
پاشنه آشیل سیستم بانکی به روایت اخبار بانک

پشت پرده ورشکستگی مؤسسات اعتباری
تريبون

هفته انمه  اقتصادي

شنبه 30 اردیبهشت 1396 سال پنجم 
شمـــاره 177  12صــفحه   1000 تومان

بورس تهران، بیشترین درصد روزهای مثبت را به نام خود 
ثبت کرد. شاخص کل بورس تهران در مقایسه با همتایان 
خود در بازارهای جهانی، بیشترین بازدهی را در ۷ روز کاری 
گذشته به ثبت رساند و رتبه نخست را کسب کرد. بر اساس 
آمار منتش��ر ش��ده توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت 

بورس تهران، بورس تهران با رشد ۱,۸ درصدی...
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رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی یکی از برنامه های بانک 
مرکزی در ۴ سال آینده را جلوگیری از جنگ قیمتی بین نرخ 
س��ود در بازار پول و س��رمایه دانست. به گزارش پژوهشکده 
پولی و بانکی، علی دیواندری گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در حال حاضر هجدمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رود و 

برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم...
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 ضرورت برقراری 
روابط بانکی ایران 

و چین

 عملکرد قابل 
تقدیر بانک شهر در 
پروژه های فرهنگی

iranian  banker  news  journal

بانک صنعت و معدن با تأمین حدود ۱٥٦ میلیون یورو تس��هیالت 
ارزي و٥٥ میلی��ارد توم��ان تس��هیالت ریال��ي در بخ��ش صنعت 
س��اختمان )تولید کاش��ي( بیش از یکهزار و ۱٠٠ ش��غل در کش��ور 

ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن از طرح های 
تولید کاشي که توسط این بانک تأمین مالي شده اند طرح های میالد 
ی��زد، پ��ارس کویر یزد، امین میبد، برج اردکان، آرین س��رام ابرکوه 
در استان یزد و پردیس آباده در استان فارس با ٥۴ میلیون و ٥٠٠ 

هزار یورو تسهیالت ارزي و ٢٦میلیارد تومان تسهیالت ریالي بهره 
برداري شده و زمینه اشتغال ۴٩٥ نفر را فراهم ساخته اند.

این در حالي اس��ت که طرح های آبنوس ابرکوه، س��یمین یزد، یکتا 
گرانو میبد و ش��ایان س��رام میبد در اس��تان یزد، تندیس ابریشم در 
استان خراسان رضوي، روماك نائین در استان اصفهان و وش نگار 
در استان سیستان و بلوچستان با مجموع ۱٠۱ میلیون و ٥٠٠ هزار 
یور تس��هیالت ارزي و ٢٩ میلیارد تومان تس��هیالت ریالي در حال 

اجرا هستند که با افتتاح آن ها ٦٠۸ شغل ایجاد می شود.

دستاورد بانک صنعت و معدن در صنعت کاشی کشور:

 15٦میلیون یورو تسهیالت ارزی، 55 میلیارد تومان تسهیالت 
ریالی، اشتغال مستقیم 1100 نفر 

بورس تهران پربازده ترین 
بورس دنیا شد 

پایان جنگ قیمتی بین نرخ 
سود در بازار پول

 تاکید وزیر کار بر 
نقش بانک کشاورزی 

در رشد اقتصادی 

 حساب فعال اگزیم 
بانک ایران در

30 بانک معتبر جهان 

 بانک ملی سرسلسله 
بانک ها و آبروی 
نظام بانکی است

چندروز مانده به پایان عمر رسمی دولت یازدهم،کمیسیون 
هماهنگی ادارات رفاه بانکها تصمیم گرفته برای مساعدت 
ب��ا کارمن��دان بانکها، تمام وام ه��ای خرید، جعاله و مرابحه 
ضروری را به روش پلکانی تقسیط کند. اکنون چند روز مانده 

به پایان عمر رسمی دولت یازدهم، کمیسیون...
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 جزئیات بخشنامه جدید 

وام های بانکی

صفحه2

رئیس کل بیمه مرکزي خبر داد

رشد 100 درصدي 
صنعت بیمه 

در دولت یازدهم
رئیس کل بیمه مرکزي در گزارشي، پیشرفت 
هاي صنعت بیمه در دولت یازدهم را تش��ریح 
کرد. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
بیمه مرکزي، دکتر همتي از رشد ۱۱۱ درصدی 
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در چهار س��ال 
گذشته خبر داد و گفت: مقدار حق  بیمه تولیدی 
ش��رکت های بیمه مس��تقیم در سال ۱۳٩٥، به 
حدود ٢٢۷.٢ هزارمیلیارد ریال رس��یده که در 
مقایس��ه با س��ال گذشته، نزدیک ٢٢.٥ درصد 
رش��د نش��ان می دهد؛ ضمن اینکه میزان حق 
بیمه تولیدی در این مدت، ۱۴٦.٢ هزار میلیارد 
ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی در...
صفحه7

اج��راي پروژه ه��ای مختل��ف بهب��ود در 
ح��وزه محصوالت ایران خودرو از زنجیره 
تأمی��ن تا فروش و خدمات پس از فروش 
در سال ٩٥، منجر به افزایش رتبه کیفیت 
محصوالت ش��ده اس��ت. برهمین اساس 
س��طح کیفي س��وزوکي به چهار ستاره در 
سال ٩٥ افزایش یافته و محصول پژو ٢٠٦ 
نیز از سطح کیفي دوستاره در سال ٩۴ به 

سه ستاره در سال ٩٥ ارتقا یافته اند. 
 رانا و دنا نیز که در س��ال ٩۴ یک س��تاره 
کیفیت را کس��ب کرده بودند موفق شدند 
در س��ال ٩٥ س��ه و دو س��تاره را از آن خود 
کنند. برمبناي این گزارش، در س��ال ٩٥، 
در شاخص IQS )تعداد ایراد اعالم شده از 
سوي مشتریان در ۱٠٠ دستگاه خودروي 
تحویل ش��ده( بهبود ۸ تا ٢٦ درصدي در 

کلیه محصوالت محقق شده است.
در س��ه حوزه محصول، فروش و خدمات 
پ��س از فروش نیز عالوه بر حفظ س��طح 
کیفی��ت از س��ال ٩۴، افزای��ش حدود دو 
درص��دي در می��زان رضای��ت از کیفیت 
محص��والت در ٩ م��اه ابتدایي س��ال ٩٥ 
ب��ا درنظ��ر گرفتن محص��والت پرتیراژ و 
همچنی��ن افزایش ٥ درص��دي در حوزه 
ف��روش و خدم��ات پس از فروش حاصل 

شده است.

نتايج شاخص های بعد از تحويل ���
در س��ال ٩٥ ب��ا اج��راي رویک��رد ع��دم 
مراجعه مش��تریان به شبکه خدمات پس 
از فروش تا ۱٠ هزار کیلومتر پس از تحویل 
محصول، بهبودهای متعددي کسب شده 
است. کاهش حدود ۱٩ درصدي شاخص 
مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش 
و کاهش شاخص تعویض قطعات در دوره 
گارانت��ي ب��ه میزان بی��ش از ٢٥ درصد در 
بازه ۱٠ هزار کیلومتر نس��بت به س��ال ٩۴ 

براس��اس تعداد محصوالت مراجعه کرده 
به شبکه از جمله نتایج کسب شده در این 

حوزه است.

نتايج شاخص های قبل از تحويل ���
نتایج حاصل از پروژه های مرتبط با کیفیت 
محصوالت،  منجر به تحقق ۱۴ درصدي 
بهبود کیفیت در ش��اخص آدیت ترکیبي 
س��ال ٩٥ در کلی��ه محص��والت تولیدي 
ش��ده اس��ت. این بهبود ماحصل اجراي 
پروژه های متعدد کیفییت در محصوالت 
ران��ا، پژو ٢٠٦، پارس، پژو ۴٠٥، س��مند و 

دنا است.

اقدامات انجام شده در راستاي بهبود  ���
كيفيت محصوالت در سال 95

در سال ۱۳٩٥ با تمرکز بر مشتري مداري 
و افزایش کیفیت و دوام قطعات پروژه های 

بهبود کیفیت محصوالت و مجموعه های 
بکار رفته در آن تعریف و به اجرا گذاش��ته 

شده است. 
در این س��ال ٢۳۸ پروژه بهبود کیفیت بر 
روي محص��والت و ٢٩٢ پ��روژه بر روي 
مجموعه ه��ا ش��امل موت��ور، گیربکس و  

سیستم الکتریکال اجرا شده است.

پروژه های كالن و سرمايه ای ���
برنامه های س��رمایه ای بخش دیگري از 
برنامه های اجرا شده در سال گذشته است. 
ارتقای س��الن موتورسازی ۳ محصوالت 
جاری، ارتقاء و بهبود کیفیت  سالن رنگ 
ی��ک، ارتقاي تجهیزات و خطوط س��ایت 
مازن��دران، بازس��ازی و ارتق��ای تس��ت 
پیمای��ش خودرو )تس��ت ج��اده(، برنامه 
ارتقاء تجهیزات جهت تس��ت و بازرس��ی 
موتوره��ای تولی��دی، تأمی��ن تجهیزات 

الکتریکال در کلیه سایتها، تجهیز و توسعه 
PDI یا بازرس��ی قبل از تحویل، س��رمایه 
گذاري ش��رکت آلومینی��وم، ریخته گري 
ابهر، س��رمایه گذاري شرکت نیرومحرکه 
از جمله برنامه های کالن سرمایه ای بوده 

است.

برنامه های بهبود كيفيت ���
در سال ۱۳٩٥ در حدود ۱۱۸ برنامه بهبود 
کیفی��ت در زنجی��ره ارزش تهیه و تدوین 
ش��ده اس��ت. ۱٢ برنامه در حوزه تأمین، 
۳٥ برنام��ه در ح��وزه تولید، ٢۱ برنامه در 
ح��وزه فرآین��د، ۳٥ برنام��ه در حوزه طرح 
و مهندس��ي، ۸ برنامه در حوزه کیفیت و 
٥ برنام��ه نی��ز در ح��وزه فروش و خدمات 
پس از فروش تدوین ش��ده اس��ت. طبق 
ب��رآوردي ک��ه صورت گرفت��ه حدود ٥۳ 
درصد از مجموع برنامه های تدوین ش��ده 

اجرا و محقق ش��ده و س��ایر آن نیز درحال 
اجرا است.

ستاد عالي ارتقاء كيفيت ���
در س��ال ٩۳ براي تصمیم س��ازي و پیاده 
س��ازي سیاس��ت های کلي و یکپارچه و 
همچنی��ن انج��ام اقدامات منس��جم در 
زنجی��ره تأمی��ن تا حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش س��تادي با عنوان »س��تاد 
عال��ي ارتق��اء کیفیت« در گ��روه صنعتي 
ایران خودرو تش��کیل ش��د. در این س��تاد 
نزدی��ک ب��ه ی��ک ه��زار و ٦۸ مصوبه با 
رویکرده��ای کیفی��ت و با در نظر گرفتن 
تمامي حوزه های فرآیند س��اخت و تولید 
مورد بررسي و تصمیم سازي قرار گرفت. 
این مصوبه ها در س��ه حوزه پیش��گیرانه با 
٢۷۳ مصوب��ه، واکنش��ي ٥۳٦ مصوب��ه و 
راهبردي ش��امل ٢٥٩ مصوبه بوده است. 

درح��ال حاض��ر ح��دود ٦۳ درصد )٦۷٥ 
مصوب��ه( از تع��داد یک هزار و ٦۸ مصوبه 
س��تاد عالي ارتقاء کیفیت محقق ش��ده و 
ح��دود ۳٠ درص��د )۳٢٦ مصوبه( مطابق 
برنام��ه در ح��ال انجام بوده و ۷ درصد )٦۷ 

مصوبه( نیز در حال اخذ برنامه است.

برنامه های سال ���96
گروه صنعتي ایران خودرو مس��یر کیفیت 
را ب��ي پای��ان تصور می کن��د و همواره به 
دنبال اجراي برنامه ها و پروژه های بهبود 
کیفیت اس��ت. از این رو براي س��ال ٩٦ 
نی��ز عالوه بر پیگی��ري و نتیجه گیري از 
پروژه های قبل، برنامه های متنوع دیگري 
را نیز تدارك دیده اس��ت. ارتقاي س��طح 
کیف��ي محصوالت تولیدي، سیس��تم ها، 
پروژه ه��ای ان��واع موتور  و پروژه های زیر 
ساختاري از جمله برنامه های سال جاري 
است. اجراي سیستم های تولید و کیفیت 
در تمامي فرآیندها با رویکرد اثر بخش��ي 
شامل مدیریت دیداری، ماتریس تضمین 
کیفیت، جلس��ات مدیریت بر نتایج کیفي 
نیز از دیگر اولویت های ترسیم شده براي 
تحقق در سال جاري است. مهار نوسانات 
کیفي در ش��اخص کیفیت، بهبود کیفیت 
دوام قطع��ات ب��ر مبناي ش��اخص های 
CSI دوام و C۱٠٠ ش��ش ماه��ه از دیگر 
پروژه ه��ای تدوین ش��ده اس��ت. کاهش 
هزینه ه��ای کیفي خدمات پس از فروش 
مرتبط با قطعه و انتقال آن به س��ازندگان 
 Tower قطعات، اجراي سیس��تم کنترل
Control، بازنگ��ري اس��تاندارد آدی��ت 
محص��ول بر مبناي نظرات مش��تریان و 
اس��تقرار فرایند آدیت یا میزان فرسودگي 
خ��ودرو بع��د از م��دت مش��خص نیز در 
برنامه ه��ای بهبود براي س��ال ٩٦ تعیین 

شده است.

حركت ایران خودرو در مسیر بي پایان كیفیت 


