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صادرات؛ افق پیش رو
«اگر بازار داخلی اشباع شود ،میتوانیم ماسکهای تولید شده را صادر کنیم».
این خبر دیگری استکه روز گذشته رئیس جمعیت هالل در جمع خبرنگاران
مطرح کرد .به گفته رئیس جمعیت هاللاحمر ،این جمعیت نخستین دستگاه
تولیدکننده ماسک در کشور است که موفق به اخذ مجوز صادرات اینمحصول
از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده است .اگر
م. همتی
بازار داخلی اشباع شود ،میتوانیم ماسکهای تولید شده را صادر کنی 
با اشاره به تولید محلولضدعفونیکننده در کارخانههای زیر مجموعه جمعیت
هاللاحمر ،گفت« :بیش از یکمیلیون لیتر محلول ضدعفونیکننده با باالترین
م.»
کیفیت درسال تولید میکنی 
روز گذشته دو محصول جدید باحجم  ۵۰۰و  ۲۵۰میلیلیتر به خط تولید محلول
ک )(antisepticدر شرکتهای تجهیزات پزشکی
ضدعفونیکننده یا آنتیسپتی 
هالل ایران و داروسازی «سها» به ظرفیت تولید قبلی این محصولاضافه شد که
این محلول ضدعفونی دست و سطوح ،طبق فرموالسیون توصیه شده از طرف
سازمانجهانی بهداش 
ت WHOدر دو رنگ سبز اتانولی و رنگ آبی ایزوپروپیل
ت.
تهیه و تولید شده اس 
 بهرهبرداری از یک خط قدیمی
روز گذشته و در قدم دوم با حضور رئیس جمعیت هاللاحمر ،خط تولید
آزمایشی آنژیوکت کهسال 1394متوقف شده بود رسما فعالیت مجدد خود را
آغاز کرد .در این خط ساالنه بیش از 7میلیونآنژیوکت در سایزهای مختلف تولید
میشود که گامی بلند برای دستیابی به خودکفایی است .اینمحصول با همت و
تالش متخصصان داخلی در دو سایز (جی  )۲۰و (جی  )۲۲و در دو رنگ صورتیو آبی
دوباره تولید آن از سر گرفته شد.
این محصول برای تزریق مستقیم مواد دارویی ،غذایی و سایرمایعات به درون
جریان خون یا به منظور اقدامات تشخیصی به کار میرود .این خطوط تولیدی
جدید در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران با اخذ تمامی مجوزهای الزم از
سوی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و اخذ سازمان غذا و دارو افتتاح
ت.
و راهاندازی شده اس 
محمد جوادزاده /شهروند

با حضور رئیس جمعیت هاللاحمر خط تولید شیلد و ماسک سهالیه
در کارخانه سهای هالل راهاندازیشد

ظرفیت تأمین
7میلیون ماسک در سال

راهاندازی خط تولید آمپول و ســرم در آینده نزدیک
رئیس جمعیــت هاللاحمر در گفتوگو با «شــهروند» خبر داد :برخورداری بیش از
 500هزار بیمــار صعبالعالج از خدمات بهداشــتی جمعیت هاللاحمر 

به گفته رئیس جمعیت
هاللاحمر کارخانههای
زیرمجموعه هاللاحمر
قابلیت تأمین 7میلیون
ماسک درسال را دارد و
درحال حاضر به صورت
روزانه بیش از 50هزار
ماسک سه الیه بابهترین
کیفیت در کارخانههای
زیرمجموعه هاللاحمر
تولید میشود

[ شهروند] جمعیت هاللاحمر توانمندیها و ظرفیتهای بسیاری در حوزه
تولید تجهیزات ولوازمپزشکی دارد؛ این سازمان مردمنهاد با بهرهگیری از ظرفیت
و توانمندیهای خود در شرکتهایوابسته خود ازجمله سهای هالل یک و دو
اقدام به تولید دارو ،تجهیزات پزشکی و لباسهای بیمارستانیدر چندسال دهه
گذشته کرده است .روز گذشته نیز در همین راستا با حضور کریم همتی ،رئیس
جمعیت هاللاحمر خط تولید شیلد و ماسک سهالیه در شرکت سهای هالل
جمعیت هاللاحمر راهاندازی شد .به گزارش «شهروند» با راهاندازی این خط
تولید ،جمعیت هاللاحمر از ظرفیت وقابلیت تأمین 7میلیون ماسک درسال
برخوردارشد؛ توان و ظرفیتی که از آمادگی صادرات ماسک بهدیگر کشورهای خبر
میدهد.
شرکت تجهیزات پزشکی هالل بهعنوان شرکت مادر در زمینه تولید تجهیزات
پزشکی با بهرهگیری از دانش فنی روز ،ماشینآالت مدرن و تمام اتوماتیک و
بهکارگیری مواد اولیه مرغوب اقدام به تولیددارو ،تجهیزات پزشکی در چندسال
گذشته کرده است .بهطوری که به تنهایی ۶۰درصد تولید محصوالتی همچون
سرنگ ،صافی دیالیز ،ست دیالیز و سرم و فیلتر تاالسمی را در کشور به عهده
دار د  .این شرکت روز گذشته میزبان رئیس جمعیت هاللاحمر ،جمعی از مدیران
دانشبنیان و اصحابرسانه بود .رئیس جمعیت هاللاحمر با حضور در کارخانه
سهای یک و سهای دو وابسته به سازمانتدارکات پزشکی جمعیت هاللاحمر
با بررسی روند فعالیتها ،خط تولید ماسک سهالیه و شیلد راافتتاح و خط تولید
آنژیوکت را مجددا راهاندازی کر د.
در این بازدید رئیس جمعیت با حضور در بخشهای تولید محصوالتی چون
صافی دیالیز ،تثبیتکننده بافت قلب ،محلول دیالیز ،انواع سرنگها،آنژیوکت،
سوکارت ،سوبگ ،ماسک و شیلد و محلول ضدعفونیکننده حاضر شد و از

نزدیک توان وظرفیت خطوط را ارزیابی کرد.
تولید روزانه 50هزار ماسک
کریم همتی در جمع اصحاب رسانه عملکرد مجموعه کارخانه سهای هالل را در
طول این سالها مثبتارزیابی و اظهار امیدواری کرد که با بهرهگیری از دانشروز
شاهد ارتقا و رشد این مجموعههای تولیدی محور در آینده نزدیک باشیم.
کارخانههای سهای یک و سهای دو از کارخانههای قدیمی در تولیدمحصوالت
بهداشتی و دارویی است که با شروع اپیدمی کرونا اقدام به تولید محصوالت
مراقبتی همچون ماسک ،گان و الکل کرده است .همتی در ادامه با اشاره به
خودکفایی در تولید محصوالتمحافظت شخصی در کشور به ارایه توضیحاتی
در مورد میزان تولید این اقالم در جمعیت هاللاحمرپرداخت .بنا به گفته رئیس
جمعیت هاللاحمر کارخانههای زیرمجموعه هاللاحمر قابلیت تأمین 7میلیون
ماسک درسال را دارد و درحال حاضر به صورت روزانه بیش از 50هزار ماسک سه
الیه بابهترین کیفیت در کارخانههای زیرمجموعه هاللاحمر تولید میشو د  .او در
این زمینه افزود« :امروزمیتوانیم اعالم کنیم که ما در تولید محصوالت حفاظت
شخصی به خودکفایی رسیدیم ،یعنی اگر با پیک مجدد ابتال به کرونا در پاییز
مواجه شویم ،مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت».
گفتنی است؛ ماسک سه الیه پرستاری برای محافظت در برابر ذرات معلق
گرد و غبار و آلودگیهای ویروسی و پیشگیریاز عفونتهای ریوی و بیماریهای
واگیردار استفاده میشود که این ماسکهای سهالیه پس از تولیددر جعبههای
بهداشتی بستهبندی و عرضه خواهد ش د. همچنین شیلد ماسک سها،
 SO-GUARF یا Medical shieldمحصولی ایمن ،سبک و کارآمد است که با
پوشش کامل صورت میتواند از چشم،دهان و بینی محافظت کند.

تولید 50درصد ستهای تاالسمی
 همتی درباره تولید ستهای تاالسمی به صورت انبوه از سوی کارخانههای
زیرمجموعه جمعیت هاللاحمر ،گفت« :جمعیت هاللاحمر میتواند 50درصد
ستهای تاالسمی و صافیهای دیالیز را با تولیدانبوه به صورت انحصاری تأمین
کن د.»
رئیس جمعیت هاللاحمر تولید صافی دیالیز را یکی ازمحصوالت استراتژیک
هاللاحمر در کنار تولید سایر محصوالت دانست و تأکید کرد« :همه بخشهای
صافیهای دیالیز به جزهالوفایبرها در داخل کشور تولید میشود .با توجه به
نیاز  4.5میلیونی اینمحصوالت در سال ،ما دنبال این هستیم تا تولید بیش
م.» همتی
از 50درصد از این محصوالت را به جمعیتهاللاحمر اختصاص دهی 
در مورد تولید شیلدهای محافظتی ،گفت4« :هزار شیلد به صورت روزانه در
کارخانههای زیرمجموعه جمعیت هاللاحمر تولید میشود که میتواند بخشی
از نیاز بیمارستانها و هموطنان به شیلد را تأمین کند ».درحال حاضر بیش از
20نوعمحصول درمانی با ظرفیت تولید ساالنه 600میلیون درسال در کارخانههای
زیرمجموعه هاللاحمر تولید میشود و این جمعیت در کنار سایر دستگاهها
وظیفه ذاتی خود میداند که از سالمت مردممحافظت کند.
تولید آمپول و سرم در آیندهای نزدیک
رئیس جمعیت هاللاحمر در گفتوگو با «شهروند» از برخورداری بیش از 500
هزار بیمار صعبالعالج از خدمات بهداشتی جمعیت هاللاحمر در دو ماهه اخیر
خبر داد .همتی در تشریح اینموضوع افزود« :جمعیت هاللاحمر در طول این
مدت بیماران خاص را شناسایی و تحت پوشش خودقرار داده است .هاللاحمر
در کنار دیگر دستگاههای خدمت رسان همچون دانشگاههای علوم پزشکی
ومدیریت بحران تمام تالش خود را به کار گرفته است تا در این شرایط کرونایی
خدمات الزم را بههموطنان ارایه دهد ».همتی در ادامه گفتوگوی کوتاه خود با
«شهروند» از آمادگی جمعیت هاللاحمر برای خدمترسانی به مردم خوزستان
خبر داد.
اودر اینزمینهافزود« :در روزهایاخیر استانخوزستانروندصعودیرادر میزان
مبتال به کرونا ویروس داشته است .ما بهعنوان دستگاه معین سالمت اعالم
آمادگیکردهایمتادر کنار دیگر نهادهایخدمترسانبهخصوصستادمرکزیکرونا
بهارایه خدمات بپردازیم .اگر چه هنوز خدمترسانی در سطح استان به خوبی انجام
میشود و از کنترلاستان خارج نشده است ».او در این زمینه افزود« :هدف ما این
است کهبرنامههای خاصازجملهکمکبهتأمیناقالمبهداشتی زندانهاو بیماران
صعبالعالج را با توجه به اصول نهضت صلیب سرخ ادامه دهیم .جمعیت
هاللاحمر کمک به مراکز کمبرخورداری که کمتر به آن کمک میشود را دردستور کار
خود قرار داده است و آن را با قوت ادامه خواهد داد .جمعیت هاللاحمر استان
خوزستاننیز در کنار دستگ اههای دیگر استانی خدمات الزم را ارایه میدهد ».رئیس
جمعیت هاللاحمر درادامه با اشاره به شعار جهش تولید و اهمیت رونق تولید
افزود« :تحقق شعار جهش تولید با حمایت وهمگرایی تمام بخشها امکانپذیر
است .جمعیت هاللاحمر این مهم را به صورت جد دنبال خواهد کرد.ما در سها
تولید داروهای مایع نداشتیم ،اما در ماههای آتی امسال خطوط تولید سرم و تولید
آمپولهایمختلف راهاندازی خواهد شد و طی چند ماه آینده فرآیند اجرایی آن آغاز
میشود ».همتی در پایان بار دیگر بر اهمیت رعایت پروتکلها و توصیههای
بهداشتی تأکید کرد و در این زمینه افزود« :با توجه بهتعطیالت پیشروی از مردم
میخواهیم در این زمینه به توصیههای وزارت بهداشت توجه کنند و اکیداتوصیه
میکنیممردماز سفر پرهیز کنند».

خبر
فریادمظلوم،خاموشنشدنیاست
[ادامه از صفحه اول] به یاری پروردگار ،امروز صدای تپش قلب جهان اسالم بیش از
هر زمان دیگر از بیتالمقدس شنیده میشود و دنیا امروز تماشاگر جوانان فلسطینی
است که با ارادهای مثالزدنی و با دستان خالی به مقابله با رژیم تا بندندان مسلح و ظالم
اشغالگر سرزمینشمیپردازند.
آرزوی آزادی قدس شریف ،از چنگال ظالمان و استکبارگران عالم که به راستی آرزوی
مشترک تمام مسلمانان و بلکه آزادیخواهان جهان است ،به حول قوه الهی محقق
خواهد شد.
در این روز بزرگ که به فرموده امام خمینی(ره) نهتنها روز قدس که روز و نماد

مقابله مستضعفین جهان با ابرقدرتهای زورگو و مستکبران است ،بشردوستان و
صلحطلبان عضو جمعیت هاللاحمر ،بزرگترین سازمان نوعدوست مردم نهاد ایران
ن شک این پشتیبانی
اسالمی نیز در کنار آحاد مردم این روز را بزرگ خواهند داشت .بدو 
از ملت ستمدیده فلسطین سبب روحیهگرفتن آنها برای ایستادگی و مقاومت در برابر
ظلم و ستم است.
متأسفانه امسال ما نمیتوانیم مانند سالهای گذشته با برپایی راهپیمایی ،روز
قدس را گرامی بداریم و همچنین روز نکبت را محکوم کنیم .با این حال ،دلهای ما
دردمندانه و امیدوارانه در هوای آزادی قدس شریف میتپد.
امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا طبق نظر مسئوالن و بهمنظور رعایت مسائل
بهداشتی این راهپیمایی برگزار نخواهد شد .مشتاقانه در انتظار شنیدن سخنرانی مقام

معظم رهبری در این روز خواهیم بود.
ملتشریفایراناسالمیخواستار توقفاشغالو کشتار کودکانوبیگناهاناست
و حل مسأله فلسطین را منوط به بازگشت آوارگان و تصمیمگیری فلسطینیان درباره
سرزمین خود میداند و از این منطق دفاع میکند .رژیم صهیونیستی در ضعیفترین
موقعیت خود قرار دارد و مقاومت در استوارترین شرایط.
انشاءاهلل با همدلی امت اسالم آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف محقق
خواهد شد.
عبدالحسینمعزی
نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران
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