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مواخذه شود

 بازگشت مقتدرانه ایران 

به صنعت گردشگری

ايران خودرو در سال 93 از بحران هاي 
سخت ناشي از تشديد تحريم هاگذر كرد و 
توليد 601 هزار و 393 دستگاه خودرو را رقم 
زد. به تاييد آمارهاي شركت بازرسي كيفيت 
و اس��تاندارد ايران، نه تنه��ا افزايش توليد با 
ارتقاي كيفيت و بهره وري همراه بوده، بلكه 
بهبود خدمات پس از فروش رضايت مندي 

مشتريان را در پي آورده است. 
درمجمع عمومي س��االنه ايران خودرو كه 
در اواخر تير ماه برگزارش��د، سهام داران ايران 
خ��ودرو مهر تاييدي بر برنام��ه هاي راهبردي 
مديريت ارش��د گ��روه صنعتي اي��ران خودرو 
درس��ود آوری، توليد، توسعه محصول، ارتقاي 
كيفي و افزايش رضايت مندي مش��تريان زدند . 
مهندس هاش��م يك��ه زارع، مدي��ر عامل گروه 
صنعتي ايران خودرو درمجمع عمومي س��االنه 
اين شركت گزارشي از عملكرد سال 93 هيات 
مديره ارايه كرد كه مورد اس��تقبال سهام داران 

قرارگرفت. 
توليد بيش از 601 هزاردستگاه 

گروه صنعتي ايران خ��ودرو با توليد 601 
هزار و 393 دس��تگاه خودرو در سال 93 رشد 
65 درصدی توليد را نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل تجربه كرد. اين درحالي است كه در 
ش��هريور ماه 92 ايران خودرو مق��ام دوم بازار 
را در اختيار داش��ت كه با افزايش س��هم خود 
به 50 درصد در نيمه دوم همان س��ال، جايگاه 
نخس��ت بازار را كس��ب كرد و در انتهای سال 
93 اين س��هم به 54 درصد رسيد. همچنين بر 
اس��اس برنامه ريزی های صورت گرفته سهم 
اين گروه از بازار داخلي تا س��ال 1404 به 60 

درصد افزايش مي يابد.
سود 602 ميليارد توماني در سال 93 

گروه صنعت��ي ايران خودرو ب��ا عملكرد 
مناسب در حوزه های مختلف از جمله توليد، 
فروش، هزينه های مالی و زنجيره تامين موفق 
به ثبت س��ود 602 ميليارد تومانی در س��ال 93 
ش��د و دراين س��ال بيش از 50 تومان سود هر 
س��هم كسب ش��د. اين درحالي است كه  براي 
اولين بار طي س��ال هاي اخير به س��هام داران 

سود پرداخت مي شود. 
افزايش98 درصدي فروش

گ��روه صنعتي اي��ران خودرو ب��ه عنوان 
بزرگ ترين خودروس��از خاورميان��ه به منظور 
پاس��خ گويي به ني��از مش��تريان و تنظيم بازار 
برنامه هاي متنوع فروش را اجرا كرده است كه 
نتيجه آن فروش ايران خودرو در سال 93  ،16  
هزار و  700 ميليارد تومان اعالم شد كه نسبت 
به فروش سال قبل از آن 98 درصد رشد داشته  
اس��ت.  توليد ايران خودرو امروز تا 90 درصد 
بر اس��اس س��فارش فروش انجام مي شود كه 
اين تغيير رويه س��ودآوري را افزايش داد و اين 
ش��ركت تنوع رنگ هاي توليدي را نيز از 4 به 

12 رنگ افزايش داد.
اجراي 613 پروژه بهبود كيفيت

رش��د توليد هم پاي كيفي��ت از مهم ترين 
برنامه هاي مديريت ارش��د گروه صنعتي ايران 
خودرو است كه بر اين اساس 613 پروژه بهبود 
كيفيت در س��ال 93 در اي��ران خودرو  تعريف 
شد كه  بر اساس آن چه در اسفند سال گذشته 
ابالغ شده تا اسفند امسال كيفيت توليدات بايد 
به مرتبه اي برس��د كه ت��ا محصوالت توليدي 
ت��ا كاركرد10 هزار كيلومتر ب��ه مراكز خدمات 
پس از فروش مراجعه اي نداش��ته باشند. رتبه 
كيفي محصوالت ايران خودرو بر اساس آديت 
تركيبي شركت بازرسي كيفيت استاندارد ايران، 

در سطح خيلي خوب قرار دارد كه سه محصول 
رتبه A و چهار محصول رتبه  A+ دارد. البته راه 
كيفيت ازمنظر مديران ارشد گروه صنعتي ايران 

خودرو راهی بي پايان است. 
 راهبرد سود آوري 

با وجود اين كه در نيمه دوم سال 92 توليد 
نسبت به نيمه اول دو برابر و 240 هزار دستگاه 
خودرو توليد شد و در شش ماهه دوم 92 ايران 
خودرو به س��ود دهی رس��يد اما به خاطر زيان 
ش��ش ماهه اول، شركت در پايان سال زيان ده 
اعالم ش��د، اما بسيار خرسنديم كه امسال ايران 
خودرو به سوددهي رسيده است. فروش 1370 
ميليارد تومان از دارايي ها از جمله ايران خودرو 
سمنان و آذربايجان از ديگر موارد عملكرد مالي 
ايران خودرو در س��ال هاي 92 و 93 اس��ت و 
سرمايه شركت از 960 ميليارد به 1530 ميليارد 
تومان افزايش يافته كه تا 1200 ميليارد آن انجام 
شده و 330 ميليارد تومان باقي مانده در دستور 
كار است. همچنين با برنامه ريزی های صورت 
گرفته نزديک به هزار ميليارد تومان از تسهيالت 

بانكی تسويه شد.
عرضه محصوالت جديد و توسعه صادرات 
به منظور توس��عه و تن��وع محصوالت و 
به��ره گيري از ف��ن آوري هاي مدرن در تامين 
نياز مش��تريان، پروژه هاي مختلفي در شركت 
ايران خودرو تدوين شده و در حال اجراست. 
برخي از اين پروژه ها در س��ال جاري و ساير 
 م��وارد در س��ال هاي آين��ده به به��ره برداري 
مي رس��د.اين گروه صنعتي هم س��و با اهداف 
سند چشم انداز 1404 برنامه ارتقاي محصوالت 
جاري و توسعه محصوالت جديد را در دستور 
كار دارد. در اين راس��تا محصوالت پروژه هاي 
 Dايكس 409 و ايكس 411 در كالس ابعادي
در س��ال جاري و محصول پروژه ايكس 502 

در نيمه اول س��ال 95 عرضه خواهند شد.يک 
پالتفرم جديد مختص ايران خودرو و پالتفرمی 
مش��ترك با هم��كار خارجي ب��راي مدل ها و 
كالس ه��اي متنوع خ��ودرو  در اين ش��ركت 
تعريف ش��ده اس��ت.  توليد مدل »اس.يو.وي« 
هايما در ايران خودرو خراس��ان آغاز ش��ده و 
 در مدل هاي دستي و اتوماتيک به بازار عرضه 
مي شود. از سوی ديگر با رنو براي توليد كپچر، 
 كلي��و4 ، في��س ليفت تن��در و محصول جديد 
»آ- آانت��ري« به توافق رس��يده اس��ت و با پژو 
ه��م  براي مدل های جدي��د مذاكره كرده و با 
سوزوكي نيز توليد چند مدل را در برنامه  دارد. 

توسعه قواي محركه 
ب��ا توجه ب��ه لزوم به��ره گي��ري از تنوع 
س��وختي كش��ور  و تكميل س��بد محصوالت 
ش��ركت و همچني��ن نياز به كاه��ش مصرف 
س��وخت در محصوالت توليدي و پوشش نياز 
بازار به خودروهاي با قدرت و گشتاور باالتر از 
خودروهاي موجود، پروژه توسعه قوای محركه 
تعريف شده اس��ت.ايران خودرو  براي توسعه 
ق��واي محركه محص��والت خ��ود دو خانواده 
موتور ش��امل يک خانواده يک و 1.2 ليتري و 
يک خانواده 1.4 و 1.6 ليتري  را در برنامه دارد.  
همچنين موتور ديزل س��واري ايران خودرو بر 
 اس��اس مجوز س��ازمان محيط زيست به توليد 
 مي رس��د و س��ورن ب��ا موت��ور توربوش��ارژ 
»اي.اف.7« با 150 اس��ب بخ��ار توان نيز تا 20 
روز ديگر پيش فروش خواهد شد.از ديگر سو 
مركز تحقيقات گيربكس در شركت چرخشگر  
ايجاد شده كه اين مركز بر روي گيربكس هاي 

»دابل كالچ و اي.تي« كار مي كند. 
رشد 85 درصدي فروش در ساپكو 

شركت ساپكو رش��د 58 درصدي فروش 
درس��ال 93 نسبت به س��ال 92 را تجربه كرده 

اس��ت و س��ازندگاني كه نيمه تعطيل يا تعطيل 
ش��ده بودن��د مجددا فعال ش��دند وع��الوه بر 
 بازگش��ت مج��دد 20هزار نفر نيروي انس��اني 
بي كار ش��ده در اين بخش، س��ازندگان در پي 
س��رمايه گذاري و افزايش تولي��د نيز برآمدند.
همچني��ن با مديريت بر نظ��ام تامين قطعات و 
انضباط مالي در ش��بكه تامي��ن، گروه صنعتي 
ايران خودرو موفق شد توليد روزانه را به 2500 

دستگاه در اسفند 93 برساند.
افزايش رضايت مشتريان از خدمات پس 

از فروش
شبكه خدمات پس از فروش داراي نقش 
حياتي در رنجيره خودرو ساز است و با تعامل 
و هماهنگ��ي اندام هاي اي��ن زنجيره رضايت 
مش��تريان تامين مي ش��ود و راز ماندگاري در 
صحنه رقابتي از مسير جلب رضايت مشتريان 
مي گ��ذرد. ش��ركت ايران خودرو ب��ه عنوان 
بزرگ ترين خودرو ساز خاورميانه برنامه های 
متنوعي را ب��راي جلب رضايت مش��تريان و 
ارايه خدمات درس��طح اس��تاندارد هاي روز 
ت��دارك ديده اس��ت ك��ه از نظر م��ي گذرد: 
رش��د 89 درصدي فروش از م��وارد عملكرد 
ش��ركت خدمات پس از فروش ايران خودرو 
در س��ال گذش��ته بود و افزايش سهم ايساكو 
درب��ازار قطع��ات يدكي از برنام��ه هاي ايران 
خودرو اس��ت.  همچنين طرح تحول گارانتي 
ب��ه خصوص در مورد ق��واي محركه از ديگر 
اقدامات ايران خودرو اس��ت. در طرح تحول 
محاس��به فرمول اجرت در شبكه نمايندگي ها 
تدوين و طرح مشوق نمايندگان براي افزايش 
ارايه خدمات به مش��تريان تدوين و اجرا شده 
اس��ت. از س��وی ديگر، طرح پش��تيبان ويژه 
محصول دنا به اجرا در آمد و به غير از تمامي 

س��رويس ه��اي الزم، هر ي��ک از خريداران 
خودروی دنا در تمام س��اعات ش��بانه روز به 
كارشناس پشتيبان دسترس��ي دارند. همچنين 
ش��اخص رضايت مش��تريان ايران خودرودر 
س��ال 92 ، 77 و امروز 78 درصد است كه اين 
 ش��اخص در س��ال 94 به 85 درصد افزايش 

مي يابد.
افزايش بهره وري با حفظ منابع انساني

تعداد خودروي توليدي به ازاي هر نفر از 
14 به حدود 24 دس��تگاه افزايش يافته و عدد 
مطلوب باالتر است كه برنامه ريزي براي تحقق 

آن صورت گرفته است.
كسب ركورد های تازه 

با تداوم برنامه هاي تحول گراي مديريت 
ارش��د گ��روه صنعتي اي��ران خ��ودرو مبتنی 
ب��ر افزاي��ش توان س��اخت داخ��ل قطعات و 
مجموعه های خودرو ، توسعه برند ملی ايران 
خودرو در بازارهای بين المللی موجب ش��ده 
كه نام ايران خودرو بر تارك صنعت و اقتصاد 
كش��ور بدرخش��د . اين ش��ركت در ش��رايط 
تحريم اقتص��ادی، برنامه های متنوع و مدونی 
را در زمينه كاهش هزينه ها، افزايش بهروری، 
 عرض��ه محصوالت  جدي��د،  رش��د توليد و 

سود آوري را به اجرا درآورد. 
كالم آخر 

مديريت اصولی و نوين، تحقق برنامه ها، 
انتصاب مديران شايس��ته و با تجربه، داش��تن 
برنامه ه��ای كوتاه مدت، مي��ان مدت و دراز 
مدت براس��اس نياز مشتريان و اقتصاد رقابتی 
از علل اصلی كس��ب دستاورهای فوق است. 
دس��تاوردهايی كه هركدام به تنهايی می تواند 
 ه��ر ش��ركتی را در زمره ش��ركت های موفق 

قرار دهد.

مهر تایيد سهام داران بر راهبرد هاي سود آوري ایران خودرو

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور :

 ۹۴ ، سخت ترین 
سال مالی کشور است
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در آستانه اتمام مهلت انطباق با دستورالعمل جدید؛

صرافان راضی نشدند 
در حال��ی تا چند روز ديگر مهلت يكس��اله 
صرافی ه��ا برای انطب��اق با دس��تورالعمل جديد 
بان��ک مركزی به پايان می رس��د ك��ه در اين باره 
هن��وز تمايل چندانی در بين بس��ياری از صرافان 
قديم��ی وجود نداش��ته و همچنان در خواس��ت 
بازنگری در آن مطرح اس��ت، شرايطی كه موجب 
ش��ده تا بانک مركزی در روزهای انتهايی مهلت 
تعيين شده نامه ای برای آنها ارسال كند.حدود دو 

س��الی می شود كه تدوين و تصويب دستورالعمل 
بازنگری ش��ده برای تاس��يس، فعاليت و نظارت 
ب��ر صرافی ها به چالش��ی بين صراف��ان و بانک 
مركزی تبديل ش��ده و هنوز ه��م رضايت كاملی 
بي��ن طرفين وج��ود ندارد. در مرداد س��ال 1392 
بان��ک مركزی به بهانه تغييرات محيطی، ش��رايط 
اقتصادی و نقش صرافی ها در نوس��ان نرخ ارز با 
ايجاد تقاضای كاذب و س��فته بازی دستورالعمل 

تاسيس، فعاليت  و نظارت بر صرافی ها مربوط به 
س��ال 1389 را مورد اص��الح و بازنگری قرار داد 
كه البته در بخش هاي��ی با موضع گيری صرافان و 
 انتقاد آنها نس��بت به تغييراتی كه آن را غير منطقی 
می دانستند مواجه شد. چرا كه موظف شدند سرمايه 
 خ��ود را به يكباره بين چه��ار تا 16 ميليارد تومان 

افزايش دهند.
شرح در صفحه 4

 اولتیماتوم وزارت بهداشت 
به داروخانه های استیجاری

دارو  ارزياب��ی  و  نظ��ارت  كل  مدي��ر 
ومواد مخ��در در واكن��ش ب��ه اخب��اری مبنی بر 
تاسيس داروخانه های استيجاری و اجاره مدرك 
داروس��ازی با قيمت های چندصدميليون تومانی 
تاكيد كرد: كه اجاره دادن داروخانه خالف قوانين 
و ضوابط سازمان غذا و داروست، جرم محسوب 
می ش��ود و مجازات دارد. مهدی پيرصالحی، به 
دنب��ال اخب��اری مبنی بر تاس��يس داروخانه های 
اس��تيجاری و اجاره مدرك دكترای داروس��ازی 
به دليل عدم توان مالی داروس��ازان در تاس��يس 
داروخان��ه، تاكيد كرد: مدرك اج��اره ای نداريم 
و اگر كس��ی در اين خص��وص صحبتی می كند، 

بی ترديد منظور وی داروخانه  اجاره ای است.وی 
در عين حال افزود: البت��ه اجاره داروخانه ها نيز 
طبق قوانين و ضوابط سازمان غذا و دارو خالف 
اس��ت و اگر ثابت ش��ود كه داروخانه ای اجاره 
رفته است، به كميس��يون مربوطه ارجاع شده و 
برخ��ورد جدی با آن ص��ورت می گيرد.مديركل 
نظارت و ارزيابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا 
و دارو در اين باره افزود: اجاره دادن داروخانه ها 
به صورتی نامحس��وس و با ظاهری كامال عامی 
ص��ورت می گيرد؛ به ط��وری ك��ه قراردادهای 

صوری و پشت پرده منعقد می كنند.
شرح در صفحه 7

وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان از آغ��از 
و  اي��ران  مي��ان  گوه��ا  و  گف��ت  دور جدي��د 
 اتحادي��ه در آينده نزديک خب��ر داد و گفت: اين 
 گفت و گوها بر اساس تصميمی كه اتحاديه اروپا دارد 

گفت و گوهای سطح باال نام گرفته است.
محمد جواد ظريف ديروز در نشست خبری 
با فدريكا موگرينی اظهار داشت: بحث های ما و 
اتحاديه اروپا در چند سال گذشته درباره موضوع 
هسته ای بوده است و قبل از آن، گفت وگوهايی 
انتق��ادی و بعدها با نام گف��ت وگوهای جامع را 
داش��تيم .وی ادامه داد: امروز تصميم گرفتيم دور 
جدي��دی از گفت و گو را بين اي��ران و اتحاديه 

اروپا ش��روع كنيم و بر اساس روشی كه اتحاديه 
 اروپ��ا دارد به آن گفت و گوهای س��طح باال نام 
می نهيم .اين گف��ت و گوها در آينده ای نزديک 
در س��طح معاوني��ن وزارت خارج��ه و مع��اون 
موگرينی ش��روع می ش��ود و بتدريج در س��طح 
وزرا ادام��ه م��ی يابد.ظري��ف خاطر نش��ان كرد: 
موضوع��ات مختلفی در اين گفت و گوها مدنظر 
 است كه موضوعات همكاری دو طرف محسوب 
 می شود. اين موضوعات شامل انرژی، حمل و نقل، 
محيط زيس��ت ، حقوق بش��ر و ساير حوزه های 

همكاری است.
ادامه در صفحه 3 

ظریف در نشست خبری مشترک با موگرینی تاکید کرد:

 آغاز گفت و گوها 
میان ایران و اتحادیه اروپا


