ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﭗﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮن در ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ اﻫﺪای ﺧﻮن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﭗﺳﯽ ﮐﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻫﺪای ﺧﻮن ﺧﻮد ﺟﺎن ﻋﺪهای از ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺪاوم ﺧﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﺮﺑﺎر
اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن  ۳ﻧﻔﺮ را در دﻧﯿﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﭗﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در روزﻫﺎی  ۲۰و  ۲۱آذرﻣﺎه ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋهای ﺑﺮای اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﭗﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،در روزﻫﺎی  ۲۰و  ۲۱آذر ،ﻫﻤﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ،EHDA1398ﺑﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﭗﺳﯽ در آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮن اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﭗﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻬﺮان:
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل -ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
اﺗﻮﺑﺎن ﺳﺘﺎری -ﻧﺒﺶ ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎدی
ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﻮﻧﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ -ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻣﺪرس
ﭘﯿﺮوزی -ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اول

ﺷﻬﺮ ری:
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺷﯿﺮازی
اﺻﻔﻬﺎن:
ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﺟﻮ
ﺷﯿﺮاز:
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺼﺮدﺷﺖ
ﻣﺸﻬﺪ:
ﻣﯿﺪان ﺗﻘﯽ آﺑﺎد
ﺗﺒﺮﯾﺰ:
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد
ﯾﺰد:
ﻣﯿﺪان اﺑﻮذر
اﻫﻮاز:
ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازی
ﻗﻢ:
ﻣﯿﺪان روح اﷲ ﺟﻨﺐ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﮐﺮج:
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۴۵ﻣﺘﺮی ﮔﻠﺸﻬﺮ ،ﭼﻬﺎر راه ﮔﻠﺰار ﻏﺮﺑﯽ
رﺷﺖ:
ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﺎری:
ﺑﻠﻮار ارﺗﺶ ،ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س(

اروﻣﯿﻪ:
ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس
ﮐﺮﻣﺎن:
ﺑﻠﻮار  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ -ﺟﻨﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

