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 ٢٠٢٠/٠٤/٣٢١ –اطالعات مطبوعاتی 

 در نورد راين وستفالن بعد از يکماهکمکهای اضطراری نتيجه موقت 

آزاد و مشاغل مشاغل کوچک،  ٣٣١،٠٠٠ازايالت و دولت فدرال وزير پينکوارت: 

 : هشت روزرسيدگیميانگين زمان  -ميليارد يورو حمايت کردند  ٣،٥کارفرمايان با 

 گزارش داد: وزارت اقتصاد، نوآوری، ديجيتالی شدن و انرژی 

میلیارد یورو  ٣،٥وستفالن بیش از -آزاد و خود اشتغالی در نوردراینمشاغل صدها هزار مشاغل کوچک، 

وزیر اقتصاد و دیجیتال این نتیجه  پشت سر بگذارند. راحمایت دریافت کرده اند تا بتوانند به خوبی این بحران 

بوده در نورد راین وستفالن  یک ماه پس از شروع کمک های اضطراری کوارتپروفسور دکتر آندریاس پین

میلیون یورو پرداخت  ٤٠٠به ارزش بیش از  بخشهزار درخواست در دو  ٣٩تنها در چند روز گذشته است. 

درصد متقاضیانی که با شماره مالیات منحصر به فرد درخواست ارائه داده  ٨٠بیش از  . مجموعاشده است

 .اند، پول خود را دریافت کرده اند

 درایالت بزرگترین برنامه اقتصادیکمکهای اضطراری نوردراین وستفالن تا به امروز وزیر پینکوارت:" 

در کمکهای  سریع عمل کنیم. به محض وقوع بحران کورونا ما مجبور شدیم خیلی .وستفالن استنوردراین 

. این ابعاد فقط می تواند با نددرخواست دریافت شده ا ٤١٧،٠٠٠اضطراری  نوردراین وستفالن ماه گذشته 

شرکتهای دولتی ارائه دهنده ، به همین دلیل طی چند روز با دولت های منطقهشرکای قدرتمند موفق شود: 

بخشهای آن یک فرآیند دجیتالی را توسعه خدمات فناوری اطالعات ایالت نوردراین وستفالن، مدیریت مالی و 

درصد  ٨٠مثبت ترسیم کنیم:  نتیجه امروز می توانیم یک دادیم تا پول با سرعت و اطمینان دریافت شود.

ره حسابشان واریز شده است. ما می خواهیم که این سرعت را پولشان به شماروز ٨متقاضیان پس از میانگین 

 حفظ کنیم."

  راه حل برای افراد خود اشتغالی است که طبق دستورالعمل های دولت فدرال جستجویایالت در همزمان 

مطابق خواست . کمک های اضطراری براینه و   هستند معاش زندگیتامین  دنبال راه حل اهمیت اساسی

اساسی  اهمیتها افراد آسیب دیده باید بتوانند انتخاب کنند که آیا می خواهند به ایالتبه اتفاق اکثریت قریب 

 .کمک های اضطراری تکیه کنندبه  اینکه یاو برای تامین معاش زندگی 

 



 

 

 

. وزیر دارایی لوتس لیننکمپرمی داشت طرفداران زیادی وزیر:" پیشنهاد ما در کنفرانس وزیران اقتصادی

روز پنجشنبه فعالیت کند تا به یک راه حل غیر بوروکراسی و سریع برای افراد خود اشتغالی دست خواهد 

 یابد.

و خدمات خود  کارشروع به  ٢٠١٩دسامبر  ٣١که پس از  مشاغل آزادبنیانگذاران  زودی بههمچنین باید ب

در صورتی تقاضا دهید خود با کمک مشاور مالیاتی  یدشما می توان .شود داده های اضطراریکرده اند، کمک

 بطور دائم موظف بهدریافت کرده اید یا کار، یا سفارش ایددر آمد داشته   ٢٠٢٠مارس  ١١ ازکه قبل 

روی این فرمها کار می  دنبال توافق ضروری شرکت کنندگان به هستید. االن  بلند مدت  تجاریپرداخت 

 کنند.

 

 وزارت اقتصاد، باروری، ديجيتال و انرژی تماس بگيريددفتر مطبوعات اگر سئوالی داشتيد با بخش لطفا 

 .)ماتياس کيتسمان( ٠٢١١ ٦١٧٧٢-٢٠٤شماره تلفن: 

  زير قابل دسترسی است دولت ايالتی اين متن مطبوعاتی از طريق اينترنت به آدرس اينترنتی

www.land.nrw 

 در مورد رسانه های اجتماعی شدهداده  ا اطالعيه محافظت از اطالعات
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