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سه شنبه 23 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3230 

 تبدیل پیاده راه ۱۷ شهریور
 به منطقه ویژه آسیب های اجتماعی

یک عضو کمیس��یون عم��ران و حمل و نقل 
ش��ورای ش��هر تهران گفت: پیاده راه ۱۷ شهریور 
 وضعیت مناسبی ندارد و به منطقه ویژه آسیب های 
اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت. به گ��زارش تفاهم، 
افش��ین حبیب زاده در نشست کمیسیون عمران و 
حمل و نقل با مسئوالن شهرداری منطقه ۱۲، گفت: 
اهالی پیاده راه ۱۷ ش��هریور به شدت از این پروژه 
گله مند هس��تند و در برخ��ی از کوچه ها معتادان 
جل��وی درب خانه ها می خوابند و مردم مجبورند 
از روی معتادان رد شوند. وی تاکید کرد: این پیاده 
راه معض��ات وی��ژه ای برای اهال��ی منطقه ایجاد 
کرده که با مشکات قدیم آن متفاوت است. کسبه، 
ورشکس��ت ش��ده اند و در طوماری که به امضای 
هم��ه اهالی رس��یده اهالی این منطق��ه از وضعیت 
ای��ن پی��اده راه ناراض��ی هس��تند. وی تاکید کرد: 
معض��ات اجتماعی جدی در ای��ن پیاده راه ایجاد 
ش��ده و ش��هروندان آن از س��ال های پیش، پیگیر 
حل مشکات هستند که تاکنون جوابی نگرفته اند. 
حبیب زاده با اشاره به وضعیت اسفبار کسبه منطقه 
گفت: پیش از این کس��به فروش باالیی داشتند که 
در حال حاضر تقریبا به صفر رسیده است و کسی 
نیز پاسخگوی مکاتبات و خواسته های آنها نیست. 

 ضرورت  یکپارچه سازی
 مدیریت بحران  شهر تهران

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با 
اشاره به اینکه تجهیزات مدیریت بحران تهران به 
اندازه جمعیت این ش��هر نیست، گفت: مدیریت 
بحران ش��هر ته��ران باید یکپارچه ش��ود. ناهید 
خداکرمی در گفت وگو با فارس، درباره زلزله ای 
که در بخش��ی از نق��اط کش��ور از جمله تهران 
احساس ش��د، درباره تمهیدات مدیریت شهری 
ب��رای مدیریت بح��ران پایتخت اظهار داش��ت: 
قب��ل از این حوادث، بازدیدی از س��وی س��تاد 
مدیریت بحران شهر تهران داشته ایم که اقدامات 
خوبی در این س��تاد صورت گرفته است.  عضو 
شورای ش��هر تهران، ری و تجریش، با اشاره به 
اینکه باید برای مدیریت یکپارچه بحران تمامی 
دس��تگاه های ذیربط زیر مجموعه ستاد مدیریت 
بح��ران ق��رار بگیرند، گفت: در کمیس��یون های 
مربوط��ه در خص��وص ای��ن موض��وع بحث و 
تبادل نظر ش��ده اس��ت و امیدواری��م با حوادث 

طبیعی غافلگیر نشویم. 
وی گف��ت: تجهیزات و امکانات مدیریت 
 بحران ش��هر تهران ب��ه ان��دازه جمعیت فعلی 

تهران نیست. 

خبرنامه

تفاهم-گ��روه گ��زارش: ش��هردار ته��ران، از 
س��تاد مدیریت بحران ش��هر تهران بازدی��د کرد و 
طی تماس های جداگانه ای با اس��تاندار کرمانش��اه، 
شهردار کرمانشاه، ش��هردار سرپل ذهاب و شهردار 
قصر ش��یرین در جریان خس��ارت های ناش��ی از 
زلزله یکشنبه شب، قرار گرفت و آمادگی شهرداری 
ته��ران را برای هرگونه همکاری و کمک به مناطق 
آس��یب دیده اعام کرد. محمدعل��ی نجفی، در پیام 
تسلیتی خطاب به مردم زلزله زده غرب کشور بر به 
کارگیری حداکثر توان ش��هرداری تهران بر امداد و 

خدمت رسانی به آن ها تاکید کرد.
 ش��هردار تهران، ضمن اظهار تاس��ف نس��بت 
ب��ه زلزله ای که منج��ر به جان باخت��ن تعدادی از 
هموطنان در مناطق غربی کش��ور شد، گفت: برای 
رفع نگرانی همش��هریان عزیز باید بگویم که زلزله، 
مربوط به گس��ل های زاگرس بود و هیچ ربطی به 
تهران که تحت تاثیر گس��ل های البرز است، ندارد. 
محم��د علی نجفی گفت: ش��هرداری تهران در کنار 
برنام��ه های وزارت کش��ور ب��رای مدیریت حادثه 
زلزل��ه، به ص��ورت آماده باش درآم��ده و بنده طی 
تم��اس هایی با اس��تاندار کرمانش��اه و ش��هرداران 
ش��هرهای صدمه دیده، در جریان آخرین نیازها و 
اقدامات قرار گرفتم. وی با تاکید بر آمادگی ش��هر 
ته��ران در خص��وص مقابله با پدیده ه��ای طبیعی 
همچون زلزله عنوان کرد: تاکنون اقدامات خوبی در 
این زمینه انجام شده و مهمترین برنامه هایی که در 
آینده دنبال می کنی��م، افزایش تاب آوری پایتخت 
در مقابله سیل، زلزله، رانش زمین و انواع مشکات 
طبیعی است. ش��هردار تهران ادامه داد: در مجموعه 
ستاد بحران شهر تهران، امکانات بسیار خوبی شکل 
گرفته است، به طوری که هر نوع لرزشی در سراسر 
کشور از طریق دس��تگاه های موجود در این ستاد 
قابل ثبت اس��ت و می تواند در این فاصله اقدامات 

موثری انجام دهد. 

ب��ه عب��ارت دیگ��ر، ب��ه میزانی ک��ه در توان 
ش��هرداری تهران بود، امکانات فراهم ش��ده اس��ت 
ام��ا بای��د در آینده اقدامات بیش��تری در خصوص 
آموزش ش��هروندان برای مقابله ب��ا بایای طبیعی 
صورت گیرد. نجفی با اش��اره به تهیه نقش��ه تخلیه 
محات تهران تصریح کرد: در حال حاضر این نقشه 
برای تمامی محات موجود اس��ت و پناهگاه هایی 
که مردم در صورت بروز حادثه طبیعی می توانند به 

آن پناه برند، در آن مشخص شده است.
 ضمن اینکه برای هزار مدرسه تهران شناسنامه 
تاب آوری آماده ش��ده است. وی خاطر نشان کرد: 
در خصوص شناس��ایی راه های اصلی و اضطراری 

ش��هر تهران در زمان وقوع ح��وادث و پدیده های 
طبیعی کارهای خوبی صورت گرفته اس��ت اما اگر 
حادث��ه ای مانند زلزل��ه در تهران پی��ش آید، همه 
ارگان ه��ا بای��د برای کمک به مردم دخیل ش��وند. 
شهردار تهران با تاکید بر عضویت همه دستگاه های 
ذی نفع در س��تاد مدیریت بحران شهر تهران عنوان 
کرد: در حال حاضر این آمادگی وجود دارد که در 
صورت ب��روز هرگونه حادثه طبیع��ی و غیرطبیعی 

بافاصله عکس العمل مناسب نشان داده شود.
ارسال 40 هزار پتو و 2 کانتینر مواد غذایی 

به سر پل ذهاب 
معاون ش��هردار تهران نیز از ارس��ال 40 هزار 

پتو و ۲ کانتینر مواد غذایی به سر پل ذهاب توسط 
ش��هرداری تهران خب��ر داد. مجتب��ی یزدانی گفت: 
بافاصله بعد از وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، 
شهردار تهران طی تماس تلفنی با مسئوالن استانی 
اطاعات کامل را دریاف��ت و هماهنگی های الزم 
را انجام داد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
وی ادامه داد: ضمن اینکه صادقی- رئیس سازمان 
پیش��گیری و مدیریت بحران ش��هر تهران بافاصله 
بعد از وقوع زلزله به عنوان نماینده شهرداری تهران 
در جلسه س��تاد مدیریت بحران کشور شرکت کرد، 
همچنین با مس��ئولیت س��تاد مدیریت بحران ش��هر 
ته��ران یک نماینده از س��تاد بحران، ی��ک نماینده 
از آتش نش��انی تهران، یک نماینده از پش��تیبانی و 
خدمات ش��هری و به همراه چند نفر از نیروی شهر 

سالم برای بررسی به محل اعزام شدند. 
یزدانی با اش��اره به اعزام تجهیزات مورد نیاز 
از س��وی ش��هرداری ته��ران به مناط��ق زلزله زده 
تصری��ح ک��رد:۲ تریلی آب معدن��ی، 4 آمبوالنس 
ش��هر س��الم، ۲ کانتینر موادغذایی، ۱0 آمبوالنس 
از بهش��ت زهرا، ۱60 چشمه س��رویس بهداشتی، 
4 دس��تگاه بیل مکانیکی، 40 هزار پتو و همچنین 
چ��ادر گروهی به محل ارس��ال ش��د. وی با بیان 
اینکه اورژانس ش��رکت ش��هر س��الم با هماهنگی 
 وزارت بهداشت با تمامی امکانات در محل حاضر 
می شوند، ادامه داد: این در حالیست که  داروهایی 
همچون س��رم، آنتی بیوتیک و داروهای ضد کزار، 
اعصاب و روان  به س��رپل ذهاب ارس��ال ش��دند. 
 معاون خدمات شهری شهرداری تهران خاطر نشان

 کرد: ی��ک اکیپ آتش نش��انی به همراه وس��ایل 
ضروری و سبک همچون قیچی و وسایل آهن بری 
 جهت آواربرداری اعزام شدند که تمامی این اعزام ها 
با هماهنگی استاندارکرمانش��اه و معاون عمرانی و 
حوادث استانداری و ش��هردار سرپل ذهاب انجام 

شده است.

شهردار تهران خبر داد

آمادگی شهرداری تهران برای کمک به زلزله زدگان

 استاندار خوزستان: دولت برای اشتغال پایدار نگاه ویژه ای
 به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد
اس��تاندار خوزس��تان با اشاره به تالش دولت برای ایجاد فرصت های شغلی در استان های 
با ظرفیت گفت:دولت برای ایجاد اشتغال پایدار به س��رمایه گذاری نگاه ویژه دارد.غالمرضا 
شریعتی در نشست شورای اشتغال استان و پیگیری پروژه های اشتغالزا در سالن اجتماعات 
س��د و نیروگاه کرخه افزود:اس��تان خوزستان از ظرفیت و پتانسیل های متعددی برخوردار 
اس��ت که سرمایه گذاری در این بخش ها به ایجاد اشتغال پایدار می انجامد.وی با تاکید بر 
حف��ظ فرصت های شغلی موجود و تالش ب��رای افزایش اشتغالزایی افزود:تکمیل و پیگیری 
جدی پروژه های اشتغالزا در سطح استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته است که بخشی 
از اشتغال استان از این طریق تحقق می یابد.وی با اشاره به نیاز اندیمشک به ایجاد اشتغال 
بیان کرد: مسئوالن استان برای تکمیل طرح های صنعتی اندیمشک به خصوص بندر خشک 

و نیروگاه جریانی و دز، وارد عمل شده و به زودی روند اجرایی آن ها تسریع می شود.
وی بیان کرد:250 میلیارد ریال از محل منابع داخلی و 500 میلیارد ریال از محل اعتبارت ملی، برای تکمیل سد باالرود 
اندیمش��ک اعتبار در نظر گرفته شده اس��ت و به زودی این س��د آب گیری می شود .شریعتی گفت:در خصوص پرورش 
 آبزیان در س��دهای اس��تان بحث شده اس��ت و س��د مارون به عنوان پایلوت برای این طرح انتخاب شده است و سازمان 
آب و برق در این خصوص پیگیری کند.استاندار خوزستان همچنین دستور پیگیری مجتمع های گاو شیری اندیمشک را 

به دستگاه های مربوطه داد.

 اقدامات شهرداری در رابطه با ساماندهی و ایجاد فضای سبز 
در شهر بندر ماهشهردر سال 96- 95 

حسین صفری -سرپرست شهرداری بندر ماهشهر در رابطه با ایجاد فضای سبز و ساماندهی 
بوس��تان های شهر ماهشهر با اعالم برخی از اقدامات شهرداری در این راستا اظهار نمود: 
شهرداری بندر ماهشهر در ایجاد فضای سبز و باال بردن سرانه آن و همچنین بسترسازی 

جهت روحیه نشاط و تندرستی شهروندان گرامی اقدامات ذیل را انجام داده است . 
1- س��ازماندهی و بازس��ازی پ��ارک ی��اس ماهش��هر ب��ا هزین��ه ای بال��غ ب��ر 

6/814/769/050 ریال 
2- احداث بوس��تان محله ای روبروی مسجد حضرت رسول اکرم )ص(در کوچه حافظ با 

هزینه ای بالغ بر 3/702/346/790 ریال 
3- احداث فضای سبز محوطه وسط پارسوماش واقع در ناحیه صنعتی با هزینه ای بالغ بر 1/241/044/857 ریال 
4- احداث فضای سبز و پیاده رو سازی ورودی شهرک آیت ا... طالقانی با هزینه ای بالغ بر 1/319/578/022 ریال

5- حفظ و نگهداری فضای سبز میدان الغدیر با هزینه ای بالغ بر 1/751/134/704 ریال
6- احیای قطعات فضای سبز محله ای واقع در فاز 5 به مساحت 3478 متر مربع با هزینه ای بالغ بر 1/128/748/220 ریال 

7- احداث بوستان محله ای جنب میدان راهنمایی و رانندگی با هزینه ای بالغ بر 1/680/339/237 ریال 
 وی در پای��ان یادآور شد: همچنین اقدامات و س��اماندهی فضای س��بز پارک ه��ای بهار ،فردوس، نسترن انجام شده اس��ت و نیز ایجاد 

فضای سبز در برخی ازبلوارها و میادین سطح شهر در دست اقدام می باشد. 

ایستگاه پمپاژ و مسیر پمپ کانال گتوند بازسازی شد 
 مدیرعامل شرکت آبیاری کارون بزرگ، از خرید، نصب و راه اندازی

 7 دستگاه الکتروپمپ و یک دستگاه ترانسفورماتور به همراه 
وس��ائل جانبی آنها، س��اخت و نص��ب تابلوهای ب��رق، احداث 
س��اختمان های تأس��یسات و بهره برداری خب��ر داد. "محسن 
سعادت فر" با بیان این که گذشت بیش از 40 سال از ساخت 
ایستگ��اه پمپاژ و پمپ کانال گتوند، فرس��ودگی تأس��یسات و 
ایج��اد مش��کالتی در تأمین آب کش��اورزان منطق��ه گتوند را 
بوجود آورده بود، گفت: با مساعدت و هماهنگی های معاونت 
حفاظت و بهره برداری از منابع آب، مدیر و کارشناس��ان دفتر 
نظارت بر تعمیرات و بهینه سازی تأسیسات، الیروبی حوضچه 
مکش ایستگاه پمپاژ به میزان 120 مترمکعب، الیروبی کانال 

ورودی ایستگاه پمپاژ و مسیر پمپ کانال به طول 15 هزار و 560 متر به پایان رسید.وی از الیروبی دستی سیفون 
 به طول 200 متر، رگالژ و علف چینی باند کانال و طعمه گذاری هرکدام به طول 30 هزار متر، تخریب بتن و بتن ریزی 
ب��ه میزان 152 مترمکعب، شفته آهک به میزان 54 مترمکعب و تعمیر و بازس��ازی 15 دس��تگاه دریچه نام برد که 
توس��ط پرسنل سخت کوش تعمیرات و تاس��یسات شرکت آبیاری کارون بزرگ انجام شد. "محسن سعادت فر" ضمن 
بیان این که عملیات تعمیرات، بازسازی و الیروبی در مدت 60 روز به سرانجام رسید، تصریح کرد: با انجام عملیات 
فوق عالوه بر رفع مش��کالت مش��ترکین تحت پوشش ایستگ��اه پمپاژ گتوند و اطمینان از پای��داری وضعیت موجود، 

تأمین آب بخشی از اراضی کشاورزی در پایین دست پمپ کانال گتوند امکان پذیر شد.   

اناهلل وانا الیه راجعون 
بازگشت همه بسوی خداست

حادث��ه دلخ��راش زلزل��ه و کش��ته و مج��روح گردی��دن بی��ش از1850 نف��ر 
ازهموطنانمان در کرمانش��اه دل های ملت ایران منجمله مقام معظم رهبری را 

آزرده نمود هر چند در مقابل مقدرات الهی باید سر تعظیم فرود آورد.
اینجان��ب این مصیب��ت عظما را به محضر رهبر معظم انقالب ، ریاس��ت محترم 
جمهوری اس��المی ومل��ت شریف ایران علی الخصوص مردم داغ دیده اس��تان 
کرمانش��اه و س��ایرنقاط آس��یب دیده کش��ور تسلیت عرض می نمای��م . برای 
عزیزان خفته درخاک علو درجات، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل و برای بازماندگان مصیبت دیده صبر جمیل 

را از ایزد منان خواهانم .
البرزصیدالی  -  مدیرعامل باشگاه جنوب باغملک 
وسرپرست روزنامه تفاهم درخوزستان

مدیرکل ورزش وجوانان خوزستان با حضور در منزل شادروان افتخاری 
پیام تسلیت جامعه ورزش استان را به خانواده وی ابالغ نمود

افشین حیدری، مدیرکل ورزش وجوانان خوزستان با حضور در منزل شادروان اکبر افتخاری ضمن اعالم همدردی با 
 خانواده آن مرحوم پیام تسلیت جامعه ورزش استان را به آنها ابالغ نمود. حیدری در این دیدار یادآور شد: مرحوم افتخاری 
 آب��روی ورزش خوزس��تان و ای��ران ب��ود او با ع��زت زندگی کرد و ب��ا عزت دار فان��ی را وداع گف��ت. وی همچنین از 
افتخ��اری بعنوان فوتبالیستی بااخالق ومنش پهلوانی یاد کرد در این دیدارهمسر مرحوم افتخاری از ابراز همدردی 

مدیرکل ورزش خوزستان و استاندارخوزستان تقدیر نمود.
الزم بذکراس��ت؛ حمید گرشاس��بی -مدیرکل اس��بق ورزش وجوانان خوزس��تان حیدری را همراهی نمود، همچنین 
استاندار خوزستان در یک ارتباط تلفنی با همسرمرحوم افتخاری ضمن عرض تسلیت مجدد به وی ودیگر بازماندگان 

مرحوم افتخاری علو درجات را برای وی از خدای متعال خواستار شد.

 برگزاری کارگاه آموزشی سایزینگ کنترل کیفیت کابل
 در آبفای روستایی خوزستان

کارگ��اه آموزشی کنترل کیفیت کاال در راس��تای افزایش کیفیت اق��الم صنعتی خریداری جهت  پروژه های آب شرب 
روستایی  برگزار شد.پژمان کوراوند گفت: کارگاه آموزش سایزینگ و کنترل کیفیت کابل از مرحله ی خرید، تخلیه، 
کارگزاری و بهره برداری برابر استانداردهای ملی و بین المللی برگزار شد.رییس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول 
اداری شرکت آبفاروس��تایی خوزس��تان ادامه داد: این کارگاه در راس��تای افزایش عمر تجهیزات الکتریکی شرکت 
بصورت کارگاه برگزار شد..مسوول کنترل کیفیت شرکت آبفاروستایی خوزستان بیان کرد: با توجه به اهمیت دوره 
برگ��زار شده افراد متخصص و رابطین کنترل کیفیت کاال از کلیه شهرس��تان ها تحت آم��وزش قرار گرفتند.پژمان 
کوراوند با اشاره به تاثیر دوره برگزار شده در آبرس��انی به روستاهای تحت پوشش اظهار کرد: کنترل کیفیت تاثیر 
بسزای��ی درافزایش کیفیت و عمر پروژه ها، کاهش هزینه و افزایش بهره وری خواهد داشت.کوراوند یادآور شد: 
دوره برگزار شده با همکاری شرکت آموزشی و مشاوره ای کامیاران پردازش با حضور 35 نفر از متخصصین شرکت 

آبفاروستایی خوزستان برگزار شد.

 پیام تسلیت سرپرست روزنامه  تفاهم در خوزستان
 در پی وقوع زلزله در کرمانشاه

ویژه استان خوزستان

تفاهم-گروه ش��هری: شهردار منطقه ۲0 با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده از 
مهمترین اولویت های شهری و بهترین راهکار برای کاهش خسارات بایای طبیعی 
است، گفت: ۱3۷ هکتار از منطقه ۲0، به عنوان بافت فرسوده شناسایی شده که تاکنون 
۲ هزار و 936 پاک بالغ بر 35 درصد آن تخریب و نوس��ازی ش��ده است. صفوی با 
اشاره به اینکه ۱00 هکتار از محدوده بافت فرسوده منطقه ۲0 با ۷ هزار و ۷64 پاک 
بالغ بر ۷3 درصد، شامل بافت مسکونی است، گفت: این منطقه، ۲0 محله دارد که ۱۷ 
محله آن در گیر محدوده بافت فرس��وده است که نوسازی کامل آن نیازمند مشارکت 
مالکان است. وی فراهم سازی بستر همکاری مالکان بافت فرسوده و جلب مشارکت 

آنها را از وظایف مدیریت ش��هری برشمرد و افزود: ارائه بسته تشویقی جدید شامل 
تخفیف های ۱00 درصدی صدور پروانه و هزینه انشعابات، تسهیات بانکی، پرداخت 
ودیعه مس��کن، کمک هزینه نما و فعالیت کارگروه های تخصصی در خصوص آگاه 
سازی شهروندان از جمله اقدامات انجام شده برای تسریع نوسازی بافت فرسوده بوده 
است. شهردار منطقه ۲0 با اشاره به اینکه بخشی از بافت فرسوده منطقه ۲0 نیز در 
شبکه معابر واقع شده است، یادآور شد: ۱80 پاک بافت فرسوده واقع در شبکه معابر 
این منطقه شناس��ایی شده اند که طرح تملک و بازگشایی این معابر در دستور کار 

مدیریت شهری منطقه قرار دارد.

نوسازی
  بافت فرسوده 
  از مهم ترین
 اولویت های شهری

      
 زلزله، مربوط به گسل های زاگرس بود و هیچ ربطی به تهران 

که تحت تاثیر گسل های البرز است، ندارد
      

 شستشوی 9 هزار متر از جداول
 و گاردریل های بزرگراه رسالت

مع��اون ام��ور ش��هری و محی��ط زیس��ت 
ش��هرداری منطق��ه 6 از شستش��وی ج��داول و 
گارد ریل اتوبان رس��الت خب��ر داد و گفت: بیش 
از 9000 مت��ر از جداول و گارد ریل های اتوبان 
رس��الت در محدوده تونل تا پل مدرس شستشو 
ش��د. به گزارش تفاهم، افش��ین خدامی توضیح 
داد: گاردری��ل ها در اثر ت��ردد زیاد خودروهای 
 س��بک و س��نگین آل��وده، س��یاه و دوده گرفته 
می ش��ود و پس از مدتی تشخیص حریم مسیر 
برای رانندگان مشکل خواهد شد، به منظور تامین 
 امنیت تردد در مس��یر، گاردریل های هر ۲ ضلع

 بزرگراه رس��الت پاکسازی ش��د. وی ادامه داد: 
عاوه بر شس��تن گاردریل ها،  نرده ها و جداول 
کناری مسیر اتوبان نیز از ۲ طرف پاکسازی شد. 
خدام��ی با بی��ان اینکه بزرگراه رس��الت یکی از 
شاهراه های ارتباطی منطقه 6 است گفت: زیبایی 
و پاکیزگی این بزرگراه تاثیر بسزایی در افزایش 

جذابیت بصری منطقه و شهر تهران دارد.

 برپایی ایستگاه سالمت 
در مراکز پر تردد سطح منطقه ۷

تفاهم-گروه ش��هری: معاون امور اجتماعی 
فرهنگی ش��هرداری منطقه ۷ از برپایی ایستگاه 
س��امت در مراکز پرتردد س��طح منطقه از قبیل 
ایستگاه مترو، س��رای محات، مساجد، میادین 
می��وه و تره بار، مدارس و بوس��تان ها خبر داد. 
محمد رضا غامی با اعام این مطلب، افزود: به 
مناس��بت هفته ملی دیابت و در راستای مقابله با 
ش��یوع بیماری دیابت و فرهنگ سازی و اطاع 
رس��انی در خصوص پیش��گیری از این بیماری، 
برنامه های ویژه اعض��ای کانون دیابت محات 
و س��ایر ش��هروندان تدارک دیده شده است. وی 
با اش��اره به هفته ملی دیاب��ت از ۱9الی ۲5 آبان 
ماه، تصریح کرد: متناسب با روز شمار این هفته، 
برنام��ه هایی از قبیل اس��تقرار اتوب��وس دیابت، 
همایش دیابت و زنان در نواحی 5 گانه، برپایی 
ایستگاه های س��امت در ایستگاه های ورزشی 
برگزار می ش��ود. به گفته معاون ش��هردار منطقه 
۷، برگ��زاری کاس و کارگاه های آموزش��ی با 
موضوع دیابت در خانه های سامت و مدارس و 
مساجد، جشنواره غذای دیابتی و سفره سامت، 
ارس��ال پیامک به اعضای کانون دیابت، تورهای 
تفریحی و آموزشی، ویزیت پزشکی زنان باردار 
و غربالگری دیابت، کارگاه ها و مسابقات نقاشی 
با موضوع دیابت در م��دارس و همچنین توزیع 
کتابچه و بروش��ور آموزشی از دیگر برنامه های 

هفته ملی دیابت در منطقه ۷ است. 

خبرنامه

    

    


