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علیرضاعسکری/مدیرعاملسازمانتدارکاتپزشکیجمعیتهاللاحمر

تولید بیش از ۳.۸ میلیون عدد دارو در هفته گذشته
در یک هفته آخر دی ماه بیش از ۳.۸ میلیون 
است.  شده  تولید  هالل احمر  در  دارو  عدد 
۳برابری  2الی  و  مایعات  6برابری  تولید 
جامدات ازجمله رشد تولیدات در حوزه دارو 

است. 
شرکت داروسازی سها هالل احمر از مهرماه 
است  بوده  تولید  حال  در  24ساعته  بعد  به 
و در در یک هفته آخر دی ماه موفق به تولید 
عدد  ۳60هزار  و  سیتریزین  عدد  4۳2هزار 

اندانسترون در قالب قرص شده است.
جامعه،  نیاز  به  توجه  با  که  است  داروهایی  از  دیگر  یکی  آزیترومایسین 
گرفته و بر همین اساس در یک هفته  کار هالل احمر قرار  تولید آن در دستور 
گذشته 446هزار عدد کپسول از این نمونه دارو تولید شده است. همچنین از 
24تا ۳0دی ماه، با توجه به نیاز فصلی کشور و شیوع آنفلوآنزا، ۳49هزار بطری 
ایبوپروفن، ۳49هزار عدد کیتوتیفن و یک میلیون و ۸90هزار عدد فینوپروست 5 
میلی گرم در مجموعه سهاهالل تولید شده است تا به واسطه توزیع آن در میان 

جامعه هدف، بخشی از نیازها داخل کشور تامین شود. 
قرص،  انواع  عدد  6۸2هزار  و  2میلیون  گذشته  هفته  یک  در  مجموع  در 
446هزار عدد کپسول و 700هزار عدد داروی نوشیدنی در مجموعه سهاهالل 
تولید شده و تالش می شود تا این روند تولید با استفاده از تمامی ظرفیت ها 

تداوم داشته باشد.

استاناردبیل حمیدقویدل/مدیرعاملجمعیتهاللاحمر

تشکیل 1500گروه دادرس در مدارس اردبیل
اردبیل   مدارس  در  »دادرس«  1500گروه 

کودکان، بانوان و  گروه  تشکیل می شود. سه 
سالمندان جزو افرادی هستند که در حوادث 

بیشترین صدمه را می بینند. 
با  مقابله  برای  را  دانش آموزان  بتوانیم  گر  ا
دهیم  آموزش  غیرمترقبه  و  مترقبه  حوادث 
نیز  خانواده ها  به  تجربیات  این  شک  بدون 
انتقال پیدا می کند. درنظر داریم با توجه به 
گروه  انعقاد تفاهمنامه بین جمعیت هالل احمر و وزارت آموزش وپرورش دو 

فرهنگیان و دانش آموزان را نیز تحت آموزش قرار دهیم.
آموزش دانش آموزان برای پیشگیری از حوادث ضروری است و همه نهادها و 
دستگاه ها در امر فرهنگ سازی  باید در آموزش وپرورش سرمایه گذاری کنند و 
در این امر در کنار این نهاد بزرگ آموزشی و تربیتی قرار گیرند. با احتساب 2هزار و 
500 آموزشگاه در سطح استان می توان گروه های »دادرس« را در کل مدارس 

جهت آمادگی در مقابله با حوادث مترقبه و غیرمترقبه ایجاد کرد.

آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  ملی  جمعیت های  روسای  مشورتی  نشست 
فرصت خوبی بود برای اینکه رئیس جمعیت هالل احمر ایران با تشریح سند اثرات 
مخرب تحریم های ظالمانه آمریکا بر کمک رسانی بشردوستانه خواستار اقدام فوری 
و جدی علیه تحریم ها شود. او در این نشست با بیان اینکه جمعیت هالل احمر ایران 
بزرگ ترین سازمان بشردوستانه در ایران است که به عنوان معین دولت، مسئولیت 
پاسخگویی به حوادث و سوانح داخلی را برعهده دارد و تنها سازمان ایرانی است که 
موظف به ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورهاست گفت: 
بشردوستانه  فعالیت های  بر  ظالمانه  تحریم های  که  هستیم  شاهد  »متأسفانه 
هالل احمر تأثیر گذاشته و مانع از انجام بهینه و مؤثر وظایف و تعهدات جمعیت در 
سطح داخلی و بین المللی شده است.«به گفته کولیوند عدم همکاری بانک ها برای 
انتقال و جابه جایی پول، واردات دارو و تجهیزات پزشکی به داخل، عدم امکان خرید و 
انتقال اقالم و تجهیزات امدادی مثل زنده یاب ها، عدم امکان خرید بالگرد و تجهیزات 

مرتبط برای امداد هوایی ازجمله موارد تاثیر تحریم های ظالمانه علیه ایران است.

تأثیر منفی تحریم های ظالمانه
او با بیان اینکه تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا بر فعالیت های بشردوستانه 
تأثیر منفی می گذارد، توضیح داد: »بروز مشکل در زمینه به روزرسانی ناوگان و تجهیزات 
انتقاالت وجوه مالی، عدم امکان  ، انجام نقل و  امدادی براساس فناوری های روز
از  زمان طالیی پس  به موقع در  و  به هنگام  بین المللی  کمک های نقدی  دریافت 
وقوع سوانح و طوالنی شدن فرآیند دریافت آنها، عدم همکاری بسیاری از شرکت های 
تولیدکننده اقالم امدادی، بهداشتی و درمانی به منظور تأمین مواداولیه داروها، 
تجهیزات پزشکی و تجهیزات فنی مانند قطعات بالگرد ازجمله سایر آثار تحریم های 

وضع شده آمریکاست که بر روند خدمات رسانی هالل احمر خلل وارد کرده است.«

تاریخ، ما را قضاوت می کند
کرد:  کید  رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه خطاب به حاضران در نشست تأ
»در رابطه با تحریم ها باید اقدام جدی و فوری انجام شود، آیندگان، ما را قضاوت 
خواهند کرد. آیا تحریم بیماران پروانه ای، دیالیزی و هزاران بیمار صعب العالج، اقدامی 

خداپسندانه است؟ فرزندان ما و تاریخ، ما را قضاوت خواهند کرد.«
کولیوند درباره اقداماتی که هالل احمر ایران برای مقابله با آثار این تحریم ها انجام 
داده است، گفت: »مدافعه گری، رایزنی، هماهنگی و همکاری مستمر با فدراسیون 
بین المللی در سطح منطقه منا و ژنو جهت مقابله با آثار تحریم ها در زمینه انتقال 

کمک های نقدی فدراسیون به جمعیت ایران ازجمله این اقدامات بوده است.«

اعالم آمادگی هالل احمر ایران برای آموزش  مدیریت تجمعات انبوه
رئیس جمعیت هالل احمر همچنین در حاشیه این اجالس در دیدار با حسام 
با مدیر منطقه ای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در  الشرقاوی 
منطقه منا گفت: »هالل احمر ایران آمادگی دارد تا عالوه بر تولیدات دارویی، درمانی 

و نساجی، آموزش مباحث مربوط به مدیریت تجمعات انبوه را در سطح بین المللی در 
کز آموزشی خود ارائه دهد.«کولیوند در این دیدار با اشاره به همکاری های نزدیک  مرا
کید کرد که هالل احمر ایران با تمام توان در  و پیوسته هالل احمر ایران با فدراسیون تأ

کنار فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر است.
کولیوند، به دلیل اعمال تحریم های آمریکا، انتقال وجوه مالی برای ارائه  به گفته 
خدمات بشردوستانه، واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات و فناوری به روز از سوی 
جمعیت هالل احمر ایران با مشکالت فراوانی مواجه شده است. وی در ادامه ضمن 
۳00دستگاه  خرید  تسهیل  برای  فدراسیون  منطقه  دفتر  حمایت های  از  قدردانی 
آمبوالنس و 600خودروی عملیاتی به منظور تقویت توانمندی های جمعیت هالل احمر 
ایران در بخش لجستیک افزود: »همکاری هالل احمر ایران با فدراسیون عالوه بر تبادل 
تجربیات، در سطح انتقال تجهیزات پزشکی، دارویی و درمانی و نساجی هالل احمر 
کشورمان به مقر لجستیک  کز تولیدات هالل احمر  که مرا ایران است و مقرر شده 
فدراسیون صلیب سرخ در منطقه با کمترین حاشیه سود کمک کند.«رئیس جمعیت 
که با قرار دادن این امکانات در اختیار  هالل احمر توضیح داد: »هدف ما این است 
فدراسیون، آنها بتوانند در مواقع بروز بحران به مردم سایر کشورها کمک کنند.«کولیوند 
کز آموزشی جمعیت در داخل  افزود: »هالل احمر ایران آمادگی دارد تا از ظرفیت مرا
کشور برای آموزش مباحث مربوط به مدیریت تجمعات انبوه به ویژه در اربعین حسینی؛ 
بزرگ ترین اجتماع شیعیان استفاده کند.«او همچنین از الشرقاوی دعوت کرد تا در 
که با حضور رهبران جمعیت های ملی در  کنگره بین المللی سالمت در اربعین 1402 
ایران برگزار می شود، شرکت کند. همچنین با حمایت های قاطعی که دفتر فدراسیون از 

برگزاری این کنگره داشته در مراسم بزرگ و باشکوه اربعین حسینی شرکت کند.

فدراسیون آماده توسعه روابط با هالل احمر ایران است
حسام الشرقاوی نیز در این دیدار ضمن اشاره به این موضوع که جمعیت هالل احمر 
ایران یکی از قدرتمندترین جمعیت های ملی منطقه و عضو فعال و برجسته فدراسیون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر است، گفت: »حضور دکتر کولیوند 
در نشست مشورتی روسای جمعیت های ملی منطقه فرصتی مغتنم است.«الشرقاوی 
در ادامه ضمن تقدیر از حمایت های جمعیت ایران به عنوان یک جمعیت قدرتمند و 
پیشرو توضیح داد: »دفتر منطقه ای فدراسیون بین المللی در خاورمیانه و شمال آفریقا 
در راستای پیشبرد اهداف نهضت و حمایت از جمعیت هالل احمر ایران در راستای 
حمایت از نیازمندان، خواستار تقویت روابط و آماده هر نوع همکاری است.«گفتنی 
است؛ نشست مشورتی روسای جمعیت های ملی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 24 
و 25 ژانویه 202۳میالدی )برابر با 4و 5بهمن ماه سال جاری( با هدف برجسته کردن 
اولویت های بشردوستانه، چالش های کلیدی و عالوه بر آن، مشارکت و پاسخگویی به 
بحران های اقلیمی در بیروت کشور لبنان برگزار می شود.در این نشست دکتر سعیدی، 
امور بین الملل و حقوق بشردوستانه، حجت االسالم والمسلمین امرودی؛  معاون 
مشاور وزیر امور خارجه در امور فرهنگی و دکتر حسن اسفندیار، نماینده جمعیت در 

دفتر منطقه ای ِمنا، رئیس جمعیت هالل احمر را همراهی می کنند.

تیغ تحریم بر شاهرگ امدادرسانی
لــزوممقابلهفوریوجدی نشســتســرانجمعیتهایملیمنطقه»منا«از کولیونددر

گفت بــاتحریمهایظالمانهآمریــکاعلیهاقداماتبشردوســتانههاللاحمر

 ، مصر بحرین،  هالل احمر  جمعیت های  رهبران  و  رؤسا  حضور  با  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  ملی  جمعیت های  روسای  مشورتی  نشست   ] شهروند   [   
خ لبنان روز سه شنبه در بیروت برگزار شد.روسا و رهبران جمعیت های ملی  ، سوریه، یمن و صلیب سر جمهوری اسالمی ایران، عراق، کویت، لیبی، فلسطین، قطر
در این نشست در مورد موفقیت ها و چالش های کنونی، چالش های پیش رو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اقدامات بشردوستانه ای که باید انجام شود، 
رایزنی درباره تاثیر بحران های اقتصادی و سایر بحران ها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی شامل کمبود سوخت، آب و غذا، آینده همه گیری ها و اپیدمی ها و 

پاسخگویی های ملی و بین المللی به تبادل نظر و گفت وگو خواهند پرداخت.

تولید مستند »متروپل منهای آینده« 
در هالل احمر کلید خورد

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر از آغاز 
روند تولید اولین فیلم مستند بلند هالل احمر با محوریت حادثه »ریزش 

ساختمان متروپل« در شهر آبادان خبر داد.
؛ سیداشکان موسوی  به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر
گفت: حادثه متروپل، فصلی نو در مدیریت بحران  در تشریح این اقدام 
حوادث شهری و اجتماعی باز کرد و نیاز به تحلیل ابعاد رسانه ای، جامعه 
شناختی و فنی این حادثه )عملکرد هالل احمر از ورود به صحنه حادثه تا 
کمک سگ های جست وجوگر و ... تا زمان اعالم پایان  عملیات نجات با 

عملیات متروپل(، احساس می شد.
وی افزود: فیلمبرداری این فیلم در آبادان کلید خورده و خروجی نهایی 
شد.  خواهد  کامل  متروپل  ریزش  سالگرد  در   1402 اردیبهشت ماه  فیلم، 
آینده پس از شرکت در جشنواره های بین المللی خرداد  این فیلم، سال 
کران  و شهریورماه و حضور در جشنواره سینما حقیقت در دی ماه 1402، ا

عمومی خواهد شد.
کید بر  مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر با تا
اینکه این فیلم با استفاده از توان و تخصص کارشناسان داخلی هالل احمر 
تهیه و نهایی می شود، افزود: در تهیه مستند »منهای آینده« با کارگردانی 
کمک های متخصصان این حوزه ازجمله دکتر ناصر  ، از  علیرضا نطاق پور
و رسانه ای  و دکتر معصومه نصیری در تحلیل جامعه شناختی  فکوهی 

حادثه استفاده شده است.

نقلقول

میزخبر

بهروایتاعداد اخبار

بروز مشکل در زمینه 
به روزرسانی ناوگان 
و تجهیزات امدادی 
براساس فناوری های 
، انجام نقل و  روز
انتقاالت وجوه مالی، 
عدم امکان دریافت 
کمک های نقدی 
بین المللی به هنگام 
و به موقع در زمان 
ع  طالیی پس از وقو
سوانح و طوالنی شدن 
فرآیند دریافت آنها، 
عدم همکاری بسیاری از 
شرکت های تولیدکننده 
اقالم امدادی، بهداشتی 
و درمانی به منظور 
تأمین مواداولیه 
داروها، تجهیزات 
پزشکی و تجهیزات 
فنی مانند قطعات 
بالگرد ازجمله سایر 
ثار تحریم های وضع  آ
شده آمریکاست که 
بر روند خدمات رسانی 
هالل احمر خلل وارد 
کرده است

حوادث اعالمی 9ماهه امسال جمعیت هالل احمر البرز 
نسبت به پارسال کمتر شد

14/5
درصد

درصد از حوادث اتفاق افتاده در استان البرز را حوادث 
جاده ای تشکیل می دهند

66
درصد

تیم عملیاتی برای امدادرسانی به حوادث البرز در 9ماه 
گذشته به محل حادثه اعزام شدند.

۸59

حادثه در کرج توسط امدادگران جمعیت هالل احمر در 
9ماهه امسال امدادرسانی شده است.

۳67

گهی در  ثبت آ
روزنامه شهروند
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