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در گفت و گوی «ایران» با ســه کارشناس بررسی کردند

ویژگیهای رئیس کارآمد برای محیطزیست

اخبار

نگاه بومشــناختی و عشــق الزمه تصدی ریاست این سازمان است

عکس  :ایسنا

ایــن روزهــا موضــوع انتخــاب رئیــس
ســازمان محیطزیســت بــه یکــی از
جــدی تریــن دغدغههــای گروههــا و
متخصصان محیطزیست کشور تبدیل
شده به طوریکه تحلیلها و موافقتها
و مخالفتها با گزینههای پیشــنهادی
ریاست این سازمان در فضای مجازی
و برخی رسانهها همچنان به مهمترین
اخبار محیطزیســتی کشــور بدل شــده
اســت .عــده ای معتقدنــد تخصص و
صرف داشــتن مــدرک محیطزیســتی
یکی از شــرایط کســب کرســی ریاســت
محیطزیســت ایــران اســت و گروهــی
دیگر معتقدند داشــتن عــرق و عالقه
بــه محیطزیســت از مــدرک گرایــی
مهمتر اســت .در همین حال حســین
آخانــی ،زیستشــناس و عضــو هیأت
علمی دانشــکده علوم دانشگاه تهران
کــه یکــی از چهرههــای معتبــر علمی
و باســابقه در حــوزه محیطزیســت
اســت در این باره بــه خبرنگار «ایران»
میگویــد :صــرف داشــتن مــدرک بــه
تنهایــی مهم نیســت ،عالقــه و اعتقاد
بــه حفــظ محیطزیســت و آگاهــی از
شــرایط موجود محیطزیســت کشور از
هــر چیــزی مهمتــر اســت .نکتــه دیگر
عدم وابســتگی حزبی و جناحی اســت
چون تجربه نشــان داده محیطزیست
بیشــتر از همان جایی ضربه خورده که
رؤســای آن عمدتاً گرایشــات سیاســی
و حزبــی داشــتند و بــه خاطــر منافــع
خودشان به راحتی حاضر به مصالحه
شدند .رئیس سازمان باید به مشارکت
اجتماعی اعتقاد داشــته باشد و بتواند
از متخصصان و جامعه مدنی مشورت
بگیرد و با مبانی سیاستگذاری عمومی
در این حوزه آشــنا باشــد .حــاال دلیلی
ندارد که حتماً مدرکش محیطزیستی

باشــد آن هم در این دوره که بســیاری
از فارغالتحصیــان دانشــگاهی در
ایــران به دلیل کیفیت پایین آموزشــی
و مدارک غیرمعتبر آن از پختگی الزم
برخوردار نیستند .او افزود :برای همین
مــن فکــر میکنم یــک اکولوژیســت یا
یک جامعهشــناس کــه بتوانــد ارتباط
بیــن همــه عناصر محیــط را درک کند
و درک درســتی از جامعه و مسائل آن
داشــته باشد و شرایط باال را هم داشته
باشد مناسبتر باشد.
او افــزود :امــروز عمــده مشــکل
محیطزیست ما در نتیجه نابودی تنوع
زیستی و زیستگاهها و مخاطرات ناشی
از تخریــب آنهــا حــادث شــده و عمده
این مشــکالت هم در نتیجــه اقدامات
دولتیها در گذشته بوده که البته گاهی
هنوز هم تداوم دارد .به هر حال کشــور
ما در گذشــته ســختیهای زیــادی را از
ســر گذرانــده و بــروز جنــگ و اقتصــاد
دولتی و وابســته به نفت و تالش برای
کســب رضایــت مــردم بــه هــر قیمتی
منجر شــده تا فشــار زیادی بــه منابع و
محیطزیست وارد شود.
آخانی افــزود :اخیراً آقــای روحانی
در ســخنرانی شــان اظهــار داشــتند که
اقتصــاد مــا «خصولتــی» اســت یعنی
ترکیبــی بیــن خصوصــی و دولتــی،
یعنی شرکتهایی که اسماً خصوصی
هســتند و مدیرانشــان دولتیانــد و بــه
اعتقاد من همینها بیشــترین آســیب
را بــه طبیعــت ایران زدنــد .نمونهاش
ســد گتوند اســت کــه امــروز هیچ کس
خــود را در برابــر ایــن فاجعه مســئول
نمیدانــد بنابرایــن رئیــس ســازمان
محیطزیســت بایــد بتوانــد فــارغ از
گرایشــات سیاسی و حزبی در برابر این
جریانات ایستادگی کند و با آشنایی که

نیم نگاه

ëëامروز عمده مشــکل محیطزیســت ما در نتیجه نابودی تنوع زیســتی و زیســتگاهها و مخاطرات ناشی
از تخریــب آنهــا حادث شــده و عمده این مشــکالت هــم در نتیجــه اقدامــات دولتیها در گذشــته بوده
که البته گاهی هنوز هم تداوم دارد.

ëëکســانی را نیاوریــم به صرف اینکــه ســالها در مناصب اجرایــی در این کشــور آزمون و خطــا کردهاند
و مثــاً با تجربهاند کــه بودن طوالنــی در مناصب اجرایی در این کشــور عمدتاً نــه موجب پختگی بلکه
اکثراًپوسیدگی بوده است.

از وضعیت گذشــته و حال دارد بتواند
در ســاختار و تشــکیالت محیطزیست
یک تحول اساسی و مبتنی بر مطالعه
و نظرات کارشناســی ایجاد کند در غیر
این صورت اوضاع محیطزیست ایران
از این هم بدتر خواهد شد.
ëëضرورتنگاهجامع،سیستمیوعلمی
عبدالحسین وهابزاده ،بومشناس
و عضو ســابق هیــأت علمی دانشــگاه
فردوســی مشــهد نیــز در ایــن بــاره به
«ایــران» میگویــد :ضرورتــی نــدارد
کــه حتمــاً رئیــس ســازمان متخصص

محیطزیســت باشــد ،بگذریم از اینکه
ایــن ســازمان از آغــاز تأســیس هرگــز
ریاســتش چنیــن تخصصــی نداشــته
اســت .آنچه مهم است عاشق محیط
زیســت بودن اســت ،داشــتن یک نگاه
بومشــناختی الزم اســت کــه یکچیــز
را در ارتبــاط بــا همهچیــز بدانــد و
محیطزیســت را نــه یک مقولــه صرفاً
فنــی و تخصصــی بلکــه یــک موضوع
اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی ،تاریخی
بدانــد کــه در آن نظــام معیشــت و
اقتصــاد کشــور نقشــی پررنــگ بــازی
میکنــد .کســانی را نیاوریــم بــه صرف

editorial@iran-newspaper.com

اینکــه ســالها در مناصــب اجرایی در
ایــن کشــور آزمــون و خطــا کردهانــد و
مثالً بــا تجربهاند که بــودن طوالنی در
مناصــب اجرایی در این کشــور عمدتاً
نه موجب پختگی بلکه اکثراً پوسیدگی
بوده است.
دکتــر مرتضــی شــریفی ،مــدرس
دانشــگاه و عضــو شــورای عالی جنگل
توگــو بــا «ایــران»
و مرتــع نیــز در گف 
میگوید:ایــن یــک حقیقــت اســت که
رفــع مشــکالت محیــط زیســت کشــور
صرفــاً منــوط بــه یــک فــرد نیســت و
مجموعــهای از عوامــل در حــل ایــن

مشــکالت تأثیرگذار هســتند امــا با این
همــه مــن معتقــدم رئیــس ســازمان
محیــط زیســت قبــل از هــر چیــز بایــد
فــن مدیریــت را خــوب بدانــد و اینکه
بتوانــد نقــش یــک هماهنگکننــده
را بیــن کارشناســان و تصمیــم گیــران
ایفــا کند نــه اینکه به جای کارشناســان
تصمیمگیری کند و نظرات خودش را
هم به آنها اعمال کند.
او میافزایــد :چنیــن مدیــری حتی
الزم نیســت که حتماً مدرک مرتبط با
محیط زیست داشته باشد چون محیط
زیســت اساســاً یک علم بینرشــتهای
اســت امــا بایــد ایــن رئیس با مســائل
و مشــکالت محیــط زیســت بــه خوبی
آشــنایی داشــته باشــد و آگاهــیاش از
مســائل باال باشــد کــه این امــر لزوماً با
مــدرک دانشــگاهی تأمیــن نمیشــود
بلکه بــا دغدغهمندی و عالقه اوســت
که ارتباط مســتقیم دارد .به طور مثال
رئیــس آینده ســازمان محیط زیســت
باید مواضع شفافی در حوزه مدیریت
مناطق حفاظت شــده و تنوع زیســتی
داشته باشد ،از آسیبهای محصوالت
تراریختــه در ایــران و دنیــا و خطراتش
برای تنوع زیســتی آگاه باشــد .شریفی
خاطرنشــان کــرد :متأســفانه یکــی از
آســیبهای وارده بــه محیــط زیســت
ما بــه دلیل سیاســی بــودن و مالحظه
کاری رؤســای این سازمان در نیم قرن
گذشــته بوده ،صرفنظر از اینکه رئیس
ســازمان چــه گرایشــات سیاســی دارد
بایــد بعــد از آمدن به ســازمان تمامی
مالحظــات جناحــی و سیاســیاش
را کنــار بگــذارد و کامــاً مســتقل
عمــل کــرده و تنهــا جانبــداریاش
از منافــع محیــط زیســت در ســطح
ملی باشد.

7

افزایش شانس محسن هاشمی
برای ریاست شورای شهر تهران

یک منتخب شورای پنجم گفت :هیأت رئیسه شورای
شهر پنجم در جلسه آینده منتخبان بررسی میشود.
حســن خلیــل آبادی بــا بیان اینکــه یکشــنبه(امروز)
جلسه منتخبان پنجم برگزار نمیشود ،به مهر گفت :گزینههای رئیس شورای
شهر احتماالً در جلسه چهارشنبه مورد بررسی قرار میگیرد و هنوز هیچ بحثی
در جلســات منتخبان در خصوص رئیس شــورا نشــده اســت .وی در پاســخ به
پرسشــی درخصــوص اســتعفای دو گزینــه شــهرداری بــه نفع نجفی و شــائبه
نمایشــی بودن جلسات ارائه برنامه نامزدها ،افزود :اینکه قابل پیش بینی بود
آقــای نجفــی از میان گزینهها انتخاب شــود یــک بحث اســت و اینکه انصراف
ســایر نامزدها از پیش طراحی شده باشد و تمام جلسات نمایشی باشد بحث
دیگری است که درست نیست .آقای نجفی در رأیگیری ابتدایی نیز تمام آرای
منتخبان را به دست آورده بود ،اما منتخبان واقعاً برنامههای تمام گزینهها را
بررســی کرده و پس از مقایســه تمامی برنامهها در خصــوص انتخاب گزینهها
بحث و بررســی کردند .روز گذشته احمد مســجدجامعی در توئیتر خود اعالم
کرد به محســن هاشــمی گفتم دوره چهارم شــورا برای وحــدت اصالحطلبان
نامزد ریاست میشدم و امروز به همین دلیل تمایلی به نامزدی ندارم .به نظر
میرسد با انصراف مسجدجامعی ،شانس محسن هاشمی برای ریاست شورا
بیشتر است.

انتشار بیش از  40کتاب پژوهشی در حوزه جوانان
معــاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان از انتشــار بیش از
40کتــاب پژوهشــی بــا هــدف بررســی وضعیت ســامت ،آمــوزش ،اوقات
فراغت ،وضعیت ازدواج و طالق جوانان و ...خبر داد.
بــه گــزارش «ایران» ،محمدرضا رســتمی بــا تأکید بر نقــش جوانان در
عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و پیشــبرد توســعه پایدار کشــور ،گفت:
پیشــبرد اهداف توسعه پایدار نیازمند فراهم کردن بسترهایی برای حضور
جوانــان در جامعه ،نقشآفرینی ،شــکوفایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای
بالقوهشــان است .بنابراین شــناخت مدیران و بدنه کارشناسی از وضعیت
جوانان در ســطح ملی و اســتانی بسیار مهم و اساسی اســت و میتواند در
برنامهریــزی بــرای بهبود وضعیــت و تســهیل نقشآفرینی جوانــان تأثیر
چشــمگیری داشــته باشــد .وی با اشــاره به کمبــود مطالعات بــا محوریت
جوانــان در حوزههــای مختلف بیــان کرد :برای تحقق مشــارکت گســترده
جوانان در همه عرصهها نیاز به شناخت کافی وضعیت احساس میشود.
بــه همیــن دلیــل اقــدام بــه بررســی وضعیــت تحــوالت جمعیــت جوان،
بهداشــت و ســامت ،آموزش و تحصیــات ،فضای کســبوکار ،وضعیت
ازدواج و طــاق و درنهایــت اوقــات فراغــت جوانان اســت .این بررســیها
در قالــب  40کتــاب پژوهشــی بــا همیــن عناوین تهیهشــده اســت .معاون
ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان وضعیــت کســبوکار و
اشــتغال جوانان را از مهمترین مســائل روز کشــور دانســت و گفت :یکی از
کتــب پژوهشــی تهیهشــده از ســوی معاونت ســاماندهی امــور جوانان هم
گزارش شــناخت فضای کسبوکار جوانان است که مشتمل بر چهارفصل
مطالعــات وضعیــت اشــتغال و بیــکاری ،بــازار کار ،وضعیــت عرضــه و
تقاضای نیروی کار میشود.

