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به زودی؛

راه اندازی دومین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی "طوبی" 
مازندران در قائم شهر

کلنگ ساختمان دهیاری و شورای اسالمی روستای توریستی زوات غرب 
شهرستان چالوس به زمین زده شد

سالگرد  چهلمین  با  همزمان  وارش:  قائمشهر-خبرنگار 
پیروز ی انقالب اسالمی و با حضور فرماندار ، بخشدار ، مدیر 
و  خبرنگاران  و  اجرایی  دستگاههای  مدیران  بهداشت،  شبکه 
اصحاب رسانه ، دو طرح خدماتی و بهداشتی در قائم شهر افتتاح 

و به بهره برداری رسید.  
مدیر شبکه بهداشت و درمان قائم شهر در آیین بهره برداری از 
طرحهای فوق گفت: بعد از احداث 780 خانه بهداشت روستایی 
و 18 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی در قائم شهر ، جشن 
در  شهر  قائم  در  روستایی  بهداشت  های  خانه  احداث  پایان 

اردیبهشت سال 96 برگزار گردید. 
محمد گران با بیان اینکه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران تصمیم گرفته است تا خانه های بهداشت روستایی که 
قدمتی بیش از 25 سال دارند را مورد مرمت و بازسازی قرار 
دهد افزود:  خانه های بهداشت روستایی تازه احداث شده در 
کنار ساختمان قدیمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. با اینکه 
دانشگاه علوم پزشکی مجوز تخریب ساختمانهای قدیمی را صادر 
کرده ولی ما ترجیح می دهیم از ساختمانهای قدیمی به منظور 
دیگر  مناطق  از  بیمارانی که  خانواده های  و  اسکان مسافران 
به شهرستان آمده اند استفاده کنیم. این مسوول در خصوص 
طرحهای شبکه بهداشت قائم شهر تصریح کرد: به مناسبت 
بهداشت  خانه  دو  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
روستایی در قائم شهر و در کنار ساختمانهای قدیمی به بهره 

برداری می رسد. خانه بهداشت روستایی سراج کال در زمینی به 
مساحت 1299 متر مربع اهدایی خیرین و اهالی روستا با زیربنای 
بالغ بر 150 میلیون  90 متر مربع احداث شده که هزینه ای 
تومان برای ساخت و تجهیز آن صرف شده است. الزم به ذکر 
است که این خانه بهداشت 604 خانوار روستایی را تحت پوشش 
خدمات بهداشتی و درمانی قرار می دهد. پروژه بعدی احداث خانه 
بهداشت روستایی در روستای صنم از روستاهای منطقه باال تجن 
قائم شهر است که ساختمان قدیمی آن از سال 1358 فعالیت 
دارد و نزدیک به 29 سال است که توسط یک زوج پزشک بومی 

که در شرف بازنشستگی هستند اداره می شود. 
این خانه بهداشت در زمینی به مساحت 954 متر مربع اهدایی 

خیر محترم مرحوم "علی پناه لشکری" و با زیربنای 70 متر مربع 
با صرف هزینه ای بالغ بر 130 میلیون تومان احداث و تجهیز 
شده است. و 224 خانوار روستایی را تحت پوشش خود قرار می 

دهد. 
پرونده الکترونیک سالمت راهی برای سهولت دسترسی پزشک 
به سوابق پزشکی بیمار  محمد گران از احداث دومین کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی "طوبی" در استان و در شهرستان 
قائم شهر خبر داد و تصریح کرد: این مرکز درمانی تخصصی و 
فوق تخصصی در زمین اهدایی پروفسور برومند در حال احداث 
است و در آینده از پزشکان بومی قائم شهر بهره خواهد برد 
 که امیدواریم در تجهیز و تامین نیروی انسانی آن با مشکل 

مواجه نشویم.
الکترونیک  پرونده  تشکیل  شهر  قائم  بهداشت  شبکه  مدیر 
از دیگر دستاوردهای حوزه درمان و  را  بیماران  برای  سالمت 
پزشکی عنوان نمود و افزود: با تشکیل پرونده های الکترونیک 
سالمت برای بیماران عالوه بر درج اطالعات و سوابق پزشکی 
بیماران در سامانه وزارت بهداشت ، پزشک معالج برای مراحل 

تشخیص راحت تر به پرونده بیمار دسترسی پیدا می کند.
وی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از خیرین ، شوراها، دهیاری ها و 
اهالی روستا اذعان کرد: خیرین و روستاییان بازوی توانمند دولت 
در اجرای پروژه های درمانی و بهداشتی هستند و اگر کمک آنها 

نبود هیچ یک از این طرحها به بهره برداری نمی رسید. 

مناسبت  به  وارش:  -خبرنگار  چالوس 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در چهارمین 
روز از ایام مبارکه دهه فجر با حضور محمدی 
معاون فرماندار چالوس،  ردایی بخشدارچالوس، 
اداری  مسوولین  از  جمعی  و  بخش  شورای 
شهرستان و اعضای پرتالش روستای زوات 
غرب )علی سام دلیری -رامین دریه- زکریا 
محسنی و دهیار فائز اوسطی( کلنگ ساختمان 
دهیاری و شورای اسالمی روستای توریستی  
مرکزی  بخش  توابع  از  یکی  غرب  زوات 

شهرستان چالوس به زمین زده شد.
فائز اوسطی دهیار روستای زوات غرب چالوس 
در حاشیه  مراسم به نمایندگی از اعضای شورا 
در  جمع خبرنگاران ضمن خیر مقدم مسوولین 
شهرستانی و تقدیر و تشکر از حضور آنان در 
روستای زوات غرب  و تبریک چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی گفت :روستای توریستی  زوات غرب یکی 
از توابع بخش مرکزی چالوس و جمعیتی بالغ بر 450 نفر بومی 
و به همین تعداد غیر بومی نیاز است که امکانات و خدمات آن 

افزایش یابد .
 وی بیان کرد: چهل سال از انقالب ما گذشت و افتخار آمیز بود 
دشمن همیشه در حال توطئه است اما مردم ما مانند همیشه با 
هوشیاری در صحنه هستند و از توطئه دشمنان هراسی ندارند . ما 
نیز باید تالش نماییم انچه در خور و شان مردم است انجام دهیم 
. اوسطی افزود : ما اعضای شورا نیز برای عمران و آبادانی روستا و 
خدمات رسانی به مردم از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزیم 
. اوسطی  ادامه داد : امروز نیز در ایام مبارکه دهه فجر با همکاری 
شورا و اهالی محل کلنگ ساختمان دهیاری و شورای روستای 
توریستی روستای زوات غرب در زمینی به مساحت 370 متر مربع 
با زیربنای 120 -130 متر  در دو طبقه به زمین زده شده و امید 

داریم که به زودی به کمک مسوولین به بهره برداری برسد . دهیار روستای زوات غرب تصریح کرد: 
قرار است که در ساختمان دهیاری خانه هالل پایگاه بسیج نیز دیده شود . وی بیان کرد: ساختمان 
دهیاری و شورای روستای زوات غرب چالوس با هزینه داخلی و بودجه محل و تسهیالت بنیاد 

مسکن ساخته خواهد شد . 
دهیار روستای زوات غرب با اشاره به مشکالت روستا تصریح کرد :کمبود آب شرب -تعویض و 
تعمیر شبکه ها - آسفالت کوچه ها و خیابان اصلی - نداشتن   سالن ورزشی-نداشتن خانه بهداشت 
و توسعه پارک محل  از مسائل و مشکالتی است که در روستای زوات غرب وجود دارد و ما نیز در 
تالش هستیم تا بتوانیم این مشکالت را در محل رفع نماییم و مردم روستا از این امکانات استفاده 
نمایند و ما نیز در امر خدمات رسانی به روستا به کمک مسوولین  نیازمندیم . اوسطی تصریح کرد 
:نصب دوربین برای کل محل با هزینه ایی بالغ بر 70 میلیون تومان و تعریض خیابان از جمله 
کارهایی است که انجام دادیم و همچنان در راستای خدمات رسانی به اهالی محل فعالیت می کنیم .


