
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران مطرح کرد؛

هر شانه تخم مرغ ۳۵ هزار تومان
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران گفت: ای��ن آمادگی را داریم برای جلوگیری 
از نش��ت تخم مرغ های تنظیم بازاری به بازار آزاد 
بر روی آنها عبارت "تنظی��م بازاری" درج کنیم تا 
ب��ا این اقدام این تخم مرغ ها س��ر از ب��ازار آزاد در 

نیاورند.
ناص��ر نبی پور ، با بیان اینکه وزارت جهاد و وزارت 
صم��ت برنامه ای برای س��اماندهی ب��ازار تخم مرغ 
ندارن��د، اظهار کرد: هیچ کمب��ودی در تولید تخم 
م��رغ نداریم و آن چیزی که بازار تخم مرغ در حال 
حاضر دچار آن شده است دالل بازی و بی برنامگی 

است.
وی ادامه داد: براس��اس اعالم میادی��ن روزانه ۴۰ 
تن تخم مرغ نیاز اس��ت، اما ما روزی بیش از ۱۰۰ 
تن تخم مرغ در میادی��ن توزیع می کنیم و به نظر 
می رسد همه این ۱۰۰ تن تخم مرغ با قیمت مصوب 
به دس��ت مصرف کنندگان نمی رسد و سر از بازار 
آزاد در می آورند. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران با اشاره به اینکه در توزیع 
تخم مرغ نش��تی وجود دارد، گفت: این آمادگی را 
داریم برای جلوگیری از نشت تخم مرغ های تنظیم 
بازاری به بازار آزاد، ب��ر روی تخم مرغ های توزیع 
ش��ده با نرخ مصوب دولتی عب��ارت تنظیم بازاری 
درج کنیم. با این اقدام قطعا این تخم مرغ ها س��ر 
از بازار آزاد در نخواهند آورد. وی همچنین به تخم 
مرغ های شناسنامه دار و بسته بندی شده نیز اشاره 
ک��رد و گفت: همه تخم مرغ ها از یک محل دریافت 
می ش��وند اما وقتی در بسته بندی های خاصی قرار 
م��ی گیرند قیمت آن در ب��ازار چندین برابر  تخم 
م��رغ های دیگر می ش��ود در حالی ک��ه صرفا یک 
بس��ته بندی ص��ورت گرفته و نباید ب��ه این میزان 

افزایش قیمت داشته باشند.  ایسنا 

سازمان حمایت اعالم کرد؛
 واگذاری تعیین قیمت کره به 

واحدهای تولیدی 
مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان 
اینک��ه قیمت گذاری ک��ره به واحده��ای تولیدی 
واگذار ش��ده اس��ت، گفت: در حال حاضر حداکثر 

قیمت کره ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان است.
 علیرضا رستمی ، درباره افزایش قیمت کره خوراکی 
در بازار گفت: بر اس��اس مفاد تبصره 2 ذیل دستور 
تصمیمات متخذه در یکصد و س��یزدهمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار ابالغی طی نامه مورخ 99.9.۱ 
، کره از فهرس��ت اقالم گروه اول کاالهای مشمول 
خارج و به گروه دوم منتقل ش��ده و بر این اس��اس 
قیمت گذاری این کاال براساس ضوابط قیمت گذاری 
مص��وب هیئت تعیین و تثبی��ت قیمت ها به عهده 

واحدهای تولیدی است.
مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی س��ازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان افزود:  
در ح��ال حاضر و به دلیل قیمت باالی کره وارداتی 
ب��ا ارز نیمایی و  یا آزاد  ،  بخش قابل توجهی از کره 
تولیدی کارخانجات از محل تولیدات داخلی تامین 
می ش��ود. همچنین با افزایش تقاضا،  قیمت چربی 
در بازار داخلی و متناس��ب با آن قیمت کره حاصل 

از چربی نیز افزایش یافته است .
وی اظه��ار داش��ت:  براس��اس مصوب��ات یکصد و 
س��یزدهمین جلس��ه کارگروه تنظیم ب��ازار قیمت 
مصوب هر کیلو چربی ش��یر نیز از 5۰۰ هزار ریال 
ب��ه 6۰۰ هزار ریال افزایش یافته اس��ت و  در حال 
حاضر و متناس��ب با هزینه های مترتب در تولید و 
عرضه و با توجه به نرخ چربی شیر ، قیمت کره در 
بسته بندی های ۱۰۰ گرمی حداکثر معادل یکصد 

هزار ریال در حال عرضه می باشد.  فارس

نخستین شعبه »ملی پالس« 
افتتاح شد

دیروز طی مراسمی حضوری – مجازی و با رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداش��تی، نخستین شعبه 
»ملی پ��الس« بانک ملی ایران با رویکرد بانکداری 
دیجیتال و ارائه مشاوره های حضوری به مشتریان 

فعال در حوزه های مختلف اقتصادی، افتتاح شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران، دکتر 
محم��د رضا حس��ین زاده مدیرعام��ل بانک که به 
صورت ویدئوکنفرانس در این مراسم حضور داشت 
با بیان این که صنعت بانکداری جهان و کش��ور ما 
با س��رعت به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، 
اظهار کرد: بانک ملی ایران در این زمینه پیش��تاز 
اس��ت و تا کنون ده ها محصول در این حوزه را به 
مشتریان خود عرضه کرده است.وی با اشاره به این 
ک��ه بانک ملی ایران تا کنون بیش از 8۰۰ ش��عبه 
خود را کاهش داده و این روند ادامه خواهد داشت، 
اظهار کرد: بدون ش��ک نمی توان همه شعب بانک 
ه��ا را تعطیل کرد، بلکه بای��د تعادل در این زمینه 
را حفظ کرد، اما رویکرد تعامل ش��عب با مشتریان 
بای��د تغییر کند و »ملی پالس« نخس��تین گام در 

همین راستاست.
حسین زاده با بیان این که »ملی پالس« نخستین 
ش��عبه با رویکرد نوین در نظام بانکی اس��ت، ارائه 
خدم��ات ویژه ب��ه مش��تریان، فع��االن اقتصادی، 
دانش��جویان و استارت آپ ها در این شعبه را باعث 
تغیی��ر رویه های بانکی خوان��د و ادامه داد: در این 
ش��عبه پول تبادل نمی ش��ود و هم��ه فرایندها بر 

مبنای بانکداری دیجیتال است.

اخبار گزارش

اش�اره: اخالق حرف�ه  ای از جمله نیازهایی اس�ت که 
بای�د ب�ه آن  توجه ویژه ش�ود و به اف�راد و کارکنان 
و مدیران خود آموزش دهیم. برخی جامعه شناس�ان 
معتقدن�د اخالق حرف�ه ای کار در ایران آن چنان که 
باید و ش�اید تعریف نش�ده و نیازمند بازنگری هایی 
اس�ت.  اینکه اخ�الق فردی وس�ازمانی در این میان 
چه میزان تاثیرگذار است، سوالی ست که باید پاسخ 

داده شود. 
در همین خصوص با آیت اهلل دکتر حسین تاج آبادي 
عضو هیات علمي و دانش�یار دانشگاه صنعتي مالک 
اشتر گفت و گویی داش�ته ایم تا بدانیم سیره و روش 
بزرگان در حین کار چه بوده اس�ت و چگونه می توان 
با الگوب�رداری از آن ها رفتار اخالقی و حرفه ای خود 
و جامعه را بهبود بخش�یم. در ادامه بخوانید مشروح 

گفت و گوی سیاست روز با این استاد دانشگاه را:

عوامل اثرگذار بر رفتارهاي اخالقي را چه می دانید؟ 
پیش فرض ها و انتظارات دو عامل اثر گذار بر اخالق هستند 

که به علم اخالق جهت می دهند. 
پیش فرض هاي دانش��مندان و نظریه پ��ردازان در هر علمي 
مؤثر هس��تند  و تفاوتي ندارد که آن علم، علم اخالق باشد 
یا سایر علوم. به عنوان مثال کسي که با پیش فرض سکوالر 
ب��ه اخالق ن��گاه مي کن��د و از آن منظر اخ��الق را ارزیابي 
مي کند و معتقد است که دین هیچ گونه مرجعیتي در امور 
اخالقي ندارد و عقل خود بنیاد و علوم تجربي را تنها مرجع 
تنظیم و متعادل کردن رفتارها ذکر مي کند، با کس��ي که 
این ایده و اندیشه را ندارد و معتقد است جهان خدایي دارد 

و آخرت و جهان دیگري هست، دیدگاه متفاوتی دارد. 
توجه به ویژگي هاي اخالق س��کوالر نش��ان می دهد چطور 
این پیش فرض ها در حوزه اخالق تأثیر مي گذارد. باید گفت 
از ویژگي هاي اخالق سکوالر غیردیني بودن آن است و هر 
گونه متن یا شخص دیني در اخالق سکوالر مردود است. 

ویژگ��ي دیگ��ر اخالق س��کوالر دنیوي بودن آن اس��ت. از 
دیدگاه فرد س��کوالر آنچه که براي انسان ارزش دارد خود 
دنیاس��ت؛ قدرت، ش��هرت، نام، نان و آنچ��ه که در حیطه 
لذت ه��اي دنیایي ج��ا مي گیرد اینها مولفه ه��اي یک فرد 

سکوالر را مشخص مي کند. 
نکت��ه دومی که در اخالق تأثیر می گذارد، نس��بت آزادي 
و اخالق اس��ت. اخالق س��کوالر وقتي نس��بت بین آزادي 
و اخالق را مي س��نجد، س��هم بیش��تر را به آزادي و سهم 
کمتر را به اخالق مي دهد و دس��ت انس��ان را باز مي گذارد 
و مي گوید که انس��ان باید حداکثر آزادي را داش��ته باشد. 
تنها قیدي که براي آزادي در دنیاي سکوالر معروف است، 
این که جلوي آزادي دیگران را نگیرید و جز این هر کاري 

مي توان انجام داد. 
ویژگي دیگر این است که سکوالرها اخالق را امري شخصي 
مي دانند. انس��ان از دو بعد فردي و اجتماعي قابل ارزیابي 
است. سکوالرها مي گویند اخالق در حوزه اجتماعي سهمي 
ن��دارد  و هیچ کس حق اظهار نظ��ر در مورد رفتار دیگري 
را ندارد؛ مثل اینکه ما در حوزه س��الیق دیگران نمي توانیم 
ورود کنیم. مثال کسي دوست دارد موهایش را بلند کند ویا 
کس��ي دوست دارد لباسش فالن رنگ باشد، ما حق نداریم 
به او بگوییم چرا ! این موضوع تأثیر بزرگي بر اخالق و رفتار 

مي گذارد. پس آنها اخالق را امر شخصي مي دانند.
آخری��ن مولفه اي که در خصوص اخالق س��کوالر مي توان 
گفت نسبیت گرایي اخالق سکوالر هست. یعني هیچ آموزه 
و گزاره اخالقي در حوزه اخالق سکوالر نمي توان یافت که 
ثابت و ماندگار باش��د. همه آنها از یک امر نسبي برخوردار 
هس��تند. یعني امري ممکن است امروز شایسته باشد و در 

شرایط دیگری ناشایست باشد.
 اما اخالق اس��المي، اخالق را امر دروني ،عقالني، وحیاني، 
قلب��ي و ش��هودي مي بیند. ب��ر خالف اخالق س��کوالر که 
مي گفت مبن��اي اخالق، فق��ط عقل خود بنی��اد و تجربه 
هس��ت، مبناي اخالق در اس��الم غیر از عقل، وحي و قلب 
و شهود نیز هس��ت و گزاره هاي اخالقي در اخالق اسالمي 
ثابت ومانا هس��تند. مثال ظلم همیش��ه بد است، به عبارت 
کالسیک اسالم براي اخالق حسن و قبح ذاتي قائل است. 
نکت��ه دیگ��ر؛ فراگیرب��ودن اخالق اس��المي اس��ت. یعني 
اختص��اص به یک گروه خاصي ندارد و اخالقي که اس��الم 
بیان مي کند براي تمام انسان ها اعم از سیاه و سفید، شرق 

و غرب، امروز و فرداست. 
اخالق اس��المي ای��ن جهان��ي و آن جهاني اس��ت. اما در 
سکوالریس��م، آن گون��ه که گفته آمد عمدت��ا از زاویه دنیا 
فقط به اخالق نظاره مي ش��ود. نظر گاه اسالم هر دو جهان 
اس��ت و ه��ر دو را تنظیم مي نماید. ویژگ��ي دیگر اخالق 
اسالمي این اس��ت که بر خالف اخالق سکوالر داراي الگو 

است. در اخالق سکوالر هیچ فردي به عنوان الگو شناخته 
نمي ش��ود. چون اخالق را شخصي معرفي کرده و موضوعي 
که براي فردي شایس��ته است، ممکن است براي فرد دیگر 

شایسته نباشد. 
از مجم��وع م��وارد ف��وق ب��ه دس��ت مي آید ک��ه یکي از 
فاکتورهاي موثر و کالن در رفتار، پیش فرض هاست. یعني 
با چه پیش فرض هاي ذهني وارد اخالق در حوزه کس��ب و 
کار مي ش��ویم. با بینش س��کوالر یا با بینش اس��الم. اگر با 
مولفه هاي اخالق س��کوالر که گفته شد، به اخالق کسب و 
کار نگاه شود، یک تعریف و اگر با مولفه هایي که در بینش 
اس��المي وجود دارد وارد این حوزه ش��ویم، ش��رایط کامال 
متفاوت خواهد ب��ود. عامل دوم موثر بر رفتارهاي اخالقي، 
انتظارات ماس��ت. چون انتظارات ما به علوم جهت مي دهد. 
به عنوان مثال والدیني که از فرزندشان انتظار علم و دانش 
دارند، تمام افعالي را که از فرزندش��ان مي بینند در راستاي 
این نگرش توجیه و تفس��یر مي کنند. در مقابل خانواده اي 
که انتظار دارند فرزندش��ان ورزش��کار قوي باشد، تجزیه و 
تحلی��ل متفاوتي از رفتارهاي فرزندش��ان خواهند داش��ت 
که مطابق با همان دیدگاه ش��ان است. بنابراین انتظار ما از 
یک علم، جهت خروجي آن علم را مي تواند مش��خص کند. 
اگر انتظار داش��ته باش��یم که علم در حوزه شهود یا جهان 
آخ��رت نظریه پردازي کند، علم اخالق را به ش��یوه خاصي 
تفس��یر مي کنیم. بنابراین دو فاکت��ور کلي موثر بر اخالق؛ 

پیش فرض ها و انتظارات ما از اخالق هستند.

اخالق کس�ب و کار تا چ�ه میزان بر رواب�ط درون و 
برون سازماني اثر مي گذارد؟

براي روش��ن نمودن این مسئله اول باید ببینیم حرفه اصال 
چیس��ت. هفت رکن در حرفه قوام بخش هستند: اول بحث 
ارتباط است. اگر به تعریف حرفه نگاه کنیم، که حرفه یک 
فعالیت اجتماعي است بنابراین یک نوع ارتباط را مي طلبد. 
پ��س حرفه نمي  تواند بدون ارتباط باش��د اما در گذر زمان 
حرفه ها و نوع ارتباط ش��ان تغییر کرده است؛ زماني سنتي 
ب��وده و زماني م��درن. اقتضاي حرفه به لح��اظ اینکه یک 
فعالیت اجتماعي هس��ت، ناگزیر از برقراري ارتباط اس��ت. 
این ارتباط هم بنا به تغییر زمانه از س��نتي به مدرن تغییر 
پیدا می کند. در یک دوره اي این ارتباطات اجتماعي بسیار 
ساده بود و رفته رفته ارتباطات گسترده تر شد و از شهر به 

استان و به کشور و نهایتا بین المللي شده است.
 یعن��ي امروز بحث ارتباط، جهاني اس��ت و البته منظور از 
ارتب��اط هم ارتباط درون س��ازماني و ه��م ارتباطات برون 

سازماني است.
رک��ن دوم، س��رمایه اس��ت. دو ن��وع س��رمایه داریم، یکي 
سرمایه هاي مادي که هر کارخانه و هر کارگاه که مي خواهد 
فعالیتي داش��ته باشد، ناگزیر از تهیه س��رمایه براي شروع 
فعالیتش است. این سرمایه مادي شامل محیط، ابزار، منابع 
انساني، پول و ... است. یک نوع سرمایه هم سرمایه معنوي 
است که مهم ترین بخش آن، رفتار و اخالق حرفه اي است. 
هر حرفه اي یک سلس��له مقرراتي دارد که در گذشته تحت 
عن��وان فتوت نامه ها تعریف مي ش��د که اف��راد باید مقررات 
اخالقي تعیین ش��ده در فتوت نامه ها را رعایت مي کردند و 
در آن براي خودش��ان یک سلسله مباني و اصول را تعیین 
مي کردند. مثل فتوت نامه چیت سازان، فتوت نامه آهنگران و 
... امروزه این موضوع در غالب چش��م انداز یا منشور اخالقي 

یا مأموریت این موضع بیان مي شود. 
مأموریتي براي س��ازمان تعریف مي ش��ود ک��ه در حقیقت 
اص��ول اخالق��ي را در آنج��ا درج کرده اس��ت. اگر چنانچه 
کس��ي نتواند ارتباط درست و ارتباطي که اخالقي باشد در 
حرفه اش رعایت کند، طبیعتا اسباب تزلزل و کاهش فعالیت 

خودش را پدید می آورد. 
 اخالق بر روابط درون و برون سازمان موثر است چراکه اوال 
خ��ود حرفه یک فعالیت اجتماعي اس��ت که نیاز به ارتباط 
دارد و اخالق بر ارتباط��ات تأثیر مي گذارد. دوم آنکه خود 
اخالق یک س��رمایه است و اگر این س��رمایه نباشد، یعني 

بخش عظیمي از سرمایه در کارگاه از دست رفته است. 
یعني صرفا با تولید خوب، اس��تخدام نیروي انس��اني ماهر 
و داش��تن سیس��تم هاي به روز تولیدي نمي ت��وان حرفه را 
پیش برد چون بخش عظیمي از آن حرفه، اخالق است که 
سرمایه معنوی حرفه است. نمونه هایی از این موضوع وجود 
دارد ک��ه تاثیر اخ��الق را بر روابط درون و برون س��ازمانی 

مشخص می کند.
به عن��وان مث��ال تحقیق��ی در ارومیه در م��ورد کارکنان 
س��ازمان برق این شهرس��تان انجام شد و  پرسشنامه ای را 
در اختی��ار ۱۱۳ نفر با روش سرش��ماری کامل قرار دادند. 
این پرسش��نامه ش��امل س��ه قس��مت »اخالق حرفه ای«، 
»مس��ئولیت اجتماع��ی« و »پاس��خگویی س��ازمانی« بود. 

نتایجی که از این تحقیق گرفته ش��ده جالب توجه اس��ت 
و می گوید که بین اخالق حرفه ای و مس��ئولیت اجتماعی 
و همچنین بین مس��ئولیت اجتماعی و پاس��خگویی رابطه 
مثبت و معنی داری هس��ت. یعنی اخ��الق حرفه ای، رابطه 
مثبت با پاس��خگویی قوی و خ��وب را در بین نیروهای آن 
س��ازمان با مردم ایجاد کرده اس��ت که نشان می دهد بین 
اخالق و پاس��خگویی خوب و مناسب، یک رابطه معنادار و 
مس��تقیم هس��ت. البته با تعهد هم ممکن است رابطه پیدا 
کند، اما به صورت غیرمس��تقیم. یعنی ه��ر جا اخالق باال 
برود، پاس��خگویی به مردم و ارتباط با آنها هم بهتر خواهد 

شد و بالعکس.
در مث��ال دیگ��ری زیرس��اخت اخالق��ی را برای س��ازمان 
همکاری های اقتصادی و توس��عه که ابتدا مرکز آن در اروپا 
بود، طراحی کردند و یک سلس��له گزاره هایی را برای تمام 
سازمان های اقتصادی دنیا فرستادند تا آنها در سازمان های 

خود رعایت کنند. 
تعه��د رهبران، سیاس��ت مداران و مدیران ب��ه رعایت امور 
اخالق��ی اولین اصلی اس��ت ک��ه این س��ازمان بین المللی 
به س��ازمان های اقتص��ادی دنیا اعالم می کن��د. همچنین 
اس��تراتژی، سیاس��ت ها، قوانی��ن و مق��ررات دقیق و الزم 

اخالقی توصیه می شود. 
سیس��تم ها و مکانیزم های انگیزش��ی برای تشویق به انجام 
رفت��ار اخالقی از دیگر گزاره های مورد توجه این س��ازمان 
است و نش��ان می دهد اگر اخالق بر یک سازمان اقتصادی 
تاثیر نداشت و بر ارتباط و روابط آنها تاثیرگذار نبود، هرگز 

این موارد توسط این سازمان مطرح نمی شد
مبحث اخالق، دیدگاه خاصی مثل اس��الم یا مس��یحیت و 
غی��ره ندارد. در هر اقلیمی اخالقیاتی تعریف ش��ده اس��ت 
که از چند منبع سرچش��مه می گیرد و یکی از این منبع ها 

فطرت انسان است که نیاز به دین ندارد. 
همه مادرها روی کره زمین، فرزندان ش��ان را دوست دارند. 
مهرورزی مادر یک نکته اخالقی است که ارتباطی به دین 
ندارد. یا اینکه همه انس��ان ها از ظلم متنفر هستند که این 
موضوع ارتب��اط به ملیت یا اعتقادات ف��رد ندارد. دالیل و 
اس��تدالل عقل پس��ند کافی برای پذیرش اخ��الق از دیگر 
گزاره ه��ای این س��ازمان بود تا عقل به کار انداخته ش��ود 
تا گزاره های اخالقی خوب را بپس��ندند و انتخاب کنند. به 
دلیل امکان وجود س��نت های غل��ط و نابه جای اخالقی در 
سازمان های اقتصادی دنیا، مانند خرافات هر فرهنگ، این 
سازمان پیشنهاد کرده است که گزاره های عقالنی اخالقی 

انتخاب شوند. 
موارد فوق نمونه ای بود از پژوهش های علمی انجام ش��ده 
در خصوص اخالق که بر روابط فردی، اجتماعی و سازمانی 
اثرگذار بوده و برای موفقیت س��ازمان ها می بایست مد نظر 

قرار گیرد.

چ�ه عوامل و ش�اخص هایي از اصول اخالقي کس�ب 
و کار مي توان�د در ارزیابي عملکرد س�ازمان ها مؤثر 

باشد؟
ب��ه منظور روش��ن ک��ردن عوامل و ش��اخص های اخالقی 
تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد س��ازمان و ارائه پاس��خ دقیق، 
باید ببینیم که اخالق س��ازمانی اص��وال دارای چه مولفاتی 
اس��ت. مولفات رابطه بین اخالق و نتایج مثبت عملکرد در 

ارزیابی ها را به خوبی نشان می دهد. 
ش��اخص ها از دو منظر،  س��ازمانی و فردی قابل بررس��ی 
هستندو می توان هر دو را از منظر اسالم و اخالق حرفه ای 

به صورت جداگانه بررسی کرد.
ش��اخصه های اخالق درون س��ازمانی و برون س��ازمانی از 

منظر حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه:

-پرهیز از رشوه خواری و رانت خواری 
- ارزش��یابی شایس��ته کارکنان :حضرت علی تاکید زیادی 
روی ارزش��یابی شایس��ته کارکنان دارد .یعنی  نمی ش��ود 
کارکن��ان را ره��ا ک��رد. تعبی��ری در مدیریت اس��ت که 
می گویند اعتماد خوب است، اما احتیاط بهتر است. منظور 
از احتی��اط، ارزیابی کردن و خ��وب را از بد متمایز نمودن 
است. زمانی که فرد را ارزشیابی می کنیم بدین معنی است 
که فرد را در بوته نقد قرار داده، از فرد، سواالتی شفاهی  یا 
عمل او را کنترل  می کنیم و با ارزیابی فرد، شایستگی های 

او با اعتماد بی جا رها نشده است. 
- نظارت عادالنه : در س��ازمان حتما بای��د نظارت عادالنه 
داش��ته باشیم و نباید به این صورت باشد که از فردی، کاه 
را ببینی��م و از ف��رد دیگر کوه را نبینی��م. اگر عدالت را در 
نظارت درنظر بگیریم، مطمئن خواهیم بود که س��ازمان ما 
یک س��ازمان پویا، جوان و شاداب خواهد ماند، در غیر این 

صورت نباید به رشد آن سازمان امید بست.
ش��رح صدر :درهر س��ازمان مدیران در س��ه س��طح کفی، 
میانی و س��تادی باید ش��رح صدر داش��ته باشند تا موجب 
رش��د سازمان ش��وند. یعنی به عنوان مثال این طور نباشد 
که به اس��تناد یک گزارش، تصمیم��ات کالن و اثرگذاری 
بگیریم که بر همه س��ازمان تاثیر بگذار و نباید به گزارشات 

دریافتی اکتفا کنیم. 
مثالی هس��ت که می گویند اگر سنگ را در حوض کوچکی 
بیندازیم، موج بزرگی به وجود می آید اما اگر در دریا بیندازیم، 
اثر زیادی نخواهد داش��ت. بنابراین باید دریادل شویم و این 
یک ویژگی اخالق سازمانی است. چون نمی توانیم ورودی ها 
را ببندیم و ورودی های ناگوار و ناخوشایند هم وجود دارند. 
اما مدی��ران تصمیم گیر در س��ازمان ها باید ب��ا فراخ صدر، 

بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
گزینش صحیح: همچنین اگر گزینش صحیح وجود نداشته 
باش��د، یعنی ورودی کنترل نشده است. این همان مطلب 
»پیشگیری بهتر از درمان« است. در جامعه ای که بیماری 
مثل کووید ۱9 وجود دارد، اگر پیش��گیری وجود داش��ته 
باشد، به مراتب بهتر مدیریت انجام می شود. پس منظور از 
گزینش این اس��ت که ورودی را تنگ بگیریم. افراد صالح، 

سالم و با عالقه وارد سازمان بشوند.
مشخص است که با داش��تن شاخص های فوق، در ارزیابی 

عملکرد سازمان نمره خوبی کسب خواهیم کرد.

شاخص های اخالقی برون سازمانی 
برخورد قاطع با خیانت کارگزاران : از منظر حضرت علی )ع( 
یکی از شاخص های اخالقی  برون سازمانی برخورد قاطع 
با خیانت کارگزاران اس��ت . اگرچه این موضوع در خارج از 
س��ازمان بوده اما بر روی موفقیت س��ازمان اثرگزار خواهد 
ب��ود. یعنی اگر با اف��راد خاطی بیرون از س��ازمان برخورد 
قاطع داشته باشیم، در اخالق و در نهایت برارزیابی عملکرد 
سازمان تاثیر خواهد گذاشت. صرفه جویی در مصرف اموال 
عمومی:  نی��ز اهمیت دارد. چند مدل مالکیت داریم مانند 
مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. در این 
س��ه حوزه اگر صرفه جویی نماییم، به تبع، یک الگو و یک 
متد را برای درون سازمان گذاشته ایم. چون درون نگاهش 
به بیرون اس��ت و ای��ن در ارزیابی عملکرد س��ازمان موثر 
خواهد بود. وقتی قواعد و چارچوب های بیرون  را درس��ت 
کنیم تاثیراتش بر درون س��ازمان تاثیر خواهد کرد. احترام 
ب��ه حق��وق مردم  : در خصوص احترام ب��ه حقوق مردم  و 
جامعه نیز باید گفت اگر در عدم ایجاد آلودگی صوتی، هوا، 
محیط، آب و جنگل و محیط زیست سعی شود و به حقوق 
جامعه احترام بگذاریم، بر اخالق افراد تاثیر خواهد گذاشت 

و طبیعتا در ارزیابی عملکرد موثر خواهد بود.

در آذرماه رقم خورد؛

افزایش ۲۷ درصدی عرضه 
  بررس��ی آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در آذرماه ۳6 
هزار تن گوش��ت قرمز در کش��تارگاه های رس��می عرضه 
ش��ده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 2۷ درصد 
رش��د داش��ت. مرکز آمار وضعیت عرضه گوش��ت قرمز در 
کشتارگاه های رسمی کشور در آذرماه 99 را منتشر کرد.  

بر اس��اس نتایج آمارگیری از کش��تار دام کش��تارگاه های 
رسمی کش��ور در این دوره، وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح ش��ده در کشتارگاه های رسمی کشور در 
مجموع ۳6.2 هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و 

گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
برابر نتایج این آمارگیری، گوش��ت گاو و گوس��اله با 2۰.۴ 
هزار تن، 56.۳ درصد از کل وزن گوش��ت قرمز عرضه شده 

را به خود اختصاص داده اس��ت. گوش��ت گوسفند و بره با 
۱2.۴ هزار تن، بز و بزغاله با 2.۷ هزار تن و سایر انواع دام 
با ۷۰9 تن، به ترتی��ب ۳۴.2 درصد، ۷.5 درصد و 2 درصد 
از کل وزن گوش��ت قرمز عرضه ش��ده را به خود اختصاص 
داده اند. مقایس��ه عملکرد کش��تارگاه های رسمی کشور در 
آذر ۱۳99 با ماه مش��ابه سال ۱۳98، نشان دهنده افزایش 
2۷ درصدی مقدار عرضه گوش��ت قرمز در کشتارگاه های 
رس��می کشور اس��ت. مقدار عرضه گوش��ت در آذر ۱۳99 
نس��بت به ماه مشابه س��ال ۱۳98 برای گوسفند و بره ۱8 
درصد، برای بز و بزغاله 2۳ درصد، برای گاو و گوس��اله ۳5 
درص��د، برای گاومیش و بچه گاومیش 6۳ درصد افزایش و 

برای شتر و بچه شتر ۳۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد 
که مقدار عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه های رسمی کشور 
در آذر ۱۳99نس��بت به آب��ان ۱۳99 در حدود ۳.5 درصد 

کاهش داشته است.
طبق آمارها نیاز کش��ور به گوشت قرمز سالیانه نزدیک به 
یک میلیون تن اس��ت که بخش عمده آن از تولید داخلی 
و نزدی��ک ۱۰ درصد از محل واردات تامین می ش��ود.  این 
در حالی اس��ت که اکنون جمعیت دام س��بک و س��نگین 
حدود 8۰ میلیون راس است. از اواسط تیرماه امسال خرید 
تضمینی چهار هزار تن گوشت قرمز گوساله توسط شرکت 
پش��تیبانی امور دام ب��رای حمای��ت از تولیدکنندگان دام 

سنگین شروع شده است.  ایرنا 

خ��ب��ر

در گفت و گوی سیاست روز با عضو هيات علمی و دانشيار دانشگاه صنعتی مالک اشتر عنوان شد؛
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