
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 3 و 4

بیست 
و ششـمین روز 

یـادآور  مـاه  مـرداد  از 
بازگشت سرافرازانه آزادگان به 

میهـن در سـال 1369 و فرصتی برای 
 مرور رشـادت های این غیور مردان اسـت.

آزادگان، صبورتر از سـنگ صبـور و راضی ترین 
کسـان بـه قضـای الهـی بودنـد. اینـان سـینه هایی 

فراخ تـر 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



 و�ه2

آزادگان آمدند همانطور کـه رفته بودند
دلیر و مقاوم

نستوه و استوار
امیدوار و دالور آمدند با همان صالبت همیشگی

میهن  به  آزادگان  سرافرازانه  بازگشت  یادآور  ماه  مرداد  از  روز  ششمین  و  بیست 
اسالمی در سال ۱۳6۹ و فرصتی برای مرور رشادت های این غیور مردان است.

سال ۱۳6۹ سال پر تالطمی برای مردم ایران بود، در گرماگرم تابستان، روز 26 مرداد 
که  را  رزمندگانی  توانست  سربلندی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  باالخره   ۱۳6۹ سال 
مجاهدانه از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده بودند و در دست دشمن اسیر شده 

بودند ، به وطن بازگرداند.
روز 26 مرداد سال ۱۳6۹، میهن 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 22 مرداد 6۹ تشکیل شده 
بود، تبادل حدود 50 هزار آزاده را با همین تعداد اسیر عراقی و با هماهنگی دستگاه های 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 
مطهر  مرقد  زیارت  بود.  شوق  اشک  ریختن  و  ایران  خاک  بر  بوسه  آنان،  واکنش 
با جانشین خلف وی حضرت آیت  اهللا  امام خمینی)ره( و هم چنین بیعت  حضرت 

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 می داشت، 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 آن را 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 
آنان در  را لحظه  شماری می  کردند.  امید، روزها  این  به  سپری می کردند و هردم 
گوشه زندان های تاریک و وحشتناک دشمن، با پدر پیر خود درددل می کردند و آن 
پیر فرزانه با عشق پدری به آنان پاسخ می داد: »فرزند بسیار عزیزم! از نامه دل سوزانه 
شما بسیار متأثر گردیدم. من ناراحتی شما عزیزان در بند را احساس می کنم، 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 
را ان شاءاّهللا نزدیک می  نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می  فرماید. به همه 
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 

اردوگاه ها به شهرهای میهن اسالمی  مان، ایران.
بر حامالن این فرهنگ است که ضمن حفظ آن، چاره  ای نیز برای ترویج آن بیندیشند. 
سینه  به  سینه  به صورت  انتقال  و  تصویر  ابزار خط،  سه  از  فرهنگ،  این  بیان  زمینه  در 
می توان بهره گرفت، اّما 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 بهره برداری کند، تا اثر مجاهدت و مقاومت وصف ناپذیر این 
رسوالن انقالب، به صورت فرهنگ مصّور و مکتوب و به مثابه کلید راه هدایت برای نسل 

آینده و همه بیداردالن و آزادگان جهان محفوظ بماند.
دلنوشته ای از آزاده سرافراز احمد دواتگر: 

« یک سالی بود که از اردوگاه ۱2 تکریت که زادگاه صدام شمرده می شد، به اردوگاه 
۱8 بعقوبه تبعید شده بودیم اردوگاهی که با اردوگاه قبلی ما بسیار متفاوتبود. جمعی ۱4 
نفره بودیم که دو ماه بعد نزدیک به 500 نفر دیگر از بچه های اردوگاه ۱۱، ۱2، ۱4 و 
۱6 تکریت به جمع ما ملحق شده بودند(. عراق در مرداد ۱۳6۹ با 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 ۱0 سال به عنوان سرباز 

همچنان مشغول خدمت بودند.
چند روزی از حمله عراق به خاک کویت می گذشت که جنب و جوش نگهبان های 
داخل اردوگاه نشان از شکل گیری اتفاقی جدید می داد هنوز یکی دو ساعتی از پایان 
نگهبان های  از  که جمعی  بود  نگذشته  اتاق هایمان  داخل  به  رفتن  و  آمار غروب  یافتن 
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 آن ها حتی صدای بلندگوی 
داخل محوطه را بیشتر کرده تا پیام صدام پخش شود رادیوی عراق با پخش ترانه های عربی 
همراه با مارش نظامی پیام صدام را مبنی بر موافقت دولت عراق با خواسته به حق جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص پذیرش قرارداد ۱۹۷5 الجزایر 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 شرکت های زیرمجموعه 
هزار   64 از  بیش  نماینده  تا  است  مفتخر  آزادگان،  خودکفائی  و  اقتصادی  شرکت 
آزاده سرافراز در حوزه های عمرانی، ساختمانی، صنعتی، بازرگانی و سرمایه گذاری 
باشد و در طول 26 سالی که از تاسیس این شرکت می گذرد، سعی کرده است تا 

نماینده شایسته ای برای این عزیزان در حوزه های مذکور باشد.

به بهانه 26 مرداد سالروز بازگشت سرافرازانه 
آزادگان به میهن اسالمی

امیدوار و دالور آمدند
با همان صالبت همیشگی
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ضرورت صنعتی شدن ساخت مسکن 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رهاورد سازندگی آزادگان)رسا(، به بیان اینکه »سال 
به  است«  شده  نامگذاری  تولید  جهش  عنوان  تحت  رهبری  معظم  مقام  تدبیر  به  جاری 
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 
این  اهداف مربوطه در  به  برای دستیابی  را  بسیاری  موانع  دلیل ضعف ها و  به همین  و 

حوزه شاهد هستیم.
تمام  دکتر میرشکار، تصریح کرد: صنعتی شدن ساخت مسکن، ضمن کاهش قیمت 
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 

باال رفتن هزینه های مربوط  قیمت مصالح ساختمانی و همچنین  افزایش  با  کند. طبیعتا 
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 ۱0 متر 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، 
این  با  موازی  باید  بلکه  نیست  مسکونی  واحدهای  خریداران  از  حمایت  صرفا  منظور 
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
بازار بورس و  به  آزادگان)رسا(،  نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رهاورد سازندگی 

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 بهره گیری از فناوری های نوین و کار گروهی، در 

طرح ها و پروژه های اقتصادی مربوطه مشارکت پویاتری داشته باشد تا به تبع آن شاهد ارزش افزوده بیشتر باشیم.
دکتر میرشکار، با بیان اینکه »حدود 26 سال 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 64 هزار 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. 

�ی و�ه

اشاره:

مزایای صنعتی شدن 
ساخت مسکن

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رسا، تشریح کرد

ادامه در صفحه 4



�ی و�ه 4
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 شرکت های 
بازار نسبت به  این  از مزیت های  با استفاده  اند و  بازار بورس فعال شده  ساختمانی در 

تقویت سرمایه های خود اقدام می کنند.
بازار بورس  اقتصادی وارد  بسیاری در بخش های مختلف  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
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  تورم  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  گفت:  و  پرداخت  سال جاری  در  مسکن  بازار 
افزایش روزافزون قیمت  مسکن در سال جاری از تورم عمومی باالتر نمی رود. اگرچه 
مصالح ساختمانی و هزینه های جانبی تولید مسکن درنهایت تاثیر خود را بر قیمت تمام شده 
تورم عمومی  از  قیمت  افزایش  این  اما در مجموع  واحدهای مسکونی خواهد گذاشت، 

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 

در  کرونـــا  ویـــروس  کشـــور و تاثیـــر آن بـــر بـــازار مســـکن شـــیوع 
گفـــت:  و  کـــرد  متاســـفانه شـــیوع ویـــروس اشـــاره 

ـــی  ـــرات منف ـــد ۱۹ تاثی کووی
بـــر  زیـــادی  بســـیار 
ــته  ــور داشـ ــاد کشـ اقتصـ
و بخـــش هـــای مختلـــف 

ازجملـــه  اقتصـــادی 
تحـــت  را  بازارمســـکن 
ــت.  ــرار داده اسـ ــر قـ تاثیـ
بررســی  افــزود:  وی، 
هــا نشــان مــی دهــد تــداوم 
شــیوع ایــن ویــروس در 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــور ب کش

ــت  ــود اف ــی ش ــث م باع
بــازار  در  معامــالت 
ادامــه داشــته  مســکن 

باشــد و همچنــان کاهــش 
تعــداد واحدهــای مســکونی 
شــاهد  را  جدیدالتاســیس 

ــیم.  باش
اینکه  بیان  با  میرشکار،  دکتر 

اقتصادی  های  بخش  همه  »اگرچه 
ویروس  شیوع  منفی  تاثیرات  تحت 

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 

زیادی با حمل و نقل مصالح و نهاده های ساختمانی و همچنین تامین مایحتاج خارج از 
نیروی کار جهت اجرای پروژه ها  از طرف دیگر حضور  پروژه های ساختمانی دارد و 
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 
اشتغال  توسعه  به  منجر  صنعتی،  های  زیربخش  از  بسیاری  با  منسجم  ارتباط  واسطه  به 

غیرمستقیم می شود.
اینکه  بیان  با  آزادگان)رسا(،  سازندگی  رهاورد  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
»نهاده های 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 ساخت وساز باید به عنوان یک ضرورت، از یک سو برای ایجاد اشتغال و از 

سوی دیگر برای افزایش تولید در سایر فعالیت های اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.
وی افزود: اطالعات به دست آمده نشان می دهد که ۳0 تا 40 درصد از سرمایه گذاری 
ملی کشور و همچنین سهم عمده ای از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در حوزه تولید 

و خدمات، توسط بخش مسکن ایجاد می شود.
 

سخن پایانی
سـازندگی  رهـاورد  شـرکت  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  درپایـان  میرشـکار،  دکتـر 
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 
را  پیشـرو  موانـع  سـربلندی  و  عـزت 
برطرف و به جایگاه شایسـته اش، 

انشـااهللا.  یابد.  دسـت 

نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره شـــرکت رهـــاورد ســـازندگی آزادگان)رســـا(، بـــه 
در  کرونـــا  ویـــروس  کشـــور و تاثیـــر آن بـــر بـــازار مســـکن شـــیوع 

گفـــت:  و  کـــرد  متاســـفانه شـــیوع ویـــروس اشـــاره 
ـــی  ـــرات منف  تاثی
بـــر  زیـــادی  بســـیار 
ــته  ــور داشـ ــاد کشـ اقتصـ
و بخـــش هـــای مختلـــف 

ازجملـــه  اقتصـــادی 
تحـــت  را  بازارمســـکن 
ــت.  ــرار داده اسـ ــر قـ تاثیـ
بررســی  افــزود:  وی، 
هــا نشــان مــی دهــد تــداوم 
شــیوع ایــن ویــروس در 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــور ب کش

ــت  ــود اف ــی ش ــث م باع
بــازار  در  معامــالت 
ادامــه داشــته  مســکن 

باشــد و همچنــان کاهــش 
تعــداد واحدهــای مســکونی 
شــاهد  را  جدیدالتاســیس 

اینکه  بیان  با  میرشکار،  دکتر 
اقتصادی  های  بخش  همه  »اگرچه 

ویروس  شیوع  منفی  تاثیرات  تحت 
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 

سخن پایانی
سـازندگی  رهـاورد  شـرکت  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  درپایـان  میرشـکار،  دکتـر 
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 
را  پیشـرو  موانـع  سـربلندی  و  عـزت 
برطرف و به جایگاه شایسـته اش، 

انشـااهللا.  یابد.  دسـت 



5 رسا انهم

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 97 آغاز 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  اقتصادی و خودکفائی آزادگان در حوزه مربوطه  بازوی قدرتمند گروه  به عنوان 

ایفای نقش می پردازد.

نقطه عطف فعالیت های شرکت رسا
مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان)رسا(، اخذ گرید یک ابنیه و گرید آب، تاسیسات 
و راه توسط شرکت رسا را نقطه عطف فعالیت های این شرکت توصیف کرد و خاطرنشان 
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.
وی، با بیان اینکه “شرکت رسا با اخذ گرید یک ابنیه از سازمان برنامه و بودجه، رسما به 
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 
و عموم آنها نیز وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی می باشند و اخذ این گرید توسط 
شرکت رسا به عنوان یک شرکت فعال در بخش خصوصی نشان از ظرفیت ها و توانمندی های 

این شرکت دارد.
دکترگالب کش، افزود: شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در دور 
جدید فعالیت های خود از مردادماه ۱۳۹۷ تاکنون همواره سعی کرده 
است تا روندی روبه رشد و پویا داشته باشد و اخذ گرید یک ابنیه نیز 
در این راستا حاصل و از جمله سیاست های ابالغی دکتر عباسیانفر 

مدیرعامل محترم گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان، به بنده بود.
احراز  و  روزی  شبانه  های  تالش  با  گرید  این  وی،  گفته  به 
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 
عمرانی  پروژه  چندین  همزمان  اجرای  امکان  ابنیه،  یک  گرید 
تبدیل  و  بورس  به  ورود  بستر  همچنین  و  ابنیه  درحوزه  درسال 
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.
دیگر  از  را  تشریفات«  ترک  به صورت  ها  مناقصه  از  برخی  »اخذ  دکتر گالب کش، 
امکان اجرای پروژه  این گرید  با اخذ  ابنیه توصیف کرد و گفت:  مزایای اخذ گرید یک 
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 

شـبکه کامپیوتـری بـا هـدف کاهـش اختـالالت 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 
500 درصدی داشـته اسـت و ضرورت داشـت تا زیرسـاخت شـبکه کامپیوتری شـرکت نیز 

همـگام بـا این مهم، بهینه سـازی شـود.
وی، افزود: شبکه های کامپیوتری کابلی در مقایسه با وایرلس بسیار بهینه تر محسوب و 
به عنوان یکی از پایدارترین بسترهای شبکه، بخش عمده ای از انتقال دیتا در دنیای امروز 

را بر عهده دارند.
دکتر گالب کش، سرعت باالی انتقال دیتا و پهنای باندها باالتر را از مزایای شبکه های 
کامپیوتری کابلی عنوان و تاکید کرد: با تغییر زیرساخت شبکه کامپیوتری، به تبع دیتاسنتر 
مسیر  در  بلند  گام  یک  مهم  این  و  شد  خواهد  اندازی  راه  زودی  به  نیز  شرکت  مرکزی 

پیشرفت شرکت، محسوب می شود.
متمرکز«؛  »مدیریت  از  و  اشاره  شرکت  مرکزی  دیتاسنتر  اندازی  راه  مزایای  به  وی، 
»کاهش هزینه ها«؛ »مقابله موثر با تهدیدات امنیتی«؛ »حصول اطمینان از 
عملکرد صحیح تجهیزات«؛ »امنیت باالی اطالعات سازمانی و مشتریان« 

و... به عنوان برخی از این مزایا نام برد.
به  منجر  مرکزی  دیتاسنتر  اندازی  راه  کش،  گالب  دکتر  گفته  به 
زیادی  بسیار  تاحد  که  شد  خواهد  شرکت  داخلی  اتوماسیون  برقراری 

کاهش بروکراسی اداری و حذف کاغذبازی را درپی خواهد داشت.

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.
رفتاری  اطالعات  و  سالیق  دانش،  به  »دستیابی  کش،  گالب  دکتر 
دیگر  از  را  آزادگان«  سازندگی  آورد  ره  شرکت  مخاطبان  و  مشتریان 
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.
با مشتریان و کسب  تعامل  »افزایش  آزادگان)رسا(،  مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی 
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.

دکتر گالب کش مدیرعامل شرکت تشریح کرد

گام های بلند شرکت رسا 
در مسیر پویایی

شرکت رسا در دور جدید 
فعالیت خود، اقدامات 

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
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* مهدى عباسى

آخريـن آمـار اعالمـى بانـك مركزى 
از نقدينگـى كشـور در پايـان پاييـز 

سـال گذشـته، نشـان مـى دهـد 
كـه حجـم آن به بيـش از 2262 
رسـيده  تومـان  ميليـارد  هـزار 
اسـت و روال گذشـته نيز نشان 
مـى دهـد كـه اين حجـم روند 
افزايشـى را طى مى كنــــــد. 
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.
مختلـف  دولــــــت هاى 
متناسـب بـا تحوالت سياسـى 
و اقتصـادى داخلـى و خارجى، 

سياست هـــــاى خاصـى بـراى 
مقابلـه بـا افــــــزايش حجـم 
نقدينگـى و تبعــــــات منفى 
آن بـه كـــــار مى گيرنـد كه 
توجـه  آنهـا  مهـــــم ترين  از 
بـه توليـد ملـى و بـاال بـردن 
جذابيت هـاى سـرمايه گذارى 

در ايـن حـوزه اسـت.   
تقــــــويت بـازار بورس 
دولـت  تصميـم  جديدتريـن 
بـراى جـذب سـرمايه هـاى 
خرد يا سـرگردان محسـوب 
مى شـود كـه البته مسـبوق 
به سـابقه اسـت. ايـن اقدام 
اگرچـــــه ممكـن  دولـت 
از  مـدت  كوتـاه  در  اسـت 
بكاهـد  نقدينگـى  حجـم 
امـا نبايـد فرامـوش شـود، 
فراهـم  بـدون  مهـم  ايـن 
هـاى  زيرسـاخت  آوردن 

كارشناسـى و فنـى، مـى توانـد تبعات منفى براى سـاير بازارهـاى موازى 
ازجملـه بازارمسـكن بـه همـراه داشـته باشـد.      

ـــازار مســــــــــكن، همچـــون ســـاير بازارهـــا از رابطـــه دو بخـــش عرضـــه و تقاضـــا  ب
ـــا  ـــش تقاض ـــندگان و در بخ ـــازندگان و فروش ـــه؛ س ـــش عرض ـــرد. در بخ ـــى گي ـــكل م ش
ـــش  ـــكنانه در بخ ـــل ساختارش ـــد. عام ـــرار دارن ـــدگان ق ـــرف كنن ـــداران و مص ـــز خري ني
ـــل  ـــه عوام ـــكن نتيج ـــازار مس ـــود در ب ـــت. رك ـــود» اس ـــكن، «رك ـــاى مس ـــه و تقاض عرض
ـــاى  ـــاده ه ـــورم در نه ـــن ت ـــاال رفت ـــا ب ـــن آنه ـــم تري ـــه مه ـــه ازجمل ـــت ك ـــى اس مختلف
ســـاختمانى محســـوب مـــى شـــود كـــه درنهايـــت باالرفتـــن قيمـــت تمـــام شـــده 
مســـكن را بـــه همـــراه دارد و بـــه تبـــع كفـــه بخـــش عرضـــه را ســـنگين تـــر و 

ـــرد.  ـــى گي ـــا م ـــش تقاض ـــت را از بخ ـــوان رقاب ـــت ت درنهاي
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 باالتـر 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، اطالعات 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 باالتـر 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 130 بخـش و بيـش از 260 رسـته 
صنعتـى مرتبـط را به همـراه دارد كـه در مجموع حدود 
را  كشـور  اقتصـاد كالن  يـك سـوم حجـم 
از طـرف  تاثيـر قـرار مـى دهـد.  تحـت 
ديگـر باتوجـه بـه نقـش تعييـن كننده 
در  مسـكن  سـاز  و  سـاخت  بـازار 
اشـتغالزايى، تـداوم ركـود در اين بازار 
بـه تبـع بـاال رفتن نـرخ بيـكارى را به 
همـراه دارد. برخـى آمارهـا حكايت از 
ايـن دارنـد كـه سـاخت هـر 100 متر 
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، بـاال رفتـن نرخ بيـكارى را به 

همـراه دارد.
 اما راهكار مواجه با اين شرايط، برقرارى 
بازارهاى  ساير  با  مسكن  بازار  بين  تعادل 
بازار  جمله  از  مـــوازى 
بورس اســــــت و براى 
اين منظـــور نيز ضرورت 
دارد تا دولــــت درقالب 
برنامه هــــــاى حمايتى 
و تسهيالتى، قدرت خريد 
مصرفى  متقاضيان  عمده 
در بخش تقاضـــــا را باال 
ببرد. همچنين فعاالن بازار 
مسكن نيز بايد متناسب با 
قدرت خريد بخش تضعيف 
شده تقاضـــــــاى مسكن 
ازجمله خـــانه اولى هــــا، 
مسكن  توليد  به  نســـبت 
اقـــدام كند و بهتـــــريـن 
ساخت  راستا  اين  در  اقدام 
خانه هاى كوچـــك مقياس 
و ارزان قيمت اســـت كه در 
تـــداوم زنجيره برنامـــه هاى 

حمـايتى و تسهيالتى دولت، قرار مى گيرد. 
امنيــت  مقولــــــه  كــرد،  فرامــــــوش  نبايــد  كــه  ديگــر  مهــم  نكتـــــه 
ــازار مســكن همــواره يكــى از  ــت شــده، ب ــه ثاب ــه تجرب ســـــرمايه گذارى اســت كــه ب
ــت در  ــن اس ــه ممك ــت و اگرچ ــوده اس ــذارى ب ــرمايه گ ــراى س ــا ب ــن بازاره ــن تري ام
مقطعــى كــوچ ســرمايه گذاران از ايــن بــازار بــه ســاير بازارهــا ازجملــه بــازار بــورس، ارز 
و ســكه را شــاهد باشــيم؛ امــا بــدون شــك اينگونــه مهاجــرت هــا، تاثيــرى بــر ميــزان 

ــدارد.  ــكن ن ــازار مس ــذارى ب ــرمايه گ ــت س امني
* معاون فنى و اجرايى شركت رسا

* مهدى عباسى

آخريـن آمـار اعالمـى بانـك مركزى 
از نقدينگـى كشـور در پايـان پاييـز 

سـال گذشـته، نشـان مـى دهـد 
كـه حجـم آن به بيـش از 2262
رسـيده  تومـان  ميليـارد  هـزار 
اسـت و روال گذشـته نيز نشان 
مـى دهـد كـه اين حجـم روند 
افزايشـى را طى مى كنــــــد. 
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.
مختلـف  دولــــــت هاى 
متناسـب بـا تحوالت سياسـى 
و اقتصـادى داخلـى و خارجى، 

سياست هـــــاى خاصـى بـراى 
مقابلـه بـا افــــــزايش حجـم 
نقدينگـى و تبعــــــات منفى 

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، اطالعات 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 باالتـر 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 130 بخـش و بيـش از 
صنعتـى مرتبـط را به همـراه دارد كـه در مجموع حدود 
را  كشـور  اقتصـاد كالن  يـك سـوم حجـم 
از طـرف  تاثيـر قـرار مـى دهـد.  تحـت 
ديگـر باتوجـه بـه نقـش تعييـن كننده 
در  مسـكن  سـاز  و  سـاخت  بـازار 
اشـتغالزايى، تـداوم ركـود در اين بازار 
بـه تبـع بـاال رفتن نـرخ بيـكارى را به 
همـراه دارد. برخـى آمارهـا حكايت از 

ايـن دارنـد كـه سـاخت هـر 
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، بـاال رفتـن نرخ بيـكارى را به 

همـراه دارد.
 اما راهكار مواجه با اين شرايط، برقرارى 
بازارهاى  ساير  با  مسكن  بازار  بين  تعادل 

بازار مسکن یا بازار 

بورس؛ مسئله این است!



7 یاددا�ت

اشاره:
ــت  ــاس مالکی ــازمان، احس ــرد در س ــارکت ف ــم آوردن مش ــا فراه ب
ــتر  ــروزه در بیش ــد. ام ــی آی ــود م ــه وج ــی ب ــری جمع ــئولیت پذی و مس
ســازمان هــای اروپایــی شــاهد اجــرای مفاهیــم مشــابهی تحــت عناویــن 

ــارکت در  ــای مش ــه ه ــود و برنام ــیم س ــتم تقس ــد، سیس ــت کارمن مالکی
ســود هســتیم. ســازمان مســتلزم عوامــل متنوعــی اســت کــه بایــد درنظــر 
ــریح  ــدی را تش ــده واح ــه پدی ــی ک ــز زمان ــروزه نی ــوند. ام ــه ش گرفت

ــم. ــی زنی ــرف م ــا ح ــتم ه ــم، از سیس می کنی

نقش مشارکت گروهی و هماهنگی در تعالی سازمانی
نگاهی به

* 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 ۱۹20 فالـت 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 
کارخانه هـا، 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 توانایی هـای 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 خالقیت 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 
نمی توانـد 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:

۱-هماهنگی به عنوان ارتباط میان همه عوامل یک موقعیت
2-هماهنگـی از طریـق برقـرار کـردن تمـاس مسـتقیم میان افـرادی که کارشـان به هم 

مرتبـط می شـود.
۳-هماهنگی در مراحل اولیه

4-هماهنگی 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
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