص در حوزه مشاغل خانگی بود.
3  در سال 1401بســته اشــتغال مرزی در راستای توسعه 
اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد اشتغال های پایدار در این مناطق 
توسط شورای عالی اشتغال و به کمک کمیته ملی این برنامه، 

عملیاتی خواهد شد.
4   از تدابیر مهم در حوزه اشــتغال، صحت ســنجی و نظارت 
هوشمند اقدامات دستگاه های اجرایی و استان ها در اجرای قوانین 
و طرح های اشتغالی دولت است که با استفاده از سامانه های ملی 

ناظر، رصد و سانار و بر مبنای کدملی اجرا خواهد شد.
5  تدوین و اجرای برنامه توســعه اشــتغال فنــاوری پایه با 
هدف گذاری ایجاد ساالنه 150هزار شــغل با همکاری وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات یکی از اقدامــات جهت اقتصاد 
دانش بنیان است که در هشــتاد و دومین جلسه شورای عالی 

اشتغال تصویب شد و در سال 1401عملیاتی می شود.
6  طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور با همراهی 
بیش از 72دســتگاه اجرایــی و احصای بیــش از 222الگوی 
اشتغال زایی از اقدامات مهم در راستای اجرایی کردن مصوبات 

شورای عالی اشتغال خواهد بود.
7  جهت تقسیم کار دستگاهی در اشتغال آفرینی، 44موافقتنامه 
و تفاهمنامه فعال همکاری مشــترک با نهادها، دستگاه های 
اجرایی و مؤسسات مختلف بخش خصوصی و عمومی به منظور 
اجرای بخشی از برنامه ملی ایجاد و توسعه اشتغال پایدار با هدف 
ویژه ایجاد میانگین ساالنه یک میلیون شغل طی 4سال دولت 

سیزدهم منعقد شد که در سال 1401اجرایی می شود.
8  تدوین برنامه و ارائه برش اســتانی بــرای ایجاد 500هزار 
فرصت شغلی در سال، توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( از 
سال 1401 برای اقشــار کم درآمد )5 دهک اول( از مصوبات و 

تدابیر کلیدی برای حمایت از اشتغال محرومان است.
9  شناسایی ظرفیت رسته های بهره ور و اشتغال زا در بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات و سازوکار حمایت از اشتغال زایی 
و برنامه اصالح فضای کسب وکار اختصاصی 22رسته در سطح 
ملی، 8رسته در هر استان و 3رســته در هر ناحیه با همکاری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین شــده است که در 

سال 1401عملیاتی می شود.
10  تدوین برنامه اجرایی با همکاری کلیه دستگاه ها و نهادهای 
ذیربط در ســند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح، تهیه دستورالعمل روزآمد کردن استانداردها 
و محتــوای مجموعه دوره های آموزشــی، طراحــی و اجرای 
نظام مشاوره و هدایت شــغلی و تحصیلی و همچنین طراحی 
دستورالعمل تشویقی و انگیزشی تحقق نظام صالحیت حرفه ای 
در کلیه مشاغل و کسب وکارها از مصوبات شورای عالی اشتغال 
اســت که می تواند نیروی کار موردنیاز بــرای تولید و اقتصاد 
دانش بنیان مورد تأکیــد مقام معظم رهبــری را تربیت کند. 
همچنین شناسایی 400هزار کارآفرین با هدف شناسنامه دار 
کردن کارآفرینان و فراهم کردن زمینه حمایت از آنها از اقدامات 
مهم برای نیروی انسانی توانمند در حوزه اشتغال آفرینی است.

11  طرح شناســایی مشاغل ســیار )دســتفروش ها( با هدف 
ساماندهی این مشاغل، شناسنامه دار کردن دستفروشان، کمک 
به برقراری حمایت های اجتماعی و فراهم کردن بازارهای موقت 
و محلی برای مشاغل غیررسمی و سوق دادن مشاغل غیررسمی 
به اشتغال رسمی و ایجاد فضای بهینه اشتغال در کشور از تدابیر 

دیگر برای سال 1401 است.

نهضتشهرسازی
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی بعد 
از گذشــت بیش از یک دهه از کلنگ زنی 
احداث مســکن مهر، آنچه را کــه بارها 
کارشناسان و منتقدان مسکن مهر اعالم 
کرده بودند، تأیید کرد. او در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی 
استان البرز با اشاره به اینکه در مسکن مهر به جای شهرسازی، 
مسکن سازی شده است، نسبت به رفع نقصان موجود در مسکن 
مهر و تکرار نشدن این اشتباهات در نهضت ملی مسکن متعهد 
شــد. بی مهری های مســکن مهر، گاه در اثر جانمایی بسیار 
اشــتباه محل احداث پروژه ها و گاه در اثر بی توجهی به هزینه 
مناسب سازی محیط برای زیست شــهری ایجاد شده و گاهی 
نتیجه بی توجهی به اهلیت حرفه ای سازندگان بوده است. هر چه 
بود، مسکن مهر با همه مزیت ها و کاستی هایی که داشت تمام 
شد و اگر وعده مسئوالن محقق شود، پرونده آن نیز تا یکی، دو 
سال آینده مختومه خواهد شد؛ اما تجربیات این پروژه ایجاب 
می کند که متولیان نهضت ملی مســکن هم در اجرا، وسواس 
کارشناســی به خرج دهند و از انحراف جلوگیری کنند و هم از 
ابتدا راه را بر تکرار خطاهای مرگبار مهندسی، مالی و شهرسازی 
پروژه های مســکنی ببندند. حدود یک ســال پیش، محمود 
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در گفت وگو با همشــهری اعالم کرد: در نهضت ملی مسکن، 
یک خطای بزرگ مســکن مهر عالج شده و قرار است همزمان 
با احداث پروژه های مســکونی، تأمین زیرســاخت و الزامات 
شهرسازی نیز مدنظر قرار گیرد تا به محض اتمام عملیات عمرانی 
مسکن، امکان سکونت و زیست شــهری مهیا باشد. او در این 
مصاحبه، خبر خوب دیگری نیز داشت که براساس آن سازندگان 
باید پروژه های احداث شده خود را تضمین کنند تا امکان خطای 

سهوی و عمدی در اجرای عملیات به حداقل برسد.

تورمالیاتیپهنترشد
خبر: داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی 
می گوید: در سال گذشته برای 2.3میلیون مؤدی 
جدید، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. او توضیح 
می دهد: هر چند تــور مالیات فراگیر اســت ولی 
فرار مالیاتی هم به طور گســترده صورت می گیرد. 
ماموریت اصلی سازمان در سال جاری جلوگیری از 

فرار مالیاتی است.
نقد:ضرورت دارد ســکاندار ســازمان مالیاتی 
تور مالیاتــی را به گونه ای طراحــی و پهن کند که 
سوراخ های آن به گونه ای باشــد که دانه درشت ها 
و افراد صاحــب نفوذ از آن رد نشــوند و از پرداخت 
مالیات فرار نکنند زیرا یک نظام مالیاتی شــفاف و 
ســالم وقتی قابل استحکام و اتکاســت که راه را بر 
فراریان مالیاتی ببندد و این تور به گونه ای پهن شود 
که ریسک فرار مالیاتی و مالیات گریزی زیاد باشد. 
در غیر این صورت آنها که قدرت و فرصت فرار پیدا 
کنند درصورتی که متناســب با جرم شان مجازات 
نشوند، در یک اقتصاد تورمی همیشه برنده هستند. 
حال باید دید 2.3میلیون مودی جدید مالیاتی که 
پرونده برای آنها تشکیل شده، چه افرادی هستند و 
آیا دانه درشت ها و مالیات نداده های همیشگی در این 
فهرست جای دارند یا اینکه آنها راه فرار از قانون را 
پیدا کرده اند؟ مسیر صحیح این است که فرار مالیاتی 
و پنهــان کاری مالیاتی به عنوان دســتبرد زدن به 
بیت المال به قدری زشت و ناپسند نزد افکارعمومی 
جلوه کند که افراد فراری دیگر آبرویي برای زیستن 

در جامعه پیدا نکنند.

چهره روز

نقد  خبر

قاسمرستمپور؛رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغالیادداشت
روند نرخ تورم، بیکاری و شاخص فالکت ایران در دهه 90 خورشیدی

نرخ بیکاری، تورم و شاخص فالکت سال 1400 در استان های ایران


