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ايران خودرو در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي،  توليد و اشتغال
گروه صنعتي ايران خودرو در سال 96 و به منظور 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال،  اهداف، 
برنام��ه ها و رويكردهاي خ��ود را تعيين و تدوين كرده 
اس��ت. آم��ار و اطالعات موجود از عملك��رد اين گروه 
صنعتي حكايت از تحقق بخش��ي از اهداف در پنج ماه 
ابتداي امسال دارد، به گونه اي كه در حوزه هاي مختلف 
توليد، كيفيت،  خدمات پس از فروش، صادرات و توسعه 
محصول با تكيه بر دوس��رفصل مه��م و كليدي توليد و 

اشتغال گام هاي قابل توجهي برداشته است.
ايران خودرو بزرگترين بنگاه توليدي كش��ور است 
و ع��الوه بر نق��ش غيرقابل ان��كار در مباحث اقتصادي 
و صنعتي، هم��واره رتبه هاي برتر ش��ركت هاي گروه 
اشتغالزائي در ارزيابي شركت هاي برتر ايران را در اختيار 

داشته است. 
از اقداماتي كه گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال 
جاري با هدف توس��عه و ايجاد اشتغال انجام داده افتتاح 
سايت توليدي در شهر سمنان بوده است. با بهره برداري 
از اين خط 150 نفر به صورت مس��تقيم مشغول به كار 
ش��دند كه اشتغال غيرمستقيم در بخش هاي خدماتي را 
نيز بايد به اين رقم افزود. سايت توليد در سمنان در فاز 
نخست روزانه 20 دستگاه سمند به سفارش گروه صنعتي 

ايران خودرو توليد مي كند.
بهره برداري از كارخانه ايران خودرو كرمانش��اه با 
ظرفيت اس��می س��االنه توليد ۳0 هزار دستگاه و در دو 
شيفت كاري باهدف ايجاد اشتغال و توسعه صادرات نيز 
از ديگر اقدامات ايران خودرو در س��ال اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اش��تغال بوده است. ايجاد كارخانه ايران خودرو 
كرمانش��اه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان 
كرمانشاه است كه در سال جاري به بهره برداري رسيد. در 
فاز نخست اين  كارخانه و در يک شيفت كاری، با ايجاد 
۳00 شغل به صورت مستقيم،  ساالنه 15هزار دستگاه پژو 
پارس توليد می شود كه اين ميزان در دوشيفت كاری به 

ساالنه ۳0 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.
تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد

افزايش 14 درصدي توليد در پنج ماه نخست سال 
96 در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته بيانگر بهبود 
وضعيت توليد در ايران خودرو اس��ت. در بازه زماني ياد 
ش��ده ايران خودرو توانس��ت با توليد و عرضه بيش از 
277 هزار انواع خودرو پاسخگوي نياز مشتريان و بازار 
باش��د. اين تعداد در پنج ماه نخست س��ال 95 به تعداد 
244 هزار به ثبت رسيده است. توسعه محصول و عرضه 
محصوالت جديد از رويكرده��اي اصلي ايران خودرو 
است. در پنج ماه نخست سال جاري سه محصول تندر 

پالس،  دنا پالس و 207i اتوماتيک به بازار عرضه ش��ده 
است. طراحي مجدد و توليد اين محصوالت به صورت 
كامل با توان و تخصص كارشناسان گروه صنعتي ايران 
خودرو محقق ش��ده است. ديگر محصول جديد كه در 
روزه��اي آينده به بازار عرضه خواهد ش��د، پژو 2008 
محصول شركت ايكاپ اس��ت كه اولين توليد مشترك 
اي��ران خودرو و پژو به حس��اب مي آيد. خط توليد پژو 
2008 و دناپالس در ارديبهشت امسال با حضور رئيس 
جمهور در س��ايت مركزي ايران خودرو به بهره برداري 
رس��يد.از ديگر گام هايي كه گروه صنعتي ايران خودرو 
در سال 96 در مس��ير خودروساز شدن برداشته امضاي 
قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بين المللي براي طراحي و 

توليد پلتفرم محصوالت جديد است. 
براس��اس اي��ن ق��رارداد كه مي��ان ايران خ��ودرو،  
 معاونت علمی-فناوری رياست جمهوری، دانشگاه های 
صنعتی شريف و اميركبير، انجمن قطعه سازان، شركت 
پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژي��ک، هيوندای پاورتک كره 
جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا ش��د، تمامی مراحل 
طراح��ی و تولي��د پلتفرم و محص��ول اختصاصی ايران 
خودرو توسط برترين های صنعت خودروی جهان آغاز 
ش��د. اجراي كامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم 
اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي شود كه 
محصوالت متعدد در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بک، 
كراس آور و شاسي بلند، هيبريد و برقي روي آن به توليد 
خواهد رسيد. پيش بيني مي شود نخستين محصول اين 
قرارداد در نيمه دوم سال98 وارد بازار ايران شود و در 10 
س��ال آينده، 2۳ محصول جديد روي دو پلتفرم طراحي 
ش��ده توليد خواهد ش��د كه تكيه در توليد محصوالت 

جديد بر قطعه سازان داخلي خواهد بود. 
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش يكي از شاخص هاي اصلي 
در تعيين ميزان رضايت مش��تريان از محصول است. در 
اين بخش تالش هاي زيادي براي ارتقا س��طح خدمات 
به مشتريان صورت گرفته است. نظارت مستقيم ايساكو 
بر نحوه فعاليت نمايندگي ها و ارائه خدمات مطلوب و 
شايسته به مشتريان در س��ال جاري تقويت شده است. 
همچنين ايساكو امس��ال در بين 40 شركت خودروساز 
داخل��ی و خارج��ی ب��رای هش��تمين دوره متوالی در 
ارزيابی های شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران كه 
به نمايندگ��ی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
می ش��ود، موفق به كسب جايگاه نخس��ت شده است. 
ويژگی مهم اين دوره از ارزيابی ها تغيير كلی مدل ارزيابی 
و نزديک شدن آن به استانداردهای جهانی بود كه موجب 

شد بررسی ها بسيار سخت گيرانه تر صورت گيرد.برهمين 
اساس شركت ايساكو با 800 نمايندگی در سراسر كشور 
توانست در صدر ش��ركت های خدمات پس از فروش 

كشور قرار گيرد.
خدمات امدادي كه در نوروز س��ال 96 به مشتريان 
ارائه شد نسبت به سال گذشته بهبودهاي مناسبي را دربر 
داش��ته اس��ت. از جمله كاهش ميانگين زمان تعميرات 
امدادي در ش��بكه خدمات پس از فروش اس��ت كه در 
خدمات نوروز امس��ال 26 درصد كاهش داش��ته است. 
همچنين مدت انتظار خدمات امدادي كه از شاخص هاي 
مهم در ارايه اين خدمات است در نوروز 96 به 24 دقيقه 
و 57 ثاني��ه كاهش يافته كه عدد قابل قبولي درمقايس��ه 
با ش��اخص ه��اي جهاني به ش��مار م��ي رود.  افزايش 
س��اعات ارايه خدم��ات به صورت ش��بانه روزي نيز از 
ديگر بهبودهاي صورت گرفته در ش��بكه خدمات پس 
از فروش بوده است. اجراي پروژه های بهبود كيفيت در 
محصوالت ايران خودرو كه در س��ال 95 صورت گرفته 
و همچنين طرح بازديد س��فر ايساكو قبل از نوروز، نياز 
به مراجعه به تعميرگاه ها در نوروز96 كاهش يافته و به 
همين دليل پذيرش نمايندگی ها در طرح نوروزی امسال 

۳8درصد كاهش پيدا كرد.
 ع��الوه بر اين، ط��رح اتوكليک ايس��اكو به منظور 
صرف��ه جويي در زمان و هزينه براي مش��تريان طراحي 
شده است.در اين سرويس كه از طريق موبايل اپليكيشن 
ايساكو قابل سفارش گذاري است،امكان تعويض روغن 
و فيلترهاي خودرو درهر آدرسي كه مشتري درخواست 

كند وجود دارد. طرح اتوكليک درحال حاضر در تهران 
اجرا مي ش��ود كه توس��عه آن به س��اير شهرستان ها در 

دستور كار قرار دارد.
ستاره هاي كيفي محصوالت

افزايش كيفيت محصوالت توليدي از طريق بهبود 
مستمر در فرآيندها و زنجيره تامين و توليد، ركن اصلي 
فعاليت در ايران خودرو به ش��مار م��ي رود. به ويژه در 
سال هاي اخير با عبور از موضوع تيراژ توليد و دستيابي 
به س��طح توليد يكنواخت و اقتصادي، ارتقاي كيفيت و 
توس��عه محصوالت از محورهاي اصل��ي فعاليت هاي 
اي��ران خودرو بوده اس��ت. اجراي پروژه ه��اي ارتقاي 
كيفيت در بخش هاي مختلف ايران خودرو، در چندماه 
اخير به ثمر نشس��ته و منجر به افزايش ستاره هاي كيفي 
محصوالت ايران خودرو شده است.بعد از كسب ستاره 
براي محصوالت در س��ال گذش��ته، در س��ال 96 نيز به 
طور ميانگين در هر ماه س��تاره اي به ستاره هاي كيفيت 
محصوالت ايران خودرو افزوده شده است. در فروردين 
ماه امسال س��ورن دوستاره كيفيت را كسب كرده است. 
گزارش ارديبهش��ت ماه منتش��ر ش��ده از سوي شركت 
بازررس��ي و اس��تاندارد ايران مبين افزايش س��تاره هاي 
تن��در اتوماتيک ايران خودرو ب��ود. در اين گزارش تندر 
اتوماتيک ايران خودرو از سطح كيفي ۳ ستاره به 4ستاره 
ارتقا يافته اس��ت. همچنين در همين ماه،  گروه صنعتي 
ايران خودرو در ارزشيابي شركت رنو، موسوم به آديت 
جامع 00611 در بين كارخانه هاي توليدكننده محصوالت 
رنو در منطقه،  موفق به كسب نشان برتر و درخشان سبز 

ش��د. اين موضوع نش��ان دهنده اهتمام ايران خودرو در 
كس��ب باالترين عناوين از سوي س��ازمان هاي ارزيابي 
كننده اس��ت. در اين ميان ش��ركت ايران خودرو با ارائه 
طرح فيس ليفت تندر، موسوم به تندرپالس، رويكردي 
مستمر و همه جانبه اي را در استمرار مسير ارتقاء كيفيت 
محصوالت رنو توليدي خود در پيش گرفته است. تندر 
پالس در اولين ارزيابي خود توانست 4 ستاره كيفيت را 
از آن خ��ود كند. محصول دناپالس نيز در اولين حضور 
در ارزيابي هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
توانس��ت سه ستاره كيفيت را كسب كند. پيش بيني مي 
ش��ود، در ماه هاي آينده و با اجراي پ��روژه هاي بهبود 
مس��تمر كيفيت روي اين محصول جدي��د، جايگاه اين 
خ��ودرو در رده بندي خودروه��اي توليد داخل، از رتبه 
فعل��ي نيز باالتر برود.هم اكنون 14 پروژه كالن كيفی در 
ايران خودرو شامل 9 پروژه محصولي در قالب ۳80 زير 
پروژه و 5 پ��روژه مجموعه اي در قالب 12۳ زير پروژه 
درحال اجراست كه با به نتيجه رسيدن آن تا پايان سال، 
بهبود كيفي قابل مالحظه اي در محصوالت ايران خودرو 

ايجاد خواهد شد.
ورود محصوالت ايران خودرو به بازار سرمايه

گروه صنعتي ايران خودرو به منظور تنوع بخش��ي 
در ابزارهاي تامين مالي خود، براي نخس��تين باردر سال 
جاري، تعداد6 هزارو 500 دس��تگاه خودروي دنا را در 
بورس كاالي ايران عرضه مي كند. اين تعداد 25 درصد 
از تولي��دات دنا اس��ت. از اهداف عرض��ه دنا در بورس 
كاال اس��تفاده از معافيت ماليات��ي 10 درصدي ماليات بر 
درآمد حاصل از فروش،  شفافيت در قيمت و معامالت، 
انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در مسير تامين مالی 
جديد و آزاد س��ازی قيمت خودرو است. براساس ماده 
18 قانون توس��عه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد، دولت 
مكلف اس��ت كاالهاي عرضه  شده در بورس كاال را از 
نظام قيمت گذاري خارج كند. ورود ديگر محصوالت به 

بورس كاال نيز در دستور كار قرار دارد. 
افزاي��ش ص��ادرات ارزآور، افزاي��ش س��هم توليد 
 داخ��ل در محصوالت كه منجر به خروج ارز از كش��ور 
مي ش��ود و آغاز توليد و عرض��ه محصوالت جديد كه 
باع��ث اش��تغالزائي در ايران خودرو مي ش��ود از جمله 
اقداماتي اس��ت كه در س��ال هاي اخير در گروه صنعتي 
ايران خودرو كليد خورده و در سال96 با جديت بيشتري 
دنبال خواهد ش��د.گروه صنعتي ايران خودرو در س��ال 
1۳96 اهتمام خود را به كار خواهد بس��ت تا در جهت 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نقش مؤثر و 

شايسته اي را ايفا كند.

بيمه مركزی عملکرد صنعت بيمه در 
4 ماهه اول 96 را منتشر كرد كه ماحصل 

آن را  در زير می خوانيد:
الف( حق بيمه توليدي:

- حجم حق بيمه ه��اي توليدي بازار 
بيم��ه ب��ا 16/۳ درصد افزايش نس��بت به 
مدت مشابه س��ال گذشته به بيش از 88/5 

هزارميليارد ريال رسيد .
- س��هم بخش غيردولتي از اين مقدار 
به 64/9 درصد رسيد و ۳5/1 درصد ديگر 
توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه 

دولتي توليد شد. 
- تنها 9 ش��ركت  بيمه: ايران، آس��يا، 
دانا، پارس��يان،  البرز، كوثر، پاسارگاد، معلم 
 و رازی )ه��ر ي��ک داراي س��هم باالتر از 
۳ درصد( درمجموع 82 درصد از حق بيمه 
توليدی ب��ازار را به خود اختصاص داده اند 
و 18 درص��د مابقی حق بيمه، توس��ط 18 

شركت بيمه ديگر توليد شده است. 
- تعداد بيمه نامه هاي ص��ادره در اين 
مدت نيز با 27/1 درصد رش��د نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل، نزديک 17/9 ميليون 

فقره بود.
-  ۳9/8 درص��د حق بيمه هاي توليدي به 
رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. 
-  س��هم بيمه زندگي به 16/1 درصد 

از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
-  19/7 درص��د از ح��ق بيم��ه هاي 

توليدي مرتبط با بيمه درمان بود.
ب( خسارت پرداختي:

- ش��ركت هاي بيم��ه بالغ ب��ر 54/9 

هزارميليارد ريال خس��ارت به بيمه گذاران 
پرداخت نمودند كه در مقايسه با چهار ماهه 
منتهی به تير 1۳95، 18/2 درصد رشد نشان 

مي دهد. 
- 59/5 درصد از خس��ارت هاي بازار 

بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .
- ش��ركت هاي بيمه در ح��دود 12/5 
ميليون مورد خسارت به بيمه گذاران پرداخت 
 نمودند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

۳2/2 درصد رشد داشته است.
- ۳8/5  درصد از خس��ارت هاي بازار 
بيمه در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. 
خس��ارت هاي  از  درص��د   ۳5/۳  -
پرداخت��ي به بيمه ش��خص ثال��ث و مازاد 

اختصاص داشت.
- سهم بيمه زندگی نيز به 7/7 درصد از 

خسارت های پرداختي در بازار بيمه رسيد.
ج( نسبت خسارت:

نس��بت خس��ارت عبارت اس��ت از: 
حاصل تقسيم خس��ارت پرداختي به حق 
بيم��ه توليدي بر حس��ب درصد اس��ت و 
در محاس��به آن مبالغ خسارت هاي معوق، 
ذخاي��ر حق بيمه، كارمزد ش��بكه فروش و 
هزين��ه هاي اداري- عموم��ی دخالت داده 
نمي ش��ود. الزم به ذكر است، بررسی آمار 
عملكرد ش��ركت ها و رش��ته های بيمه از 
حيث "نسبت خسارت" در اين مدت نمی 
تواند ارزيابی مطلوب��ی از عملكرد آنها در 
دس��ترس قرار داده و فعاليت واقعی شان را 
نشان بدهد، چرا كه با گذشت تنها 4  ماه از 
سال، دريافت كامل حق بيمه های مربوط به 

برخی از بيمه نامه های صادره در اين مدت 
انج��ام نگرفته و به مرور طی س��ال وصول 
خواهند ش��د. با اين وجود، آمار نس��بت 
خسارت در شركت ها و رشته های بيمه 

در اين مدت به شرح زير است:
- نسبت خسارت صنعت بيمه در اين 
مدت در حدود 62 درصد بود و در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل 1 واحد افزايش 

نشان  داد. 
- نس��بت خسارت 7 ش��ركت بيمه: 
ميهن، دانا، سينا، آسماری، ايران، البرز و دی 
)به ترتيب با: 191/4، 112/6، 85/6، 81/6، 
71/6، 68/7 و 66/9 درص��د( باالتر از اين 

ميزان در بازار بيمه بوده است. 

- پس از ش��ركت های بيم��ه نامبرده، 
 نس��بت خس��ارت ش��ركت بيمه پارسيان 
)با 60/6 درصد( به اين ميزان در سطح بازار 
بيمه نزديک بوده و نس��بت خسارت ساير 
شركت های بيمه به مراتب پايين تر از اين 

مقدار است.
- سه رشته  بيمه درمان، حوادث راننده و 
بدنه اتومبيل )با 121/5، 72/1 و 68/8 درصد( 

نسبت خسارتي باالتر از بازار بيمه داشتند.
- پس از رش��ته های نامبرده، نس��بت 
خسارت دو رشته بيمه شخص ثالث- مازاد 
و ح��وادث )با 55  و 50/۳ درصد( باالتر از 
ساير رشته ها بوده اما از سطح بازار بيمه به 

مراتب پائين تر بوده است.

 عملکرد صنعت بيمه کشور 
 در 4 ماهه اول 1396

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در 
نشست ش��ورای مديران وزارت ارتباطات 
و فن��اوری ارتباطات كه به مناس��بت هفته 
دولت در ياس��وج و در محل اس��تانداری 
كهگيلويه و بويراحمد برگزار ش��د گفت: 
توس��عه كمی و كيفی خدمات پست بانک 
ايران در روس��تاهای كش��ور از مهمترين 
برنامه ه��ای اين وزارتخانه اس��ت.وی با 
بيان اي��ن مطلب افزود:نق��ش حضور اين 
بانک در روستاها بيش از گذشته گسترش 
خواه��د يافت و حضور آن در روس��تاها 
و نقاط غيربرخوردار كش��ور بس��يار موثر 
بوده و بايد ت��الش كنيم رضايت عمومی 
حاصل شود.آذری جهرمی تاكيد كرد:پست 
 بان��ک اي��ران آمادگی دارد از ط��رح ها و 
پروژه های دانش بنيان و همچنين طرح های 
روس��تايی و توس��عه دول��ت الكترونيک 
 حمايت نمايد.وی با اشاره به لزوم توسعه 
الكترونيک  بانك��داری  های  زيرس��اخت 
پس��ت بانک ايران درس��طح كشور افزود: 
ام��روز تعداد 7 دس��تگاه خودپ��رداز اين 
بانک در روس��تاهای اس��تان كهگيلويه و 
بويراحمد راه اندازی ش��د كه انتظار داريم 
اي��ن تعداد به 50 دس��تگاه افزايش يابد تا 
دسترس��ی عمومی بيش��تری فراهم شود.
وزير ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در 
اين نشس��ت ب��ر انس��جام هرچه بيش��تر 
مديران ادارات زيرمجموعه وزارتخانه در 

اس��تان ها و برگزاری اين جلس��ه ها برای 
رفع مش��كالت و فراهم نم��ودن رضايت 
هرچه بيش��تر مردم تاكيد كرد.وی تصريح 
 كرد: پس��ت بانک ايران بايد تالش كند از 
سرمايه گذاران به ويژه طرح تكاپو حمايت 
كن��د چ��ون ظرفيت ه��ای خوب��ی برای 
حماي��ت مالی از طرح های توس��عه ای و 
سرمايه گذاری و اشتغالزايی دارد.همچنين 
در اين مراسم،مديرعامل پست بانک ايران 
گفت: اين بانک ظرفيت های بسيار خوبی 
دارد و از ط��رح ه��ای ح��وزه ه��ای it و 
توليدات روستايی و دانش بنيان ها با تامين 
مالی الزم حمايت می كنيم.فرحی در ادامه 
افزود: پس��ت بانک ايران آماده تامين مالی 

طرح های اشتغال زايی و توليدی است.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد

 لزوم توسعه زیرساخت های 
 بانکداری الکترونیک 

درسطح کشور


