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داروهای ایرانی در داروخانه های غنا توزیع می شود

طبابت پزشکان ایرانی در غنا
رئیس جمعیت هالل احمر ایران در ســفر به کشــور غنــا با وزیر 

بهداشت این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر ایــران در ایــن دیــدار بــا ابــالغ 
مجــدد  تبریــک  و  غنــا  مــردم  بــه  ایــران  رهبــر  و  ملــت  ســالم 
خدمــات  »ارایــه  گفــت:  کشــور  ایــن  رئیس جمهــوری  بــه 
انسان دوستانه جمعیت هالل احمر ایران در این کشور بیش از 
3۰ ســال اســت که ادامه دارد و این خدمات در راستای اهداف 
 بشردوســتانه به مردم نیازمند غنا همچنان ارایه خواهد شد.«
دکتر همتی با تبریک انتخاب مجدد رئیس جمهوری کشــور غنا 
بیان کرد: »هالل احمر ایران به عنوان ســازمان بشردوستانه در 
زمینه های امدادونجات و پاســخگویی به ســوانح، بهداشــت، 
درمان و توانبخشــی، آمــوزش همگانــی، جوانــان، داوطلبان و 
 همچنیــن تولیــد دارو و تجهیــزات پزشــکی فعالیــت می کنــد.«
وزیر بهداشت غنا هم با بیان اینکه رئیس جمهوری و مردم این 
کشور قدردان خدمات هالل احمر هستند، گفت: »ما عالقه مند 
هســتیم در زمینه های آموزشــی بــه خصوص آموزش پزشــکان 
کنیــم.«  و پرســتاران بــا جمعیــت هالل احمــر ایــران همــکاری 
کــو آجیمانــگ مانــو در ایــن دیــدار، ارتقــای ســطح درمانگاه  کوا
هالل احمر به بیمارســتان تخصصی را درخواســت کــرد و افزود: 
»بــا انجــام هماهنگی هــای مــورد نیــاز و ارایــه تســهیالت الزم 
بــه جمعیــت هالل احمــر می تــوان در آینــده ای نزدیــک مرکــز 
 پلی کلینیک در غنا را به یک بیمارستان تخصصی تبدیل کرد.«
وزیر بهداشــت غنا از ارایه خدمات گســترده هالل احمر ایران در 
کنون  این کشــور قدردانی کرد و گفت: »ما از گذشته های دور تا
مخصوصا در زمان شــیوع کرونا از خدمات جمعیت هالل احمر 
کشــورمان  ایــران بهره منــد بودیــم و همــواره مــردم نیازمنــد 
 می توانند از خدمات بهداشتی و پزشکی ایران استفاده کنند.«
و  غنــا  بــه  ایــران  از  دارو  صــادرات  بحــث  دیــدار  ایــن  در 
ایرانــی  داروهــای  فــروش  بــرای  الزم  مجوزهــای  دریافــت 
گرفــت، برایــن اســاس مقــرر شــد  مــورد بحــث و بررســی قــرار 
کیفیــت بــاالی داروهــای  تــا وزیــر بهداشــت غنــا بــا توجــه بــه 
ایرانــی، قیمــت مناســب و همچنیــن اعتمــاد مــردم نســبت 
گســترده  بــه ایــن داروهــا تســهیالت الزم بــرای ثبــت و توزیــع 
کنــد. ارایــه  را  غنــا  داروخانه هــای  در  ایرانــی   داروهــای 
پزشــکان  کار  مجــوز  تــا  شــد  بنــا  دیــدار  ایــن  در  همچنیــن 
ایرانــی  پزشــکان  تــا  شــود  صــادر  غنــا  بــه  عــازم  ایرانــی 
کننــد. ارایــه  را  غنــا  مــردم  بــه  درمانــی  خدمــات   بتواننــد 
در ایــن دیدار به انعقاد یادداشــت تفاهم نامــه هالل احمر ایران 
خ و وزارت بهداشــت غنــا از ســال 2۰1۴  بــا جمعیت صلیــب ســر
به مدت 1۰ ســال اشــاره  و درباره موضوعاتی نظیــر ارایه خدمات 
بشــر دوســتانه بــه نیازمنــدان، پروژه هــای آموزشــی و درمانــی، 
بیمــار در روز  تبادل نظــر شــد. رایــگان و ویزیــت 3۰۰   ویزیــت 
مرکــز پلی کلینیک هالل احمر ایران شــامل بخش های مختلفی 
همچون آزمایشــگاه، داروخانه، رادیولوژی و فیزیوتراپی اســت 
و پزشــکان بخش عمومی به همراه متخصصــان زنان و زایمان، 
داخلی، اطفال، چشم پزشــک و دندانپزشــک به ارایه خدمات 

در پایتخت غنا می پردازند.

تولید ۵ میلیون ماسک در هالل احمر
مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیــت هالل احمر از 
 تأمیــن و تولید بیــش از پنج میلیون ماســک از ابتدای ســال 99

کنون خبــر داد و گفت: تداوم تولید اقالم بهداشــتی مورد نیاز   تا
در کشــور تــا پایــان پاندمــی کرونــا در شــرکت تجهیزات پزشــکی 

هالل ایران وابسته به این سازمان ادامه خواهد داشت.
علیرضا عسکری گفت: »این سازمان از ابتدای شیوع ویروس 
کرونــا در راســتای ارتقــای ســالمت جامعــه، اقــالم بهداشــتی و 
تجهیزات پزشــکی مورد نیاز برای مقابله با این ویروس را تأمین 
و تولید کرده اســت که توانســته پاســخگوی بخشــی از نیازهای 

کشور در این زمینه باشد.«
کنون بیــش از پنج میلیون  او افــزود: »از ابتدای ســال جاری تا
ماســک ســه الیه و همچنیــن حــدود 3۵۰هــزار لیتــر محلــول 
ضدعفونی کننده دســت به منظور رفع بخشی از نیازهای مردم 
و کادر درمانــی بــرای رعایــت الزامــات بهداشــتی تأمیــن و تولید 

شده است.«
 مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی جمعیــت هالل احمر 
توضیــح داد: »تأمیــن انــواع اقــالم بهداشــتی مــورد نیــاز اعــم از 
لبــاس  و  گان  ضدعفونی کننــده،  ژل  الکلــی،  پــد  دســتکش، 
محافــظ کادر درمانــی، دســتگاه تب ســنج لیــزری و دیجیتالی، 
شــیلد و ســایر اقــالم بهداشــتی و تجهیــزات پزشــکی از دیگــر 
برنامه های این ســازمان در راســتای رفع نیازهای هموطنان و 
کادر درمانــی بوده کــه امیدواریــم گامی مؤثــر برای رفــع نیازها و 

تأمین سالمت جامعه در مقابله با این بیماری باشد.«
 عســکری گفــت: »فعالیت هــای ایــن ســازمان و شــرکت های 
تابعــه بــرای تأمیــن و تولیــد اقــالم بهداشــتی و دارویــی بیــش از 
پیــش ادامــه دارد و تــا پایــان ریشه کن شــدن پاندمــی کرونــا نیــز 

تداوم خواهد داشت.«
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خانه هــالل عنبــران قدیمی ترین خانــه هالل اســتان اردبیل 
اســت که از ســال 9۵ فعالیت خود را آغــاز کرد. تا قبــل از احداث 
خانــه هالل، کانــون جوانــان عنبران چــراغ فعالیت هــای هالل 
 احمــر را در این شــهر مرزی روشــن می کــرد. خانه هــالل عنبران 
حاال نقــش شــعبه ای از هالل  احمــر را در این شــهر ایفــا می کند 
گرفتــه تــا  و از آمــوزش و افزایــش تــاب آوری در برابــر حــوادث 
فعالیت هــای داوطلبانــه را در ایــن شــهر مــرزی اســتان اردبیل 

برعهده دارد.
برداشــت محصــول  بــرای  روســتایی  کشــاورزان  بــه  کمــک 
گوشــه ای از فعالیت های داوطلبانــه در این خانه هالل اســت. 
اشــتغال، بزرگ تریــن دغدغــه ایــن روزهــای اهالــی ایــن شــهر و 
روستاهای اطراف آن اســت. با این حال داوطلبان خانه هالل 
آســتین باال زده انــد تا گلیــم و صنایع دســتی این شــهر را بدون 

واسطه به دست خریداران برسانند. 

خانه هالل شــهر عنبــران از توابع نمیــن، 3۰۰ عضو فعــال دارد؛ 
اعضایی کــه در گروه های مختلف، اهــداف و فعالیت های هالل 
 احمــر را دنبــال می کننــد. محرومیــت و مشــکالت اقتصــادی 
کنان عنبران هــم دلیلی برای دور شــدن آنهــا از فعالیت های  ســا
داوطلبانــه نبــود. اهالــی ایــن خانــه هــالل بــرای حل مشــکالت 
معیشتی همشهریان خود دست به کار می شوند یا گاهی از توان 

و مهارت های خود برای حل این مشکالت استفاده می کنند.
 »محمدرضــا انصاری« 19 ســال دارد و بیش از 9 ســال از حضور 
داوطلبانــه اش در هــالل  احمــر عنبــران می گــذرد. او می گویــد: 
»عنبــران شــهر کوچکی اســت کــه در آن تقریبا همــه همدیگر را 
می شناسند. شش روستا هم در اطراف اینجا قرار دارد که گاهی 
برای فعالیت هــای داوطلبانــه به آنجــا می رویم. مثــال در فصل 
برداشــت محصول گندم، امســال بــه یکــی از روســتاها رفتیم و 
بــه پیرمــردی کــه بــه تنهایــی از عهــده درو کــردن گندم هایش 
گر کمک داوطلبانــه بچه های خانه  برنمی آمد کمک کردیــم. ا
هالل نبــود احتمال داشــت محصــوالت روی زمین بماننــد و از 
زمان درو شــدن آن بگــذرد. یا اینکه صاحب زمین مجبور شــود 
هزینه زیادی را برای برداشت محصول بپردازد. چیزی که من و 
دیگر داوطلبان را به انجام این فعالیت ها تشویق می کند دعای 
خیری است که مردم شهر بعد از هر کمک کوچک و بزرگی برای 
بچه ها می کنند و برق شادی از انجام کار در چشم شان نمایان 

می شود.«
امدادگر پایگاه نمین اســت و عالقه به امداد و کمک های اولیه 
او را به سمت امدادگر شدن کشانده است. به جز انصاری حدود 
3۰ امدادگر دیگر از شهر عنبران در پایگاه نمین فعالیت می کنند. 
او می گوید: »آتش سوزی، سیل و زمین لرزه مهم ترین حوادث 
طبیعی  است که ما در عنبران با آن روبه رو هستیم. برای همین 
آمــوزش مــردم و آشــنایی آنهــا بــا کمک هــای اولیــه و مقابلــه با 
حــوادث برای ما موضوعی جدی اســت. من و دیگــر امدادگران 
داوطلــب خانه به خانه در عنبــران برای آمــوزش اقدامات اولیه 
و پیــش بیمارســتانی و آشــنایی بــا حــوادث فعالیــت می کنیم. 
حتی برای این آموزش ها به روســتاها می رویم و برای قشرهای 

مختلف دوره هایی متناسب با نیازشان برگزار می کنیم.«

مشارکت داوطلبانه شهر مرزی
بیکاری یکی از مهم ترین معضالتی است که این روزها گریبان 
اغلــب اهالــی عنبــران را گرفتــه. خشکســالی پی درپــی، بخش 
عمــده ای از کشــاورزی ایــن منطقــه را از بیــن بــرده اســت. تنها 
دلخوشــی اهالی این منطقه مرزی اســتان اردبیــل، گلیم بافی 

اســت که به تازگی ثبت ملی شــده. شــهر عنبران به عنوان شــهر 
ملی گلیم شناخته شده اســت. در هر خانه ای دار گلیم بافی به 
چشــم  می خورد. با این حال بافنده های این شــهر در بازاریابی 
با مشــکل روبــه رو هســتند. ایــن روزهــا داوطلبــان خانــه هالل 
بــرای پیدا کــردن بازار فــروش این محصــول فعالیــت در فضای 
مجــازی را آغــاز کرده اند. »رویــا شــاهی« از داوطلبــان این خانه 
هــالل اســت کــه دســتی در بافــت و آمــوزش گلیم بافــی دارد. او 
می گویــد: »اهالی عنبران مشــکل زیــادی برای آمــوزش ندارند. 
در اغلب خانه ها بچه ها از ســنین کم با این هنر آشــنا می شوند 
و آن را یاد می گیرند. مشــکل بــزرگ ما در پیدا کــردن بازار فروش 
اســت. یکــی از کارهایــی که مــا انجــام می دهیــم این اســت که 
ســفارش های کار را به بافنده ها بدهیم. ســودی کــه دالل ها از 
گر به دســت  بافــت گلیم می برنــد مبلغ قابل توجهی اســت که ا
بافنده برســد می تواند آورده اقتصادی بیشــتری برایش داشته 
باشد و انگیزه بیشتری برای رشد این هنر پیدا کند. ما به دنبال 
این هستیم که بتوانیم آموزش های استفاده از فضای مجازی 
برای بازاریابــی را در خانه هالل ارایه کنیــم. بزرگ ترین نیاز ما در 
عنبران توسعه این کارآفرینی است. با این کار می توانیم مشکل 

فقر و محرومیت عنبران را تا حدودی کمتر کنیم.« 
آموزش کمک های اولیه، مشــارکت در طرح های هالل احمر 
و مهارت آمــوزی از فعالیت هایی اســت کــه او و دیگــر داوطلبان 
خانه هالل در عنبران دنبال می کنند. شــاهی می گوید:   »اهالی 
عنبران با وجود روبه رو بودن با مشــکالت مختلــف اقتصادی و 

معیشــتی، مشــارکت اجتماعی خوبــی دارند. هر طرحــی که در 
هالل  احمر برگزار می شود اهالی مشــارکت خوبی در آن دارند. از 
توزیع اقالم و بسته های معیشتی گرفته تا توزیع مواد بهداشتی 
و طرح هایــی مثــل نیابــت و همــای رحمــت و ... . خیــران هــم 
از شــهرهای دیگر برای تهیه این اقــالم و توزیع آنهــا در عنبران و 

روستاهای اطراف به ما کمک می کنند.«

شهر ملی گلیم نیاز به حمایت دارد
عنبران حــدود 7 هــزار نفر جمعیــت دارد. کشــاورزی و گلیم بافی 
مهم ترین منبع درآمد اهالی این شهر است. با این حال خشکسالی 
و کامــل نبــودن چرخــه بــازار کار در عنبــران باعــث بــروز مشــکالت 

اقتصادی و معیشتی برای اغلب اهالی این شهر شده است.
می گویــد:  عنبــران  هــالل  خانــه  مســئول  رســولی«  »فــرزاد   
»عنبران در فاصله 1۰ کیلومتری نمین و شــعبه هالل  احمر این 
شــهر قــرار دارد. خانــه هالل عنبــران تمــام فعالیت هایــی که در 
شعبه هالل  احمر انجام می شــود را در مقیاس کوچک تر انجام 
می دهد. آموزش مهارت هــای امدادی و کمک های اولیه یکی 
از مهم تریــن اقدامــات ایــن خانه هالل اســت. گروه های ســنی 
مختلــف آموزش هــای الزم را از خانــه هــالل دریافــت می کنند و 
در صــورت بــروز هر حادثــه و مشــکلی از ایــن افــراد آموزش دیده 

استفاده می کنیم.« 
گرچــه اغلــب اهالی عنبــران این روزهــا با مشــکالت اقتصادی 
روبه رو هســتند، اما چــراغ فعالیت های داوطلبانه در این شــهر 
همچنان روشن است. خیرانی هم از شــهرهای دیگر به اجرای 
طرح هــای حمایتی در این خانه هالل کمک می کنند. رســولی 
می گویــد: »بعد از شــیوع کرونا خانه هــالل عنبران اولیــن کارگاه 
تولید ماســک را در این شــهر راه اندازی کرد. جمــع آوری کمک 
به سیل زده های  ســال 98، توزیع بســته های معیشتی و خرید 
کســیژن برای امانت دادن بــه بیماران نیازمند شــهر  دســتگاه ا
ازجمله اقداماتی است که خیران و داوطلبان ما در آن مشارکت 
داشتند. یکی از مهم ترین اقداماتی که الزم است در خانه هالل 
دنبال کنیــم، کمک بــه اشــتغال و کارآفرینی در عنبران اســت. 
اینجا به عنوان شهر ملی گلیم شناخته شده اما بافنده ها برای 
گــر بتوانیم بازاریابی  معرفی تولیدات خــود نیاز به تبلیغ دارند. ا
حرفــه ای در این زمینــه انجام دهیم، قــدم بزرگی برای توســعه 
کســب وکار در عنبــران و راه انداختن چرخه اقتصادی این شــهر 

برداشته ایم.«

ج مهربانی و همدلی ج به ر ر
داوطلبان خانه هالل عنبران از دغدغه معیشتی اهالی این شهر مرزی می گویند

عنبران در فاصله 10 کیلومتری نمین و 
شعبه هالل  احمر این شهر قرار دارد. 

خانه هالل عنبران تمام فعالیت هایی 
که در شعبه هالل  احمر انجام می شود 

را در مقیاس کوچک تر انجام می دهد. 
آموزش مهارت های امدادی و 

کمک های اولیه یکی از مهم ترین 
اقدامات این خانه هالل است


