ﺗـﺒﯿﯿﻦ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز  ۱۴۰۰ﺑـﺎﻧﮏ
ـﺮض
ـﺎت ﻗـ
ـﻮزه ﻋﻤﻠﯿـ
ـﺎر در ﺣـ
اﻧﺼـ
اﻟﺤﺴﻨﻪ
][ad_1

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺻﺒﺢ روزﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،دﮐﺘﺮاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،آﻗﺎی
ﻓﺮوﺗﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﮔﺰار و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮی و ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﻧﮏ
اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ۱۴۰۰و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻫﺎ در ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز راﺧﺮﺳﻨﺪﮐﻨﻨﺪه وﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد و در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن

و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ
دﮐﺘﺮاﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﻓﺎز ﺳﻮم
ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺧﻮد
در ﺣﻮزه ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و درﻧﻈﺮ
دارد در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎز ۳ﺗﺤﻮل ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ۹درﺻﺪ ﺑﻪ ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻮزه ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺒﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ،اﻧﻄﺒﺎق اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪاوم ﺗﻼش در ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﻣﻮرﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در
ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد راﻫﺒﺮدی و دﺳﺘﺎورد ارزﺷﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮارداد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازن در ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﻋﻬﺪه دار
ﻓﺮﯾﻀﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪ وﺳﻊ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۰ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد و در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ۱۶۰۰زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻌﺴﺮ و ﺑﺪﻫﮑﺎر را از زﻧﺪان ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ـﺖ اﻻﺳﻼم
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واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ارﺑﻌﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ را ﻓﻌﻞ وﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮ ﺛﻮاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻗﺮآن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎداش آن
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
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ﻫﺰار

 ۱۱۰ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ارزش
ﻣﯿﻠﯿﻮنرﯾﺎﻟﯽ،
رﯾﺎل ۱۱۰ ،ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎتﻋﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
ارزش  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﻫﺰاران ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ارزش ۵۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ وﺷﺮاﯾﻂ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﻋﻼم ﺷﺪه و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ،در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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