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مهندس يکه زارع،  مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو بر مش��تري م��داري و رعايت 
حقوق مشتريان به عنوان سرفصل فعاليت هاي 
اين ش��ركت تاكيد و تمركز فراوان دارد و اين 
موضوع ب��ه وضوح در برنامه هاي اجرايي قابل 

مشاهده و ارزيابي است.
در اين راس��تا، ايران خودرو ضمن بهبود 
روند توليد، كيفيت و تنوع محصول،  استفاده از 
فناوری روز و عرضه پلت فرم ها و محصوالت 
جدي��د به طور مس��تمر، به موض��وع رضايت 
مش��تريان، تامي��ن قطعات با كيفي��ت از طريق 
شركت ايس��اكو،  ارائه خدمات پس از فروش 

در نقاط مختلف كشور توجه داشته است. 
برنامه هاي گروه صنعتي ايران خودرو در 
زمينه توسعه، تنوع و ارتقاي كيفيت محصوالت 
و خدم��ات، كاهش بهاي تمام ش��ده و ارتقاي 
به��ره وري، در بين مش��تريان به نظر س��نجي 
نه��اده و نظرات آنان تحليل مي ش��ود. در اين 
راس��تا اهداف رضايت مشتريان بر اساس انواع 
تيپ هاي محصوالت و س��الن ه��اي توليدي 
تعيين ش��ده و ضمن دس��ته بندي مشخصات 
به دو دس��ته قابل دس��ترس و سخت، سيستم 
جديدي براي دريافت علل نارضايتي مشتريان 

طراحي و اجرا شده است.

فناوری های روز دنیا
اي��ران خ��ودرو ت��وان الزم ب��رای تجهيز 
خطوط رباتيک خود را داراست. به طور نمونه 
راه اندازی خطوط تولي��د رباتيک محصوالت 

جديد )رانا و دنا( از اين دسته اند.
دنا جديدترين محص��والت ايران خودرو 
نيز بر روي پلتفرم ارتقا يافته س��مند طراحي و 
توليد شده اس��ت. دنا و رانا با موتور اي.اف.7 
)موتور ملی( بنزيني و نيز پايه گازسوز  به بازار 

عرضه خواهند شد.
تولي��د موت��ور ايکس.ي��و.ام و طراحی و 
توس��عه موت��ور ديزل مل��ی ايران خ��ودرو از 
برنامه های ديگر اين ش��ركت به شمار می آيد. 
در ضم��ن طراحی و توليد ن��وع ديزلی موتور 

ای.اف.7 در دستور كار قرار گرفته است.
افزايش بهره وری نيروی انسانی كه اخيرا 
نيز عامل رش��د ش��ركت بوده، با جديت بيشتر 
پيگي��ری ش��ده و ايران خودرو ب��ا بهره گيری 
از ابزارها و ش��يوه های نوي��ن، ضمن افزايش 
بازدهی عوامل توليد، قيمت تمام شده محصول 
را كاه��ش می ده��د. اين خودروس��از بزرگ، 
كيفيت را يک راه بی پايان دانسته و برنامه های 
الزم برای اجرای اين مهم را دنبال خواهد كرد.
سه دهه پس از توليد پيکان، ايران خودرو 

توانست در مسير خودروساز شدن گام بردارد. 
تحقق اين مهم الزامات��ي را پيش روي آن قرار 
داد كه طراحي خودرو و ايجاد برند از آن جمله 
بود. طراحي بدنه، نخستين هدفي بود كه ايران 
خودرو در اي��ن رهگذر برگزيد و بس��ترهاي 
 آن را فراهم س��اخت. از اين رو در سال 73 با 
به��ره گي��ري از فارغ التحصيالن نخبه كش��ور 
يکي از ب��زرگ ترين مراكز تحقيق و توس��عه 
خودروس��ازي راه ان��دازی و ب��ه دنب��ال آن 

پژوهش ه��ای الزم ب��راي طراحي و س��اخت 
نخس��تين خودروي ملي در اين ش��ركت آغاز 
ش��د. برآيند اين تجربه كام��ال جديد در ايران، 
طراحي و توليد سمند با تالش مهندسان ايراني 
و همکاري مش��اوران مط��رح خارجي بود. از 
اين رو س��مند در س��ال80 رونمايي و به بازار 
عرضه ش��د، اما حركت در راه بهبود و ارتقاي 
اي��ن محصول و عرضه محصوالت مدرن تر بر 
اساس پلتفرم سمند همچنان ادامه يافت. سمند 

از نظر ش��اخص هاي گوناگ��ون مانند مصرف 
س��وخت و آاليندگي در ش��رايط مطلوبی قرار 
گرفت. بدنه مقاوم، ابعاد مناسب و فضاي بزرگ 
داخ��ل ات��اق و صندوق عقب، فرم��ان پذيري 
خوب و سيستم هشدار دهنده هوشمند، آن را 

به يک خودروي مشتری پسند تبديل كرد.
با طراحي و توليد قواي محركه ملي، ايران 
خ��ودرو دومين گام بلند را برای خودروس��از 
شدن برداشت. گام نخس��ت طراحي بدنه بود 
كه با س��مند اتفاق افتاد و گام سوم نيز طراحي 
پلتفرم ملي بود. بر پايه اين پروژه، دو پلتفرم در 
كالس هاي »بي« و »دي« طراحي و توليد و در 
مجم��وع 11 مدل خودرو تا پاي��ان دهه 90 بر 

روي اين پلتفرم ها عرضه شد.
اين ك��ه ايران خودرو هم��واره در ارائه و 
معرف��ی طرح ها و خودروهای جديد پيش��تاز 
بوده اس��ت، با آمدن خودروی سمند اثبات شد 
و ب��ا طراحی، توليد و عرضه »رانا« از اواس��ط 
س��ال 91 تداوم يافت. رانا خودرويی با س��طح 
ايمنی خودروهای مدرن جهان با هدف ارتقاي 
 برن��د مل��ي و عرض��ه محصولی ب��ه روز، در 
پروژه اي با نام X12  و در كالس ابعادي »سي« 
تعريف شد. توسعه پلتفرم ايران خودرو در كنار 
توس��عه محصول جديد، توسعه سهم صادرات 

و تضمي��ن تداوم توليد در س��ايت های خارج 
از كش��ور در آينده از ديگر ه��دف هاي ايران 
خودرو از عرضه راناست. افزون بر بهره گيری 
از ظرفيت هاي توليد و س��اخت داخل قطعات 
و مجموعه ها، س��طح ايمنی رانا در تصادف با 
آخرين اس��تانداردهای اروپاي��ی منطبق بوده و 
ضمن تامين استاندارد آاليندگي يورو4، قابليت 
دست يابي به استاندارد يورو 5 را نيز داراست. 
در اين محصول موتورهاي تي.يو.5 و اي.اف.7 
به كار رفته و در مرحله بعدی موتور اي.اف.4 
نيز كه س��ومين موتور از خان��واده موتور ملي 

اي.اف است، در آن به كار گرفته خواهد شد.
پس از رانا، محصول جديد و پيشرفته تری 
با نام دنا در قالب پروژه اي با نام NX7 طراحي 
و متولد شد. اين محصول نيز در كالس دي به 
صورت پايه به عالقه مندان خودروهاي لوكس 
عرضه خواهد ش��د. ايران خودرو با عرضه اين 
محصول ضمن حفظ و ارتقاي برند س��مند در 
ب��ازار داخل، به دنبال ايجاد مزيت رقابتي براي 
برند ايران خودرو در بازارهاي داخلي و توسعه 
صادرات اس��ت. دن��ا از فن��اوري و تجهيزات 
مناس��ب ب��راي رقابت در بازاره��اي داخلي و 
صادرات برخوردار اس��ت. دنا در سال جاري 

وارد بازار خواهد شد.

افزایش كیفیت محصوالت گروه صنعتي ایران خودرو

نرخ  سود سپرده های بانکی تعیین شد
در نشست مشورتی بانک مركزی و مديران 
عامل بانکها در مورد  نرخ های سود سپرده های 
بانکی  توافق به عمل آمد. در نشس��ت يادش��ده 
مديران عامل بانک هاي حاضر در جلس��ه با ابراز 
نارضايتي از عدم رعايت نرخ س��ود س��پرده هاي 
بانک��ي از س��وي برخ��ي بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباري غير بانکي و اش��اره به تبعات منفي ناشي 
از اين امر، بر ل��زوم رعايت دقيق ضوابط مربوط 
تأكيد نموده، پيش��نهاداتي چند در مورد نرخ سود 
س��پرده هاي مختلف مطرح كردن��د. اين گزارش 

می افزاي��د: كاركرد مؤثر نرخ س��ود س��پرده هاي 
بانکي، نقش مؤث��ري در چرخه وجوه و بالندگي 
حيات اقتصادي كشور دارد و تنظيم سياست هاي 
پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي س��ازنده و 
پويا با بانک ها و مؤسسات اعتباري كشور، همواره 
مورد تأكيد بانک مركزي بوده است. در اين راستا 
و پس از گذش��ت چند ماه از ابالغ سياست هاي 
پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخش��نامه شماره 
96593/93 مورخ 1393/04/11 اين بانک، برخي 
بانک ها درخواست خود مبني بر برگزاري نشستي 

مش��ورتي با بانک مركزي را مط��رح كردند تا با 
بهره گي��ري از تج��ارب حاصل��ه در اجراي چند 
ماه گذشته سياست هاي ياد شده و آسيب شناسي 
اجراي اين سياست ها، توافقات و پيشنهادات خود 
در زمين��ه اجراي مؤثر سياس��ت هاي مذكور را به 
اطالع بانک مركزي برس��انند. گفتنی اس��ت پس 
از انج��ام مباحثات و گف��ت و گوهاي فراوان در 
خصوص پيشنهادات مطروحه، در نهايت بر روي 

نرخ هاي زير توافق حاصل شد...
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دفات��ر خدم��ات مس��افرتی با فرا رس��يدن 
تعطي��الت هفته اول دی ماه در روزهای آخر پاييز 
تورهای گردش��گری را 150 ت��ا 250 هزار تومان 
گران كرده اند، بدون آنکه نهادی نظارت روی اين 
افزايش قيمت ها داش��ته باشند. تعطيالت روزهای 
آخ��ر آذر م��اه و مصادف ش��دن اي��ام تعطيالت 
روزهای سی ام آذر و دوم دی ماه و همزمانی آنها با 
تعطيالت آخر هفته باعث شده تا بار ديگر مردم از 
اين فرصت برای رفتن به سفرهای زمستانی خود 
استفاده كنند. در اين ميان، بسياری از آژانس ها از 
فرص��ت بوجود آمده برای افزايش قيمت تورهای 
گردش��گری بهره برده ان��د، به طوری ك��ه از نظر 
آنها اين افزايش قيمت، طبيعی بوده و همه س��اله 

در زمان پيک س��فرهای زمستانی اين افزايش نرخ 
را انج��ام می دهند.در اين مي��ان، همچنان تورهای 
شمالی كش��ور با وجود سردی هوا و تقاضای كم 
افزايش نرخ چش��مگيری نداش��ته اند اما تورهای 
جنوبی كش��ور به خصوص جزيره قش��م، كيش، 
بندرعباس، بوشهر، شيراز، اصفهان و يزد در صدر 
افزايش قيمت هايی اس��ت كه مديران آژانس های 
گردش��گری به صورت غيرقانون��ی افزايش نرخ 
داده اند.اي��ن در حالی اس��ت كه هم��واره مرتضی 
رحمانی موحد، معاون گردش��گری كش��ور اعالم 
كرده كه افزايش نرخ تورهای گردش��گری در ايام 

تعطيالت غيرقانونی است.
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رييس جمهوری با اش��اره به تحت پوشش 
قرار گرفت��ن همه افراد فاقد بيم��ه، آن را اقدامی 
بزرگ و مه��م توصيف كرد و گف��ت: دولت در 
س��ال آينده نيز تالش خواهد ك��رد روند تکاملی 
 اجرای طرح تحول نظام سالمت را به پيش ببرد. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانی ديروز 
و همزمان با سالروز رحلت جانگداز پيامبر گرامی 
و عظيم الش��ان اسالم حضرت رسول اكرم )ص( 
و ش��هادت دومين اختر تابن��اک واليت و امامت 
حض��رت امام حس��ن مجتبی)ع( در بيمارس��تان 
بهارل��و حض��ور ياف��ت و از بيم��اران عيادت و 
دلجويی ك��رد. ريي��س جمهور ضمن دي��دار با 
بيماران بس��تری در بخش های مختلف اين مركز 
درمان��ی، با آنان به گفت وگوی صميمی پرداخت 

و از پزش��کان، پرس��تاران و همه دست اندركاران 
اين بيمارس��تان كه در روزهای ع��ادی و تعطيل 
ب��رای ش��فای بيم��اران و كس��ب رضاي��ت آنها 
تالش می كنند، قدردان��ی و تجليل كرد. روحانی 
در بازدي��د از بخش های جراحی، سی.س��ی.يو و 
بخش عمومی اين بيمارستان ضمن احوالپرسی از 
بيماران، نحوه خدمات رس��انی به آنان را نيز جويا 
ش��ده و از پزشکان نيز درباره روند درمانی برخی 
بيماران سئواالتی كرد. رييس جمهور همچنين در 
ايستگاه های پرستاری هر بخش نيز دقايقی توقف 
كرده و ضمن تش��کر ف��راوان از زحم��ات آنان، 
پرس��تاری را شغلی بسيار مهم و سخت توصيف 

كرد...
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 خواب زمستانی 
ناظران دفاترگردشگری
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طرح تحول نظام سالمت ادامه می یابد 
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شركت اروند پالستیک

نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا

شركت تولیدی صنعت برق


