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سالسوم

چالش های ششمین بودجه دولت تدبیر و امید
پیمان رضاییان

مدرس دانشگاه

ششمین الیحه بودجه پیشــنهادی آقای روحانی به مجلس دارای
نکات مهمی اســت که نمایانگر رویکرد دولت در چهار سال دوم عمر
خود و طبیعتا آینه ای برای اوضاع اقتصادی کشور درسال آینده است.
بودجه برنامه مالی دولت است مبنی بر پیش بینی درآمد و هزینه که
میبایستی در راستای برنامه  ۵ســاله توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴و با
محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم شود .اشتباه در
تنظیم این ســند ،ضمن انحراف نسبت به برنامه ها ،کشور را با چالش
و جامعه را با مشــکالت روانی مواجه می کند اما دقت در آن ســبب
شکوفایی کشور و نیل به سیاستها و هدفهای قانونی میشود.دولت
مهمترین رویکردها و اهداف کالن خود را در الیحه بودجه سال  ۹۷بر
ایجاد اشــتغال پایدار با تأکید بر اشتغال جوانان تحصیکرده و اشتغال
روستایی ،از بین بردن فقر مطلق در جامعه ،ارتقاء سطح تولید با تجهیز
حداکثری منابع مالی و اهرم کردن منابع بودجه عمومی ،ارتقاء عدالت
اجتماعی با توزیع عادالنه تر یارانه ها ،ارتقاء صادرات غیر نفتی و استفاده
از ظرفیتهای بینالمللی در فضای تعامل ســازنده با اقتصاد جهانی
متمرکز کرده اســت .ضمن اینکه دولت با مســائلی جدی و ریشه ای
مواجه است که در نظر دارد عالوه بر مسائل فوق در قالب برنامه بودجه
به حل این مشکالت بپردازد.
بحران هایی از قبیل بیکاری ،فقر ،معضالت تولید و صادرات ،یارانهها،
مشــکالت نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی ،مسائل مربوط به
حوزههای درمان و آموزش ،تورم و معیشــت مردم ،بحران های زیست
محیطی و آب ،معضالت اجتماعی از جمله میلیونها حاشــیه نشین،
اعتیاد ،طالق ،فساد و قاچاق ،چالش های منطقه ای و سیاسی درعرصه
بین المللی و چندین و چند بحران و ابرچالش دیگر .از مهمترین نقاط
قوت بودجه  ۹۷استقرار بودجهریزی مبتنیبر عملکرد در اجرای حکم
بند (پ) ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه است.
از امتیازات این مدل بودجه نویســی می توان افزایش شــفافیت و
انضباط بودجه ای ،حرکت به سمت تمرکز زدایی و تقویت نقش استانها
را بر شمرد .الیحه بودجه  ۹۷نسبت به بودجه سال جاری از شفافیت
بیشتری برخوردار بوده و ردیفها تا حد محسوسی در الیحه بودجه سال
آینده کاهش یافته است .در ترازنامه کلی بودجه ،در یک بخش منابع
بودجه کشور و در طرف مقابل مصارف بودجه منظور میشود.
در الیحه بودجه سال  97رقم کلی منابع بودجه معادل  ۱۱۹۵هزار
میلیارد تومان و در قانون سال  ۱۳۹۶معادل  ۱۱۵۲هزار میلیارد تومان
بود که  ۳ /۷درصد رشد را نشان می دهد .منابع بودجه کل کشور به
دو بخش «منابع بودجه عمومی دولت» و «منابع بودجه شــرکتهای

دولتی» تقسیم میشود .در الیحه بودجه منابع بودجه عمومی دولت
حدود  ۴۲۵هزار میلیارد تومان بوده است که  ۳۶۸هزار میلیارد تومان
آن مربــوط به منابع عمومی دولت و  ۵۷هزار میلیارد تومان مربوط به
درآمدهای اختصاصی میشود.
این رقم نســبت به الیحه سال قبل  ۱۴ /۶درصد و نسبت به قانون
 ۶/۵درصد رشد کرده است .از سوی دیگر ،درآمد اختصاصی وزارتخانهها
و مؤسســات دولتی نیز در الیحه بودجه سال  ۹۷از رشد  ۹.۱درصدی
برخوردار بوده است .در همین حال ،بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و
مؤسسات انتقاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین
اعتبار  ۱.۶درصد رشد کرده است .بنابراین به عنوان هدف سال آینده از
حیث درآمدهای اسمی ،هرچند بودجه انبساطی بوده است ،اما با لحاظ
کردن نرخ تورم  ۱۰درصدی ،بودجه کشور در واقع انقباضی خواهد بود.
دولت در حالی بودجه ی عمرانی را  ۶۰هزار میلیارد تومان در قالب
تملک داراییهای ســرمایهای اعالم کرده که این رقم نسبت به بودجه
حدود  ۷۱هزار میلیارد تومانی ســال  ۹۶معادل  ۱۸درصد و بعبارتی
بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
این شرایط منجر به معطل ماندن پروژه های عمرانی و کاهش اشتغال
و تولید داخلی می شــود و با توجه به اینکه پروژه های عمرانی نیمه
کاره ی زیادی در ســطح کشــور وجود دارد و زمان زیادی طول می
کشد تا این پروژه ها به بهره برداری برسند به نظر می رسد این کاهش
بودجه عمرانی اقدامی بسیار خطرناک باشد ،چرا که یکی از دالیل رکود
اقتصادی فعلی ،کاهش بودجه های عمرانی اســت .دولت در نظر دارد
در سال آینده  ۱۲۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته
باشــد که نسبت به هدفگذاری ســالجاری حدود  ۱۲هزار میلیارد
تومان معادل  ۱۰.۵درصد رشــد داشته است .با توجه به رکورد حاکم
بر فعالیتهای اقتصادی ،دستیابی به این حجم از درآمد مالیاتی کاری
بسیار دشوار بوده و باعث تعمیق رکود حاکم بر فضای اقتصادی جامعه
خواهد شــد .مگر آنکه دولت بخواهد رقم پیش بینی شــده در الیحه
بودجه را با جلوگیری از فرار مالیاتی تامین کنند .وگرنه در شرایط رکود
اول باید درآمدی باشد که بتوان از آن درآمد مالیات گرفت در غیر این
صورت فشــار مضاعفی به تولید وارد می آید .در الیحه ی بودجه آتی،
قیمت نفت بالغ بر بشکه ای  ۵۵دالر در نظر گرفته شده و کل درآمد
حاصل از فروش نفت  ۱۰۱هزار میلیارد تومان قید شده است .این یعنی
وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت نسبت به سال قبل ۱۳
هزار میلیارد تومان معادل  ۵/۱۰درصد کمتر شده است که احتماال این
کاهش برآورد ناشــی از کاهش فروش دولت طی ماههای ابتدایی سال
بوده اســت .در حوزه فروش نفت نیز مشخص نیست دولت چقدر می
تواند نفت بفروشد یا قیمت هر بشکه نفت در سال آینده چه میزان با
پیــش بینی دولت متفاوت خواهد بود .در رابطه با فروش ارز حاصل از
فروش نفت و تبدیلش به ریال ،کسب درآمد چقدر ممکن است آن هم
مشخص نیست ،چون مقدار زیادی ارز حاصل از فروش بلوکه شده است؛

اینکه آن ارزها را بتوانند به داخل کشور بیاورند و اعتباری استفاده کنند،
مســاله ای است که در شاخه درآمدی بودجه سال  97احتمال خیلی
ن حال پایین
باالیی ندارد و در واقع احتمال تحققش ضعیف است .با ای 
آمدن رقم درآمد نفتی در بودجه سال آینده میتواند نویدبخش کاهش
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.
بــرای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران و مقابله با تورم و کاهش نوســان
های اقتصادی باید وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد در غیر
اینصورت وابستگی هرچه بیش تر به درآمد حاصل از فروش نفت ،سوای
نابودی منابع ملی و محرومیت نسل های آینده از این منابع ،باعث آسیب
پذیری اقتصاد نسبت به تحریم ها شده و زمینه را برای ظهور تورم مهیا
می کند .ضمن اینکه در الیحه بودجه بایســتی ضوابط قانون اساسی
لحاظ شــود .در اصل  ۴۳قانون اساسی به بحث صادرات و واردات که
شاخصی مهم است تاکید شده اما در  ۷ماهه نخست سال جاری واردات
با رشدی  ۲۰درصدی و صادرات با رشدی منفی مواجه بوده اند.
همچنین برای اولین بار مقرر شده که سهم صندوق توسعه ملی از
درآمدهای نفتی از  ۲۰به  ۳۲درصد برسد ،که با توجه به رکود و بیکاری
در کشور به نظر می آید این تصمیم اجرای طرح های عمرانی و تولیدی
کشور را با مشکل مواجه کند .افزایش قیمت حامل های انرژی؛ مساله
ای دیگر است که هم نیاز بود و هم در بودجه پیش بینی شده بود که
متاسفانه رخدادهای اخیر و برخی سیاسی کاری ها که آن را می توان
به اقتصاد سیاسی نیز تعبیر کرد مانع از عمیاتی شدن این مهم شد.
با لحاظ نمودن موارد مطرح شده بنظر می رسد الیحه بودجه سال
آینده دارای ابهاماتی است .وجود ابهام ،عدم واقع بینی را درپی داشته
که باعث کسری مزمن در بودجه می شود و این عوامل بر کاهش رفاه
عمومی ،افزایش نقدینگی ،کاهــش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی
تاثیرگذار اند .در ســال جاری  ۶۳درصد مبلغ مصوب در قانون بودجه
از محــل درآمدهای نفتی و در حوزه درآمدهــای مالیاتی  ۸۰درصد

پیشبینی مصوب ،محقق شد.
در حــوزه اوراق قرضه و فروش دارایی ها نیز درصد درآمد دولت کم
بود .به عبارت ساده پیش بینی قانون بودجه سال  ۹۶در بخش درآمدی
بطور کامل محقق نشد .حاال دولت  ۱۰درصد به آن رقم برای سال ۹۷
افزوده است .در شاخه هزینه ای ،متاسفانه هزینه های جاری نیز افزایش
یافته است .بنابراین بودجه سال  ۹۷به احتمال قوی با یک چالش جدی
مواجه است .بنابراین دولت برای عبور از بحران ها و چالش های پیش
روی کشــور و اســتفاده بهینه از منابع محدود بودجه ای خود ،باید از
ظرفیت کارشناسان زبده و مردم استفاده کند .مردم اگر در متن حرکت
ها باشند بسیاری از مسائل حل شدنی است .پس بهتر است دولت ،مردم
را محرم دانسته و آنها را از شرایط کشور آگاه ساخته و به یاری بطلبد.
ضمنا چنانچه رویکرد بودجه آتی نیز نشــان مــی دهد ،دولت می
بایســتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی ،اصالح نظام اداری در جهت
افزایش کارآیی و منطقی کردن اندازه دولت داشته باشد .به ساماندهی
طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای پرداخته و با روش مشارکت
عمومــی و خصوصی در اجرای این طرحها به جلب مشــارکت مردم
در توسعه کشــور پرداخته ،توجه ویژه ای به تولید ،اشتغال و صادرات
غیرنفتی و پروژه های عمرانی داشته باشد .با تقویت تعاد ل منطقهای
و انتقال برخی از دستگاهها و ردیفهای هزینهای به استانها دست به
تمرکززدایی فراگیر بزند .ردیفهای متفرقه در بودجه را با حذف موارد
غیرضرور و بدون بازده مشخص و همچنین ادغام برخی از ردیفهای
فرعی ذیل دســتگاههای اجرایی ســاماندهی کند .به توانمندسازی و
افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته
به دولت بپردازد که همه و همه همتی مضاعف می طلبند.
ناگفته پیداست که موفقیت در انجام این اقدامات در گرو همدلی و
هماهنگی تمامی دستگاهها و مسئولین کشور است و مادامی که ندای
اتحاد از کشور مخابره شود به طور حتم می توان به آینده امیدوار بود.

سایپا

مدیرعامل گروه سایپا در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد:

تولید و عرضه خودروهای جدید با حداقل  50درصد داخلی سازی
مدیر عامل گروه سایپا گفت :گروه خودرو سازی سایپا ،در راستای سیاست های اعالم شده
از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در تمام قراردادهای جدید با شرکای تجاری خارجی،
ساخت داخل حداقل  50درصدی قطعات در زمان شروع تولید محصوالت را به عنوان یک
اصل اساسی ،مد نظر قرار خواهد داد.
به گزارش سایپا نیوز؛ مهندس جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پنجمین
همایش بین المللی صنعت خودرو گفت :کشــور ایران با توجه به پتانسیل های ویژه خود
همواره یکی از جذاب ترین کشــورها برای سرمایه گذاری به شمار می آید و قرار گرفتن در
منطقه استراتژیک ،دسترسی به بازاری بزرگ و هزینه های پایین انرژی ،دیگر عواملی هستند
که عالوه بر نیروی کار متخصص ،ماهر و اقتصادی در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در
ایران نقش ایفا می کند.
مدیرعامل گروه خودروسازی ساییا تصریح کرد :ارزش فروش صنعت خودرو در جهان بیش
از  3هزار میلیارد دالر بوده که معادل  4درصد کل  GDPجهان اســت ،بر این اســاس اگر
صنعت خودرو را به عنوان یک کشور در نظر بگیریم پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب
میآید و زنجیره تامین و صنعت قطعه سازی به عنوان محرک اصلی و بازوی پر توان خودرو
سازی نقشی ویژه در اقتصاد جهان و کشورهای صاحب این صنعت ایفا می کند.
وی افزود :جایگاه صنعت قطعهســازی همواره در صنعت خودروی جهان رو به رشد بوده
است ،به طوری که در سال  ،2015سهم تامینکنندگان از ارزش افزوده خودرو ،به  82درصد
رسیده است وروندهای جهانی نشان می دهد خودروسازان در سال های اخیر در حال خارج
شدن از مالکیت بخش قطعه سازی هستند.
جهرودی گفت :این روندها نشان می دهند ،تامینکنندگان سهم بسیار باالیی را در بخش
تزئینات داخلی و خارجی ،ساخت قطعات الکتریکی و قطعات  High-techبر عهده گرفتهاند
وهمچنین در سال های اخیر قطعه سازان به حوزه طراحی و تولید مجموعه های استراتژیک
همانند موتور و گیربکس نیز وارد شده اند .عالوه بر آن قطعهسازان سهم خود در هزینههای
تحقیق ،توسعه و نوآوری را نیز افزایش دادهاند.
وی تاکید کرد :در ســال  ،2007قطعهسازان در حدود  33درصد از هزینههای تحقیق و
توسعه صنعت خودرو را به خود اختصاص داده بودند و این رقم درحال حاضر به  50درصد
افزایش یافته است که پیشبینی میشود در سال 2020؛ این سهم به  67درصد برسد.
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در خصوص عوامل کلیدی موفقیت تامینکنندگان
جهانی گفت :قطعهسازان برای موفقیت ،همانند خودروسازان در بازارهای جهانی حضور پیدا
کردند و با به کارگیری فناوریهای نوین و تخصصگرایی ،دامنه فعالیتهای خود را گسترش
داده و تولیــد خــود را اقتصادیتر کردهاند و همچنین توانایی مالی خــود را افزایش داده و
توانستهاند به سطح مطلوبتری از چابکی در لجستیک دست یابند و تمامی این موارد موجب
ارتباط قوی و بسیار مناسب تامینکنندگان با خودروسازان شده است.
وی افزود :اگر به صنعت خودرو در ایران نگاهی اجمالی بیندازیم ،صنعت قطعهســازی و
زنجیره تامین همواره همپای خودروسازی در حال حرکت بوده است و در دهه  90میالدی،
افزایش خودکفایی ،تقویت و توسعه زنجیره تامین داخلی در دستور کار صنعت خودروی ایران
قرار گرفته است .جهرودی در ادامه گفت :استفاده از سیستمهای نوین مدیریتی ،ظرفیتسازی
و افزایش تیراژ تولید و همچنین مدیریت قیمت تمام شده گامهای بعدی برای توسعه زنجیره
تامین داخل کشور بوده است و در دهه اخیر نیز ،توسعه طراحی و مهندسی در زنجیره تامین
مورد توجه قرار گرفته و با بازنگری در ساختار و تدوین رویههای طراحی و آدیت ،به سمت
جهانی شدن با نگاه منطقه ای در حال حرکت است.
وی افزود :زنجیره تامین و صنعت قطعهسازی ایران برای پیمودن این مسیر و دستیابی به
اهداف تعیین شده ،همیشه در تالش و تکاپو بوده است و در این راه همکاریهای مناسبی را
نیز با قطعهسازان و شرکتهای تامینکننده رده یک و معتبر جهانی داشته است و در حال
حاضر ،بیش از  1200شرکت قطعهساز در زنجیره تامین داخل کشور در حال فعالیت هستند
و بیش از  500هزار نفر در این صنعت مشغول به کار میباشند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد :فروش این صنعت در سال گذشته در داخل
کشور بالغ بر  8میلیارد دالر بوده است و صنعت قطعهسازی ایران ،با وجود بازار مناسب در
داخل و منطقه و همچنین پتانسیل تولید بیش از  1میلیون و  700هزار دستگاه خودرو در

سال ،فرصت مناسبی را برای حضور قطعهسازان جهانی نیز فراهم کرده است.
وی افزود :طی سالیان گذشته تجارب ارزندهای برای تولید انبوه  ,با کیفیت و قیمت رقابتی
در این صنعت حاصل شده است ،که در نتیجه آن مهندسین  ،تکنیسین ها و کارگران ماهر و
متخصص در این حوزه پرورش یافتهاند و امروز صنعت قطعه سازی ایران میتواند از تجربیات
موفق خود در همکاریهای تجاری با قطعهسازان جهانی بهرهمند شده و یک رابطه برد-برد با
آنها داشته باشد ،کما اینکه برای بسیاری از قطعه سازان این اتفاق رخ داده است.
جهرودی گفت :گروه سایپا توانسته است در سال  2011تعداد  803هزار دستگاه خودرو
تولید کند که بیشترین تولید یک خودروساز در کشور ایران است و در این راستا توانستهایم
تولید روزانه خود را در سال جاری به  3200دستگاه افزایش دهیم .همچنین قصد داریم در
سال آتی فراتر از گذشته عمل کرده و رکورد قبلی تولید خودرو در کشور را بهبود بخشیم.
او افزود :گروه خودروســازی سایپا توانسته است گامهای اثربخشی در توسعه محصول
خود بردارد و امسال محصول اقتصادی ،ایمن و با کیفیت کوئیک را به بازار عرضه کردیم که
مورد توجه مشتریان قرار گرفته و در این محصول از تکنولوژیهای روز دنیا استفاده شده و
نیازمندیهای مشتریان در آن مورد توجه خواهد بود.
مدیرعامل گروه سایپا گفت :سعی کردیم تصویر متفاوتی از یک خودروی ارزان قیمت ،با
تکنولوژی روز ،با کیفیت رقابتی و اســتایل نوین ارائه دهیم و گروه سایپا همواره در راستای
تعهدات خود ,توجه ویژهای را به حوزه بازار و مشتری مداری داشته است.
او تاکید کرد :در این راســتا محصوالت متنوعی را از نظر ابعادی و قیمتی به بازار عرضه
کردهایم تا ضمن جلب رضایت مشــتریان ,ســهم بازار خود را نیز توسعه دهیم و این روند
در گروه ســایپا ادامهدار خواهد بود و هدف ما از توسعه سبد محصوالت ،پوشش نیاز اقشار
مختلف جامعه بوده ،تا از این طریق بتوانیم وظیفه خود را در قبال مردم عزیزمان ایفا کنیم.
همچنین با طرحهای مختلف فروش ،سعی کردیم رضایتمندی مشتریان را نسبت به گروه
سایپا افزایش دهیم و این امر باعث استقبال مشتریان از محصوالت گروه سایپا و رشد قابل
توجه شاخصهای فروش شده است.
جهرودی گفت :همانگونه که اشاره شد با ارائه طرحهای جدید و منطبق با نیازهای مشتریان
استقبال چشمگیری از محصوالت را داشتیم که باعث رشد  63درصدی فروش شده است
و گروه سایپا با رشد  6.5درصدی در سهم بازار تعدادی و  5.3درصدی در سهم بازار ارزشی
بیشترین رشد را در صنعت خودروی کشور تجربه کرده است.
وی گفت :برنامههای جامع و کاملی را برای ســالهای آتــی در نظر گرفتهایم که در آن
استفاده از پتانسیلهای باالی گروه خودرو سازی سایپا و همچنین استفاده از پتانسیل های
موجود جهانی که آمادگی کار و سرمایه گذاری های مشترک را دارند ودر تمام سطوح تولید
مشترک با نگاه به داخلی سازی قطعات و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی را در دستور کار
خود خواهیم داشت .مدیرعامل گروه سایپا گفت :برنامه محصول گروه برای تولید سالیانه یک
میلیون دستگاه از سال  1400تدوین شده و گروه سایپا پتانسیل افزایش ظرفیت و تولید
سالیانه به  1.5میلیون دستگاه را تا سال  1404فراهم خواهدکرد.
او گفت :گروه سایپا بنا دارد با طراحی یک مگاپلتفرم اختصاصی در هر سال یک محصول

جدید بومی را به بازار ارائه نماید چراکه باور گروه سایپا در حوزه محصوالت ،دستیابی به 3
اصل اقتصادی بودن ،ایمنی و کیفیت خواهد بود و این هدف را با سخت کوشی ،خالقیت و
نوآوری و با کمک سایر بازیگران صنعت خودرو چه در داخل و یا خارج از کشور به سرانجام
میرساند .جهرودی تصریح کرد :محصوالت آینده سایپا با هدف عرضه در بازارهای جهانی
طراحی خواهند شد و در اولین گام ،این محصوالت را به بازارهای منطقه ای صادر خواهیم
کرد ودر آینده گروه سایپا قصد دارد نزدیک به  60درصد ازمحصوالت را از طریق برند سایپا و
 40درصد را از طریق سرمایهگذاری مشترک با شرکای برتر خارجی انجام دهد.
وی گفت :همچنین در راستای افزایش همکاریهای تجاری خود با شرکای خارجی ،بنا
داریم در سال آتی ،محصول جدیدی با همکاری شرکت رنو تولید و به بازار عرضه کنیم که
امروز در حال شروع مذاکرات اولیه آن هستیم که محصولی با کیفیت و ارزان قیمت خواهد
بود تا بتوانیم از طریق ارائه آن و در راستای مسئولیت اجتماعی گروه سایپا ،نیاز تمامی اقشار
جامعه را پاسخگو باشیم.
مدیرعامل گروه سایپا گفت :همانطور که مستحضرید شرکت سایپا سیتروئن فعالیت خود
را حدود یکســال است آغاز کرده اســت و این شرکت مشترک ،در زمینه توسعه محصول،
برنامهریزی خرید ،مهندســی ،فروش ،خدمات پس از فروش با رویکرد متفاوت و مطابق با
استانداردهای جهانی فعالیت می کند و راه اندازی خطوط تولید موتور و قطعات اصلی از جمله
دستاوردهای این شرکت مشترک برای صنعت خودرو کشور میباشد .همچنین  30درصد از
کل تولیدات شرکت سایپا سیتروئن را صادر خواهد شد.
وی گفت :در ابتدای این همکاری تولید سه محصول روز دنیا در دستور کار قرار گرفته است
و در سال  2018دو محصول جدید  C3و  XR-C3را که از موفقترین محصوالت شرکت
سیتروئن هستند ،به بازار ارائه خواهد شد و از شبکه تخصصی فروش و خدمات پس از فروش
مطابق با استانداردهای سیتروئن و سایپا برای ارائه خدمات متمایز به مشتریان ،بهره خواهیم
برد .جهرودی تصریح کرد :سیاست گروه خودروسازی سایپا در حوزه زنجیره تامین ،حمایت
از صنعت قطعهسازی و همچنین ایجاد یک رابطه بسیار مستحکم و در هم تنیده میان گروه
سایپا و قطعهسازان است و گروه خودروسازی سایپا ،دارای قطعهسازانی تحت مالکیت خود
می باشد که به تولید بخشی از قطعات مورد نیاز این گروه می پردازند.
وی افزود :مدیریت زنجیره تامین حاصل تجربه حضور در بخش قطعهسازی است و در 30
سال اخیر ،حرکت قطعهسازان جهانی به سمت ایجاد نظام ردهبندی بوده است .به این مفهوم
که خودروســازان با تامینکنندههای رده یک ،در تعامل بوده و شرکتهای رده دو و سه از
طریق شرکتهای رده یک با خودروسازان در ارتباط بودهاند که این امر موجب مدیریت بهینه
زنجیره تامین شده است.
مدیرعامل گروه ســایپا خاطر نشــان کرد :روندهای جهانی ،نشان دهنده انتقال برخی از
مسئولیتهای خودروسازان در حوزه مدیریت زنجیره تامین به شرکتهای تامینکننده رده
یک میباشــد و بر این اساس تمرکز خودروسازان بر یکپارچهسازی سیستمها ،برندسازی،
فروش و خدمات پس از فروش بوده است.
وی افزود :تامینکنندگان رده یک نیز با افزایش نقش خود در صنعت خودرو ،مسئولیت
مجموعهسازی ،تحقیق و توسعه و مدیریت زنجیره تامین شرکتهای رده پایین را به عهده
گرفتهاند .جهرودی به تحول عظیم در صنعت خودرو که با راهبری ،مدیریت و حمایت وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و با رهنمود رئیس جمهور در حال شــکل گیری است اشاره کرد و
گفت :در این برنامه گروه خودرو سازی سایپا نقش ویژه ای ایفا خواهد کرد.
او تصریح کرد :در برنامه جامع نوسازی ناوگان خودروهای سنگین که بزرگترین تحول صنعت
خودرو در سال های اخیر می باشد ،سهم قابل مالحظه ای در تولید این محصوالت خواهیم
داشت و انجام این مهم می تواند نقش موثری در کاهش آلودگی هوا به عنوان یکی از اصلی
ترین معضالت جامعه امروز داشته باشد .مضاف بر اینکه فرصت بسیار شایسته ای در جهت
رشد و ارتقای صنعت قطعه سازی در بخش ماشین های سنگین و خودروهای تجاری خواهد
بود .مدیرعامل گروه سایپا افزود :جهت حمایت عملی از صنعت قطعه سازی کشور مطابق با
روندهای جهانی ،در نظر داریم نقش خود را در قطعهسازی کاهش داده و آن را به متخصصان
این حوزه واگذار کنیم .بر این اساس استراتژی ما ،واگذاری سهام قطعهسازان تحت مالکیت
خود به بخش خصوصی بصورت تدریجی و طی سالهای آتی خواهد بود.
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خبر
در پاییز امسال رخ داد
افزایش  ۱۶.۶درصدی قیمت خانه

مرکز آمار ایران اعالم کرده است که در پاییز سال ۱۳۹۶
نســبت به پاییز ســال  ۱۳۹۵قیمت فروش یک متر مربع
مسکونی  ۱۶.۶درصد و متوســط مبلغ اجاره معادل ۱۴.۸
درصد افزایش یافته است .به گزارش ایسنا ،آن گونه که مرکز
آمار ایران بر اساس سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک
و مستغالت کشور منتشر کرده است ،متوسط قیمت فروش
هر متر مربع از زمین یا زمین ساختمان مسکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران  ۵میلیون
و  ۲۳۸هزار تومان با میانگین مساحت  ۲۳۵متر مربع بوده
اســت که نسبت به فصل قبل  ۱.۴درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ۱۷.۸درصد افزایش داشته است .همچنین
بر اســاس اطالعات موجود ،متوسط قیمت فروش هر متر
مربع زیربنای مســکونی معامله شــده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شــهر تهران  ۵میلیون و  ۷۳هزار تومان
با میانگین مساحت  ۹۱متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۰
سال بوده است که نسبت به فصل قبل  ۷.۳درصد و نسبت
به فصل مشابه سال قبل  ۱۶.۶درصد افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه  ۳درصد ودیعه پرداختی
برای اجاره یک متر مربع زیربنای مســکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران ۲ ،میلیون و
 ۵۷۳هزار تومان با میانگین مساحت  ۷۶مترمربع و متوسط
عمر بنای  ۱۴ســال بوده است که نسبت به فصل قبل دو
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۴.۸درصد افزایش
داشته است.

در پنجمین همایش صنعت خودرو ایران؛
مدل جدید رنو ،به ایران می آید

مدیــر منطقه ای رنــو در ایران گفت :پلتفــرم ( مدل)
جدیــد رنو به ایران می آید .مدیر منطقــه ای رنو در ایران
گفت :پلتفرم ( مدل) جدید رنو به ایران می آید .به گزارش
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛پاسکال فلتن ،در پنجمین
همایش صنعت خودرو ایران اظهار داشت :گروه رنو نیسان
میتسوبیشــی به عنوان بزرگترین خودروساز سال ۲۰۱۷
جهان شناخته شده است و این نشان می دهد که سیاست
هــای کاری خوبی در آن وجــود دارد .وی افزود :همچنین
داشــتن شــرکای تجاری و همکاران مختلف در بسیاری
از کشــورها مانند ایران ،باعث شده تا پیشرفت رنو در بازار
جهانی همیشه رو به توسعه باشد .فلتن گفت :خوشبختانه
قرارداد گروه رنو با ایدرو در وضعیت خوبی قرار دارد و با آغاز
این طرحشاهد خواهیم بود که رشد قابل توجهی در بحث
اشــتغال در ایران اتفاق می افتد .او افزود :برنامه داریم تا در
آینده نزدیک پلتفرم جدید را برای تولید در ایران و صادرات
از آن به کشور بیاوریم .اصول این پلتفرم ها در کنار داشتن
ایمنی مناسب و آالیندگی پایین ،قابلیت رقابت پذیری آن ها
است .با آغاز برنامه جدید رنو در ایران ،دانش تکنولوژی قابل
توجهی تا سال  ۲۰۲۰به ایران می آید و از طرفی قرار است
از این کشور قطعات ،محصول کامل ،مواد خام و دانش فنی
به مناطق هدف رنو و ایران صادر شود .در حال حاضر فعالیت
تیم رنو در ایران برای توســعه پیشرانه ها و گیربکس های
جدید آغاز شــده است .مدیر منطقه ای رنو در ایران گفت:
ســال آینده  ۶۵۰هزار خودرو جدید با همکاری فرانسه در
ایران تولید خواهد شد.

بخش خصوصی به دنبال اصالح قوانین
بخش مسکن است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جمشید برزگر رئیس
کانون سراســری انبوه ســازان ایران در اجالس سراسری
انبوهســازان ایران بــا بیان اینکه طی چهار دهه گذشــته
برنامههای مدنظر ما در حوزه مسکن انجام نشده است ،گفت:
باید دولت به بخش مســکن افتخار کند که با وجود چنین
مشکالتی همچنان به کار خود ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله رودبار و بم مســئوالن
مسکن به فکر نوسازی بافتهای فرسوده در بخش مسکن
افتادند ،گفت :ســازمان نظام مهندســی به دلیل نوسازی
بافتهای فرسوده تشکیل شد و مشارکت بخش خصوصی
نیز در این حوزه مورد تشویق قرار گرفت.
برزگر با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکونی با روشها
و الگوهای جدید برای شــهروندان آغاز شــده است ،افزود:
بعد از گذشت ســالها که به فکر ایجاد تشکلها افتادهایم
و امور مربوط به بخش مســکن به بخش خصوصی واگذار
شــد به همین منظور شــکلگیری انجنهای انبوه سازی
و تشــکلهای فنی و مهندسی شروع شــد .رئیس کانون
سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه تاکنون تصدیگری
به بخش خصوصی به شــکل واقعی رخ نداده است ،افزود:
متأسفانه مسئوالن هیچ اعتقادی به بخش خصوصی ندارند
و هنوز در هیچ یک از تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در
فضای بهبود کسب و کار و قوانین مربوط به بخش مسکن
از نظرات بخش خصوصی استفاده نمیکنند .او یادآور شد:
بخش خصوصی همــواره به دنبال اصالح قوانین مربوط به
حوزه مســکن است در نتیجه کار باید به این بخش واگذار
شــود و ما میتوانیم ادعا کنیم که تا به امروز شــرکتهای
توســعهای را توسعه ندادهایم .برزگر با بیان اینکه بازآفرینی
شهری چندی پیش توسط رئیس جمهور کلید خورد ،افزود:
به نظر شما آیا با نرخ سود  20درصد میتوانیم به بازسازی
بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری امیدوار باشیم؟ رئیس
کانون سراسری انبوه سازان ایران افزود :این موضوع باید از
بانکها پرسیده شود چرا که تاکنون ریالی در این حوزه به
مسکن و بخش خصوصی داده نشده است .او با بیان اینکه
آیا با این سیاســتها میشود بافتهای فرسوده را بازسازی
کرد ،گفت :با شعار و حرف نمیتوانیم بافتهای فرسوده را
اصالح و بازسازی کنیم.
برزگر تأکید کرد :رشد صد در صدی انشعابات آب و برق
به طور قطع بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر خواهد گذاشت
بنابراین برای تأمین هزینههای ســربار مسکن ما نیازمند
به یک متولی خاص هســتیم .رئیس کانون سراسری انبوه
سازان ایران در پایان گفت :برای بهبود فضای کسب و کار و
صنعت ساختمان باید مشکالت و گرهها را از سر راه این حوزه
برداریم تا بتوانیم اقدام به بازسازی بافتهای فرسوده کنیم.

