
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید 10
شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

كيفيت يكي از ش��اخص هاي اصل��ي رضايتمندي 
مصرف كنندگان محسوب مي شود كه پيكره اصلي ايران 
خودرو با هدف افزايش مس��تمر و مداوم آن شكل گرفته 
است. كيفيت مهم ترين عامل وفاداري مشتريان در بازار 
رقابتي امروز بش��مار مي رود. گروه صنعتي ايران خودرو 
پروژه هاي متنوعي ب��راي ارتقاي كيفيت محصوالت در 

زنجيره ارزش خود تعريف كرده و اجرا مي كند.  
هدف گذاري 20هزار كيلومتري

ارتق��اي كيفيت خ��ود يك راه بي پاياني اس��ت كه 
بستگي به شرايط فضاي كسب و كار، ورود تكنولوژي هاي 
صنعتي و سرمايه گذاري دارد. برنامه كيفي ايران خودرو 
به گونه اي طرح ريزي شده كه بايد خودروي توليدي با 
20 هزار كيلومتر پيمايش مشكلي نداشته باشد. اين اقدام 
ابتدا از 10 هزار كيلومتر ش��روع ش��ده و درحال حاضر 
تالش مي شود تا به 20 هزار كيلومتر افزايش يابد. ارتقاي 
كيفي��ت محصوالت براي پيمايش ه��اي باالتر از اين نيز 
در ايران خودرو هدف گذاري شده است.ارتقاي كيفيت 
محص��والت در ايران خودرو برمبناي راهبردها و اهداف 
مش��خصي دنبال مي ش��ود. تولي��د و تحويل محصول و 
خدمات بدون عيب از اهداف اصلي ايران خودرو است. 
براين اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي 
با س��اير خودروس��ازان،  تدوين اهداف بلندمدت كيفيت 
تا س��ال 1400 مبتني بر شاخص هاي جهاني در سطوح 
مختلف تعيين و در دستور كار قرار گرفته است. رسيدن 
به متوسط فعلي جهاني در سال هاي آينده و رتبه درخور 
ايران خودرو تا س��ال 1400 از مباني اصلي تعيين اهدف 

بلندمدت به شمار مي رود.
افزايش رقابت پذيري با استراتژي كيفي

در سال هاي اخير با افزايش سطح توليدات و تنوع 
آنها، فش��ردگي بازار، باال رفتن سطح انتظارات مشتريان 
و همچني��ن بحران اقتصاد جهان��ي،  نيازمندي هاي بازار 
دچار تغييرات اساسي شده است. بدون ترديد، در چنين 
برهه اي از زمان، ش��ركت هاي موفق، داراي استراتژي ها 
و برنام��ه ه��اي تج��اري كارآم��د و جامعي هس��تند كه 
 در آن تم��ام جنبه ه��اي موثر در ايج��اد مزيت رقابتي و 
ارزش س��از تعيين و تعريف ش��ده، به طوري كه مبناي 
انجام همه تصميمات، اقدامات و فعاليت ها از باالترين تا 

پايين ترين سطوح است.
همچنين يكي از مهم ترين استراتژي هاي كاركردي 
يك س��ازمان براي كس��ب مزيت رقابتي، استراتژي هاي 
كيفيت اس��ت. الزم اس��ت اين اس��تراتژي، در راس��تاي 

افزايش بهره وري با رويكردي چند جانبه به عوامل موثر 
بر كيفيت محصوالت، فرآيندها و خدمات، زمان تحويل 
و هزينه تدوين ش��ده و در راس��تاي استراتژي هاي كالن 
س��ازمان قرار گيرد تا بتواند با ايجاد هم افزايي، س��ازمان 
را در مس��ير تعالي خويش و كس��ب مزيت هاي رقابتي 

ياري كند.
مسير ناگريز براي خودروساز شدن

ه��دف اصل��ي گ��روه صنعت��ي اي��ران خ��ودرو، 
خودروساز شدن و رس��يدن به سطح كيفي خودروسازان 
جهاني اس��ت كه براي دس��ت يابي به اي��ن امر تغييرات 
س��اختار گس��ترده اي در حوزه هاي توليد، مهندس��ي و 
كيفي��ت طراحي و پياده س��ازي ش��ده كه ه��دف از اين 
تغيي��رات صيانت از مش��تريان از طريق مديريت متمركز 
ب��ر فعاليت هاي اصل��ي و كليدي تأثيرگ��ذار بر كيفيت 
محصوالت و خدمات ش��ركت اس��ت. تقويت رويكرد 
خودكنترل��ي در فرآيندهاي س��اخت و تولي��د، تقويت 
گيت هاي تجاري س��ازي ACOM و بازرس��ي قبل از 
تحوي��ل PDI از طريق انتقال اي��ن فعاليت ها به كيفيت 
مركزي و سازمان فروش، سيستم رفع ايرادات در فرآيند 
توليد و كيفيت در فرآيند س��اخت و توليد بخشي از اين 
فعاليت ها است.به منظور اطمينان از اين كه كليه راهكارها 
و اقدامات مربوط به كيفيت در راس��تاي رضايت حداكثر 
مشتريان است، ايران خودرو بر اساس اطالعات دريافتي 
از مش��تريان در سال 94 تعداد 255 مصوبه در 65 جلسه 
ستاد عالي ارتقاء كيفيت در جهت بهبود پروژه ها تصويب 
كرد. روند افزايش��ي متوس��ط رضايتمندي مش��تريان از 
كيفيت محصوالت سواري توليدي ايران خودرو حاكي از 
برنامه ريزي هاي اثربخش و جهش كيفيت طي سال هاي 

اخير است.
برنامه هاي سال 95

اين ش��ركت برنامه هاي كالن كيف��ي ديگري براي 
اجرا در س��ال 95 طرح ريزي كرده است. كاهش عيوب 
محص��والت نزد مش��تريان و ع��دم مراجعه مش��تري تا 

كيلومتر كاركرد 10 هزار، استانداردس��ازي سيس��تم ها و 
فرآيندهاي كيفي و كاهش هزينه هاي شكس��ت كيفي از 
جمله اه��داف كالن ايران خودرو در اين بخش اس��ت.
كيفي��ت در زنجيره تامين و توليد ايران خودرو از س��وي 
تيم هاي متخصص كيفيت هم��واره مورد رصد و پايش 
قرار مي گيرد و براساس آن برنامه هاي بهبود به صورت 
مس��تمر اجرا مي ش��ود. برنام��ه هاي بهب��ود كيفيت در 
حوزه تامين كه درس��ال جاري اجرا خواهد ش��د شامل 
برنامه هاي زيرساختي زنجيره تامين، ارتقاي كيفي قطعات 
و مجموع��ه ها در محصوالت ج��اري و كيفيت تكوين 
قطع��ات در محصوالت جديد اس��ت.در بخ��ش برنامه 
ه��اي بهبود كيفيت در حوزه تضمي��ن كيفيت فرآيند نيز 
هدف و برنامه هاي كالني ترس��يم ش��ده اس��ت. كاهش 
 عيوب محص��والت از نظر مش��تريان، استانداردس��ازي 
سيستم ها و فرآيندهاي كيفي و كاهش هزينه هاي شكست 
 كيفي از جمله برنامه هايي اس��ت كه در س��ال 95 براي 

دس��ت يابي به اهداف اين بخش تعريف ش��ده اس��ت.
همچنين در ح��وزه طرح ريزي كيفيت ني��ز برنامه هاي 
بهبودي براي اجرا در س��ال 95 درنظر گرفته شده است. 
برنام��ه كالن در اين بخش استانداردس��ازي سيس��تم ها 
و فرآينده��اي كيف��ي و كاه��ش عيوب محص��والت از 
نظر مش��تريان است.براي دس��تيابي به اهداف هر بخش 
رويكردهاي ويژه اي نيز طرح ريزي ش��ده اس��ت كه با 
اجراي آن اهداف كيفيت در سال 95 محقق خواهد شد.

يكپارچه سازي سايت هاي توليدي
يكپارچه س��ازي س��ايت هاي توليدي نيز از ديگر 
اهداف كيفي است كه ايران خودرو در نظر دارد با اجراي 
برنامه هاي بهبود كيفيت در س��ايت هاي توليدي درسال 
جاري به آن دس��ت ياب��د.  كاهش عي��وب محصوالت 
توليدي در س��ايت هاي ايران خودرو از نظر مش��تريان، 
استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي كيفي و هزينه هاي 
كيفي��ت از برنامه ه��اي كالن در اين بخش اس��ت.نتايج 

ارزيابي هاي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و استاندارد ايران 
كه براساس معيارهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
صورت مي گيرد، مويد روند بهبود كيفيت در محصوالت 
ش��ركت ايران خ��ودرو است.ش��ركت ايران خ��ودرو با 
بيشترين محصول توليدي در رنج 25 تا 50 ميليون تومان 
30 درصد بهبود را از ابتداي رويه جديد ISQA داش��ته 
است. براساس نتايج ارزيابي هاي اين شركت محصوالت 
رانا، پژو پارس و دنا بيش��ترين بهبود در توليدات داخلي 
كش��ور را داش��ته اند.نتايج ارزيابي هاي ش��اخص هاي 
پ��س از تحويل در پايان س��ال 94 نش��ان مي دهد ميزان 
بهبود ضري��ب مراجعات تا 10 هزار كيلومتر نس��بت به 
ابتداي س��ال 94 در تمامي محصوالت ايران خودرو 39 
درصد اس��ت. همچنين ميزان بهبود ضريب مراجعات تا 
5 هزار كيلومتر كه ش��اخص مهمي براي ارزيابي كيفيت 
محصوالت به ش��مار مي رود نيز نس��بت به ابتداي سال 
94 براي كليه محصوالت ايران خودرو 5 درصد اس��ت.
ش��اخص آديت ظاهري محصوالت پ��ارس، پژو 405 و 
آريسان به ترتيب 33، 51 و 672 درصد بهبود در سال 94 
را نشان مي دهد. در همين سال شاخص آديت عملكردي 
محصول پارس، پژو 405 و آريسان به ترتيب داراي 35، 

22 و 2 درصد بهبود بوده است.
بنابر اندازه گيري هاي ش��ركت بازرس��ي و كيفيت 
استاندارد ايران، در سال گذشته شاخص برگشتي قطعات 
C100 براس��اس IN در بازه 5 ه��زار كيلومتر 14 درصد 
بهبود يافته اس��ت. همچنين ش��اخص C100 در سه ماه 
پ��س از تحويل محصول پارس، پژو 405 و آريس��ان به 
ط��ور ميانگين ب��ه ترتي��ب 55، 50 و 57 درصد بهبود را 

نشاني مي دهد.
همچني��ن روند متوس��ط امتياز منفي آدي��ت ايدرو 
از س��ال 89 تا 94 حكايت از كاهش معن��ي دار امتيازات 
منف��ي محصوالت اي��ران خ��ودرو دارد. به گون��ه اي كه 
متوس��ط امتياز منفي محصوالت ايران خودرو از عدد 93 
در س��ال 89 به عدد 28 در سال 94 كاهش يافته است.در 
مجموع گزارشات و ارزيابي هاي صورت گرفته در كيفيت 
محصوالت تولي��دي گروه صنعتي ايران خ��ودرو بيانگر 
اس��تقرار نظام كيفيت مطابق با اس��تانداردهاي روز در اين 
شركت است. ايران خودرو با هدف تامين و جلب رضايت 
 مش��تريان همواره به دنب��ال اجراي برنامه ه��اي بهبود در 
حوزه هاي مختلف تامين و توليد اس��ت. كيفيت مسيري 
 بي پايان است كه اين خودروساز مصمم است با قدرت و 

اراده اي كه در پيش گرفته در اين مسير گام بردارد.

استقرار نظام كيفيت مطابق با استانداردهاي روز 
در ايران خودرو

از س��ال 1392 بيمه مركزی ج.ا.ايران اقداماتی حائز اهميت جهت رش��د صنعت بيمه و به تبع آن اعتالی اقتصادی و اجتماعی كشور 
انجام داده كه اهم نتايج و دستاوردهای آنها بشرح زير است: 

تدوين س��ند اهداف راهبردی و اقدامات راهبردی و عملياتی همس��و با سياس��ت های اقتصاد مقاومتی و در راستای عملياتی سازی اقتصاد 
مقاومتی و اولويت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارايی، درصد ميزان تحقق هر كدام از اهداف راهبردی و اقدامات متناظر در 3 دوره از 

سال 92 تا پايان 94 ، بهمراه پايش های ميان دوره سه ماهه، به جديت در سه سال اخير انجام و پيگيری می شود. 
در دوره 1394-1392 وضعيت شاخص های كالن صنعت بيمه به شرح زير است كه نشان از بهبود كلی شاخص ها و وضعيت بيمه دارد. 

* به دليل عدم اعالم رقم رسمی توليد ناخالص داخلی 1394 از سوی بانك مركزی تا حال حاضر ، امكان محاسبه اين شاخص وجود ندارد.
** حاصل جمع مجذور سهم از بازار حق بيمه هر يك از شركت های بيمه و به شرح زير تفسير می شود:

HHI شاخص هرفيندال- هيرشمن
HHI>100 بازار رقابتی كامل

100 ≤   HHI>1000بازار شبه رقابتی يا غير متمركز
1000≥ HHI> 1800بازار انحصاری يا متمركز

10000<  HHI≤1800 بازار بسيار انحصاری يا بسيار متمركز
HHI=10000 بازار  كامال انحصاری

*** تعداد ارزيابان خسارت فعال تا پايان سال 1394 معادل 152 واحد است .

ساير دستاوردهای مهم بيمه مركزی از سال 1392 تا 1394 به شرح زير است: 
- تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث در سال 94 در مجلس شورای اسالمی ؛

- تقويت ابزارها و رويكردهای نظارتی بيمه مركزی و كنترل جدی توانگری مالی و ذخيره گيری ها ، ممانعت از شناسايی سودهای موهوم ، الزام 
عملكرد شبكه های فروش و بازاريابی بيمه ؛شركت ها به رعايت موازين فنی در صدور بيمه نامه ها ، نظارت جدی بر نحوه اداره موسسات بيمه و پايش 
- ارائه پوشش های بيمه ای برای صنايع مهم داخلی ، همچنين پيگيری تصويب اليحه تأسيس 

صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی؛
- برقراری س��امانه نظارت و هدايت الكترونيكی بيمه )س��نهاب (، به منظور هدايت و 

نظارت بر صنعت بيمه كشور؛
- اعطای مجوز به حدود 100 طرح و پوشش بيمه ای جديد )83 مورد مربوط به بيمه 

های عمر ودرمان(؛
-  تدوين و اصالح بيش از 25 آيين نامه جديد بيمه ای و 28 مصوبه نظارتی در 

شورای عالی بيمه جهت تنظيم،هدايت و نظارت بربازار بيمه كشور.
اهم برنامه ها و اقدامات بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران برای خنثی 

كردن تحريم ها:
- ايجاد حس��اب اتكائی ويژه تحريم و عملياتی نمودن اين حساب در 

سطح ملی برای ارائه پوشش به كليه موسسات بيمه ايرانی
- تش��كيل كنسرس��يوم های اتكايی و كلوب های پ��ی اند آی برای 

شناورهای ايرانی و خارجی
- ارائه پوشش های اتكائی مناسب در كليه رشته ها در كشور كه به 

داليل تحريم امكان انتقال ريسك به خارج از كشور ممكن نبود.
- جلوگيری از خروج ميليون ها دالر ارز ناش��ی از واگذاری 

عمليات اتكايی به خارج از كشور؛
- افزايش بهينه نگهداری ريسك در داخل كشور؛

- تالش برای واگذاری برخی از ريسك ها به خارج از كشور 
به منظور تداوم و ارتقای همكاری های بين المللی راهبردی؛

- پش��تيبانی و حمايت مالی و فنی از شركت های بيمه 
جهت ارائه پوشش های مناسب جهت ريسك های بزرگ ؛
- افزايش دانش ارايه برخی از پوشش های بيمه ای 
مانند،P&I كه در انحصار ش��ركت های خاص خارجی 

بوده است .
اه��م برنامه ه��ای صنعت بيمه در دوران پس��ا 

برجام:
- رتبه بندی شركت های بيمه داخلی جهت افزايش 

رقابت ، شفاف سازی ، افزايش كيفيت و افزايش و تنوع در 
خدمات بيمه ای

- اعطای مجوز ارائ��ه خدمات بيمه ای در خارج 
از كشور حسب درخواست شركت ها و موسسات بيمه 

ای داخلی
- افزاي��ش و ارتقای س��طح آموزش ه��ای حرفه ای 

فعالين صنعت بيمه
- اعطای مجوز به اشخاص حقيقی و حقوقی متقاضی 

فعاليت در صنعت بيمه
- تدوين طرح های جديد بيمه ای به منظور حمايت 

از توليدات ملی
- مديريت منابع و مصارف ارزی از طريق حمايت از 

موسسات بيمه داخلی

اهم دستاوردهای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
از سال 1392 تا 1394 


