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مالکان رهن نمی دهند و کرایه می خواهند

زمستان داغ افزایش اجاره بها!

اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو   - اقتصاد  گروه 
سال  ابتدای  از  گفت:  کشور  امالک  مشاوران 
تاکنون تورم مایحتاج ضروری و کاال های اساسی به 
طور قابل توجهی افزایش یافته است و با افزایش 
قیمت دالر شرایط تورم در اقتصاد کشور حاد تر 
شده است بنابراین در این شرایط بهای اجاره هم 
متناسب با همین جهش تورمی، افزایش پیدا کرده 
تا جایی که مالکان ترجیح می دهند اجاره مسکن 

خود را بیشتر از رهن کامل آن در نظر بگیرند.
افزایش اجاره بها در زمستان

پُر  مستأجران  برای  همواره  مسکن  اجاره  بازار 

تنش و غیر قابل کنترل بوده است، اما در سال 
اجاره ها  قیمت  افزایش  از  مردم  نگرانی  جاری 
نسبت به رهن خانه های مورد نظرشان بیشتر از 
گذشته شده تا جایی که با آغاز فصل زمستان بازار 
قیمت ها در بازار اجاره به شدت گران تر شده و پیدا 
کردن سرپناهی با قیمت مناسب با توجه به میزان 

درآمد مستأجران، بسیار سخت شده است.
می دهد  نشان  اجاره  بازار  از  میدانی  گزارش 
مالکان خانه های خود را رهن نمی دهند و بیشتر 
دارند  تمایل  از مستأجران  بها  اجاره  به دریافت 
چراکه با توجه به کاهش ارزش پول، دریافت رهن 

نمی تواند پاسخگوی هزینه های جاری زندگیشان 
باشند. آن ها ترجیح می دهند کرایه هر ماه خود را 

افزایش دهند تا کمی راحت تر زندگی کنند.
اما از طرف دیگر مستأجران بدون هیچ حمایتی 
از سوی دولت ناگزیر باید تاوان افزایش تورم را از 
جیب خود به صاحبخانه ها بپردازند تا جایی که 
فرصت زندگی در شهری مثل تهران را از دست 

می دهند.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، فعاالن بازار مسکن از 
را  بها  اجاره  وضعیت  جاری  سال  ابتدای  همان 
بینی  پیش  کنترل  قابل  غیر  و  نامناسب  بسیار 
کاهش  رغم  علی  امسال  زمستان  بودند.  کرده 
حجم جابجایی ها باز هم بازار اجاره مسکن با موج 

جدیدی از گرانی روبرو شده است.
در حال حاضر با قرار گرفتن در نیمه دوم سال، 
هنوز بسیاری از مستاجران به امید کاهش نرخ های 
اجاره به دنبال سرپناهی مناسب با درآمد های خود 
هستند. در چنین شرایطی باید دولت برنامه ریزی 
الزم برای کنترل نرخ های اجاره با کاهش نرخ تورم 
را در دستور کار خود قرار دهند چراکه اگر تا پایان 
سال نرخ های اجاره با همین سرعت در حال رشد 
باشند مشخص نیست در تابستان سال آینده بازار 

اجاره مسکن به چه سمت و سویی خواهد رفت.
صاحبان  شده  باعث  گرانی  و  تورم  افزایش 
خانه نرخ اجاره بها را هر بار افزایش دهند و در 
نهایت قید رهن خانه را بزنند. این در حالی است 
یافتن  کاهش  منتظر  مستاجران  از  بسیاری  که 
نرخ های اجاره خود بودند. این روز ها بازار اجاره 
مسکن با مشکل اجاره های نجومی به جای رهن 

کامل واحد های مسکونی روبرو شده است.
اوتادی، عضو هیئت  رابطه عبدالله  در همین 
مدیره اتحادیه مشاوران امالک کشور در گفت و 
گو با اقتصاد ۲۴ گفت: مالکان به دلیل مشکالت 
از  می دهند  ترجیح  درآمد  کاهش  و  اقتصادی 
مستأجران خانه های خود اجاره بیشتری دریافت 

کنند تا اینکه رهن ملک خود را باال ببرند.

اوتادی گفت: رواج دریافت اجاره بهای بیشتر 
نسبت به رهن خانه، زنگ خطر افزایش تورم در 
بازار مسکن را به صدا درآورده است چراکه با وجود 
موج تورم در این بازار، مستأجران بدون افزایش 
را  نظرشان  مورد  خانه  اجاره  هزینه  باید  درآمد 

بیشتر بپردازند.
وی تصریح کرد: نرخ سود پایین بانک ها باعث 
دریافت  به  مسکونی  واحد های  صاحبان  شده 
کرایه های نجومی از مستأجران روی بیاورند چراکه 
مبلغ رهن اجاره خانه با توجه به تورم موجود در 

کشور به هیچ درد آن ها نمی خورد.
اوتادی گفت: امروز مستأجران از شرایط پیش 
آمده در بازار اجاره نگران هستند چراکه پیدا کردن 
خانه با رقم های رهن نسبتأ مناسب کمتر شده 

است.
امالک  مشاوران  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
کشور گفت: حاال در این فصل حجم جابجایی ها 
بسیار کمتر از پایان سال و فصل تابستان است، 
اما برخی از مستأجران در همین فصل زمستان هم 
تصمیم به جابجایی می گیرند از این رو بازار اجاره و 
رهن تقریباً گرم است، اما هزینه باالی اجاره باعث 
تورم در بازار شده است. این فعال حوزه مسکن 
با اشاره به اینکه نیاز بازار توجه بیشتر دولت در 
ساماندهی قیمت های اجاره مسکن است، گفت: 
تنظیم  و  نظارت  راستای  در  سیاست های دولت 
بازار اجاره بها هنوز نتوانسته اجرایی شود و این 

بزرگترین مشکل مردم در بازار اجاره بها است.
گفت:  کشور  امالک  مشاوران  اتحادیه  عضو 
و  مایحتاج ضروری  تورم  تاکنون  ابتدای سال  از 
کاال های اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته 
است و با افزایش نرخ دالر شرایط تورم در اقتصاد 
کشور حاد تر می شود بنابراین در این شرایط بهای 
اجاره هم متناسب با همین جهش تورمی، افزایش 
پیدا می کند تا جایی که مالکان ترجیح می دهند 
اجاره مسکن خود را بیشتر از رهن کامل آن در 

نظر بگیرند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در بازاری که 
ارزان ترین خودروهای داخلی آن رقمی بالغ بر۲۵۰ میلیون تومان دارد، 
چگونه می توان از خودروی خارجی انتظار قیمت مناسب و البته کاهش 
التهاب بازار و قیمت ها را داشت معتقد است که گره بازار خودرو دیگر به  

همین راحتی ها باز نخواهد شد.
مهدی دادفر، در رابطه با جزئیات ورود اولین خودروهای خارجی به 

کشور در گفت وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی پرداخت.
پس از حدود پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و البته اما 
و اگرهای مطروحه طی بیش از یکسال اخیر )آغاز زمزمه های آزادسازی 
واردات از نیمه دوم سال گذشته( و همچنین امروز و فرداهای مسئوالن 
در سال جاری نسبت به زمان ورود اولین خودروها به کشور، ابتدای 
هفته خودروها به کشور وارد شدند اما هنوز جزئیات دقیقی از آن مطرح 
نیست و شرکت واردکننده نیز حاضر به ارائه توضیحات نشده است، آیا 
این شرکت واردکننده، از شرکت های عضو انجمن واردکنندگان است و 

جزئیات این خودروهای وارداتی چه هستند؟
 ۲۲ دستگاه خودرو از برند کیا توسط یکی از شرکت های واردکننده عضو 
انجمن واردکنندگان خودرو انجام شده است. تعداد خودروها در مرحله 
نخست زیاد نیست و قرار است تعدادی دیگر هم وارد شود اما مردم تصور 
نکنند که تعداد بسیار و بطور مثال ۱۰۰ هزار خودرو خارجی وارد کشور 
خواهد شد؛ اینگونه نخواهد بود. خودروها وارد شده است اما همانطور 
که گمرک نیز اعالم کرده، به گمرک اظهار نشده و روندی که بایستی طی 

شود تا به بازار و دست مصرف کننده برسد، هنوز اتفاق نیفتاده است.
مطابق  وارداتی  خودروهای  که  است  مطرح  این  پیرامون  بحث هایی 
شروط آیین نامه تصویب شده نیستند، به طور مثال برخی از این خودروها 
زیر ۲۰ هزار یورو نیستند یا نمایندگی گسترده خدمات پس از فروش 
در کشور ندارند بنابراین آیا این خودروها مطابق آیین نامه مصوب وارد 
شده اند؟ خیر اینگونه نیست که خودروهای وارد شده در موردی، خارج 
از چارچوب آیین نامه واردت، وارد کشور شده باشد. همه خودروهای وارد 
شده زیر ۲۰ هزار یورو فوب هستند و هیچ خودرویی باالی ۲۰ هزار یورو 

در این محموله وارداتی وجود ندارد. شرکت کیا در ایران نمایندگی را هم 
به نوعی دارد، اما ۱۰۰ درصد شبکه ارائه خدمات پس از فروش را قطعا 
را  آیین نامه واردات  قوانین  مصوب  بنابراین خودروهای وارداتی  دارند. 

رعایت کرده اند.
واردات این خودروها چه تاثیری در بازار خودروی داخل خواهد شد و آیا 
کمک کننده به کاهش التهاب فعلی حاکم بر بازار خواهد بود؟ و این روند 

واردات ادامه دار است؟
 امیدوار هستیم که روند واردات ادامه دار باشد اما چندان هم به آن 
خوشبین نیستیم و بعید است. تاثیری هم در بازار نخواهد داشت. اینکه 
تصور کنیم قیمت ها پایین خواهد آمد، متاسفانه این اتفاق نیز نخواهد 
و  آشفته  بازار  این  مسئولیت  که  است  این  موضوع  مهمترین  افتاد. 
قیمت های به شدت عجیب که اکثریت خودروها دو یا چند برابر قیمت های 
کارخانه در بازار آزاد قیمت دارند، را کسی نمی پذیرد و هیچ مسئولی در 
این رابطه صحبت نمی کند. فاجعه بزرگی است که قیمت ها تا این حد 
افسارگسیخته شده است. کسی هست که پاسخ دهد که چرا بازار به 
این شکل درآمده است؟ از نمایندگانی که سال ها مخالف واردات بودند 
و اجازه ندادند خودرویی وارد کشور شود، باید سوال کرد ایستادن مقابل 
واردات بستن درهای کشور به روی خودروهای خارجی، چه دستاوردی 

برای کشور داشته است؟
در حال حاضر ارزان ترین خودرو در کشور رقمی بالغ بر ۲۵۰ میلیون 
تومان دارد و زیر این قیمت در بازار خودرویی وجود ندارد. همان ابتدای 
امسال هم "برخی آقایان مخالف واردات خودرو بودند" اما اکنون همان ها 
می خواهند وزیر صمت را مجدد به مجلس کشانده و از پایین نیامدن 
قیمت  خودرو گالیه کنند. اجازه واردات را نداده و بازار را برهم ریخته اند و 
دیگر به همین راحتی ها هم گره این بازار باز نخواهد شد.   همین واردات 
صورت گرفته هم مهندسی شده است؛ بارها کارشناسان و فعاالن این 
صنعت تاکید کردند که قیمت خودروها در داخل آزاد شود و در کنار 
آن اجازه دهند واردات به کشور با تعرفه و عوارض پایین آزاد شود. اجازه 
داده نشد و فضای فعلی ایجاد شد؛ حال چگونه می خواهند این بازار را 

سامان دهند؟ با این وضعیت فعلی و قیمت ها در بازار آزاد، چگونه انتظار 
دارند که خودروهای وارداتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شود. بطور 
مثال دیگنیتی پرایم که در بازار قیمتی بالغ بر یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون 
تومان دارد، انتظار داریم که میتسوبیشی ASX، قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی 
داشته باشد؟ تنها می توان ابراز تاسف کرد. همه این پیش بینی ها شده بود 
و گفته شده بود و همه هم شنیدند اما آقایان گوش ندادند. به گزارش 
ایسنا، نخستین محموله خودروهای وارداتی پس از پنج ساله وقفه به 
لحاظ ممنوعیت واردات و باالخره پس از بالغ بر چهار ماه تاخیر نسبت به 
زمان اعالمی برای واردات، ابتدای هفته جاری )۳ آذر ماه( از کره جنوبی 

وارد بند لنگه استان هرمزگان و در حقیقت وارد خاک کشور شد.
این محموله شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصوالت برند کیا نظیر 
سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت )شاسی بلند( و اسپورتیج )شاسی 
بلند( است. قرار است این محموله برای ترانزیت به گمرک شهریار تهران 

بارگیری شود.

افزایش تورم و گرانی باعث 
شده صاحبان خانه نرخ اجاره 
بها را هر بار افزایش دهند و در 
نهایت قید رهن خانه را بزنند. 
این در حالی است که بسیاری 
از مستاجران منتظر کاهش 
یافتن نرخ های اجاره خود بودند

انتظار قیمت  مناسب برای خودروهای وارداتی  محال است
و باز می شود؟ گره بازار خودر

صالح آبادی در حاشیه جلسه دولت:
دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت 
دالر ندارد و عایدی دولت از محل عرضه دالر در سامانه نیما است.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
مورد نوسانات قیمت دالر در بازار گفت: آن چیزی که عایدی دولت است 

از محل عرضه دالر در سامانه نیما است.
وی افزود: در واقع سامانه نیما ثبات دارد، هم عرضه ها  و در آمد دولت 
خوب است بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش قیمت دالر ندارد و 

قطعا تکذیب می شود.

وزارت اقتصاد:
تغییر دامنه بورس منوط به شرایط بازار سهام است

افزایش تدریجی دامنه نوسان بورس به ۱۰  وزارت اقتصاد اعالم کرد: 
درصد به این معنی نیست که حتما در هر فصل دامنه تغییر می کند؛ بلکه 

این تغییرات بستگی به شرایط بازار دارد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش با عنوان 
"اصالح حلزونی در بورس" توضیح داد: به دلیل اینکه محدودیت دامنه 
نوسان موجب تشدید نوسان و عوامل ایجاد صفوف خرید و فروش در بازار 
و تشدید هیجان در تصمیم گیری فعاالن بازار می شود، تغییر آن یکی از 

مطالبه هایی بود که سال ها فعاالن بازار سرمایه داشتند.
بر این اساس سازمان بورس در راستای تحقق خواسته های فعاالن بازار 
سرمایه، تاکنون طی دو مرحله این موضوع اتفاق افتاد، بر این اساس 
فروردین امسال دامنه نوسان نمادهای درج شده در بازار اول بورس و 

فرابورس یک درصد افزایش یافت و از ۵ درصد به ۶ درصد رساند.
پس از آن طبق گزارش های تخصصی که از بورس و فرابورس گرفته 
و  بورس  اول  بازار  شرکت های  نوسان  دامنه  به  دیگر  درصد  یک  شد 
فرابورس اضافه و از ۶ به ۷ درصد برسد. بر اساس اعالم، در پایان هر 
فصل باید بررسی ها توسط شرکت بورس تهران و فرابورس ایران انجام 
شود و پیشنهادات از این دو شرکت به هیات مدیره بورس ارائه و هیات 
مدیره سازمان بورس درباره آن تصمیم گیری کند بنابراین شرکت بورس 
و فرابورس بر اساس اتفاقاتی که در فصل قبل افتاده پیشنهاد اصلی را 
می دهند که آیا دامنه نوسان افزایش یابد یا خیر. قابل ذکر است چند روزی 

از فصل پاییز گذاشته و سازمان بورس منتظر پیشنهادات است.
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به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه قطعا بنزین یورو ۳ 
تولیدی در پتروشیمی ها کیفیت الزم را ندارد، تاکید کرد: 
از  بخشی  می دهد  نشان  نوری  پتروشیمی  صادرات  آمار 
فراورده این واحد پتروشیمی را برای تولید بنزین خریداری 
می کنند، به طوری که سال گذشته ۳۲ میلیون تن فراورده 
نفتی و میعانات صادر شد و امسال به شدت کاهش پیدا 
کرده و این نشان می دهد که بخشی از فراورده ها یا ذخیره و 

یا با بنزین پتروشیمی ها مخلوط می شود.
سیدحمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره روند تولید بنزین در کشور اظهار داشت: در زمینه 
ظرفیت و میزان تولید بنزین در کشور اختالف نظر وجود 
دارد. مدیر عامل سابق پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اعتقاد داشت ظرفیت تولید ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور 
وجود دارد و سال گذشته حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون لیتر 
بنزین تولید شده، مدیر عامل جدید اعتقاد دارد ظرفیت 
۱۱۰ میلیون لیتر نیست و ۱۰ میلیون لیتر این رقم مربوط 
به نفتایی است که در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تولید 
می شود و باید به آن اکتان افزا اضافه شود و ما به اندازه 
کافی اکتان افزا نداریم. بنابراین درست است که ۱۱۰ میلیون 
لیتر ظرفیت داریم اما حدود ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون لیتر تولید 
می شود و طبق آماری هم که اکنون ارائه می شود 9۸ میلیون 
لیتر تولید داریم بنابراین از همه ظرفیت استفاده نشده و 

علت ها هم متفاوت است. 
وی ادامه داد: همچنین دوران اورهال پاالیشگاه ها طوالنی 
شده و برای تامین قطعات مشکل دارند، بعضا نیز در حال 
تعمیرات و نوسازی هستند و همه اینها باعث شده تولید 

هرساله  دیگر  سوی  از  باشد،  داشته  مشکل  پاالیشگاه ها 
اینکه  ضمن  می شوند.  اضافه  بازار  به  جدید  خودروهای 
مصرف   شده  باعث  هم  اقتصادی  فعالیت های  افزایش 
افزایش پیدا کند. بخشی هم قاچاق می شود، اکنون تولید 
از  بیش  مصرف  تابستان  در  و  برابر  تاحدی  مصرف  و 
تولید است و اگر با همین دست فرمان ادامه دهیم قطعا 

واردکننده بنزین خواهیم شد. 
چرا بنزین سوپر نداشتیم؟

فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
نفت، گاز و پتروشیمی میزان افزایش مصرف را ساالنه از ۸ تا 
۱۵ درصد بیان کرد و گفت: البته ما هنوز هم در زمینه بنزین 
خودکفا هستیم و نمی توانیم بگوییم ناترازی زیادی داریم، 
چند وقت اخیر بنزین سوپر نداشتیم و مشخص شد که 
واحدهای پاالیشگاه اراک که تولیدکننده عمده بنزین سوپر 
است از مدار خارج شده بود و اکنون دوباره به مدار برگشته 

و بزودی تولید خواهد شد.
ماجرای تولید بنزین در پتروشیمی ها

به  پتروشیمی  محصوالت  از  استفاده  درباره  حسینی 
عنوان سوخت تصریح کرد: ما هیچ وقت بنزین پتروشیمی 
نداشته ایم برخی شرکت های پتروپاالیشی مثل نوری، بوعلی، 
شازند و اصفهان ظرفیت تولید فراورده هایی شبیه بنزین را 
دارند و یا اینکه نفتایی تولید می کنند که قابلیت استفاده در 
تولید بنزین را دارند، زمان دولت احمدی نژاد از ترکیباتی برای 
تبدیل به بنزین استفاده می شد اما رعایت نکردند و بنزن 
زیادی مورد استفاده قرار گرفت، اکنون اگرچه از فرآورده های 
پتروشیمی مثل رافینت، الیتن و نفتا برای بنزین استفاده 
می شود اما قطعا بنزن که خطرناک است استفاده نمی شود، 

این بنزین هرچند یورو ۴ نخواهد بود و یورو ۳ است اما 
نمی توانیم بگوییم که خطرناک و سرطان زا است. 
بنزین با کیفیت یورو ۳ هم داریم 

در  تولیدی   ۳ یورو  بنزین  قطعا  اینکه  بیان  با  وی 
پتروشیمی ها کیفیت الزم را ندارد، تاکید کرد: آمار صادرات 
پتروشیمی نوری نشان می دهد بخشی از فراورده این واحد 
پتروشیمی را برای تولید بنزین خریداری می کنند، به طوری 
که سال گذشته ۳۲ میلیون تن فراورده نفتی و میعانات 
صادر شد و امسال به شدت کاهش پیدا کرده و این نشان 
بنزین  با  یا  و  ذخیره  یا  فروراده ها  از  بخشی  که  می دهد 

پتروشیمی ها مخلوط می شود.
همه مقصران آلودگی هوا

فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
در  که  بنزینی  کرد:  خاطرنشان  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
شهرهای بزرگ توزیع می شود یورو ۴ و ۵ است، حدود ۴۵ 
میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
۸ میلیون لیتر هم در شازند اراک بنزین سوپر تولید می کنیم، 
بخش عمده ای از بنزین تولیدی کشور کیفیت یورو ۴ و ۵ را 
دارند اما برخی پاالیشگاه ها هنوز توان این را ندارند که بنزین 
یورو ۴ تولید کنند. بنابراین در این زمینه وضعیت مناسبی 
اما نمی توانیم بگوییم هوا فقط به خاطر کیفیت  نداریم، 
بنزین آلوده است. اتومبیل های فرسوده و تاکسی ها مسافت 
واحدهای  و  موتورخانه ها  می کنند،  طی  تهران  در  زیادی 
اینها  همه  می کنند  مصرف  نفتی  فرآورده  که  نیروگاهی 
می توانند باعث آلودگی هوا شوند. وی ادامه داد: ما در یک 
مرحله توانستیم سرب را از بنزین حذف کنیم که در کاهش 
آلودگی تهران بسیار موثر بود ولی اکنون به نظر می رسد 

بیان  دارند. حسینی  تاثیر  بنزین  از  بیش  آالینده ها  بقیه 
داشت: ممکن است نتوانیم به تمام مناطق کشور بنزین 
با کیفیت تحویل دهیم اما عمده بنزین تحویلی باکیفیت 
خوبی است ضمن اینکه خودروها هم استاندارد نیستند، اگر 
بتوانیم ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر ظرفیت تولید بنزین را حفظ 
کنیم امسال نیازی به استفاده از بنزین پتروپاالیشگاه ها و 

واردات نخواهیم داشت.
راهکارهای کاهش مصرف؛ از کنترل خودروها تا قاچاق

وی در ادامه به راهکارهای کنترل مصرف پرداخت و گفت: 
مهم ترین راهکار برای کنترل مصرف این است که اوال نگاه 
سیستمی داشته باشیم، هرچه بتوانیم از سیستم های آی تی 
استفاده کنیم قطعا حضور مردم برای پیگیری کمتر خواهد 
بود هرچه محل فعالیت کارکنان نزدیک منازل مسکونی 
باشد در کاهش مصرف سوخت موثر است، اکنون در هر 
۱۰۰ کیلومتر تا ۱۵ لیتر هم مصرف سوخت داریم و این در 
حالی است که خودروهای استاندارد ۴ تا ۶ لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر مصرف دارند، اگر بتوانیم ۷ تا ۸ درصد در مصرف 
پیمایش خودروهای بنزینی صرفه جویی کنیم قطعا بسیار 
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس  دارد.   تاثیر 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: حدود ۲۷ میلیون 
خودرو در کشور تردد می کنند، عمده مصرف بنزین و بخش 
است  نقل  و  حمل  به  مربوط  گازوئیل  مصرف  از  زیادی 
اگر بتوانیم مصرف بنزین را بهینه کنیم خیلی موثر است. 
ضمن اینکه قاچاق نقش باالیی دارد، تفاوت قیمت ۲۰ هزار 
تومانی در هر لیتر بین ایران و دیگر کشورها در قاچاق موثر 
است، عالوه بر این تعدیل قیمت ها هم می تواند عاملی برای 

مصرف کمتر بنزین در کشور باشد.

بنزین یورو 3 هم توزیع می شود
 ماجرای تولید بنزین در پتروشیمی ها

ملی  کد  و   4923 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  جعفربکلو  سمیه  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
00۷2200۷31 صادره از تهران در مقطع کارشناسی در رشته طراحی پوشاک صادره از دانشگاه فرهنگ و 
هنر واحد 38 تهران به شماره 911380۵023033۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا 
میشود اصل مدرک را به دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38 به نشانی: تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، بلوار 

فرساد شرقی، خیابان سرو کوچه نیلوفر سوم پالک 1/3 ارسال نماید.نوبت اول)کد1401/10/80(

 سند کمپانی  و معاینه فنی خودرو نوع وسیله نقلیه : پیکان وانت  و نام وسیله نقلیه : وانت و رنگ 
خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 92 و شماره شاسی : NAAA36AA3EG636706 و شماره 
موتور : 118P0027164  به نام صاحب سند : فاطمه بابایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/81(

برگ سبز خودرو لوگان L90 رنگ سفید روغنی مدل 139۵ به شماره پالک ایران 1۵_413 ی ۶۶ و 
ریما  بنام   158806NAPLSRALDG1265118 شاسی  شماره  و   K4MA690_ W موتور  شماره 

فرح بخش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/82(

اطالعیه
ملکی تجاری واقع در تهران خیابان ولیعصر باالتر از مختاری پالک 199 که بصورت سرقفلی از سال 
133۵ در ید آقای غالمحسین حسین طهرانی و ورثه ایشان میباشد اخیرا نیاز به تعمیرات و مرمت پیدا 
کرده و شهرداری دستور تعمیرات و رفع خطر صادر و نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ گردیده است.
لذا به علت گذشت زمان و عدم اطالع کافی از مالکین،بدین وسیله اعالن میگردد چنانچه فرد یا افرادی 
ادعای مالکیت ملک فوق را دارند در راستای انجام مفاد فوق وسایر امور خود را معرفی نمایند .در غیر این 
صورت مستاجر ناچارا نسبت به اجرای امور تکلیف شده از شهرداری ،اخذ مجوز تعمیرات و آباد کردن 

ملک اقدام خواهد نمود .
حسین طهرانی

موتور  شماره  به  سفید  رنگ  53ب124.81به  پالک  1382به  مدل  به  پرایدصبا  خودرو  سبز  برگ 
00462452و به شماره شاسی s1412282928945به مالکیت فرنگ برزنه آورگانی مفقود گردید واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/84(

سند فروش  و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز موتور سیکلت به  نام وسیله نقلیه : موتور 
سیکلت کثیر و  رنگ موتورسیکلت : سبز و  مدل موتورسیکلت : 1390 و  شماره پالک : ایران 321_28337 
و  شماره موتور : NB1_2002004619  وشماره تنه : NB1***200G9001755  به  نام مالک : مرتضی 

یوسفی مفقود گردید واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/85(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریا احمدوند فرزند اردشیر به شماره شناسنامه 39۵0099840 صادره 
از نهاوند در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
93222 در تاریخ 139۷/1030 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران خ آزادی خ اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی پالک 13۶ 

صندوق پستی 1318۵/۷۶8 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/10/86(

برگ سبزموتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : موتور سیکلت ازما   به رنگ موتورسیکلت : مشکی و  مدل 
موتورسیکلت : 1394 و  شماره پالک : 54188957 و  شماره موتور : 0124NBD514428  و شماره 
تنه : NBD***125C9401109  به  نام مالک : صابر خسروی فرد مفقود گردید واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/87(

پروانه اشتغال به کار مهندسی)شخص حقیقی( به شماره سریال 282۷42 متعلق به کاوه آتش سخن 
فرزند عبدالحمید با کد ملی3821319089 و شماره شناسنامه 1431 در تاریخ 1401/08/29 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/88(

کارت دانشجویی اینجانب زینب تنها به شماره دانشجویی 9۷218032 دانشجوی کارشناسی روانشناسی 
دانشگاه شهید بهشتی تهران گم شده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود آن را به نشانی 

تهران دانشگاه شهید بهشتی پست نماید.)کد1401/10/89(


