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رییس جمهور:

شعار ساخت چهار میلیون مسکن را محقق میکنیم
امضای قرارداد بین بانک گردشگری و وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی؛

 5000میلیارد ریال تسهیالت در
بخش تولید ،اشتغال و کارآفرینی
پرداخت میشود

درآستانهآغازدوازدهمینسالفعالیتبانکگردشگری،
با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،در مجموع  5000میلیارد ریال
تسهیالت به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت میراث
فرهنگی پرداخت میشود .قرارداد عاملیت اعطای تسهیالت
از محل اعتبارات بند(الف) تبصره 18قانون بودجه سال1400
کل کشور بین بانک گردشگری به عنوان بانک عامل و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،روز چهارشنبه بین مقامهای عالی دو طرف در محل سالن اجتماعات بانک گردشگری امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ،با احتساب آورده بانک گردشگری در مجموع  5000میلیارد
ریال تسهیالت برای ایجاد و توسعه ،تولید ،اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه های مصادیق گردشگری،
به متقاضیانی که از سوی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی معرفی شوند ،پرداخت
خواهد شد .مدت اجرای این قرارداد یک سال است که با توافق طرفین ،متناسب با زمان و ضوابط مربوطه
قابل تمدید است .مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای این قرارداد گفت :این بانک با توجه به
رسالت خود طی  11سال گذشته همواره در حمایت از صنعت گردشگری پیشگام بوده و همکاری
های خوبی با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی داشته و دارد .مرتضی خامی افزود:
بانک گردشگری تاکنون از منابع داخلی و همچنین تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه ملی داشته،
 100مرکز بزرگ گردشگری را تامین مالی کرده است .اکنون با انعقاد قرارداد با وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیز با استفاده از توانمندی بانک ،طرح های تکمیل و توسعه مراکز گردشگری
را تامین مالی خواهد کرد .وی تصریح کرد :اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و تیم اجرایی بانک
آمادگی دارند تا سیاست های دولت در حوزه گردشگری را محقق کنند .معاون توسعه مدیریت ومنابع
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم گفت :با امضای قرارداد امروز ،مبلغ
 2000میلیارد ریال از سوی این وزارتخانه در اختیار بانک گردشگری به عنوان بانک عامل قرار می گیرد
و بانک نیز معادل یک و نیم برابر مبلغ مذکور را به عنوان آورده به رقم مذکور می افزاید تا در زمینه رونق
گردشگری تسهیالت پرداخت شود .سعید اوحدی افزود :از کل تسهیالت درنظر گرفته شده ،معادل 40
درصد در حوزه صنایع دستی و  60درصد در طرح های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه
تمام باالتر از  70درصد پرداخت خواهد شد که خروجی آن اشتغالزایی برای کشور باشد .پیش بینی
می کنیم با قراردادهایی که وزارت میراث فرهنگی با بانک های عامل دارد ،حدود  40هزار شغل جدید
در مناطق مختلف کشور ایجاد شود .وی ادامه داد :وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
بانک گردشگری را به عنوان بانک عامل انتخاب کرده زیرا که این بانک درمدت بیش از یک دهه فعالیت
همواره بیشترین حمایت ها را از صنعت گردشگری در داخل و خارج کشور داشته است.

رییس جمهور گفت :ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت
سیزدهم یکوعده شعاری نیست و به عنوان نیاز مردم والزام قانونی ،آن را
عملی میکنیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز جمعه در نشست خبری پایانی سفر
۲روزه به هرمزگان افزود :بخشی از این طرح در استان هرمزگان اجرا
میشود و نیاز مردم جزیره هرمز نیز با ساخت حدود ۳۰۰تا ۴۰۰واحد
مسکونی برطرف خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نگرانی مردم هرمزگان در
بحث انتزاع بخشهایی از شهرستان پارسیان و الحاق آن به استان فارس
تصریح کرد:پیش از این چنین بحثی مطرح شده اما فعال در دستور کار

دولت نیست .رییس جمهور اظهارداشت :وقتی کار به صورت قانونی انجام و
کاال توسط ملوان وارد کشور شد مشخص میشود کاال اجازه ورود و قابلیت
عرضه در همه نقاط کشور را دارد ،همانگونه که کاال از مبادی رسمی وارد
و به همه نقاط کشور اجازه ورود دارد.
وی تصریح کرد :بر ساماندهی این مساله تأکید و آیین نامه آن بزودی
ابالغ خواهد شد تا هم ملوانان بدانند به چه میزان کاال و هم جنس مورد
نیاز کشور را وارد کنند ،کاالی همراه ملوان کانال خوبی برای واردات و
صادرات است.
آیت اهلل رییسی یادآور شد :مساله بعدی رونق تجارت در هرمزگان
است که به کشورهای همجوار دسترسی دارد و آنها به کاالهای تولیدی

ایران اعم از کاالهای کشاورزی و صنعتی بسیار نیاز دارند و این را اعالم
هم میکنند.
وی گفت :کاال به جای اینکه دور بزند و از جاهای دیگر به آنها برسد
از طریق هرمزگان صادر شود که استاندار این مساله را دنبال میکنند تا
تجارت بویژه با کشورهای همسایه و تولیدهای خود استان به سهولت
انجام شود.
رییس جمهور بیان کرد :مساله دیگر گردشگری است ،اگر اقتصاد
گردشگری هرمزگان فعال شود اشتغال بسیاری ایجاد میکند ،این وضعیت
بیکاری و فقری که در این استان وجود دارد بویژه با ثروتی که در منطقه
وجود دارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
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