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هزار و  ۶۰۰دســتگاهی (مجموع تولید ســواری و وانت) در

هــر دســتگاه خــودرو نزدیــک بــه  ۱۱میلیــون تومــان زیان را
تجربه کردند.

▪ایران خودرو و سایپا چقدر زیان کردند؟

خودرو در مجموع حدود  ۹هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان زیان

تولید را در صورت های مالی خود ثبت کردند .این میزان
زیان تولید به نســبت ســال  ۹۹از افتی حدود  ۴۰درصدی

حکایت می کند .صورت های مالی خودروســازان تا پایان
سال  ۹۹زیان تولیدی حدود  ۱۵هزار و  ۶۷۰میلیارد تومانی

را نشان می دهد.

▪غول نارنجی جاده مخصوص رکورد زد

بنا به روایت اکوایران ،در میان سه خودروساز بزرگ کشور

خودروسازی سایپا با ثبت زیان حدود  ۶هزار و  ۶۵۵میلیارد
تومانــی در صــدر جــدول بیشــترین زیــان تولید قــرار دارد.

بنابرایــن غــول نارنجی جاده مخصوص حدود  ۷۰درصد از
زیان تولید کل را به خود اختصاص داده است .رتبه دوم نیز

به ایران خودرویی ها تعلق دارد .آبی های جاده مخصوص
در پایان سال گذشته حدود دو هزار و  ۴۸۰میلیارد تومان

زیان تولید را تجربه کردند .این میزان زیان حدود  ۲۵درصد

از زیــان تولید کل را شــامل می شــود .پــارس خودرویی ها

نیــز بــه عنوان شــرکت زیر مجموعه ســایپا نزدیک به ۳۱۵

میلیــارد تومــان زیــان را در کارنامه خــود ثبت کردند .زیان
تولید سومین خودروساز بزرگ کشور نیز حول و حوش ۵
درصد از زیان کل تولید در سال  ۱۴۰۰را در بر می گیرد.

▪میزان زیان خودروسازان در تولید هر خودرو

با توجه به زیان تولید ثیت شــده و تیراژ تولید حدود ۸۶۶

هزار و  ۶۰۰دســتگاهی (مجموع تولید ســواری و وانت) در

ســال گذشــته خودروسازان به طور متوسط روی تولید هر
دستگاه خودرو نزدیک به  ۱۱میلیون تومان زیان را تجربه

کردند .اما بررســی تفکیکی آمار زیان دهی خودروســازان

گویای این نکته است که ایران خودرویی ها با تولید حدود

 ۴۵۱هزار و  ۱۰۰دستگاه به طور متوسط روی هر خودرویی

کــه از خــط تولید خــارج کرده اند حدود پنج میلیون و ۵۰۰

هزار تومان زیان دیده اند .ســایپایی نیز با تولیدی حول و

حــوش  ۲۷۴هــزار و  ۷۵۰دســتگاه انواع ســواری و وانت به
طور متوســط روی هر دســتگاه از محصوالت تولیدی خود

حــدود  ۲۴میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان زیــان را در کارنامــه

خود ثبت کرده اند .پارس خودرو نیز به طور متوسط روی

هر دستگاه خودروی تولیدی دو میلیون و  ۸۷۰هزار تومان
زیان را تجربه کرده است.

کافه کتاب

سایه روشن
از شادترین کشورهای جهان چه درسهایی میتوانیم بگیریم؟

اندیشیدن به «بدیلهایی برای توسعه»

بر اساس اطالعات منتشر شده ایران خودرو ،سایپا و پارس

نویســندگان :گونــار میــردال ،آنــدره گونــدر
فرانــک ،ایمانوئل والرشــتاین ،پل اســتریتن،
داگالس نورث ،دنیس گولت و آرتورو اسکوبار

است .بنابراین ،اندیشیدن به «بدیلهایی برای
م
ی مفاهی ِ
توسعه» مستلزم تحول نظری و عمل ِ
توسعه و مدرنیته و اقتصاد است.

چرا توســعه در برابر نقدهای بنیادی
اینقــدر مقاومــت میکنــد؟ چــون
توســعه راهبردی اســت کــه «جهان
اول» بــرای «توســعهنیافتگی» در
«جهان ســوم» طراحی کرده است.
بنابرایــن ،توســعه فقــط ابــزاری برای
ی اغلــب کشــورهای
ل اقتصــاد ِ
کنتــر ِ
آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن
نیســت .توســعه ســازوکاری اولیــه
بوده که از طریق آن این قسمتهای
جهــان ایجــاد شــدهاند یــا خودشــان
را ایجــاد کردهانــد .بــه همیــن دلیل،
توســعه ســایر روشهــای ارزیابــی و
رفتــار را مســدود کــرده و بــه حاشــیه
ن توسعه ،بعد از
راند ه است .گفتما ِ
جنگ جهانی دوم ،کامال ً در مدرنیته
و اقتصاد غربی ســنگر گرفته اســت
و همیــن مســئله را پیچیدهتــر کــرده

«گــزارش رضایــت جهانــی» ،هــر ســال ،بــه
اکثــر مــردم جهان یادآوری میکند که بعضی
ملتها بهطرز قابلتوجهی از آنها شادترند.
وقتــی ســازمان ملــل گزارشهــا را منتشــر
میکند ،هیچکس نمیپرسد کدام کشور در
صــدر ایــن رتبهبندی قرار گرفته اســت .بلکه
میپرسند امسال کدام کشور اروپای شمالی
در صدر قرار گرفته است .تقلید از شادترین
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میلیارد ریال

پروژه

رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی کرمــان از

مدیر بازرســی شــهرداری کرمان ،از تعریف

کشــف فــرار مالیاتــی بــه ارزش  ۳۱میلیــارد و

 ۴۰پروژۀ بزرگ توسط شهرداری کرمان خبر

 ۵۳۲میلیــون ریال از یک واحد فروش لوازم

داد و گفت :بهعنوان حوزۀ نظارتی برای به

پزشکی در شهر کرمان خبر داد

تحققرســیدن این پروژهها پیگیر هستیم

مدیر منابع انسانی شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر مطرح کرد

سهم ۱۱درصدی«توسعه آهن و فوالد
گلگهر» از اشتغالزایی منطقه گلگهر

اشتغالبهصورتمستقیموغیرمستقیمچگونهاست؟

در شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر ،بالــغ
بــر دو هــزار و  ۷۰۰نفــر بــه صــورت مســتقیم در
حوزههای مختلف کاری نظیر پروژههای فوالدسازی،
بهرهبرداری از کارخانجات احیا ،ستاد ،حمل و نقل،
انتظامات ،خدمات و ...مشغول به فعالیت هستند
که با رشد و تکمیل پروژههای در دست احداث ،در
سالهای آتی شاهد افزایش این آمار خواهیم بود.
این شرکت توانسته چه نقشی از نظر اشتغالزایی در

منطقهایفاکند؟

اشتغالزایی و رفع بیکاری در شهرستان سیرجان
و اســتان کرمــان ،یکــی از دغدغههــا و همچنیــن
مســئولیتهای مهــم اجتماعــی مدیــران ارشــد
شــرکت بــه شــمار مــیرود که بــا توجه بــه اعداد و

مردمان جهان خواستی منطقی است ،ولی از
اصلیترین پیام این گزارش دورمان میکند:
اینکــه جوامــع برابــر و متــوازن شــهروندان
شــادتری میآفرینــد .در این مســیر ،ســندی
ی پژوهشــی دارد و مبتنــی
کــه پشــتوانۀ قــو ِ
بــر سیاســت اســت ،بهواســطۀ هیاهوهــای
رســانهای ،بــا مجموعــهای از توصیههــای
خودیاری اشتباه گرفته میشود.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

درصد است

وضعیــت شــرکت توســعه آهــن و فــوالد از نظــر ایجاد

جوامع برابر و متوازن شهروندان
شادتری میآفرینند

تصور عصر پساتوسعه

 ۱۸تــا  ۳۵ســاله در اســتان کرمــان ۲۳.۴

صنعــت فــوالد یکــی از صنایــع اشــتغالزا هــم بــه
صــورت مســتقیم و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم
محسوب میشود .به طوری که در سالهای اخیر
این صنعت توانسته با اجرای طرحهای توسعهای
در اشتغالزایی منطقهای و کشوری نقش موثری
را ایفا کند .شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر با
بلندپروازیهای خود طی چند سال اخیر توانسته
است عالوه بر اینکه نقش قابل توجهی در صنعت
فوالد کشور از نظر تولید و تامین مواد اولیه داشته
باشــد ،یکــی از شــرکتهای اشــتغالزا در منطقه
گلگهر سیرجان باشد و دو هزار و  ۷۰۰نفر اشتغال
ایجاد کند .گفت و گو با مهندس مصطفی روستا،
مدیر منابع انســانی شــرکت توســعه آهن و فوالد
گلگهر را در ادامه خواهید خواند:
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سهم دهک اول
از تورم خردادماه

www.Eghtesadkerman.ir

با توجه به زیان تولید ثیت شــده و تیراژ تولید حدود ۸۶۶

ســال گذشــته خودروســازان بــه طــور متوســط روی تولیــد

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :

 ۱۱درصد بیشتر از دهک دهم

ارقام ذکر شــده بیش از  ۱۱درصد ســهم اشــتغال
منطقه گلگهر متعلق به شــرکت توســعه آهن و
فوالد است .با توجه به فناوریها و تکنولوژیهای
خــاص و منحصــر بــه فــرد بــه کار گرفتــه شــده در
کارخانهها و پروژههای فعال ،کیفیت باالی نیروی
انسانی نیز مدنظر بوده است و بسیاری از نخبگان
شهرســتان ســیرجان و اســتان کرمــان جــذب این
شرکت شدهاند.
با توجه به محصول شرکت و نیز پروژههای در دست
اقــدام ،چــه اســتراتژیهایی را بــرای اســتخدام و بــه
کارگیری نیروی انسانی اتخاذ کردهاید؟

جذب و استخدام در شرکت توسعه آهن و فوالد بر
اساس شیوهنامه جامع اداری استخدامی مصوب
هیئــت مدیــره محتــرم ،بــا روش برگــزاری آزمــون
استخدامی و تائید کمیته جذب صورت میپذیرد.
بــا توجــه بــه حساســیت ایــن موضــوع ،جــذب و
اســتخدام منابــع انســانی ،منطبــق بــر اســتراتژی
چابکی سازمان و منابع انسانی شایستگی محور
است ،از این رو ،با نیازسنجی مداوم و برنامهریزی
نیروی انسانی مورد نیاز ،استخدام شایستگیمحور
بــا رعایــت تشــریفات مربوطــه صــورت میپذیرد.
بدین ترتیب که با احصای شایستگیهای مشاغل
مورد نیاز ،آزمون کتبی برگزار میشود و سپس از
افراد برگزیده توســط خبرگان صنعت و دانشــگاه
مصاحبه علمی و تخصصی صورت میپذیرد و در
نهایت پذیرفته شدگان با حضور در کمیته جذب
و کســب تائید آن ،موفق به اســتخدام در شرکت
میشوند.
جذب نیروی انسانی و به کارگیری آن توسط شرکت

شــما بــا چــه چالشهایی همراه اســت؟ بــه کارگیری
نیروهای جدید چه چالشهایی ایجاد میکند؟ برای

غلبه بر این چالشها چه اقداماتی را صورت داده اید؟

متاســفانه به دلیل فاصلــهای که بین آموزشهای
دانشگاهی و نیاز صنعت به وجود آمده ،پرسنلی که
جذب شــرکتهای تولیدی میشوند با موضوعات
عملی صنعت آشنایی کمی دارند .شرکت توسعه
آهــن و فــوالد گلگهــر از طریــق برگــزاری دورههای
آموزشــی بــدو اســتخدام و آموزشهــای حیــن
خدمت ،کارآموزی ،منتورینگ ،کوچینگ ،بازدید و
الگوبرداری و سایر روشها و ابزارهای موجود اقدام
به توسعه شایستگی و سطح دانش و مهارت نیروی
انســانی کرده اســت که خوشــبختانه در این زمینه
نتایج قابل قبولی کسب کردهایم.
چشــمانداز شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گلگهر با

توجــه بــه پروژههــای در دســت اقــدام چیســت و چــه

استراتژیهایی را در این خصوص ترسیم کردهاید؟

چشــمانداز شــرکت توســعه آهن و فوالد با توجه
به برنامه استراتژی شرکت دست یافتن به تولید
 ۶میلیــون تــن آهــن ،ســه میلیــون تــن ورق و ۱.۵
میلیــون تــن محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال
تــا ســال  ۱۴۰۵اســت که این مهــم صرفا با حفظ،
نگهداشــت و توســعه همکاران شــاغل و جذب و
اســتخدام جوانان شایســته ،بااســتعداد و متعهد
ایــن مــرز و بــوم حاصــل میشــود .همانطــور کــه
پیشتر نیز اشــاره شــد ،اســتراتژی منابع انســانی
شایستگیمحور سرلوحه ما است .به این صورت
کــه مرجع فرایندهای منابع انســانی نظیر جذب،
استخدام ،آموزش و توسعه منابع انسانی بر پایه
تعریف و توسعه شایستگیها قرار دارد.
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حداکثــر تــوان تولیــد قابــل برداشــت آب در
اســتان کرمــان  11هــزار و  315لیتــر بــر ثانیه
اســت و میــزان کمبــود آب در اســتان 2509
لیتر بر ثانیه است

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران ،در حالی که ســهم
از تــورم ماهانــه خــرداد بــرای کل دهکهــای کشــور
 ۱۲,۲۱درصــد بــوده اســت امــا ایــن میــزان بــرای دهک
اول معــادل  ۱۹.۴۹درصــد و بــرای دهــک دهــم ۸.۳۵
درصد بوده است.
مرکــز آمــار ایــران گــزارش نرخ تــورم مصــرف کننده در
خرداد  ۱۴۰۱بر اســاس دهکهای هزینهای را منتشــر
کــرده اســت که نشــان مــی دهد اگرچه نــرخ تورم کل
کشور در خرداد ماه  ١٤٠١برابر  ٣٩.٤درصد بوده است؛
امــا ایــن نــرخ در دهکهــای مختلف هزینــهای در بازه
دهــک نهــم و دهم تــا  ٤٢.٧درصد

 ٣٨.٣درصــد بــرای
ک اول نوسان دارد.
برای ده 
همچنیــن محــدوده تــورم ســاالنه مصــرف کننــده در
خردادمــاه امســال در گــروه عمــده «خوراکیهــا،
آشامیدنیها و دخانیات» بین  ٥١.١درصد برای دهک
ک نهم اســت.
ســوم و چهارم تا  ٥٢.٣درصد برای ده 
همچنین این شاخص در مورد گروه عمده «کاالهای
غیر خوراکی و خدمات» بین  ٣١.٥درصد برای دهک
ششم تا  ٣٤.٨درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهکها در این ماه به  ٤.٤واحد درصد
رسید که نسبت به عدد  ٣.٤درصدی در ماه قبل یک
درصد افزایش داشــته اســت .همچنین فاصله تورمی
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
نسبت به ماه قبل  ٠.١درصد کاهش داشته است و در
گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت
به ماه قبل  ٠.١درصد افزایش داشته است.
در حالی که سهم از تورم ماهانه خرداد برای کل دهک
های کشور  ۱۲,۲۱درصد بوده است؛ اما این میزان برای
دهــک اول معــادل  ۱۹.۴۹درصــد و بــرای دهــک دهــم
 ۸.۳۵درصد بوده است.
ایــن موضــوع نشــان میدهــد دهــک های پایین فشــار
تورمی بیشتری تحمل میکنند .سهم دهک اول از تورم
ماهانــه در خردادمــاه در گروه خوراکی ها ،آشــامیدنی
هــا و دخانیــات نیــز  ۱۷,۶۳درصــد بــوده در حالــی کــه
ایــن میــزان برای دهک دهم معادل  ۴.۹۴درصد بوده
است .معنای ان این است که در خردادماه دهک اول
که ســهم بیشــتری از ســبد مصرفی آن را خوراکی ها و
آشامیدنی ها تشکیل میدهد نسبت به اردیبهشت
ماه نزدیک به  ۱۲درصد فشار بیشتری از تورم نسبت
به دهک دهم تجربه کرده است.

