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◾

ددستچين
ستچين

واکسیناسیون
با تزریق دُز سوم
کامل میشود

به گزارش مهر ،یونس
پناهی ،معاون وزیر
بهداشت در خصوص
دالیل استقبال نشدن
از تزریق دز سوم
واکسن کرونا ،گفت:
دالیل مختلفی را
میتوان برشمرد که
یکی از موضوعات،
فرهنگسازی است.
وی تأکید کرد:
کسانی که سه دز
واکسن کرونا دریافت
کنند۹۰ ،درصد در
برابر امیکرون ایمن
میشوند .یعنی
اگر مبتال شوند،
میزان بستری
در بیمارستان و
همچنین ابتالی
دوباره ،کاهش
خواهد یافت.

جامعه

◾  ۶تا  ۸میلیون نفر در کشور بیمه درمانی ندارند
مــهــدی رضــایــی ،مــعــاون بیمه و خدمات
سالمت سازمان بیمه سالمت به ایسنا
گفته است :از جمعیت افراد بیمه نشده
آمار متفاوتی ارائــه میشود؛ پیشبینی میکنیم بین
 ۶ت ــا  ۸مــیــلــیــون نــفــر ِ بـ ــدون بــیــمــه ،جـ ــزو جمعیت
حــاشــی ـهنــشــیــن شــهــرهــا بــاشــنــد ک ــه مــانــنــد ســایــر
بیمهشدگان با داشتن یک کد ملی بیمه میشوند.

رئیسفسرامیهرفیعی

کسیون
مجلس شورایمحیط زیست
اسالمی

محمود مصدق آلودگی هوا
و پیامدهای زیانبار آن ،خشک
شدن بخش قابل مالحظهای از
تاالبها و درياچههای کشور ،از
بين رفتن جنگلهای منحصر
بـ ـهف ــرد و ...ت ـن ـهــا ب ـخ ـشــی از
معضالتی است که باید یکی از دالیل چرایی ادامه آن
رادرضعفمدیریتسازمانحفاظتمحیطزیست
دانست؛ مجموعهای که به منظور حفاظت از محیط
زیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از آن
ایجاد شده ،اما مدیرانش همواره از جایی خارج از
این مجموعه برای سکانداری آن انتخاب و معرفی
شدهاند .پرسشی که باید به آن پاسخ گفت این است
که آیا بدنه این سازمان آنقدر خالی از نیروی انسانی
توانمند است که همواره ناچاریم معضالت محیط
زیستی را با تدبیر مدیرانی ناآشنا با سازمان محیط
زیست حل کنیم؟

◾

◾اگر وزارت بهداشت تعرفهها را افزایش دهد...
محمد حسن آصفری ،عضو کمیسیون
امــور داخلی کشور و شــوراهــا در مجلس
با اشــاره به پیشنهاد افزایش ۶۰درصــدی
تعرفه پزشکان در سال آینده ،به ایسنا گفت :اگر وزارت
بهداشت تعرفههای پزشکی را افزایش دهــد ،قطعا ً
مجلس از همه ابزارهای خود برای ممانعت از این اقدام
استفاده خواهد کرد.

سازمان محیط زیست ضعیف نگه داشته شده است،
با اینکه این جنس سازمانها با تعاریف نظارتی
باید کارکنانشان از یک آرامش و امنیت برخوردار
باشند تا از منافع بهدرستی حمایت کنند ،یعنی باید
سطح پرداختیشان از دیگر دستگاههای اجرایی

◾

◾گرفتن مالیات از برخی پزشکان بیانصافی است
مالک فاضلی ،عضو کمیسیون بهداشت
و درم ــان مجلس بــه ف ــارس گــفــت :روش
دریافت مالیات از پزشکان در الیحه بودجه
 1401قطعا ً مشکالت زی ــادی را ایــجــاد میکند .این
بیانصافی است از پزشکی مالیات گرفته شود که در
پنج سال گذشته در مناطق صفر مرزی خدمت میکند
و تنها 15میلیون تومان دستمزد دارد.

باالتر باشد .ضعیف ماندن سازمان محیطزیست یک
سیاست نانوشته است ،ارتباطی به جایگاه قانونیاش
ندارد ،اما انگار یک سیاست نانوشته وجود دارد
که کارکنان این سازمان باید مدام در فقر امکانات و
بودجه به سر ببرند ،حتی از لحاظ آموزشی نیز دچار

کارشناسان در گفتوگو با قدس
از نحوه انتخاب مدیران یک سازمان مهم انتقاد کردند

مدیریتمحیطزیست
بدون معیار علمی

◾

◾نیروهای متخصص بسیار قوی داریم
معصومه حسینپور ،مدیر کل سابق دفتر حقوقی
و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در
پاسخ به قــدس میگوید :معموال ًرؤســای سازمان
محیط زیست خارج از بدنه کارشناسی این سازمان
انتخاب و در پی آن ،بیشتر معاونان ارشد سازمانی
نیز از خــارج این سازمان منصوب میشوند .البته
م ــواردی از انتصاب معاونان ایــن ســازمــان از بدنه
مدیران با سابقه خود مالحظه شده است .در حالی
که ایــن سازمان دارای نیروهای متخصص بسیار
قوی و گاه شناخته شده در سطح بینالمللی است
اما چندان در امور مدیریتی کالن از آنها استفاده
نشده و اگر هم این افراد به صورت موردی به سمت
معاونت سازمان حفاظت محیط زیست برسند
بــاو جــود ظرفیتهای تخصصی منحصربهفرد،

بهعنوان ریاست سازمان انتخاب نمیشوند و حتی
پس از مدتی از این منصب هم کنار گذاشته شده و با
مدیرانی خارج از بدنه کارشناسی سازمان جایگزین
میشوند .وی سپس به پیامدهای موضوع یاد شده
میپردازد و میافزاید :طبیعی است وقتی مدیری
دارای سوابق تجربی و اجرایی مرتبط نباشد حتی با
وجود سوابق علمی درخشان ،در چارهاندیشی برای
برونرفت از چالشهای زیست محیطی با مشکل
روبهرو است و در نتیجه نمیتواند تأثیرگذار باشد.
حسینپور در خصوص راهکارش برای رفع مشکل
یاد شده هم میگوید :انتخاب مدیریت کالن این
سازمانازبدنهکارشناسیراهگشاخواهدبود.فضای
موجود و دوره کوتاه مدیریتی مدیران منصوب شده

خارج از بدنه کارشناسی ،فرصت الزم برای کسب
تجربه و تصمیمگیری کاربردی در زمینههای مورد
نیاز را نمیدهد.

◾
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◾هیچ الگوی علمی برای انتخاب مدیران وجود ندارد

دکتر اسماعیل کهرم که بیش از  20ســال سابقه
حضور در سازمان حفاظت محیط زیست دارد و
به عنوان مشاور رئیس این سازمان در دوره دولت
تدبیر و امید نیز ایفای نقش کــرده در ایــن بــاره به
قدس میگوید :سیستم انتخاب مدیران و معاونان
در ســازمــان محیط زیست شرایط و سختیهای
خاص خود را دارد .به همین دلیل رشته انتخاب
مدیران و معاونان آنقــدر باریک میشود که به دو
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◾

◾چرا مسئوالن از اجرای قانون طفره میروند؟!
محمدرضاواعظمهدوی،کارشناساقتصاد
سالمت به فارس گفت :مسئوالن اجرایی
مــدام از اجــرای نسخهنویسی الکترونیک
طفره میروند و از انجام اقدامات پیشینی مورد نیاز سر باز
میزنند .چرا در وزارت بهداشت از بسترهای الکترونیک
استفاده نمیشود؛ شاید یکی از دالیلش این است که کار
به کاردان سپرده نشده است.

نواقصی است .اینکه در اغلب تغییر و تحوالت اخیر
این سازمان میبینیم مدیران و معاونانش از بیرون
مجموعه سازمانی انتخاب میشوند هم نشانهای از
این بیتوجهی به توانمندسازی کارکنان است و اص ً
ال
اتفاق خوبی نیست.

تا سه نفر میرسد .موضوعی که گاهی مدیران را با
دردسرهایی روبـهرو میکند؛ بهطوری که معموال ًاز
بستگان خودشان برای معاونتها انتخاب میکنند
و یا به سطح استان میروند و با پیدا کردن کسانی که
هم ردیف سازمانی دارنــد ،آنان را به مقام معاونت
سازمان منصوب میکنند و معموال ًهم این افراد
از میان شیالتیها و نیروهای حفاظتی انتخاب
میشوند .وی با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت
محیط زیست کشور هیچ الگو و معیار علمی برای
انتخاب مــدیــران ن ــدارد ،میگوید :یعنی نه میزان
تحصیالت و نه سابقه فعالیت در رسیدن به پست
معاونتویاریاستسازمانمحیطزیستتأثیرگذار
نیست .وی در خصوص پیامدهای موضوع یاد شده
هم میگوید :با این سیستم انتصاب مدیران هیچ
بارقه امیدی در بهبود شرایط محیط زیست کشور
دیده نمیشود .یعنی اگر مدیری انتخاب شود که
بتواندکوچکترینتغییرمثبتیدروضعیتموجود
سازمان ایجاد کند آن وقت فعاالن زیست محیطی از
خوشحالی دو متر به هوا میپرند.

◾

◾در انتخاب مدیران ،اولویت باید بدنه کارشناسی
سازمان باشد

محمد هــادی ح ـیــدرزاده ،مشاور معاون خدماتی
سازمان شهرداری تهران و مدیر کل پیشین حفاظت
محیط زیست استان تهران هم با اشــاره به اینکه
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بهویژه در
رده معاونان در دورههــای گذشته خارج از بدنه این
سازمان بودهاند ،میگوید :ریشه این مشکل هم به
دو موضوع برمیگردد؛ نخست اینکه پرورش افراد در
سطح مدیر خیلی مورد توجه سازمان نبوده است.
دوم سازمان حفاظت محیط زیست فرایند و الگوی
مشخصی بــرای شناسایی و ارزیابی مستمر افراد
بـرای انتخاب مدیران نــدارد .در نتیجه فــردی که به

عنوان رئیس سازمان انتخاب یا منصوب میشود در
بعضی از پ ُستها با کمبود نیرو مواجه میشود و به
ناچار از بیرون بدنه ،مدیر میآورد .این درحالی است
که مثال ًسازمان شهرداری تهران با بخش دانشگاه
قراردادی منعقد کرده که افراد از لحاظ هوش ،رفتاری،
فنی و پارامترهای دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرند و در
نهایتمشخصمیشودچهکسانیبرایپستهای
مدیریتیمناسبهستند .ویتهیهمدلیمشخص
برای ارزیابی و انتخاب افراد برای مدیریت در سازمان
حفاظتمحیطزیستراضروریمیداندومیگوید:
این سازمان باید بــرای انتخاب مدیر در هر پستی
شاخصهایی مثل میزان تخصص ،سابقه فعالیت،
برخورداریازارتباطاتکافیوظرفیتهایبینالمللی
و ...تعریف کند تا افراد بر اساس آنها انتخاب شوند.
البته اولویت انتخاب باید با افراد داخل سازمان باشد
و اگر با شاخصهای مورد نظر کسی در سازمان نبود
آنوقت باید دنبال گزینههای بیرون از سازمان بود.
حیدرزاده بزرگترین مشکل انتخاب مدیران خارج از
بدنه سازمان حفاظت محیط زیست را زمانبر شدن
انجامامورمیداندومیگوید:مااینمشکلرافقطدر
هستهمعاونانسازمانمشاهدهمیکنیمکهگاهیاز
بیرون وارد سازمان میشوند و اگر این افراد بتوانند با
خود افکار و ایدههای نو بیاورند و ظرفیتهای تازهای
ایجاد کنند و ارتباطات سازمان را توسعه بدهند برای
سازمان خوب است .ضمن اینکه مدیرانی که از خارج
از سازمان میآیند چون نسبت به گذشته سازمان
تعصب و پیشداوری ندارند بهتر عملکرد سازمان
را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهند و نقاط ضعفش را
میبینند و اگر توانمند باشند درصدد اصالح آنها
برمیآیند.اما اگر این گونه مدیران فقط بر اساس
رواب ــط انتخاب شــده باشند آنوق ــت تــا بخواهند
سازمان و ظرفیتهایش را بشناسند زمان زیادی را
از دست میدهند و بهرهوری کاریشان پایین میآید.

