
طرح ملی خادم در فریمان کار 
خود را آغاز کرد

مدیره  هیئت  عضو 

جمعیت هالل احمر 

اس���ت���ان خ���راس���ان 

رضوی در گفت وگو 

با خراسان به تشریح 

ط����رح م��ل��ی خ���ادم 

)خ��ان��واده آم���اده در 

مخاطرات(پرداخت 

و گفت: این طرح به منظور آماده  سازی خانواده ها در 

هنگام مخاطرات مختلف به اجرا در می آید.مهندس 

سعیدنامی با اش��اره به ای��ن که در اج��رای ای��ن طرح 

700 خ��ان��واده در مرحله اول آم��وزش خواهند دید 

گفت:تسهیل گران  هالل  احمر در طرح ملی خادم با 

ارائه کارت شناسایی معتبر و  لباس امدادی با مراجعه به 

منازل شهروندان، آموزش های الزم را به خانوارها ارائه 

می دهند.مهندس نامی که وی از مربیان برتر شهرستان 

می باشد، تغییر رفتار خانواده ها در برابر ح��وادث و 

بالیای طبیعی را مهمترین هدف طرح بیان کرد و گفت: 

این طرح همزمان با سراسر کشور در فریمان اجرا می 

شود.وی با بیان این که برای اجرای این طرح 20 نفر 

در قالب 14تسهیل گر و 6 نفر در قالب رئیس ، مسئول 

آموزش و امداد و مربیان هالل احمر فعالیت می کنند 

گفت:در پایان طرح مانوری از سوی جمعیت هالل  

احمر برگزار و میزان آموزش و یادگیری خانواده های 

تحت آموزش  مورد سنجش قرار می گیرد.وی در پایان 

از شهروندان و مسئوالن ادارات خواست تا همکاری 

الزم را با تسهیل گ��ران ط��رح خ��ادم داشته باشند.
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هنرمند فریمانی بیان کرد:ترسیم چهره 
شهدا بزرگترین افتخار من است

ح���س���ن ن����ب����ی زاده 

هنرمند  و  رزم��ن��ده 

ف��ری��م��ان��ی اس���ت که 

هشت  دوران  در 

س���ال دف���اع مقدس 

و پ��س از آن نقاشی 

چهره شهدای فریمان را بر عهده داش��ت.ای��ن نقاش 

فریمانی در گفت وگ��و با خبرنگار خ��راس��ان به بیان 

فعالیت های جدید خود پرداخت و گفت: به سفارش 

هیئت جامعةالحسین)ع( فریمان در یادواره شهید علی 

توحیدی، چهره این شهید بزرگوار را به تصویر درآوردم 

و در ی��ادواره شهدای نیروی انتظامی نیز چهره شهید 

مقدسی را نگارگری کردم که مورد استقبال مردم و 

مسئوالن قرار گرفت.نبی زاده افزود: از زمان ترسیم 

تصاویر شهدا سال ها می گذرد، اما خاطرات آن لحظه ها 

همچنان در ذهنم زنده است و این به بركت وجود پاك و 

ملكوتی آن عزیزان است.وی با بیان این که شهید شاهد 

و ناظر بر مردم است گفت: شهید انسان  ها را به نیكی  

، تقرب و بندگی به درگاه خداوند دعوت می كند و این 

نقاشی ها تلنگری برای همه مردم است.حسن نبی زاده 

با بیان  این كه ترسیم چهره شهدا بزرگترین افتخار من 

است، خاطرنشان كرد: خدا را شاكرم كه در زمینه  شهدا 

نقاشی می كنم و از خدا می خواهم همیشه در همین 

راه فعالیت داشته باشم.نبی زاده گفت: تمام حرفم این 

است،که از فرهنگ ایثار و شهادت و والیت فقیه فاصله 

نگیریم و مسئوالن نیز حواسشان از لحاظ فرهنگی به 

نسل آینده و جوانان مملکت باشد. 

غربت شهدای گمنام فریمان

وقتی به گلزار شهدای گمنام 

فریمان می روم، مدام این سؤال 

در ذهنم تکرار می شود که  چرا 

ساخت یادبود شهدای هشت 

س��ال دف��اع مقدس 14 سال 

طول کشیده اس��ت. حاال دیگر چهاردهمین سالی 

است که این شهدا در پارك جنگلی شهید فهمیده آرام 

گرفته اند و در این مدت خبرنگار روزنامه خراسان با 

چندین گزارش و خبر این موضوع را از مسئوالن وقت 

پیگیری کرد اما اقدامی مؤثر در این باره انجام نشده 

است.مسیر ورودی پارك جنگلی را كه طی كنی به 

زیارتگاه پنج شهید می رسی که روی سنگ قبرشان 

نوشته:  »نام:شهید،نام پ���در:روح ا...«. نزدیک قبور 

شهدا م��ردم را می بینی که سهم بسیار بیشتری از 

مسئوالن شهر برای شهدا قائلند. نشان به آن نشان 

که بارانی که قطره های درشتش را ب��اد به صورت 

می کوبد،مانع حضور زائرین نیست و زیارتگاه، میزبان 

تعداد قابل توجهی زائر است. غربت شهدا را که می بینم 

با خود می گویم ،كاش مسئوالن امر که البته در بیشتر 

عرصه ها تالش و خدمتگزاری می کنند كمی بیشتر 

به فکر شهدا بودند. بیش از 14 سال است در محوطه  

اط��راف مدفن شهدا قرار است بنایی ساخته شود تا 

سرپناه اجتماع زائرین باشد اما در این مدت»نه از تاک 

خبر هست و نه از تاک  نشان«.

یادداشت

اصغری فریمانی

جزئیات طرح بیمه »آتیه فرزندان«
م���دی���ر ش���رک���ت ب��ی��م��ه ن��وی��ن 

گفت:این  فریمان  شهرستان 

ش��رك��ت ب���رای ت��ام��ی��ن هزینه 

تحصیالت، جهیزیه و ازدواج 

فرزندان و رفع نگرانی در مورد 

آینده آن ه��ا، بیمه نامه »آتیه 

فرزندان« را با شرایط و مزیت های عالی ارائه كرده است 

که با تهیه آن می توانید عزیزان دلبندتان را از آغاز تولد تا 

18 سالگی زیر پوشش انواع خدمات بیمه عمر و پس انداز 

قرار دهید.علی اسحاقی فریمانی گفت: بیمه نامه عمر و 

پس انداز »آتیه فرزندان« در دو طرح با شرایط متفاوت برای 

فرزندان زیر 4 سال و از 4 تا 18 سال تهیه شده است.علی 

اسحاقی گفت: در طرح اول،سرمایه گذاری با پرداخت 

سالیانه مبلغ 500هزار تومان در سال با رشد 15درصد 

بعد از 20سال 100میلیون تومان به عالوه سود مشارکت 

در منافع دریافت می کند.اسحاقی افزود:در طرح دوم 

بیمه نامه»آتیه فرزندان« که  شامل فرزندان 4 تا 18 سال 

است والدین محترم با پرداخت  700هزار تومان در سال  

با رشد 15درصد بعد از 20سال 140میلیون تومان  به 

عالوه سود مشارکت در منافع برای تامین هزینه های 

مختلف فرزندان خود دریافت   می کنند.ضمنا فرزندان در 

تمام طول بیمه نامه از خدمات حادثه امراض خاص و هزینه 

های پزشکی به علت حادثه و معافیت و مستمری برخوردار 

هستند.وی بابیان این که تمام بیمه نامه های عمر با تایید 

بیمه مرکزی ارائه می گردد گفت:عالقمندان   می توانند 

ب��رای کسب اطالعات بیشتر به دفتر بیمه در فریمان، 

میدان امام رضا)ع(، مقابل بانک صادرات مراجعه و یا با 

شماره 34631030 تماس بگیرند.


