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عملکرد بی نظیر بانک پاسارگاد در سال 
1400؛ از رشد 63درصدی تا بانکی برتر

بانک پاســارگاد با نماد »وپاسار« از گروه بانک ها و 
مؤسســات اعتباری با سرمایه ثبت شده 131 هزار 
میلیارد ریال در بورس تهران توانست سال 1400 را 
با انجام فعالیت های مستمر در حوزه های بانکداری 
و ســرمایه گذاری های کارآمد و حتی در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی، ســربلند ســپری کند و برگ 

زرینی در بین دیگر رقبای خود به دست آورد. 
گــزارش پیش رو به بهانه مجمــع عمومی عادی و 
ســالیانه این بانک، به فعالیت بانک پاســارگاد در 
حوزه های مختلف و کسب دستاوردهای چشمگیر 
آن در این ســال می پردازد و بــا ارائه نمونه هایی، 
برتــر بودن این بانک را در عرصه های بین المللی و 
داخلی، در حوزه مســئولیت اجتماعی از یک سو و 
مدیریت مالی و بانکداری نشــان می دهد. بر اساس 
گزارش عملکرد بانک پاســارگاد با نماد »وپاسار« 
در کدال، این طور به نظر می رســد که این شرکت 
سودی خالص در عملکرد سال 1400 خود به ثبت 
رســانده است که این ســود نسبت به سال 1399 
رشد63 درصدی را نشان می دهد. سود خالص بانک 
پاسارگاد در ســال 1400 حدود 16.109 میلیارد 
تومان برآورده شــده اســت که این رقم در ســال 
1399 نزدیک بــه 9.868 میلیارد تومان بوده که 
این تفاوت ارقام رشد 63درصدی را نشان می دهد.
گزارش عملکرد بانک پاســارگاد با نماد »وپاسار« 
در 1400 نشــان می دهد این بانک همچنین رشد 
قابل توجهــی در دیگر بخش هــای خالص درآمد 
تسهیالت و ســپرده گذاری، خالص درآمد کارمزد، 
درآمد عملیاتی و ســود انباشته داشــته است. بر 
اساس این گزارش، سود خالص »وپاسار« در درآمد 
تسهیالت اعطایی و ســپرده گذاری و اوراق بدهی 
در دوره منتهــی به 29 اســفند 1400 در حدود 
39.483 میلیارد تومان بــوده و این رقم در مدت 
مشابه ســال قبل 22.218 میلیارد تومان بوده که 
تغییر 78درصدی را نشــان می دهد.بانک پاسارگاد 
در ســال 1400 در موفقیتی دیگر برای هفتمین 
سال  عنوان بانک ســال جمهوری اسالمی ایران را 
کسب کرد و به عنوان تنها بانک ایرانی در فهرست 
500 بانک ارزنــده جهان قرار گرفــت. طبق این 
ارزیابی که توســط مؤسســه برندفاینانس انجام و 
توسط نشریه بنکر منتشر می شود، بانک پاسارگاد 
در سال 2022 میالدی با 33 پله رشد، در جایگاه 
257 باارزش ترین برندهای بانکی جهان ایســتاد. 
همچنین کســب رتبــه 502 در بین 1000 بانک 
برتر جهان و انتخاب به عنوان بانک سال جمهوری 
اسالمی ایران بخشی از افتخارات بانک پاسارگاد در 

سال 1400 بوده است.

 اعطای 42 هزار فقره تسهیالت ازدواج
  فرزندآوری و خوداشتغالی 
توسط بانک سپه در تیرماه

42 هزار فقره تســهیالت تکلیفی توسط بانک در 
حوزه های فرزنــدآوری ، ازدواج، وام بدون ضامن و 
قرض الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد امام)ره( و 

قرض الحسنه خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ این بانک، 
در راســتای همراهی با سیاست های دولت محترم 
و اجرای تکالیــف ابالغی از ســوی بانک مرکزی، 
درتیرماه سال جاری نســبت به پرداخت 10 هزار 
و سیصد و پنجاه و نه فقره تسهیالت فرزندآوری به 
مبلغ بیش از 4 هزار میلیارد ریال اقدام و مدیرعامل 
بانک سپه نیز به تمامی شعب بانک در سراسر کشور 
ابالغ کرده که نســبت به تسریع در تکمیل پرونده 
و  پرداخــت تســهیالت فرزندآوری به مشــموالن 
این طرح اقدام کنند.بانک ســپه بــرای حمایت از 
بخش های مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی 
نیز با پرداخت مبلغ 8 هزار و هفتاد و ســه میلیارد 
ریال تســهیالت برای نزدیک بــه 21 هزار و 714 
فقره پرونده، تســهیالت بدون ضامن به شرکت ها و 
اشخاص صاحب کســب وکار در تیرماه سال جاری 
پرداخت کرد تا گامی ارزشــمند در تحقق رشــد 
اقتصادی کشور برداشــته باشد.این بانک از ابتدای 
سال جاری نیز با پرداخت 11 هزار و ششصد و نود 
و دو میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بــا کارمزد 4 درصد به هشــت هــزار و پانصد زوج 
جوان تازه ازدواج کرده، همچنان در زمینه پرداخت 
تسهیالت براساس ســهمیه، نرخ مصوب و دریافت 
وثیقه طبق ضوابط و مقررات اعالم شــده در بودجه 

سنواتی، در زمره بانک های برتر کشور قرار دارد.

رویکرد جدید بانک توسعه تعاون
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون رویکرد جدید 
بانک را توجه به زیرســاخت های توسعه و اشتغال 

کشور دانست.
توســعه  بانک  محمدجعفرایرانی عضو هیات مدیره 
تعاون در پی ســفر اســتانی رئیس جمهور و هیات 
دولت به اســتان همدان، به این استان سفر نمود و 
از شــعب مرکزی همدان، شهید مدنی همدان، بهار 
و اللجین بازدید داشته و عملکرد این شعب را مورد 
بررســی قرار داد. ایرانی گفــت: باید تالش کنیم تا 
بخش تعاون اقتصاد کشور در شرایط کنونی اقتصاد، 
ایفای نقش فعال تری نماید. در ادامه این سفر ایرانی، 
از پروژه هایی که با مشــارکت بانک در حال تکمیل 
و اجرا می باشــند بازدید نمود. طی ایــن برنامه، از 
کارخانــه قند هگمتــان که با 300 میلیــارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه تعاون در حال ادامه فعالیت 
می باشــد بازدید به عمل آمد. این شــرکت یکی از 
مشــتریان ویژه استان بوده که توانسته است تعامل 
بســیار مطلوبی را با بانک برقرار نماید و از خدمات 

مختلف اعتباری و مالی بانک استفاده نماید.

اخبـــار

طبق آخرین اخبار، قرار اســت ایران خــودرو به جای 
واگذاری و ارتقا و رشــد تیراژ، تکه تکه شود! یعنی قرار 
است خودروسازان به اسم خروج دولت از سهامداری به 
صورت مجزا فروخته شوند که معنایی جز منهدم کردن 
دو خودروساز اصلی کشور ندارد، این یعنی باید به جای 
رشــد تولید و ارتقا کیفیت، منتظــر کاهش تولید و در 

مقابل کاهش کیفیت باشیم!
موضوعــی که حاال صــدای نماینــدگان مجلس را هم 
در آورده اســت؛ علــی جدی عضو کمیســیون صنایع 
مجلس در این بــاره می گوید: دولت قرار بود امســال 
کارهای واگذاری خودروسازان را انجام دهد و 2 شرکت  
خودروساز خصوصی شوند اما این خصوصی سازی باید 

با مدیریت درست انجام شود.
به گفته  این نماینده مجلس، خصوصی سازی به منظور 
ارتقــا فعالیت خودروســازان و افزایش تیراژ صورت می 
گیــرد و وزارت صمت باید این موضــوع را در واگذاری 
در نظر بگیرد؛ اگر قرار است خودروسازان داخلی واگذار 
شوند، باید با مشارکت برندهای داخلی واگذار شوند و به 

طبع تولیداتشان داخلی باشد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس گفــت: اکنون در کل 
دنیا خودروســازان با یکدیگر ادغام می شوند و در کنار 
تولید محصوالت با کیفیت، رشــد تیــراژ دارند، ما نیز 
باید در خودروســازی این موضــوع را در نظر بگیریم؛ 
 باید به فکــر ادغام خودروســازان بــوده و نباید آن را 

تکه تکه کنیم.
جدی گفــت: با تکه تکــه کردن خودروســازان، عمال 
خودروســازان داخلی ضعیف می شــوند و دیگر نه تنها 
محصوالت داخلی تولید نمی شــود بلکه مونتاژ کار می 
شویم؛ اکنون خبرهایی از واگذاری نادرست ایران خودرو 

خراسان منتشر شــده که باید وزیر صمت در قبال این 
واگذاری پاسخگو باشد.

به گفته این نماینده مجلس، ایران خودرو خراسان یکی 
از خودروســازها با رشــد تیراژ قابل توجه است که باید 
قوی تــر از قبل پیش برود نه اینکه آن را ضعیف کنیم؛ 
این خودروسازان داخلی هم اکنون نقش قابل توجهی در 

افزایش تیراژ غول های جاده مخصوص دارند.
عضو کمیســیون صنایع مجلس تشــریح کــرد: باید از 
خودروســازان جهان درس بگیریــم و از تجربیان آنها 
استفاده کنیم؛ اکنون خودروســازان چینی به گونه ای 
فعالیــت می کنند که در کنار ادغام و قدرتمند شــدن، 
از تولیدات خــود حمایت کرده اند، در چین خودرو بنز 
تولید می شــود اما مصرف کنندگان برای حمایت، نمی 
روند خودرو بنز را از آلمان سفارش دهند و این کاال را از 
کشور خود می خرند، ما نیز باید به فکر ارتقا محصوالت 
و افزایش تیراژ باشــیم.  جدی می گوید: تاکنون شاهد 
چنین نمونه ای از خودروســازی نبــوده ایم که فروش 
ســهام یک شرکت به صورت فروش بخش های مختلف 
انجام شــود. ضروری است تا مسئوالن وزارت صمت در 

این باره شفاف سازی کنند. 
گفتنی اســت؛ واگذاری خودروسازان تاکنون با ابهامات 
فراوانی رو به روســت و الزم اســت، ضمن مشــخص 
شــدن نحوه خروج خودروســازان از زیان دهی، هدف 
گذاری دقیق و مشــخصی از این واگذاری صورت گیرد 
و پاســخ روشــنی به چگونگی واگذاری، اهــداف این 
واگــذاری و در نهایــت صالحیت ســنجی خریداران و 
دیگر اصالحات الزم در زمینه سیاســت گذاری صنعت 
 خــودرو، همزمــان با واگذاری ســهام دو خودروســاز 

داده شود.

یک نماینده مجلس: 

وزارت صمت نباید خودروسازان را تکه تکه کند

گزارش

مهدی یوســفی  بی تعهــدی و اســتمرار خودروها بی 
کیفیت موجب شده تا مصرف بنزین در خودروهای  داخلی 
دو برابر میانگین جهانی اســت که این موضوع ایران را از 
درآمد ســاالنه 270 هزار میلیارد تومانی از طریق صادرات 

بنزین محروم کرده است.
 خودروســازان در حالی مدعی افزایش تولید هســتند که 
عــدم توجه به بهبــود کیفیت خودرو زمینه ســاز مصرف 
باالی بنزین شده اســت که در کنار هزینه هایی که مردم 
بابت بنزین می پردازند کشور را به سمت وارد کننده بنزین 

شدن سوق می دهد. 
در همین چارچوب فارس گزارس داده است،بعد از گذشت 
5 ماه از ســال 1401، پیش بینی ها درباره سر به سر شدن 
تولید و مصرف بنزین در کشــور محقق شده است و بنابر 
گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
مصرف بنزین به بیش از 100 میلیون لیتر در روز رســیده 
اســت. در صورت تداوم روند فعلی، مصرف از تولید پیشی 
گرفتــه و ایران تبدیل به واردکننده بنزین می شــود.طبق 
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس با عنوان »بررســی 
رویکردهای مختلف به توســعه صنعت پتروپاالیشــگاهی 
در کشــور« مصرف ســرانه بنزین در ایران تقریبا دو برابر 

میانگین جهانی است
امــا دلیل اصلی مصرف باالی بنزین در کشــور به کیفیت 
پاییــن خودروهای داخلــی بازمی گردد؛ جلیل ســاالری، 
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتــی، در این باره می گوید: تعداد خودروهای شــخصی و 
موتورسیکلت در کشــور حدود 25 تا 26 میلیون دستگاه 
را شامل می شود، اگر استاندارد جهانی را در این خودروها 
و موتورســیکلت ها داشته باشیم 50 درصد کاهش مصرف 
خواهیم داشت، یعنی روزانه 50 میلیون لیتر کاهش مصرف 
است و این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی داشته و برای 
کشــور و ارزآوری دارد. اگر قیمت هر لیتر بنزین بین 0.5 
تا 0.7 دالر بر هر لیتر در نظر گرفته شــود، با یک حساب 
سرانگشــتی میزان هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین 

خودروهای داخلی ساالنه 10 میلیارد دالر است. حتی اگر 
نرخ ارز را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، عدم  النفعی  بیش 
از 270 هزار میلیارد تومان در سال به کشور وارد می شود. 
از عوامل تاثیر گذار در این وضعیت خودروهای فرســوده 
هســتند که به دلیل پایین بودن کیفیــت خودروها و نیز 
هزینه های باالی جازگین کردن خودروهای نو با فرســوده 

هر روز بر میزان آنها افزوده می شود. 
به گزارس صدا و ســیما نائب رئیس انجمن صنفی مراکز 
اســقاط و بازیافت خودرو های فرسوده از وجود سه میلیون 
و 500 هزار دســتگاه خودروی فرســوده در کشــور خبر 
داد. داود کریمــی افزود: ســرجمع 220 مرکز در کشــور 
باید عملیات اســقاط این تعداد خــودرو را انجام دهد.وی 

همچنیــن اضافه کرد: هم اکنون این مراکز در شــرایط و 
محدودیت های فعلی کشور با 5 تا 10 درصد ظرفیت خود 

در حال کار هستند.
نائــب رئیس انجمــن صنفی مراکــز اســقاط و بازیافت 
خودرو های فرســوده گفت: مراکز اقســاط خودرو در این 
شــرایط اقتصادی کشــور 15 هزار میلیارد تومان در این 
زمینه ســرمایه گذاری کرده اند. وی افــزود: این مراکز از 
توان ایجاد 10 تا 12 هزار فرصت شغلی مستقیم و 15 هزار 
فرصت شــغلی غیر مستقیم در ســطح کشور برخوردارند.
کریمی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری مزبور توسط 
بخش خصوصی انجام شده اســت، گفت: متاسفانه از این 

ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: دولت بر اســاس پیشنهاد سازمان حفاظت 
محیط زیست، مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده 
را در کشــور راه انــدازی کرده اســت.نائب رئیس انجمن 
صنفی مراکز اســقاط و بازیافت خودرو های فرسوده گفت: 
خودرو های فرســوده تبعات زیانباری بــرای جامعه دارند.

وی افزود: طبق گزارش ســازمان حفاظت محیط زیست، 
ســاالنه 13 هزار نفر فقط در اثر آلودگی هوا در ایران جان 
خود را از دست می دهند. کریمی اضافه کرد: دولت ساالنه 
شــش میلیارد دالر معادل 200 هزار میلیارد تومان صرف 
هزینه های ناشی از خسارت آلودگی هوا در کشور می کند.

وی ادامه داد: در سال 1393 به تعداد 330 هزار دستگاه، 
سال 1398 به تعداد 8 هزار دستگاه، سال 1399 به تعداد 
10 تا 12 هزار دستگاه و در سال 1400 به تعداد 30 هزار 
دستگاه خودروی فرسوده از سوی مراکز اقساط خودرو در 

سطح کشور از رده خارج شده است.
نائــب رئیس انجمــن صنفی مراکــز اســقاط و بازیافت 
خودرو های فرسوده گفت: امسال با توجه به تصویب و ابالغ 
قوانین مختلف مثل قانون هوای پاک و قانون ســاماندهی 
صنعت خودرو در عمل مراکز اقســاط در حالت بالتکلیفی 
بســر می برند، چون آئین نامه هــای قوانین مزبور هنوز در 
حال تدوین اســت.وی در ادامه اظهارامیــدواری کرد که 
وزارت صمت هرچه ســریعتر این آئین نامه ها را تدوین و 
ابالغ کند تا تکلیف مراکز اقســاط خودرو، خودروسازان و 
دیگران تکلیف خود را بدانند و به وظایف شان عمل کنند. 
به هر تقدیر آنچه در بازار بنزین و خودروی کشور مشاهده 
می شــود آن اســت که خودروســازان در کنار باال بردن 
هزینه های بنزینی کشور و مردم در امر تعویض خودروهای 
نو با کهنه نیز نقشــی اساسی داشته اند چرا که از یک سو 
میــزان تولیدات آنها بــه اندازه نیاز کشــور برای تعویض 
خودروها نمی باشــد و از سوی دیگر قیمت های سرسام آور 
خودروهــای داخلی و جلوگیری از واردات خودرو بر میزان 
خودروهای فرسوده هر روز می افزاید و این چرخه همچنان 

ادامه دارد.

هدر رفت ساالنه 270 هزار میلیارد تومان بنزین در خودروهای تولید داخل 

بیمسئولیتیخودروسازانوهزینهایکهمردممیپردازند

در ایران زعفران جزو یکی از بهترین محصوالتی اســت که می توان صادر کرد، 
از ایــن رو صادرات زعفران می تواند کمک بزرگی به ایجاد اشــتغال و ارز آوری 

برای کشور ما شود.
بر اساس این گزارش؛  بیش از 90 درصد زعفران دنیا در ایران تولید شده و خرید 
زعفران از ایران بیشــترین رتبه را دارد و حجم زیادی از این تولیدات به خارج از 
کشور صادر می شود،  اما اکنون به دلیل کاهش تولید زعفران ، جایگاه ایران به 

عنوان خاستگاه زعفران جهان به خطر افتاده است.
در این زمینه مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی و مشاور وزیر 

گفت:  باالرفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش میزان تولید بوده است.
دکتر حسین زینعلی در خصوص آخرین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه 
کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: مهمترین کاری که انجام داده ایم این است که 
تولیــد و خودکفایی در زمینه برخــی از گیاهان دارویی را رقم زده ایم.به عبارت 
دیگر در حال حاضر در مورد تولید برخی از گیاهان دارویی از جمله زعفران ، در 
سطح دنیا رتبه اول را داریم. وی افزود : با 122 هکتار سطح زیر کشت ،بیشترین 

سطح زیر کشت در حال حاضر متعلق به ایران و از سوی دیگر حدود 90 درصد 
تولید زعفران دنیا متعلق به ما است. 

زینعلــی با بیــان اینکه ما ســعی کرده ایــم روی کیفیت زعفــران کار کنیم، 
افزود:متاسفانه امسال به دلیل وضعیت خشکسالی و اینکه کشاورزان در سال های 
گذشته نا امید شدند و لذا کمتر به محصوالت خود رسیدگی کرده اند، منجر به 
این شده که تولید زعفران به نصف کاهش پیدا کند ودر سال زراعی 1401 تولید 

زعفران 50 درصد نسبت به سال 1400 کاهش داشته است.
مشــاور وزیر و مدیر طرح گیاهان دارویی بابیــان اینکه صادرات یکی از بهترین 
روش ها برای افزایش توان اقتصادی هر کشوری است، ادامه داد: اگر چه زعفران 
کمتری نســبت به سال های قبل صادر کرده ایم اما به دلیل باالرفتن قیمت این 

محصول در بازارهای بین المللی ، ارزش صادرات زعفران امســال رشد داشته و 
کاهش تولید ، افزایش بیش از 300 درصدی قیمت زعفران را رقم زد.

وی ادامه داد : با این تفاسیر مقدار کمتری را نسبت به سال های گذشته صادرات 
داشته ایم و چون ما تولید کننده اصلی در این مورد هستیم االن قیمت زعفران 
در بازارهای بین المللی، نیز  افزایش پیدا کرده است. اما در پایان ذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که عدم حمایت موثر از زعفران کاران، همچنین هزینه های 
باالی تولید، جوالن دالالن در فصل برداشــت و از طرفی جایگاه نامناسب ایران 

در صادرات مسائلی است که تا کنون حل نشده است.
زعفران محصول استراتژیک کشــاورزی ایران است و به حدود 60 کشور جهان 
صادر می شــود اما تاکنون از این ظرفیت اســتفاده مطلوب بــه عمل نیامده و 
بازارهای هدف ایران محدود اســت، سر و سامان دادن به اوضاع نامناسب آشفته 
بازار زعفران کشــور به رغم تامین 95 درصد زعفران دنیا هدف گذاری جدیدی 
را می طلبد که با دســت به دست دادن همه ارکان زنجیره تولید و صادرات این 

محصول ارزشمند، محقق خواهد شد.

 کاهش ۵0 درصدی تولید زعفران 
در سال زراعی جاری

تعداد مرکز بهداشتی و درمانی بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام تا پایان امسال به 250 مرکز می رسد.

مدیرعامــل بنیاد برکت ضمن بیان ایــن مطلب افزود: با 
ســاخت 30 مرکز جدید در ســال جــاری، تعداد مراکز 
بهداشــتی و درمانی برکت تا پایان سال 1401 به 250 
مرکز می رســد. محمد ترکمانه تاکید کــرد: این مراکز 
بهداشتی و درمانی شــامل خانه و مرکز بهداشت، مرکز 
جامع سالمت، آزمایشگاه، پایگاه اورژانس، مرکز تجهیزات 
پزشکی، پایگاه سالمت و... می شوند.  به گفته مدیرعامل 
بنیــاد برکت، این بنیاد نســبت به ســاخت 275 مرکز 
بهداشــتی و درمانی در کشــور تعهد دارد که تا به امروز 

230 مرکز به بهره برداری رسیده و افتتاح شده است.
ترکمانه یادآور شد: 650 منطقه روستایی تحت پوشش 
طرح های بهداشــتی و درمانی بنیاد برکت قرار دارند و 
ســهم بنیاد برای ســاخت مراکز تعهد شده، یک هزار و 
300 میلیارد ریال اســت. وی با اشاره به ساخت مراکز 
بهداشتی و درمانی برکت در مناطق محروم و روستایی 
21 اســتان بیان کرد: استان های سیستان و بلوچستان، 
خوزســتان و لرســتان بیشترین ســهم را از پروژه های 
پروژه های بهداشــتی و درمانی برکت به خود اختصاص 

داده اند.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شــد: مراکز بهداشــتی و 
درمانی برکت بر اساس اعالم نیاز وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و بر اساس شاخصه های سالمت این 
وزارتخانه در مناطق روســتایی و کم برخوردار کشــور 

ساخته می شوند.
ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت با هدف توانمندســازی 

اقتصــادی و اجتماعی، ارتقای شــاخصه های ســالمت 
و بهداشــت و ارائه خدمــات درمانی به مــردم مناطق 
محروم و کم تر توسعه یافته، اجرای و تکمیل پروژه های 
بهداشــتی و درمانی را در مناطق محروم و روســتایی 

کشور دنبال می کند.
مدیرعامــل بنیاد برکت در تشــریح اقدامات جدید این 
بنیاد در حوزه عمرانی گفت: امســال تکمیل و ســاخت 
10 هزار پروژه عمرانی و زیربنایی را در مناطق روستایی 
و محروم سراســر کشور در دستور کار داریم که تا پایان 

سال به بهره برداری کامل خواهند رسید.
وی ادامــه داد: ایــن طرح هــا در 31 اســتان کشــور 
اجرا می شــوند و 4 هزار و 500 روســتا تحت پوشــش 
فعالیت هــای بنیاد در حوزه های عمرانی و زیربنایی قرار 

دارند.
ترکمانه خاطرنشان کرد: بنیاد برکت نسبت به ساخت و 
تکمیل حدود 57 هزار پروژه عمرانی و زیربنایی شــامل 
مدرســه، بیمارســتان، کتابخانه، دارالقرآن، آزمایشگاه، 
مســجد، پایگاه اورژانس، مصلی، خانه بهداشــت، حوزه 
علمیــه، خانه عالم، مرکــز تجهیزات پزشــکی، پایگاه 
ســالمت، مرکز بهداشــت، مرکز جامع سالمت، احداث 
پل، راه سازی و آب رسانی در مناطق محروم و روستایی 
کشور تعهد دارد که از این تعداد، بیش از 42 هزار طرح 

را تکمیل و به بهره برداری رسانده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، مجموع ســهم این بنیاد 
بــرای 58 هزار و 700 پروژه عمرانــی و زیربنایی تعهد 
شــده بالغ بر 28 هزار میلیارد ریال است که تاکنون 21 

هزار و 800 ملیارد ریال آن پرداخت شده است.

تا پایان سال و با ساخت 30 مرکز جدید محقق می شود؛

 بهره مندی مردم مناطق محروم 
از 2۵0 مرکز بهداشتی و درمانی برکت

تسریع در ترخیص ۴ میلیون تن کاالی اساسی 
از بنادر کشور

رئیس کل گمرک گفت: حدود 4 میلیون تن کاالی اساسی و نهاده های دامی در 
بنادر موجود است که تشــریفات گمرکی  آنها در حال انجام و حدود 400 هزار 

تن هم در اسکله ها در حال تخلیه و بارگیری است.
علیرضا مقدسی با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به عملکرد گمرک در حوزه 
صادرات و واردات و تشــریح عملکرد تجارت خارجی در چهارماهه ســال جاری 

و اقــالم عمــده صادراتی، از ترانزیت خارجی 5 میلیــون تنی کاال خبر داد. وی 
همچنین به موضوع ماندگاری کاال و اقدامات انجام شــده اشاره کرد و در بحث 
کاالهای اساســی با تاکید بر ترخیص 90 درصدی کاالهای اساسی تا اعالم کد 
رهگیری بانکی تشریح کرد: اخیراً با توجه به مصوبه تنظیم بازار مجوز 10 درصد 

مابقی کاالهای اساسی هم داده شده است.
مقدســی در ادامه گفت: در حال حاضر 4 میلیون تن کاالی اساســی در بنادر 
موجود هســت که تشــریفات گمرکی آنها به سرعت در حال انجام است و 400 
هزار تن در اســکله ها در حال تخلیه و بارگیری اســت و دستگاه های مرتبط در 
این خصوص هماهنگ هســتند تا به وفور در دسترس مردم قرار بگیرد. وی در 

خصــوص عملکرد گمرک در حوزه مبارزه بــا قاچاق کاال افزود: در بحث قاچاق، 
ابتــدا ترفندها را احصا کردیم و به دنبال این هســتیم که تخلفات را به حداقل 
برسانیم، البته طبق قانون امور گمرکی مواردی مربوط به تخلفات گمرکی است 
و مواردی هم مربوط به قاچاق کاال می شــود. در حال حاضر با ســامانه هایی که 
وجود دارد ســعی کردیم که تخلفات کمتر شــود و مدیریت ریسک در ترخیص 
کاالها اعمال می شــود.در حال حاضر 16 دســتگاه ایکس ری کامیونی و 104 
دستگاه ایکس ری پالتی در گمرکات داریم که البته این تعداد باید افزایش یابد.

وی افزود: در بحث تجهیز گمرکات به دســتگاه های ایکس ری ســعی کردیم از 
بخش خصوصی هم کمک بگیریم.


