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رئیس دانشگاه و تیم همراه از  15پروژه عمرانی بازدید کردند

بیش از  600هزار مترمربع پروژه عمرانی در حال
احداث و بازسازی

 دادرم ادرم
 157هرامشامش
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دکتر جعفریان رئیس دانشگاه ،به همراه دکتر علی پور معاون درمان،

نزدیک در جریان امور پروژههای این بیمارستان قرار گرفتند .یک

دکتر توکلی معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع و مهندس

طبقه از «پروژه توسعه اورژانس ،بخشهای غربالگری و شیمیدرمانی»

مکری مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه ،از

این بیمارستان ،آماده بهرهبرداری است و قرار است  2طبقه دیگر نیز

پروژههای عمرانی بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.

ظرف مدت یک ماه به بهرهبرداری برسد .همچنین «پروژه احداث

این بازدید ساعت  9صبح روز شنبه  7مرداد  96از بیمارستان مرکز

کلینیک ویژه» ،در حال اجرای اسکلت و سقف است .در ادامه نیز

طبی کودکان و از پروژه «احداث کلینیک ویژه» آن مرکز در زمینی

«بخشهای  ICU، IVFو  »LDRو «اتاقهای عمل» بیمارستان و

به متراژ  900مترمربع و زیربنایی به متراژ  4هزار و  850مترمربع

همچنین اقدامات هتلینگ در «بخش جراحی فک و صورت» که

که در مرحله گودبرداری و اجرای فونداسیون است ،آغاز شد.

در مراحل پایانی است موردبازدید قرار گرفت.

سپس تیم بازدیدکننده با حضور در بیمارستان دکتر شریعتی از

در ایـن بازدیـد کـه دکتـر سـروش رئیـس بیمارسـتان و دکتـر
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شـاهی مدیر بیمارسـتان نیز دکتر جعفریـان و تیم بازدیدکننده

و اجرای فونداسـیون اسـت تاکنون بالغبـر  400هزار مترمکعب

را همراهـی میکردنـد ،تأکید شـد ایـن پروژهها هرچه سـریعتر

خاکبـرداری انجـام و برنامهریزیشـده ظـرف مـدت  3سـال با

بـه سـرانجام برسـند تـا خدمـات درمانـی موردنیـاز در اختیـار

اسـتفاده از وام بانک توسـعه کشورهای اسلامی ،به پایان برسد.

مراجعان قرار گیرد .همچنین مقرر شـد بخشهای ICU، IVF،

در ادامـه بازدیـد ،رئیـس ،معاونـان و مدیـر طرحهـای عمرانـی

 LDRو بخشـی از «پـروژه توسـعه اورژانس» نهایتـاً تا پایان ماه

دانشـگاه ،با حضور در محل «احداث کلینیک ویژه اسالمشـهر»،

جـاری بـرای بهرهبرداری آماده شـود.

واقـع در شـهرک قائمیـه اسالمشـهر کـه در مرحله نـازککاری

سـپس دکتـر جعفریان و تیم همـراه با حضـور در محل «پروژه

و اجـرای تأسیسـات اسـت ،از این پـروژه بازدید کردنـد و تأکید

احـداث بیمارسـتان دکتر شریعتی-شـماره  ،»2واقـع در انتهای

شـد مشـاور و پیمانکار بهگونـهای برای پـروژه برنامهریزی کنند

بزرگـراه شـهید خـرازی ،از نزدیـک در جریان امـور اجرائی این

کـه حداکثـر تـا پایـان سـال جـاری امـکان بهرهبـرداری از این

پـروژه عظیـم بیمارسـتانی کـه یکـی از مهمتریـن طرحهـای

پـروژه میسـر شـود .در این بخـش از بازدیـد که دکتر سـلمانی

عمرانـی بخش سلامت اسـت ،قـرار گرفتند.

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان اسالمشـهر نیز حضور داشـت

در حاشیه این بازدید رئیس دانشگاه در جمع مسئوالن اجرائی

تأکیـد شـد از هماکنـون موضوعـات نحـوه اداره کلینیـک ویژه،

پروژه تأکید کرد ،تیمی متشکل از بیمارستان دکتر شریعتی،

امـکان واگـذاری آن و همچنیـن تجهیـز کلینیک ویژه ،توسـط

معاونت درمان و دفتر فنی دانشگاه ،موضوع را بررسی نهائی و

ایشـان پیگیـری و نتیجه به دانشـگاه اعالم شـود.

تصویب نقشهها را هر چه سریعتر پیگیری کنند تا پس از تصویب

در ادامـه حضـور در شهرسـتان اسالمشـهر و بهمنظـور پیگیری

طرح جامع بیمارستان مشخص شود ،کدامیک از این بخشها در

پـروژه «احداث بیمارسـتان  400تختخوابی اسالمشـهر» که در

بیمارستان فعلی شریعتی ماندگار خواهد بود و کدامیک از بخشها

حـال حاضـر توسـط سـازمان مجری سـاختمانها و تأسیسـات

در ساختمان جدید بیمارستان مستقر خواهند شد.

دولتـی و عمومـی وزارت راه و شهرسـازی در حال اجرا اسـت و

همچنیـن در ایـن بخـش دکتـر قربانـی مدیر پـروژه و مهندس

پـس از پایـان به دانشـگاه تحویل داده میشـود ،اعضای تیم در

نیازمند مدیر  ،PMUتوضیحاتی در خصوص میزان اعتبار ریالی

محـل پـروژه حاضر شـدند و از نزدیـک در جریان امـور اجرائی

موردنیـاز طـرح تـا پایـان سـال جـاری و سـالهای آینـده ارائه

آن قـرار گرفتنـد .توضیح اینکه این پروژه همچنان از پیشـرفت

کردنـد .در این پروژه که در حـال حاضر در مرحله خاکبرداری

فیزیکـی مناسـبی برخوردار نیسـت و طبـق اظهـارات پیمانکار،
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متأسـفانه بـه دلیـل مشـکالت مالـی و عـدم تأمیـن اعتبـارات

دکتـر مخترع مدیـر بیمارسـتان ،نمایندگان شـرکت عمران آوا

موردنیـاز ،امـکان تسـریع در عملیـات بسـیار محـدود اسـت.

سلامت ،مدیـر طرح و نماینـدگان قـرارگاه خاتماالنبیاء ،مجری

پس از بازدید از پروژههای شهرستان اسالمشهر ،رئیس دانشگاه

 EPCپـروژه (طرح و سـاخت) نیز حضور داشـتند.

و تیم همراه بعد از توقفی کوتاه در سـتاد شـبکه اسالمشـهر ،با

دکتر جعفریان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته و پیشرفت

حضـور در بیمارسـتان فارابـی از نزدیـک در جریان امـور پروژه

فیزیکـی  65درصـد پـروژه ،تأکیـد کرد طبـق تفاهمـات قبلی،

«احـداث مرکـز آکادمیـک و طـرح توسـعه بیمارسـتان فارابی»

پـروژه میبایسـت تـا پایان سـال  1395بـه اتمام میرسـید که

کـه فـاز اول اجرای آن در مرحله اتمام اسـت ،قـرار گرفتند.

متأسـفانه این اقدام عملی نشـد و با توجه به اینکه دانشـگاه در

در ایـن بخش از بازدید ،دکتر صدرالسـادات رئیس بیمارسـتان،

تأمیـن اعتبـارات و رعایت مفـاد تفاهمنامه فیمابین بهدرسـتی

دکتـر صنعـتکار قائممقـام رئیـس بیمارسـتان و مـرادی مدیر

عمـل کـرده ،انتظـار مـیرود پـروژه حداکثر تـا بهمنماه سـال

بیمارسـتان نیـز حضـور داشـتند .دکتـر جعفریان ضمـن تأکید

جـاری تکمیـل و آمـاده بهرهبرداری شـود .همچنین تأکید شـد

برلزوم تسـریع در پیشرفت پروژه بهمنظور جذب هرچه سریعتر

رئیس بیمارسـتان با همکاری دفتر فنی و معاونت درمان نسبت

اعتبـارات ایـن طـرح کـه از طریق وام بانـک ملت تأمین شـده،

بـه تهیـه طـرح جامـع مرکـز اقـدام کننـد تـا بعـد از راهاندازی

بـه برگـزاری هرچـه سـریعتر مناقصه فـاز دو اجرا تأکیـد کرد و

سـاختمان جدید ،برنامه آینده بیمارسـتان روشـن باشد.

دسـتور داد موضوع مناقصه و انتخاب پیمانکار تکمیل ساختمان

پس از بیمارسـتان رازی ،نوبت به مجتمع بیمارسـتانی امیراعلم

میبایسـت حداکثر تا پایان شـهریورماه سـال جاری نهائی شود.

رسـید کـه مقصـد نهائـی بازدید ایـن روز بـود .رئیس دانشـگاه

توضیح اینکه در ادامه حضور در بیمارستان فارابی ،از «بخشهای

و تیـم همـراه بـا حضـور در این مجتمـع ،از نزدیـک از اقدامات

مشـاوره قبـل و بعـد از عمـل و  »ROPکـه بـا همـت و تلاش

هتلینـگ انجام شـده در «بخشهـای پذیرش ،بسـتری داخلی،

مسـئوالن بیمارسـتان در حال اجرا اسـت ،بازدید بـه عمل آمد.

دیالیـز ،گـوارش و مـدارک پزشـکی» و «احـداث پـل ارتباطـی

در ادامـه ،نوبـت به بیمارسـتان رازی و بازدیـد از پروژه «احداث

سـاختمان قدیم بـه جدید بیمارسـتان» قـرار گرفتند.

بیمارسـتان جدیـد  160تختخوابی رازی» رسـید کـه با حضور

در این بخش از بازدید ،دکتر جعفریه ،رئیس مجتمع و مهندس

در ایـن بیمارسـتان ،از نزدیک روند اجـرا پروژه مورد بازدید قرار

رضائیـانزاده مدیـر مجتمـع نیـز حضـور داشـتند و بـا توجه به

گرفت .در این بخش از بازدید دکتر عابدینی رئیس بیمارسـتان،

پیشـرفت انجام شـده ،مقرر شـد همـه بخشهای فوق تـا پایان
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مـاه جـاری ،راهانـدازی و به بهرهبـرداری برسـد .همچنین دکتر

دفتـر فنی دانشـگاه در دسـتور کار قـرار گیرد.

جعفریـان ضمـن تشـکر از اقدامـات صـورت گرفتـه تأکید کرد

در پایان ،این بازدیدها که از ساعت  9صبح آغاز شده بود ،در

موضـوع «پروژههـای اورژانـس ،غربالگـری و شـیمیدرمانی» با

ساعت  19و در محل مجتمع بیمارستانی امیراعلم به پایان رسید.

جدیت بیشـتری توسـط رئیس بیمارسـتان پیگیری و همچنین

توضیـح اینکـه ،دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در حـال حاضر

بـا توجـه بـه جابهجائـی سـاختمانهای درمانـگاه و اورژانـس

بیـش از  600هـزار مترمربـع پـروژه عمرانـی در حـال احـداث

در آینـدهای نزدیـک ،امـکان تخریب بخشـی از سـاختمانهای

و یـا بازسـازی دارد کـه در بازدیدهـای صـورت گرفتـه در ایـن

قدیمـی فراهم شـود ،بنابراین موضوع طرح جامـع این مرکز نیز

روز ،حـدود  230هـزار مترمربـع از ایـن پروژهها ،توسـط رئیس

میبایسـت بـا جدیت بیشـتری توسـط رئیـس مجتمـع و مدیر

دانشـگاه و تیـم همـراه ،بازدید شـد.

