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بارکد  QRجایگزین کوپن بیمه شخص ثالث می شود
رئیس نظارت بر بیمه های خودرو بیمه مرکزی
تهران با اشاره به حذف کوپن بیمه شخص ثالث گفت
 :در سال جاری کوپن های بیمه شخص ثالث حذف
شده و مشتریان یک بار کد  QRکه دارای اطالعاتی
از قبیل اطالعات فردی  ،خودرویی  ،تعهدات بیمه
نامه و حق بیمه است دریافت می کنند.
علی رشیدی اظهار داشت :در گذشته به دلیل
اینکه سیستم های کنترلی و بانک های اطالعاتی
وجود نداشت به ناچار به سمت کوپن بیمه شخص
ثالث رفتیم ؛ اما امروزه با پیشرفتی که در حوزه آی

تی صورت گرفته کوپن ها حذف شده و در ازای آن
یک بارکد  QRبه مردم ارائه می شود.
وی گفت  :با توجه به اینکه مدت اعتبار بیمه
نامه های شخص ثالث یک ساله است  ،نیازی نیست
که مردم جهت دریافت کد به شرکت های بیمه
مراجعه کنند  ،بلکه در زمان تجدید بیمه نامه ها کد
 QRدریافت می کنند  .به گفته وی هدف از کوپن
های بیمه شخص ثالث کنترل خسارت است.
وی افزود :کوپن های بیمه نامه برای مردم
یک بار روانی ایجاد کرده بود ،چرا که مردم تصور

خبر
آغاز فروش نقدي و اعتباري وانت آريسان

گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي تامين نياز مشتريان به
خودرو هاي كار سبك ،فروش نقدي و اعتباري وانت آريسان را از امروز
يكشنبه بيست و ششم فرودين ماه و در سال حمايت از كاالي ايراني
آغاز كرد.گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي تامين نياز مشتريان
به خودرو هاي كار سبك ،فروش نقدي و اعتباري وانت آريسان را از
امروز يكشنبه بيست و ششم فرودين ماه و در سال حمايت از كاالي
ايراني آغاز كرد .اين گروه صنعتي كه همواره حامي توليد خودرو با
نشان ايراني بوده ،شرايط ويژه اي براي خريداران خودروهاي ايراني
به صورت نقدي و اعتباري و با قيمت هاي سال  96و بدون افزايش
قيمت فراهم كرده است .طرح فروش مذکور تا تكميل ظرفيت ادامه
خواهد داشت.همچنين ،فروش نقدي وانت آريسان دوگانه سوز (با
احتساب تخفيف) با قیمت  27ميليون  274هزار تومان و موعد
تحويل  15روزه است و اين خودرو در طرح فروش اعتباري ،با پيش
پرداخت  9ميليون و  500هزار تومان و مابقي درقالب يك چك
شش ماهه ،دو چك شش ماهه ،چهار چك شش ماهه ،شش چك
شش ماهه و هشت چک شش ماهه عرضه مي شود.متقاضيان مي
توانند از ساعت  10صبح روز يك شنبه بيست و ششم فروردين
ماه با مراجعه به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا پايگاه
اينترنتي فروش محصوالت ايران خودرو به نشاني esale.ikco.
 irنسبت به ثبت نام در اين طرح اقدام كرده و از مزاياي آن بهره
مند شوند.گفتني است ،در روش فروش اعتباری ،صرفا مشتریانی
امکان ثبت نام خواهند داشت که فاقد هرگونه چک برگشتی باشند.
از این رو اطالعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام،
اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط الزم ،ادامه فرآیند
ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواهد بود .ضمنا نتیجه بررسی و
اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به
نمایندگی اطالع رسانی خواهد شد.

می کردند که الزم است نسبت به  4کوپن بیمه نامه
مراقبت بیشتری شود ،اما با حذف کوپن و دریافت کد
 QRاین مشکالت حل می شود.
علی رشیدی تصریح کرد :باتوجه به اینکه
بیمه مرکزی با سازمان های مختلفی از قبیل
نیروی انتظامی و پزشکی قانونی و غیره همکاری
می کند و در این میان کسانی بودند که به راحتی
برگه های بیمه نامه جعل را ارائه می کردند با
اجرای این طرح که یک بار کد  QRاست از این
جعل جلوگیری می شود.

زندگی زیر تیغ محرومیت عكس :امیر علی رزاقی/مهر

با تاکید بر اهمیت و حساسیت صنعت خودروسازی برای کشور؛

رعایتاستانداردهای ۸۵گانهبرایخوروسازانبهقوتخودباقیاست

رئیس سازمان ملی استاندارد:
ما هیچگاه به تولید خودرو بی
کیفیت که جان مردم را به خطر
بیاندازد و نیز بی سیاستی هایی
که خودروسازان را با مشکل مواجه
کند راضی نیستیم .
نیره پیروزبخت با اشاره
به تعامل خوب سازمان ملی
استاندارد  ،خودروسازان و وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت افزود:
رعایت استانداردهای  85گانه به
قوت خود باقی است و موضوع
بررسی مجدد استانداردها که
خودروسازان مطرح کرده بودند
اشاره به ویرایش استانداردها دارد
و ما بدون اینکه تغییری در تعداد
استانداردها ایجاد شود درحال
بازنگری آن هستیم .
وی با بیان اینکه
استانداردهای  85گانه مجموع
استانداردهایی است که برای همه
خودروها اعم از خودروهای سبک
 ،سنگین و سواری تعیین شده
است گفت :هر خودرویی لزوما
نباید استانداردهای  85گانه را
پاس کند چرا که برخی خودروها

بطور مثال اکنون  39استاندارد از
استانداردهای  55گانه فعلی را باید
پاس کنند .
پیروزبخت افزود :یکی از
محصوالت جدید فرانسوی که از
انواع خودروهای تولید مشترک
است برخالف آنچه که فکر می
کردند استانداردهای ما آنقدر
باال است که برخی از شرکتهای
خارجی هم نمی توانند پاس کنند
موفق شد پیش از آغاز سال جدید
از سازمان ملی استاندارد تائیدیه

بگیرد .
وی گفت  :ما االن نمی توانیم
بگوئیم چه تعداد از خودروهای
تولید داخل موفق شده اند
استانداردهای  85گانه را پاس
کنند چرا که شما در پایان مهلت
داده شده به خودروسازان (اول
دیماه) از ما سئوال می کنید که
چرا این تعداد افزایش پیدا نکرد ،
بنابراین اجازه بدهید خودروسازان
تالش خود را بکنند و تا اول دیماه
آن چیزی که ما فکر می کنیم
کمتر اتفاق بیافتد .
پیروزبخت با تاکید بر
اینکه مهلت داده شده به
خودروسازان برای اجرای
استانداردهای  85گانه
تغییر نمی کند افزود  :این
برنامه به تصویب شورای
سیاستگذاری خودرو رسیده
و غیر قابل تغییر است ولی
به این معنی نیست که از
فردای مهلت داده شده خط

تولید خودروهایی که استانداردها
را پاس نکرده اند ،متوقف می
شود .
وی گفت :بازرسی از خطوط
تولید خودروها را از اول دیماه
شروع می کنیم و اگر به این نتیجه
برسیم که خودروساز تالش کرده
و با دریافت یک مهلت دو تا سه
ماهه می تواند این استانداردها را
اجرا کند به او کمک خواهیم کرد .
پیروزبخت افزود  :تکلیف پلت
فرمهایی که قابلیت پاس کردن
این استانداردها را ندارد مشخص
است و لذا اقدام ما بگونه ای است
که حقی از مردم و خودروسازی
که تالش کرده است استانداردهای
خود را ارتقاء دهد ضایع نشود .
رئیس سازمان ملی استاندارد
همچنین با اشاره به سال حمایت
از کاالی ایرانی گفت  :ما در
گذشته اسناد باالدست دیگری
هم مثل قانون ارتقاء کیفی خودرو
 ،قانون رفع موانع تولید  ،بهبود

فضای کسب و کار  ،برنامه ششم
توسعه  ،اقتصاد مقاومتی و قانون
توسعه نظام استانداردسازی را
داشتیم حاکی از اهمیت و جایگاه
خطیر سازمان ملی استاندارد است
و باتوجه به نامگذاری سال 97
به سال حمایت از کاالی ایرانی
 ،سازمان استاندارد روی تقویت
و توسعه نظام استاندارد سازی
متمرکز شده است.
نیره پیروز بخت با تاکید بر
اینکه باید برای تولیدکنندگان
داخلی تسهیالتی برای واردات
مواد اولیه و واسطه ای ایجاد کنیم
افزود :ما باید به تولیدکنندگان
کمک کنیم تا تولید نهادینه شود
و با بهینه سازی واردات شرایط را
برای حمایت از کاالی ایرانی فراهم
کنیم .
وی گفت :مهمترین اقدام در
جهت تحقق شعار سال  ،تعامل
دستگاههای درگیر تولید  ،واردات
و صادرات  ،تغییر رویکرد تولید به
صادرات  ،پرهیز از موازی کاری با
هدف سرعت دادن به گردش کار،
کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت
است .
پیروزبخت افزود :بیشترین
نگرانی ما بحث استاندارد سبد
کاالهای مصرفی مردم است و
برای ارتقاء استاندارد این گروه از
کاالها هماهنگی های الزم را با
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
بعمل آورده ایم تا با تمرکز روی
کیفیت کاالها و توسعه صادرات
به تحقق شعار حمایت از کاالی
ایرانی کمک کنیم .

دوکلمه خبر

تویوتا کمری هیبریدی
مدل  2018معرفی شد

تویوتا کرلوسکار موتور ،کمری
هیبریدی مدل  2018را با قیمت پایه
 3722000روپیه در هند معرفی کرد.
این خودروی جدید به اصالحات
ظاهری در کابین به همراه تجهیزاتی
جدید مجهز شده است .این خودرو
همچنان از گزینه های موتور کنونی بهره
می برد.
کابین کمری هیبریدی جدید به
عنوان بخشی از این به روز رسانی به
روکش برنزی رنگ جدید مجهز شده
است .تویوتا هم چنین تریم چوبی
مصنوعی را روی داشبورد ،دسته های
صندلی ،فرمان و کنسول وسط این
خودرو تعبیه کرده است .این سدان ممتاز
اکنون با سیستم صوتی  12بلندگوی
 ،JBLسیستم سرگرمی با نمایشگر
لمسی به روز شده با بلوتوث ،ناوبری،
 USBو اتصال  AUXارائه می شود.
هم چنین این خودرو به کنترل دمای سه
محیطه ،نمایشگر باالی سر ،پد شارژ بی
سیم ،صندلی های جلوی دارای تهویه و
صندلی های عقب برقی با پشتی سر قابل
تنظیم ارائه می شود.
تویوتا کمری هیبریدی 2018
ارتقای بدنه قابل توجهی ندارد .این
خودرو همچنان با چراغ های جلوی
 LEDعرضه می شود که با جلوپنجره
کرومی بزرگی تکمیل می شوند .سپر
جلوی این خودرو دارای هواکشی بزرگ
با چراغ های مه شکن  LEDگرد است
که ظاهری اسپرت به خودرو داده اند.زیر
کاپوت کمری هیبریدی همچنان موتور
 2.5لیتری چهار سیلندر بنزینی متصل
به یک موتور برقی تعبیه شده است .این
سیستم قدرت  202اسب بخار و گشتاور
 213نیوتون متر تولید می کند.

