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25دستگاه دولتي
منشاء اصلي
مشکالت گمرک

سيد احسان خاندوزي در بازديد از
گمرک شهيد رجايي ،منشاء اصلي مشکالت
گمرک ،را ناهماهنگي ميان  25دستگاه دولتي
دانست .سيد احسان خاندوزي وزير امور
اقتصادي و دارايي در بازديد از گمرک شهيد
رجايي و در پاسخ به پرسشي درباره عدم
تخصيص منابع از سوي بانکها به بازرگانها و
مشکالت گمرک شهيد رجايي ،گفت :گمرک
به تنهايي بار نيمي از تجارت کشور را به دوش
ميکشد ،اما دچار ضعفها و مشکالت فراواني
است که همين موجب شده توليد کنندگان و
تجار دچار خسارت فراواني شوند.
وزير اقتصاد تشريح کرد :بخشي از
مشکالت گمرک بر ميگردد به نهادهاي
دولتي که در حوزه واردات کاالهاي اساسي،
زمان بندي به موقعي انجام نميدهند که
نسبت به آن بايد دقت بيشتري داشته باشند تا
شاهد چنين اتفاقاتي ديگر نباشيم.وي تصريح
کرد :گمرک با  25دستگاه و سازمان ديگر کار
ميکند و ضعف در نهادهاي ديگر همکار با
گمرک ،باعث اختالل در فرآيند کار گمرک
شده و باعث شده که فرآيند ترخيص طوالني
و هزينه بر شود.خاندوزي با اشاره به اينکه حل
مشکالت هماهنگي نهادهاي مرتبط به نفع
گمرک کشور خواهد بود ،گفت :در نتيجه
هماهنگي ،دستگاههاي مرتبط با گمرک آن
زمان و هزينه کمتر براي تجار و توليد کننده و
در نهايت قيمت تمام شده کمتر براي مصرف
کننده را شاهد خواهيم بود.

باحضوررئیسجمهورصورتگرفت؛

بهره برداری از نخستین پاالیشگاه نفت
فوق سنگین کشور در قشم

کاهش عجيب
ساخت و ساز

3

2

با افغانستان طالبان
چه کنیم؟
عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با «اخبارصنعت»؛
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يک کارشناس مسکن و شهرسازي
گفت :از سال  1395تا  1399فقط
120هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده
است در حالي که صدور پروانه ساخت
يکي از راه هاي کاهش تورم تقاضا است و
بي توجهي به اين امر سبب شده است تا
ما در حال حاضر با تقاضايي بيش از توان
مواجه شويم.مسعود عبدي کارشناس
مسکن و شهر سازي با بيان اين مطلب
افزود :دولتهاي يازدهم و دوازدهم
اعتقادي به ساخت مسکن نداشتند و اين
دولتها نه تنها در زمينه ساخت مسکن
تسهيلگري نکردند بلکه موانعي را هم
سر راه سازندگان ايجاد کردند به نحوي
که از سال  95تا  99فقط  120هزار
پروانه ساخت مسکن صادر شد.

سرمقاله

رضا غبیشاوی

آزمایش موفق
اولین ماهوارهبر
سوخت جامد
ایران

تامین منافع ملی به دست
خودمان است نه چین و روسیه
3

امضای قرارداد بین بانک گردشگری و وزارت میراث فرهنگی؛

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

در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری ،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 سال  1400کل 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 100 ،مرکز 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  40درصد در حوزه صنایع دستی و 60
درصد در طرح های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه تمام باالتر از 70
درصد 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.

یادداشت
تعریف غلط از شغل و درآمد
و معیشت های از دست رفته

رئيسپليسراهور:درتصادفبهبهان،ايربگهيچيکازخودروهابازنشد!

چرا وزارت صمت بر توليد
خودرو کنترل نميکند؟!
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علی اکبر لبافی
معاون اسبق وزارت تعاون کار
ورفاهاجتماعی
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