دکتر میرشکار نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رسا ،تشریح کرد

مزایای صنعتی شدن
ساخت مسکن

دکتـر عبـداهلل میرشـکار نایـب رئیـس هیئـت مدیره شـرکت
رهـاورد سـازندگی آزادگان (رسـا) ،تاکید کرد :شـرکت رسـا در
دور جدیـد فعالیت خود ،اقدامات بسـیار ارزشـمند و قابل توجهی
داشـته اسـت و ضرورت دارد تا برای رسـیدن به جــایگاه مناسب
و شایسـته اش ،رونـد رو بـه رشـد و پویایـی خـود را حفظ کند.
ادامه در صفحات  3و 4

بیست
و ششـمین روز
از مـرداد مـاه یـادآور
بازگشت سرافرازانه آزادگان به
میهـن در سـال  1369و فرصتی برای
مرور رشـادتهای این غیور مردان اسـت.
آزادگان ،صبورتر از سـنگ صبـور و راضیترین
کسـان بـه قضـای الهـی بودنـد .اینـان سـینههایی
فراختـر از اقیانـوس داشـتند کـه از همه جـا و همه کس
بریـده و بـه خدا پیوسـته بودنـد .آزاده نامیده شـدند چون از
قیـد نفـس و نفسـانیات رهایی یافتـه بودند.
آزادگان ،با ایمان راسخ خود در برابر همه فشارهای جسمی و روحی
دشمنان ایستادند و روابط اجتماعی جامعه کوچک اردوگاهی خود را بر
پایه اخالق حسنه بنا نهادند و از شکنجه های مزدوران بعث هراسی به خود راه
ندادند .آزادگان ،صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند.
اینان سینه هایی فراخ تر از اقیانوس داشتند که از همه جا و همه کس بریده و به خدا
پیوسته بودند ،آزاده نامیده شدند چون از قید نفس و نفسیات رهایی یافته بودند.
ادامه در صفحه 2
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بﻪ بﻬانﻪ  26مرداد ساﻟرﻭﺯ باﺯگشت سراﻓراﺯانﻪ
ﺁﺯادگان بﻪ میﻬن اسالمی

امیدﻭار ﻭ دﻻﻭر ﺁمدند
باهﻤانصالبتهﻤیشﮕی
آزادگان آمدند همانﻄور کـه رفته بودند
دلیر و مقاوم
نستوه و استوار
امیدوار و دﻻور آمدند با همان صالبت همیشگی

بیست و ششمین روز از مرداد ماه یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن
اسالمی در سال  ۱۳6۹و فرصتی برای مرور رشادتهای این غیور مردان است.
سال  ۱۳6۹سال پر تالطمی برای مردم ایران بود ،در گرماگرم تابستان ،روز  26مرداد
سال  ۱۳6۹باالخره جمهوری اسالمی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که
مجاهدانه از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده بودند و در دست دشمن اسیر شده
بودند  ،به وطن بازگرداند.
روز  26مرداد سال  ،۱۳6۹میهن اسالمی شاهد حضور اولین گروه آزادگان سرافرازی بود
که پس از سال ها اسارت در زندان ها و اسارتگاه های رژیم بعﺚ عراﻕ ،قدم به خاک پاک
میهن اسالمی خود گذاشتند .ستاد رسیدگی به امور آزادگان که در  22مرداد  6۹تشکیل شده
بود ،تبادل حدود  50هزار آزاده را با همین تعداد اسیر عراقی و با هماهنگی دستگاههای دیگر
برعهده گرفت .با این تفاوت که اسرا آنها نظامی بودند و اسرای ما بیشتر بسیجی و غیرنظامی.
آزادگان ،صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند .اینان سینه هایی
فراخ تر از اقیانوس داشتند که از همه جا و همه کس بریده و به خدا پیوسته بودند .آزاده
نامیده شدند چون از قید نفس و نفسانیات رهایی یافته بودند.
آزادگان ،بـا ایمـان راسـﺦ خـود در برابـر همه فشـارهای جسـمی و روحی دشـمنان
ایسـتادند و روابـط اجتماعـی جامعـه کوچـک اردوگاهی خـود را بر پایه اخالﻕ حسـنه
بنـا نهادنـد و از شـکنجه هـای مـزدوران بعـﺚ هراسـی بـه خـود راه ندادنـد .آزادگان،
صبورتـر از سـنگ صبـور و راضـی ترین کسـان به قضای الهـی بودند .اینان سـینه هایی
فـراخ تـر از اقیانـوس داشـتند کـه از همـه جـا و همـه کـس بریـده و بـه خـدا پیوسـته
بودنـد ،آزاده نامیـده شـدند چـون از قیـد نفـس و نفسـیات رهایی یافتـه بودند.

اسرای سرافراز ایرانی از چند نقطه مرزی با تشریفات وارد کشور شدند و نخستین
واکنش آنان ،بوسه بر خاک ایران و ریختن اشک شوﻕ بود .زیارت مرقد مطهر
حضرت امام خمینی(ره) و همچنین بیعت با جانشین خلف وی حضرت آیت اﷲ
خامنه ای ،از نخستین برنامه ها و اقدامات مشترک آزادگان سرافراز ایرانی بود.
مقام معظم رهبری درباره آزادگان چنین فرموده اند« :یکی از چیزهایی که شما را،
دلهایتان را زنده نگه میداشت ،پر امید نگه میداشت ،یاد آن چهره و روحیه پرصالبت
امام عزیزمان بود .آن بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند .حال پدری را که فرزندانش
به این شکل از او دور شده باشند ،راحت می شود فهمید....
مسﺄله اسارت طوالنی فرزندان این ملت به نوبه خود امتحان دیگری بود که ملت ما
با موفقیت آنرا به انجام رسانده و اسرای ما همانند ملت ایران ،از خود آزادمردی نشان
دادند و سرانجام با موفقیت و سرافرازی به وطن بازگشتند ....شما در دوران اسارت،
شرایط سختی را گذراندید ،اما در عین حال با حفﻆ دین و اعتقادات و دلبستگی خود
به اسالم ،امام و انقالب ،موجب افتخار و آبرومندی ملت خود در برابردشمن شدید».
فرزندان میهن به عشق دیدار پیر جماران ،روزهای سخت هجران را به امید وصال
سپری می کردند و هردم به این امید ،روزها را لحظه شماری می کردند .آنان در
گوشه زندانهای تاریک و وحشتناک دشمن ،با پدر پیر خود درددل می کردند و آن
پیر فرزانه با عشق پدری به آنان پاسﺦ میداد« :فرزند بسیار عزیزم! از نامه دلسوزانه
شما بسیار متﺄثر گردیدم .من ناراحتی شما عزیزان در بند را احساس میکنم ،شما هم
ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند ،احساس کنید.
عزیزان من! سیّد و موالی همه ما حضرت موسی بن جعفر(ع) بیش از همه شماها
و ماها در رنﺞ و گوشه زندان به سر بردند .برای اسالم عزیز صبر کنید .خداوند فرج
ّ
شاءاﷲ نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید .به همه
را ان
عزیزان در بند اسالم سالم مرا برسانید .من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم .خداحافﻆ
شما باشد».
آزادگان ،گنجینه های ارزشمندی هستند که در درون آن ،فرهنگ انسان ساز دوران
اسارت نهفته است .ثبت وقایع اسارت ،پلی است برای انتقال فرهنگ اسارت از درون
اردوگاهها به شهرهای میهن اسالمی مان ،ایران.
بر حامالن این فرهنگ است که ضمن حفﻆ آن ،چارهای نیز برای ترویﺞ آن بیندیشند.
در زمینه بیان این فرهنگ ،از سه ابزار خط ،تصویر و انتقال بهصورت سینه به سینه
میتوان بهره گرفت ،ا ّما مهم این است که بیان فرهنگ اسارت ،امری حیاتی و کاری بس
سترگ برای جامعه جوان ماست .بنابراین ،نظام اسالمی باید از همه امکانات موجود در
این حرکت ارزشی فرهنگی بهرهبرداری کند ،تا اثر مجاهدت و مقاومت وصفناپذیر این
رسوالن انقالب ،بهصورت فرهنگ مص ّور و مکتوب و بهمﺜابه کلید راه هدایت برای نسل
آینده و همه بیداردالن و آزادگان جهان محفوﻅ بماند.
دلنوشتهای از آزاده سرافراز احمد دواتگر:
» یک سالی بود که از اردوگاه  ۱2تکریت که زادگاه صدام شمرده می شد ،به اردوگاه
 ۱8بعقوبه تبعید شده بودیم اردوگاهی که با اردوگاه قبلی ما بسیار متفاوتبود .جمعی ۱4
نفره بودیم که دو ماه بعد نزدیک به  500نفر دیگر از بچههای اردوگاه  ۱4 ،۱2 ،۱۱و
 ۱6تکریت به جمع ما ملحق شده بودند) .عراﻕ در مرداد  ۱۳6۹با حمله به کویت بار
دیگر در شرایط جنگی قرار گرفت در خاطرم هست نگهبان های اردوگاه از این بابت
بسیار ناراضی به نظر می رسیدند زیرا برخی از آن ها نزدیک به  ۱0سال به عنوان سرباز
همچنان مشغول خدمت بودند.
چند روزی از حمله عراﻕ به خاک کویت می گذشت که جنب و جوش نگهبانهای
داخل اردوگاه نشان از شکل گیری اتفاقی جدید می داد هنوز یکی دو ساعتی از پایان
یافتن آمار غروب و رفتن به داخل اتاﻕهایمان نگذشته بود که جمعی از نگهبانهای
عراقی وارد قسمت ما شده و با باز کردن درب اتاﻕ ها از ما خواستند با برداشتن وسایل
خود به سمت قسمت دیگری از اردوگاه حرکت نمائیم .دقایقی بعد در تاریکی شب به
قسمت یک منتقل شدیم بدون آنکه دلیل آن را بدانیم تا اینکه فردای آن روز متوجه شدیم
برخی از اسرای کویتی را به اردوگاه ما انتقال دادند.
چند روزی از این واقعه گذشت تا این که یک روز نگهبان های عراقی با خوشحالی
اعالن کرده بودند که امروز صدام سخنرانی مهمی خواهد داشت آنها حتی صدای بلندگوی
داخل محوطه را بیشتر کرده تا پیام صدام پخش شود رادیوی عراﻕ با پخش ترانههای عربی
همراه با مارش نظامی پیام صدام را مبنی بر موافقت دولت عراﻕ با خواسته به حق جمهوری
اسالمی ایران در خصوﺹ پذیرش قرارداد  ۱۹۷5الجزایر و همچنین تبادل اسرا اعالن نمود.
در اولین اقدام قرار شد تا تبادل اسرا به مرحله اجرا درآید«.
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان ،مفتخر است تا نماینده بیش از  64هزار
آزادهسرافراز در حوزه های عمرانی ،ساختمانی ،صنعتی ،بازرگانی و سرمایهگذاری
باشد و در طول  26سالی که از تاسیس این شرکت می گذرد ،سعی کرده است تا
نماینده شایسته ای برای این عزیزان در حوزه های مذکور باشد.
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اشاره:
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،معتقد است که شرکت رسا در دور جدید فعالیت خود ،اقدامات بسیار ارزشمند و قابل توجهی داشته
است و ضرورت دارد تا برای رسیدن به جـایگاه مناسب و شایسته اش ،روند رو به رشد و پویایی شرکت حفظ شود.
دکتر عبداهلل میرشکار ،در گفتگو با خبرنگار «پیام رسا» ،با بیان اینکه «بررسی ها نشان می دهد شرکت های موفﻖ در حوزه صنعت ساختمان سازی برمحوریت کاهش
هزینه ها و افزایش درآمدها و سرمایه ها برنامه ریزی و اقدام کرده اند» ،گفت :شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) نیز برای رسیدن به جایگاه شایسته خود باید بر این
مبنا عمل کند .همﭽنان که خوشبختانه براساس گزارش ارائه شده در جﻠسه مجمﻊ عمومی اخیر ،اقدامات شرکت رسا کامال در این راستا در جریان است.
وی ،افزود :شرکت رسا به عنوان بازوی اجرایی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در حوزه عمرانی ،ساختمانی ،صنعتی و ...شناخته می شود و برای اینکه نماینده
شایسته برای آزادگان سرافراز در حوزه های مذکور باشد ،ضرورت دارد به صورت برنامه ریزی شده و کارشناسانه و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و کار گروهی ،در
طرﺡها و پروژههای اقتصادی مربوطه مشارکت پویاتری داشته باشد تا به تبﻊ آن شاهد ارزش افزوده بیشتر باشیم.
دکتر میرشکار ،با بیان اینکه «حدود  26سال از تاسیس شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،می گذرد» ،تصریﺢ کرد :شرکت رسا در این مدت بارها افزایش سرمایه
داشته است و همواره پای ﺛابت اجرای برنامه های مﻠی درراستای ساخت و تامین مسکن نیازمندان بوده و از این رهگذر همکار و همیاری مﻄمئن برای دولت های مختﻠﻒ
بوده است .برهمین مبنا این شرکت سعی داشته است تا نماینده شایسته ای برای گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان و بیش از  64هزار آزاده سرافراز ،در همکاری فی مابین با
وزارتخانه های راه و شهرسازی؛ صنعت ،معدن و تجارت؛ نیرو؛ نفت؛ بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بخش های مختﻠﻒ
عمرانی ،ساختمانی ،صنعتی ،بازرگانی و ....باشد.
ﺿرورت ﺻﻨعتی شدن ساخت مسکﻦ
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،به بیان اینکه «سال
جاری به تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان جهش تولید نامگذاری شده است» به
الزامات تحقق اهداف این شعار در بخش مسکن و صنعت ساختمان سازی اشاره کرد و
گفت :راهکارهای تحقق اهداف شعار سال جاری در بخش های مختلف ،الزامات مختص
به خود را می طلبد و در بخش مسکن و صنعت ساخت و ساز برای نیل به این هدف باید
به سمت صنعتی شدن ساخت واحدهای مسکونی حرکت کنیم.
وی ،به مزایای صنعتی شدن ساخت مسکن و ارتباﻁ آن با افزایش تولید در این بخش
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر تولید مسکن در کشور ما عموما به صورت سنتی است
و به همین دلیل ضعف ها و موانع بسیاری را برای دستیابی به اهداف مربوطه در این
حوزه شاهد هستیم.
دکتر میرشکار ،تصریح کرد :صنعتی شدن ساخت مسکن ،ضمن کاهش قیمت تمام
شده ،همچنین افزایش کیفیت ،استحکام ساخت و تسریع در اجرای پروژه های ساختمانی
را نیز به همراه دارد .طبیعتا با سرعت یافتن اجرای پروژه های ساختمانی ،حجم واحدهای
مسکونی تولیدی افزایش می یابد و به تبع درجهت جهش تولید در بخش مسکن و تحقق
اهداف شعار سال حرکت می شود.
به گفته وی ،نیل به سمت صنعتی سازی تولید واحدهای مسکونی و تدوین فرآیند
مربوطه ،نیاز به تامین زیرساخت هایی دارد که عموما باید ازجانب دولت فراهم شوند.
نقﺶ دولت در خروﺝ ﺻﻨعت ساخت و ساز از رکود
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،با بیان اینکه «صنعت
ساختمان سازی در سال های اخیر با رکود تورمی مواجه بوده است» ،به نقش دولت در
بهبود وضعیت این صنعت اشاره کرد و گفت :برای بهبود وضعیت صنعت ساخت و ساز
و خروج این صنعت از رکود باید دولت در سیاست های خود در این بخش تجدید نظر

کند .طبیعتا با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین باال رفتن هزینه های مربوﻁ
به دستمزد کارگران ،خدمات مهندسی ،شهرداری ها ،تامین اجتماعی و ....هزینه ساخت
مسکن نیز باال می رود و درنهایت بر روی قیمت نهایی مسکن تاثیر می گذارد.
وی ،افزود :تولیدکننده مسکن درنهایت مجبور است برای جبران هزینه های صورت
گرفته ،قیمت فروش واحدهای مسکونی را باال ببرد و این مسﺌله باعﺚ می شود که تورم
در بخش عرضه مسکن روز به روز افزایش یابد و باتوجه به اینکه بخش تقاضا نیز امکان
رقابت در این زمینه را ندارد ،رکود تورمی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
به گفته دکتر میرشکار ،برای جبران عقب ماندگی بخش تقاضا در مقابل بخش عرضه
مسکن ،ضرورت دارد تا دولت در سیاست های حمایتی خود در بخش تقاضا تجدید نظر
کند و برای این مهم باید به صورت هدفمند عمل کند.
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،گفت :درحال حاضر
سیاست های حمایتی دولت در بازار مسکن درقالب ارائه تسهیالت خرید مسکن خالصه
می شود و سال هاست که این سیاست شکست خورده است .امروزه در شهری مانند تهران
با تسهیالت خرید مسکن می توان حدود  ۱0متر مربع منزل مسکونی خریداری کرد و این
نشانه شکست این سیاست و بر ضرورت تغییر سیاست های حمایتی تاکید دارد.
وی ،افزود :وقتی صحبت از هدفمندی حمایت های دولتی در بازار مسکن می کنیم،
منظور صرفا حمایت از خریداران واحدهای مسکونی نیست بلکه باید موازی با این
بخش ،از تولیدکنندگان بازار مسکن نیز حمایت بعمل آید .برای این منظور ضمن حمایت
از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی باهدف کاهش هزینه ها در این بخش؛ باید نسبت به
کاهش هزینه های جانبی دیگر ازجمله هزینه های مربوﻁ به خدمات شهرداری ها ،امور
مالیاتی ،تامین اجتماعی و ...اقدام شود.
بازار بورﺱ و ارتباﻁ ﺁن با بازار مسکﻦ
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،به بازار بورس و
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ارتباﻁ آن با بازار مسکن اشاره کرد و گفت :تقویت بازار بورس می تواند درنهایت منجر
به افزایش تولید ملی و همچنین تقویت بازار مسکن شود ،مشروﻁ براینکه افزایش سرمایه ها
کاﺫب نباشد و رشد حبابی بورس را شاهد نباشیم .درحال حاضر بسیاری از شرکتهای
ساختمانی در بازار بورس فعال شده اند و با استفاده از مزیت های این بازار نسبت به
تقویت سرمایه های خود اقدام می کنند.
وی افزود :تولیدکنندگان بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی وارد بازار بورس
شده اند و با بهره مندی از این فرصت ،دارایی ها و سرمایه های خود را افزایش داده اند.
بورس به نوعی درحال گرفتن جایگاه بانک ها جهت تامین سرمایه بخش تولید است و
هرچه این بازار تقویت شود تمایل به استفاده از تسهیالت بانکی جهت افزایش سرمایه
فعاالن عرصه تولید کشور ،کمتر می شود.
دکتر میرشکار ،به ضرورت مقابله با سوءاستفاده کنندگان از بازار بورس اشاره کرد و
گفت :باید دست سفته بازان ،سوءاستفاده کنندگان و مفسدان اقتصادی از بازار بورس قطع
شود و در مقابل بستر برای حضور بیشتر فعاالن عرضه تولید ملی در این بخش فراهم تر
شود .بدون شک تقویت هدفمند و قانونمند بازار بورس ،حمایت از تولیدکنندگان و به تبع
توسعه اشتغال را به همراه دارد.
ارزیابی بازار مسکﻦ در ساﻝ ﺟاری
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،در ادامه به ارزیابی
بازار مسکن در سال جاری پرداخت و گفت :بررسی ها نشان می دهد که تورم بازار
مسکن در سال جاری از تورم عمومی باالتر نمی رود .اگرچه افزایش روزافزون قیمت
مصالح ساختمانی و هزینه های جانبی تولید مسکن درنهایت تاثیر خود را بر قیمت تمام شده
واحدهای مسکونی خواهد گذاشت ،اما در مجموع این افزایش قیمت از تورم عمومی
کشور باالتر نمی رود.
وی ،افزود :مسکن یکی از ضروریات خانوارهاست و نمی توان بدون مسکن زندگی
کرد ،بنابراین هرچقدر هم که بازار در این بخش راکد باشد ،همچنان تقاضا برای خرید
وجود دارد .برای برقراری تعادل منطقی در عرضه و تقاضا در بازار مسکن باید دولت نقش
موثرتری ایفا و از تولیدکنندگان در این بخش حمایت و بستر صنعتی شدن ساخت مسکن
را بیش از پیش فراهم کند.
به گفته دکتر میرشکار ،به احتمال فراوان در 6ماهه دوم سال جاری به مرور بخشی از
نقدینگی وارد بازار مسکن خواهد شد.
تاﺛیر شیوع ویروﺱ کرونا بر بازار مسکﻦ
نایـــب رئیـــس هیﺌـــت مدیـــره شـــرکت رهـــاورد ســـازندگی آزادگان(رســـا) ،بـــه
کشـــور و تاثیـــر آن بـــر بـــازار مســـکن
شـــیوع ویـــروس کرونـــا در
متاســـفانه شـــیوع ویـــروس
اشـــاره کـــرد و گفـــت:
کوویـــد  ۱۹تاثیـــرات منفـــی
بســـیار زیـــادی بـــر
اقتصـــاد کشـــور داشـــته
و بخـــش هـــای مختلـــف
ازجملـــه
اقتصـــادی
بازارمســـکن را تحـــت
تاثیـــر قـــرار داده اســـت.
وی ،افــزود :بررســی
هــا نشــان مــی دهــد تــداوم
شــیوع ایــن ویــروس در
کشــور بــه احتمــال زیــاد
باعــﺚ مــی شــود افــت
معامــالت در بــازار
مســکن ادامــه داشــته
باشــد و همچنــان کاهــش
تعــداد واحدهــای مســکونی
جدیدالتاســیس را شــاهد
باشــیم.
دکتر میرشکار ،با بیان اینکه
«اگرچه همه بخش های اقتصادی
تحت تاثیرات منفی شیوع ویروس
کرونا بوده اند ،اما تاثیرات منفی این ویروس
در بخش مسکن از بسیاری بخش ها
بیشتر بوده است» ،افزود :بخش
مسکن باتوجه به اینکه ارتباﻁ

�ی و�ه
زیادی با حمل و نقل مصالح و نهاده های ساختمانی و همچنین تامین مایحتاج خارج از
پروژه های ساختمانی دارد و از طرف دیگر حضور نیروی کار جهت اجرای پروژه ها
الزامی و دورکاری کمتری در این بخش میسر است ،بیش از بسیاری بخش های اقتصادی
در معرﺽ عوارﺽ منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است.
نقﺶ اشتغالﺰایی بازار مسکﻦ
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،حوزه ساخت و ساز
را موتور محرک برنامه های اشتغالزایی توصیف و تاکید کرد :ایجاد فرصت های شغلی
جدید و کاهش نرخ بیکاری کشور بدون توجه الزم به بازار مسکن غیرممکن است .برخی
کارشناسان از ایجاد بیش از دو فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به ازای ساخت هر
واحد مسکونی متوسط خبر می دهند و درصورتی که این آمار مبنای بررسی صورت گیرد
به این نتیجه می رسیم که تامین نیاز یک میلیون واحد مسکونی جدید سالیانه ،تاثیر بسیار
قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
وی افزود :در شرایطی که کشور با بحران بیکاری مواجه است ایجاد این میزان فرصت
شغلی می تواند تا حد قابل توجهی نرخ بیکاری را کاهش دهد .از این منظر ضرورت دارد
تا بیش از پیش به بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز در برنامه های اشتغالزایی توجه
بیشتری شود و بستر فعالیت فعاالن این حوزه بیش از پیش فراهم شود.
دکتر میرشکار ،به تنوع اشتغال در بازار مسکن اشاره کرد و گفت :اگرچه بخش قابل
توجهی از اشتغال در بازار مسکن در بخش نیروی کار در مفهوم کارگر ساده شناخته می شود
اما به واقع اجرای پروژه های ساختمانی نیاز ویﮋه ای به بهره مندی از ظرفیت های نیروی
کار در بخش مهندسی ،فنی ،اجرایی ،کنترل پروژه ،معماری و ....دارد.
به گفته وی ،تقویت بازار مسکن عالوه در ایجاد فرصت های شغلی مستقیم همچنین
به واسطه ارتباﻁ منسجم با بسیاری از زیربخش های صنعتی ،منجر به توسعه اشتغال
غیرمستقیم می شود.
نایب رئیس هیﺌت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،با بیان اینکه
«نهادههای مورد نیاز تولید در بخش مسکن به ارز خارجی و محصوالت وارداتی متکی
نیست» ،خاطرنشان ساخت :در شرایط کنونی تحریم و احتمال تداوم آتی این وضعیت،
تقویت بازار ساختوساز باید به عنوان یک ضرورت ،از یکسو برای ایجاد اشتغال و از
سوی دیگر برای افزایش تولید در سایر فعالیتهای اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.
وی افزود :اطالعات به دست آمده نشان می دهد که  ۳0تا  40درصد از سرمایهگذاری
ملی کشور و همچنین سهم عمدهای از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در حوزه تولید
و خدمات ،توسط بخش مسکن ایجاد میشود.
سخﻦ ﭘایانی
دکتـر میرشـکار ،درپایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه شـرکت رهـاورد سـازندگی
آزادگان(رسـا) بتوانـد در سـال جـاری بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای مختـص بـه خـود
ازجملـه ،نیـروی انسـانی جـوان و دانـش آموختـه؛ مدیریـت پویـا و فعـال؛ حمایت های
هیﺌـت مدیـره از برنامـه هـای توسـعه ای شـرکت؛ حمایت هـای معنوی گـروه اقتصادی
و خودکفائـی آزادگان؛ اعتمـاد فعـاالن بـازار مسـکن بـه شـرکت؛
سـالمت مالـی و ....رونـد رو بـه رشـد خـود را حفـﻆ و بـا
عـزت و سـربلندی موانـع پیشـرو را
برطرف و به جایگاه شایسـته اش،
دسـت یابد .انشـااﷲ.
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دکتر گالب کش مدیرعامل شرکت تشریح کرد

گام های بلند شرکت رسا
در مسیر پویایی
اشاره:
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،معتقد است که
برای حفظ روند رو به رشد فعالیت ها و اقدامات شرکت رسا ،ضرورت
دارد فرهنگ کار گروهی در بین همکاران نهادینه شود.
دکتر محمد گالب کش ،با بیان اینکه «شرکت رسا در دور جدید فعالیت های
خود که از اواسط سال  97آغاز شده ،سعی کرده است تا با آسیب شناسی
فعالیت های گذشته ،نسبت به تقویت و توسعه برنامه های اجرایی ،اقدام کند»،
خاطرنشان ساخت :شرکت رسا در حدود یک سال و نیم گذشته اقدامات بسیاری
در راستای توسعه فعالیت های خود داشته و جای بسی افتخار اســــت که امروز
به عنوان بازوی قدرتمند گروه اقتصادی و خودکفائی آزادگان در حوزه مربوطه به
ایفای نقش می پردازد.
شـبکه کامپیوتـری بـا هـدف کاهـش اختلاالت و بهینه سـازی شـبکه مذکـور اجرایی شـده
اسـت» ،افـزود :متناسـب با توسـعه فعالیت هـا و اقدامات اجرایی شـرکت رهاورد سـازندگی
آزادگان(رسـا) ،تعـداد سیسـتم هـای کامپیوتری شـرکت نیز در دو سـال اخیـر افزایش بیش از
نقطه عطف فعالیت های شرکت رسا
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،اخذ گرید یک ابنیه و گرید آب ،تاسیسات  500درصدی داشـته اسـت و ضرورت داشـت تا زیرسـاخت شـبکه کامپیوتری شـرکت نیز
و راه توسط شرکت رسا را نقطه عطف فعالیت های این شرکت توصیف کرد و خاطرنشان همـگام بـا این مهم ،بهینه سـازی شـود.
وی ،افزود :شبکههای کامپیوتری کابلی در مقایسه با وایرلس بسیار بهینه تر محسوب و
ساخت :این افتخار به واسطه قابلیت ها و شایستگی های شرکت رسا و نیروی انسانی متخصص
و متعهد آن حاصل شد و بزرگ ترین دستاورد شرکت از بدو تاسیس تاکنون محسوب می شود .به عنوان یکی از پایدارترین بسترهای شبکه ،بخش عمدهای از انتقال دیتا در دنیای امروز
وی ،با بیان اینکه “شرکت رسا با اخذ گرید یک ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ،رسما به را بر عهده دارند.
دکتر گالب کش ،سرعت باالی انتقال دیتا و پهنای باندها باالتر را از مزایای شبکههای
عضویت باشگاه شرکت های ساختمانی ممتاز و برتر کشور درآمد” ،تاکید کرد :شرکت های
ساختمانی محدودی در کشور وجود دارند که تاکنون موفق به اخذ گرید یک ابنیه شده اند کامپیوتری کابلی عنوان و تاکید کرد :با تغییر زیرساخت شبکه کامپیوتری ،به تبع دیتاسنتر
و عموم آنها نیز وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی می باشند و اخذ این گرید توسط مرکزی شرکت نیز به زودی راه اندازی خواهد شد و این مهم یک گام بلند در مسیر
شرکت رسا به عنوان یک شرکت فعال در بخش خصوصی نشان از ظرفیت ها و توانمندی های پیشرفت شرکت ،محسوب می شود.
وی ،به مزایای راه اندازی دیتاسنتر مرکزی شرکت اشاره و از «مدیریت متمرکز»؛
این شرکت دارد.
«کاهش هزینه ها»؛ «مقابله موثر با تهدیدات امنیتی»؛ «حصول اطمینان از
دکترگالب کش ،افزود :شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در دور
عملکرد صحیح تجهیزات»؛ «امنیت باالی اطالعات سازمانی و مشتریان»
جدید فعالیت های خود از مردادماه  ۱۳۹۷تاکنون همواره سعی کرده
و ...به عنوان برخی از این مزایا نام برد.
است تا روندی روبه رشد و پویا داشته باشد و اخذ گرید یک ابنیه نیز
به گفته دکتر گالب کش ،راه اندازی دیتاسنتر مرکزی منجر به
در این راستا حاصل و از جمله سیاستهای ابالغی دکتر عباسیانفر شرکت رسا در دور جدید
برقراری اتوماسیون داخلی شرکت خواهد شد که تاحد بسیار زیادی
فعالیت خود ،اقدامات
مدیرعامل محترم گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،به بنده بود.
کاهش بروکراسی اداری و حذف کاغذبازی را درپی خواهد داشت.
به گفته وی ،این گرید با تالش های شبانه روزی و احراز

بسیاری در راستای توسعه
فعالیت ها داشته و جای
بسی افتخار است که
امروز به عنوان بازوی
قدرتمند گروه اقتصادی
و خودکفائی آزادگان در
حوزه مربوطه به ایفای
نقش می پردازد

شایستگی ها و توانمندی های شرکت رسا ،در دی ماه سال گذشته
اخذ شد و افتخار بسیار بزرگی برای این شرکت و همچنین گروه
اقتصادی و خودکفایی آزادگان ،محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،به مزایای
اخذ گرید یک ابنیه توسط شرکت رسا ،اشاره کرد و گفت :اخذ
گرید یک ابنیه ،امکان اجرای همزمان چندین پروژه عمرانی
درسال درحوزه ابنیه و همچنین بستر ورود به بورس و تبدیل
شدن به یک شرکت سهامی عام را برای شرکت رسا فراهم آورد.
به گفته وی ،شرکت رهاورد سازندگی آزادگان با اخذ گرید یک
ابنیه شرایط شرکت در بزرگ ترین مناقصات و مزایده های داخل و
خارج کشور را به دست آورد.
دکتر گالب کش« ،اخذ برخی از مناقصه ها به صورت ترک تشریفات» را از دیگر
مزایای اخذ گرید یک ابنیه توصیف کرد و گفت :با اخذ این گرید امکان اجرای پروژه
های بزرگ عمرانی و پروژه های انبوه سازی ،بدون شرکت در مناقصه و به صورت ترک
تشریفات ،برای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،فراهم شد.
تغییر زیرساخت شبکه کامپیوتری شرکت رسا
مدیرعامل شـرکت رهاورد سـازندگی آزادگان(رسـا) ،در ادامه به تغییر زیرسـاخت شـبکه
کامپیوتـری شـرکت از وایرلـس بـه کابلـی اشـاره کرد و بـا بیان اینکـه «این تغییر زیرسـاخت

راه اندازی باشگاه مخاطبان شرکت رسا
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) ،همچنین به راه اندازی
باشگاه مخاطبان شرکت اشاره کرد و گفت :این باشگاه در آینده ای نزدیک
و به منظور ایجاد ارتباطات دوسویه و تعاملی با مخاطبان و مشتریان شرکت رسا
و با هدف افزایش نرخ وفاداری آنان ،راه اندازی می شود.
وی افزود :باشگاه مخاطبان شرکت رسا به ما کمک می کند تا روابط
موجود با مخاطبان و مشتریان فعلی شرکت را افزایش داد و مشارکت
بیشتری از آنان دریافت کنیم.
دکتر گالب کش« ،دستیابی به دانش ،سالیق و اطالعات رفتاری
مشتریان و مخاطبان شرکت ره آورد سازندگی آزادگان» را از دیگر
اهداف راه اندازی باشگاه مخاطبان شرکت ره آورد سازندگی آزادگان عنوان کرد و گفت:
شرکت رسا به دنبال آن است تا با راه اندازی و بهره برداری از باشگاه مخاطبان ،ارزیابی
دقیق و مستندی از رفتار ،عالیق و نیازهای مخاطبان و مشتریان خود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا)« ،افزایش تعامل با مشتریان و کسب
رضایت آنان»؛ «اطالع رسانی و فرهنگ سازی”؛ «افزایش کیفیت محصوالت و خدمات»؛ «بهبود
فرآیند ارائه خدمات از طریق تحلیل اطالعات»؛ «ایجاد و توسعه خدمات جدید از طریق شناسایی
خواسته ها و نیازهای مخاطبان و مشتریان»؛ «ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد مخاطبان و
مشتریان» و ...را از دیگر اهداف راه اندازی باشگاه مخاطبان شرکت رسا ،عنوان کرد.

ﯾاددا�ﺖ
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* ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺒﺎﺳﻰ
ﺁﺧﺮﻳـﻦ ﺁﻣـﺎﺭ ﺍﻋﻼﻣـﻰ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕـﻰ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴـﺰ
ﺳـﺎﻝ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻰ ﺩﻫـﺪ
ﻛـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ 2262
ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣـﺎﻥ ﺭﺳـﻴﺪﻩ
ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻝ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣـﻰ ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺠـﻢ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺸـﻰ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨــــــﺪ.
ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﺣﺠــــــﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﻣﻀـﺮﺍﺕ ﺧـﺎﺹ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯﺟﻤﻠــــــﻪ
ﺁﻧﻬـﺎ ﻣـﻰ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ
ﻧـﺮﺥ ﺗـﻮﺭﻡ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﻭ ﻧـﺮﺥ
ﺑﻴـﻜﺎﺭﻯ ،ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻛـﺮﺩ.
ﺩﻭﻟــــــﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳـﻰ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ ﺩﺍﺧﻠـﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ،
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـــــﺎﻯ ﺧﺎﺻـﻰ ﺑـﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻓــــــﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠـﻢ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕـﻰ ﻭ ﺗﺒﻌــــــﺎﺕ ﻣﻨﻔﻰ
ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻛـــــﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﻣﻬـــــﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻠـﻰ ﻭ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮﺩﻥ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫـﺎﻯ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺣـﻮﺯﻩ ﺍﺳـﺖ.
ﺗﻘــــــﻮﻳﺖ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﺩﻭﻟـﺖ
ﺑـﺮﺍﻯ ﺟـﺬﺏ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎﻯ
ﺧﺮﺩ ﻳﺎ ﺳـﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺤﺴـﻮﺏ
ﻣﻰ ﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴـﺒﻮﻕ
ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳـﺖ .ﺍﻳـﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺩﻭﻟـﺖ ﺍﮔﺮﭼـــــﻪ ﻣﻤﻜـﻦ
ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﻣـﺪﺕ ﺍﺯ
ﺣﺠـﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕـﻰ ﺑﻜﺎﻫـﺪ
ﺍﻣـﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﺷـﻮﺩ،
ﺍﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺪﻭﻥ ﻓﺮﺍﻫـﻢ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎﻯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻰ ﻭ ﻓﻨـﻰ ،ﻣـﻰ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻯ ﻣﻮﺍﺯﻯ
ﺍﺯﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺴـﻜﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑ ــﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴـــــــ ــﻜﻦ ،ﻫﻤﭽ ــﻮﻥ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫ ــﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄ ــﻪ ﺩﻭ ﺑﺨ ــﺶ ﻋﺮﺿ ــﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿ ــﺎ
ﺷ ــﻜﻞ ﻣ ــﻰ ﮔﻴ ــﺮﺩ .ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ ﻋﺮﺿ ــﻪ؛ ﺳ ــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷ ــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ ﺗﻘﺎﺿ ــﺎ
ﻧﻴ ــﺰ ﺧﺮﻳ ــﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺼ ــﺮﻑ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎﻥ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧ ــﺪ .ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺷ ــﻜﻨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ
ﻋﺮﺿ ــﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿ ــﺎﻯ ﻣﺴ ــﻜﻦ» ،ﺭﻛ ــﻮﺩ« ﺍﺳ ــﺖ .ﺭﻛ ــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑ ــﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴ ــﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﻋﻮﺍﻣ ــﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ــﻰ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺍﺯﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻬ ــﻢ ﺗﺮﻳ ــﻦ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻻ ﺭﻓﺘ ــﻦ ﺗ ــﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻧﻬ ــﺎﺩﻩ ﻫ ــﺎﻯ
ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴـــﻮﺏ ﻣـــﻰ ﺷـــﻮﺩ ﻛـــﻪ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳـــﺖ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘـــﻦ ﻗﻴﻤـــﺖ ﺗﻤـــﺎﻡ ﺷـــﺪﻩ
ﻣﺴـــﻜﻦ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﻫﻤـــﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑـــﻪ ﺗﺒـــﻊ ﻛﻔـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﻋﺮﺿـــﻪ ﺭﺍ ﺳـــﻨﮕﻴﻦ ﺗـــﺮ ﻭ

ﺩﺭﻧﻬﺎﻳـــﺖ ﺗـــﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑـــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺨـــﺶ ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﻣـــﻰ ﮔﻴـــﺮﺩ.
ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـﻚ ،ﻣﻬﺎﺟـﺮﺕ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻥ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎﻯ ﺧـﺮﺩ ﻳـﺎ ﺳـﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﺴـﻜﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺑـﻮﺭﺱ ﺑـﻰ ﺗﻌﺎﺩﻟـﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺿـﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺴـﻜﻦ ﺭﺍ ﺷـﺪﺕ ﻣﻰ ﺑﺨﺸـﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺩﻫـﻰ ﺑﺎﻻﺗـﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺯﻭﺩﺑـﺎﺯﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺑـﻮﺭﺱ ،ﺑﺴـﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻥ
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎﻯ ﺧـﺮﺩ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻛﻨـﻮﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴـﻜﻦ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺑـﻮﺭﺱ ﻣﻬﺎﺟـﺮﺕ ﻛﻨﻨـﺪ .ﺍﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺎﻝ ﺑﺨﺶ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴـﻜﻦ ﻧﻤﻰ ﺷـﻮﺩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸـﺎﻥ
ﻣـﻰ ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺗﻮﺭﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﺴـﻜﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ
ﺳـﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ،ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑـﻮﺭﺱ ﻣﻬﺎﺟـﺮﺕ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻬﺎﺟـﺮﺕ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻯ ﺑـﺎ ﺳـﻮﺩ ﺑﺎﻻﺗـﺮ ﺍﻣﺮﻯ
ﻃﺒﻴﻌـﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻰ ﺭﺳـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺍﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺻﺮﻓـﺎ ﻳـﻚ ﺭﻭﻯ ﺳـﻜﻪ
ﺍﺳـﺖ ،ﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﺩﻳﮕـﺮ ﺳـﻜﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﭼـﻮﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠـﻰ ﻭ ﻧﺮﺥ
ﺑﻴـﻜﺎﺭﻯ ﺭﻭﺑـﺮﻭ ﻫﺴـﺘﻴﻢ .ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـﻚ ﺗـﺪﺍﻭﻡ ﺭﻛـﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴـﻜﻦ
ﺗـﺪﺍﻭﻡ ﺭﻛـﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ  130ﺑﺨـﺶ ﻭ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ  260ﺭﺳـﺘﻪ
ﺻﻨﻌﺘـﻰ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ
ﻳـﻚ ﺳـﻮﻡ ﺣﺠـﻢ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ
ﺗﺤـﺖ ﺗﺎﺛﻴـﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻰ ﺩﻫـﺪ .ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ
ﺩﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ ﺳـﺎﺯ ﻣﺴـﻜﻦ ﺩﺭ
ﺍﺷـﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ،ﺗـﺪﺍﻭﻡ ﺭﻛـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﺑـﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻧـﺮﺥ ﺑﻴـﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺧـﻰ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺍﻳـﻦ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺮ  100ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻨـﺎﻯ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺷـﻐﻞ
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻳـﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣـﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺳـﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﻐﻞ
ﺗﻮﺻﻴـﻒ ﻛـﺮﺩ ﻛـﻪ ﺭﺍﻛـﺪ ﺷـﺪﻥ ﻳـﺎ ﻧﻘﺺ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺁﻥ ،ﺑـﺎﻻ ﺭﻓﺘـﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻴـﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ
ﻣـــﻮﺍﺯﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﻮﺭﺱ ﺍﺳــــــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈـــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﻟــــﺖ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــــــﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ
ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ
ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺼﺮﻓﻰ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿـــــﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿـــــــﺎﻯ ﻣﺴﻜﻦ
ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﻭﻟﻰﻫــــﺎ،
ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ
ﺍﻗـــﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺘـــــﺮﻳـﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼـــﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗـــﺪﺍﻭﻡ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻫﺎﻯ
ﺣﻤـﺎﻳﺘﻰ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﺩﻭﻟﺖ ،ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﻜﺘـــــﻪ ﻣﻬــﻢ ﺩﻳﮕــﺮ ﻛــﻪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﻓﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ﻛــﺮﺩ ،ﻣﻘﻮﻟــــــﻪ ﺍﻣﻨﻴــﺖ
ﺳـــــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺷــﺪﻩ ،ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ
ﺍﻣــﻦ ﺗﺮﻳــﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﮔﺮﭼــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ
ﻣﻘﻄﻌــﻰ ﻛــﻮچ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎ ﺍﺯﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺑــﻮﺭﺱ ،ﺍﺭﺯ
ﻭ ﺳــﻜﻪ ﺭﺍ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ؛ ﺍﻣــﺎ ﺑــﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻬﺎﺟــﺮﺕ ﻫــﺎ ،ﺗﺎﺛﻴــﺮﻯ ﺑــﺮ ﻣﻴــﺰﺍﻥ
ﺍﻣﻨﻴــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ﻧــﺪﺍﺭﺩ.
* ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺳﺎ
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7
نﮕاهی بﻪ

نﻘش مشارکت گرﻭهی ﻭ هﻤاهنﮕی در تعاﻟی ساﺯمانی
اشاره:
بــا فراهــم آوردن مشــارکت فــرد در ســازمان ،احســاس مالکیــت
و مســئولیت پذیــری جمعــی بــه وجــود مــی آیــد .امــروزه در بیشــتر
ســازمان هــای اروپایــی شــاهد اجــرای مفاهیــم مشــابهی تحــت عناویــن

مالکیــت کارمنــد ،سیســتم تقســیم ســود و برنامــه هــای مشــارکت در
ســود هســتیم .ســازمان مســتﻠزم عوامــل متنوعــی اســت کــه بایــد درنﻈــر
گرفتــه شــوند .امــروزه نیــز زمانــی کــه پدیــده واحــدی را تشــریﺢ
میکنیــم ،از سیســتم هــا حــرﻑ مــی زنیــم.

* محمد بیات
قانون موقعیت
سـازمان هـا مسـﺌول جوابگویـی به مشـتری هسـتند و منافع شـخصی بایـد در رابطه با
منافـع جمعـی در نظـر گرفتـه شـوند .در دهـه  ۱۹20فالـت از قانـون موقعیـت صحبت به
میـان آورد کـه ایـن قانـون اشـاره بـه ضـرورت عمـل مطابـق بـا الزامـات منحصر بـه فرد
هـر موقعیتـی دارد کـه دائمـا در حـال تغییـر اسـت .او بـه چیزهـای ایسـتا نظیر سـاختمان
کارخانههـا ،طـرﺡ کارخانـه هـا ،نمـودار هـای سـازمانی ،کنترل موجـودی انبـار و نظارت
عالقـه منـد نبـود .امـا در عـوﺽ ،کار عملـی انسـانی هـا ،انگیـزش ،ارزش هـا و رشـد و
پیشـرفت آن هـا را مـورد توجـه قـرار مـی داد .اسـاس ایـن اعتقـاد ایـن اسـت کـه انسـان
قابلیـت رشـد و پیشـرفت دارد و مـی تواند خالﻕ و سـازنده باشـد .این مسـﺌولیت مدیران
اسـت کـه امـور مربوطـه را بـه گونـه ای سـازمان دهنـد کـه افـراد با تمـام وجودشـان در
فعالیـت هـا مشـارکت نمایند.
منظـور از مشـارکت کارکنـان ،انـواع روش هـا و فعالیـت هایـی اسـت کـه در زمینـه
مشـارکت اعضـای سـازمان انجـام مـی گیـرد .ایـن امـر نوعـی فرایند مشـارکتی اسـت که
هـدف آن تشـویق و ترغیـب کارکنـان و اعضای سـازمان بـه دادن تعهد و مشـارکت هرچه
بیشـتر در امـر موفقیـت سـازمان اسـت .پایـه و اسـاس ایـن اندیشـه بـر ایـن منطق اسـت
کـه کارکنـان در فراینـد تصمیماتـی کـه بـر سرنوشـت آن اثـر مـی گـذارد ،مشـارکت کنند
و در کار اداری و سـازمانی از آزادی عمـل بیشـتری برخـوردار شـوند و در نهایـت باعـﺚ
افزایـش بازدهـی ،تولیـد و بهره وری در سـازمان شـوند .مشـارکت راهکاری اسـت که در
آن بـه کارکنـان اجـازه داده مـی شـود بـه جـای اینکـه همیشـه مدیریـت و رهبری شـوند،
از تواناییهـای خـود بهـره گیرنـد ،فکـر کننـد ،قوه خالقیـت خـود را بـه کار اندازند و در
تصمیـم گیـری هـا دخالت داشـته باشـند .مدیر بـا تفویـﺾ اختیار و مشـورت بـا کارکنان
خـود ،باعـﺚ ایجـاد انگیـزه در میـان پرسـنل شـده و کارهـا بـه صـورت منظـم ،دقیـق و
مطلـوب پیشـرفت مـی کنـد .مشـارکت کارکنـان بـه مدیـر ایـن امـکان را مـی دهـد که به
راحتـی از هـوش ،ﺫکاوت و تجربـه کاری پرسـنل خـود اسـتفاده مناسـب را ببرد تـا کارها
سـریع تـر و بـا بهـره وری بیشـتر انجام شـوند.
ﺿرورت فراهم ﺁوردن بستر خﻼقیت کارکﻨان
در دیـدگاه مدیریـت کالسـیک که افـرادی همانند فردریـک تیلور پرچمـدار آن بودند،
افـراد نـه آزادی عمـل داشـتند و نـه فرصتـی بـرای ابـراز ابتـکار بـه آن هـا داده مـی شـد.
کارمنـد مجبـور بـود خـود را با سـازمان و برنامـه های آن تطبیـق دهد و دسـتورهای آن را
بـدون چـون و چـرا اجـرا کند .در حالـی که در دیـدگاه نویـن مدیریت ،این شـیوه رهبری
منسـوخ شـده و در سـازمان هـای معتبر و پویـا ،دیدگاهـی دموکراتیک حاکم اسـت که در

آن اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه در یـک سـازمان خـوب ،افراد بـا اشـتراک مسـاعی در بهبود
سـازمان در جهت پیشـرفت خودشـان می کوشـند.
در ایـن تفکـر ،تنهـا روش کنتـرل موثـر ،از طریـق هماهنگی می باشـد و سـازمان هایی
کـه کنتـرل در آن هـا بـر اسـاس دسـتورات اسـت از کارایـی الزم برخـوردار نبـوده و قادر
بـه ادامـه حیـات نمـی باشـند .بنابرایـن آنچـه مـا بـه عنـوان کنتـرل مـی دانیـم در حقیقت
هماهنگـی بیـن اجـزا می باشـد .همانگونه کـه در سـطح فیزیولوژیک به عنوان مﺜال کسـی
نمیتوانـد بـدون هماهنگـی بیـن ماهیچـه هـا کـه همـان کنتـرل اسـت از پلـه هـا پایین یا
بـاال بـرود .بـرای اینکـه مشـارکت کارمنـدان در فعالیـت هـای سـازمان ایجاد شـود باید به
نظریـات و اندیشـه هـا امـکان بروز داده شـود.
فالت چهار اصل هماهنگی را به شرﺡ زیر برمی شمارد:
-۱هماهنگی به عنوان ارتباﻁ میان همه عوامل یک موقعیت
-2هماهنگـی از طریـق برقـرار کـردن تمـاس مسـتقیم میان افـرادی که کارشـان به هم
مرتبـط می شـود.
-۳هماهنگی در مراحل اولیه
-4هماهنگی به عنوان یک فرایند مستمر
ﺿرورت بالﻔعﻞ کردن توانﻤﻨدی های بالقوه ﭘرسﻨﻞ
نیـروی انسـانی به لحـاﻅ برخورداری از قدرت اندیشـه ،خالقیت و نـوآوری بزرگترین
دارایـی هـر سـازمان اسـت و هرگونه بهبود و پیشـرفت در سـازمان توسـط نیروی انسـانی
صـورت مـی پذیـرد .می تـوان گفت که تـوان فکری و اندیشـه کارکنـان در سـازمان نهفته
اسـت و هـر سـازمان و مدیـری کـه بتوانـد از ایـن سـرمایه نهفتـه اسـتفاده بیشـتری کنـد
بـه همـان انـدازه امـکان رشـد و توسـعه خواهـد داشـت .در عصـر حاضـر بنا بـه اقتضا و
ضـرورت محیـط ،سـازمان بایـد دائمـا در حـال نـوآوری باشـد .سـازمانی برنده اسـت که
بتوانـد در عرصـه جهانـی در ایـن دهکـده ارتباطـات ارمغـان جدیدتـری به جامعـه خود و
جهـان عرضـه کند.
امـروزه در سـازمان هـای معتبـر کنترل اجبـاری وجود نـدارد و مهمترین نـوع کنترل را
خودکنترلـی مـی داننـد .ایـن شـیوه کنترل و نظـارت کارایـی فرد به شـکل فوﻕ العـاده ای
بـاال مـی بـرد و ضمـن احسـاس مالکیـت کارمند بـر یکایـک اجزای سـازمان ،بـرای خود
سیسـتم هـم بهبـود نتایـﺞ و پیشـرفت در بـازار رقابتـی را بـه همـراه مـی آورد .مـا بایـد با
اسـتفاده حداکﺜـری از توانمنـدی هـای منابع انسـانی ،موقعیت بهتری را هم بـرای کارمندان
و هـم بـرای خود سـازمان فراهـم نماییم.
* مدیر دفتر توسعه بازار و امور استان ها شرکت رسا

شناسنامه :
نشریه داخلی شرکت رهآورد سازندگی
آزادگان (رسا)
صاحب امتیاز  :شرکت رهآورد
سازندگی آزادگان (رسا)
مدیر مسئول :دکتر محمد گالبکش
سردبیر :حجت سوری
طراح و صفحهآرا :محمود بیات
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