ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال :ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زودی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
»ﺳﯿﻒ اﷲ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ« ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ

ﻗﻮل داده ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را ﺑﻪ زودی ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ اﺑﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ در دی و ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎد
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد:

»از اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد،
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف )واﺟﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ(
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ«.
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺮات ارزی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻐﺮی در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ
رﻗﻢ  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن اﺳﺖ و  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ
وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻼف اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﺧﻼف را ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ

ﮐﺎرت ﺑﻪ ادارات ﭘﺴﺖ ،ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی

 ۱۵ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر واﺟﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ۴۴

ﻣﯿﻠﻮن و  ۳۸۹ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۱آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ در دور اول ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ واردات ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ در روﻧﺪ ﺻﺪرو ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ »ﻋﻠﯽ ﻓﻼح« دﺑﯿﺮﮐﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

