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بررســی دستاوردهای بانکی دولت یازدهم پس از توافق هستهای

احیای روابط بانکی بین المللی در پسابرجام

تغییرات
ملموس

برجام بانک های خارجی را به ایران بازگرداند /تعداد روابط کارگزاری بانکی از  40مورد در  92به  234مورد در ســال  95رســید

گروهاقتصادی  /اکنون و دوران پسابرجام،
کشـ ــور در عرصه بینالمللی جان تازهای
یافته و با امکان فروش بیشـ ــتر نفت و نیز
تدابیر مفید دولت در زمین ه کنترل تورم،
امکان دسـ ــتیابی به ارقام مناسـ ــب رشد
اقتصـ ــادی فراهم شـ ــده اسـ ــت ،هر چند
دسـ ــتاوردهای برجام قابل انکار نیسـ ــت
ولی تحقق و عملیاتی شدن گشایشهای
آن امری زمانبر است .با این حال برخی با
دستاویز قرار دادن این دستاورد بی بدیل
ملی سـ ــعی در کوچک کردن آنچه دارند
که متعلق به یک ملت است شاید بتوان
ایـ ــن گونه برداشـ ــت کرد کـ ــه اینان همان
کسـ ــانی هسـ ــتند که به دنبـ ــال حاکمیت
یکسـ ــویه نظـ ــرات خـ ــود بـ ــدون توجه به
خواسـ ــته فرد فرد شـ ــهروندان کشـ ــورند؛
رویکـ ــردی که پیـ ــش از این و در سـ ــالیان
گذشـ ــته بخت خـ ــود را در کارزار جدال بر
سر تدبیر و بیمنطقی و بیثباتی آزموده
اسـ ــت .آنچه در ادامـ ــه میخوانید برخی
از گشـ ــایشهای حاصل از این دسـ ــتاورد
بزرگ ملی است.
ëëامکانپذیرشدنپرداختهای
بینالمللی
در زمان تحریمها علیه ایران به دلیل
همکاری نکردن بانکهـ ــای بینالمللی
و نبـ ــود کانالهـ ــای پرداخـ ــت ،امـ ــکان
پرداختهـ ــای بینالمللی نظیـ ــر هزینه
حق عضویت در سازمانهای بینالمللی
و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمای ه و
سهام در سازمانهای مذکور میسر نبود.
این امر ،از یک سو بهر ه مندی از امکانات
و تسهیالت ارائه شده توسط سازمانهای
بینالمللی را غیرممکن ساخته و از سوی
دیگر جایـ ــگاه کشـ ــور را در سـ ــازمانهای
مذکور با تهدید مواجه کـ ــرده بود .پس از
حصول توافق برجام امکان پرداختهای
معوق ایـ ــران فراهم شـ ــد و کشـ ــور تمام
تعهدات بینالمللی خـ ــود را ایفا کرد .در
حـ ــال حاضر ،تمام اقسـ ــاط تعهد دولت

نسـ ــبت به سـ ــازمانهای بینالمللی ،در
تاریخهای از پیش تعیین شده ،به موقع و
بدون فوت وقت پرداخت میشود.
ëëافزایشمراوداتبینالمللی
بانـ ــک مرکزی پیـ ــش از سـ ــال 1387
دارای  206فقـ ــره حسـ ــاب و  46کارگـ ــزار
بود .طی سـ ــالهای  87تـ ــا  89با افزودن
 35کارگـ ــزار و  75فقـ ــره حسـ ــاب ارزی،
بانک مرکزی مجموعـ ــاً دارای  281فقره
حساب ارزی شـ ــد .در دوران تحریمهای
بینالمللـ ــی و از ابتـ ــدای سـ ــال  1391تـ ــا
پایان سال  1393بسـ ــیاری از بانکهایی
که از قبـ ــل دارای روابط کارگزاری با بانک
مرکـ ــزی بودند از انجام مـ ــراودات بانکی
سرباز زدند .به منظور مقابله با تحریمها
 46فقره حساب نزد  12بانک که عمدتاً از
وضعیت مالی و اعتباری بسیار ضعیفی
برخـ ــوردار بودنـ ــد در کشـ ــورهای چیـ ــن،
روسیه و بالروس افتتاح شد .در این دوران
تعـ ــداد بانکهـ ــای کارگزار نظـ ــام بانکی
کشـ ــور ،در طول دولتهـ ــای نهم و دهم،
روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه
به افزایش فشار تحریمهای بینالمللی
بـ ــه پاییـ ــن ترین حـ ــد آن در سـ ــال 1393
رسـ ــید .پس از مذاکرات هسته ای و توافق
برجـ ــام ،روند رو به رشـ ــد روابط کارگزاری
در سـ ــال  1394آغاز شـ ــد و بر این اساس
و از ابتـ ــدای بهمـ ــن  1394تاکنـ ــون بانک
مرکزی به افتتاح  52فقره حساب جدید
نزد  23بانک مختلف اروپایی و آسیایی از
جمله بانکهای مرکزی ایتالیا ،اتریش و
دیگر بانکهای تجاری بزرگ و متوسـ ــط
اقدام کرد .بـ ــا این حال بایـ ــد این نکته را
نیـ ــز مدنظـ ــر قـ ــرار داد که جلـ ــب اعتماد
طرفهـ ــای مقابـ ــل امـ ــری زمانبر اسـ ــت
که نیاز بـ ــه تعامالت بینالمللـ ــی و ارائه
تصویر مثبت از اقتصـ ــاد ایران و فعالیت
بانکهای ایرانـ ــی در صحنه بینالمللی
دارد که امید اسـ ــت بـ ــا تالشهای انجام
شـ ــده روابط کارگزاری روند رو به رشـ ــدی

را طی کنـ ــد .در حال حاضر بانک مرکزی
مجموعاً دارای  85فقره حساب کارگزاری
فعال نزد  51بانک مختلف است که از این
تعداد  9بانک که در زمان تحریمها قطع
همکاری کـ ــرده بودند ،مجـ ــدداً اقدام به
برقراری ارتباطات بانکی با بانک مرکزی
کردهانـ ــد .همچنیـ ــن  43فقـ ــره حسـ ــاب
جدید نزد  23کارگزار جدید به فهرسـ ــت
حسـ ــابهای بانک مرکزی افزوده شـ ــده
است .همچنین تعداد بانکهای کارگزار
شـ ــبکه بانکی کشـ ــور طی  10سال گذشته
تغییرات زیادی داشته است .همان گونه
که مالحظه می شـ ــود روند صعودی را از
سال  1394آغاز کرده است.
عالوه بر این کل اقساط دریافت شده
از ابتدای برنامه اقدام مشترک ()JPOA
(تاریخ  30دی  )1392تا پایان دوره هفت
ماه معادل  11.9میلیارد دالر بوده اسـ ــت.
همچنین در مجموع مبلـ ــغ  8میلیارد و
 770میلیـ ــون دالر به حسـ ــاب بانکهای
ایرانی در ژاپن و سوئیس واریز شده است.
الزم به ذکر اسـ ــت که از ابتدای برجام
تـ ــا پایـ ــان سـ ــال  ،1395مجمـ ــوع حجم
داراییهای ارزی آزاده شده بانک مرکزی
رقمـ ــی بالغ بـ ــر  26.4میلیـ ــارد دالر بوده
است.
 ëëپیامرسانیمالیبینالمللی
برقـ ــراری ارتباطـ ــات سـ ــوئیفتی از
نخسـ ــتین دسـ ــتاوردهای حاصل شده در
برجام بود .سـ ــوئیفت یک ابـ ــزار ارتباطی
است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی
همچون گشـ ــایش حواله ،اعتبار اسنادی
و دیگـ ــر خدمات بانکی کـ ــه در رده روابط
کارگزاری گنجانده میشود ،تفکیک کرد.
به بیان بهتر سـ ــوئیفت یا ارتباطات مالی
بین بانکی ،یک ابزار ارتباطی  -مخابراتی
اسـ ــت که به تنهایی نمیتواند گر ه گشای
ارائه خدمات بانکی بینالمللی باشـ ــد و
این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش
میان دو بانک ایجاد شـ ــده اسـ ــت همراه

تعداد بانکهای کارگزار نظام بانکی طی  10سال گذشته
سال
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
10ماهه
1395

آسیا
277
242
186
182
159
97
76
30
24
37
82

اروپا
283
218
147
138
89
60
40
8
8
62

145

آفریقا
35
29
22
14
12
3
2
1
1
3
5

باشد تا بتوان از طریق آن به ارائه خدمات
به مشتریان پرداخت.
بانکها هنگام ایجاد روابط کارگزاری
ابتـ ــدا بـ ــه مطالعـ ــه دقیـ ــق صورتهای
مالی یکدیگر بر اسـ ــاس هزین ـ ـ ه وفایده
میپردازند و بعد از حاصل شدن توافق
طرفین ،ارائـ ــه متقابل خدمات بانکی از
طریق سیسـ ــتمهای ارتباطـ ــی همچون
سوئیفت به مرحله اجرا میرسد .بدین
ترتیب سـ ــوئیفت را باید ابـ ــزاری در کنار
ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا فکس
دانسـ ــت و اگـ ــر روابـ ــط کارگـ ــزاری ایجاد
نشده باشـ ــد ،سـ ــوئیفت نیز بیاستفاده
خواهـ ــد بـ ــود .در دوران اوج تحریمها و

وزیر راه :اجرای مسکن مهر  ،قیمت زمین را  9برابر و ساختمان را  6برابر کرد
سهیال یادگاری

برخـــوردار بـــودن از مســـکن بـــا کاهش
هزینههای خانوار کیفیت زندگی را از نظر
مسائل رفاهی افزایش میدهد به همین
خاطر همیشه شـــاخص مسکن جایگاه
مهمی در بررسی شاخصهای اقتصادی
دارد و آمـــار مســـکن در پایـــان دوره
دولتهای پیشین و در برنامه دولتهای
جدید مورد توجه بوده اســـت .با نزدیک
شـــدن به انتخابات ریاست جمهوری هر
کدام از کاندیداها برنامههای خود را برای
خانهدار شدن مردم ارائه میکند که البته
برخی از آنان موافق ادامه طرح مســـکن
مهر هســـتند طرحی که در دولت گذشته
به اجرا درآمد که به اعتقاد دولت جدید
و نظر بســـیاری از کارشناســـان ،این طرح
به خاطر اشکاالت فراوان نه تنها اهداف
اولیـــهای ماننـــد خانه دار شـــدن اقشـــار
ضعیف و متوســـط را برآورده نکرد بلکه
به خاطر مصرف حدود  50هزار میلیارد
تومان اعتبار عامل گرانی زمین و مسکن
و تورم  40درصدی در کشور شد.
هجـــوم ســـرمایهها بـــه بازار مســـکن
در ســـالهای پایانـــی دهـــه  80تا ســـال
 92جهـــش قیمـــت را در این ســـالها در
مســـکن ایجاد کـــرد .این حجم ســـرمایه
بـــه خاطر شـــرایط اقتصـــادی نامطلوب
در بخشهای تولیـــدی مانند صنعت و
کشاورزی به سمت مسکن و بازار ارز و طال
سرازیر شد و با رونق داللی و سوداگری اثر
معکوس در این بخشها بر جا گذاشت.
نگاهی به آمارهای متوســـط قیمت یک
مترمربع واحد مســـکونی در کشور نشان
میدهد از ســـال  90تـــا  92این افزایش با
شیب و شتاب بیشـــتری حادث شده ،در
حالی که در سال های بعد از  92از شیب
صعودی رشد قیمت کاسته شده تا آنجا

نیم نگاه

ëëسال  94با متوسط نرخ رشد کشـــوری برابر با  1/5درصد ،کمترین
نرخ رشد ساالنه قیمت را به خود اختصاص داد.
ëëدولت یازدهم در واقـــع میراث دار جهـــش  ۳۰۰درصدی قیمت
مســـکن از دولت های نهم و دهم اســـت که به گفته کارشناسان در
نتیجه دو رویکرد مسکن مهر و شهرفروشی طی یک دهه قبل از سال
 ۱۳۹۲در کالنشهرها ایجاد شده است

که سال  94با متوســـط نرخ رشد کشوری
برابـــر بـــا  1/5درصد ،کمترین نرخ رشـــد
ساالنه قیمت را به خود اختصاص داده
اســـت .دولت یازدهم در واقع میراث دار
جهـــش  ۳۰۰درصدی قیمت مســـکن از
دولت های نهم و دهم است که به گفته
کارشناســـان در نتیجه دو رویکرد مسکن
مهر و شهرفروشـــی طی یـــک دهه قبل
از سال  ۱۳۹۲در کالنشـــهرها ایجاد شده
اســـت .بنابراین جهـــش ناگهانی قیمت
مســـکن موجب کاهـــش تقاضا و ســـایه
رکود در این بازار شـــد .دولت تالشهایی
مانند چند برابر کردن وام خرید مسکن،
نوســـازی بافت های فرســـوده را به جای
ســـاخت خانههـــای لوکســـی کـــه اکنون
بدون تقاضا مانده اســـت برای خروج از
رکود مســـکن اجرا کرد .با همه اشکاالتی
که مسکن مهر داشـــت اما دولت خود را
ملزم به تکمیل این طرح کرده و ســـهم
 55درصدی در تکمیل طرح دارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
درباره این طرح میگوید :اجرای «مسکن
مهـــر» قیمت زمیـــن را  ۹برابـــر و قیمت
ساختمان را  6برابر کرد .به گفته آخوندی
ســـازمان بازرســـی در دولت قبل گزارش
داد ،اغلب واحدهای تحویل داده شـــده
به متقاضیان تکمیـــل نبودهاند .با توجه
به سیاســـت دولت مبنی بـــر کنترل تورم
حدود  ۴۰درصدی ناشـــی از ورود حجم
نقدینگی معادل بیش از  40هزار میلیارد
تومان از طریق بانک مرکزی و جانمایی
نامناسب مسکن مهر ،ادامه روند دولت
گذشته توســـط دولت فعلی منطقی به
نظر نمیرسد.
اما رکود امروز بازار مســـکن ،عالوه بر
سیاستهای اشـــتباه مانند مسکن مهر
به خاطر دسترســـی افرادی به تسهیالت
ارزان و اســـتفاده آنـــان از رانـــت در ایـــن
بخش اســـت که در ســـالهای گذشته به
جای ســـاخت مســـکن مورد نیاز اقشـــار

وزیر نیرو :عمده ریزگردها از کشورهای دیگر میآید

وزیر نیرو گفت :منشـــأ ریزگردهای خوزســـتان و ایالم
عمدتاً ناشی از خشک شدن تاالبهای عراق سوریه و
اردن و عربســـتان است .بخش کمتری از گرد و غبارها
مربوط به خشک شدن داخل کشور است.
حمیـــد چیـــت چیـــان در دومیـــن روز از کنفرانس
بینالمللـــی آب مجـــازی افزود :ریزگردها بر اســـاس
مطالعـــات و آمارهای ســـازمان هواشناســـی کشـــور و
تصاویر ماهوارهای سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱تعداد ۵۲۹

طوفان مستقل به مرزهای غربی رسیده که کانونهای
مختلفـــی دارد .وزیر نیـــرو تصریح کـــرد :محدودیت
منابع آب از نظر کیفی و کمی تأمین آب را در آیندهای
نـــه چنـــدان دور به یکـــی از چالشهای اصلی کشـــور
تبدیل خواهد کرد .ایران با سرانه  ۱۴۵۰متر مکعب به
ازای هر نفر در سال مانند بسیاری از کشورهای منطقه
در مرحله تنش آبی قرار دارد.
بـــه گفته این مقام مســـئول با وجود ســـرانه پایین
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اقیانوسیه
14
8
2
1
0
0
0
0
0
0
1

کل
633
513
364
340
264
164
119
40
33
103
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<مسکن مهر> و سوداگری 2 ،عامل اصلی گرانی مسکن
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در کشور

قاره امریکا
24
16
7
5
4
4
1
1
0
1

مردم مسکنهای لوکســـی ساخته شده
کـــه اکنون با خالی ماندن آن ها ســـرمایه
هنگفتـــی را در این بازار خوابانده اســـت
کـــه بیـــش از رکـــودی اســـت کـــه ممکن
اســـت به شـــکل دورهای رخ دهد .این را
کمال اطهـــاری ،کارشـــناس اقتصادی و
متخصـــص حـــوزه مســـکن میگوید .به
بیـــان او افرادی که بـــه رانتهای خاص
دسترســـی دارند ،توانســـتند به این بازار
وارد شـــوند و نتیجهاش قفلشـــدن بازار
مسکن شد.
کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن
معتقـــد اســـت زمیـــن ،ســـاختمانهای
نیمهتمام و مســـکنهای ســـاخته شده
اما خالی از سکنه نقش مهمی در ایجاد
رکـــود در بازار مســـکن دارند ســـوداگری
موجب شـــده بـــه جـــای آنکـــه در دیگر
بخشهـــا ســـرمایهگذاری شـــود منابع از
همان بخشها خارج و به مسکن منتقل
شد .میزان عرضه مسکن در دولت دهم
بیش از  3میلیون و  300هزار واحد است
که با چند برابر شدن نسبت به سالهای
قبـــل از آن و افزایـــش بیرویـــه صـــدور
مجوزهـــای ســـاختمانی بـــه خاطر عدم
تناسب عرضه و تقاضا رکود بازار مسکن
را دامن زد و رکود طوالنـــی را نیز در بازار
مسکن شکل داد.
اما در حال حاضربرخی کاندیداهای
ریاســـت جمهوری بر ادامـــه طرحهایی
مانند مسکن مهر یا ساخت انبوه مسکن
تأکید میکنند که به زعم کارشناســـان با
توجه به کند شـــدن نرخ رشـــد جمعیت
نسبت به دهه  60و آمار باالی خانههای
خالـــی به جای ســـاخت انبوه مســـکن با
طرحهایی مانند حمایـــت از متقاضیان
واقعی مســـکن میتـــوان در ســـالهای
آینده با ســـر و سامان گرفتن بازار مسکن
نیز روی ریل رونق حرکت کند.

آب تجدید پذیر میزان برداشـــت و مصرف آب بسیار
باالست و باید اصالح گردد.
وزیر نیرو با اشـــاره به میزان بارش در کشـــور گفت:
بارش متوسط باران از  ۲۴۹میلیمتر در سال در  ۸سال
اخیر به  ۲۱۴میلیمتر در ســـال کاهش پیدا کرده است
این مقدار بســـیار پایینتر از یک ســـوم متوسط بارش
جهانی است و بدین ترتیب کشـــور ما جزو کشورهای
خشک جهان محسوب میشود.
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در بحث پیام رسـ ــانیمالی بینالمللی
سـ ــوئیفت اکثـ ــر بانکهـ ــای ایرانی قطع
شده بود و از مکانیسمهای سنتی مانند
تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی
مالی اسـ ــتفاده میشـ ــد .این امـ ــر دارای
هزینههـ ــای بسـ ــیار باالتر و ریس ـ ـکهای
بیشتر بود و در مواردی نیز با تأخیر انجام
می شد.
پس از برجام ،ارتباط سـ ــوئیفت تمام
بانکهای ایرانی که نام آنها از فهرسـ ــت
تحریمها خارج شـ ــد ه بود ،مجدداً برقرار
شـ ــد و ارائه تمـ ــام خدمات پیام رسـ ــانی
دیگر نیز مجاز اعالم شده است و پیامها
به نحو ایمن و با کمتریـ ــن هزینه مبادله

میشـ ــوند .درحال حاضر نـ ــام  29بانک
ایرانی در وبسایت سوئیفت آمده و این
موضوع نمایانگر آن است که این بانکها
به سیسـ ــتم سـ ــوئیفت متصل هسـ ــتند.
سـ ــوئیفت در کاهـ ــش هزینههـ ــای بانکی
بسیار تأثیرگذار است.
نمودار منتشـ ــر شـ ــده نشان می دهد
که پیامهای سـ ــوئیفتی بانـ ــک مرکزی در
زمان تحریم کامالً قطع شـ ــده بود و پس
از برجام و با تالش دولت یازدهم مجدد
شروع شد.
 ëëبازپس گیری سهم ایران از بازار
جهانینفت
انتقال وجه حاصـ ــل از فروش نفت و
سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا
همچنان از طریق حسـ ــابهای گشایش
شـ ــده نـ ــزد بانکهـ ــای مرکـ ــزی اتریش،
ایتالیا و ژاپن همچنین بانکهای تجاری
کشـ ــورهای اتریـ ــش ،ایتالیـ ــا ،سـ ــوئیس،
بلژیک،اسـ ــپانیا ،هند ،کره جنوبی،ژاپن،
چین ،ترکیه و روسیه در حال انجام است.
پـ ــس از تشـ ــدید تحریـ ــم هـ ــا ،میزان
صادرات نفـ ــت ایران ،رونـ ــد نزولی خود
را در ابتـ ــدای سـ ــال  1391آغـ ــاز کـ ــرد و
خریداران نفت کشـ ــورمان تا حد امکان،
میزان خریدشـ ــان را کاهـ ــش دادند .این
رونـ ــد نزولی از بهـ ــار  1394و بـ ــا توجه به
فعالیـ ــت های تیم مذاکره کننده هسـ ــته
ای و توافقات برجـ ــام ،روند صعودی در
پیش گرفت و براسـ ــاس آخریـ ــن آمار در
پاییز  1395تا  2میلیون و  313هزار بشکه
در روز (باالتـ ــر از میـ ــزان صادرات فصلی
آن در سال های  1388تا  )1390افزایش
پیدا کرد.
متوسـ ــط تولید روزانه نفـ ــت خام نیز
پس از افت در زمان اوج تحریم ها ،روند
رشـ ــد را طی کرده و به سطح  3میلیون و
 963هزار بشـ ــکه (باالتر از سـ ــطح تولید
روزانـ ــه در فصـ ــول سـ ــال هـ ــای  1388تا
 )1391در روز طی پاییز سال  1395رسید.
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روایت مردم از «تغییرات ملموس»
در  4سال گذشته

هشـ ــتگ تغییرات  -ملموس از آن دست هشتگهایی
است که مردم به بخش بخش زندگی خود اشاره میکنند
و میگویند در گذشته وضعیتشـ ــان چگونه بوده و االن
وضعیت به چه نحوی است.تغییراتی که براحتی قابل رؤیت است و نیازی به آمار
و ارقام ندارد.بخشی از تغییراتی را که مردم در زندگی روزمره خود دیدند و توئیت
کردند .بخشـ ــی از این توئیتها را که با هشـ ــتگ  #تغییرات ملموس در شبکههای
اجتماعی منتشر شده ،با هم میخوانیم:
بهبود کیفیت هوا در این سالهای اخیر اتفاق افتاد .دیگر مدارس مثل سالهای
قبلتعطیلنمیشود/.شایانموسوی
دوباره خوشحال شدیم که در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم/.محسناحمدی
واقعی شـــدن قیمت نان ،آرزوی خیلی از ما ایرانیان بود اما هیچ دولتی جرأت
اجرای آن را نداشت .دولت سعی کرد با واقعی کردن قیمت نان از حیف و میل
شدن آن جلوگیری کند/.مهدینامی
بازگشایی بانکهای خارجی را فراموش نکنید .تمام بانکهای تعطیل ما بعد
از برجام دوباره کار خود را آغاز کردند/.علیرضاسلطانی
دولت یازدهم پســـرفت احمدینژاد در رشـــد اقتصـــادی را برگرداند /.محمد
جالییپور
پیوســـتن ایران به اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشـــویی و گزارشگیری مالی
بر اساس استاندارد حسابرسی .واقعاً دست مریزاد دارد/.مسعودبهروزی
دولت روحانی میزان قاچاق کاال را  40درصد کم کرد/.علیقلیزاده

 ëëصادرات 20میلیونتنیفوالد خام
کیـ ــوان جعفـ ــری طهرانی مدیـ ــر بینالملـ ــل انجمن
اخبار
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت :ایران
براسـ ــاس سـ ــند چش ـ ـمانداز  1404صـ ــادرات  15تا 20
میلیون تن فوالد خام را پیشبینی کرده و این درحالی
است که نیاز بازار مصرف داخل هم حدود  35میلیون تن برآورد شده است/.ایرنا
ëëطولراههایهواییایرانبه 15هزارکیلومتررسید
رحم ـ ـتاهلل مـ ــه آبـ ــادی مدیرعامل شـ ــرکت فرودگاههـ ــا و ناوبری هوایـ ــی ایران
میگوید ،با افتتاح  5هزار و  200هزار کیلومتر راه هوایی ،طول راه هوایی در آسمان
ایران به  15هزار کیلومتر افزایش یافت و تمام نقاط شکسـ ــت و پیچش این راهها
برای انجام پروازهای مستقیم برطرف شده است/.ایرنا
ëëپرداختغرامت ۳۰میلیاردیبهمرغداران
مهدی خلج رئیس سـ ــازمان دامپزشـ ــکی کشور گفت :این سـ ــازمان با پرداخت ۳۰
میلیارد تومـ ــان از دولت ،غرامت مرغداران را بابت آنفلوانـ ــزای فوق حاد پرندگان
پرداخت کرده است و اکنون هیچ بدهی از این منظر به پرورش دهندگان ندارد/.مهر
ëëلغوعوارضعبورازترکمنستان
محمدجواد عطرچیان مدیرکل دفتر حمل و نقل بینالملل و ترانزیت سـ ــازمان
راهداری از تهیه پیشنویس تفاهمنامه تأسیس کریدور خلیج فارس ـ دریای سیاه
با مشارکت  ۵کشـ ــور اروپایی با ایران خبر داد و گفت:عوارض عبور از ترکمنستان
بزودی برای کامیون داران لغو خواهد شد/.مهر
 ëëتدوین 13هزار استاندارد در دولت یازدهم
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت 30 :هزار استاندارد کاال
و خدمات از سال  1330تاکنون در کشور تدوین شده که  13هزار مورد آن در دولت
تدبیر و امید بوده است /.ایرنا

