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چند سالی هست که ورود به فصل سرما در قم با بروز پدیده وارونگی هوا و معضل آلودگی هوا در این کالن شهرخودنمایی می 
کند. حدود ۸۲ تا ۸۳ درصد انرژی برق مورد نیاز کشور از منابع سوخت فسیلی تأمین می شود که عمدتا حاصل فعالیت نیروگاه 
های سیکل ترکیبی می باشد که در حومه شهرها استقرار یافته است و اثرات فعالیت آالینده این نیروگاه ها در فصول سرد سال 
در هوای اکثر شــهرها از جمله قم ســالها اســت که مشــهود و غیرقابل انکار می باشــد. مســاله ای که با فعالیت این نیروگاه ها با 
راندمانی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سطح کشور فراگیر و نیاز به یک بازنگری بنیادی و جدی در تولید انرژی کشور دارد. در حالی 
سیاست گذاری ها بر آن بود که در برنامه توسعه ششم توسعه ظرفیت نصب نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد و 
همچنین تا سال ۱۴۰۴ ایران به هاب انرژی در منطقه برسد که ضعف در تولید و استفاده انرژی از منابع تجدیدپذیر بویژه انرژی 

خورشیدی در ایران بر کسی پوشیده نیست.
 وجود دشت بزرگ مسیله در استان قم و در مرکز کشور که در تمام مدت سال به ندرت آسمانی ابری دارد و تقریبا در تمامی 
دقایق روز، آفتابی است، یک شرایط بالقوه ای را جهت تولید انرژی از منابع تجدید پذیر در مرکز کشور فراهم کرده است. جالب 
اســت که حدود چند ســال قبل مســئولین وقت استانداری قم  با شــور و شعف خاصی از جذب سرمایه گذار جهت احداث یک  
نیروگاه سیکل ترکیبی در دشت ممنوعه مسیله با کسری تجمعی مخازن وحشتناک آن خبر دادند که با هوشیاری برخی فعاالن 

فصول سرد،
هوای آلوده و بحرانی به وسعت ایران

عباس جعفری / کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست
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و کارشناســان محیط زیســتی اســتان و همراهی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی اســتان از بروز یک فاجعه محیط زیســتی 
جلوگیری شد. امروزه تامین انرژی و نحوه مدیریت آن تاثیرات مستقیمی بر زندگی، اقتصاد، محیط زیست، سیاست دولت ها 
و مناســبات جهانی کشــور ها دارد. به عقیده بســیاری از کارشناسان حوزه انرژی، وجود انرژی های فسیلی ارزان و فراوان باعث 
عقب ماندگی ایران در تولید انرژی های نو از منابع تجدید پذیر شده است و کشور را در این حوزه عقب نگاه داشته است، میزان 

انرژی های تجدیدپذیر در سبد مصرفی ایران رقمی نزدیک به صفر است.
 ایــران بــا وجــود ۳۰۰ روز آفتابــی در بیــش از دو ســوم آن و متوســط تابــش ۵/۵ - ۵/۴ کیلــووات ســاعت بــر متــر مربــع در روز 
پتانسیل باالیی در زمینه انرژی خورشیدی دارد، حتی برخی از کارشناسان مدعی هستند که با تجهیز مساحت بیابانی کشور 
به سامانه های دریافت انرژی تابشی می تواند انرژی مورد نیاز بخش های گسترده ای از منطقه را نیز تأمین و در زمینه  صادرات 

انرژی برق فعالیت هدفمندی را شروع کند.
بر اساس آمارهای بین المللی میزان تابش خورشید و کریدورهای بادی متعدد موجود در ایران باالتر از میانگین کشورهای 
اروپایی فعال در این حوزه اســت که نشــان دهنده اســتعداد فوق العاده ایران در تامین انرژی های نو است. با مطالعات انجام 
شده توسط DLR آلمان، در مساحتی بیش از ۲۰۰۰ کیلومترمربع، امکان نصب بیش از MW ۶۰۰۰۰ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
وجود دارد. جای بســی تاســف دارد که وضعیت تولید انرژی برق کشــور با این همه مزیت های سرزمینی اصال مطلوب نیست، 
از طرفی با توجه به خشکســالی ســال آبی گذشــته که در ۵۳ ســال گذشته، بی ســابقه بود تغییر رویکرد استفاده سد از مدیریت 
منابع آب به سمت تولید برق، اتالف منابع آبی ذخیره شده کشور را در ۲ سال گذشته در پی داشت، به اذعان مدیرعامل وقت 
شرکت مدیریت منابع آب ایران نیروگاه های برق آبی واقع در سد های کشور ۹ درصد بیشتر از تعهد خود در سال ۱۳۹۹ نسبت به 
تولید برق اقدام کرده بودند، به عبارتی منابع آبی ناشی از سیالب سال ۹۸ با هدف تولید برق به مناطق پایین دست هدایت 
شده بودند و به همین  دلیل در سال ۱۳۹۹ با وجود رشد مصرف برق، کشور شاهد عبور بدون خاموشی در اوج بار مصرف بود، 
در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با وجود وضعیت بحرانی ذخیره منابع آبی پشت سدها با توجه به اینکه نیروگاه های حرارتی کشور در 
زمستان مجبور به تولید برق شدند و زمان تعمیرات خود در بازه حداقل مصرف برق کشور را از دست دادند، تعمیرات نیروگاهی 
به اسفندماه و اردیبهشت ماه منتقل گردید و همین مساله سبب شد تا برق جایگزین نیروگاه های حرارتی توسط سد ها تامین 
شود و آب سدها در شرایطی که بحران آب پیش رو بود، جهت تولید برق رها شود. مطمئنا ادامه راه اشتباه رفته گذشته ضمن 
آنکه مسائل و مشکالت حاد محیط زیستی متعددی را به کشور وارد می کند، امنیت تولید انرژی برق در کشور را نیز به شدت 
تهدید می کند و الزم اســت دولت جدید بیش از گذشــته به این مهم توجه داشــته باشــد و در این بین اســتان قم می تواند به 

عنوان سکاندار توسعه انرژی خورشیدی در مرکز کشور معرفی گردد.
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یکی از پرسش هایی که برای من پیش آمد، این بود که چرا شهر قم در این منطقه جغرافیایی شکل گرفت؟
چرا شهر در این زمین سوزان در تابستان به وجود آمد؟

چرا شهر مقداری این طرف تر یا آن طرف تر نرفت؟
اســت. مهــم  نخســتین  عناصــر  شــناخت  دارنــد،  برنامه ریــزی  و  مطالعــه  قــم  خصــوص  در  کــه  کســانی   بــرای 

بدون وارد شدن به مقدمه، بر مبنای آنچه از مشاهدات و مطالعات خود دریافتم، این عناصر را  برمی شمارم:
۱. رودخانه گذرنده از میان شهر )عنصر اساسی(

۲. آبُرفت یا خاک حاصل خیز ناشی از آورد رودخانه از باال دست
۳. آفتاب

۴. شیب زمین )شیب جنوبی - شمالی به عنوان شیب اصلی و آورنده آب رود و شیب غربی - شرقی به عنوان شیب فرعی 
و تشکیل دهنده امر کشاورزی و هندسه شهر(

با تدقیق در شــیب فرعی  می توان گفت که پردیســان خارج از چهارچوب تاریخی - هندســِی شــهر تاســیس شــده اســت و از 
الزامات نخستیِن شکل گیری شهر قم تبعیت نکرده است.

باری این عناصر چهارگانه، شــهر قم را در بین کوه های کم ارتفاع یزدان در جنوب و تپه های حصار ســرخ و َعالییر / َاالییر در 
شــمال و البته با فاصله هایی از این دو برآمدگی ها شــکل داد. من این محدوده را دلتای نخســت رودخانه اناربار/ گلفشان نام 

عناصر تشکیل دهنده شهر قم 
 سیدمحسن محسنی/ قم پژوه
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نهادم. دلتای دوم بعد از تپه های شمالی )حصار سرخ و عالییر( شروع می شود و تا آبریزگاه دریاچه نمک ادامه می یاید که همان 
دشت مسیله و قمرود معروف است. این دلتای دوم دیرگاهی به انبار غله ایران هم موسوم بود. و افسوس که دیگر نیست. و 

باید پرسید چرا دیگر نیست؟
آنچه انسان های آن روزگار را به قم کشاند، بنا به تصریح تاریخ قدیم قم  مراتع سرسبزی بود که در این دشت وجود داشت. 
کســانی کــه از بســتر رودخانه به طرف پردیســان می روند، نمونــه ای بازمانده از این مراتــع )نیزارها( را می بیننــد. درواقع میراثی 

طبیعی که باید ثبت شود و ما نادانسته آن را آتش می زنیم و یا بر رویش بلوار می سازیم.
با آمدن شبانان به قم، سکونت گاه های پراکنده در این منطقه به وجود آمد و درپی اش کشاورزی هم آغاز شد. درواقع آنچه 

اقتصاد مردمان قدیم بر ِگرد آنها می چرخید.
من در یکی از یادداشت هایم شکل هندسی شهر از دیرگاهان تا این زمان را بر اساس دانسته هایم توصیف کردم.

بــود. قــم  شــهری گری  تــداوم  باعــث  شمســی  پنجــاه  دهــه  اوایــل  تــا  عناصــر  ایــن  باشــد  شــگفت آور   شــاید 

 ایــن جملــه آخــر بــر اســاس مشــاهداتم از دوران کودکــی و اســنادی اســت کــه ســپس دیــدم. تفصیلــش را به بعــد وا می گــذارم.
یکــی از ایــن عناصــر یعنــی آبرفــت یا خاک رس، موجب رونق ســفالگری در هر دو  دلتای نخســت و دوم هم شــد. ســفالی که  در 
قمــرود )دلتــای دوم( یافــت شــد و نقــش یوزپلنــگ  بــر روی آن اســت و قدمتش هم به چند هزار ســال قبل می رســد، گــواه این 
 ســخن اســت. ســفالگری/ کاســگری/ کاســه گری هــم از دیریــن زمان تقریبــا تا دهه پنجاه شمســی در این شــهر رونق داشــت.
با این توصیف این پرســش پیش می آید، آیا این عناصر همچنان در زنده مانی قم یا تدوام  شــهرگری اش موثرند یا نه؟ و اگر نه 
چــرا  نــه؟ و آیــا مدیران و برنامه ریزان قم بدان فکر کرده اند؟ و اینکه فکــر کردن بدان تا چه اندازه برای برنامه ریزی های آینده و  

گسترش مفید شهر وجلوگیری از مخاطرات موثر است؟
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فبل از شروع این مقاله بهتر است یاد بگیریم و مفهوم بازارهای یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهیم؛ بازارهای یک طرفه به 
بازارهایی گفته می شود که در آن فقط می توان از افزایش یک سهم یا یک توکن سود کسب کرد. به طور مثال بورس ایران یک 
بازار یک طرفه است؛ به این معنا که شما وقتی یک سهم را می خرید، باید منتظر رشد آن سهم بمانید تا از این طریق دارایی 

شما افزایش یابد، از سوی دیگر اگر قیمت سهم کاهش یابد، شما ضرر خواهید کرد.
آمریــکا  ســهام  بــازار  کنیــد.  ســود  هــم  دارایــی  یــک  ریــزش  از  می توانیــد  شــما  طرفــه  دو  بازارهــای  در  حــال  ایــن  بــا 
در  کــه  کنیــد  پیش بینــی  شــما  رمزارزهــا  بــازار  در  اگــر  مثــال  طــور  بــه  می دهنــد.  ارائــه  نیــز  را  بــازار  ایــن  رمزارزهــا  بــازار  یــا 
رمــزارز  آن  کــردن   Short بــا  می توانیــد  باشــیم،  دیجیتــال  ارز  قیمــت  کاهــش  شــاهد  اســت  ممکــن  زمانــی  مقطــع  یــک 
داد. انجــام  می تــوان  دوطرفــه  بازارهــای  در  فقــط  را  کــردن  شــورت  پــس  کنیــد.  ســود  نیــز  آن  قیمــت  کاهــش   از 
یــک  بــه  همگــی  غیــره  و  اســتقراضی  فــروش  کــردن،   Short شــورت،  پوزیشــن  شــورت،  موقعیــت  شــورت،  معامــالت 
یــک  کــردن   Short آوریــد.  دســت  بــه   ســود  کریپتــو  یــک  قیمــت  افــت  از  می توانیــد  شــما  کــه  ایــن  دارنــد؛  اشــاره  مفهــوم 
می یابــد. کاهــش  دارایــی  یــک  قیمــت  می شــود  زده  حــدس  آن  در  کــه  اســت  معاملــه  اســتراتژی  یــا  ســرمایه گذاری   نــوع 
 Short اگر یک تریدر متقاعد شود که قیمت یک توکن خاص کاهش می یابد، پوزیشن شورت باز می کند. باز کردن یک موقعیت

به معنای قرض گرفتن یک توکن و فروش آن در بازار به قیمت روز است. 
به طور مثال شما ۱ بیت کوین دارید و ۱۰ بیتکوین دیگر از صرافی قرض  می گیرد؛ پس از کاهش ارزش توکن، معامله گر ارز را با 

آشنایی با مفهوم شورت کردن در بازار مالی
مرتضی مال محمدی / دکتری کسب و کار
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قیمت کمتری خریداری می کند، بیت کوین قرض گرفته شده را بازپرداخت می کند و از تفاوت هزینه خرید و فروش سود کسب 
می کند. تریدر می تواند در این فرایند از اهرم یا لوریج نیز استفاده کند که میزان سود و ضرر را چند برابر می کند.

الزم است بدانید که مکانیزم معامالت Short در واقع به این صورت است:
از صرافی ارز دیجیتال قرض می کنید

پوزیشن شورت را باز می کنید
منتظر می مانید تا طبق تحلیل و حدس شما قیمت کاهش پیدا کند

 پوزیشــن خــود را در قیمــت پایین تــری می بندیــد، ســود خــود را بــر می داریــد و توکــن قــرض گرفتــه شــده را پــس می دهیــد.
تمامی موارد باال تحت عنوان باز کردن یک پوزیشن Short شناخته می شود.

حال بیاید با یک مثال این مکانیزم را توضیح دهیم؛
مثالــی از پوزیشــن شــورت: فــرض کنیــد یک تریدر معتقد اســت توکن A کــه در حال حاضر با ۵۰ دالر معامله می شــود در ســه 
مــاه آینــده کاهــش قیمــت خواهــد داشــت. معامله گــر ۱۰۰ واحد از ایــن توکن را قــرض می گیــرد و آن هــا را می فروشــد. ارزش این 
معامله ۵۰۰۰ دالر اســت. یک هفته بعد، توکن Short شــده وارد روند نزولی شــده و قیمت آن به ۴۰ دالر نزول می کند؛ معامله گر 
 ایــن ۱۰۰ توکــن را بــا قیمــت ۴۰ دالر می بنــدد و بدین ترتیــب، مابه التفــاوت ۱۰۰۰ دالری این فرایند را به عنوان ســود بــر می دارد.
اکنون فرض کنید تریدر پوزیشــن شــورت را در قیمت ۴۰ دالر نبســته و منتظر قیمت های پایین تر اســت. در همین حین با یک 
خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دالر می رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دالر باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت 

شورت را روی ۶۵ دالر ببندد، ۱۵۰۰ دالر ضرر می کند.
 روش های شورت کردن در کریپتوکارنسی ها

در یک دسته بندی کلی از ۳ طریق می توان معامالت شورت ایجاد کرد؛ معامالت مارجین، معامالت فیوچرز و خرید و فروش 
توکن های اهرم دار. در ادامه به معرفی این موارد می پردازیم.

معامالت مارجین
این ساده ترین نوع معامالت شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می گیرید و معامله خود را انجام می دهید. در این 
 Binance، معامله پول شــما واقعا افزایش پیدا می کند و ســفارش شــما از طریق دفتر سفارش ها انجام  می شــود. از صرافی های

Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی های برای انجام این معامالت نام برده می شود.
معامالت فیوچرز

در معامــالت فیوچــرز یــا آتی، ارزی خرید و فروش نمی شــود و اصطالحا یک معامله کاغذی اســت که صرفا قیمت پیش بینی 
می شود. در این معامله برخالف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی گیرد و ارزی هم نمی خرید، بلکه تمام فرایند به صورت 
مجازی اســت. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می تواند تا بی نهایت باال برود، در نتیجه خطر از دســت دادن دارایی تان 

در یک فروش Short نامحدود است.
خرید و فروش توکن های اهرم دار

از دیگرروش هایــی کــه می توانیــد با به کار گیری آن از شــورت کردن بهره مند شــوید، خرید و فروش توکن های لوریج شــده در 
برخی از صرافی ها است.
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جذب، آموزش و استقرار منابع انسانی در یک سازمان، از اهمیت بسزایی برخوردار است و در بسیاری از مفاهیم و آموزه های 
مدیریتی، مهم ترین بخش یک ســازمان که موتور محرکه آن به شــما می رود، همین نیروهای انســانی اســت؛ تا جایی که حتی 
عنوان و مفهوم آن از نیروی انســانی و منابع انســانی به ســرمایه انســانی تغییر یافته و امروزه حتی افرادی که برای یک ســازمان 
کار می کنند، از سرمایه مادی و منابع مالی و ثروت پولی آن مهم تر ارزیابی می شوند. این که ما بتوانیم، بهتر و بیشتر، نیروهای 
ســازمان خودمــان را بشناســیم و بــا آنهــا برخورد نماییم، موضوعی بســیار مهم و تاثیرگذار اســت که رشــته منابع انســانی و رفتار 
ســازمانی در مدیریت به شــکلهای متنوعی به آن پرداخته اســت. لیکن در این مقال به طور ســاده و اجمالی، با بررســی اهمیت 
شــغلی پســت های ســازمانی و مهارت ها و توانایی های هر فرد در سازمان، بیشتر به این موضوع می پردازیم و بررسی می کنیم 
که مدیر در قبال نیروهای سازمان خودش بهتر است چه عکس العملی داشته باشد و چه برخوردی انجام دهد . این تحلیل با 

بهره گیری از ماتریس جنرال الکتریک GE ایجاد شده است.
به طور کلی  ما با ۳ مدل مهارت و توانایی و ۳ مدل اهمیت شغلی مواجه هستیم که این دو موضوع در مواجهه با هم، ۹ شیوه 

برخورد را برای یک مدیر تصمیم گیرنده، ایجاد و پیشنهاد می کند:
1 - اهمیت شغلی کم و مهارت کم = اخراج

بعضی شغل ها در سازمان هستند که در ظاهر، اهمیت آن چنانی ندارند مثل کارپردازی یا آبدارچی یا پیک موتوری یا نگهبان 

کدام نیروی انسانی را حفظ کنیم
 و کدامیک را اخراج؟

سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور کسب و کار
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و… اما باید توجه کنیم، در صورتی سازمانی موفق خواهیم داشت که حتی این منصب ها نیز توسط افرادی با حداقِل مهارت، 
انجام شــوند، لذا در صورتی که شــغلی کم اهمیت در ســازمان وجود دارد که توســط فردی با حداقل مهارت در آن زمینه، اشغال 
شده، وظیفه مدیریت اخراج فرد و جذب فرد ماهرتری است! تجربه نشان داده که حتی در شغلهای کم اهمیت، اگر فردی غیر 
ماهر و توســعه نیافته و آموزش ندیده، فعالیت کند، همین موضوع می تواند پاشــنه آشــیل سازمان باشد و ضربه های بزرگی به 

مجموعه وارد سازد!

۲ - اهمیت شغلی کم و مهارت متوسط = توسعه یا اخراج
اگر همین شغل های کم اهمیت، توسط افرادی اشغال شده است که در همان کار خودشان، مهارت متوسط دارند، باید این 
افراد مورد سنجش قرار گیرند یا با آموزش و مهارت افزایی به حداکثر مهارت الزم برای آن شغل دست پیدا کنند، این افراد باید 
توسعه پیدا کنند تا مهارتشان بیشتر شود. اینها یا آموزش می بینند و توسعه پیدا می کنند که نتیجه خوبی است، یا این که نمی 
توانند و نمی خواهند آموزش ببینند و بهبود یابند که باید به صورت تدریجی اخراج شوند این موضوع باید همراه باشد با جذب 

و آموزش یک نفر دیگر در سازمان به جای آنها.

3 - اهمیت شغلی کم و مهارت زیاد = ارتقای جایگاه
شاید در نگاه اول، به نظر برسد که اگر ما در یک شغل کم اهمیت، فردی با مهارت و توانایی زیاد جذب کرده و آموزش و استقرار 
دهیم، دیگر سازمان مان مشکلی نخواهد داشت. اما موفقیت سازمان در گروه ارتقای افراد و توسعه دائمی آنهاست. اگر فردی با 
مهارت و توانایی زیاد وجود دارد و آموزش های الزم را دیده و ظرفیت مناسب را دارا می باشد، باید به تدریج ارتقای شغلی پیدا 
کند و به جایگاه باالتری برســد و وظیفه مدیریت و اصول بهره وری آن اســت که اســتفاده بهینه از چنین ظرفیتی داشته باشد و 
برای او نیز یک جایگزین پیدا کند. شما اگر نتوانید از فردی که مهارت و توانایی زیادی دارد در جایگاهی مناسب استفاده کنید، 

او به زودی از سازمان شما خواهد رفت!

۴ - اهمیت شغلی متوسط و مهارت کم = توسعه یا اخراج
وقتی یک شــغل در ســازمان وجود دارد که اهمیت متوســط در ســازمان دارا می باشــد، مثال مدیر داخلی، کارشناس فروش، 
حســابدار، مدیر پشــتیبانی، مدیران میانی و… در این صورت اگر فرد متصدی این کار، دارای مهارت کم باشــد و در زمینه کاری 
خودش، مهارت زیادی نداشته باشد، الزم است که ما آموزش های الزم را به او بدهیم، فضای توسعه و بهبود را برای او فراهم 
آوریم و به او اولتیماتوم و هشدار بدهیم که در صورت عدم کسب توانایی و مهارت الزم، او را اخراج خواهیم کرد. یا این هشدارها 
جواب خواهد داد و فرد، به مهارت الزم دســت پیدا می کند یا این که فرد باید از ســازمان برود. یک مدیر موفق کســی اســت که 

همواره در چنین وضعیتی، دنبال فرد جانشین و آلترناتیو به جای چنین افرادی باشد!

5 - اهمیت شغلی متوسط و مهارت متوسط = توسعه یا اخراج
به قول برخی صاحبنظران، سیاهچاله منابع انسانِی هر سازمانی همین وضعیت است! یعنی حدود ۸۰ درصد وضعیت یک 
سازمان همین جاست! شغل ها و مناصبی متوسط در سازمان وجود دارد که افرادی با مهارت متوسط آنها را اشغال کرده اند. 
مدیر موفق می تواند از این وضعیت به عنوان یک فرصت استفاده کند و سازمان را به جلو ببرد و یا می تواند از همین وضعیت 
ضربه بخورد و ســازمان را به ســمت شکســت ببرد! پس مهم ترین حرکت در این زمینه، برنامه ریزی منابع انســانی است. وقتی 
اهمیت شغلی، متوسط است و ما در چارت سازمانی با مدیران میانی یک سازمان مواجه هستیم و این شغل ها توسط افرادی 
با مهارت متوســط اشــغال شــده اســت، ۳ فعالیت باید انجام دهیم: یا فرصت بهبود و آموزش برای افراد فراهم آوریم تا همواره 
توسعه یافته شوند و بتوانند همین پست سازمانی که دارند، را به بهترین شکل انجام دهند؛ یا با توسعه فردی و استراتژیک آنها 
را مدیریت کنیم و برایشان امکان ارتقای علمی و جایگاهی فراهم آوریم و یا در صورت درجا زدن، همواره آماده اخراج تدریجی و 

جانشین پروری به جای آنها باشیم.
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۶ - اهمیت شغلی متوسط و مهارت زیاد = توسعه و ارتقا
اگر یک مدیر خوب بتواند برای شغل ها و پستهای سازمانی متوسِط سازمان خود، افرادی با مهارت و توانمندی زیاد جذب 
کند و نگهداری کند، واقعا مدیر خوش شــانس و موفقی اســت! وقتی مدیران میانی یک ســازمان، افرادی با مهارت و انگیزه باال 
باشــند، توســعه و پیشــرفت آن مجموعه، تضمین شــده است و این ســازمان نیز می تواند آینده روشنی داشته باشد. البته این 
افراد الزم است که به مرور زمان و با کسب آموزش و ارتقای علمی، کم کم ارتقای جایگاه نیز پیدا کنند به شغلها و درجات باالتری 

منصوب شوند و افرادی با مهارتی مثل خودشان جایگزین آنها شوند.

7 - اهمیت شغلی زیاد و مهارت کم = اخراج
وقتی یک شــغل در ســازمان اهمیت زیادی دارد مثل مدیر عامل، مدیر تحقیق و توســعه، مدیرفروش، مدیر مالی و مدیران 
و کارشناســان ارشــد یک ســازمان، در این صورت الزم اســت مهارت کافی در آن زمینه نیز وجود داشته باشد. اما اگر در سازمانی، 
اهمیت شــغلی زیاد باشــد و مهارت فرد متصدی آن، کم باشــد، یا باید فرد را اخراج کرد و به جای او فرد دیگری مدیر شــود یا این 
که با آموزش و مشاوره و تعالی وی را به آن مهارت الزم رساند. الزم به ذکر است در بسیاری از سازمانها و موسسات دولتی و حتی 
خصوصی در ایران، به علت پارتی یا معرفی یا کسب و کار خانوادگی با این پدیده مواجه هستیم و می بینیم که برای یک جایگاه 
شغلی بسیار مهم در سازمان، فردی با حداقل مهارت، گمارده شده و مدیریت می کند و می دانیم که امکان اخراج و حذف وی 
نیز وجود ندارد. در این صورت اســت که باید راهکار دوم، بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و با گرفتن مشــاور برای او و ارائه آموزش 

های مداوم، فرد را در آن جایگاه به سمت موفقیت هدایت و راهنمایی کرد.

۸ - اهمیت شغلی زیاد و مهارت متوسط = توسعه و آموزش
این مورد نیز تقریبا، شبیه مورد قبل است اما ما با فردی مواجه هستیم که مهارت متوسط دارد و در این صورت نیز البته گزینه اخراج، 
حذف شده و بیشتر با توسعه فردی، آموزش، و کسب مشاوره از افراد خبره می توانیم فرد و مهارت های او را ارتقا دهیم تا به جایگاه مناسب 

دست پیدا کند. حضور این افراد در دوره های MBA و DBA می تواند به توسعه و تعالی این افراد و سازمان کمک شایانی کند.
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9 -  اهمیت شغلی زیاد و مهارت زیاد = تفویض و جانشینی
یک مدیر و مالک کســب و کار اگر بتواند برای شــغل های با اهمیت زیاد، افرادی را جذب و اســتخدام و استقرار دهد که دارای 
مهــارت زیــاد هســتند و بتوانــد اعتماد و انگیــزه آنان را جلب کند، در واقع توانســته آینده ســازان ســازمان خودش و جانشــینان 
خــودش در ســازمان را پــرورش دهــد. این وضعیتی اســت که می تواند هم به توســعه و تعالی یک ســازمان کمــک کند و هم این 
کــه مدیــر و مالــک یــک کســب و کار را بــه توســعه فعالیت های خــود و ایجاد کســب و کارهــای جدید ترغیــب نمایــد. مدیرانی که 
نمــی تواننــد یــا نمی خواهنــد تفویض اختیار کنند، نمــی توانند یا نمی خواهنــد افرادی با مهارت زیاد در کنار خودشــان داشــته 
باشــند و نمــی تواننــد یــا نمی خواهند اینگونه افــراد را در کنار خود ببینــد و جذب کنند و حق و حقوششــان را بدهند یا به حرف 
و نظــر اینگونــه افــراد گوش فرا دهند، هرگز نمی توانند توســعه پیدا کننــد! و مدیرانی که بتوانند افرادی با مهارت زیاد را در پســت 
 هــای ســازمانی مهــم مجموعــه ی خودشــان جــذب و اســتخدام و نگهــداری کننــد، مدیرانــی موفق و رو بــه تعالی می باشــند.

در پایــان بایــد بــه ایــن نکته اشــاره کنم، مدیرانی موفق هســتند که بــا الگو گیــری از نمونه باال، در زمــان الزم، نیــروی خوب را 
استخدام کنند، نیرویی که می بینند در هر شغلی ضعیف است را یا توسعه و آموزش دهند یا اخراج کنند، همواره به فکر آموزش 
و تربیت و توسعه نیروهای متوسط و آینده دار باشند، نیروی های قوی و با پتانسیل را باز هم توسعه دهند، به آنها جایگاه بهتر 
داده و مراتب شغلی آنها را ارتقا دهند و آن قدر مجموعه را توسعه دهند که خود بتوانند به کارهای مهم تر و اساسی تر و توسعه 

مجموعه بپردازند.
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شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین مصرف کننده و توزیع کننده کاالها و خدمات، کانون توجه در علوم پایداری می باشند. 
نظریه های پیرامون توســعه پایدار شــهری موضوعاتی از قبیل جلوگیری از آلودگی های محیط زیســت شهری، کاهش ظرفیت 
های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توســعه زیان آور و از بین بردن شــکاف میان 
فقیر و غنی را مطرح و بررسی می کند. با توجه به مسائل و مشکالتی که کالن شهرها دارند ضروری است برنامه ریزان، شهرسازان 
و مدیران شــهری به تمامی ابعاد و اصول توســعه پایدار شــهری توجه کرده و با مدیریت صحیح و سالم برای رسیدن به توسعه 
پایدار انســانی و شــهری تالش کنند. یکی از مقوالتی که عالوه بر افزایش تراکم در کالن شــهرها مســئله ســاز اســت گسترش افقی 
شهرها به دلیل عدم پاسخگویی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در بافت موجود است و ساکنان در جستجوی محیطی در 

بستری مناسب و جدید می باشند. 
در ایــن بیــن بافــت هــای تاریخــی و بافــت های فرســوده که عمدتــا در نواحی مرکزی شــهرها قــرار دارنــد، نیازهــا و انتظارات 
شــهروندان را تامین نمی کنند. شــهرقم ۱۵۸۴ هکتار بافت فرســوده مصوب دارد که ۳۱۵ هکتار آن بافت تاریخی اســت، البته 
همواره ارائه آمار بافت فرســوده و بافت تاریخی بر روی هم، مورد انتقاد کارشناســان حوزه برنامه ریزی شــهری بوده است. این 
بافتها عمدتا از لحاظ زیســت محیطی و اکولوژیکی وضعیت بهتری نســبت به پایداری اجتماعی و اقتصادی دارند، لذا تدوین 

تاملی در طرح های  توسعه شهری
در محدوده بافت های فرسوده و تاریخی قم

عباس جعفری /   کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
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سیاســت هایی جهت حصول به تمام ابعاد پایداری ســکونتگاه های شــهری در این بافتها به منظور حفظ ماهیت تاریخی و 
حفظ و تامین نیاز های شــهروندان ســاکن امری بدیهی و ضروری می باشــد. قم از نظر مســاحت بافت فرســوده در رده میانی 
استان های دارای بافت فرسوده قرار گرفته است. اگرچه جمعیت اصلی ساکن در این مناطق در اکثر شهرها در حال تهی شدن 
اســت اما مقایســه سرشــماری ســال های ۹۰ و ۹۵ نشــان از آن دارد که جمعیت بافت فرسوده قم در ســال ۹۵ نسبت به ۵ سال 
قبل حدود ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته اســت، که دالیل این رخداد نیاز به کاوش و تحقیق دارد، مســلما فرایند حیات شــهری در 
ایــن پهنــه هــا با مجموعه ای از معضالت و مســائل متعدد از جمله ســطح پایین اقتصادی و اجتماعی، وجود ســالخوردگان و 

چندخانواری روبرو است.
جالب اســت از ۸ منطقه شــهری قم ۷ منطقه آن دارای بافت فرســوده می باشــد و حدود ۳۶۸ هزار و ۶۴۰ نفر در محدوده 
بافتهای فرسوده این مناطق زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت قم را شامل می شود. نگرشها و دیدگاههای مختلفی 
در خصوص نوسازی بافت های فرسوده در محالت مختلف شهر قم وجود دارد. مسلما برای آنکه این بافتهای پراکنده بتواند 
به حیات خود ادامه دهد باید ســاماندهی شــوند، طی ســالهای اخیر متولیان شــهری اقداماتی جهت بهبود زیرســاخت های 
شــهری در این مناطق صورت داده اند اما به نظر می رســد که مشــکل اصلی در این مســیر تفاوت دیدگاههای کارشناســان در 
روش شــناختی با شــهرداری و ســازمان نوســازی اســت که به نوســازی محالت به مثابه یک پروژه نگاه می کنند و نه فرایندی 
پویا، مستمر و بلندمدت، ساماندهی با نگاهی یکپارچه باید تمام ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، کالبدی، 

حمل و نقل و دسترسی و سایر زمینه ها را شامل شود.
اگرچه پرداختن به یک بخش از بافت نظیر یک خیابان و کاربری ها و فضاهای پیرامون آنها ضمن پاره کردن بافت اجتماعی 
منجر به شکاف عمیق میان لبه های خیابان با بقیه بافت می شود، اجرای این پروژه ها می تواند موجب تخریب بافت تاریخی 
محالت نیز شود، کما اینکه، طرح تخریب مسجد تاریخی امام زین العابدین )ع( در مسیر پروژه خیابان شهیدان برقعی در محله 
ســجادیه که به شــماره ثبت۳۲۸۷۳ در فهرســت آثار ملی کشــور نیز به ثبت رســیده است به عنوان بخشــی از هویت انقالبی قم 
در قلب بافت  تاریخی، ضمن مخالفت تعدادی از ســازمانهای مســئول، اعتراض برخی اهالی منطقه و کارشناســان را به همراه 
داشته است. بی گمان مشارکت دادن ساکنین در پروژه های بهسازی و بازسازی بافت های قدیمی و تاریخی حس تعلق آنها را 
به محله ها بیشتر و انگیزه آنها را برای ماندن تقویت می کند، موردی که اغلب با اجرای روشهای کالسیک در طرحهای توسعه 
درون شــهری مانند خرید اجباری زمین از صاحبان و یا ســلب مالکیت آنها در جهت پیشــبرد اهداف و اجرای طرح ها نادیده 

گرفته می شود.
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