
گزارش هاي رسمي از اين حكايت دارد كه در 
بهار امسال و در زمان شيوع ويروس كرونا كه 
كسب و كارهاي مختلف را تحت تاثير قرار داد، 
يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعيت شاغالن 
كاهش يافته است. به طوري كه در اين مدت، 
۱۵استان كشور داراي نرخ بيكاري دو رقمي 
بوده و سهم اشتغال بخش كشاورزي و صنعت 
و خدمات بيش�ترين افت را داش�ته اس�ت. 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اقتصاد ايران 
در حالي با مشكل كرونا مواجه شد كه دو سال سخت 
1397 – 1398 را پشت سر گذاشته بود. پيش بيني 
مي شد بدون كرونا اقتصاد ايران در سال 99 به رشد 
مثبت غيرنفتي برسد كه با شيوع كرونا اقتصاد ايران 
در وضعيت ركود همراه با نبود اطمينان قرار گرفت. 
بررسي ها نشان مي دهد، در اسفندماه بين 2 هزار و 
870 تا 6 هزار و 431 نفر از ش��اغالن فعلي متأثر از 
شيوع ويروس كرونا شغل خود را از دست داده اند و 
وضعيت معيش��ت خانوار به خصوص در دهك هاي 

پايين بدتر شده است. 
از اين رو پيش بيني مي شود، اقتصاد ايران در سال 
جاري از ابعاد مختلفي با مش��كل كس��ري بودجه 
مواجه خواهد بود. با كاهش شديد درآمدها، هزينه ها 
هم نمي تواند متناسب با آن كم شود كه اين منجر 

به كسري بودجه پايدار و يكي از مهم ترين معضالت 
اقتصادي در سال هاي بعدي خواهد بود. 

انتش��ار تازه ترين گ��زارش مركز آم��ار از وضعيت 
اش��تغال و بيكاري در فصل بهار نش��ان از مشهود 
بودن اث��ر كرونا بر بازار كار كش��ور در بهار امس��ال 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل دارد و طبق اعالم 
آن جمعيت غيرفعال افزايش و جمعيت ش��اغل و 
بيكار )جمعيت فعال( با كاهش همراه بوده اس��ت؛ 
به طوري كه بررس��ي نرخ بيكاري افراد 1۵ساله و 
بيشتر از اين حكايت دارد كه 9/8 درصد از جمعيت 
فعال بيكار بوده ان��د و نرخ بيكاري نس��بت به بهار 
س��ال گذش��ته 1/1 درصد افزاي��ش دارد. به گفته 
كارشناسان، يكي از داليل افزايش نرخ بيكاري در 
استان ها كاهش نرخ مش��اركت اقتصادي است كه 
براي محاس��به آن باالي كسر، جمعيت )شاغالن و 
بيكاران( و در مخرج جمعي��ت فعال قرار مي گيرد. 
جمعيت ش��اغالن 1۵ساله و بيش��تر در اين فصل 
22 ميليون و 963 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل 
مشابه سال قبل تقريباً يك ميليون و ۵00 هزار نفر 

كاهش داشته است. 
همچنين در بهار امسال 41درصد جمعيت 1۵ساله 
و بيش��تر از لحاظ اقتصادي فعال بوده اند؛ يعني در 
گروه شاغالن و بيكاران قرار گرفته اند و نرخ مشاركت 

اقتصادي آن كاهش 3/7 درصدي دارد. چندي پيش 
پژوهشكده آمار ايران نيز در گزارشي اعالم كرد در 
دوران ابتدايي ش��يوع ويروس كرون��ا كه با كاهش 
فعاليت  كسب و كار و افزايش هزينه ها همراه بود، 30 
درصد مشاغل در اسفند و فروردين  حداقل يك نفر 
را اخراج كرده اند، اما بررسي اشتغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي نشان مي  دهد در بهار 1399، بخش 
خدمات با 49/7درصد بيش ترين س��هم اشتغال را 
به خود اختصاص داده است و بخش هاي صنعت با 
31/8 درصد و كشاورزي با 18/6 درصد در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند. 
   لرستان ركورد بيكاري را شكست

براساس گزارش مركز آمار در بهار امسال 1۵استان 
كشور داراي نرخ بيكاري دو رقمي با كمينه 4درصد 
و بيشينه 21درصد هستند. بر اين اساس استان هاي 
خراس��ان جنوبي با نرخ 4درصد، اردبيل 6درصد، 
ايالم 6/۵ درصد، فارس 6/6 درصد و خراسان رضوي 
7درصد كمترين نرخ بيكاري را در فصل بهار 99 به 
خود اختص��اص داده اند. باالترين ن��رخ بيكاري در 
فصل بهار كه از مرز 20 درصد عب��ور كرده مربوط 
به استان لرس��تان با رقم 21 درصد است. بهار 98 
نرخ بيكاري اين استان 16/9درصد بوده و بهار سال 
گذشته نرخ بيكاري باالي 20 درصد براي هيچ كدام 

يك از استان ها گزارش نشده بود. 
پس از آن چهار محال و بختياري با نرخ 19/1درصد، 
كرمانشاه 13/8 درصد، استان سيستان و بلوچستان 
13/1 درصد، كهگيلوي��ه و بويراحمد 12/6درصد 
بيش��ترين بيكاري را داش��ته اند. بررس��ي ها نشان 
مي دهد استان گيالن با 4۵/2درصد در رتبه نخست 
بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي قرار گرفته است. 
پس از آن به ترتيب زنجان 44/8درصد، چهارمحال 
و بختياري 44/7درصد، كردس��تان 44/4درصد و 

خراسان شمالي 44/3درصد هستند
   بيكاري ۱3/۵ درص�دي فارغ التحصيالن 

دانشگاهي
همچنين جزئيات آمارها نشان مي دهد در فصل بهار 
99 بالغ بر 13/۵ درصد از فارغ التحصيالن دانشگاهي 

بيكار بوده اند كه سهم زنان بيشتر است. 
براساس اطالعات ثبت شده توسط مركز آمار ايران 
بهار امس��ال 2۵ ميليون و 467 ه��زار و و 983 نفر 
مشاركت اقتصادي داشتند كه نسبت به بهار سال 
98 بالغ بر يك ميليون و 992 هزار و 68۵ نفر كاهش 
يافته اس��ت. همچنين 13/۵ درصد از جمعيت 1۵ 
ساله و بيشتر فارغ التحصيل آموزش عالي در بهار 99 
بيكار بودند كه سهم مردان 10/3 درصد و سهم زنان 

20/2 درصد است. 
نتايج بررس��ي ها نش��ان مي دهد درم��ورد ميزان 
تحت تأثير قرارگرفتن بخش هاي اقتصادي از ويروس 
كرونا، بخش خدمات با توجه به كاربر بودن و داشتن 
باالترين سهم در توليد ناخالص داخلي ايران )حدود 
۵0 درصد(، بيشترين آسيب را از ويروس كرونا ديده 
و خواهد ديد. در اين بخش گرچه برخي فعاليت ها 
با گس��ترش ويروس كرونا از جمل��ه فعاليت هاي 
عرضه كنن��ده محصوالت بهداش��تي، ش��وينده و 
س��لولزي و در مواردي ميوه فروشي و عطاري رشد 
داشته اند، اما با توجه به س��هم ناچيز آنها از ارزش 
افزوده و اشتغال، به نظر نمي رسد اين گروه كوچك 
فعاليت ها بتوانند تأثير منفي ساير فعاليت ها بر رشد 
توليد ناخالص داخلي ايران و همچنين اشتغال پس 
از گسترش ويروس كرونا را خنثي كنند. در بخش 
صنعت گرچه اين بخش نس��بت به بخش خدمات 
آس��يب كمتري از كرونا ديده اس��ت، اما نسبت به 
شوك هاي متفاوت مانند شوك هاي مثبت و منفي 
نفتي، شوك هاي س��طح كالن اقتصاد، چالش هاي 
تأمين مالي و س��اير ش��وك هاي برون زا نوسانات 
بيش��تري را تجربه ك��رده و انتظار م��ي رود بخش 
صنعت نيز در سال 1399 با رشد منفي مواجه باشد. 
براساس آمار منتشر شده، در بهار امسال اشتغال در 
بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 
18/6درص��د و 31/8 درص��د و 49/7درص��د بوده 
است و در اين سه بخش نرخ بيكاري افزايش يافته و 

سهم شان از اشتغال در حال كاهش است.
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بيکاری 1/5 ميليون نفري شاغالن در بهار امسال 
نرخ بيكاری بهار امسال نسبت به سال قبل ۱/۱ درصد افزايش يافته و اين نرخ در ۱۵ استان دو رقمی بوده است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

نايب رئيس اتحاديه مش�اوران امالك با بيان اينكه »پرداخت 
وام وديعه مس�كن پس از تابس�تان ن�وش دارو پ�س از مرگ 
سهراب است«، گفت: برنامه وزارت راه نبايد قوز باالي قوز شود. 
به گزارش تس��نيم، اخيرا وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه »وديعه 
مسكن يك وعده نيست، يك برنامه است و محقق خواهد شد«، گفته 
است: اين وديعه به مستأجراني تعلق مي گيرد كه قرارداد رسمي و كد 
رهگيري داشته باشند و مسكن آنها در پايتخت 7۵متر و در ساير شهر ها 
9۵متر باشد. محمد اسالمي درباره ميزان كمك وديعه مسكن اضافه 
كرد: رقم پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي را اعالم نمي كنيم و منتظر 
بانك مركزي هستيم. بانك مركزي با بانك ها درباره منابع و شيوه اجرايي 

پرداخت وديعه مسكن توافق كرده و به زودي – آن را- اعالم مي كند و 
سپس آن را در ستاد اقتصادي دولت به تصويب مي رسانيم. در همين 
حال نايب رئيس اتحاديه مش��اوران امالك درباره برنام��ه وزارت راه و 
شهرسازي براي پرداخت وام وديعه مسكن با دفاع از طرح وديعه مسكن 
جهت كمك به مستأجران معتقد است: اين طرح بايد به نحوي اجرا شود 

كه باعث ايجاد مشكالت جديدي براي مستأجران نشود. 
 حسام عقبايي با اشاره به اينكه در شهري مثل تهران حدود 44درصد و 
در كشور 30درصد مردم اجاره نشين هستند، افزود: با يك ارزيابي ساده 
متوجه مي ش��ويم كه افزايش حقوق كارمندان در سال 99 متناسب با 
افزايش تورم در كشور از جمله افزايش اجاره بها نبوده است و در همين 

چارچوب تعدادي از مستأجران مجبور شده اند كه منازل كوچك تري را 
اجاره كنند يا اينكه به مناطق پايين تري از شهر نقل مكان كنند. 

وي با يادآوري اينك��ه حدود يك ماه پيش با وزير راه و شهرس��ازي 
جلسه اي داشتيم و در اين جلس��ه بر موضوع ارائه تسهيالت بانكي 
به مستأجران تأكيد ش��د، افزود: در آن جلسه تأكيد كرديم كه اين 
تسهيالت نبايد به نحوي باشد مستأجران بدهكار تر شوند و در واقع 
به جاي حل مشكالتشان، بر تعداد آنها افزوده شده و به قول قديمي ها 
قوز باالي قوز ش��ود كه آقاي وزير در پاس��خ گفتند ما تسهيالتي را 
مي دهيم كه جنبه سوبسيدي و حمايتي داشته باشد تا مستأجران 

دچار مشكالت بيشتري نشوند.

نگراني از بدهکارترشدن مستأجران با وام ودیعه مسکن
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2252011260نيرومحركه
281004300گروهبهمن

-2400070معدنيوصنعتيچادرملو
46222022010گروهصنعتيملي)هلدينگ

32251015350پتروشيميفناوران
586902790پتروشيميشيراز

526102500كشتيرانيجمهورياسالميايران
517902460مارگارين

364301730پااليشنفتتهران
269201280زامياد

9390440صنايعريختهگريايران
27610013140پارسالكتريك

9640450گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
5820270ايرانخودرو

12630600گروهستوسعهصنعتيايران
396901890گسترشنفتوگازپارسيان
247401170سرمايهگذاريصدرتامين
16750790سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

13760650سايپاآذين
301201430سيمانصوفيان
16670790بيمهپارسيان

615202680پااليشنفتتبريز
377001790فوالدآلياژيايران

16530780پارسخودرو
14600370سيمانكردستان

583302770قندنيشابور
2183090بيمهملت

433001770ايركاپارتصنعت
4250170بانكصادراتايران

543302580سيمانخزر
1577707510سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

725001341فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
464202210لعابيران

36390750سيمانهگمتان
18390730واسپاريملت

33700900الكتريكخودروشرق
857002730فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

306101450تراكتورسازيايران
18100850سرمايهگذاريسايپا
925003910سيمانآرتااردبيل

299101420صنايعپتروشيميخليجفارس
662101440المپپارسشهاب

1375002790بورساوراقبهادارتهران
8370390سرمايهگذارياعتبارايران

287101360سامانگستراصفهان
17920850توسعهشهريتوسگستر

32540430شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
967204600گروهصنعتيبوتان
-4800010بيسكويتگرجي

384301830سرمايهگذاريشاهد
27398013040سايراشخاصبورسانرژي

580002760ذغالسنگنگينطبس
46470860صنايعكاشيوسراميكسينا

2041009710پارسخزر
43000530داروسازيجابرابنحيان

16950100سيمانمازندران
2558030داروسازيزهراوي

70000190مسشهيدباهنر
685002840سيمانسفيدنيريز

375501780فوالدخراسان
706203360جامدارو

27790570دودهصنعتيپارس
3770140بانكتجارت
556501370سيمانقائن

431502050كمكفنرايندامين
355101690مليصنايعمسايران
264401250داروسازيروزدارو

-26190320كويرتاير
41490012470صنايعشيمياييسينا

-1440050فنرسازيزر
114750250لنتترمزايران

25159011980سپنتا
1338606370الميران

-37360350گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
385201830گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

21560410فوالدمباركهاصفهان
83000440پديدهشيميقرن

-32690260سبحاندارو
3738050ايراندارو

641903050ايرانمرينوس
1373706540سازهپويش

416801980نوردآلومينيوم
-17100110سيمانشمال

1760020بيمهما
328301560سرمايهگذاريمليايران
1097305220صنايعجوشكابيزد

1192900داروسازياكسير
-37000770صنايعسيماندشتستان

13110010توليديمهرام
1114905300نوردوقطعاتفوالدي

-870002070معادنمنگنزايران
-160000620معدنيامالحايران

-340001310كيميدارو
1684508020دشتمرغاب

-730703840كارگزارانبورسكااليايران
-24790013040نهادهايماليبورسانرژي

-465101470قندهكمتان
-883202800فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
-25000180ريختهگريتراكتورسازيايران

-37840850حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

آگهى تغییرات موسسه ورزشى تهران جوان ایرانیان 
به شماره ثبت 27293 و شناسه ملى 10320515018 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912581)

آگهى تغییرات شرکت گروه صنعتى ارژن مهر با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 200652 و شناسه ملى 10102424117 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912579)

آگهى تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپرورى خرم 
مهر عطار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 359270 

و شناسه ملى 10104041560 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912576)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى خدماتى کامیون داران خود 
راننده آبسرد و حومه به شماره ثبت 37 
و شناسه ملى 10100008611 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دماوند (912578)

آگهى تغییرات شرکت کوشا پى آزما سهامى خاص 
به شماره ثبت 382136 و شناسه ملى 10320308408

سازمان ثبت اسناد و امالك کشوراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912582)

آگهى تغییرات شرکت رهسان ترابر مهر با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 421516 و شناسه ملى 10320736291 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912583)

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایستا سازه تیوا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 415194 و شناسه ملى 10320661693 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912584)

آگهى تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپرورى خرم مهر عطار 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 359270 و شناسه ملى 10104041560

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912575)

آگهى تغییرات موسسه حسابرسى تدوین و همکاران حسابداران رسمى به شماره ثبت 13995 و شناسه ملى 10100527339 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912580)

آگهى تغییرات شرکت صنایع غذایى پانیذ فراز سهامى 
خاص به شماره ثبت 299544 و شناسه ملى 10103376995 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (912577)

 بدهي امسال شركت هاي جهان 
به ركورد 3/9 تريليون دالر خواهد رسيد

تحقي�ق جدي�دي ك�ه روي ۹۰۰ش�ركت انج�ام ش�د، نش�ان 
مي ده�د ش�ركت هاي سراس�ر جه�ان در س�ال 2۰2۰ در 
ت�الش ب�راي پوش�ش هزينه ه�اي مال�ي خ�ود در بح�ران 
كرونا، تا ي�ك تريلي�ون دالر وام جدي�د درياف�ت خواهند كرد. 
به گزارش رويترز، اين افزايش بي سابقه باعث جهش 12درصدي بدهي 
كل شركت هاي جهان خواهد شد و آن را به 3/9 تريليون دالر خواهد 
رساند. اين بدهي كه سال ها روي هم انباشته شده است باعث شده تا 
برخي از ش��ركت هاي مقروض به اندازه كش��ورهايي با اندازه متوسط 

بدهي داشته باشند. 
يك سال قبل از اين بدهي شركت ها 8 درصد افزايش داشت كه بيشتر 
آن مربوط به ادغام شركت ها بود. شركت ها در اين شرايط براي بازخريد 
سهام و سوددهي به سهامداران رو به دريافت وام آورده بودند، اما بدهي 
امس��ال به علتي كاماًل متفاوت افزايش يافته بود؛ حفظ شركت ها در 
مقابل بحران كرونا. سس ميير، مدير صندوق سهام جانوس هندرسون، 
مي گويد: ويروس كرونا همه چيز را تغيير داده است. تنها در بازه ژانويه 
تا مي، ش��ركت ها 384 ميليارد دالر اوراق قرض��ه فروخته اند. بدهي 
شركت ها در حال حاضر 40درصد نسبت به بدهي آنها در سال 2014 

افزايش يافته است. 
........................................................................................................................

 افزايش تحريم های كشتيراني
عليه صادرات نفت ونزوئال

امري�كا ب�ه منظ�ور س�خت تر ك�ردن تحريم ه�ا علي�ه 
ونزوئ�ال، فش�ار ب�ر صنع�ت كش�تيراني را افزاي�ش داده 
اس�ت. به ط�وري ك�ه بس�ياري از ش�ركت ها نفتكش هاي 
كرده ان�د.  من�ع  ونزوئ�ال  نف�ت  تج�ارت  از  را  خ�ود 
 به گزارش رويترز، چندين ش��ركت صادركننده مجوز كش��تيراني و 
همچنين شركت هاي بيمه كشتيراني خدمات خود را به نفتكش هايي 
كه نفت ونزوئ��ال را تجارت مي كنن��د، قطع كرده ان��د. امريكا صنعت 
كشتيراني را براي س��خت تر كردن تحريم ها عليه اين كشور امريكاي 

التين هدف گرفته است. 
 تحريم هاي امريكا صادرات نف��ت ونزوئال را ب��ه پايين ترين رقم طي 
هشت سال گذشته رسانده است. به اين ترتيب، دولت نيكالس مادورو 
اصلي ترين درآمد خود را از دس��ت داده و حاال براي واردات كاالهاي 

اساسي مانند غذا و دارو هم با كمبود نقدينگي مواجه است. 
به رغم سقوط اقتصادي ونزوئال، مادورو همچنان بر سر قدرت مانده و 

باعث درماندگي دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا شده است. 
 واش��نگتن طي ماه هاي اخير در تالش براي اعمال تحريم هاي بيشتر 
بر تجارت نفت ونزوئال و منزوي كردن كاراكاس، بر صنعت كشتيراني 
فشار مي آورد. اليوت آبراماس، نماينده ويژه واشنگتن در مسائل ونزوئال 
گفت: »شاهد آن هستيم كه بسياري از مالكان كشتي، شركت هاي بيمه 

و ناخداي كشتي ها از ونزوئال روي برگردانده اند.«
مجوز كش��تيراني نفتكش هايي كه از تحريم هاي امريكا س��رپيچي 
كنند، لغو خواهد ش��د و اين كش��تي ها بدون مجوز نمي توانند بيمه 
شوند. مقامات بندر هم مي توانند از ورود اين كشتي ها جلوگيري كرده 
و آنها را مصادره كنند. به گفته آبراماس، فش��ار بر صنعت كشتيراني 
مؤثر بوده و بسياري از ش��ركت ها نفتكش هاي خود را از تجارت نفت 
ونزوئال منع كرده اند. برخي شركت هاي نفتي نفتكش هايي را كه طي 
سال گذشته در بنادر ونزوئال حضور داشتند اجاره نمي كنند حتي اگر 
سفر آنها ناقض تحريم هاي امريكا نبوده باشد. شركت ها و كشتي هاي 
تحريم شده پس از خروج از ليست تحريم هاي امريكا هم با مشكالت 

بسياري مواجه خواهند بود. 

 اتصال كارت هاي بانکي ايران
به شبکه بانکي روسيه

مدي�ركل دفتر اروپا و امريكاي س�ازمان توس�عه تج�ارت گفت: 
كارت هاي بانكي مورد اس�تفاده در شبكه ش�تاب ايران به شبكه 
»مي�ر« روس�يه متصل مي ش�ود ك�ه اي�ن مي تواند به تس�هيل 
مبادالت مالي ب�ه ويژه در بخش گردش�گري بس�يار كمك كند. 
به گزارش تسنيم، بهروز الفت گفت: ارتباطات بانكي ايران با روسيه در 
مقايسه با ساير كشورهاي جهان در شرايط تحريم بهتر بوده و در همين 
راستا اقداماتي از سوي بانك مركزي و ساير بانك هاي تجاري در حال 
پيگيري است كه يكي از آنها اتصال كارت هاي شتاب ايراني در روسيه 
است كه پروتكل هاي آن در حال بررس��ي است. وي افزود: كارت هاي 
بانكي مورد استفاده در شبكه شتاب ايران به شبكه »مير« روسيه متصل 
مي ش��ود كه اين مي تواند به تس��هيل مبادالت مالي به ويژه در بخش 

گردشگري بسيار كمك كند.
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