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گفتوگو با دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن ،مدیر شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر

مدیریت شبکه بهداشت و درمان ری
سختتر از اسالمشهر است
اگر میخواهیم روی پزشک خانواده کار کنیم باید خیلی برنامهریزی کنیم؛ نمیشود یک کاری را یک شبه انجام داد
یکی از مشکالت ما در ایران مستندسازی و چیزهایی شبیه این است یعنی خیلی وقتها کارهایی خوبی در سیستم
میشود اما هیچ جایی ثبت نمیشود
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ویژهنامه نوروزی
دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن

همیشه وقتی نگاهت میکند سرش رو به پایین است اما وقتی به چشمهایت نگاه میکند احساس
می کنی همه افکارت را میخواند .دکتر سلمانی این روزها از ری به اسالمشهر رفته از جایی که
خیلی دوستش داشتهاند به جایی رفته که یک مدیر ویژه داشته؛ دکتر معتمد؛ انسانی دوست
داشتنی و با ادب که بسیار قابل احترام است؛ اگر قرار است کسی جای دکتر معتمد بنشیند باید
کسی باشد که بتواند خال او را پر کند و دچار مشکل نشود .دکتر سلمانی ویژگیهای خاصی دارد که
باعث میشود کارکنان شبک ه اسالمشهر غمِ نبودن او را راحتتر تحمل کنند .رسیدگی به وضعیت
معیشتی و رفاهی کارکنان ،تخصص اوست اما سختگیریهایی دارد که گاهی تحملش آسان
نیست .او از یک نظم و انضباط و دیسیپلین خاصی در مدیریت بهره میبرد و مشخصه مدیریتی
او برنامهریزی دقیق است.
[خبرنگار :مهدی گلپایگانی ] [عکس :جمشید ربیعی ]

در آغاز گفتوگــو خودتان را برای

یک کتاب منتشر کردید که نامش

آنان که دوست دارند شما را بشناسند

«پدر ،مادر و پرورش فرزند» است در

من متولد  15آذر سال  1350در ندوشن
یزد هستم که پسوند فامیلی من هم هست.
تا دیپلم را در همین شــهر درس خواندم؛
ســال  1369با رتبه  11منطقه  2دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز قبول شدم و پزشکی
را در شــیراز گذراندم؛ به یزد برگشتم و در
حالی کــه دوران طــرح را میگذراندم به
عنوان مدیر شبکه شهرســتان اشکذر در
یزد منصوب شدم .سه ســال ،مدیر شبکه
بودم .سال 81همزمان با ازدواجم به اصرار
خانواده همسرم که در تهران ساکن بودند
به پایتخت آمدم و تا اردیبهشــت سال 89
بهعنوان مدیرگروه گسترش شبکه معاونت
بهداشت فعالیت کردم و پس از آن به عنوان
مدیر شبکه بهداشت و درمان به شهرستان
ری رفتم تا آذر سال  92که به عنوان مدیر
شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر انتخاب
شدم البته در زمان دکتر رستمیان از نیمه
دوم ســال  83تا نیمه دوم سال  84به طور
همزمان معاون فنی معاونت سالمت بودم.
اول اسفند سال  1381ازدواج کردم و یک
پسر شش ساله دارم.

ایده این کتاب را در دورانــی که خداوند
میخواست فرزندی را به من هدیه بدهد و
بعد از اینکه پسرم به دنیا آمد در سر داشتم؛
یکسری مشکالت شایعی هست که خیلی
از آنان در بچهها طبیعی اســت؛ یکسری
مسائل عادی در بچههاست که خانوادهها
یک نگرانیهایی پیــدا میکنند؛ من برای
حل مشــکل به متون مراجعه میکردم و
میدیدم که یک چیز طبیعی است و خیلی
اهمیتی نــدارد بنابرایــن اینجوری حس
کردم که چون من پزشک هستم و میتوانم
به رفرانسها مراجعه کنم بهتر میتوانم به
افرادی که اطالع ندارند کمک کنم ایبسا
به خاطر یک مشکل ساده بخواهند بچه را
به این بیمارستان و آن بیمارستان ببرند و
یا به دنبال این مطب و آن مطب بیفتند و
گاها کلی عوارض برای بچه و هزینه برای
خودشــان ایجاد کنند برای همین شروع
به جمعآوری مطالب کردم؛ هرجا که یک
چیزی را میخواندم نتبرداری میکردم
و کمکم دیدم خیلی بد هم نشــد؛ از نظر
تغذیهای هم دردورانی که میخواســتیم

معرفی کنید؟

مورد این کتاب توضیح میدهید؟

در مجموع در
حیطهکاری
تاکنون 8عنوان
کتاب را به عنوان
نویسندهاصلی
تالیفکردمکه
مرتبطبامسائل
کاری بوده است

غذای کمکــی را برای بچه شــروع کنیم
مطالب خوبــی را جمعآوری کــردم بعد
دیدم که حیف است تبدیل به کتاب نشود
در تدارک تهیه این کتــاب بودم که رفتم
شهرری و درگیر مســئولیت شدم و دیدم
که فرصتم بسیار کم است برای همین به
سرکار خانم نقوی که از همکاران قبلی من
در گسترش شبکه بود این مساله را گفتم
و ایشــان گفتند اگر میخواهید بدهید تا
مــن آن را جمعبندی و تبدیــل به کتاب
کنم .ایشان همکاری کرد و آن را تبدیل به
کتاب و در  10هزار تیراژ با هزینه شخصی
چاپ کردیم؛ یک تعدادی را به سه شبکه
تابعه دانشگاه دادیم که در مراکز بهداشتی
درمانی پخش کردنــد و تعدادی را هم در
بازار نشر توزیع کردیم که به فاصله یکسال
تمام شد.
به چاپ دوم هم میرسد؟

چاپ دوم را هم می توان انجام داد اما پیگیر
آن نشدیم .اگر ناشر منصفی گیرمان بیاید
دوباره چاپ میکنیم .صنعت نشر کشور ما
طوری است که اگر خود فرد دست اندرکار
نباشد برای توزیع کتاب اذیت میشود؛ اگر
ناشر مناسبی پیدا کنیم کتاب خوبی است؛
کسانی هم که آن را خواندهاند نظر خوبی
داشتهاند.
آیا به نویسندگی عالقهمند هستید و

آیا کتابهای دیگری هم نوشتید؟

در مجمــوع در حیطــه کاری تاکنون 8
عنوان کتاب را به عنوان نویســنده اصلی
تالیف کــردم که مرتبط با مســائل کاری
بوده اســت ،یک کتاب دیگــری که اخیرا
چاپ شــد کتاب راهنمــای ازدواج موفق
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است و خیلیها حوصله ندارند که کتاب
قطور و سنگین بخوانند یک کتاب خالصه،
مختصر و مفید را به نــام راهنمای ازدواج
موفق تهیه کردیم.
یک کتاب هم هست به نام رازهای ازدواج
موفق که ســعی کردیم به صورت کوچک
و کم حجم تهیه کنیم که در یک ســاعت
میتوان آن را خواند؛ مــن یک عدد از این
کتاب را به شما هدیه میدهم.

اســت یکی از کارهایی که شبکهها انجام
میدهند بحث مشاوره قبل از ازدواج برای
زوجهای جوان است این مشاورهها خیلی
کالسهبندی شده و خوب نبود؛ افرادی که
مشاور بودند خیلی تعلیم دیده و توانمند
نبودند به اضافه اینکــه زمانی که ما برای
مشاوره به زوجها دسترسی داشتیم زمانی
بود که عجله داشتند و فقط آمده بودند که
آزمایش بدهند و مراسم عقد و عروسی را
برگزار کنند؛ گرفتاریهایشــان به حدی
آقای دکتر از ما گذشته که بخواهیم
زیاد اســت که تمرکز الزم برای یادگیری
ندارند بنابراین زمانی که مدیر شبکه شدم این کتاب را بخوانیم.
فکر کردم که این کتاب خوبی برای زوجین اتفاقا نگذشته است(خنده) وقتی این کتاب
است؛ با توجه به اینکه عصر ما عصر سرعت را نوشتم و به خانه بردم همسرم این کتاب
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اصول کاردر
شبکهها یکی
است ولی
جنسش فرق
میکند ،شبکه
ری منطقه
وسیعتری
است و خیلی
گستردهتر است
به همین دلیل
پشتیبانی شبکه
خیلی سخت
میشود.

را خواند و گفت چیزهایی که نوشتی خوب
است اما چرا خودت به آن عمل نمیکنی
(خنده)
یک بخش از این کتاب تفاوت روانشناختی
زن و مــرد و چگونگی ارتبــاط عاطفی در
ابتدای ازدواج است ،آســیبهای زندگی
مشترک ،راههای تحکیم خانواده و آشنایی
با مسائل زناشوییاست به طور مثال کتاب
مردان مریخی ،زنان ونوســی که خواندن
آن خیلی توصیه میشود را در حدود 12
صفحه خالصه کردهایم .این کتاب در هر
سه کلینیک شــبکه برای فروش گذاشته
شده البته با هزینه دانشگاه چاپ شده و در
کلینیکها توزیع میشود.

ویژهنامه نوروزی
دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن

در مورد شــهرتان ندوشــن کمی

توضیح دهید.چه جور شهری است؟

ندوشن یک شــهر کوچک در شمال غرب
استان یزد اســت ،در واقع از نظر موقعیت
جغرافیایی در جنوب باتالق گاوخونی قرار
گرفته که متاسفانه االن خشک شده است.
نســبت به منطقه کویری یزد ،یک منطقه
کوهستانی است و آبوهوای خوبی دارد؛
مردم بافرهنگی دارد و تعداد افراد تحصیل
کرده در آن زیاد اســت ،در آن سالی که
من دیپلم گرفتم از  25همکالســی من 8
نفر پزشــکی و دو نفر دندانپزشکی قبول
شــدند و بقیه هیچکدام کمتر از لیسانس
نرفتند .صفت مهماننوازی که خاص همه
ایرانیان اســت در این شــهر هم هست و
مثل مردم یزد ،مذهبی هستند .چون این
منطقه ،منطقهای کوهســتانی و سرسبز
است دامداری در ان زیاد و سوغات اصلی
آنجا لبنیات است.
پدر و مادرتان االن آنجا هستند؟

بله هنوز هم در آنجا هستند.
به شبکه اسالمشــهر برویم شما به

جای آقای دکتر معتمد ،هدایت شبکه

بهداشت و درمان اسالمشهر را به عهده
گرفتید ،ایشان یک شخصیت ویژ های

دارد که همه کارکنان اینجا به شــدت

دوستش میداشــتند و دارند و این بر
کسی پوشیده نیســت؛ میخواستم

بدانم شــما در ابتــدای کارتان برای
ارتباط با کارکنان اینجا به مشــکلی

برنخوردید؟

احســاس نکردم کــه همــکاران نگرانی
داشــته باشــند خصوصا وقتی یک مدیر

در طوالنی مدت بیشتر جواب میدهد.

جدید میآید کارمندان از پیشینه او سوال
میکنند ،توفیقی که خدا داده بود من در
با توجه به اینکه شهرســتان ری و
شبکه ری خیلی بدنام نبودم بنابراین وقتی
که قرار شد به اینجا بیایم همکاران سواالتی اسالمشهر دو شهرستان جدا از تهران
پرســیده بودند که خدا را شــکر بازخورد هستند و شما تجربه کار کردن در هر
خوبی داشت انشاءاهلل بتوانیم در کنار هم دو شبکه بهداشت و درمان را دارید چه
تفاو تها و شباهتهایی بین دوشبکه
به خوبی کار کنیم.
هست؟
ویژگیهای دکتر معتمد چه بود که

تا این حدکارکنان به او عالقه داشتند؟

مهربانی خیلی زیــاد و صبر و حوصله زیاد
ندوشن یک و وقتی که برای کارکنان میگذاشــتند؛
شهر کوچک طبیعتا مدیری که گوش شنوا داشته باشند
در شمال غرب کارمندان دوستش دارند.
استان یزد
شــما خودتــان در شــبکه ری
است .نسبت به
منطقه کویری طرفدار زیادی داشــتید این را از روی
یزد ،یک منطقه کامنتهایی که در سایت درج میشود
کوهستانی است به خوبی میتوان دریافت؛ موفقیت شما
و آبوهوای در ری به چه چیزهایی مربوط است؟
خوبی دارد من هرجا باشم سعیام بر این است که کار
اصولی انجام دهم .اگر سعی کنید قانونی
کار کنید ممکن اســت کــه در ابتدا یک
درصد کمی خوششان نیاید اما عمده افراد
وقتی که تالش میکنند و نتیجه میگیرند
و استفادهاش را میبرند؛ احساس رضایت
میکنند و میدانند اگر درســت کارکنند
کسی هست که هوایشان را دارد مهمترین
مشکلی که در سیســتمهای اداری وجود
دارد این اســت که طرف احساس میکند
که هر چقدر کارکند کســی او را نمیبیند
و آن که کمتر کار میکند و بیشتر حاشیه
دارد بهتر دیده میشود؛ من سعی میکنم
به کسانی بیشتر رسیدگی کنم که بهتر کار
میکنند برای همین احساس میکنم که

اصــول کاردر شــبکهها یکی اســت ولی
جنسش فرق میکند ،شــبکه ری منطقه
وسیعتری است و خیلی گسترد هتر است
به همین دلیل پشــتیبانی شــبکه خیلی
سخت میشود .ضمن اینکه بافت اجتماعی
و فرهنگی شــهرها نیز با هم فرق میکند
مثال ری بافت ســنتیتری دارد و از تهران
قدیمیتر اســت توقعاتی که مســئوالن
شــهرری دارند یک مقدار از اسالمشــهر
بیشتر است در مجموع فکر کنم مدیریت
شبکه ری سختتر از اسالمشهر است.
دکتر معتمد ارتباط خیلی نزدیکی با

امام جمعه ،فرماندار ،آموزش و پرورش

و دیگر سازمانهای اسالمشهر داشت
آیا این انتظار از شــما هم در ســطح

شهرستان هست؟

انتظار دارند و ما هم در ارتباط هستیم.
آیا به نظر شما دکتر معتمد بیش از

حد اداری با مسئوالن شهرستان ارتباط

داشت؟

بله شاید به خاطر این بود که مدت طوالنی
در این شهرستان مدیر بودند دکتر معتمد،
هم در کســوت مدیر و هم معاون مدت نه
سال در اسالمشــهر بودند و همین زمان
طوالنی باعث آشنایی بیشتر میشود.
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آیا شما همین روند را ادامه میدهید؟

از نظــر اداری در جلســاتی کــه برگزار
میشــود شــرکت میکنم و کارهایی که
وظیفهمان هست را انجام میدهیم مطمئنا
آن انتظاراتی که از شــخص دکتر معتمد
داشتند از من ندارند.
برای اولینبار در سطح شبکهها در

دانشــگاه ما ،یک خانم به عنوان مدیر
شبکه انتخاب شــد که از قضا همکار

شما در ری بود و االن جانشین شماست
نظرتان چیســت؟ آیا دکتر تاجیک از

عهده این سمت بر میآیند؟

خانم دکتر تاجیــک را قبل از اینکه به ری
بروم در طــرح پایش دیابــت در معاونت
میدیدم وقتی هم بــه ری رفتم دیدم فرد
توانمندی اســت؛ از نظــر کاری و روابط
بینبخشی یک فردی است که میتواند به
خوبی اداره کند احساس من این است که
حتما موفق خواهد شــد .من بیتعارف به
شما میگویم که خانم دکتر از من خیلی
بهتر است .من در ابتدا شناختی از ایشان
نداشــتم و بارها به دکتر خوشــرو معاون
خودم هم میگفتم که اگر او را میشناختم
حتما معاون خودم منصوب میکردم .فرد
قوی و توانمندی است و حتما از پس این
کار برمیآید.
شما یک دوســتی دیرینه با دکتر

قیومزاده ،رییس مرکز بهداشت جنوب
تهران که از قضا یزدی هم هستند دارید

این دوســتی از کجا نشات میگیرد؟
همیشه در مراسمها و جلسات در کنار

هم دیده میشوید؟

من زمانی کــه در یزد مدیر شــبکه بودم
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ایشان هم در جای دیگری مدیر شبکه بود.
آشنایی ما از همان جا شــروع شد ایشان
برای انتقالش به تهران با من صحبت کرد
و بعد با هم پیش دکتر ابوالحسنی رفتیم و
با رزومهای که از دکتــر قیومزاده گرفتند
دیدند نیروی خوبی هستند در همان زمان
به دنبال مدیرگــروه برای واحد بیماریها
بودند که دکتر را به تهران انتقال دادند من
ازسال  78ایشــان را میشناسم و دوست
هســتیم .در دوره  MPHنیــز همکالس
بودیم.
آیا زمانی که به اسالمشــهر آمدید

در سطح کارشناسان مسئول ستادی
تغییر دادید یا خیر؟

احســاس میکنم کارشناســان مسئول
ما خوب و توانمند هســتند مگــر اینکه
اقتضائات زندگیشان ایجاب کند که بروند
و گرنه خیلی قصد تغییر ندارم.
اما ظاهرا از نظر فیزیکی اهل تغییر

و تحول دادن هستید؟ کال مکان حوزه

ریاست را تغییر دادهاید؟

تغییر و تحول خوب است اگرکه احساس
کنید که از نظــر کاری کســی میتواند
همراهیت کند و اهــداف و برنامههایی را
که دارید بتواند انجام دهد؛ مگر اینکه کسی
بعد از یک مدتی به این نتیجه برســد که
نمیتواند آن طور که میخواهید کار کند
بنابراین اگر گزینه دیگری باشد که بتواند
انجامش دهد ترســی بــرای تغییر دادن
مسئوالن شــبکه ندارم اما اگر واقعا کسی
کارش را خوب انجام میدهد دلیلی ندارد
که تغییر دهیم.
شما با آقای سلمانی گوینده شبکه

یکی از
مشکالت
ما در ایران
مستندسازی و
چیزهایی شبیه
این است یعنی
خیلی وقتها
کارهایی خوبی
در سیستم
میشود اما
هیچ جایی ثبت
نمیشود

خبر نسبت هم دارید؟

در واقع پدران ما پسرعمو هستند.
زمانی کــه از معاونت به ری و بعد به

اسالمشهر رفتید نشان دادید که به کار

رسانهای اعتقاد دارید و این را از افزایش

اخبار در سایت دانشگاه در زمانی که

شما در یک واحد مسئولیت میگرفتید
را میتوان فهمید؟ نظرتان چیست؟

یکی از مشکالت ما در ایران مستندسازی
و چیزهایی شــبیه این است یعنی خیلی
وقتهــا کارهایــی خوبی در سیســتم
میشــود اما هیچ جایی ثبت نمیشــود
منظور مــن فقط برای تبلیغات نیســت.
برای این اســت که فردا فرد دیگری که
جای من میآید هیچ پیشــینهای ندارد
تا الاقل کارها را از صفر شــروع نکند به
همین دلیل معتقد هســتم خبر میتواند
این کار را بکند و برای همیشه آن را نگه
دارد بنابراین به کار اطالعرســانی خیلی
اعتقاد دارم خودم هم نویســنده هستم و
یک وبالگ شخصی هم دارم که اخیرا آن
را تبدیل به سایت کردم.
ارتباط شما با کارکنان چطور است

پشت درهای بسته نمیمانند؟

ســعی ما بر این اســت که بتوانند من را
ببینند مالقات عمومی مــا روز محدودی
نیست هر وقت به یک تعداد مشخص برسد
دعوتشان میکنیم.
یکی از محورهایی که دکتر جعفریان

تاکید دارند احترام به دیگران اســت

مصادیق آن به نظر شما چیست؟

مهمترین ایــن موضوع ،اربــاب رجوع ما

هســتند ،یعنی هرچقدر بتوانیم خدمت
مناسبتر به آنها بدهیم حتما احترام آنها
را حفظ کردهایم .در سیســتم اداری هم
باید ســعی کنیم حرمت افراد حفظ شود،
در حدامکان اگر حتی بخواهیم کســی را
تنبیه و یــا تغییری ایجاد کنیــم اول او را
توجیه کنیم و فرصت دهیم تا شاید با تذکر
معمولی مشکلش حل شود این سیاست را
درری داشتم و این جا هم دارم.
در خصوص شبکه بهداشت و درمان

اسالمشهر کمی توضیح میدهید؟

این شــبکه با  16مرکز بهداشتی درمانی،
 19پایگاه بهداشتی مشــارکتی 7 ،پایگاه
بهداشتی دولتی و  16خانه بهداشت504 ،
هزار جمعیت را تحت پوشش دارد.
اخیــرا دکتر جعفریان از شــبکه

بهداشــت و درمان اسالمشهر بازدید

کردند نظرتان را در خصوص این بازدید
بفرمایید؟ آخرین بار ســال  84آقای
دکتر الریجانی به اسالمشــهر آمدند

و دیگر هیچ مســئول بلندپایهای از

دانشگاه به این جا نیامد.

بله؛ آن موقع من در معاونت سالمت بودم و
در این بازدید حضور داشتم دکتر جعفریان
در این فاصله کم دو بازدید داشتند ،یکی
در ری یکی هم در اسالمشــهر همین که
مدیریت دانشگاه به شبکهها اینگونه دقت
داشته باشــند و به فیلد بیایند و وضعیت
شبکه را ببینند قطعا باعث تغییرات خوب
در سیستم میشود.
برای همــکاران بازخورد خیلــی خوبی
داشت ،خوشــحال بودند و میگفتند که
ما سالهاست جز در رده معاونت بهداشت
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هیــچ کســی را در اینجا ندیدیــم .دکتر فقط کاراست اصال به دنبال عنوان نیستند
جعفریان پنج ساعتی از حوزههای مختلف و میخواهند کا ِر خــوب انجام دهند .این
افراد طالی نایاب هســتند و باید سیستم
شبکه بازدید کردند.
قدر آنها را بداند.
شــما چندین ســال در کنار دکتر
دکتر رشــیدیان ،رییس جدیدتان
ابوالحسنی معاون اســبق بهداشت
دانشــگاه بودید نظرتان در رابطه با چطور؟
ایشان چیست؟
من از سال  86ایشان را می شناسم .شاگرد
وقتی صحبت از بهداشت در کشور میشود
نام دکتر ابوالحســنی هم میآید ،هم یک
فردآکادمیک هســتند و هم تجربه خوبی
دارند؛ از نظر اخالقی هم فوقالعاده و الگوی
خوبی برای ما هســتند ،من از آشنایی با
ایشان لذت میبرم .به اضافه اینکه هدفشان
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دکتر رشیدیان در دوره  MPHبودم .من و
دکتر قیومزاده پایاننامه خودمان را با دکتر
رشیدیان گرفتیم؛ دکتر ،فوقالعاده دقیق و
پرحوصله هستند .برای کارهایشان خیلی
انرژی میگذارند و بــا وجودی که تجارب
اولیه مدیریتیشان در این سطح است فکر

احساسمیکنم
کارشناسان
مسئولما
خوبوتوانمند
هستندمگر
اینکهاقتضائات
زندگیشان
ایجابکندکه
بروند و گرنه
خیلیقصدتغییر
ندارم

کالسیک دارند؛ در مدیریت مهم است که
کسی که میخواهد مدیریت کند فکرش
کانالیزه باشد .این جور افراد در هر حوزهای
بروند موفق میشوند.
ایشان بیشتر یک فرد سیاستگذار

است یا یک مرد اجرایی؟

حوزه ســتادی دانشــگاه مثــل معاونت
بهداشــت یک حوزه اســتراتژیک است و
نه حوزه اجرایی صرف؛ بخــش نظارتی و
برنامهریزی در آن خیلی بیشــتر از حوزه
اجرایی اســت یعنی حوزهای است که اگر
یک آدم سیاســتگذار خوب باالی سر آن
باشد میتواند موفق شود.
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مالک شــما برای انتخاب سرپرستان
مراکز بهداشتی درمانی چیست؟

تجربه کار ،حسن سابقه و مقبولیتی که بین
همکاران دارند و همراهی با سیاستهای
مدیریتی.
کسی را تاکنون تغییر ندادید؟

هنوز نه به جز دو تغییر که اجتنابناپذیر
بود و در دوره دکتــر معتمد تصمیمگیری
شده بود و من فقط ابالغ زدم.
به نظر شما در بین سه شبکه رقابت

وجود دارد؟

بیشتر رفاقت است تا رقابت.
آیا در طرح پزشــک خانواده با هم

رقابتی نداشتید که بگویند کدام شبکه

قویتر عمل میکند؟

قناعتبزرگترین
نعمتوگنج
بیپایانو بدترین
چیز حرص و
ولع است .با
توجهبهشرایط
اقتصادیکشور
اگربتوانیمسال
آیندهقناعتکنیم
هیچگاهاحساس
دلزدگی ،ناراحتی
و افسردگی
نخواهیمداشت

نظرتان در رابطه بــا روابط عمومی

دانشگاه و سایت دانشگاه چیست؟

در این ســالها خیلی فعال بوده و خوب
کار کرده اخیــرا دیدگاههای خوانندگان
را بیشــتر فعال میکنید و فرصتی برای
مدیــران ایجــاد میکند کــه بدانند چه
وضعیتــی دارند فکــر میکنم کــه اگر
دیدگاهی توهینآمیز نباشد دلیلی ندارد
که منتشر نشود.

فعالیت هست احترام بگذارم البته یکی از
مشکالت ،وضعیت نیروی انسانی ماست ما
در مورد نیرهای رســمی از اختیار زیادی
برخوردار نیســتیم اگر واقعا احساس کنم
کسی برای سیستم معضل درست میکند
تعارف ندارم.
پیام نوروزی شما چیست؟

مردم شــهر یزد به شــهر قنوت و قنات
و قناعت مشهور هســتندکه حرف قاف
را هم غلیــظ میگویند ،واقعــا قناعت
انتقادپذیر هستید؟
بزرگتریــن نعمــت و گنــج بیپایان و
سعی میکنم باشم.
بدترین چیز حرص و ولع است .با توجه
در طول دوران کاری خود کســی را به شرایط اقتصادی کشــور اگر بتوانیم
ســال آینده قناعــت کنیــم هیچگاه
اخراج کردهاید یا توقف طرح زدهاید؟
با توجه به روحیهای کــه گفتم هدفم این احساس دلزدگی ،ناراحتی و افسردگی
است که به کســی که کار میکند و اهل نخواهیم داشت.

واهلل نمیدانم که جواب این ســوال برای
چاپ مناســب هســت یا نه؛ طرح پزشک
خانواده طرحی بود که تقریبا هیچکدام از
ما مدیران شبکه قبول نداشتیم و در شرایط
اجبار این کار را انجــام میدادیم و فقط به
خاطر اینکه مدیریت ارشد میخواست این
کار را انجام دادیم وگرنه میدانســتیم این
روش کار نتیجه نمیدهد .میدانستیم که
ِ
آخرش به شکست میرسد اگر میخواهیم
روی پزشــک خانواده کار کنیم باید خیلی
برنامهریزی کنیم نمیشــود یک کاری را
یک شــبه انجام داد به ویژه اینکه با بخش
خصوصی درگیر هستید و باید او را وارد گود
کنید.خب با وجودی که هیچ کدام موافق
نبودیم اما در شرایط فشار انجام دادیم.
نوروز امسال کجا میروید؟
یک سفر به یزد و اگر بشود شمال.
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