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ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ؛ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد وام ازدواج  ۹۹ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!

ﺗﮑﺮاﺗﻮ

۷۵

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۴

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۴

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرا از دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۷۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی  -ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
اﺧﺒﺎر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۳
ﻣ ﻤ ﺘﺎز ﻧ ﯿﻮز

۲

اﯾ ﻠ ﻨ ﺎ

۳

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران

اﯾ ﻠ ﻨ ﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۱

۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۰:۲۱

و ا م ا زد و ا ج  ۱۰۰ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮ ن ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﯽ ؛ ﻫ ﺮآ ﻧ ﭽ ﻪ د ر ﻣ ﻮ رد و ا م ا زد و ا ج  ۹۹ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ ﺑ ﺪ ا ﻧ ﯿ ﺪ !
 ﺗﮑﺮاﺗﻮ /

۰

۰

 ۷۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۷۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻮری

ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺛﺒـﺖ ﻧــﺎم وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴـﮑﻦ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم وام ازدواج  ۹۹و
ﭘﺮداﺧﺖ وام  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج را آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻟﭗ ﺗـﺎپ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻟﭗ ﺗـﺎپ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ۲۰۲۰ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫـﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣﯿـﺎن رده  ۲۰۲۰وی اﻓﺰود» :ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ،ﺗﺒﺼـﺮه ۱۶
ﻻـﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۹۹ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧـﺎن ،اﺻـﻼح ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ آن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﭘﺲاﻧـﺪاز و ﺟﺎری ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج را ﺑﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾﺦ
ﻋﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۶اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳـﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۲۰ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺨﺼـﯿﺺ وام  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﻪ زوج ﻫـﺎ اﺷـﺎره و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد:ﻃﺒـﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ در
ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۹آﻣــﺪه ،وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ زوج ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪﺷﺎن از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۹۶ﺑـﻮده و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ و ﮔﺮوه ﻫـﺎی اد ﮐﻦ ﭘـﻮل ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ؛ ﺧﯿﺮات
ﭘﻮل ﯾـﺎ ﺷـﯿﻮه ﮐﻼـهﺑﺮداری ﺧﻼﻗـﺎﻧﻪ؟ ﺑـﺎ ارزش ﺗﺮ ﯾﻦ ﭘﻮل ﻫـﺎی ﺟﻬﺎن ؛ ﺑﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮ ﯾﻦ ارزﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺎﻣﻦ وام ازدواج ۹۹ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
 ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ آن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ دارﻧﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج  ۹۹و ﭘﺮداﺧﺖ وام  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﻨﺪوق ﻣﺴـﮑﻦ ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج را آﻏﺎز ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮاﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ!ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد:ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۹ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪ آﻧـﺎن ﺑﻌـﺪ از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه  ۹۶ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ازدواج در ﯾـﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷ ﻮد .
وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﻬﺮآﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد وام ازدواج  ۹۹ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!وام ازدواج  ۹۹ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام
ازدواج  ۹۹آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از زوجﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ).۵۰۰
.۰۰۰
 (۰۰۰ر ﯾﺎل ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

۲

ﻧﺮخ ﺳﻮد وام ازدواج  ۹۹ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۴درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ اﻓﺮاد ﻣﻨـﺪرج در ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۵۰ﻗـﺎﻧﻮن ﺧـﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾـﺪ:در اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ،اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎط ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻘﻒ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻣﻮﺻـﻮف ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺴــﺮی ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﻠﯽ )ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮارداد( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻋـﺎﯾﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑـﻂ ﻣﻨـﺪرج در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ﺟﻬـﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣـﺬﮐﻮر
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وام ازدواج  ۹۹ﭼﻘــﺪر اﺳـﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷـﺪه؟ﻧﺮخ ﺳـﻮد وام ازدواج  ۹۹ﭼﻘـﺪر اﺳﺖ؟ﺷـﻬﺮ ﯾﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارﺷــﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داده ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ﺑــﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺧﺮ ﯾﺪ
ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ زوﺟﯿﻦ ﺟﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾـﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد د ر زﻣــﺎﻧﯽ اراﺋـﻪ ﺷــﺪ ﮐـﻪ وام ازدواج ﺑﺮای زوﺟﯿـﻦ ۶۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮرم زا ﺑﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ وام ﻣﺴﮑﻦ روﺑﻪ رو ﺷﺪ.
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾــﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼـت در ﺑـﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮐـﻮچ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی
ﻣﻮازی ،ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺧﻮد در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺳـﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﺧﺮ ﯾﺪاران ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻣﺠﻤـﻮع وام ﻣﺴــﮑﻦ ﯾﮑـﻢ زوﺟﯿـﻦ  +وام ازدواج زوﺟﯿـﻦ  +وام ﺟﻌـﺎﻟﻪ  +ﺳـﭙﺮده ﺻـﻨﺪوق ﯾﮑـﻢ ۳۸۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧـﺪر
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ رﻗـﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻣﺴــﮑﻦ زوﺟﯿـﻦ از ﻣﺤـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧـﺪاز ﻣﺴــﮑﻦ ﯾﮑـﻢ در ﺗﻬﺮان  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن
اﺳﺖ؛ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑـﺎن در ﯾـﺎﻓﺖ وام ﺟﻌـﺎﻟﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﮑﻦ ﯾﮑﻢ
وﺟﻮد دارد ،رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
از ﺳـــﻮی دﯾﮕﺮ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺳـﭙﺮده اوﻟﯿـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﺻـﻞ وام ،ﻗـﺎﺑﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ وام ﻣﺴـﮑﻦ ﯾﮑﻢ ﺑـﺎ وام  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ازدواج ،زوﺟﯿﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
 ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴـﮑﻦ وزارت راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴـﮑﻦ

در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان در  ۱۲ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺮی  ۷ﺗﺎ ۱۱
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن )ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳﺖ ،زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ  ۴۰ﺗـﺎ ۶۰
ﻣﺘﺮی ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ﻋﺒﺎس ﭘﺎﭘﯽزاده ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۹۹
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ درﺑﺎره وام ازدواج زوﺟﯿﻦ در ﺳﺎل  ،۹۹ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻻــﯾﺤﻪ ﺑـﻮدﺟﻪ؛ ﻣﯿﺰان وام ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾــﮏ از زوﺟﯿـﻦ در ﺳــﺎل آﯾﻨــﺪه ﺑـﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
«ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻟﭗ ﺗـﺎپ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻟﭗ ﺗـﺎپ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ۲۰۲۰ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده  ۲۰۲۰وی اﻓﺰود» :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ،ﺗﺒﺼﺮه ۱۶
ﻻـﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۹۹ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧـﺎن ،اﺻـﻼح ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ از ﻣﺤــﻞ ﭘﺲاﻧــﺪاز و ﺟــﺎری ﻗﺮضاﻟﺤﺴــﻨﻪ ،ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج را ﺑـﻪ زوجﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎر ﯾــﺦ ﻋﻘــﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﯾﮑـﻢ ﻓﺮوردﯾـﻦ ﺳـﺎل  ۹۶اﺳـﺖ و ﺗــﺎﮐﻨﻮن وام ازدواج در ﯾــﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧــﺪ ،ﺑـﺎ اوﻟـﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴــﺖ

۳

ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
«ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ۹۹در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ
ﯾﮏ از زوجﻫﺎ در ﺳﺎل  ۹۹ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ۷ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
«ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﻣﺮدم دزﻓــﻮل در ﻣﺠﻠﺲ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑــﺎ ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺿــﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺷــﺪه،
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و اﺧﺬ ﺳﻔﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﭘﯽزاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺒﺼﺮه ۱۶
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وام ازدواج را ﻫﺮ ﺷــﺶﻣــﺎه ﯾـﮏﺑـﺎر ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ اراﺋـﻪ ﮐﻨــﺪ ﺗﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺮ ﯾﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وام ازدواج در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ۵۰
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن دارد.
ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﭙﺮداﺧﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوجﻫﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ وام ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ وام  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زوج ﻫﺎی ﺟﻮان ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ازدواج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻫـﻢ ﯾﮑﯽ از آن زوﺟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒــﺎل در ﯾــﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋــﺎت دﻗﯿـﻖ از »ﺷــﺮاﯾﻂ در ﯾــﺎﻓﺖ وام ازدواج«
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿـﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ،ﺷـﺮاﯾﻂ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧـﺬ اﯾﻦ وام وﺟﻮد دارد را ﺑﺪاﻧﯿـﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ،ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ وام ازدواج ۹۹ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج« ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ز ﯾﺮ اﺳـﺖ ،ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾـﻦ وام
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺛﺒـﺖ ﻧــﺎم ،ﺑـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐــﺪ رﻫﮕﯿﺮی  ۱۰رﻗﻤﯽ ﺧـﻮد و ﺑــﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻦ ﻣــﺪارک ﻻـزم ﺑـﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ای از ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده رﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲روز وﻗـﺖ دار ﯾــﺪ و در ﺻـﻮرت ﻋــﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در اﯾﻦ
زﻣﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ۴۵ ،روز ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ دار ﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ازدواج.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی زوﺟﯿﻦ.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ زوﺟﯿﻦ.
)ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ( اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ.
)ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ( ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ و آدرس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ زوﺟﯿﻦ.
ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ده رﻗﻤﯽ در ﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.

۴

ﺷﺮاﯾـﻂ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺸـﺮط اول ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ
دارای ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وام ازدواج ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺣﺪودا ﻣﺎﻫﯽ  ۹۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﯾــﮏ ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ :زوج ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از اﺑﺘــﺪای ﺳـﺎل ۹۶
ازدواج ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ وام ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺮادی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره
وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﺠـﺎری ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ:ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ،در ﻗـﺎﻟﺐ ﻗـﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۹۹ﻣﺒﻠﻎ وام ازدواج ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﮐﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ رﺳـﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام
از زوج ﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷـﯽ ﻫﺎی ز ﯾﺮ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺨﺼﯿﺺ وام  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﻪ زوج ﻫﺎ اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد:ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۹آﻣـﺪه ،وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ زوج ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪﺷﺎن از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻮده و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۹۹ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻣﮑﻠـﻒ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ ازدواج را از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ ﺗـﻮرم روﻧـﺪ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ داﺷـﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﻣﻌﺘﻘـﺪم اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ازدواج اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮادی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد» :از ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈـﺎر دار ﯾﻢ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧـﺎن از
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
«ﮐﺎرﻣﺰد اﯾﻦ وام  ۴درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺘﻪ دار ﯾﺪ.
ﺷﺮط دﯾﮕﺮ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ و ﮔﺮوه ﻫـﺎی اد ﮐـﻦ ﭘـﻮل ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ؛ ﺧﯿﺮات
ﭘﻮل ﯾﺎ ﺷـﯿﻮه ﮐﻼهﺑﺮداری ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ؟ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ ﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ؛ ﺑﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮ ﯾﻦ ارزﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾــﺪ ﺷـــﺮاﯾﻂ ﺿــﺎﻣﻦ وام ازدواج ۹۹ﺗﺴــــﻬﯿﻼت وام ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾــــﮏ از زوﺟﯿـــﻦ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﻮﻣـــﺎن و ﺑــﺎ دوره
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ آن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺿﺎﻣﻦ  ۲ﮐﺎرﻣﻨـﺪ رﺳـﻤﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ  ۳ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻧﺪار ﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ» ،ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾـﻂ ﻋﺠﯿـﺐ وام ازدواج  ۹۹ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺷـﺮط ﭘﺮداﺧـﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ را وﺟـﻮد و
اراﺋﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐـﺎر زوﺟﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮده اﻧـﺪ! ﺣـﺎل اﯾﻦ ﺳـﻮال ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ وام ازدواج در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺷﺎﻏـﻞ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و ﯾـﺎ ﺷـﻐﻞ آزاد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ وام ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾـﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨـﺪ؟ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺷـﯿﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وام اﺟﺎره ﻣﺴـﮑﻦ ﻫﻢ از راه رﺳـﯿﺪ در
ﺟـﻮاب اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮﺑﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﮔﻔﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳـﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ وام ازدواج ﺑـﻮده ﺗـﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ
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اﻗﺴـﺎط ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷﻮﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮده ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﯾـﮏ ﺿـﺎﻣﻦ و ﯾـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﯾـﺎراﻧﻪ زوﺟﯿـﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ وام ازدواج ۹۹ﻣﺒﻠﻎ وام ازدواج در ﺳﺎل  ۹۸و ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ
از زوﺟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾــﮏ از زوجﻫــﺎ در ﺳـﺎل  ۹۹ﻣﻌـﺎدل  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ دوره ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯿﺨﺒﺮ ﺧـﻮﺑﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ وام ازدواج وﺟـﻮد دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻻـﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۹وام ازدواج ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾــﮏ از زوﺟﯿــﻦ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زوﺟﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ از وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪ آن ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯿﻄﺒﻖ روال ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وام ازدواج وارد ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ وام ازدواج ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫﺎﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ در ازدواج اول ﺧﻮد از ﺗﺴﻬﯿﻼت و وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ازدواج ﺑﻌﺪی ﺧﻮد وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ازدواج اول ﺧﻮد وام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾـﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷـﻤﺎ ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔـﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳـﺎل ) ۲۴ﻣـﺎه( از ﺗﺎر ﯾـﺦ ازدواج ﺷـﻤﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﺎدر ﺑﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺎر ﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال آن را اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ وام ازدواج  ۹۹ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﺎﯾﺜﺎرﮔﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدی وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج  ۹۹اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وام ازدواج اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﺮوط ﻋﺎدی وام ازدواج ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜــﺎل آن ﻫــﺎ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ وام ازدواج در ﯾــﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ و زﻣــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗــﺪام
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،از ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ۵ ،ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد در ﺳﺎل  ۹۹ﭼﻘـﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ در اﯾﺮان و آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن
ﻋﯿـــﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘــﻮق ﮐﺎرﻣﻨـــﺪان در ﺳـــﺎل  ۹۹ﭼﻘـــﺪر اﺳــﺖ؟ ﻣﻨﻈــﻮر از اﻓﺮاد اﯾﺜــﺎرﮔﺮ» ،ﺟﺎﻧﺒــﺎزان«» ،آزادﮔــﺎن«،
»ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ« و »ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ« اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ( ﺷﻬﯿﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ
ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺜﺎرﮔﺮان و آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﯾـﺎ آزادﮔـﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔـﻞ آن ﻫـﺎ ﺗﻌﻠﻖ
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ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه وام ازدواج ۹۹ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه ﮐـﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﭙﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان،
ﭘﺴـﺖ ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ اﻣﯿــﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺳﺎﻣـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ،ﺑـﺎﻧﮏ
اﻧﺼــﺎر ،ﺑﺎﻧــﮏ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ،ﺑﺎﻧــﮏ دی ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ،ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﮐﻮﺛﺮ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔـﺎد ،ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه ،ﺑﺎﻧـﮏ اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻧﻮر ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان وﻧﺰوﺋﻼـ،
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﻋﯿـﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨـﺪان در ﺳـﺎل  ۹۹ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ؟ ﮐﻢ ارزش ﺗﺮ ﯾﻦ ارزﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ؛ ﺑـﺎ ﺑﯽ
ارزش ﺗﺮ ﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ .
ﻣﻨﺒﻊtasnim :

۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۳۰

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ا ﯾ ﺮا ن ﺣ ﻤ ﺎ ﯾ ﺖ ا ز ﮐ ﺴ ﺐ و ﮐ ﺎ رﻫ ﺎ ی ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ﻫ ﯽ د ر ﺷ ﺮا ﯾ ﻂ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ
 ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
 وی ﺑــﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸــﻮر ﮔﻔــﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺮﻓـﻪﺳــﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧــﮓ ،ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
 ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮر ﯾﺴﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾـﺪ  ۱۹اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ،
ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾـﻦ ﻣﺸــﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ اﻣـﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑـﻞﻫـﺎی ﺑﻬــﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣـﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،اﺣﺴـﺎن ﻗﻤﺮی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ از اواﺧﺮ
ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿـﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﭘﺴـﯿﻦ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺮ ﯾـﮏ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ

۷

ﻏﺮﻓـﻪﺳـﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧـﮓ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻗﻤﺮی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌـﺪد ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸــــﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺸﺎﻏـــﻞ ﭘﺮر ﯾﺴـــﮏ در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷــــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾــــﺪ  ۱۹اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﻠﻨﺎ

۱۲:۳۷

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮاﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،اﺣﺴـﺎن ﻗﻤﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺮ ﯾـﮏ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺮﻓـﻪﺳـﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧـﮓ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻗﻤﺮی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌـﺪد ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺸﺎﻏـــﻞ ﭘﺮر ﯾﺴـــﮏ در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾـــﺪ  ۱۹اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

۸

ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
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Exim News

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،اﺣﺴﺎن ﻗﻤﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ
از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿـﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﭘﺴـﯿﻦ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻـن ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺮ ﯾـﮏ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺮﻓـﻪﺳـﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧـﮓ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻗﻤﺮی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌـﺪد ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺸﺎﻏـــﻞ ﭘﺮر ﯾﺴـــﮏ در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾـــﺪ  ۱۹اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺳﺨﻨﮕـﻮی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۷۵ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮداری ﻧﯿﺰ داده ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :از ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳـﺘﻪاﯾـﻢ ﮐﻪ آﻣـﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑﻪ

۹

ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﺘـﺎزﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺴــﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ اﻋﻄـﺎ اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﻧﻼـﯾﻦ و وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴـﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﭘﯽ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻪ دﻏـﺪﻏﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺟﻠﺴﻪ
اﻣﺮوز از ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺿـﻤﻦ ﺗﺸﺮ ﯾﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
اﻃﻼع دار ﯾـﺪ دوﻟﺖ  ۷۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ،داده
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻄـﺎ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻـن اﻗﺘﺼـﺎدی اﻗـﺪام ﻣـﻮﺛﺮی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣـﺎ در ﺷـﻮرای
ﺷﻬﺮ از دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺳﻨﻞ ز ﯾﺎدی دارد و در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺳﺨﻨﮕـﻮی ﺷـﻮرای ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷــﻬﺮداری و ز ﯾﺮﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻫـﺎی آن ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﺸــﮑﻼت ﺷﺪﯾـﺪ ﻣـﺎﻟﯽ،
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر درﺧـﻮاﺳﺖ ﺷـﻮرای ﺷــﻬﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت  ۷۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ دوﻟــﺖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ داده ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻫﯿـﺄت ﺗﻄـﺒﯿﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﻨـﺪ ﻻـﯾﺤﻪ ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ۹۹ﺷـﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻋﺘﺮاض
وارد ﮐﺮد و از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت را ﻧﭙـﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣـﻞ اﺧﺘﻼـف ارﺟﺎع داده ﺷـﺪ و
در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﻋﻄـﺎ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاری ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﻫﺸـﺖ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﺑـﻮدﺟﻪ  ۹۹وارد داﻧﺴــﺘﻪ ﺑـﻮد اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ در
ﺑﺤـﺚ ﻗﯿﻤـﺖﮔـﺬاریﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼـم ﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷـﻮرای ﺣﻞ
اﺧﺘﻼـف اﻋﻼـم ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻫﯿـﺄت ﺗﻄـﺒﯿﻖ و ﺷـﻮرا ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﺎزش ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪای ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﺷـﻮرای
ﺷﻬﺮ و ﺗﻌـﺪادی از اﻋﻀـﺎی ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼـﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺣـﻞ ﺷـﺪ و در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕـﻮی ﺷـﻮرای ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾـﺪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﺷــﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﭘﯽ ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣـﺪود  ۴۵ﺗـﺎ  ۵۰درﺻـﺪ ﺑـﻮدﺟﻪ ﺷـﻬﺮداری از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز و
درآﻣــﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از اراﺋـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت در ﺣـﻮزه ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ و… ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷــﺪه اﺳـﺖ اﻣــﺎ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺷـﻬﺮداریﻫـﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ز ﯾـﺎدی ﻣـﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﺟـﻞ دارد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺎی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ و
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺴـﺌﻮﻻن وزارت راه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺷﻬﺮداری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻋﻄﺎ ،اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی و ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴـﺎل اوﻟﯿﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻣﻌﻤـﺎر در ﺗﻘـﻮﯾﻢ رﺳـﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدا روز ﻣﻌﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﺘـﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻨـﺪ ،اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ز ﯾـﺎدی داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎ در
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اﯾﺎم ﻧﻮروز ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻨﺎﭼﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺣﻀﻮر دارد از وی ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت را ﻣﻄﺮح ﮐﻨــﺪ ،اﻣـﺎ اﺣﺴـﺎس ﮐﺮدﯾـﻢ ﺷﺎﯾـﺪ اﮔﺮ در ﻣـﻮاردی ﺷــﻬﺮداری ﺑـﺎ ﺷـﻮرا ﻣﻮاﻓـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻮرا دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
ﺣﻨﺎﭼﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻄـﺎ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﺳـﺘﺎد ﮐﺮوﻧـﺎ ارﺳـﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺸـﺖ
ﻧﻔﺮه ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﮐـﻪ ﭼﺮا دﺳــﺘﻔﺮوﺷﺎن ﻣـﺘﺮو در اﯾـﻦ روزﻫـﺎی ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﻧﺸﺪﻧــﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ
ﺣﻀـﻮر دﺳـﺖﻓﺮوﺷـﺎن را ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﯿـﻢ و ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻋﻼـم ﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﺷــﻬﺮداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ
ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺷـﻮرا در ﻣـﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺳـﯿﺎر و ﺑﯽﮐـﺎﻧﻮن را ﺑـﺎ ﺟـﺪﯾﺖ دﻧﺒـﺎل ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﻔﺘـﺎده
ا ﺳ ﺖ.
ﺳﺨﻨﮕــﻮی ﺷـﻮرای ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻻــزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳـﺖﻓﺮوﺷــﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﺷــﺪه و در ﻣﮑــﺎن و زﻣــﺎن
ﻣﺸﺨﺼـﯽ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪدار ﺷﻮﻧـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤـﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑـﺎن و زﻣـﺎن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪدار ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳـﯿﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷـﻬﺮداری ﻓﮑﺮی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻋﻄـﺎ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘـﻪ ﺣﻀـﻮر دﺳﺖﻓﺮوﺷـﺎن از ﻟﺤـﺎظ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣـﺘﺮو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣـﺎدﺛﻪای رخ دﻫـﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﺷـﻮد و ﺣﺎﻻـ ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ روزﻫـﺎی ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻼﻣﺖ دﺳـﺖﻓﺮوﺷـﺎن ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑـﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آﯾﺎ
اﺻـﻼ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اداﻣﻪ داد :اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ اﻋﻼـم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮف ﻏﺮ ﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣـﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼـم آﻣـﺎر ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ آن
ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ ،اﻟﺒﺘـﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﯾﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣـﻖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺘﯽ ﭘـﺎ ،را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔـﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣـﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾــﺎن در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺳــﻮاﻟﯽ در ﺧﺼــﻮص ﺳـــﺮاﻧﺠﺎم اﺻـــﻼح ﺳﺎﺧﺘــﺎر در ﺷــﻬﺮداری ﮔﻔــﺖ :ﻻــﯾﺤﻪ ﺗﺸــﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺷﺪن اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ.
اﻋﻄﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻬﺮداری اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ادﻏـﺎم ﺷـﺪه و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻣـﻮر ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺣـﺬف ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ در ﺣـﺎل ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت اﺳـﺖ و در ﺣـﺎل اﺧـﺬ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮنﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺷـﻮرا اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻪ ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮرا ﺳﻨﺎر ﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻬـﺎی ﭘﯿـﺎم

ﻣﻄـﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی دﻧﯿـﺎی وب :اﯾﻦ ﺧـﺒﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿـﺪ :ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم راﯾﮕـﺎن ﮐـﺎر در ﻣﻨﺰل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ

ﺣﻘـﻮق روزاﻧﻬﺨـﺒﺮ ﻓـﻮری :ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑــﺎﻧﮑﯿﺨﺒﺮ ﻓـﻮری :ارزان ﺷــﺪن ﮔﻮﺷــﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﻄـﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒـﻂ :
ﺗـﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ وام دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺒـﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
دو ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﻮدرو ﺑﺎﯾــﺪ در اﺧﺘﯿــﺎر اﯾــﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻣــﺎ ﺑــﻪرﻏــﻢ اﯾـﻦ ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﻫﻨــﻮز ﻫﻢ
دﺳــﺖاﻧــﺪرﮐﺎران ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﻮدرو ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ زﻣــﺎن و ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺮای رﻓــﻊ ﻣﺸــﮑﻼت ﮐﻨــﻮﻧﯽ
...اﺧﺘﺼـﺎص  ۳۲درﺻـﺪ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن رﺿـﺎ ﻓـﺎﻃﻤﯽ اﻣﯿـﻦ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۲درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌــﺪن اﺧﺘﺼــﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑــﺪ اﻣــﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ...ﺳــﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎردی
ﺧﻮدروﺳـﺎزان از زﺑـﺎن ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﺧﻮدروﺳـﺎزان از زﺑـﺎن ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎزﻧﯿﻮز:

۱۱

ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان،
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﺳـﺎزان ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد را وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﮐﻪ در ...ﮐﻤـﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻـﺪ ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺷﻮرای
ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﻮزه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدرات اﺟﺮا ﺷﺪ ' ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻓﺘﺢ ا.
.
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻫﯽ ' روز ﺷـﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ اﯾﺮﻧـﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :درﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒـﺎر  ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺳـــﺎل  ،۹۰ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ اﺧﺘﺼــﺎص  ۱۰درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻــﺎدرات ﺑــﻮد اﻣــﺎ ...اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷــﮏ ﺧــﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺑﻮدﺟﻪ ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی/درﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷـﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑـﺎ ﭘﺎﻧﺎ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧـﺎ :ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﺧـﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﻔﺖ:اﻋﺘﺒـﺎرات ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﻧﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ۶ :ﻫﺰار ...وام  ۲۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﻪ
زﻟﺰﻟﻪ زدﮔـﺎن ﺑﯿﻨـﺎ -ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ  ۲۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل وام
اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳـــﺎس ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﻋﺒﺎﺳـــﻌﻠﯽ ﻣﯿﻨــﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸـــﻨﺒﻪ ﺿـــﻤﻦ ﺑﺎزدﯾـــﺪ از ﻣﻨــﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟــﻪ زده اﺳـــﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ...ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎر درﺻـﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭼﻬﺎر درﺻـﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﯾﺎﻧـﺎ درﺑـﺎره آﺧﺮ ﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﮔﻨـﺪمﮐـﺎران و
ﺟﻮﮐــﺎران ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮ اﺳــﺎس ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﮐـﻪ وزارت ﺟﻬــﺎد ﮐﺸــﺎورزی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳـﺖ... ،ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی  ۵۹درﺻـﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ۱۸ام ﺑﻬﻤﻦ  ،ﺑﯿﻨـﺎ -ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ ۵۹ :درﺻﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
را اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ...ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑـﺎرۀ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ۰۲ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎرۀ
ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر « ﺳـﺮوﯾﺲ :ﺳﯿﺎﺳـﯽ  -دوﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺼـﺮ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ...وام  ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ،ﺑﯿﻨﺎ -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در
ﺳﺎل  ۹۱ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶ﻫﺰار و  ۴۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ...واﮐﻨﺶ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮدرو» :ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد«! »ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد«!؛ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼــﯾﻦ/ﮔﺮوه ﺧــﻮدرو :اﯾــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ را ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در واﮐﻨﺶ ﺑــﻪ اﻇﻬــﺎرات ﺧﻮدروﺳــﺎزان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ...واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو :ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد! واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ
ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧـﻮدرو:ﺑﻬـﺘﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﮐﻤـﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻮد! ﻣﻤﺘـﺎزﻧﯿﻮز :اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ را ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدروﺳﺎزان در ...ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ۹۸
ﺧﺒﺮ دادﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦﺑﯿﮕﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۹۸ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ...ﻧﺠﻔﯽ:ﻣﻨﻈﻮر از “پ.
ش” ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع اﺳﺖ! آوردن ﻣﺨﻔﻒ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ "پ.
ش" را ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع و "پ.
پ.
ش" را ﭘﺪر ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﻬﺮ :ﻋﻀــﻮ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن ﺑﺮﻧـــﺎﻣﻪ و ﺑــﻮدﺟﻪ ﺷــﻮرای ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﺮ ﯾــﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﯽ از ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫــﺎی
...ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی /ﻋﮑﺲ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی دراﯾﺮان .
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وام ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﻨـﺎ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺳﺎل  ۹۱در ...ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﮑﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮد ۳۰م دﯾﻤــﺎه  ،ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻣﺴــﮑﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮد | ﭼـﺎپ |
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۰۱ﺑﻬﻤـﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲:۱۲ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه ﻃﯽ ﻫﺸـﺖ ﻣـﺎه ...ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻃﺮح دوﻟـﺖ ﺑﺮای اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ رازﻗﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﻣﻬﺮ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺨﺼـﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن
رﺷــﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺷـﯿﻼت ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐـﺪام از
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻼت  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ...رﺷـﺪ ۱۲۰درﺻﺪی وام دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون
۱۹م آذر  ،ﺑﯿﻨـﺎ -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ رﺷـﺪ  ۱۲۰درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼتدﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ
ﮔﻔـﺖ ۷۰۰ :ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ...ﮐﻤـﮏ ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﺧﯿﺮ ﯾـﻦ ﺳــﻼﻣﺖ /آﻣـﺎدﮔﯽ دوﻟـﺖ ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻼت
درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺎور وز ﯾﺮ ﺑﻬـﺪاﺳﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﮐﻤـﮏ ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﺧﯿﺮ ﯾﻦ ﺳـﻼﻣﺖ
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻫـﺪای وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ۴ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ...
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی

داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺳﯿــﺪ ﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾـﻦ ﻫـﺪف اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘـﺪور ﺑـﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷـﺪه را از ﺷـﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ...
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨـﺎ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،اﺣﺴـﺎن ﻗﻤﺮی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺻـﻨﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻓﻌﺎﻻـن ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺮ ﯾـﮏ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ از اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی اﺻــﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺮﻓـﻪﺳـﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧـﮓ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻗﻤﺮی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌـﺪد ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺸﺎﻏـــﻞ ﭘﺮر ﯾﺴـــﮏ در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾـــﺪ  ۱۹اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.

۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۲۲

رﺋ ﯿ ﺲ ا د ا ره ﮐ ﻞ ﺻ ﺎ د را ت ﮐ ﺎ ﻻ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن ﻣ ﻄ ﺮ ح ﮐ ﺮد
/ 

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

Exim News

۱۴

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺸـﺨﯿﺺ و ...ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﻦ ﻫـﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺧـﻮاﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﻪ
ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﻣﺮ ﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨـﺎ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،اﺣﺴـﺎن ﻗﻤﺮی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣـﺎه ﺻـﻨﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻓﻌﺎﻻـن ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺮ ﯾـﮏ ﺗﻘﺎﺿـﺎ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ از اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی اﺻــﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﺮ ﯾــﮏ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪی و ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺮﻓـﻪﺳـﺎزی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب ،ﺻــﻨﻌﺖ رﻧـﮓ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی راﯾـﺎﻧﻪای ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻔﭙﻮش ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻗﻤﺮی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌـﺪد ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺸﺎﻏـــﻞ ﭘﺮر ﯾﺴـــﮏ در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾـــﺪ  ۱۹اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺰء آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۵ﯾـﺎ  ۶ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢﺑﻬﺮه
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿـﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
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 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧـﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ-ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﯽ

۱۶

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
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