
ــى فعاليت دولت  ــه ماه هاى پايان اكنون ك
ــت، وجود  ــدن اس ــال سپرى ش ــم در ح ده
ــتان ها، سوال هاى  برخى كمبودها در شهرس
ــيارى را ايجاد مى كند. در سال هاى اخير  بس
ــا و عملكردهاى  ــئوالن در حالى از آماره مس
خود  سخن گفته اند كه گويى همه مشكالت 
ــته طورى وانمود  حل شده است. از آن گذش
ــته هيچ خدمتى  مى شد كه دولت هاى گذش
ــور نكرده اند. اما اكنون روشن  به مردم و كش
ــا، هنوز  ــه تالش ه ــود هم ــه باوج ــده ك ش
ــود دارد. از جمله  ــيارى وج ــاى بس كمبوده
ــات درمانى و  ــود خدم ــا، كمب اين كمبوده
ــهريار است.  ــتان ش ــتانى در شهرس بيمارس
ــهريارى نيازمند  ــهروند ش اكنون اگر يك ش
خدمات درمانى بيمارستان تامين اجتماعى 
ــيارى از ضعف ها در  شهريار باشد، متوجه بس
ــود. احتماال او ناچار خواهد  اين زمينه مى ش
ــش راهى  ــود يا نزديكان ــد براى درمان خ ش
تهران يا شهرهاى ديگر شده و بايد هزينه هاى 
سنگينى را پرداخت كند.  شهرستان شهريار 
ــود جاى  ــت بااليى كه درخ ــر جمعي عالوه ب
ــتان در ــود بيمارس ــه دليل نب ــت، ب داده اس

 شهرستان هاى مالرد و قدس، روزانه پذيراى 
ــت. از سوى ديگر  بيماران اين شهرستان هاس
رشد روز افزون جمعيت در اين منطقه با رشد 
امكانات بهداشتى و درمانى متناسب نبوده و 
ــكالت فراوانى را براى شهروندان  همين مش

ايجاد كرده است.
  چنـدگام عقب تـر از اسـتاندارد 

كشورى  
ــك و مراكز تخصصى در برخى  كمبود پزش
بخش ها شهروندان شهريارى را همچنان ناچار 
ــديد ترافيك اين  ــت و تش به مراجعه به پايتخ
ــير پرتردد مى كند. اين در حاليست كه در  مس
ــرانه تخت بيمارستان در  ــال گذشته س چند س
ــتان تغيير چشمگيرى نداشته است.  اين شهرس
ــهريار به ازاى هر 4 هزار و 200 نفر  اكنون در ش
ــتانى وجود دارد. در حالى كه  يك تخت بيمارس
ــور در اين زمينه، يك  بنابر سرانه استاندارد كش
ــته  ــزار نفر بايد وجود داش ــه ازاى هر ه تخت ب
ــد. نبود تخصص هايى مانند مغز و اعصاب و  باش
ــكى، باال بودن  كمبود امكانات و تجهيزات پزش
ــود متخصص در  ــان و همچنين نب هزينه درم
برخى از مراكز درمانى شهريار از جمله ضعف  ها 
ــى در اين  ــات درمان ــاى ارائه خدم و كمبوده
شهرستان است. در برخى از موارد اين كاستى ها 
باعث فوت شهروندان شهريارى نيز شده است. 

پول محورى به جاى بيمار محورى
ــاره اين  ــهريار درب ــهروندان ش يكى از ش
ــد: اكنون  ــون» مى گوي ــه «قان ــكالت ب مش
ــهريار ــتان ش ــاى شهرس ــتان ه در بيمارس

ــار محورى وجود  ــورى به جاى بيم  پول مح
ــكل بيمار توجهى  ــى به مش دارد و ديگر كس
نمى كند.  وى كه نخواست نامش عنوان شود، 
مى افزايد: اگر بيمارى پول كافى نداشته باشد 
تا به بيمارستان ها و مراكز درمانى خصوصى 
ــتاران  مراجعه كند، بايد تمام رفتار هاى پرس
ــتان هاى دولتى به ويژه  و ديگر كادر بيمارس

ــهريار را تحمل كند.  ــى در ش تامين اجتماع
ــن اجتماعى مراجعه  ــتان تامي اگر به بيمارس
ــد كه به  ــت را دارن ــنل اين ذهني كند، پرس
ــتان  ــن خدمات را بيمارس صورت رايگان اي
ارائه مى دهند. اين شهروند تاكيد مى كند: به 
همين دليل اين پرسنل به خود حق مى دهند 
هر طور كه مى خواهند با بيماران يا همراهان 
ــت كه ما هر  ــار كنند، اين در حاليس آنان رفت
ــتفاده از اين  ماه مبلغ قابل توجهى را براى اس
خدمات پرداخت مى كنيم و اين خدمات به ما 

به صورت فى سبيل  ا... داده نمى شود.
ارتقاى بخش دياليز در شهريار

مشكالت درمانى فقط به اين موارد خالصه 
نمى شود. مسئوالن از كمبودهاى جدى ترى 
خبر مى دهند. مدير شبكه بهداشت و درمان 
ــتان در گفت وگو با «قانون» با اشاره  شهرس
ــتان هاى  ــاى بخش دياليز در بيمارس به ارتق
اين شهرستان بيان مى كند: 90 تخت دياليز 
در اين شهرستان وجود دارد كه به صورت 3

نوبته كار مى كنند و 120 نفر در نوبت انتظار 
هستند. دكتر جمشيد واشانى با بيان اين كه به 

علت اينكه تخت هاى دياليز درآمدزا نيستند 
ــيارى  ــكالت بس در تجهيز اين بخش با مش
ــتيم. ادامه مى دهد: مركز درمانى  مواجه هس
18 تختخوابى براى دياليز از سوى خيران در 
ــدان دور كلنگ زنى  وحيديه در آينده نه چن
خواهد شد. بخش دياليز بيمارستان نور 14

ــت و با اجراى  تختخوابى نيز تعريف شده اس
اين پروژه ها ظرفيت هاى ما از تعداد فهرست 
ــود. وى درباره بيمارستان  ــتر مى ش نيز بيش
ــهريار عنوان  نيمه كاره امام خمينى(س) ش
مى كند: كلنگ  اين بيمارستان در سال 72 به 

ــد، اما عمليات اجرايى و ساخت  زمين زده ش
ــد.  ــال 1386 آغاز ش ــتان در آذر س بيمارس
ــت 100 تخت و  ــتان با بضاع فاز اول بيمارس
اعتبار اوليه 50 ميليارد ريال از سوى گروهى 
ــاز و پس از ــتان آغ از خيران محترم شهرس

ــه دليل  ــى ب ــرفت فيزيك ــد پيش  30 درص
ــانى ادامه  ــكالت مالى متوقف شد. واش مش
مى دهد: اعتبار پيش بينى شده براى تكميل 
اين طرح 320 ميليارد ريال است كه هنگام 
ــه اين طرح  ــراى كار، 30 ميليارد ريال ب اج
ــچ  اعتبارى  ــد. تاكنون هي ــاص داده ان اختص
ــان به اين  ــت و درم ــوى وزارت بهداش از س
ــت و باوجود  ــده اس طرح اختصاص داده نش
ــده بود، اعالم كرده اند  وعده هايى كه داده ش
بودجه اى براى اين طرح ندارند. اين وضعيت 
ــور براى تمام پروژه هاى عمرانى  در كل كش

صدق مى كند.  
ما وارث مشكالت بوده ايم

مدير بيمارستان تامين اجتماعى شهريار 
ــكالت  نيز به «قانون» مى گويد: ما وارث مش
ــته و در  ــته وجود داش ــم كه در گذش بوده اي
چند سال اخير اين بيمارستان شاهد توديع 
ــت، مشكلى كه در كل كشور  3 مدير بوده اس
حكمفرماست. قبول مديريت در بيمارستان 
ــكالت و  ــهريار با مش ــى ش ــن  اجتماع تامي
معضالت بسيارى مواجه است، اما اكنون ارائه 
ــتان به سمت بهبود  خدمات درمانى بيمارس
ــت. دكتر محمود كريمى ادامه مى دهد:  اس
باوجود مشكالتى كه در اين بيمارستان وجود 
ــات مطلوب  ــعى ما ارائه خدم دارد، تمام س
ــال در ابتدا  ــه عنوان مث ــت. ب به بيماران اس
ــگاه بيمارستان تامين  نوبت دهى در آزمايش
اجتماعى 45 روزه بود، اما با برنامه ريزى هاى 
ــده اين نوبت دهى به روز شده است.  انجام ش
ــى مراجعه كنندگان به  ــاره نارضايت وى درب
بيمارستان تامين اجتماعى شهريار مى گويد: 
ــنل در اين  ــم كار و كمبود پرس به دليل حج
ــكالتى در برخورد  ــى مش ــتان، گاه بيمارس
ــا اين توجيه  ــود مى آيد. ام با بيماران به وج
ــب با بيماران نيست. اين  كننده رفتار نامناس
مسئول تاكيد مى كند: شهروندان در صورت 
ــكايت  ــكل مى توانند ش ــه با اين مش مواجه
ــالع دهند و  ــئول مربوطه اط ــود را به مس خ
ــيدگى  ــان ممكن به آن رس ــن زم در كمتري
ــكايات  ــد. در چندين مورد هم ش خواهد ش
ــت. اين  ــده اس منجر به توبيخ فرد خاطى ش
ــتان به سمت  نشان مى دهد كه اين بيمارس
ــتقرار حاكميت  ــات درمانى، اس بهبود خدم
ــردن ــم ك ــى و حاك ــار بخش ــى، اعتب بالين

 بيمارى محورى قدم برداشته است.
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توليد اولين نمونه هاى ماسك گياهى نانوباكتريال در لرستان
طرح اتصال خط 3 متروى تهران به اسالمشهر

اجراي طرح نظارتى ويژه نوروزشهرستان بهارستان
32 پروژه صنعتى در استان تهران افتتاح شد

اجراى طرح زوج و فرد در كرج
كلنگ زنى بزرگ ترين تله كابين كشور در كوهرنگ

تقدير از كارگران نمونه اسالمشهرى
شركت هواپيمايى نفت ايستگاه فرعى در فرودگاه آبادان ايجاد مى كند

«پرده خوانى انقالب» براى اولين بار در ورامين اجرا شد 
بزرگ ترين خشت سفالينه جهان در شاهرود رونمايى شد

براسـاس اعالم مسـئوالن، اسـتان تهران به نسـبت جمعيت خود جزو اسـتان هايى محسـوب مى شود كه سـرانه تخت هاى 
بيمارسـتانى در آن پايين تر از ميانگين كشورى اسـت. البته اين مشـكل در خود تهران كمرنگ بوده و در شهرستان ها كمبود 
تخت هاى بيمارستانى به شـدت احساس مى شود. شهريار از جمله اين شهرهاست كه مشـكالت درمانى در آن خود به يك درد 

تازه براى بيماران و مردم تبديل شده است. 

 
افتتاح سامانه برخط هواشناسي جاده اي 

سامانه برخط هواشناسي جاده اي در 58 نقطه از راه هاي مواصالتي كشور 
با مشاركت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و سازمان هواشناسي به 
بهره برداري رسيد. به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي، علي نيكزاد وزير راه وشهرسازي در آيين بهره برداري از اين سامانه 
با اشاره به اين كه نصب و راه اندازي اين سامانه با توان مهندسي داخل كشور 
بود، افزود: اكنون 6 هزار كيلومتر جاده كوهستاني و 58 گردنه پربارش در 
كشور وجود دارند كه با نصب اين سامانه ها، اطالعات موردنياز آب وهوايي 
در مسيرهايي كه در ارتفاع قرار دارند دريافت و مسافران و رانندگاني كه در 
اين مسيرها تردد مي كنند از وضعيت جوي مطلع مي شوند. وي اظهار كرد: 
اطالعات هواشناسي و پيش بيني آب و هوا، تاثير به سزايي در توسعه عمران، 

رونق كشاورزي و اقتصاد كشور دارد.

حضوربانك تجارت درنمايشگاه اسالمى
ــگاه دستاوردهاى نظام اسالمى در  بانك تجارت با برپايى غرفه در نمايش
پرتو قانون اساسى از بازديدكنندگان اين نمايشگاه استقبال  كرد. به گزارش 
روابط عمومى بانك تجارت، كارشناسان اين بانك با حضور در غرفه به معرفى 
دستاوردهاى اين بانك در اجراى قانون اساسى و تحقق اهداف اقتصادى ايران 
ــد. همچنين بانك تجارت  ــالمى پرداختن به ويژه اجراى اصول بانكدارى اس
آخرين خدمات و برنامه هاى خود در حوزه هاى مختلف كسب و كار به ويژه 

خدمات الكترونيك را به بازديدكنندگان نمايشگاه معرفى  كرد.

معرفى  برترين هاى مسابقه معمارى آرامگاه شمس
تاالر شمس و نگارخانه اكو ميزبان جامعه  معماران ايران بود تا با نمايش 
ــارى آرامگاه  ــابقه طراحى معم ــده در مس منتخبى از ماكت هاى ارائه ش
ــز برگزيدگان را  ــر را معرفى و جواي ــمس تبريز در خوى، طرح هاى برت ش
اهدا كند. به گزارش روابط عمومى موسسه فرهنگى اكو، اين مراسم كه با 
گشايش نمايشگاه در گالرى اكو آغاز شد، با حضور اهالى فرهنگ، هنر و نيز 
نمايندگان مردم خوى همراه بود. حجت ا... ايوبى در اين مراسم گفت: وقتى 
بارگاه شمس تبريزى در ذهن مردم ما ساخته شود، بسيار ساده تر از آن به 
ــابقه  صورت فيزيكى هم مى توان اين آرامگاه را برپا كرد و از اين رو اين مس

جزو نوادر مسابقاتى است كه هيچ بازنده اى ندارد. 

اخبار روابط عمومي

ما وارث مشكالت بوده ايم كه در گذشته 
وجود داشته اسـت و در چند سـال اخير 
اين بيمارسـتان شـاهد توديـع 3 مدير 
بوده اسـت، مشـكلى كه در كل كشـور 
حكمفرماسـت. اما اكنون ارائه خدمات 
درمانى بيمارستان به سمت بهبود است

مدير بيمارستان تامين اجتماعى

90 تخـت دياليـز در ايـن شهرسـتان 
وجـود دارد كـه به صـورت 3 نوبتـه كار 
مى كننـد و 120 نفـر در نوبـت انتظـار 
هستند. به علت اينكه تخت هاى دياليز 
درآمدزا نيسـتند در تجهيز اين بخش با 

مشكالت بسيارى مواجه هستيم

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان

ــان دهنده  ــتان همچنان كه مى تواند نش ــيدن فصل زمس فرا رس
ــى در ميرايى حيات  ــزال اله ــر طبيعى و قدرت الي جلوه هاى بى نظي
طبيعت باشد، مى تواند مشكالتى را نيز ايجاد كند، مشكالتى كه ناشى 
از فعاليت هاى انسانى است. اما  زمستان چند سالى است كه مشكالت 
ــهرهاى كشورمان به دنبال داشته  عديده اى را براى شهروندان كالنش
ــت كه به نوبه خود  است. از جمله مهم ترين مشكالت، آلودگى هواس
ناشى از زيادبودن فرآيند توليد آالينده ها در شهرهاست. در چند سال 
ــدت نگران كننده آلودگى هوا كه در بعضى از روزها به اوج  گذشته، ش
خود رسيده شهروندان بسيارى را به مراكز درمانى كشانده و مشكالت 
ــتند  ــرادى كه دچار ناراحتى هاى قلبى و ريوى هس فراوانى را براى اف

به دنبال داشته است.
از مسائل مرتبط با امور بهداشت و درمان كه بگذريم، تعطيلى چند 
ــكالت مربوط به خود را براى شهروندان  روزه اداره ها و مدارس نيز مش
ــرايط فرآيندهاى ادارى كه در كشورمان  ايجاد كرده است. در اين ش
هنوز هم به همان شيوه سنتى و با مراجعه حضورى به سازمان ها انجام 
مى شود، دستخوش تعطيلى شده و شهروندان را هنگام درخواست هاى 
ــت. اين مسئله زمانى به  كارى خود، با درهاى بسته مواجه ساخته اس
ــهروندان براى انجام امور ادارى به  ــد كه ش باالترين حد خود مى رس
ــى را در اين  ــافرت كرده يا قرارهاى كارى خاص ــهر تهران مس كالنش
روزها تنظيم مى كنند. البته اكنون با بهره گيرى از فناورى اطالعات و 
الكترونيكى كردن خدمات از سوى سازمان ها، بسيارى از اين مشكالت 
ــور و  ــرايط فعلى كش ــت. به عبارت ديگر در ش به راحتى قابل حل اس
ــت،  ــده اس ــايد تنها گزينه اى كه كمتر به آن توجه ش آلودگى هوا، ش
همين مسئله باشد. برخالف گذشته و ديدگاه هاى سنتى كه حاكم بر 
ــتند، ارائه خدمات به همان شيوه هاى قديمى، جز  خدمات ادارى هس
اتالف وقت شهروندان، گردشگرى هاى متعدد ادارى و در نهايت افزودن 
ــهرى و آلودگى هواى بيشتر، ديگر جايگاهى در عصر  به بار ترافيك ش
ــت كه با تغيير نگرش ها  فناورى اطالعات ندارد. به اين ترتيب بهتر اس
ــهروندان را از مزاياى  ــوى الكترونيكى كردن خدمات، ش و ميل به س
بى نظير دهكده جهانى بهره مند ساخت. در چند سال اخير، با پيدايش 
ــهرهاى الكترونيك با گسترش فناورى هاى وب و ارائه  قريب الوقوع ش
خدماتى كه به يكباره از شكل سنتى خويش خارج شده و به «خدمات 
الكترونيك» معروف شده اند، موج جديدى در روابط ميان شهروندان با 
سازمان ها و اداره ها ايجاد شده است. به اين ترتيب بسيارى از سازمان ها 
توانسته اند برخالف گذشته، از محدوديت هاى زمان و مكان پا را فراتر 
گذاشته و فارغ از مشكالت مربوط به آن، به صورت شبانه روزى و در تمام 
روزهاى هفته، جدا از تعطيلى و حتى بى حوصلگى كارمندان، به ارائه 
خدمات به شهروندان خويش همت بگمارند. اما اين امر هنوز همگانى 
ــئله بى توجه هستند. ــبت به اين مس ــازمان هايى نس نشده و هنوز س

ــهرها،  ــترش آلودگى هوا در ش   از اين رو انتظار مى رود با توجه به گس
سازمان ها به سمت خدمات الكترونيك حركت كرده و مانع از سفرهاى 

مردم شوند كه در نهايت بيمارى را براى آنان به ارمغان مى آورد. 
*كارشناس فناورى اطالعات

يادداشت

محمد مهدى واعظى نژاد*

لزوم توجه به خدمات الكترونيك
 در آلودگى هوا

متن كامل اخبار روابط عمومي  را در قانون آنالين بخوانيد
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نجمه جمشيدى

گروه مديريت شهري

گزارشگزارش2
بيگدلو، فرماندار شهرستان خبر داد

مشكل تامين سرانه هاى عمومى با افزايش مهاجرت به پرديس
ــران،  ــراف ته ــارى اط ــهرهاى اقم ش
ــى به صورت  ــود را دارند. برخ تاريخ خاص خ
ــى نيز ــده و برخ ــاد ش ــودى ايج ــود به خ خ

ــزى  ــتورى و برنامه ري ــورت دس ــه ص  ب
ــهرهاى  ــد. ش ــكل گرفته ان ــئوالن ش ــوى مس ــده از س ش
ــكل  ــده ش ــورت برنامه ريزى ش ــه ص ــاز كه ب مهندسى س
ــوده و  ــراه ب ــكالت اندكى هم ــا مش ــب ب ــد، اغل مي گيرن
ــه» ــان دارد. «انديش ــى جري ــه خوب ــا ب ــى در آن ه زندگ

از جمله اين شهرهاست كه اكنون با مشكل كمبود سرانه هاى 
ــت. مهاجرت هاى  ــبز روبه رو نيس ــد فضاى س عمومى مانن
ــكالت اقتصادى در  ــى از مش ــترده كه به نوبه خود ناش گس
سراسر كشور است، باعث هجوم جمعيت به اين مناطق شده 
است. البته تهران مقصد اصلى مهاجرت ها بوده است كه در 
نهايت اين افراد به دليل نايابى شغل و مسكن راهى شهرهاى 

حاشيه اى شده اند. اين افزايش جمعيت به نوبه خود مشكالت 
زيادى را ايجاد كرده كه كمترين آن ها افزايش قيمت مسكن 
ــهرها نيست. اين شهرها  است. اما اين همه مشكالت اين ش
به نوبه خود نيازمند امكانات نيز هستند كه در زبان علمى و 
رسمى از آن ها به عنوان سرانه هاى عمومى نام برده مى شود. 
ــيارى از شهرهاى اطراف تهران  اين كمبود دير يا زود در بس
ــئوالن از اكنون به فكر  احساس خواهد شد، مگر آن كه مس
حل آن باشند. پرديس از جمله شهرهايى است كه با افزايش 
ــرانه هاى آن به  ــى از مهاجرت روبه روست و س جمعيت ناش
سرعت بايد افزايش يابد تا جوابگوى جمعيت موجود در اين 

شهر باشد. در اين باره فرماندار شهرستان پرديس، بارگذارى 
ــيس پرديس را بسيار  ــتان تازه تأس آمار جمعيتى در شهرس
ــيه  ــتاب ارزيابى كرد. ايرج بيگدلو در حاش ــنگين و پرش س
ــتان پرديس، با اشاره به نقل  ــى فجر شهرس جشنواره ورزش
ــتان پرديس  ــس اداره آموزش و پرورش شهرس قولى از رئي
ــوز در مدت 10 ــال، 30 دانش آم مبنى بر اين كه بهمن امس

ــتان ثبت نام كردند، تصريح كرد:  روز در مدارس اين شهرس
ــزون خانواده ها را به  ــرت روزاف ــن ارقامى، مهاج وجود چني
ــخص كرده و زنگ خطرى براى تأمين  ــتان مش اين شهرس
سرانه هاى عمومى اين شهرستان است. وى با بيان اين كه در 

سايه اين تغيير مطلوب جغرافيايى خدمات در سطح بهترى 
به مردم شريف و واليى اين شهرستان ارائه مى شود، از همه 
مسئوالنى كه براى ارتقاى شهرستان پرديس شامل مناطق 
ــتند، قدردانى كرد.  ــرود و بومهن تالش داش پرديس، جاج
ــان مى دهد كه بايد براى  بيگدلو ادامه داد: بررسى ها اين نش

گسترش سرانه هاى عمومى در اين شهرستان تالش كرد. 

كريمى:واشانى:

Vaezinejad
Highlight

Vaezinejad
Highlight


