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امامجمعهسرخس:

مهدیان /روزگذشــته همزمان با آغــاز رای گیری
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
وانتخابــات میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس
خبرگان رهبری از تمبر اختصاصــی انتخابات در
کاشمر رونمایی شد.به گزارش خراسان رضوی،
در مراسمی با حضور امام جمعه ،فرماندار و اعضای
شورای تامین در شعبه اخذ رای زیارتگاه شهید آیت
ا ...مــدرس از تمبــر اختصاصــی یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات میان
دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که
به تمثال بزرگمرد عرصه دین و سیاســت و الگوی
نمایندگــی مجلس مزین شــده بود رونمایی شــد.
فرماندار کاشــمر در این مراســم با ابراز خرسندی
از حضور مردم در شعبات اخذ رای گفت :با تدابیر
و برنامه ریزی های صورت گرفته و رصدی که انجام
شده ،تمامی شــعبات ثابت و ســیار راس ساعت ۸
صبح فعالیت شــان را بــرای اخذ آرای مــردم آغاز
کردند.
• ۲هزار نفر مجری و دست اندرکار انتخابات
در کاشمر

مسلم ساقی با اشــاره به این که بیش از دو هزار نفر
به عنوان مجری و دست اندرکار انتخابات در قالب
هیئت هــای اجرایی،نظــارت و بازرســی همکاری
می کنند ،یادآور شد :دستگاه های احراز هویت در
تمامی شعبات مستقر شــده است و خوشبختانه در
هیچ یک از مراحل اخذ رای مشکلی وجود ندارد.
رئیس ســتاد انتخابات کاشــمر با اشــاره به این که
رونمایی از تمبر یادبــود اقدام جدیــد و ابتکاری در
این شهرستان است ،خاطر نشان کرد :این اقدام در
راســتای یادبود و قدردانی از زحمات و تالش های
تمامی دست اندرکاران و برگزارکنندگانی است که
در چارچوب قانون به وظایف شان عمل می کنند.
امام جمعه کاشــمر نیز با تاکید بر این که سرنوشت
انتخابات در گام دوم انقالب بــا حضور جوانان رقم
می خورد ،گفت :حضور پرشور ،برنامه ریزی و نظم
در برگزاری و تامین امنیت ســه اصل مهمی اســت
که در تمامی انتخاباتی که در ایران برگزار می شود
به وضوح دیده می شود.حجت االسالم سید کاظم
طباطبایی یادآور شد :ملت همیشه در صحنه ایران
اسالمی با مشارکت حداکثری شــان در انتخابات
بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان و
بدخواهان نظام و انقالب را خنثی می کنند.

مشارکت 10میلیاردریالیخیر
مدرسهسازبرایاحداث 2مدرسه
درسبزوار
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز خراســان رضــوی
ازمشارکت 10میلیارد ریالی خیرمدرسه ساز برای
احداث دو دبستان درشهرستان سبزوار خبرداد.
به گزارش روابــط عمومی مجمع خیرین مدرســه
ساز خراسان رضوی  ،نیکوکارمدرسه ساز ،جالل
الدین ربانی در احداث دو دبســتان در شهرستان
سبزوار مشارکت می کند .
شــایان ذکر اســت ایــن دو پــروژه با زیربنــای کل
 1660متر مربــع و هزینه ای حــدود  30میلیارد
ریال اجرا می شــود که 10میلیارد آن توســط این
فرد نیک اندیش و بقیــه از محل اعتبارات عمرانی
اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت
خواهد شــد .شــایان ذکر اســت این دو پــروژه در
مجمــوع  9کالس درس خواهــد داشــت و پس از
تکمیل به نــام های مرحــوم حاج آقا نظــام الدین
ربانی  ،پدر و مرحوم حاجیه رفعت خانم ادب ،مادر
این فرد نیک اندیش نام گذاری می شود.

هزارنفرمجریانتخابات
درخوشاب
فرماندار خوشــاب گفت :برای برگزاری انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی در این
شهرستان هزار نفر در بخشهای نظارت و بازرسی
مشــغول فعالیــت هســتند.امان الــه خدمتگــزار
فرماندار خوشاب گفت :تمام زیرساختهای الزم
برای برگزاری انتخابات در این شهرســتان فراهم
است و ۴۷شــعبه ثابت و ســیار اخذ رای برای این
منظور در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیــان این کــه دشــمن بــا راهانــدازی جنگ
اقتصادی و رسانهای به دنبال کاهش حضور مردم
در عرصه انتخابات اســت لذا حضور گسترده آحاد
جامعــه پای صنــدوق هــای رای دشــمن را مایوس
خواهــد کرد ،افــزود :مــردم ایران طــی هفته های
گذشــته با حضور میلیونی در مراســم تشییع پیکر
ســردار شــهید ســلیمانی و راهپیمایــی  ۲۲بهمن
انســجام ملی را به نمایــش گذاشــتند و این حضور
پرشور در انتخابات نیز تجلی خواهد یافت.

پرتکرارترین واژه در وصیتنامه شهید سلیمانی
اطاعت از رهبری است

محمــودی /امــام جمعــه ســرخس درخطبــه
های نمازجمعه گفت:خالصه مطالب شــهید
سلیمانی در وصیت نامه اش دو چیز بود؛ برای
خدا کار کنید واطاعــت از اولیای خدا داشــته
باشید لذا پر تکرارترین واژه در وصیت نامه اش
جمله اطاعت از رهبری است.
خطیب جمعه شهرســتان ســرخس در خطبه
هــای این هفتــه نمــاز جمعــه بــا بیان ایــن که
ســیل ســلیمانیون وانقالبیــون در راه اســت،
افزود:دوست داشتن ســردار شهید سلیمانی
تنها بــا بیان وحــرف چــاره کارنیســت بلکه ما
باید بــه راز نامه این شــهید بــزرگ مقاومت که
همانا وصیت نامه اوســت دقت کنیــم و اعمال
خودمان را محک بزنیم .حجت االسالم محمد
بختیــاری بــا تاکید بر این که شــهادت ســردار
ســلیمانی انقالبــی دیگــر در دنیــا به پــا کرد،
افزود:خالصــه مطالــب شــهید ســلیمانی در
وصیــت نامــه اش دو چیز بــود؛ برای خــدا کار
کنید واطاعت از اولیای خدا داشــته باشید لذا
پــر تکرارتریــن واژه در وصیت نامــه اش جمله
اطاعــت از رهبری اســت .وی در بخــش دیگر
خطبه ها با اظهــار این که دشــمنان ما با ترفند
هــای مختلف ســعی در کــم رنگ جلــوه دادن
حضور مــردم در راهپیمایــی  22بهمن وحتی
انتخابات مجلس را داشــته انــد ودارند ،خاطر
نشــان کرد:در جریــان راهپیمایــی  22بهمن
بیمــاری کرونــا را در رســانه ها مطــرح کردند
وامروز نیز در جریان حرکت حماســی مردم در
انتخابات به شــکل دیگری این موضوع مطرح
می شود .این اظهارات مشکوک است؛ اگر چه
رعایت نظافت وپاکیزگی از دستورات مهم دین
است .خطیب جمعه ســرخس اضافه کرد:اگر
کســی می خواهد از زندگی شــهید سلیمانی
درس بگیرد ودر امور خود به کار بندد باید نظام
و رهبری را مالک قرار دهد ودر این انتخاب به
چنین افرادی که از همه والیــت مدارترند رای
دهد .حجت االسالم بختیاری والیت را ریشه
اصلی انقــاب دانســت وتصریح کــرد :والیت
ریشهاصلیوبنایانقالبوسرخسجزو شاخ و
برگ این بناست .اگر کسی برود و ریشه را بزند،
ریشه ما را هم زده واگر کسی بخواهد سرخس
را آباد کنــد باید پشــتیبان وتابع ریشــه وهمانا
والیت باشد.
امام جمعه سرخس در ابتدای خطبه ها با بیان
این که اگر انســان بخواهد خــود را محک بزند
الزم اســت به درون خــود مراجعه کند یــاد آور
شد:به فرمایش امام باقر( ع )اگر انسان بخواهد
خود را امتحان کند که اهل خیر است یا نه باید
ببیندشهدارادوستدارد،بهمظلومانفکرمی
کند وآن گاه می تواند آخرت خود را پیش بینی
کند که اهل بهشت است یا نه .
خاکشــور /امــام جمعــه رشــتخوار گفــت:
انتخابات ،مظهــر اقتدار و انســجام ملی و الگو
بودن نظام جمهوری اســامی ایران در سطح
منطقه ای و بین المللی است.
حجت االسالم والمسلمین حسن جهانشیری
در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصالی

علی بن ابــی طالب(ع) رشــتخوار گفت  :ملت
ایران بار دیگر با حضور گســترده پای صندوق
های رای ،تایید به نظام را ثبت خواهند کرد.
امــام جمعه رشــتخوار اظهار کرد :شــرکت در
انتخابــات بــه معنــای تاییــد جمهوریــت نظام
اســامی و احقــاق ایــن حــق اســت و همــه
عالقه منــدان به انقــاب و همه افــرادی که به
نظام اسالمی اعتقاد دارند باید در این حماسه
سیاسی که جشن ملی به شمار می رود شرکت
کنند تا دشمنان مایوس شوند.
امام جمعه رشــتخوار گفت  :انتخــاب آگاهانه
و تشــکیل مجلس قــوی الزمه حل مشــکالت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است.
علی نوری/امامجمعهبردسکندرخطبههای
نماز جمعه این شهرستان با تبریک فرارسیدن
حلول ماه رجب و والدت با سعادت امام محمد
باقر(ع)بر هرچه بهتر برگزار کردن جشن های
اهل بیت (ع) تاکید کرد.حجت االســام علی
اصغر امینی بــه فضیلت های ماه رجب اشــاره
کــرد و گفت:مــاه رجــب و شــعبان مقدمــه ای
برای ماه مبارک رمضان است.وی به برگزاری
انتخابات دوم اسفند اشــاره کردوگفت:امروز
اوج رقابت هــای انتخاباتی و حضور گســترده
و بابصیرت ملت ایران پای صنــدوق های اخذ
رای اســت.وی گفت:برنــده اصلــی انتخابات
مردم هستند و کاندیداها باید فردای انتخابات
رقابت هــا را بــه رفاقت تبدیــل کننــد و فردای
مهربانی و بردباری باشد.امام جمعه بردسکن
افزود:نام هرکسی که ازصندوق ها بیرون بیاید
پیروز میدان است وهمه کاندیداها و طرفداران
آن ها باید به قانون احترام بگذارند وقبل از رای
گیری خودشــان را پیروز میــدان تلقی نکنند.
ویمطرحکرد:روزانتخاباتتجلیرقابتاست
ولــی بایدفــردای انتخابات فــردای مهربانی و
بردباری باشد و اخالق انتخاباتی رعایت شود.
حجــت االســام امینــی گفت:هرکســی کــه
منتخب مــردم شــد همه گــروه ها وجریــان ها
باید از او حمایت کنند تا در راستای مشکالت و
پیشرفتمنطقهبیشازپیشگامبرداشتهشود.
وی از منتخب مردم خواست در100روز باقی
مانده از آغاز مجلس یازدهم مشکالت وآسیب
هــای منطقــه را شناســایی و در راســتای رفع
آن اقــدام کند .حجت االســام امینی براتحاد
وهمدلی همه گــروه ها وجریان هــا از منتخب
مردم تاکید کرد و گفت:در توسعه و پیشرفت و

آبادانی منطقه همه باید ید واحد شویم و به دور
از هرگونه مســائل حزبی وجناحی به منتخب
مردم کمک کنیم.
باقــری /امــام جمعه چنــاران در خطبــه های
نمازجمعه این هفته با اشــاره به ســخنان رهبر
معظم انقالب در جمــع مداحان و ذاکران اهل
بیت (ع)گفت :مداحی و ستایشــگری خاندان
پیامبر اکرم(ص) هنر عظیمی است و مداحان
نقش تأثیرگــذاری در ترویــج فرهنگ و معارف
نــاب ائمــه معصومیــن(ع) دارنــد .مداحــان و
ذاکــران اهــل بیــت(ع) میتوانند بــا انتخاب
اشعار معرفتی بســیاری از دغدغه های علما و
بهویژه مقام معظم رهبری را در مقابله با تهاجم
فرهنگی و توطئههای دشــمنان علیه اسالم و
مذهب تشــیع برطرف کنند .حجت االســام
تاجی افــزود :تأکید اصلی مداح ،مرثی ه ســرا و
نوحهسرااثرگذاریبرنگرشعاطفیمخاطبان
اســت اما درج گــزارههــای معرفتــی و تعالیم
عمیق عملی اهل بیت(ع) و آموزههای انقالبی
در مدح و مرثیــه و نوحه آن را بــه کمال مطلوب
میرســاند .نقش مــداح ،نقش ایمــان آفرین،
گ ســاز و مســتحکم کننــد ه پیوند قلبی
فرهن 
بین پیروان و آن محبوبان است .خطیب جمعه
چنــاران گفــت  :مداحــی و ستایشــگری ائمه
معصومین(ع) در حقیقت ستایشگری نیکی،
معنویت و جهاد اســت ستایشــگری خورشید
امامت و والیت است حقایق اهل بیت(ع) باید
برایمردمبیانشود.گفتن،بیانکردن،روشن
کــردن و حقایــق را در معرض بینایــی و دانایی
انســانها قرار دادن از وظایف مهم مداحان در
عصر حاضر اســت .وی خاطر نشان کرد :مقام
واالی ائمه اطهار(ع) در خور آن است که عقول
برجســته انســانهای بزرگ ،در اصلــی ترین
رشــتههای تفکرشــان بیندیشــند و زبانهای
فصیحتریــن و بلیغ تریــن گویندگان ،شــعرا و
ســرایندگان آن اندیشــهها را در قالب کلمات
ن ترین
بیاورند و سرشــارترین ذوقها و جوشــا 
طبع های فیاض و سیال هنرمندان و شاعران
آن ها را به صورت شعر و سخن منظوم با بهترین
گویشها و حنجر ه ها بیــان کنند .اگر این طور
شود ذهن بشر متوسط امروز ،میتواند گوشه
ای از فضایــل ،مدایــح و مناقــب و محامــد این
بزرگواران را بفهمد و درک کند.
ایشان زاده /حجت االســام دستجردی امام
جمعه قوچان بــا قدردانی از مردم شهرســتان

برای حضــور درعرصــه انتخابات گفــت :همه
کســانی که در صحنه انتخابات شــرکت وپای
صندوق های رای حضور پیدا کرده اند ،نسبت
به وظیفه شــرعی و انقــاب ادای وظیفه و دین
کرده انــد .ازکاندیداها نیز باید تشــکر کردکه
شور و نشاط درجامعه ایجادکردند .درهرحال
باحضور درصحنه باید همواره تابلوی انقالب را
برافراشته سازیم  .وی افزود :باانتخاب نماینده
انقالبی نیز باید مجلسی انقالبی وخدمتگزار
داشــته باشــیم و ســرانجام هرکس رای آورد،
نمایندهماوحوزهانتخابیهخوددرمجلساست.
درساعاتی هم که تا پایان زمان رای گیری باقی
مانده است باید هرکس شرکت درپای صندوق
های رای رابه دوســتان وآشــنایان خود توصیه
کند و کسی بی تفاوت نباشد.
بهره مند /امام جمعه صالح آباد  گفت  :انسان
باتقوانهتنهابهدیگرانظلمنمیکندبلکهازحق
خودشبرایعزتمسلمیننیزعبورمیکند.
امام جمعــه صالح آبــاد افزود :انســان از نفس
اماره خودش عبور می کند تا فرشته های الهی
در روزی کــه همه مــا محتاج کمک هســتیم به
کمک مان بیایند.
حجت االســام محمد ســاجدیان اظهار کرد:
انتخابات امروز اولیــن انتخابــات در آغاز دهه
پنجم انقالب اســت و با توجــه به بیانــات مقام
معظم رهبری و همــان معیارهایی که ایشــان
فرموده اند ما باید پای صندوق های رای حضور
پیدا کنیم و کاندیدای اصلح ،مومن ،انقالبی و
ملتزم به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی
ایران را انتخاب کنیم.
شــجاعی مهــر /حجــت االســام یعقوبــی
امام جمعه نیشــابور در خطبه هــای این هفته
نماز جمعــه با اشــاره بــه وصیــت نامه ســردار
شهیدســلیمانی گفت :در وصیت نامه ســردار
شهیدسلیمانیخطاببهسیاسیونگفتهشده
اگر مناظره های شما موجب تضعیف نظام شد
مغضوب پیامبر هستید و همه باید نصایح ولی
فقیه را بشنوید.
وی با اشــاره بــه این که بــا انتخابات مجلســی
قدرتمندبرایحفظآبروینظامتشکیلدهیم،
افــزود :امروز رقابت ها تمام می شــو د وســفره
همکاریپهناست.اولینبرندهانتخاباتمردم
هستندوازهمهداوطلبانتشکرمیکنمکهتنور
انتخابات را گرم و بــه وظیفه خود عمل کردند.
حجتاالسالمیعقوبیبیانکرد:ازفرداوظایف
همه تغییر می کندو هرکس باید به وظیفه خود
عمل کند .وی ادامــه داد :نتیجه انتخابات بعد
از تایید شــورای نگهبان هرچه باشد باید همه
تبعیت کنند و اگر هم مشکلی هست از مجاری
قانونیپیگیریکنند.امامجمعهنیشابورخاطر
نشان کرد :نماینده باید با نخبگان و مسئوالن
و مردم ارتبــاط قوی برقــرار کند چــرا که یکی
از گالیه های مــردم ارتباط کمتــر نمایندگان
با مردم بوده اســت .وی اظهار کــرد :منتخبان
مشــکالت منطقه را بررســی کنند تا دســت پر
بروند و در صورت پیروزی کارناوال شــادی راه
نیندازند و مراسم شان دور از انحراف باشد.

پروژه 8سالهساختمانکارگاههایآموزشیمرکزفنیوحرفهایبردسکندرحداسکلت
علــی نــوری /پــروژه احــداث ســاختمان
کارگاه های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای
بردسکن با گذشت هشــت سال همچنان
در حد اســکلت باقــی مانده اســت .رئیس
مرکز آمــوزش فنــی و حرفه ای بردســکن
گفت :این پــروژه در ســال  90کلنگ زنی
شد و تاســال  96در حد فنداسیون بود که
با تخصیص اعتبار توانستیم این پروژه را به
اسکلت برسانیم .مهندس مهدی علیزاده
مطرح کرد :با پیگیری های انجام شــده از
سوی مسئوالن شهرســتان  300میلیون
تومان اعتبــار در قالب اوراق مشــارکت به
این پــروژه اختصــاص یافت کــه در مرحله
انتخاب پیمانــکار برای اجــرای این پروژه
است .وی مطرح کرد :این پروژه در دوطبقه
به مساحت  1500متر مربع زیربنا احداث
می شــود و بــرای تکمیــل آن یــک میلیارد
تومــان اعتبــار برآورد شــده کــه درصورت
تخصیص امید اســت ظرف دوســال آینده
تکمیل و بهــره برداری شــود .رئیس مرکز
آمــوزش فنی و حرفــه ای بردســکن اظهار
کرد :هیچ یک از کارگاه های آموزش فنی
و حرفــه ای بردســکن اســتاندارد نیســت

و فضایــی کــه کارآمــوزان در آن آمــوزش
مــی بینند هــر کارگاه  35متر مربع اســت
درحالی کــه فضای اســتاندارد باید 300
متر مربــع باشــد .علیــزاده بیان کــرد :در
صورتی که این پروژه تکمیل و بهره برداری
شود ارتقای مهارت آموزی و کاهش آسیب
های اجتماعــی را در شهرســتان خواهیم
داشــت و افــراد جویــای مهارت اســتقبال
بهتری را از رشــته های آموزشــی خواهند

کرد .وی گفــت :با توجه به ظرفیت بســیار
باالیی کــه شهرســتان بردســکن در حوزه
کشــاورزی  ،معادن و صنایع دســتی دارد
ضــرورت دارد بــرای آمــوزش هرچــه بهتر
کارآمــوزان و توانمندســازی و افزایــش
مهارت افراد جویــای کار ،این پروژه هرچه
ســریع تر تعیین تکلیف شــود .رئیس مرکز
آمــوزش فنی و حرفــه ای بردســکن اظهار
کرد :بیش از  10کارگاه آموزشی در رشته

هــای صنایــع غذایــی  ،فــرش  ،شــیرینی
پزی ،تابلوفرش ،تعمیر خودروی ســواری
 ،تراکتــور و تریلــر و بــرق خــودرو ،کارگاه
گلیم بافی ،بافت دو میــل و خیاطی وجود
دارد که بیشــتر این کارگاه هــا در محیطی
غیر استاندارد فعالیت می کنند .وی بیان
کــرد :درایــن کارگاه هــا که توســط بخش
دولتی ،خصوصی و آموزشــگاه هــای آزاد
مرکز آموزش فنــی و حرفــه ای راه اندازی
شــده اســت بیش از  800کارآموز با توجه
به رشــته هــای مــورد عالقه خــود آموزش
هــای الزم را فــرا می گیرنــد که بــا تکمیل
پروژه ساختمان کارگاه های آموزش فنی
و حرفــه ای در فضایــی مناســب و دارای
اســتاندارد برای آموزش رشــته های مورد
نیاز و عالقه خود اقــدام می کنند .علیزاده
همچنین تجهیزات کارگاه ها را با توجه به
نیاز کارآموزان ناکافی دانســت و گفت :به
منظور تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز
کارگاه ها از جملــه کارگاه تعمیــر تراکتور
و تریلر  ،تعمیــر و برق خــودرو تجهیزاتی از
دیگر کارگاه های اســتان بــه ارزش 150
میلیون تومان خریداری شده است.

از میان خبرها
شهرستان ها

دادستان کاشمر خبرداد:

تشکیل  ۳پرونده تخلف
انتخاباتی در کاشمر
مهدیان /دادســتان کاشمر از تشــکیل سه پرونده
تخلف انتخاباتی در بازه زمانی یک هفته تبلیغات و
روز رای گیری خبر داد.
غالمرضــا طالعــی در گفــت وگو بــا خبرنــگار ما با
اشاره به این که موضوع پیشگیری و تذکر از اولویت
های ستاد پیشــگیری از تخلفات انتخاباتی در این
شهرستان است ،افزود :با فعال کردن کمیته های
متعدد در بخش های مختلف اعم از فضای مجازی
و امحای آثــار تبلیغات و تعیین دادیــار ویژه ،تمامی
گزارش های رسیده در خصوص تخلفات بررسی و
تذکرات الزم برای رفع آن داده شده است.
وی ادامــه داد :بــا وجــود اقدامــات پیشــگیرانه و
تذکرات داده شده ،به دلیل بی توجهی به رفع آن ،
دو پرونده تخلف انتخاباتی در زمینه دیوارنویسی و
فعالیت در فضای مجازی تشکیل شده است.
دبیر ستاد پیشــگیری تخلفات انتخابات کاشمر با
اشاره به اعالم مواردی از تخلف گفت :در این زمینه
نیز موارد بررسی و تذکرات الزم برای رفع آن داده
شــده و تنها یک مورد به عنوان جرم تشکیل پرونده
شده است.
طالعــی اعــام کــرد :تمــام نهادهــای اطالعاتی،
امنیتی و ضابطــان قضایــی در نیــروی انتظامی تا
پایان اعالم نتایــج انتخابات فضای شهرســتان را
رصد می کنند.

زلزله  3/7ریشتری سنگان
خراسان رضوی را لرزاند

زمینلــرزهای بــه بزرگــی  3.7در مقیــاس امــواج
درونی زمین (ریشتر) ساعت 9:05صبح دیروز دوم
اسفند بخش سنگان از توابع شهرستان خواف را در
جنوب شرق خراسان رضوی لرزاند.
کانون زلزله صبح دیروز طول جغرافیایی60.377
و عــرض جغرافیایــی  ۳۳در عمــق  ۱۰کیلومتری
زمین ثبت شده است.
ســاعت  7:36پنــج شــنبه نیــز زمینلــرزه 3.3
ریشتری منطقه کدکن شهرستان تربتحیدریه را
لرزاند.
خوشبختانه این دو زمین لرزه خسارتی به دنبال
نداشته است.

تیم سیاراهدایخون
بهشهرستانفریماناعزاممیشود

تیم ســیار اهدای خون به شهرستان فریمان اعزام
می شود .
به گــزارش روابط عمومــی انتقال خون خراســان
رضوی ،درخصــوص تامین خــون و فــراورده های
خونیسالموهمچنیندرپیتقاضایمردمنیکوکار
و مساعدت جمعی از مسئوالن شهرستان فریمان
 ،تیم ســیار اهــدای خون بــه این شهرســتان اعزام
می شود .تیم ســیار اهدای خون در روزهای شنبه
تا سه شنبه (  98/12/3تا  ) 98/12/6اسفند
امســال در بیمارســتان امــام خمینی شهرســتان
فریمــان از ســاعت  9تــا  14:30آمــاده پذیــرش
داوطلبان ایثارگر منطقه خواهد بود  .روابط عمومی
انتقال خون استان با اشاره به کاهش ذخایر خونی
از عمــوم مردم شهرســتان فریمــان دعــوت کرد با
شرکت در این اقدام خداپسندانه در افزایش ذخایر
حیاتی فراورده های خونی استان مشارکت کنند.
شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن حداقل 50
کیلوگرم  ،سن بین  18تا  60سال ،رعایت حداقل
فاصله زمانی بین دو اهدای خون به مدت ســه ماه،
رعایت نوبت های مجاز اهدای خون در ســال برای
آقایان چهار بار و بانوان سه بار  ،پرهیز از رفتارهای
غیربهداشــتی  ،برخــورداری از ســامت عمومــی
جسمانی و روانی و همراه داشتن کارت ملی است .
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