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3روزنامه صبح ایران اخبار  

سیگنال منفی بودجه 1402 به بازار سرمایه تا کی ادامه دارد؟

وز سرنوشت  بورس تا عید نور

حالی  در   ۱۴۰۲ بودجه  شوک   - اقتصاد  گروه 
متوالی  روز  دومین  برای  شنبه  روز  در  را  بورس 
ریزشی کرد که پیمان مولوی، فعال سرمایه گذاری 
معتقد است هرچند بورس در سال آینده از تورم 
عقب نمی ماند و رشد خواهد کرد، اما این رشد 
پایدار نیست، زیرا بر مبنای ارقام و رشد اقتصادی 

واقعی نیست.
تابلوی بورس روز شنبه در ادامه واکنش به ارائه 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس دوباره قرمز شد، 
بازار  جهت  خالف  هم وزن  کل  شاخص  هرچند 
سرمایه بازهم افزایش یافت. جریان دادوستد های 
که  بود  گونه ای  به  شنبه  روز  در  سرمایه  بازار 

فروشندگان از آغاز بازار پرقدرت ظاهر شدند.
عالوه بر بودجه ۱۴۰۲، اخبار توقف یا عدم توقف 
عرضه خودرو در بورس کاال، آینده بازار سرمایه را 
در ابهام فرو برده است و این دو عامل دست به 
دست هم داده اند تا بورس را در جهت اصالح 

پیش ببرند. در میانه بازار خریداران آرام آرام قدرت 
خود را بازیابی کردند و به تعداد نماد های سبز بازار 

افزوده شد؛ اما بازار باز هم قرمز بسته شد.
بورس پس از انتشار جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
دچار ابهاماتی شده که تا زمان تصویب بودجه 
توسط مجلس، این ابهامات باقی خواهند ماند؛ 
بنابراین بورس در ادامه مسیر خود تا شب عید 
۱۴۰۲ تحت تاثیر این اخبار خواهد بود. از جمله 
این مسائل، سقف ۷۰۰۰ تومانی برای نرخ خوراک 
پتروشیمی ها است؛ پتروشیمی ها بیشترین وزن 
در  اثرگذاری  هرگونه  و  دارند  بازار سرمایه  در  را 
سودآوری این شرکت ها منجر به نوسانات گسترده 

در تمام شاخص های بازار خواهد شد.
اما سوال اصلی این است که اعداد و ارقام بودجه 

۱۴۰۲ بورس را به چه سمت و سویی می برد؟
رشد بورس به واسطه کسری بودجه پنهان

پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد چشم انداز 

بورس با توجه به اعداد و ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
به اقتصاد ۲۴ گفت: واکنش همه بازار های مالی 
به بودجه منفی بوده و هست، زیرا بودجه ۱۴۰۲ 

واقع گرایانه نیست.
ایران،  اقتصاد  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی نباشد که رشد اقتصادی را هدف قرار 
بدهد و تورم را کنترل کند، هرچند در ظاهر شاهد 
رشد بورس باشیم، اما این رشد پایدار نیست و 

این ها بیشتر رویکرد ذینفعانه است.
به گفته مولوی، رویکرد غیر ذینفعانه این است 
که اقتصاد ایران باید رشد کند و تورم کنترل شود، 
در حالی که در رویکرد بودجه ۱۴۰۲ شاهد سیاست 
کنترل تورم نیستیم. به عنوان مثال کسری بودجه 
در ظاهر وجود ندارد، ولی در واقع در آن پنهان 
است و می دانیم هر زمانی که کسری بودجه وجود 
دارد چاپ پول هم اتفاق می افتد و تورم ادامه دارد. 
سهامدار باید به این نکته توجه کند که سال آینده 
بازار سرمایه تنها از مسیر تورم رشد خواهد کرد و 

نه از مسیری دیگر.
زنگ خطر کاهش سودآوری شرکت های بورسی

این اقتصاددان با اشاره به حاشیه سود پایین 
اتفاق  گفت:  آینده  سال  در  بورسی  شرکت های 
دومی که در سال آینده به بورس لطمه می زند، 
این است که هر زمان دچار کمبود منابع مالی 
دولتی می شویم، دولت ها نرخ خوراک و درآمد از 
معدن و... را افزایش می دهند و این کار حاشیه 
سود شرکت های بورسی را به طور مستقیم کاهش 

می دهد.
مولوی ادامه داد: در چنین شرایطی اتفاقی که 
در میان مدت و بلندمدت می افتد، رشد بورس به 
واسطه تورم است. این رشد طبیعت بازار سرمایه 
است؛ ولی کیفیت این رشد و کیفیت پولی که 
به دست می آید و کیفیت پولی که می خواهد در 
اقتصاد ایران سرمایه گذاری شود متاسفانه خیلی 
بورسی هر سودی  پایین است، زیرا شرکت های 
شناسایی کنند با نوسان قیمت دالر و ارز از بین 
می رود؛ لذا بودجه ۱۴۰۲ بودجه ای است که در 
آن کسری بودجه داریم؛ ولی پنهان است و از آن 

طرف سیاست تورمی مجددا مشخص نیست.
رشد شکننده بورس در سال ۱۴۰۲

این فعال سرمایه گذاری با بیان اینکه در سال 
آینده هم دیر یا زود ارزش ریال پایین خواهد آمد، 

به اقتصاد ۲۴ گفت: واقعیت این است که بانک 
مرکزی درخصوص نرخ بهره و سیاست پولی یک 
دیدگاه منسجم ندارد و برعکس آن، یک دیدگاه 
سرکوبی در مورد نرخ ارز دارد؛ البته منظورم این 
نیست که نرخ ارز باال رود؛ منظور من این است 
که بدون رشد اقتصادی و تورم و با ادامه شرایط 
کنونی، دیر یا زود ارزش ریال پایین خواهد آمد، 

ولی سیاستگذار باید واقعیت ها را ببیند.
همان  هم  باز  بودجه ۱۴۰۲  داد:  ادامه  مولوی 
حساب کتاب های حسابداری ساده است و مشکل 
این است که دولتمردان از دیدگاه اقتصادی قضیه 
بخواهد یک رشد  اگر  ایران  بورس  نمی بینند.  را 
پایدار داشته باشد نیازمند این است که سودآوری 
با  پایدار باشد؛ در حالی که  شرکت های بورسی 

ادامه وضعِ موجود پایدار نخواهد بود.
پشت پرده سودآوری شرکت های بورسی

این اقتصاددان با اشاره به رتبه ۱۵۹ ایران در 
آزادی اقتصادی در دنیا، به اقتصاد ۲۴ گفت: پس 
از ایران کشور های لیبی، آرژانتین، سوریه، ونزوئال 
و سودان قرار دارند. عدم آزادی اقتصادی به این 
اقتصاد  یک  اختیار  در  چیز  همه  که  معناست 
دستوری و دولتی و ذینفعانه قرار دارد. در چنین 
شرایطی شرکت های بورسی ما خصوصی نیستند و 
»از این کاسه به آن کاسه« و »از آن جیب به این 

جیب« همیشه در حال اتفاق افتادن است.
تنها  را نمی شود  بودجه  لذا  داد:  ادامه  مولوی 
حتی  کرد  تحلیل  بورسی  شرکت های  براساس 
شرکت ها هم در معرض ریسک بودجه قرار دارند. 
به همین دلیل سودآوری آن ها نمی تواند پایدار 
باقی بماند و این مهم ترین چیزی است که سرمایه 

گذاران باید به آن توجه کنند.
هشدار نسبت به کاهش بودجه های عمرانی

به اعتقاد این فعال سرمایه گذاری، واکنش همه 
بازار ها به الیحه بودجه ۱۴۰۲ منفی است، چون 

بودجه واقع گرایانه نیست.
مولوی ادامه داد: الزمه رشد شرکت های بورسی 
و غیربورسی و به طور کلی اقتصاد، سرمایه گذاری 
در زیرساخت است؛ اما چقدر بودجه های عمرانی 
این مسائل  پیش کم شده؟  به ۱۰ سال  نسبت 
نشان می دهد ما به سمت درستی پیش نمی رویم 
و سرمایه گذاری را کنار گذاشته ایم و به اصطالح 

»گنجشک روزی« شده ایم.

یک اقتصاددان معتقد است: دولت در غیاب درآمد های نفتی و شکست 
برخالف  نتیجه  در  و  داده  از دست  را  برجام، فرصت  احیای  مذاکرات 
وعده ای که داده بود نتوانسته هیچ جایگزین پایداری برای درآمد های نفتی 
پیدا کند و از این طریق متاسفانه فشار به مردم را از طریق فشار مالیات 

بیشتر می کند.
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ باالخره با، اما و اگر بسیار و تاخیری بیش 
از یک ماه و بدون ارائه الیحه هفتم توسعه به صحن بهارستان رسید. 
الیحه ای که از همان ابتدا با انتقادات شدید از سوی کارشناسان اقتصادی 
مواجه شده، اما در دو بخش افزایش ۵۹ درصدی تکیه به مالیات و امکان 
جدی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر از همیشه محل نقد 
و حتی مخالفت های جدی بوده است. دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان 
و استاد دانشگاه، اما درباره بودجه سال ۱۴۰۲ و مساله نفتی یا مالیاتی 
بودن بودجه به اقتصاد ۲۴ می گوید: »در ابتدا باید نکته ای را بگویم و 
آن این است که نمی توان بودجه سال ۱۴۰۲ را بودجه غیرنفتی یا بودجه 
مالیاتی دانست چرا که بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور 
همچنان وابسته به صادرات نفت و درآمد های نفتی کشور است و بنابراین 
باید گفت این بخش اگر دچار افت شود در نتیجه مالیاتی هم از سوی 
مودیان نمی تواند پرداخت شود و بنابراین حتی اگر به ظاهر و به صورت 
صوری نیز بخواهند نشان بدهند که ۳۰ درصد فقط وابستگی نفتی است 
و الباقی بودجه بر اساس مالیات و اوراق است، اما باز هم خود مالیات نیز 
وابسته به درآمد های نفتی است و بنابراین بودجه نیز غیرمستقیم همچنان 
به درآمد های نفتی وابسته است. به همین دلیل نیز، چون درآمد نفتی 
نیست، این میزان درآمد مالیاتی نیز که در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی 
شده، قابل تحقق نیست چرا که تولید ملی کاهش پیدا کرده و مالیات 
نیز تابعه ای از تولید ملی است.« این اقتصاددان در ادامه با اشاره به 
بحران های اقتصادی موجود، درباره امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد افزایش 
وابستگی در بودجه به مالیات نیز به اقتصاد ۲۴ می گوید: »توجه کنید که 
دولت پیش از این ادعا کرده بود که سفره مردم را به تحریم وصل نخواهد 
کرد، اما عمال از دو طریق سفره مردم را تنگ تر کرده است، اول اینکه 
حقوق و دستمزد ها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده است چرا که در 
حالی حقوق ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش داده است 
که تورم حدود ۴۵ درصد است و این یعنی عمال سفره مردم تنگ تر خواهد 
شد. وی می افزاید: مورد دوم همین افزایش مالیات هاست که مستقیم بر 
روی سفره مردم اثر می گذارد، با توجه به اینکه دولت توان گرفتن مالیات 
از فعالیت هایی همچون داللی و شغل های غیر مولد را ندارد، اما به راحتی 

می تواند بر فعالیت های مولد چه در بخش تولید و چه خدمات فشار وارد 
کند و مالیات ها را افزایش دهد، پس به همین بخش ها فشار بیشتر مالیاتی 
را وارد می کند. در این حالت حتی اگر مالیاتی نیز بگیرد به این معنی است 
که سفره شهروندان را بیش از پیش کوچک تر خواهد کرد؛ بنابراین بعید 
می دانم دولت حتی بتواند در تحقق میزان مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ نیز 
موفق شود چرا که مردم درآمدی ندارند که حتی اگر با فشار بخواهد این 

مالیات ها را اعمال کند، نتیجه آن می شود فقیرتر شدن مردم.«
فشار مالیات بر گرده حداقل بگیران

مرتضی افقه در ادامه با اشاره به مساله مالیات دستمزدبگیران نیز 
می گوید: »دولت در غیاب درآمد های نفتی و از دست رفتن فرصت های 
نیز  را  برای احیای برجام، فرصت  نتیجه  به  توافق و رسیدن  مذاکره و 
از دست داده و در نتیجه برخالف وعده ای که داده بود نتوانسته هیچ 
جایگزین پایداری برای درآمد های نفتی پیدا کند و از این طریق متاسفانه 
فشار به مردم را از طریق فشار مالیات بیشتر می کند. در نتیجه با اعمال 
این مدل مالیات بندی حتی بر روی دستمزد حداقلی بگیران هم فشار به 
سفره شهروندان بیشتر شده و باعث می شود در نهایت تعداد شهروندان 
زیر خط فقر نیز افزایش پیدا کند و در سال آینده اگر همین روند ادامه 
پیدا کند و مشکل تحریم ها حل نشود حتما فقر بیشتر و فشار اقتصادی 
مضاعف به مردم تحمیل می شود و این روند قطعا تبعات اجتماعی و 

سیاسی جدی در پی خواهد داشت.«
بودجه ۱۴۰۲ بودجه ای که ظاهرا انبساطی است

این استاد دانشگاه همچنین درباره انبساطی بودن بودجه نیز به اقتصاد 
۲۴ اظهار می کند: »بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت اسمی انبساطی است و 
حدود ۴۵ درصد افزایش بودجه وجود دارد، اما باید توجه کنید که دولت 
فقط هزینه های خود را افزایش داده و در واقع فقط بودجه و هزینه های 
اما مثال حقوق  پیدا کرده است،  افزایش  واحد های زیرمجموعه دولت 
کارکنان خودش را تنها ۲۰ درصد مشمول آن هم در شرایط تورم ۴۵ درصد 
افزایش داده است. در واقع هزینه دستگاه های زیرمجموعه خود را تقریبا 
معادل نرخ تورم باال برده است، اما حقوق و دستمزد را نصف نرخ تورم 
افزایش داده است، بنابراین به صورت اسمی، بودجه انبساطی است، اما 
با توجه به نرخ تورمی که داریم به صورت واقعی خیلی هم انبساطی 
است، اما در هر حال نبود درآمد های نفتی، دولت را وادار به حرکت 
در این مسیر کرده است.« مرتضی افقه در پاسخ به این پرسش که آیا 
معنای بودجه ۱۴۰۲ این است که دولت امید چندانی به فروش نفت و 
احیای برجام ندارد، به اقتصاد ۲۴ می گوید: »دقیقا برداشت از وضعیت 

بودجه همین است که دولت چنین تصوری دارد و حتی بودجه ۱۴۰۲ با 
این نگاه که احتماال مساله مذاکرات و احیای برجام حل نشود، نوشته شده 
است. اما مساله این است که اگر مساله توافق و احیای برجام و فروش 
نفت ایران حل نشود، احتماال درآمد های دیگر نیز محقق نخواهد شد و 
این یعنی حتی برآورد های مالیاتی نیز در نهایت فقط روی کاغذ است و 
به مرحله تحقق نخواهد رسید و بنابراین همچون سال جاری در ماه های 
آخر سال که در آمد محقق نشده است، دولت به سراغ استقراض بیشتر 
از بانک مرکزی خواهد رفت و این یعنی تحمیل تورم بیشتر به جامعه.« 
افقه در ادامه نیز با اشاره به این که افزایش مالیات، اکیدا با افزایش 
خدمات دولت همراه نیست تاکید می کند: »دولت از دو طریق خدمات 
الزم را به جامعه نمی دهد؛ یکی اینکه ساختار های بوروکراسی و انتخاب 
و انتصاب مدیرانش، چون همراه با شایسته ساالری نیست، بنابراین بهره 
وری پایین است و آنگونه که الزم است خدمات ارائه نمی شود و دیگر اینکه 
بخش قابل توجهی از درآمد های دولت که حاال از طریق مالیات گرفتن از 
شهروندان قرار است تامین شود، صرف واحد ها و دستگاه و اشخاصی 
می شود که هیچ کمکی به تولید ملی نمی کنند و فقط سوار بودجه بوده و 

به نوعی آویزان بودجه کشور هستند.«
کسری در بودجه ۱۴۰۲ جدی است

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه سال ۱۴۰۲ که حتی توسط نمایندگان مجلس نیز بیان شده 
است می تواند درست باشد به اقتصاد ۲۴ می گوید: »بدون تردید بودجه 
۱۴۰۲ با کسری جدی مواجه خواهد شد. حتی در سخنان آقای رئیسی در 
زمان تحویل الیحه بودجه نیز مدام با، اما و اگر و انشالله و ... . این قبیل 
سخنان مطرح بود که ما کسری بودجه نخواهیم داشت؛ اما حتما این 
کسری بودجه وجود خواهد داشت چرا که منابع درآمدی غیرمستقیم به 
درآمد های نفتی وصل هستند و با بیشتر شدن تعداد افرادی که یا بیکار 
شده اند و یا درآمد های آنان کاهش خواهد یافت امکان تحقق این میزان 

مالیات و با این افزایشی که در نظر دولت است، وجود ندارد.«
وی در پایان خاطرنشان می کند: »به طور معمول در قوانین بودجه 
راه هایی همچون فروش اوراق پیش بینی می شود، اما عمال این موارد نیز 
برای دولت قابل تحقق نیست چرا که نرخ سود آنان بسیار پایین تر از نرخ 
تورم است و استقبالی از آن نمی شود. یکی دیگر از راه های موجود نیز 
مساله اموال دولتی است که این مورد نیز با توجه به شرایط فعلی بعید 
می دانم محقق شود، پس دولت به ناچار دوباره به سراغ استقراض از 

بانک مرکزی خواهد رفت.«

مولوی: لذا بودجه را نمی شود 
تنها براساس شرکت های 
بورسی تحلیل کرد حتی 
شرکت ها هم در معرض 
ریسک بودجه قرار دارند. به 
همین دلیل سودآوری آن ها 
نمی تواند پایدار باقی بماند و 
این مهم ترین چیزی است که 
سرمایه گذاران باید به آن توجه 
کنند

دولت عمال تحریم ها را به سفره مردم متصل کرده است
بودجه ۱۴۰۲ سفره های ایرانیان را کوچک تر می کند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک:
عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده 

تصمیم می گیرند!

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: قیمت دام زنده بر 
گوشت اثر چندانی ندارد و عوامل دیگری وجود دارد که قیمت گوشت را 
در بازار باال می برند. در حقیقت این عوامل بازار گوشت هستند که برای 

تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند.
افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که 
تاکنون  صادرات دام به کجا رسیده است؟ گفت:حدود ۲۰۰ هزار راس 
صادر شده  است  و در حال حاصر نیز صادرات متوقف شده تا وزارت 

جهادکشاورزی تصمیمات جدیدی اتخاد کند.
وی ادامه داد: قرار است بر روی شیوه نامه صادرات دام اصالحاتی انجام 
شود که تا زمان اعمال آن به نظر می رسد این توقف ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد:بازارهای جهانی 
مناسب که همیشه آماده جذب دام ایرانی هستند را با این توقف از دست 
خواهیم داد. ضمن اینکه بازارهای خارجی متقاضی بره های نر پروار شده 
هستند و همین امر منجر به ایجاد اشتغال در بخش پروار بندی می شود 
و دامدار نیز تشویق به ادامه کار خواهد شد اما با توقف صادرات اشتغال 
تعداد زیادی از افراد به خطر می افتد و در نهایت به ضرر دامداران و 

فعاالن این بخش تمام خواهد شد.
وی در پاسخ به افزایش قیمت گوشت در بازار گفت: قیمت دام زنده 
تاثیر چندانی بر قیمت گوشت ندارد. یعنی افزایش قیمت دام سبک زنده 
هیچ تناسبی با افزایش قیمت گوشت گوسفندی ندارد. این یعنی در بازار 
عوامل دیگری هستند که بر قیمت گوشت اثر می گذارند. تولیدکننده فقط 
به تولید می پردازد و مستقیم به بازار دسترسی ندارد.   برای همین تعیین 
قیمت و اینکه چه نوع گوشتی در بازار عرضه شود به دست عوامل بازار 

گوشت است.
دادرس افزود: قیمت دام نر  نسبت به دام ماده بیشتر است ولی آن 
گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام ماده با قیمت 
دام نر است و همین موضوع  باعث شده عوامل بازار گوشت سود زیادی 

به جیب بزنند.
وی در پایان گفت: عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده 

تصمیم می گیرند.

ایران خاطر نشان  بازرگانی  اتاق  عضو کمیسیون صنایع 
کرد: قطعی گاز به برخی از شهرک های صنعتی رسیده اما 
این موضوع کمتر از صنایع بزرگ است و هرچه هوا سردتر 
شود این احتمال وجود دارد که در استان های سردسیر روند 
قطعی گاز صنایع تشدیدتر شود تا بتوان گاز بخش خانگی 

را تامین کنند.
عباس جبال بارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
بیان اینکه روند قطعی گاز صنایع بزرگ )شرکت های فوالدی 
و پتروشیمی( از یک ماه پیش آغاز شد، گفت: قطعی گاز 
به برخی از شهرک های صنعتی رسیده اما این موضوع کمتر 
از صنایع بزرگ است و هر چه هوا سردتر شود این احتمال 
وجود دارد که در استان های سردسیر روند قطعی گاز صنایع 

تشدیدتر شود تا بتوان گاز بخش خانگی را تامین کنند.
وی با اشاره به تاثیرات قطعی گاز بر روند تولید بنگاه های 
یک  در  تولیدی  واحد  یک  زمانی که  کرد:  تصریح  تولیدی، 

تولید کند متضرر می شود  نتواند  بازه زمانی حتی محدود 
و این زیان ممکن است به زیان دهی واحد تولیدی و یا به 
کاهش سود ختم شود. عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: صنایع بزرگ، پتروشیمی ها و فوالدی توان 
صنایع  برخی  و  دارند  وضعیت  این  در  بیشتری  مقاومتی 
از مازوت استفاده  نیروگاه ها و کارخانه جات سیمان  مانند 
برابر   ۲ مازوت  شده  تمام  قیمت  آنجایی که  از  و  می کنند 
گاز برای تولیدکنندگان تمام می شود بدون تردید در قیمت 
محصول نهایی تاثیر می گذارد و قیمت آن گران تر می شود. 
جبال بارزی با بیان اینکه اگر قطعی گاز به شهرک های صنعتی 
برسد تاثیرات زیان باری بر روند تولید خواهد گذاشت، افزود: 
قطعی گاز شهرک های صنعتی آغاز شده است اما موضوع 
چه  آینده  در  که  ماند  منتظر  باید  و  نیست  حاد  چندان 
اتفاقی رخ می دهد. این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم حل 
بحران به صورت ریشه ای، خاطر نشان کرد: راهکار مشخص 

به   برای جبران کمبود برق مشخص است نخست شرایط 
ایجاد  به سمت  بخش خصوصی  که  هدایت شود  سمتی 
نیروگاه های خورشیدی برود همچنین باید با قیمت منطقی 
داشته  توجیه  تولید  که  کرد  خریداری  را  تولیدشده  برق 
باشد. دوم، باید نیروگاه های پراکنده در مدار ایجاد شود و 
سوم شرایط خرید خاموش مطرح و عملیاتی شود؛ خرید 
خاموشی به این معناست که باید از مصرف کنندگان خانگی 
که کمتر مصرف می کنند بتوانند برق صرفه جویی کرده خود 
را به صنایع بفروشند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
اقدامی در زمینه راهکارهایی که ارائه دادید انجام شده است؟ 
گفت: به نظر می رسد آنگونه که باید دولت برای حل بحران 
اقدامی انجام نداده است البته به صنایع بزرگ این مجوز را 
داده اند که برای تامین برق نیروگاه احداث کنند برخی صنایع 
اقداماتی در این زمینه را آغاز کردند؛ به عنوان مثال گل گهر 
در سیرجان یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی احداث کرده است. باید 

قیمت انرژی عددی شود تا کسانی که می خواهند در بخش 
نیروگاهی سرمایه گذاری کنند برای آنها ورود سرمایه به این 
بخش توجیه اقتصادی داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نرخ ارز روند صعودی دارد و این 
موضوع باعث افزایش قیمت تجهیزات نیروگاهی شده است 
و قیمت سرمایه گذاری افزایشی می شود. گمانه زنی ها حاکی 
از این مهم است که در سال آینده نیز بحران کمبود برق 
همچنان وجود داشته باشد و شاید بتوان بعد از ۱۴۰۳ این 
بحران را مدیریت کنیم. جبال بارزی در پایان با اشاره به لزوم 
جمع آوری بخاری های پرمصرف، گفت: باید تصمیم در این 
زمینه گرفته شود و بخشی از صنایع باید نوسازی شوند؛ اصل 
موضوع قابل مدیریت و حل شدنی است اما این مهم مستلزم 
این است که وزارت نفت و نیرو با همکاری بخش خصوصی 
اقدامات  انجام  با  دهند؛  انجام  دقیق  کارشناسی  کار  یک 

پراکنده نمی توان انتظار داشت که کارها به نتیجه برسند.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:
پذیرش آگهیپذیرش آگهی قطعی گاز به شهرک های صنعتی رسید

در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

   کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : شاهین G  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1400  و شماره پالک : 76س 237 ایران 10  و شماره شاسی : NAS111100M1013420   و شماره موتور 
: M15TC/2013305  به نام صاحب سند : مهسا کنشلو مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/375(

   برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : برلیانس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
 : : Naph330abg1009050  و شماره موتور  : 77 6۸۹ س ۳۳  و شماره شاسی  : 1۳۹۵  و شماره پالک 
BM15L*F0466505  به نام صاحب سند : محمد نوروزنیا مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/376(

  سند مالکیت و برگ سبز خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 40۵ جی ال ایکس  و رنگ خودرو : 
مشکی متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸۳  و شماره پالک : 88 ایران 832 ب 64  و شماره شاسی : 82057303  
و شماره موتور : 12482029469  به نام صاحب سند : مریم محمدی مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/377(

   برگ سبز خودرو ی سوار ,نام وسیله نقلیه : 206 ,رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله نقلیه : 1401 ,شماره پالک 
: 7۳ / ۸۹6ص7۵ ,شماره شاسی : NAAP03EE0NJ297401 ,شماره موتور : 182A0180538 ,نام صاحب 

سند : فاطمه راه نورد مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/378(

    برگ سبز خودروی وانت  به نام وسیله نقلیه : پیکان  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1385  و شماره پالک : 578/53م99  و شماره شاسی : 30514138  و شماره موتور : 11285067135  به نام 
صاحب سند : رضا شیرعلی مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/378( مفقود گردیده و 

از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/379(

پروانه اشتغال به کار به شماره 5095/99 فعالیت در استان گیالن متعلق به اقای اولگ گیلف به شماره گذرنامه 
732443552 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/10/380(

کارت خودرو احمدرضا الهی چورن با کد ملی 6269958334 شماره شناسنامه 138 فرزند نادر خودرو پژو 
 NAAP03ED6AJ105322 206 رنگ سفید روغنی مدل 1389شماره پالک 99 ایران 392 م 98شماره شاسی
شماره موتور 14188071981 به نام احمدرضا الهی چورن در تاریخ 1401/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/381(

برگ سبز خودرو )سند مالکیت( و کارت ماشین و کارت سوخت مینا آزادی با کد ملی 0059934921 شماره 
شناسنامه 9015 فرزند محمد حسن خودرو پراید رنگ مشکی متالیک مدل1390 شماره پالک 77ایران 211ب14 
شماره شاسی s1412290210280 شماره موتور 4344098به نام مینا آزادی در تاریخ 1398/10/20 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/382(

بدینوسیله اعالم میدارد کارت مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی  تک لول به  مدل  چخماقی به شماره 
سالح  91411307  ساخت کشور   ترکیه به نام  طه  خدری  فرزند  صالح به شماره شناسنامه 47  به شماره ملی 

3849962288  متولد 1354/7/1 مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. )کد1401/10/383(

کارت شناسایی کارگاه که دارای ارزش پروانه بهره برداری به شماره 2۳۵70 تاریخ 1۳7۸ صادره از اداره صنعت 
معدن و تجارت) وزارت صنایع( ،به نام شرکت یونیور سال پک بین الملل واقع در شهرک صنعتی هشتگرد فاز دوم 

خیابان نهم قطعه سوم غربی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. نوبت دوم )کد1401/10/384(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رحمت اله اشرفی فرزندمصطفی به شماره ملی1250152542صادره ازکاشان 
درمقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک صادره ازواحددانشگاه ازادنطنزمفقودگردیده است وفاقداعتباراست

ازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک رابه دانشگاه ازاداسالمی واحدنطنزبه نشانی نطنز میدان امیریه ارسال گردد.
نوبت دوم )کد1401/10/385(

گواهی فعالیت صنعتی به شماره :219 کد:0101-206 به نام مهدی حقانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.نوبت دوم )کد1401/10/386(


