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گـــزارش
محسنیاژهای:

حرفی نزنیم که دشمن سوء استفاده کند
تذکراژهایبهمجریوکارگردان

برنامهتلویزیونی
رئيــس قوه قضاييه در حاشــيه گفت وگو با صدا و 
سيما گفت: ضروری اســت بسياری از تشريفات و 

پروتکل های زائد برداشته شود.
والمسلمين  حجت االســالم  تلويزيونی  گفت وگوی 
محسنی اژه ای به مناســبت آغاز هفته قوه قضائيه 
برگزار شــد؛ در پايان اين گفت وگو كه قريب به 80 
دقيقــه به طول انجاميد، رئيس عدليه با مشــاهده 
ميــزان و تعــداد تجهيزات و افرادی كه از رســانه 
ملی برای تمهيد شــرايط پخش زنــده اين برنامه 
در محل ســاختمان قوه قضائيه حضور داشــتند، 
خطاب به مجری برنامه و ساير عوامل پشت صحنه 
از جملــه كارگــردان، اين مهم را متذكر شــد كه 
برخی پروتکل ها و تشــريفات اضافی در برنامه های 
مســئولين بايد حذف شود در تشــريفات برگزاری 
مصاحبه هم اين موضوع صدق می كند و به همين 
دليــل در برنامه های بعدی گــزارش به مردم برای 
كاســتن از مشــکالت و هزينه های انتقال عوامل و 
تجهيزات رســانه ملی الزم نيست عوامل برنامه به 
قــوه قضائيه بيايند و بنده در صدا و ســيما حاضر 
خواهم شد. رئيس عدليه افزود: يکی از مواردی كه 
ما را از مردم دور می كند همين تشريفات زائد است 
مثاًل اگر رئيس قوه قضائيــه بخواهد بدون اعضای 
شــورای عالی قوه قضائيه و تيم همراه برای بازديد 
ميدانی از مسأله ای در بندر عباس به اين سفر كند 
چرا بايد با هواپيمای اختصاصی برود، مثل مردم اگر 
حركت كنيم بيشــتر با مسائل و مشکالت هم آشنا 
می شويم. رئيس قوه قضائيه كه پيش تر نيز به كرات 
در خصوص كاستن از برنامه ها و اقدامات تشريفاتی 
و پرهزينه تاكيداتی داشته، خطاب به عوامل رسانه 
ملی ضمن قدردانی از حضور و زحمتی كه متحمل 
شــدند، بيان داشــت: ضروری است بســياری از 

تشريفات و پروتکل های زائد برداشته شود.

جمعآوریکمکهایمردمی
برایزلزلهزدگانافغانستان

در پی وقوع زلزله در افغانســتان و جانباختن تعداد 
زيادی از شهروندان و همچنين مصدوم و آواره شدن 
شمار زيادی از مردم ايالت خوست، هالل احمر برای 

كمك به زلزله زدگان اطالعيه ای صادر كرد.
در اين اطالعيه نوشــته شــده؛ با توجــه به زلزله 
اخير در كشــور دوســت و بــرادر افغانســتان كه 
منجر به كشــته و زخمی شدن بيش از 1500 نفر 
از مردم عزيز افغانســتان شد، جمعيت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ايــران آمادگی خــود را برای 
ارسال كمك های بشردوستانه به مردم آسيب ديده 
و نيازمند اين كشــور اعالم مــی دارد. اين اطالعيه 
می افزايد: مردم نوع دوســت كشــورمان می توانند 
كمك های بشردوســتانه خــود را به صورت نقدی 
و از طريق شــماره حســاب 99999 و يا شــماره 
 كارت 6037997544999999 و يا كد دستوری

# 112 * 737 * واريز كنند.

تخریبپلهایغیرمجازنصبشده
درخیابانانبارنفت

شــهردار ناحيه4 منطقه11 از تخريب پل های غير 
مجاز نصب شده توسط كسبه خبر داد.

مصطفی شمشير بند شــهردار ناحيه4 منطقه11 
تهــران از تخريب پل های غير مجاز نصب شــده 
در محــدوده خيابان انبار نفت خبر داد.  شمشــير 
بنــد در خصوص اين موضوع گفت: برخی كســبه 
محــدوده بازار مواد غذايی انبار نفت بدون توجه به 
حقوق شهروندان به نصب پل های غير مجاز اقدام 
كرده بودند. وی افزود: يکی از معضالت شهروندان 
و اعتراضــات مکررشــان احيــای نظــم و حقوق 
شــهروندی در اين محله است كه بر همين اساس 
پس از ارســال دو اخطار به كســبه و بی توجهی 
آنها توسط عوامل اجرايی ناحيه4 اقدام به تخريب 

شبانه پل های غير مجاز كرديم.

اخبـــــار

رئيس قوه قضائيه گفت: حرفی نزنيم كه مورد سواستفاده 
دشمن شود، بيان مشکالت و كاستی ها در راستای اصالح 
امور، بالاشکال و مفيد است اما بايد نسبت به شرايط زمانی 

و مکانی نيز اهتمام داشته باشيم.
بــه گــزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، حجت االســالم 
غالمحسين محســنی اژه ای در مراسم تکريم خانواده های 
معظم شــهدا، جانبــازان و ايثارگران دســتگاه قضا ضمن 
گراميداشــت هفته قــوه قضائيه و ياد و خاطره شــهدای 
دستگاه قضا به ويژه آيت اهلل شهيد بهشتی اظهار كرد: قوه 
قضائيه نســبت به جمعيت خود، شهدای زيادی را تقديم 
انقالب كرده و جمعيت قابل توجهی از كاركنان دســتگاه 
قضائــی اعم از قضات و كاركنــان اداری از خانواده معظم 
شــهدا و جانبازان هســتند. رئيس عدليه در ادامه، با بيان 
اينکه 22 درصد از جمعيت كاركنان دســتگاه قضائی جزو 
خانواده شــهدا و ايثارگران هســتند بيان داشت: خانواده 
معظم شــهدا و ايثارگران كه در دســتگاه قضائی شــاغل 
هســتند بايد در راستای پيشــبرد اهداف نظام و كشور و 
خدمت رسانی به آحاد مردم نسبت به بقيه كاركنان پيشتاز 
باشند. محســنی اژه ای تصريح كرد: ما در قوه قضائيه بايد 
بيش از دستگاه های ديگر در جهت پاسداشت خون شهدا 
و حفظ حرمت خانواده معظم شــهدا كوشا باشيم و نسبت 
به اين مهم اهتمام كنيم. قاضی القضات در ادامه با اشــاره 
بــه بركات فراوان برگزاری محافلــی با حضور خانواده های 
معظم شــهدا و ايثارگران، اين محافل را باعث تقويت بنيه 
انقالبی گری و نااميدی دشــمنان دانست و گفت: هر مقدار 
كه می توانيد چنين اجتماعاتی را برگزار كنيد و بدانيد كه 
حضور در اين اجتماعات انقالبی، هزينه و تلف كردن وقت 

نيست بلکه سرمايه و استفاده بهينه از وقت است.
محســنی اژه ای در ادامه با اشاره به عمليات روانی و جنگ 
نرم دشمن در عرصه های مختلف بيان داشت: بايد مراقب 
سخنان خود باشيم و حرفی را نزنيم كه مورد سوءاستفاده 
دشمن قرار گيرد؛ بيان مشــکالت و كاستی ها در راستای 
اصالح امور، بالاشــکال و مفيد اســت اما بايد نســبت به 
شــرايط زمانی و مکانی نيز اهتمام داشــته باشيم. وی در 
ادامه با بيان اينکه اجرای قانون نه دســتور می خواهد و نه 
اجازه، به تأكيدات خــود خطاب به محمدباقر الفت معاون 
منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه در راستای اجرای 
قوانين ناظر بر خدمت رســانی به خانواده های معزز شهدا، 

جانبازان و ايثارگران شاغل در دستگاه قضائی اشاره كرد.
محســنی اژه ای با اشــاره به مسئوليت دســتگاه قضائی و 

ســازمان بازرسی كل كشور در راســتای نظارت بر ُحسن 
اجرای قوانين بيان داشــت: طی ماه هــای اخير خطاب به 
رئيس سازمان بازرسی كل كشور دستورات مؤكدی صادر 
كرده ام كه وضعيت اجــرای قوانين و تدوين آئين نامه های 
ناظر بر آنها از ناحيه دســتگاه های مربوطه را به طور ويژه 
بررســی كند و در گام نخســت، اين مقوله مهم را از قوه 
قضائيــه عملياتی گرداند و چنانچه خود دســتگاه قضائی 
نســبت به تدوين آئين نامه يك قانــون الزم االجرا كوتاهی 

كرده بود، موضوع را پيگيری و اعالم كند.
رئيس قــوه قضائيه ادامه داد: در دســتور خود خطاب به 
رئيس سازمان بازرسی كل كشور تاكيد داشتم كه چنانچه 
دستگاهی نســبت به تدوين آئين نامه های ناظر بر قوانين 
الزم االجــرا اقدامات مقتضی را ترتيب نداده بود، موضوع را 
به طور كامل دنبال كند و به صرف ارســال يك نامه اكتفا 
نکند. وی در همين راســتا بيان داشت: بعضاً قوانين اجرا 
می شــوند اما در اجرای آنها كاستی و ضعف وجود دارد و 
توجيهاتی از قبيل وجود ابهام در قانون و يا نيازمند تفسير 
بودن قانون مطرح می شــود؛ حال آنکه تاكيد ما آن است 
چنانچه قانونی ابهام دارد و يا نياز به تفســير آن می باشد 

بايد در جهت رفع ابهام و تفسير قانون اقدام گردد نه اينکه 
آن قانون به صورت ضعيف اجرا شود.

رئيس عدليه با اشاره به اهميت تعامل ميان دستگاه قضائی 
و بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: چنانچه قاضی مستقر 
در بنياد شهيد در مرجع قضائی ديگری شاغل نباشد، اين 
وعــده را می دهم كه حضــور وی در بنياد را تمديد كنم و 
چنانچــه قاضی مربوطه در مرجع ديگری مشــغول به كار 
است و پرونده هايی را در دست بررسی دارد، در اين صورت 

با توجه به جميع شرايط، تدابير الزم اتخاذ می شود.
قاضی القضات با اشــاره به مقولــه معاضدت های قضائی به 
خانواده های شهدا و ايثارگران تصريح كرد: جامعه ايثارگران 
داخل دستگاه قضائی می توانند برای توسعه معاضدت های 
قضائی بــه خانواده های شــهدا و جانبــازان و ايثارگران، 
ترتيبات الزم را اتخاذ كنند؛ آنها در اين راســتا می توانند 
نســبت به ساماندهی آن دســته از وكاليی اقدام كنند كه 

خود جانباز يا ايثارگر و عضو خانواده شهدا هستند.
اژه ای در ادامه به رئيس مركز وكال و معاون منابع انســانی 
قوه قضائيه دستور داد كه با برنامه ريزی مدون در راستای 
بســط و گســترش ارائه خدمات وكالتی، كارشناســی و 

مشــاوره ای به خانواده معظم شــهدا و ايثارگران، اقدامات 
مقتضی را ترتيب دهند.

وی در پايــان با تاكيد بر اينکــه يکی از اولويت های كاری 
دســتگاه قضائــی در دوره جديد كاســتن از هزينه های 
دادرسی می باشــد، گفت: هزينه های دادرسی برای برخی 
از مردم زياد اســت و اين هزينه ها بعضاً منجر می شود كه 
برخــی از مردم پيگيری پرونده خود را رها كنند؛ لذا برای 
كاستن از هزينه های دادرسی برنامه داريم، البته تحقق اين 

مهم نيازمند كمك جدی دولت و مجلس است.
پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، محمدباقر الفت معاون 
منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه با اشاره به جلسه 
پيشين حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای با جمعی 
از خانواده های معزز شــهدا، جانبازان و ايثارگران دستگاه 
قضــا همزمان با اعياد شــعبانيه سال گذشــته اظهار كرد: 
رئيس عدليه در آن جلسه در زمينه برگزاری هرچه بيشتر 
جلســات با جانبازان و ايثارگران قوه قضائيه جهت برآورده 

شدن انتظارات اين عزيزان، تاكيد ويژه ای داشتند.
الفت با اشــاره به 880 مــورد بازديد و سركشــی خود و 
همکارانش از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران 
دستگاه قضا در سراسر كشــور طی مدت اخير، از برآورده 
شدن بخش قابل توجهی از انتظارات ايثارگران قوه قضائيه 
در اين مــدت خبر داد و گفت: در معاونت منابع انســانی 
و امــور فرهنگی قوه قضائيــه برنامه های مختلفی در حوزه 
توانمندسازی ايثارگران جهت استفاده بهينه از آنها در بدنه 
مديريت دستگاه قضائی برنامه ريزی شده و درحال اجراست. 
قاضی زاده هاشــمی رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز 
در اين مراسم طی سخنانی اظهار كرد: روحيه شهادت طلبی 
همچنان در مردم ايران اســالمی وجود دارد و در شــرايط 
فعلی، تنها »ميدان نبرد« تغيير كرده اســت. وی در ادامه 
به ارائه گزارشی پيرامون خدمات دهی در حوزه های مختلف 
به خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ايثارگران پرداخت و 
گفت: هنوز با نقطه مطلوبی كه بايد به آن دست پيدا كنيم 
فاصله داريم. رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران همچنين 
با اشاره به موافقت رئيس قوه قضائيه با ايجاد شعب قضائی 
ويژه برای خانواده های معظم شــهدا، جانبازان و ايثارگران، 
خواستار شکل گيری هرچه ســريع تر اين شعب در سراسر 

كشور به ويژه شهرهای بزرگ شد.
در اين جلســه تعدادی از جانبازان، ايثارگران و همچنين 
خانواده معظم شــهدای دســتگاه قضا به بيان ديدگاه ها و 

نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف پرداختند.

آگهی مزایده اجاره
تجدید مزایده  نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در نظر دارد بخشی از اماکن دراختیار خود را در قالب ماده )5( قانون الحاق مالی )2( از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدرکات الکترونیکی دولت ) Setadiran.ir( به شرح ذیل به سرمایه گذاران واجد صالحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره در قالب اجاره واگذار نماید .

درصورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و مدارک خواسته شده ایشان در زمان بازگشایی پاکات کامل نباشد ، در صورت برنده شدن پیشنهاد ایشان ابطال میگردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ,پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ,شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره 1456 مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه کشوری و شماره 09387921572 نماینده 

مرکز سامانه در استان تماس حاصل نمایند.
4- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه ) Setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است .

5- پیشنهاددهندگان میبایست سپرده شرکت در مزایده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب  4062018707685045باشناسه واریز 989112662214000209310000000000 و به شماره 
شبا IR 760100004062018707685045 به نام سپرده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان قابل واریز درکلیه شعب بانک مرکزی واریز نموده فیش واریزی را در سامانه ستاد ، بارگذاری نمایند 

و یا از طریق خرید درون سامانه اقدام نمایند.
6- دریافت اسناد مزایده بایستی از طریق نام کاربری و رمز عبور  و مراحل بعدی جهت بارگذاری صورت  پذیرد.

7- هزینه درج آگهی به عهده مزایده گر برنده می باشد.  
8- تعداد متقاضی مزایده جهت شرکت کننده پیشنهاد قیمت با یک شرکت کننده و پیشنهاد دهنده معتبر میباشد.                   

9- درصورت هر گونه ابهام و اخذ توضیحات متقاضیان می تواننند در روزهای اداری با شماره تلفن 32118 - 076 داخلی 331 یا 406 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس : بندرعباس- نخل ناخدا - 
بلوار ساحلی صدف - روبروی پارک والیت - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - واحد دبیرخانه کاهش تصدی گری مراجعه نموده .

* ضمنًا آگهی این مزایده در وب سایت این اداره کل به آدرس اینترنتی WWW.Hormoztvto.ir و پایگاه  ملی اطالع رسانی مناقصات و مزایده ها موجود می باشد.      

وزارت تعاون ، کار و  رفاه اجتماعی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان                                                                                

تاریخ دریافت تاریخ انتشارمدت اجارهشهرستاننام پروژه و مرکزردیف
اسناد

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

پایان زمان ارسال
 پیشنهاد قیمت

تاریخ 
بازگشایی

مبلغ سپرده  
شماره مزایده در سامانه شرکت در مزایده

مرکز اموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارتی 1
361401/04/011401/04/011401/04/081401/04/181401/04/20700،000،0005001000144000006 ماهبندرعباسشهرک صنعتی شماره یک

کارگاه آموزشی برق صنعتی و ساختمان2
241401/04/011401/04/011401/04/081401/04/181401/04/20250،000،0005001000144000005 ماهبندرعباس مرکز شماره یک

191401/04/011401/04/011401/04/081401/04/181401/04/201،200،000،0005001000144000004 ماهمینابسایت پرورش میگوی تیاب3

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

 شماره 03/م/1401

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

 این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت استیم ایر پری هیترهای نیروگاه بندرعباس به شماره فراخوان 
2001001441000015 اقدام نماید.

لذا از شرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
 1401/03/31 تاریخ  از  الکترونیکی  نود هزار ریال( بصورت  و  میلیون  1.090.000ریال )یک  واریز مبلغ  به  و نسبت  www.setadiran.ir مراجعه 
لغایت 1401/04/07 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنًا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره : 33669855-076 داخلی 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :

1- مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/04/22 ساعت 9 صبح
2- زمان بازگشایی پاکات: 1401/04/22 ساعت 10:30 صبح

3- مدت زمان اجراي کار :6 ماه شمسی
4- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار یک میلیارد ریال )1.000.000.000( ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزی 
به نفع کارفرما در روز برگزاري مناقصه تسلیم گردد. )فرمت ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست عینًا مطابق با فرمت مندرج در پیوست 

اسناد مناقصه باشد، بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه حذف می گردد.(
5- دستگاه نظارت دفترفنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سواالت خود با داخلی 833 آقای مهندس بهرامی و 824 

آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند.
6- هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7- آگهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir ، سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir دولت و پایگاه اطالع 
رسانی معامالت  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس www.tender.tpph.ir قابل مشاهده می باشد. 

شناسه آگهی 1337851

مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعی به بررســی روش های توسعه بيمه ای افراد 
فاقد بيمه اشــاره كرد و گفت: بايد ســود ســرمايه گذاری در شستا به سه برابر 

افزايش پيدا كند.
ميرهاشــم موسوی در گفتگو با مهر در خصوص توســعه پوشش بيمه ای گفت: 
در حال حاضر تعدادی از افراد جامعه فاقد بيمه هســتند بنابراين بايد روش های 
مختلف توسعه پوشــش بيمه ای را بررسی و اين حق را برای آحاد جامعه فراهم 
كنيم تا تحت پوشش قرار بگيرند. وی ادامه داد: با افزايش پوشش بيمه ای ضريب 
پشــتيبانی ما نيز در تأمين اجتماعی جبران می شود و همچنين از طريق وصول 

معوقات و افزايش بهره وری دارايی های ســازمان در شســتا و شــركت های زير 
مجموعه تأمين اجتماعی باعث رشد منابع ما خواهد شد.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی گفت: در حال حاضر در حوزه سرمايه گذاری 
شســتا سهم 6 درصدی از منابع داريم كه بايد به 3 برابر افزايش پيدا كند يعنی 

سهم 18 درصدی از دارايی ها در تأمين منابع مالی سازمان داشته باشيم.

موســوی در خصوص بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی نيز تاكيد كرد: در 
ايــن خصوص اختالف وجود دارد و جلســاتی را با دولت بــرای اعالم دقيق اين 
بدهی داشته ايم. به گفته وی، ميزان حسابرسی شده بدهی های دولت به تأمين 

اجتماعی تا پايان سال 99 بيش از 360 هزار ميليارد تومان بوده است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی اظهار داشت: بدهی های سال 1400 و 1401 
نيز به اين مبلغ اضافه می شــود و در حال پيگيری هســتيم تا ميزان بدهی ها را 
تدقيق كنيم.وی افزود: هر ســال دولت بخشی از بدهی ها را پرداخت می كند اما 

در كنار آن بخشی نيز اضافه می شود كه بايد ميزان دقيق آن حسابرسی شود.

بررسیروشهایتوسعهپوششبیمهای

 جزییات تخلیه
 یکی از ساختمان های 

بیمارستان حضرت رسول 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ايران با بيان اينکه 
ارزيابی هــای مــا نشــان می دهد ســاختمان شــماره 3 
بيمارستان حضرت رسول )ص( اخطار بحرانی دارد، گفت: 
اين موضوع سبب شده تخليه اين ساختمان در دستور كار 
قرار گيرد. عمليات تخليه ظرف يك ماه برنامه ريزی شــده 
و ظرف سه ماه انجام می شود؛ بنابراين فعال عمليات تخليه 

آغاز نشده است.
دكتر نادر توكلی در با ايســنا، درباره عمليات تخليه يکی 
از ســاختمان های بيمارستان حضرت رســول)ص(، بيان 
كرد: منظور از تخليه، تخليه فوری نيســت. در بيمارستان 
حضرت رسول 4 ساختمان داريم كه به يکديگر متصل اند. 
سه ساختمان كاربری درمانی فعال دارند و يك ساختمان 
هــم كاربــری غيردرمانــی و اداری دارد. در حال حاضر 
ارزيابی های ما نشان می دهد ســاختمان شماره 3 اخطار 
بحرانی دارد كه ســبب شده تخليه ساختمان شماره 3 در 

دستور كار ما قرار گيرد.
وی افــزود: منظــور از تخليه ســاختمان شــماره 3 اين 
بيمارســتان، جانمايــی آن در فضايــی ديگر خــارج از 

بيمارســتان است. تقريبا نزديك به 180 تخِت بيمارستان 
حضرت رسول در اين ســاختمان قرار دارد كه مخصوص 
ارائه ســرويس های فوق تخصصی و الکتيو )غيراورژانسی( 
هســتند. او با اشــاره به اينکه هر 4 ساختمان بيمارستان 
حضرت رســول)ص( از نظر ايمنی غيرسازه ای مورد رصد 
قرار گرفتند،  بيان كرد: بر اين اســاس ايمنی غيرسازه ای 
مانند مباحث آتش نشــانی،  آسانســورها و... مورد بررسی 
قــرار گرفته و تا حد امکان اصالح شــده اســت. در بحث 
ايمنی ســازه ای ساختمان شماره يك و دو از ايمنی نسبی 

برخوردار هستند.
وی بـا اشـاره بـه شـکل گيری كارگـروه تخليه سـاختمان 
شـماره سـه بيمارسـتان حضرت رسـول)ص( در دانشـگاه 

علوم پزشـکی ايـران،  تصريـح كرد: ايـن كارگروه متشـکل 
مديريـت  و  حراسـت  واحدهـا،  بخش هـا،   مسـئولين  از 
بيمارسـتان و... اسـت تـا نيازسـنجی مناسـبی از وضعيت 
تخليـه بيمارسـتان داشـته باشـيم. عمليـات تخليـه ظرف 
انجـام  مـاه  سـه  ظـرف  و  شـده  برنامه ريـزی  مـاه  يـك 
می شـود بنابرايـن فعـال عمليات تخليه آغاز نشـده اسـت. 
ايـن كار بسـيار سـخت اسـت. البتـه برخـی قسـمت های 
سـاختمان شـماره سـه در سـاختمان های شـماره يـك 
و دو جانمايـی شـده اسـت ولـی سـاير بخش هـا بايـد در 
بيمارسـتان های ديگـر جانمايـی شـوند كه در ايـن زمينه 
در حـال رايزنـی بـا بيمارسـتان هايی كـه ضريـب اشـغال 

تخـت كمتـری دارنـد، هسـتيم.


