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اخبار
حداقل حقوق کارکنان دولت ٧٠٠
هزار تومان افزایش خواهد یافت

حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و
بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال آینده ۷۰۰
هزار تومان افزایش خواهد داشت.
بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته
در قالب الیحه بودجه سال آینده کف حقوق
کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان
و وظیفه بگیران در سال  ۱۴۰۰برابر با  ۳و نیم
میلیون تومان در ماه خواهد بود.
بر این اساس حقوق دریافتی این دسته از
افراد از مالیات نیز معاف میشود چراکه در الیحه
بودجه میزان معافیت مالیاتی برابر با  ۴٨میلیون
تومان در سال یا به عبارت دیگر  ۴میلیون تومان
در ماه تعیین شده است .میزان افزایش حقوق
کارکنان دولتی و بازنشستگان در الیحه بودجه
١۴٠٠برابر با  ۲۵درصد تعیین شده است.

۵٠هزار میلیارد تومان از منابع بودجه
محقق نشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تا
کنون حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان از منابع
بودجه امسال محقق نشده و لی حدود ۱۹
هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه از تنخواه
بانک مرکزی استفاده شده است .رییس سازمان
برنامه و بودجه در ابتدای نشست خبری تبیین
جزئیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰به تشریح عملکرد
بودجه سال جاری و وضعیت شاخص های
اقتصاد کالن اشاره کرد و گفت :در سال جاری
منابع دولت بالغ بر  ۵۷۱هزار میلیارد تومان
بود که باید  ۳۸۴هزار میلیارد تومان در هشت
ماهه اول امسال محقق می شود ولی عملکرد آن
 ۳۳۴هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد
 ۵۰هزار میلیارد تومان محقق نشد.وی گفت:
مصارف سال جاری نیز  ۵۷۱هزار میلیارد تومان
بوده که در هشت ماه اول باید  ۳۳۴هزار میلیارد
تومان مصرف می شد ،خزانه  ۳۵۳هزار میلیارد
پرداخته است؛ بنابراین  ۳۱هزار میلیارد تومان
نسبت به آنچه می توانستیم مصرف کنیم ،کمتر
و صرفه جویی اجباری بود .به گفته نوبخت ،در
مقایسه هشت ماهه اول امسال با مدت مشابه
سال قبل ،مصارف  ۳۹درصد بیشتر بوده است
که بخش هزینه ای  ۳۵درصد رشد داشته و از
این بخش ،بخش حقوق و مزایا در هزینه ها ۵۳
درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.رئیس
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع ۵۰
هزار میلیارد تومانی و مصارف  ۳۱هزار میلیارد
تومانی نشان می دهد که  ۱۹هزار میلیارد تومان
ناترازی داشته ایم که آن را بر اساس قانون از
تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم ،ادامه داد:
مجاز بودیم  ۳۹هزار میلیارد تومان از تنخواه
استقاده کنیم که در هشت ماه فقط  ۱۹هزار
میلیارد تومان استفاده کردیم که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۵۰۰۰میلیارد تومان کمتر
است .پس کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل
نشد و این  ۱۹هزار میلیارد تومان تا پایان سال
تسویه می شود .این در حالی است که آقای
همتی از سازمان برنامه و بودجه بابت فشاری
که به بانک مرکزی وارد نشد ،تشکر کرده است.

انتصاب معاون بانکداری الکترونیکی
بانک آینده

مدیرعامل بانک آینده ،طی حکمی حمید
بنائیان را به سمت معاون بانکداری الکترونیکی،
تعیین کرد.
حمید بنائیان که دانشآموخته مدیریت
مالی در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است،
سابقه مدیر امور فناوری اطالعات بانک سرمایه
و معاون فناوری اطالعات موسسه اعتباری نور و
فعالیت و عضویت در هیات مدیره شرکتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات بانکی کشور از
جمله :فناوری اطالعات ناواکو ،سیستمهای
کاربردی کاسپین ،گسترش فناوریهای نوین
(کشاورز) ،شرکتهای خدمات ماشینی تامین،
بورس کاالی ایران ،کارگزاری بانک کشاورزی،
تجارت الکترونیک سرمایه و خدمات انفورماتیک
راهبر را نیز در کارنامه حرفهای خود دارد.
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مجلس تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین را در دستور دارد؛

یارانهها؛ انبار مهمات اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰
زهرا علیاکبری

به نظر میرسد یارانهها به زمین مهم مجلس
برای بازی با بودجه سال  ۱۴۰۰تبدیل شود چرا
که رئیس مجلس در گفتگوی تلویزیونی با انتقادات
دوپهلو و شدید نسبت به سیاستهای دولت،از
وضعیت تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی انتقاد کرد و
تاکید نمود مجلس قصد دارد روند تخصیص این
ارز را هدفمند کند.
محمدباقر قالیباف در حالی از تخصیص
یارانهها برای کاهش آسیب ناشی از کرونا و رفع
فقر در سال آینده در قالب بودجه پیشنهادی سخن
گفت که بخش مهمی از پیشبینیهای دولت در
این خصوص را زیر سوال برد.
یارانههای نقدی ۱۰سالی است به انبار مهمات
گروهها و جناح های سیاسی تبدیل شده است
و درانتخابات ریاست جمهوری جناح اصولگرا
بارها قصد کرده است اززمین یارانه ها به سمت
پاستور خیز بردارد.حاال پس از حضور اصولگرایان
دربهارستان ،به نظر می رسد پیشروی به سمت
پاستور ،از جبهه یارانهها درحال کلید خوردن
است  .این در حالی است که کارشناسان معتقدند
پرداخت یارانه نقدی اقدامی پوپولیستی با تاثیر
کوتاه مدت و زیانهای بلند مدت است  .بررسی
وضعیت معیشت یارانهبگیران در  ۱۰سال اخیر گواه
این مدعاست .پیش از این نیز در دوره اجرای این
طرح هشدارهای مکرری به رییس جمهور وقت،
احمدی نژاد درباره ناکارآمدی پرداخت یارانه نقدی
و بحران برون رفت از این طرح داده شد که از سوی
دولت مستقر توجهی بدان صورت نگرفت.

قالیباف در خصوص یارانهها تاکید
کرد»:یارانهها در سال آینده به هیچ وجه قطع
نمیشود؛ نه به صورت ارزی و ریالی اما واقعاً
هدفمند میشود یعنی در جایی که باید ،هزینه
میشود .وی توضیح داد :ضمن اینکه ما یک یارانه
دیگری می دهیم که برای پرداخت آن باید در
ساختار بودجه اصالح انجام شود ».
رییس مجلس شورای اسالمی توضیحی در
مورد یارانه دیگر پیشنهادی مجلس ارائه نکرده
است؛ اما به نظر میرسد این یارانه دیگر  ،جدا
از یارانهای باشد که مجلس در قالب مصوبه اخیر
خود،دولت را مکلف به پرداخت آن برای مدت شش
ماه نموده است.

محمد باقر قالیباف در گفتگویی تلویزیونی
با انتقادات دوپهلو و شدید نسبت به سیاستهای
دولت،نه تنها از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی انتقاد کرد و تاکید نمود مجلس قصد
دارد روند تخصیص این ارز را هدفمند کند بلکه
در مورد یارانههای نقدی پرداختی در سال آینده
نیز توضیحاتی ارائه داد که سیگنال تغییر وضعیت
پرداخت یارانهها در سال آینده خواهد بود.
بودجه سال  ۱۴۰۰آخرین بودجه تدوینی از
سوی دولت دوازدهم است که در دوازدهمین روز
از آذرماه تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است .

قالیباف در توضیحات خود در خصوص
یارانهها نقبی به موضوع قیمت بنزین نیز زده و
تاکید کرده است:بر اساس آمارها حدود  ۴۵تا ۵۰
درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و در شرایط
کنونی یارانهای که در حوزه انرژی به خودروها
تخصیص پیدا میکند به فرد مستضعف یا روستایی
یا افراد ساکن در شهرستانها که فاقد خودرو
هستند یا حتی مترو و اتوبوس ندارند،پرداخت
نمیشود ،در نتیجه این افراد شرایط متفاوتی
نسبت به افراد ساکن در تهران و شهرهای بزرگ
دارند.
به این ترتیب وی تاکید کرده است شیوه

مهمترین تصمیمات برای یارانهها در سال
آینده

قیمت بنزین چه خواهد شد؟

کنونی توزیع یارانه حمل و نقل به دور از عدالت
است.البته نه تنها قالیباف که حتی محمدباقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید
دارد حاملهای انرژی درسال آینده افزایش قیمت
نخواهد داشت اما سخنان اخیر قالیباف نشان
میدهد ممکن است مجلس برنامههایی برای تغییر
شیوه توزیع یارانه بنزین در دستور کار داشته باشد.
این بدان معنی است که مجلس شورای
اسالمی تغییراتی در حوزه توزیع یارانه معیشتی
که به  ۶۰میلیون ایرانی در حال حاضر پرداخت
میشود ،در نظر دارد  .یارانه معیشتی از آبان ماه
سال گذشته همزمان با افزایش قیمت بنزین به ۶۰
میلیون خانوار های ایرانی با هدف جبران بخشی از
افزایش قیمت بنزین پرداخت می گردد.
اما دولت در قالب الیحه بودجه سال آینده
چه پیش بینی را در مورد یارانهها دارد؟

هر چند در الیحه پیشنهادی بودجه،
پیشبینی شده است یارانه پرداختی به سه دهک
باالی درآمدی پس از شناسایی این افراد از طریق
بانکهای اطالعاتی قطع گردد اما نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که یارانه
هیچ کدام از یارانه بگیران در سال آینده قطع
نخواهد شد.
مبلغ یارانهها در سال آینده

به این ترتیب یارانه  ۴۵۵۰۰تومان به
یارانهبگیران کنونی درسال آینده نیز پرداخت

میشود و همچنین پرداخت یارانه معیشتی نیز
درالیحه پیشنهادی دولت پیشبینی شده است.
در بودجه سال اینده،دولت برای اجرای طرح
حمایت معیشتی خانوارها  ۳۱هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته است ۶۰ .میلیون نفر از
جمعیت کشور در حال حاضر یارانه معیشتی
دریافت می کنند و در عین حال با توجه به
اینکه در کشور جمعیتی در محدوده  ۷۸میلیون
نفر یارانه نقدی میگیرند .دولت در سال آینده
معادل  ۴۲هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان برای
پرداخت یارانه در نظر گرفته است.در این راستا
مبلغ یارانه تغییری نکرده و همان  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومان خواهد بود البته افرادی که تحت
پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد
سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای از این دست
قرار دارند  ،یارانه بیشتری را دریافت میکنند .
محمدباقر نوبخت در مورد برنامه پیشبینی
شده جهت کاهش فقر در سال آینده نیز توضیحاتی
داده و تاکید کرده است ۵۰:هزار میلیارد تومان
برای رفع فقر مطلق در بودجه در نظر گرفته شده،
درعین حال او در خصوص ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز
گفته است :تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی پابرجاست
اما جایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی خطرزا باشد حذف
خواهد شد و از آن طرف یارانه معیشتی افزایش
خواهد یافت.این گفته نوبخت بدان معناست که
پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده
در دستور کار دولت است و ممکن است مبلغ
یارانه معیشتی همزمان با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای برخی کاالها افزایش یابد .به نظر میرسد
در روزهای آتی مجلس جلسه شورای اسالمی
طرحهای جدیدی را در راستای پرداخت یارانه
نقدی در دستور کار قرار دهد .یارانه حاال به
یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شده است که
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تصویب طرح
هایی برای پرداخت آن رقابتی عجیب را با دولت
آغاز کردهاند.
پرداخت یارانه نقدی از سال  ۱۳۸۹آغاز
شد  .هر چند این طرح طرحی  ۵ساله بود طرح
هدفمندی یارانه ها در قالب پرداخت یارانه نقدی
خالصه شد و موضوع یارانهها در سالیان گذشته به
نقطه مانور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری
و مجلس تبدیل شده است.

پرداخت وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریه

پرداخت وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریهمعاون امور زنان
و خانواده رییس جمهور درباره توجه به مسائل زنان و خانواده در
الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت :مطابق با تبصره  ۱۶بند « »۱الیحه بودجه
« ،۱۴۰۰اولویت وامهای اشتغال سازمان بهزیستی با زنان سرپرست
خانوار است» .همچنین در همین تبصره بند «ج» آن قید شده است
که «وام قرض الحسنه دیه زندانیان نیازمند ،برای زنان زندانی و
زندانیان بدهکار مهریه ،اولویت دارد».
معصومه ابتکار ،درباره توجه الیحه بودجه  ۱۴۰۰به مباحث
فرزندآوری ،گفت :در تبصره  ۱۶بند «ه» این الیحه در جهت
«حمایت از فرزند آوری؛ بانک مرکزی مکلف شده است تا ۷۰
میلیون تومان وام ودیعه مسکن با بازپرداخت  ۲۰ساله برای
خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای ۹۹
و یا  ۱۴۰۰شده و یا میشوند ،قرار دهد» .این طرح به پیشنهاد
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و با تغییراتی تصویب
و در الیحه بودجه  ۱۴۰۰قرار گرفت تا بتواند گامی در جهت
حمایت از فرزندآوری بردارد.
وی ادامه داد :در الیحه بودجه  ۱۴۰۰به اولویتهای مهمی نظیر
مشکالت اقتصادی مردم ،مباحث اشتغال ،اقشار آسیب پذیر ،رشد
اقتصادی در زمینههای مختلف و از همه مهمتر موضوع کرونا توجه
ویژهای شده است .در کنار این مباحث این الیحه به چندین موضوع
در ارتباط با زنان نیز توجه ویژهای نشان داده است.
توجه به شاغالن صنایع دستی و قالیبافان در بودجه ۱۴۰۰

به گفته ابتکار ،در تبصره  ۱۴این الیحه به «تامین بودجه
حق بیمه سهم اقشار خاص از جمله قالیبافان ،شاغالن صنایع
دستی و زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست» اشاره شده
است .همچنین از این جهت که بیش از  ۷۰درصد از قالیبافان و
 ۸۵درصد از صنعتگران صنایع دستی را زنان تشکیل میدهند،
میتوان گفت توجه خوبی به این قشر از زنان در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰انجام شده است.

نگاه بودجه ای به «توانمند سازی صندوقهای خرد زنان
روستایی» برای اولین بار

همچنین در تبصره  ۱۶به «توانمند سازی صندوقهای خرد زنان
روستایی» توجه ویژهای شده است .همچنین برای نخستین بار است
که در الیحه بودجه به این موضوع توجه شده که نشاندهنده رویکرد
خوب دولت دوازدهم است.
بیمه درمانی رایگان  ۳۰میلیون تن در الیحه بودجه سال
آینده دولت

به گفته وی در تبصره  ۱۷بند الف الیحه نیز موضوع «بیمه
درمانی رایگان برای  ۳۰میلیون نفر» که حداقل نیمی از آنان زنان
هستند پیش بینی شده است و اینگونه به مباحث بهداشت و سالمت
باروری زنان نیز توجه میشود .همچنین در تبصره  ۱۱بند الف ، ۱
«تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیر عمد ناشی از
تصادفات با اولویت زنان معسر» نیز پیش بینی شده و رویکرد و توجه
خوبی به زنان به ویژه زنان آسیب پذیر شده است.
پرداخت وام ازدواج  ۵۰میلیونی در سال ۱۴۰۰

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود :در تبصره ۱۶
بند الف این الیحه ،بانک مرکزی در جهت حمایت از جوانان موکلف
شده است تا به مزدوجین پس از  ۹۷.۱.۱مبلغ  ۵۰میلیون تومان
وام پرداخت کند.
رضایت ابتکار از الیحه بودجه :انتظاراتمان برآورده شده

ابتکار با بیان اینکه ردیف بودجه  ۱۴۰۰معاونت امور زنان همانند
سایر دستگاهها حدود  ۳۰درصد افزایش داشته است ،گفت :میتوان گفت
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰انتظارات معاونت برآورده شده است .ردیف بودجه
اصلی معاونت در سال گذشته  ۲۵میلیارد تومان بوده و امسال به بیش از
 ۳۲میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است .ردیف بودجه استانها نیز در
جهت نظارت بر اجرای اسناد پایش و مسائل تحکیم خانواده از حدود ۳
میلیارد تومان به  ۸و نیم میلیارد تومان افزایش داشته است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ادامه داد :دستگاههای

مختلف برنامهها و طرحهایی را در حوزه زنان دارند .امسال نخستین
سالی است که سند ارتقای وضعیت زنان در شورای تمامی استانها
مصوب شده است و استانها میتوانند در حوزه زنان برنامهای مصوب
داشته باشند .تقریبا میتوان گفت تمامی این اقدامات در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰پیش بینی شده است و استانها میتوانند با پیش بینی این
اعتبارات بر اساس اولویتها ،مسائل و کمبودها و شرایط زندگی در
هر استان در اجرای اسناد استانی موفق عمل کنند.
ابالغ شناسنامه رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی

وی افزود :خوشبختانه در سال جاری شناسنامه شاخصهای
رصد و پایش عدالت جنسیتی ابالغ شده است .تمام دستگاهها در
تمامی استانها این شاخصها و نحوه محاسبه آنها را دارا هستند.
همچنین سامانه رصد و پایش برای گرفتن اطالعات نیز فعال است.
از این رو تصور میکنم این معاونت در جهت برنامه ریزی متعادل در
حوزه زنان اقدامات خوبی انجام داده است.
وی در انتها درباره الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت :از نظر ما در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰توجه خوبی به مسائل زنان شده چراکه در الیحه اصلی
بودجه اغلب پیشنهادات و انتظارات معاونت برآورده شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو اعالم کرد؛

 ۹۵۰۰دستگاه خودرو از تعهدات معوق ،در انتظار تعیین قیمت

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
ضمن اشاره به افزایش  ۵۹درصدی تولید از
ابتدای سال جاری در این خودروسازی که
 ۵۲درصد از تولیدات کل کشور را رقم زده
است ،از انتظار  ۹۵۰۰دستگاه خودرو آماده
تحویل از میان  ۲۸هزار دستگاه تعهد معوق
این خودروسازی برای تعیین قیمت از سوی
سازمان حسابرسی خبر داده تا قیمتگذای
صورت گرفته و خودروها تحویل مالکان
آنها شود.
فرشاد مقیمی ضمن اشاره به تاکید اخیر
مقام معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه
مبنی بر افزایش تولیدات صنعتی کشور آن
هم در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری
شده است ،اظهار کرد :با فرمان ایشان و
تشکیل جلسات به دستور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در حوزه تولیدات صنعت خودروی
کشور ،تکالیف ما نسبت به گذشته دوچندان
شد تا در مسیر سیاستهای کالن کشور
حرکت خود را ادامه دهیم .مدیرعامل گروه
صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه از ابتدای
سال تاکنون  ۳۴۱هزار دستگاه خودرو در
گروه صنعتی ایرانخودرو تولید شده است،
گفت :این میزان تولید نسبت به مدت مشابه
سال گذشته رشد  ۵۹درصدی داشته است.
در مدت مشابه سال گذشته میزان تولید
ایرانخودرو  ۲۱۶هزار دستگاه بوده است.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری،
روزانه  ۲۰۰۰دستگاه خودرو در ایرانخودرو
تولید شده و از ابتدای آذر ماه نیز با رشد ۱۵

درصدی به  ۲۳۰۰دستگاه در روز افزایش
یافته است.
رکود تولید ایرانخودرو طی سه سال
اخیر شکسته شد

وی با اعالم اینکه ،هفته گذشته رکورد
تولید روزانه با تولید  ۲۹۵۰دستگاه نیز شکسته
شد ،تاکید کرد  :این رکورد در سه سال اخیر
ایرانخودرو بی سابقه بوده است .در گذشته
 ۴۰۰دستگاه از تولیدات مربوط به محصوالت
 CKDبوده است اما تولیدات کامال متعلق به
تولیدات داخلی و با تکیه بر توان قطعهسازان
داخلی است .قطعهسازان داخلی ما و کارگران
در زنجیره تولید خودرو در شرایط فعلی
جهادگران ما هستند که فعالیتها و مجموعه
خدمات آنان را باید مستند کرده و به ثبت
رساند.این مدیرعامل خودروساز با بیان اینکه
با تامین به موقع قطعات از سوی قطعهسازان،
در  ۱۳آذر ماه  ۴۸۰۰دستگاه خودروی ناقص
این خودروسازی تکمیل و تجاریسازی شده
است ،یادآور شد :تا پیش از این روزانه ۱۸۰۰
الی  ۱۹۰۰دستگاه تجاریسازی میشد .در
تعطیالت اخیر نیز بیش از  ۴۰۰۰دستگاه
خودرو فاکتور شد و به فروش رسیده است.
خط تولید اتوبوسسازی که  ۹سال
متوقف بود ،مجدد راهاندازی شد

مقیمی افزود :البته افزایش تولید صرفا
در حوزه خودروهای سواری نبوده در حوزه
تولید خودروهای مسافری و باری نیز ۴۶
درصد رشد داشتهایم .ایرانخودرو دیزل از
ابتدای آذر تا کنون ،بیش از  ۲۰۰درصد

افزایش تولید داشته است و خط تولید
اتوبوسسازی که بیش از  ۹سال متوقف
بوده ،با استفاده از سازندگان داخلی
راهاندازی شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
ضمن تاکید براینکه افزایش تولید ،تکمیل
و تجاریسازی خودرو در خودروسازان
موجب رونق تولید و افزایش اشتغال در
قطعهسازان نیز شده است ،گفت :پیشبینی
ما این است که با این میزان تولید ،بازار
خودرو از التهاب خارج شده و به تدریج به
آرامش برسد و همچنین امیدواریم بتوانیم
مجموعه فعالیتهایی که در حوزه صنعت
برعهده گروه صنعتی ایرانخودرو است ،به
خوبی دنبال کنیم.
 28هزار دستگاه تعهد معوق
ایرانخودرو که بهزودی  ۹۵۰۰دستگاه
آن ،تحویل میشود

وی افزود :در حال حاضر میزان
تعهدات معوق ایرانخودرو  ۲۸هزار دستگاه
است که از این میزان  ۹۵۰۰دستگاه خودرو
تولید و آماده تحویل شده است که موجود
در پارکینگ شرکت بوده و ظرف چند
روز آینده ،با اعالم قیمت از سوی سازمان
حسابرسی ،این  ۹۵۰۰دستگاه نیز فاکتور
و به مالکان آنها تحویل خواهد شد .سعی
ما براین است که هرچه سریعتر و پیش
از پایان سال ،تمامی معوقات را به صفر
برسانیم.
مقیمی با اشاره به هشت مرحله فروش

فوقالعاده که طی آن بالغ بر  ۸۷هزار تعهد
جدید ایجاد شده است ،تصریح کرد :از این
میزان  ۶۵هزار دستگاه به صاحبان آنها
تحویل داده شده است ۲۲ .هزار خودرو نیز
متعلق به نهمین مرحله از فروش فوقالعاده
است که اخبرا قرعهکشی آن انجام شده و
مهلت تحویل آنها تا حداکثر سه ماه آینده
است .در حالی که موعد تحویل خودروهای
عرضه شده در طرحهای فروش فوقالعاده،
 ۹۰روزه است اما تمامی خودروها ،کمتر از
 ۴۰روز تحویل داده شده است.
تعهد ایرانخودرو در تولید  ۶۰هزار
دستگاه در ماه ،در بسته جهش تولید
وزارت صمت

این مدیرعامل صنعتی ،در رابطه با
وعده تولید یک میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه
خودرو در سال جاری ،گفت :سهم تولید
ایرانخودرو از کل این یک میلیون و ۲۰۰
هزار دستگاه خودرو ۵۰۰ ،هزار دستگاه
است که برنامه تحقق آن در دستور کار ما
قرار دارد .براساس آمار تولید ،تا کنون۵۲
درصد از تولیدات کل کشور به ایرانخودرو
تعلق داشته است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین پیرو
فرمایشان مقام معظم رهبری ،بسته جهش
تولید برمبنای استفاده از ظرفیتهای
داخلی از سوی وزارت صمت تهیه شده که
به زودی به جمعبندی نهایی خواهد رسید و
ایرانخودرو نیز در این بسته تعهد به تولید
ماهانه  ۶۰هزار دستگاه خودرو داده است.

بانك
هفتمین موفقیت بین المللی بانک
آینده با دریافت تندیس بنکر٢٠٢٠

بانک آینده برای هفتمین بار در سطح بین
المللی و چهارمین بار پیاپی ،از سوی موسسه
بنکر( ،)Bankerموفق به کسب عنوان «بانک
سال ایران» ()Bank of The Year In Iran
در سال  ۲۰۲۰میالدی شد.
به گزارش امتیاز؛ تندیس و لوح تقدیر
این موفقیت در مراسمی ویژه در شهر لندن که
روز چهارشنبه  ۱۲آذر سال  ۱۳۹۹به صورت
برخط ( )onlineو با حضور نمایندگان بانک ها
از سراسر جهان ،برگزار شد ،به بانک آینده ،اعطا
گردید.
بانک آینده در شرایط خاص اقتصادی
و همه گیری بیماری کرونا ،با تکیه بر دانش،
تجربه و استعداد سازمانی ،موفق به کسب این
عنوان شد.
موسسه بنکر در بخشی از بیانیه اهدای
تندیس به بانک آینده اعالم کرده؛ عالوه
بر معیارهای عملکرد خوب ،واکنش سریع
و ابتکاری بانک آینده در برابر همهگیری
 19-Covidتوجه داوران را به خود جلب کرد؛
این شرکت ،بزرگترین دارایی خود ،یعنی مرکز
نمایشگاهی ایران مال را در طول یک هفته به
یک بیمارستان  3000تختخوابی برای مبتالیان
به کرونا تبدیل کرد.
ز سوی دیگر ،بانک آینده اولین بار در ایران
است که یک سامانه الکترونیکی شناخت مشتری
( )eKYCیا همان احراز هویت الکترونیکی
مشتریان از طریق اپلیکیشن متمایز کیلید را
معرفی کرده است.
همچنین این بانک با استفاده از سیستم
عامل  Finotechتوسعه بانکداری دیجیتال و
باز را تقویت کرده است .این برنامه همچنین در
حال توسعه برنامه های جدید از طریق اتحاد
استراتژیک با  fintechsو با کمک برنامه شتاب
دهنده  Finnovaاست.
محمد فطانت ،مدیرعامل بانک آینده نیز در
این باره گفته« :استراتژی های اصلی ما شامل
مدیریت منابع و کاهش هزینه ،مدیریت هزینه
ها ،درآمد مشترک و تقویت ثبات مالی بانک
بوده است».
نشریه بنکر ( )Bankerوابسته به موسسه
فایننشیال تایمز با بیش از  ۹۰سال سابقه
حرفهای در زمینه بانکداری در سطح جهانی ،هر
ساله اقدام به ارزیابی بانک ها می کند.
معاون نظارت ،حقوقي و وصول مطالبات بانك
صنعت و معدن:

ميزان وصول مطالبات اين بانك در
 8ماهه امسال  131درصد رشد داشته
است

بيژن اسدي معاون نظارت ،حقوقي و وصول
مطالبات بانك صنعت و معدن گفت :با تالش
و پيگيري مستمر همكاران در بخش وصول
مطالبات در ستاد و شعب  ،عليرغم مشكالت
ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس
كرونا ،ميزان وصولي هاي اين بانك در  8ماهه
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  131درصد افزايش يافته است.
به گزارش امتیاز ،اسدي با بيان اينكه
وصول مطالبات به عنوان ارزانترین منبع تجهیز
مالی در بهبود شاخص های عملکردی و کاهش
نرخ بهای تمام شده پول نقش مؤثري دارد افزود:
وصول مطالبات ،راهكار بازگشت سرمایه های
بانکي به شبکه اقتصادی کشور بوده و موجب
پویایی اقتصاد و بخش توليد و کاهش رکود و
تورم می شود.
اسدي تأكيد كرد :عوامل ایجاد مطالبات
در بانک داراي داليل متعددي است بطوريكه
نوسانات نرخ ارز ،مشکالت ساختاری اقتصادی
مانند ركود تورمي ،اختالف نرخ سود تسهیالت و
تورم ،فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در بين عده
اي از وام گيرندگان ،مشکالت و محدودیت های
قانونی ،محدوديت تعطيلي بنگاه هاي بدهكار به
جهت اشتغال نيروي كار ،وجود دعاوی واهی
نظیر اعالم ورشکستگی ،ابالغ سیاستهای
دستوری و در مواردي عدم اجراي تعهدات از
سوي برخي نهادها و سازمان ها از جمله عوامل
عدم وصول مطالبات به شمار میروند.
معاون نظارت ،حقوقي و وصول مطالبات
بانك صنعت و معدن در مورد راهكارهاي
وصول مطالبات عنوان داشت :دقت کافی در
اخذ تضامین و اعتبار سنجی دقیق در هنگام
اعطای تسهیالت ،دانش و اشراف کافی نسبت
به مفاد آئین نامه ها و مقررات ،فرهنگ سازي
در خصوص وصول مطالبات ،پیگیری مستمر
و استفاده از سیستم های نرم افزاری ،تفویض
اختیار و گسترش سطح عملكرد مديران استاني
و رؤساي شعب و ايجاد نظام انگیزشی در حوزه
وصول مطالبات برای همکاران و مشتریان ،در
نيل به اهداف بانك در حوزه وصول مطالبات
بسيار تأثيرگذار است.

ابالغ نحوه فعالیت واحدهای بانک
ملی ایران

ساعت کاری جدید واحدهای صف و ستاد
بانک ملی ایران در استان تهران و سایر استان
ها اعالم شد.
به گزارش امتیاز ،در راستای اجرای
محدودیت های کرونایی در استان تهران مطابق
وضعیت نارنجی ،از روز شنبه مورخ / ۹ /۱۵
 ۱۳۹۹تا پایان هفته واحدهای ستادی و شعب
این بانک با حضور دو سوم کارکنان فعالیت
خواهند کرد .همچنین با توجه به تاکیدات
صورت گرفته مبنی بر رعایت پروتکل بهداشتی
وزارت بهداشت در خصوص کارکنان ،محیط
اداری و ارباب رجوع و تجمعات ،واحدهای بانک
ضمن رعایت اصل تکریم مشتریان ،تمهیدات
الزم را در خصوص فاصله گذاری اجتماعی و
پیشگیری از ازدحام اتخاذ خواهند کرد .الزم به
ذکر است ،فعالیت واحدهای سایر استان ها طبق
وضعیت اعالمی از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مدیریت کرونا در شهرها می باشد.

