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اخبار

بازگشت تولید نفت آمریکا به جنگ
قیمت دیگری دامن خواهد زد

رییس یکی از ش��رکتهای بزرگ نفت شیل آمریکا،
پایونیر نچرال ریسورسز ،هشدار داد افزایش  ۱میلیون
بشکهای تولید روزانه نفت شیل آمریکا در سال آینده
منجر به ایجاد یک جنگ قیمت جدید خواهد شد.به
نقلازراش��اتودی،رئیسیکیازش��رکتهایبزرگ
نفتشیلآمریکا،پایونیرنچرالریسورسز،دراجالس
ساالنهبلومبرگهشداردادافزایش۱میلیونبشکهای
تولید روزانه نفت شیل آمریکا در سال آینده منجر به
ایجاد یک جنگ قیمت جدید خواهد شد.سال گذشته
پس از اینکه تقاضای نفت خام با آغاز پاندمی کرونا به
شدت پایین آمد و در حالی که تولید نفت خام آمریکا
به رکورد  ۱۳میلیون بشکه در روز رسیده بود اعضای
اوپ��ک پ�لاس توافق کاهش تولید خود را رها کرده و
جنگ قیمت نفت را آغاز کردند.اسکات شفیلد در این
اجالسگفت:اوپکوروسیهازاینکهما(تولیدکنندگان
نفت شیل) این قدر رشد کردیم ناراحت بودند و حاال
اگ��ر دوب��اره تولید نفت خود را باال ببریم جنگ قیمت
دیگری به راه خواهد افتاد.

ناآرامی در تاسیسات نفت شمال عراق

وزارت نفت عراق از حمله ستیزهجویان به چاههای
نفت شمال عراق خبر داد.به نقل از رویترز ،وزارت
نفت عراق اعالم کرد که س��تیزهجویان روز ش��نبه
( ۲۸فروردینماه) با اس��تفاده از مواد منفجره به دو
چاه نفت در ش��مال غربی کرکوک در ش��مال عراق
حمله کردند.این وزارتخانه تصریح کرد که این حمله
خسارت قابل توجهی به بار نیاورده و تولید نفت تحت
تأثیر قرار نگرفته است.وزارت نفت عراق در بیانیهای
اعالم کرد :حمله به میدان نفتی «بایحسن» سبب
آتشس��وزی یا خس��ارت نشده و تأثیری بر تولید و
پمپاژ نفت از چاه نداشته است.

برنامه افزایش
تولید برق از
نیروگاههایاتمی

خــبرویـژه

متولیزاده با اشاره به صادرات برق به عمان بیان داشت :طرحهای فنی در دست اقدام است طبعا برای عبور برق باید از کابل دریایی استفاده شود ،مطالعات و مذاکرات در این زمینه از سوی
مش��اوران در دس��ت اقدام اس��ت و اینکه تبادل و یا صرفا صادرات صورت گیرد ،در محاس��بات و مطالعات مش��اور تعیین میش��ود.به گزارش ایلنا،وی افزایش صادرات به عراق و افغانس��تان را نیز
در دست مذاکره و مطالعه اعالم کرد.مدیر عامل توانیر همچنین درمورد افزایش تولید برق از نیروگاههای اتمی گفت :تولید برق از این نیروگاهها جزء سیاستهای سازمان انرژی اتمی است،
اما در هر حال وزارت نیرو از تنوع سبد انرژی از هر نوع تجدیدپذیر تا اتمی استقبال میکند.

اخبار

تحلیلگران غربی برآورد کردند

یک میلیون بشکه نفت ایران آماده بازگشت به بازار

گروه انرژی:مذاکرات میان آمریکا و س��ایر
قدرتهای جهانی با ایران برای توافق هسته
ای جدی��د هن��وز به نتیجه نرس��یده اما آمار
نش��ان می دهد که تولید نفت ایران تقریبا
به باالترین میزان دو س��ال اخیر رش��د کرده
و معامل��ه گ��ران نمی توانند میزان نفتی که
ایران می تواند به عرضه جهانی اضافه کند
را نادیده بگیرند .به گزارش اسکناس��به نقل
از ایس��نا ،مانیش راج ،مدیر مالی ش��رکت
والن��درا ان��رژی در ای��ن باره اظه��ار کرد:
ظرفیت صادرات ایران به دو میلیون بشکه
در روز نزدیک می ش��ود و به نظر می رس��د
ب��ا ف��روش نفت به خریداران چینی ،در حال
دور زدن تحریمهاست .وی بر این باور است
ک��ه بمحض رفع ش��دن تحریمهایی که در
دوران ترامپ وضع شدند ،یک میلیون بشکه
در روز دیگ��ر نف��ت ایران آماده ورود به بازار
است.آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین
گزارش ماهانه اش که هفته گذشته منتشر
شد ،اعالم کرد با وجود تحریمهای آمریکا،
ای��ران ش��یرهای نفت��ش را از اواخر س��ال
میالدی گذشته باز کرده و عرضه این کشور
در مارس به  ۲.۳میلیون بشکه در روز رسید
که باالترین میزان در حدود دو س��ال اخیر
اس��ت.این آژانس خاطرنش��ان کرد پس از
ای��ن که دولت دونالد ترامپ ،رییس جمهور
س��ابق آمریکا در سال  ۲۰۱۸از برجام خارج
ش��د و تحریمه��ا را احیا کرد ،صادرات نفت
ایران از  ۲.۵میلیون بش��که در روز کاهش

پیدا کرد .با این حال چین هرگز به طور کامل
خری��د نفت ای��ران را متوقف نکرد و فروش
نفت ایران به چین در سه ماهه چهارم سال
 ۲۰۲۰ح��دود  ۳۶۰ه��زار بش��که در روز در
مقایس��ه با میانگین  ۱۵۰هزار بشکه در روز
در  ۹ماه نخس��ت س��ال  ۲۰۲۰بود .صادرات
ایران به چین در مارس امس��ال  ۶۰۰هزار
بشکه در روز برآورد شد .و به نظر می رسد در
حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا
و ایران برای احیای برجام ازسرگرفته شده
است ،این خرید ادامه دارد.آژانس بین المللی
ان��رژی در این گ��زارش پیش بینی کرد اگر
مذاکرات موفقیت آمیز باشد و تحریمها رفع
ش��وند ،حداکثر  ۱.۵میلیون بش��که در روز

نف��ت ای��ران می توان��د در مدت کوتاهی به
بازارهای جهانی برگردد.مارش��ال استیوز،
تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت آی اچ اس
مارکیت پیش بینی کرد اگر مذاکرات نتیجه
بخش نباشد ،ممکن است اندکی یاس ایجاد
کند که تاثیر مالیمی روی بازار نفت خواهد
گذاشت با این حال بعید است از نظر صادرات
فعلی ایران ،حجم چندانی از بازار حذف شود.
در واقع مس��ئله این اس��ت که آیا ازسرگیری
مذاکرات ممکن اس��ت به افزایش صادرات
ایران در س��ال میالدی جاری منتهی شود.
م��ا روی افزای��ش قابل توجه در مقطع فعلی
واقعا حساب نکرده ایم و تصور می کنیم باید
رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم.بر

اساس گزارش مارکت واچ ،به گفته استیوز،
اگرچه به نظر می رس��د هنوز با این چش��م
انداز فاصله داریم اما رفع تحریمها می تواند
در را ب��ه روی ی��ک میلی��ون بش��که در روز
دیگ��ر صادرات اضافی باز کند .مگر این که
اعض��ای اوپ��ک این افزای��ش که می تواند
قیمتها را تحت فش��ار نزولی قرار دهد را به
نح��وی جبران کنند .همچنین اگر تقاضا تا
آن زمان بهبود پیدا کند و از رشد عرضه فراتر
رود ،ص��ادرات باالت��ر ایران می تواند جذب
ش��ود.یک کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز
معتقد اس��ت که ایران با وارد ش��دن به بازار
انرژی میتواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰
هزار بشکه بدون مشکل تولید داشته باشد.
امیرمحمد اس�لامی در گفت و گو با ایس��نا،
ب��ا بی��ان اینکه ایران ب��ا ورود به بازار انرژی
مشتریان سنتی خود را خواهد داشت و حتی
در ص��ورت به نتیجه رس��یدن توافق ،حتما
مش��تریان قدیمی ایران باز خواهند گشت،
اظهار کرد :مش��تری به دنبال نفت خوب و
امنی��ت عرضه اس��ت که ای��ران هر دو این
ش��اخص ها را می تواند تضمین کند.وی با
تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از
ذهنی نیس��ت ،تصریح کرد :وظیفه قانونی
تمام کش��ورهای تولیدکننده نفت این است
که ورود ایران به بازار را بپذیرند و کارشکنی
نکنند و مجموع شرایط گویای این است که
مشکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی
وجود نخواهد داشت.

ذخایر غولهای نفتی
یک چهارم آب رفت

ذخای��ر نفت ش��رکتهای نفت��ی بینالمللی بزرگ
در پنج س��ال گذش��ته  ۲۵درصد کاهش پیدا کرده
اس��ت که میتواند چالش��ی برای تولید و درآمد این
شرکتها در سالهای آینده باشد .به گزارش ایسنا،
میانگی��ن عمر ذخایر نفت بزرگترین ش��رکتهای
نفتی بینالمللی جهان ش��امل اکس��ون ،ش��ورون،
کونوکو فیلیپس و ابرغولهای اروپایی تا پایان سال
 ۲۰۲۰به  ۹.۵س��ال رس��ید که  ۲۵درصد کاهش در
مقایسه با میانگین عمر ذخایر نفت پیش از ریزش
قبلی قیمت نفت در س��ال  ۲۰۱۵را نش��ان می دهد.
گروه مالی سیتی در یادداشتی نوشت :میانگین عمر
ذخایر نفت شرکتهای نفتی بین المللی اکنون ۲۵
درصد کمتر از پیش از ریزش قیمت نفت در س��ال
 ۲۰۱۵اس��ت و کاهش ذخایر این ش��رکتها یک
چالش ظهور یافته برای این صنعت و س��ودآوری
اش به ش��مار می رود.به گفته تحلیلگران س��یتی،
رابطه میان ذخایر و درآمد را به هیچ وجه نمیتوان
نادی��ده گرف��ت .بنابراین ما بر این باوریم که تحلیل
روند ذخایر نفت ،ش��اخص بسیار مهم سالمت یک
کسب و کار به شمار می رود.

مصرف انرژی باالی رمزارزها

بیت کوین و سایر رمزارزها طی ماهها و سالهای
اخیر توجه منفی زیادی را به دلیل مصرف باالی
ان��رژی جل��ب ک��رده اند .به گزارش ایس��نا ،بیت
کوین به دلیل فرآیند انرژی بر اس��تخراج توس��ط
دس��تگاههای ماینر ،به تنهایی به میزان مش��ابه
هلن��د ان��رژی مصرف می کند .هر چه رایانه های
بیش��تری مورد اس��تفاده قرار گیرند ،پول بیشتری
تولید می ش��ود و با س��ر به فلک کش��یدن قیمت
بین کوین ،انگیزه بیش��تری برای مصرف نیروی
رایانشی انرژی بر بیشتر به وجود آمده است .این
ایراد قابل مالحظه ،مخالفان و منتقدان صریحی
را به دنبال داشته است .یکی از این منتقدان کسی
نیس��ت جز بیل گیتس که علنا هش��دار داده است
بیت کوین برای تغییرات اقلیمی بد است .نیویورک
تایمز ماه گذشته به نقل از بیل گیتس نوشته بود:
بی��ت کوی��ن به ازای هر مبادله ،برق بیش��تری در
مقایس��ه با هر روش شناخته شده انسانی دیگری
مصرف می کند.

زیربنایی
اخـــبار

قراردادهای صوری اجاره برای فرار از
مالیات خانههای خالی

اس�لامی وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت :با انجام
معامالت صوری توسط برخی مالکان با بنگاههای
ام�لاک برای ف��رار از پرداخت مالیات بر خانههای
خال��ی برخ��ورد میکنی��م .به گ��زارش خانه ملت،
محمد اسالمی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد
قرارداده��ای ص��وری برخی مال��کان با بنگاههای
ام�لاک برای ف��رار از پرداخت مالیات بر خانههای
خال��ی گفت :هرگون��ه معامله در بنگاههای امالک
باید کد رهگیری دریافت کند و خالف این موضوع
تخلف محس��وب ش��ده و با آن به طور حتم برخورد
میش��ود .وی تأکید کرد :بر این اس��اس زمانی که
یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد ،فاقد
اعتبار اس��ت و وزارت راه و شهرس��ازی ابزارهای
شناسایی متخلفان را در اختیار دارد.

ارزشخانههایخالی
 ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
است!

در شرایطی که ارزش تقریبی  ۲.۶میلیون واحد خالی
موجود در کش��ور به عدد افس��انهای  ۱۹۵۷تریلیون
توم��ان رس��یده دولت و مجلس ع��زم خود را برای
ورود خانهه��ای خالی به بازار مصرف جزم کردهاند؛
هرچن��د ب��ا توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات،
عم�لا نمیتوان امی��دوار بود بخش قابل توجهی از
واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره ش��ود .به
گزارش ایس��نا ،طبق سرش��ماری سال  ۱۳۹۵حدود
 ۲.۶میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد.
متوس��ط مساحت خانهها در ایران طبق آخرین آمار
از معامالت کشور در تابستان  ۱۳۹۹به میزان ۱۰۵
متر مربع بوده اس��ت .میانگین قیمت مسکن کشور
در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و  172هزار
تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعالم
شد .یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور
میانگین  753میلیون و  60هزار تومان اس��ت و اگر
همی��ن رق��م را مالکی برای قیمت خانههای خالی
قرار دهیم ارزش تقریبی  ۲.۶میلیون واحد خالی به
عدد افسانهای  1957تریلیون و  956میلیارد تومان
میرسد! البته واضح است که این ارقان از تابستان
گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.

کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد؛

انبوه سازان پاشنه آشیل بورس مسکن

گروه زیربنایی :کارشناس مرکز پژوهشهای
مجل��س با بیان" دفن س��رمایه های ملی در
بخش زمین و مس��کن یکی از  ۱۰مش��کل
ب��زرگ اقتص��اد ای��ران اس��ت ،گفت:بخش
زی��ادی از ارزش ش��رکتهای بورس��ی ب��ه
ارزیابی زمین و مس��تغالت آنها وابسته است.
به گزارش اسکناس ،علی فرنام در گفتوگو
با تس��نیم ،اظهار کرد :باید س��از و کار درستی
برای ورود مس��کن به بازار بورس دیده ش��ود،
یعنی پروژهها ش��فاف باش��د .به عبارت دیگر
اعالم ش��ود قرار اس��ت در منطقهای 1000
واحد مس��کونی ساخته ش��ود بایستی ارزش
واقعی زمین مش��خص باش��د .وی با اشاره به
اینکه باید هزینههای س��اخت ،س��هم آورده
متقاض��ی ،س��هم متقاض��ی از ارزش زمین،
زمان س��اخت و ...مش��خص باشد ،ادامه داد:
قرارداد باید به نحوی نوشته شود تا سازنده یا
صاحبان صندوق بهگونهای نباشد که بتوانند
با تاخیر پروژه و طوالنی کردن آن و رساندن
به حقالزحمههای باالتر یا ادعا درباره خسارت
تغییرات قیمتی ریس��ک را به سرمایهگذاری
که تقاضا مصرفی منعکس کنند .پژوهش��گر
مرکز پژوهش��های مجلس ش��ورای اسالمی
بیان کرد :در واقع س��ازنده یا صاحب صندوق
نباید بهگونهای عمل کند که سود متقاضیان
مصرف��ی را ب��ه نفع خودش��ان کاهش دهند.
فرنام گفت :قس��متی هم که بهعنوان ارتباط
بورس و مس��کن میتوان به آن اش��اره کرد
نقش امالک و مستغالت در دارایی شرکتها
و ارزیابیهای مربوطه است .مشکلی در کشور
داریم این است که سهم بسیار باالیی منابع و
س��رمایههای کشور در بخش زمین و مسکن
با توجه به ماهیت سرمایهای دفن شد ه است.
وی ادامه داد :حتی میتوان گفت این مسئله
جزو  10مشکل بزرگ اقتصادی کشور است.
ماهیت به شدت سرمایهای زمین و مسکن و
ناکارآمدی ضوابط ،مقررات و نظارتهایی که
در این بخش داریم ،پاشنه آشیل این حوزهها
ش��ده اس��ت .وی تاکید کرد :به جای این که

منابع مالی به س��رمایه تولید تبدیل ش��ود به
صورت س��وداگری مسکن و مستغالت خود
را نشان میدهد .بسیاری از شرکتهایی هم
که در بورس هس��تند بخش زیادی از ارزش
آنها وابس��ته به ارزیابی زمینها و مس��تغالتی
اس��ت که در اختیار دارند .اگر از این موضوع
برای تامین مالی همین ش��رکتها اس��تفاده
ش��ود ،یعنی منابع آزاد ش��ود از جمله اراضی
داخ��ل ش��هرها ،س��اختمانها و امالک و در
کل ای��ن مجموعهه��ای بزرگ از بنگاهداری
و مس��تغالت خارج ش��وند از یک سو از شدت
تقاضا س��رمایهای سیری ناپذیر بازار مسکن
کاس��ته میش��ود و از س��وی دیگر منابع فریز
ش��ده در بخش تولید اس��تفاده خواهد ش��د.
س��ازندگان زیاده خواه پاش��نه آش��یل بورس
مسکن کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر نیز
با اش��اره به اینکه بهطور کلی اینکه مسکن
بتواند از بورس برای خودش تامین مالی کند،
مس��ئله پسندیدهای است به تسنیم گفته بود:
در کشور اما عموما تامین مالی بخش مسکن
از نظ��ام پولی و بانکی انجام میش��ود .فرنام
اف��زود :بهطور خ��اص دغدغهها و مالحظات
خیلی جدی وجود دارد؛ اینکه به چه نحوی
س��ازوکار ورود مس��کن به بازار سرمایه انجام
ش��ود.به تعبیر دیگر طراحی س��ازوکار و نحوه
ورود در کلی��ت موض��وع اثرگذار اس��ت ،اگر

ارکان به درس��تی دیده ش��ود میتواند پدیده
مثبتی برای بازار مس��کن تلقی ش��ود اما در
غی��ر اینص��ورت با تبعات منفی روبرو خواهیم
ش��د .کارش��ناس اقتصاد مسکن بیان کرد :از
جمله تبعات بورس مسکن اگر عمدتا داللت
بر امالک و اراضی موجود داش��ته باش��د یعنی
امالک ساخته شده در بورس مسکن مد نظر
باش��د این نگرانی به وجود میآید با توجه به
ماهیت بورس که تالش دارد با ارزش افزوده
واحدهای سرمایهگذاری افزایش یابد ،باعث
افزای��ش قیم��ت و داللی ش��ود .فرنام با بیان
اینکه این یک نگرانی جدی راهاندازی بورس
مسکن اس��ت ،افزود :س��ازوکارهای زیادی
وجود دارد که میتوان آنها را به س��مت تولید
مسکن هدایت کرد و در جنبه خرید و فروش
با یک س��ری ضوابط در بخش��ی از بازار سهام
میتواند عمل کرد که فش��اری به متقاضیان
مصرف��ی مس��کن وارد نکند .وی بهمثالی در
اینباره اش��اره و تصری��ح کرد :صندوقهای
پروژهای که روی زمین و مسکن کار کرده و
تامین اعتبار کند میتواند اقدام مثبت و موثری
باشد .تجربه این برنامه را در بورس داشتهایم؛
در گذش��ته چند صندوق زمین و س��اختمان
داش��تیم ک��ه البته عملک��رد آن انگیزه کمی
برای سهامداران ایجاد کرد .وی توضیح داد:
در سالهایی که افزایش قیمت مسکن قابل

توجهی وجود داش��ت ،این صندوقها نهایت
در ح��د س��ود بانک��ی یا کمی بی��ش از آن به
س��هامداران س��ود پرداخت کردند ،با وجودی
که این صندوقها ارزشافزوده بسیار باالیی
را برای صاحبان صندوقها به دنبال داش��ت.
پژوهش��گر مرکز پژوهشهای مجلس تاکید
کرد :این صندوقها نیازمند س��ازوکار بس��یار
دقیقی اس��ت که تامین اعتبار بهعنوان پاشنه
آشیل مسکن از بازار سرمایه اجرایی شود .اما
در عی��ن حال باید منافع پروژههای مس��کن
بهصورتمستقیمبهمتقاضیوسهامداربرسد.
در صندوقهای مسکن باید سود متعارفی به
واسطهها و طراح یونیت سرمایهگذاری برسد،
اگر به این صورت طراحی ش��ود قاعدتا س��ود
و منفعت به متقاضی خواهد رس��ید .فرنام به
تجربه اجرای طرح فروش متری مسکن اشاره
کرد و افزود :این پروژهها باید بهگونهای باشد تا
کل ارزشافزوده ناشی از فروش مجموعه بین
یونیتها بهطور مساوی تقسیم شود .مشکلی
ک��ه در ف��روش متری یا امتیازی مس��کن یا
شیوههایمشارکتیکهوزارتراهوشهرسازی
در حال اجرای آن است ،این است که ضلع سوم
(واس��طه یا س��ازنده) میتواند امتیازات اصلی
پروژ ه را به نفع خودش دریافت کند ،مخاطب
و قشری که نیاز مصرفی دارد و میخواهد در
پروژه ساکن شود یا سرمایهگذاری مولد انجام
دهند از بهرههای اصلی منتفع نمی شود .وی
یادآور شد :چنانچه جزئیات مشخص نباشد و
کل منافع پروژه به کل س��هامداران بهصورت
مس��تقیم تقسیم نش��ود این امکان را به وجود
میآورد در یک پروژ ه س��اختمانی تفاوت بین
واحدهایی که در طبقات پایین و باال ،شمالی
و جنوب��ی ،نقش�� ه واحده��ا و دید و منظر وجود
دارد .ارزش  2واحد مسکونی هم متراژ در یک
پروژه بیش از 2برابرتفاوتداش��ته باش��د.وی
ادامه داد :معموال تمام مزیت و رانت عایدی این
تفاوت به واسطه یا سازنده مشارکتی میرسد
یا بهطور س��لیقهای توس��ط دس��تگاه اجرایی
تخصیص مییابد.

اخبار

قیمتبلیتهواپیماباحذف
فاصلهگذاریاجتماعیکاهشنمییابد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه
افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال گذشته ارتباطی
ب��ا اجباری ب��ودن رعایت پروتکلهای بهداش��تی
ب��رای مب��ارزه ب��ا کرونا ندارد ،گفت :قرار نیس��ت با
پایان کرونا و حذف فاصله گذاری اجتماعی قیمت
بلیت هواپیما کاهش یابد .محمدحس��ن ذیبخش،
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید براینکه افزایش 10
درصدی قیمت بلیت هواپیما در آبانماه سال گذشته
هیچ ارتباطی با الزام رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
ندارد ،گفت :با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،از
پاییز س��ال گذشته تمام شرکتهای هواپیمایی در
پروازهای داخلی برای حفظ سالمت مسافران باید
فق��ط به ان��دازه  60درصد ظرفیت هواپیما پذیرش
مس��افر داش��ته باش��ند و البته هنگام فروش بلیت و
در فرودگاهها پیش از س��وار ش��دن مسافران فرایند
غربالگری بین مسافران با اتصال به سامانه وزارت
بهداشت انجام میشود.

دستورالعملتعیینقیمتبلیت
حملونقلجادهایودریاییتصویبشد

ش��ورای عالی ترابری طی جلس��های با حضور وزیر
راه و شهرس��ازی دس��تورالعملهای تعیین قیمت
بلیت مسافر حملونقل جادهای و دریایی را تصویب
کرد .به گزارش تس��نیم ،نشست  217شورایعالی
هماهنگی ترابری کشور با دو دستور جلسه بررسی
پیشنویس دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل و نقل
عمومی مس��افر جادهای و پیشنویس دستورالعمل
نرخگذاری بلیت ش��ناورهای مسافری در ساختمان
دادمان وزارت راه و شهرس��ازی برگزار ش��د .در این
جلس��ه که به ریاس��ت وزیر راه و شهرسازی برگزار
ل نرخ بلیت حمل و نقل عمومی
ش��د ،دس��تورالعم 
مسافر جادهای و همچنین دستورالعمل نرخگذاری
بلیتهای ش��ناوری مس��افری با این ش��رط که بند
رسیدگی به شکایتها به آن اضافه شود و تعیین نرخ
بلیت حتما با هماهنگی و نظارت سازمان راهداری در
خصوص نرخ بلیت حمل و نقل عمومی جاده ای و
همچنین نظارت سازمان بنادر و دریانوردی برای نرخ
گذاری بلیت حمل و نقل شناورهای مسافری انجام
شود ،موافقت شد و مورد تصویب قرار گرفت.

