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گروه سیاسی -هدیه گلمحمدی :نوع
رفتار آمریکا در خاورمیانه به شدت سینوسی
شده اســت« .دونالد ترامپ» تالش می کند،
«منافــع حداکثری آمریــکا» را تامین کند.
ظاهرا پنتاگــون فرمان خــروج تجهیزات و
نیروهای ارتش آمریکا را از عربســتان صادر
کرده است.
فارن پالسی در تحلیلی مینویسد ،هنگامی
که وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد ،دو آتشــبار
پاتریوت و چندین جنگنده خود را از عربستان
خارج میکند ،گمانه زنیهای بسیاری مطرح
شــد که این اقدام را تالشــی از سوی رئیس
جمهوری آمریکا برای تنبیه عربستان به دلیل
آغاز جنگی بر سر بهای نفت میدانستند.
ایــن در حالــی اســت که ســناتورهای
جمهــوری خواه خشــمگین نیز خواســتار
خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا شدهاند.
همچنیــن گزارشهای معتبــری نیز درباره
اســتفاده ترامپ از این تهدیدات در مذاکره با
ریاض برای دســتیابی به توافق کاهش تولید
نفت به  ۹.۷میلیون بشــکه در روز منتشــر
شدهاند.
خشم گســترده در واشنگتن بر سر جنگ
بهــای نفت ،جنــگ یمن و کشــتار «جمال
خاشــقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی این
گمانه زنیها را درست جلوه نمیدهد .خروج
نیروهــای آمریکایی بیش از آن که مربوط به
تنبیه عربستان باشد ،مرتبط با تالش پنتاگون
برای مدیریت منابع محــدودش و تخصیص
آنها به مناطق دیگر بود.

یکند
«ترامپ» منافع حداکثری در خاورمیانه را دنبال م 

پیدا و پنهان خروج پنتاگون از عربستان

این اقــدام اما همچون دیگر تالشها برای
خروج نیروهــای نظامی بــا خطراتی همراه
اســت .در حالی که خروج برخــی نیروها از
منطقه میتواند قابل مدیریت و الزم باشــد،
خارج کردن تعــداد زیادی از نیروها میتواند

پیامی اشــتباه را دربــاره تواناییهای آمریکا
مخابره کند و افزایش درگیریهای منطقهای
را در پی داشــته باشــد؛ چیزی که پنتاگون
خواستار جلوگیری از آن است.
این اقدام همچنین در مغایرت با اقدامات

ادعای هوک درباره دو راهی فروپاشی اقتصادی یا مذاکره ایران
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد که ایران
باید با دولــت ترامپ مذاکره کنــد و در غیر این صورت
شــاهد تبعات تحریمهای آمریکا برای اقتصادش خواهد
بود.
به گزارش ایســنا بــه نقل از نیویــورک تایمز ،برایان
هوک نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران روز سهشــنبه
گفت :بیش از سه سال اســت که از طریق بازدارندگی و
دیپلماسی با ایران مقابله کردهایم.
هوک در ادامه با ادعــای این که «حکومت [ایران] به
خاطر تحریمهای آمریکا ورشکســته شده است» ،گفت:
مقامــات ایران امروز با یک انتخاب مواجه هســتند :یا با
مجارســتان حکم دادگاه ارشــد اتحادیه اروپا
مبنی بر آزادی چهار پناهجو از جمله دو شهروند
ایرانی گرفتار در منطقهای در مرز مجارســتان و
صربستان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بوداپست ،دیوان
دادگستری اتحادیه اروپا پرونده دو تبعه افغان و دو
شهروند ایرانی را که اواخر سال  ۲۰۱۸و اوایل سال
 ۲۰۱۹از صربســتان به مجارستان رسیدند ،مورد
بررسی قرار داد.
این افراد از مجارســتان درخواست پناهندگی
کردند و بوداپست ضمن رد درخواست آنها ،دستور
داد به صربستان بازگردند ،اما بلگراد از پذیرش آنها
خودداری کرد.
دیوان دادگســتری اتحادیه اروپا هفته گذشته

رئیس جمهور ترامپ مذاکره کنند یا با فروپاشی اقتصادی
کنار بیایند.
بر اســاس این گزارش ،دولت فعلــی آمریکا در ماه مه
سال  ۲۰۱۸با ناقص تلقی کردن توافق هستهای آن را به
طور یکجانبه ترک کرده و در راســتای سیاستی موسوم
به «فشــار حداکثری» تحریمهای متعــددی را بر ایران
اعمال کرده است.
مقامات آمریکایی با وجود این که «تروریسم اقتصادی»
کشورشان بیشترین آســیب را متوجه شهروندان ایرانی
کرده است ،در فرصتهای مختلف به مذاکره با ایران ابراز
تمایل کردهاند.

آمریکا برای تقویــت ظرفیت نظامی خود در
خاورمیانه در برابر ایران است که سال گذشته
میالدی آن را آغاز کرد .مقامات آمریکایی به
طور محرمانــه گفتهاند که افزایش نیروها در
عربســتان همواره اقدامی موقت برای تقویت

تحریم شرکت چینی توسط آمریکا به جرم ارتباط با تهران
وزارت خزانهداری آمریکا یک شــرکت چینــی را به اتهام
ارتباط با ماهانایر در لیست تحریمهای خود قرار داد.
بــه گــزارش بلومبــرگ ،وزارت خزانــهداری آمریکا روز
سهشــنبه( ۳۰اردیبهشــت) با صدور بیانیهای اعالم کرد که
شــرکت چینی Shanghai Saint Logistics Limited
را بهدلیل فعالیت به عنوان نماینده فروش ماهانایر ،در لیست
تحریمهای خود قرار داده است.
این هفتین شرکتی است که خزانهداری آمریکا بهدلیل آنچه
که ارتباطش با ماهانایر مینامد ،در لیســت تحریمهای خود
قرار میدهد .به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل،
مایــک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا نیــز در اینباره گفت:

جمهوری خلق چین یکی از کشــورهایی است که از ماهانایر
میزبانی میکند؛ کشورهایی که شمارشان به سرعت در حال
کاهش است .وی در ادامه خاطرنشان کرد :این همکاری عواقبی
دارد .رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا تصریح کرد :این تحریم
بار دیگر یادآوری میکند ،شــرکتهایی که هنوز به ماهانایر
 در چیــن یا هر جــای دیگر  -خدمــات میدهند ،با خطرتحریمهای بالقوه آمریکا مواجه هستند .از سوی دیگر ،استیون
منوچیــن ،وزیر خزانــهداری آمریکا نیز مدعی شــد ،ایران از
ماهانایر برای حمایت از «رژیمی فاسد و نامشروع» در ونزوئال
استفاده میکند؛ درست همان کاری که در قبال نظام سوریه
و «گروههای تروریستی نیابتی در خاورمیانه» انجام داده است.

مخالفت مجارستان با حکم دادگاه اروپا درباره آزادی پناهجویان ایرانی
با صــدور حکمی اعالم کرد ایــن پناهجویان در
اردوگاه منطقه ترانزیت روشکه در مرز مجارستان و
صربستان بازداشت شدهاند و باید طبق حکم یک
دادگاه محلی به سرعت آزاد شوند.
در همین حال« ،گیورگی باکوندی» مشــاور
امنیتی «ویکتور اوربان» نخســتوزیر مجارستان
گفت :دولت حکم دادگاه ارشــد اتحادیه اروپا در
مورد مناطق ترانزیت را نمیپذیرد.
وی یادآور شــد :مناطق ترانزیت ،بخشــی از
سیســتم محافظت مرزی مجارســتان اســت و
مهاجرانی که در حال حاضر در مسیر بالکان گرفتار

اکسیژنســازها برای افراد مبتال به بیماریهای تنفسی و
ریوی همچون آمفیزم ،انســداد ریه ،آســم و قلبی ضروری و
حیاتی است؛ دســتگاهی که نوع خانگی آن نیز کاربرد بسیار
زیادی در تکمیل دوره درمان دارد .با شیوع ویروس کووید۱۹-
و ورود کرونا به حالت بحرانی ،تقاضا برای دستگاه اکسیژنساز
خانگی نیز در کنار دیگر دستگاههای تنفس مصنوعی افزایش
یافته اســت .چراکه براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی،
از هــر  ۶نفر مبتال به ویروس کرونا ،یک نفر دچار مشــکالت
تنفسی میشود و نیازمند اکسیژنتراپی است .بهدنبال افزایش
تقاضا برای خرید دستگاه اکسیژنساز خانگی ،شرکت «سهند
بهســاز طب جم» یکی از ســه شــرکت هلدینگ «تجهیزات
پزشــکی ایران» بهعنوان تولیدکننده «اکسیژنساز خانگی»،
اقدام به افزایش ظرفیــت بیش از یکونیم برابری تولید خود
در یک ماه گذشته برای پاسخگویی به نیاز روزافزون کشور به
این محصول کرده است.
این شرکت که ســال  ۹۵با هدف تولید تجهیزات پزشکی
مصرفی در حوزه بیهوشــی تاسیس شــد ،به پشتوانه تجربه
 ۱۰ســاله در واردات اکسیژنســاز به ایران ،تصمیم به ورود
به حیطه تولید این محصول گرفت .ســرانجام پس از مدتها
آزمایش ،بررســی ،آزمون و خطا و عیبیابی و برطرف کردن
ایرادات اکسیژنســازهای موجود در بازار ایران« ،اکساز» را با
شــعار «بهترین اکسیژنساز» تولید و عرضه کرد .هرچند این
دستگاه به دلیل انجام آزمایشهای طوالنی ،دیرتر از رقبا وارد
بازار شــد ،اما توانســت برند خود را به عنوان یکی از بهترین
اکسیژنســازهای ایرانی ثابت کند .همچنیــن این محصول
ایرانــی بــهزودی پس از دریافــت گواهی  CEبــه بازارهای
کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد.
افزودن آپشنهایی که در نمونههای خارجی
وجود ندارد
رئیس هیاتمدیره «هلدینگ تجهیزات پزشــکی ایران» با
گریزی به تالشهای شــبانهروزی برای مهندسی معکوس و
رســیدن به مرحله تولید اکسیژنســاز در سال  ۹۶میگوید:
«ابتدای کار ،تولید اکسیژنســاز برایمان دور از ذهن و بیشتر
شــبیه به رویا بــود ،اما هرچه پیش رفتیــم موفق به افزودن
آپشنهای جدیدی به دستگاه شــدیم که نمونههای وارداتی
فاقد آنها هستند».
آنها سعی کردند دســتگاه را بهطور کامل خودشان تولید
کنند که در این مســیر موفق به تولید تخصصی بُرد دستگاه
اکسیژنساز شدند.
«مهراد پارنج» درباره تامین ســایر قطعــات موردنیاز در
ســاخت اکسیژنســاز نیز تصریــح میکند« :ســایر قطعات
همچون شیرآالت و پنوماتیک را نیز از محصوالت تولید داخل
فراهم میکنیم تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم».
نیاز روزافزون بازار محرکی برای افزایش
یکونیم برابری ظرفیت تولید از اردیبهشت ماه
وی با بیــان اینکــه ابتــدای کار ،ماهانه  ۱۰۰دســتگاه
اکسیژنســاز خانگی تولیــد کردیم ،میگوید« :بــه مرور به
ظرفیت  ۳۰۰دســتگاه در ماه رسیدیم و از ابتدای اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۹نیز ظرفیت تولید ماهانه خود را به  ۵۰۰دســتگاه
افزایش دادیم».
رئیس هیات مدیره هلدینگ تجهیزات پزشکی ایران درباره
دلیل افزایش ظرفیت بیش از یکونیم برابری تولید خود فقط
در یک ماه اول ســالجاری توضیح میدهد« :کیفیت دستگاه
تولیدی نســبت به نمونههای وارد شــده بسیار بهتر است و
برخالف آن نه تنها شــاهد برگشــت کاال نبودهایــم ،بلکه با
افزایش تقاضا روبهرو شــدهایم؛ بهویژه شیوع بیماری کرونا و
نیــاز روزافزون بــازار به این محصول ،ما را بر آن داشــت که
ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم».
این افزایش تولید درحالی انجام میشــود که شــرکت در

تواناییهای دفاعی عربستان بوده است که با
بهبود شرایط دفاعی عربستان پایان مییابد.
حال اگــر خروج این نیروهــا و تجهیزات
متحدان آمریکا را گیج کند و گمانه زنیهایی
را درباره انگیزه پشــت این اقــدام برانگیزد،
واشــنگتن تنهــا میتواند خــود را برای این
مسائل سرزنش کند.
بــا توجه به اینکه نه پنتاگــون ،نه وزارت
خارجــه آمریکا و نه کاخ ســفید ظاهرا آماده
ارائه توضیحی درخصوص این خروج نیستند،
این خالء اطالعاتی فورا با شــایعات و گمانه
زنیها پر شد .با این حال پنتاگون تاکید دارد
که نیروها در وضعیــت آمادگی مطلوبی قرار
دارند.
با توجــه به افزایش تهدیدهای موشــکی
علیه آمریــکا در منطقه ،میتوان دریافت که
چرا نیاز به ســامانه پاتریوت تا این حد برای
ایــن نیروهای باالســت .همیــن امر موجب
شــد که پنتاگون در نهایت این سامانه را در
عراق مســتقر کند .اما عــاوه بر تهدیدهایی
که آمریکا در خاورماینه با آن روبه روســت،
چین اولویت دیگــری در امور دفاعی آمریکا
اســت و تمرکز بیش از حد نیروها و منابع در
خاورمیانــه ،واشــنگتن را از آمادگی در برابر
تهدیدهای احتمالی از سوی چین بازمیدارد.
در عین حال این مســاله نیز مطرح است
که کمبود نیروها میتوانــد منافع ،کارکنان
و متحــدان آمریــکا را در خطر قــرار دهد و
طرفهای مخالف آمریــکا و گروههایی مانند
داعش را تشجیع کند.

شــدهاند ،در شــرایط بحران کرونا تهدیدی برای
سالمت عمومی محسوب میشوند.
وی تاکید کرد ،مجارستان از همه ابزار حقوقی
بهره میگیرد تا زمینه بازنگــری در حکم دادگاه
اتحادیه اروپا فراهم شود.
دولت مجارستان به تصمیم خود در ارتباط با
این پرونده اشارهای نکرد ،اما حکم دادگاه اتحادیه
اروپا را غیرقابل قبول خواند.
اوربان که فردی ملیگرا و مخالف سرســخت
مقوله مهاجرت به اروپاست ،در سال  ۲۰۱۸با اتخاذ
موضعی سخت در قبال مهاجران روی کار آمد.

مجارستان مسیر ترانزیت صدها هزار مهاجری
است که قصد رساندن خود به غرب اروپا از منطقه
بالکان را دارند .در سالهای اخیر ،شمار مهاجران
ورودی به مرز مجارستان کاهش یافته است.
در همین حــال ،دادگاه عالــی اتحادیه اروپا
فروردینماه با صدور حکمی اعالم کرد لهســتان،
مجارســتان و جمهوری چک بــه دلیل امتناع از
میزبانی پناهجویــان ،قوانین این اتحادیه را نقض
کردهاند.
این دادگاه اعالم کرد ،این سه کشور باید پس
از ســال  ۲۰۱۵با هدف کمک به کاهش فشار بر

کشورهایی همچون یونان ،از پناهجویان میزبانی
میکردند که این اقدام را انجام ندادند.
این حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا اختالفها
میــان کشــورهای اروپایی در مــورد مهاجرت و
پذیرش پناهجویــان را بیش از پیش برجســته
میکند .دیوان دادگســتری اتحادیه اروپا مستقر
در لوکزامبورگ اعالم کرد ،این سه کشور اروپایی
در اجرای الزامات تعیین شــده تحت قوانین این
اتحادیه در مورد پناهجویان ناکام بودند.
ایتالیا و یونان پیشتاز پذیرش مهاجران در اروپا،
پیشتر از عدم همکاری و حمایت دیگر کشورهای
اروپایی در میزبانی از مهاجران به شــدت انتقاد و
اعالم کردند همه کشورهای این قاره باید در برابر
مهاجران مسئولیتپذیر باشند.

ویژه

هشدار پنتاگون درباره نزدیک شدن به ناوهای آمریکا
نیــروی دریایی آمریکا هشــدار داد که فاصله کمتر از  ۱۰۰متری ســایر
شــناورهای حاضر در خلیج فارس با کشــتیهای آمریکایــی را یک تهدید
محسوب میکند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،نیروی دریایی
آمریکا در هشــداری به ســایر شــناورهای حاضر در خلیج فارس اعالم کرد:
کشتیهای مسلح که به صد متری کشتیهای آمریکا نزدیک میشوند ممکن
اســت یک تهدید در نظر گرفته شــوند .یک مقام آمریکایی که میخواســت
نامش فاش نشود ،اظهار کرد که این هشدار جدید تغییری در قوانین عملکرد
ارتــش آمریکا ایجاد نمیکنــد .مرکز فرماندهی نیروهــای دریایی آمریکا در
بحریــن در بیانیهای گفت که این هشــدار «برای ارتقــای امنیت ،به حداقل
رساندن ابهام و کاهش خطر اشــتباه محاسباتی» مطرح شده است .براساس
این گزارش ،هشــدار نیروی دریایی آمریکا در پی این مطرح شــده است که
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در اوایل اردیبهشــتماه در توییتی نوشت:
بــه نیروهای دریایی آمریکا دســتور دادهام که اگر قایقهــای ایرانی در دریا
مزاحم کشتیهایمان شدند به تک تکشان شلیک و آنها را نابود کنند.
پولیتیک

انتشار متن سردار سلیمانی به رهبر گروه قسام

شــبکه لبنانی المیادین متن نامه ســردار ســلیمانی به رهبر گردانهای
عزالدین قســام ،مدتی قبل از شــهادتش را منتشــر کرد .به گزارش ایسنا به
نقل از شــبکه المیادین ،سردار ســلیمانی در این نامه ،محمد الضیف ،رهبر
گردانهای عزالدین قســام را «شهید زنده» و «مبارزی شجاع» توصیف کرده
است .ســردار ســلیمانی در ادامه نامه خود به محمد الضیف ،گفته است که
«سالم مرا به ملت شجاع فلسطین برسان؛ ملتی که در برابر چشمان میلیونها
مســلمان در حصار مظلومیت هستند .همه مطمئن باشند که هر چقدر فشار
و تحریمهــا افزایش یابد ،جمهوری اســامی ایران فلســطین را تنها نخواهد
گذاشــت ».سردار سلیمانی در این نامه گفته است که «سالم مرا به اسماعیل
هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس و برادران او برسانید».
ســردار شهید سلیمانی گفته اســت که «دفاع از فلسطین برای ما افتخار
است و در برابر هیچ چیزی دست از این قضیه برنمیداریم .دوستان فلسطین
دوستان ما هستند و دشمنان آنان دشمنانم هستند؛ این سیاست ما بوده است
و باقی خواهد ماند ».سردار سلیمانی در ادامه نامه خود به محمد الضیف گفته
اســت :دفاع از فلسطین دفاع از اسالم است و کسی که فریاد شما را بشنود و
به یاری شما نیاید مسلمان نیست .فجر پیروزی نزدیک خواهد بود و به یاری
خدا زنگ مرگ صهیونیســتها به صدا خواهد آمد .سردار سلیمانی در پایان
گفته است :امیدوارم که خداوند توفیق حضور در کنار شما را به ما بدهد و ما
را به آرزویمان که شهادت در راه فلسطین است ،برساند.
رویداد

کوشش دفتر سازمان ملل
برای کمک به تهران برای مقابله با کرونا

هماهنگکننده دفتر ســازمان ملل متحد در تهران اعالم کرد که این دفتر
در طول ماه رمضان ،به کوشــش در راســتای کمک به دولت در جهت مقابله
با همهگیری جهانی کووید 19 -ادامه داده اســت .به گزارش ایسنا« ،اوگوچی
دنیلز» هماهنگ کننده مقیم ســازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران
اظهــار کرد :بهترین آرزوهایم را برای عیــد فطر دارم و اطمینان دارم رمضان
امســال برای تعداد زیادی ،بســیار متفاوت بوده است .کووید 19-جان بیش
از  320هزار نفر را در سراســر جهان گرفته اســت ،ویروسی برای ما به جای
مانده که هنوز درک کاملی از آن نداریم و ما را در بدترین بحران اجتماعی ـ
اقتصادی طی نزدیک به یک قرن اخیر گرفتار کرده است.
وی ادامه داد :از زمانی که نخســتین موارد ابتال به کووید 19-در ایران ،در
فوریه مورد تأیید قرار گرفت ،کارگزاریهای ســازمان ملل متحد در کشور ،به
ســرعت در راســتای حمایت از تالشهای ملی در برابر شیوع بیماری بسیج
شدند.

در روزهای نیاز کشور به وسایل درمان کرونا رخ میدهد

رشد ظرفیت تولید اکسیژنساز خانگی در داخل

چشــمانداز کوتاهمدت خود برنام ه دیگری را پیشبینی کرده
بود« :اگر بحث افزایش تقاضا و نیاز بیشــتر به این محصول به
واســطه کرونا در میان نبود ،بنا داشتیم میزان تولید خود را تا
پایان سال  ۱۳۹۹روی ظرفیت  ۳۰۰دستگاه در ماه نگاه داریم؛
زیرا بهتازگی ظرفیت تولید را به سه برابر افزایش داده بودیم».
مهندس پارنج رســاندن ظرفیت تولید به  ۵۰۰دستگاه در
ماه را کار دشــواری ارزیابی کرده و تصریح میکند« :به بیانی
سادهتر در فاصله دو سال از شروع تولید اکسیژنساز خانگی،
ظرفیت خود را پنج برابر کردهایم که این تغییر نیازمند توسعه
خط تولید ،افزایش نیروی انسانی و صرف انرژی بیشتر است».
رئیس هیاتمدیره هلدینگ تجهیزات پزشــکی ایران ،در
تکمیل توضیح خود اضافه میکند« :بهدنبال افزایش ظرفیت
تولید ،با افزودن یک ســوله جدید مکان کارخانه را به دو برابر
افزایش دادیم؛ همچنین تیمیرا در منطقه کارخانه مستقر و
نیروی انسانی را نیز بیشتر کردهایم که در سه شیفت کاری و
در هر شیفت بین  ۹تا  ۱۱نفر در کارخانه مشغول هستند».
جهش چهار برابری قیمت اکسیژنسازهای وارداتی
حمایت از تولید داخلی مبحث مغفول ماندهای اســت که
سالیان سال بر اهمیت آن تاکید شده است با اینحال همچنان
شاهد کمتوجهی به فعاالن عرصه تولید کشور هستیم .یکی از
مواردی که عرصه را برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی تنگ
میکند ،واردات محصوالت اســت؛ نکتهای که مهندس پارنج
نیز در حوزه اکسیژنسازها به آن اشاره میکند« :بنا بود دیگر
اکسیژنســاز به کشور وارد نشــود و پیشبینی میکردیم که
کامال جلوی آن گرفته شــود ،اما این اتفاق روی نداد و باز هم
به واردات این محصول مجوز دادهاند .بااینحال ما همچنان به
تالش خود برای تولید محصولی ایرانی با قیمتی بســیار کمتر
از نمونه خارجی ادامه میدهیم».
به گفته این تولیدکننده ،قیمت اکسیژنساز وارداتی جهش
زیادی داشــته و به چهار برابر قیمت خود رسیده درحالیکه
قیمت دستگاه داخلی یکسوم آن است.
اینکه خریداران اکسیژنسازهای خانگی این شرکت از چه
نوع خدمات پس از فروشی میتوانند بهرهمند شوند ،پرسشی

است که پارنج اینگونه به آن پاسخ میدهد« :خدمات پس از
فروش شــرکت شامل خدمات  ۲۴ساعته درب منزل ،سه ماه
گارانتی تعویض ،یک سال گارانتی و  ۱۰سال خدمات پس از
فروش میشــود؛ همچنین روی جعبه دستگاه شماره سامانه
پیامکی ثبت شده است که مشتریان میتوانند با ارسال پیامک
به آن گارانتی محصول خود را فعال کنند».
همچنین این امکان برای مشــتریان به صورت  ۲۴ساعته
فراهم شده که نیروهایی برای ارائه آموزش و رفع سواالت آنها
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به شــهرهای اطراف اعزام شوند؛ با اینحال دستگاه اتوماتیک
است و فقط با زدن به برق کار میکند بنابراین نیاز به آموزش
ندارد مگر اینکه پزشک دستور داده باشد که دستگاه روی لیتر
خاصی تنظیم شود.
استفاده از دستگاه اکسیژنساز خانگی بدون
تجویز دکتر عوارض جانبی دارد
اما اینکه هنگام خرید اکسیژنساز خانگی باید به چه نکاتی
توجه کرد ،موضوع بســیار مهمی اســت که پارنج درباره آن

توضیح میدهد« :در بیشــتر موارد مردم اکسیژنساز خانگی
را با دســتگاه تصفیه هوا اشــتباه میگیرند درصورتیکه دو
محصول کامال متفاوت هستند .استفاده از دستگاه اکسیژنساز
خانگی بدون تجویز دکتر موجب بروز عوارض جانبی میشود».
پارنج با تاکید بر اینکه بدون نســخه پزشــک ،دستگاه را
نمیفروشند ،میگوید« :برخیها با توجه به آلودگی هوا با دید
اکسیژنتراپی به دســتگاه اکسیژنساز مینگرند درصورتیکه
فقط باید با تجویز دکتر از آن استفاده کرد».
هنگام خرید باید به آپشن نمایش خلوص ،قرارگیری محل
زندگی و خدمات پس از فروش توجه شود.
هنگام خرید دســتگاه اکسیژنســاز خانگی نیــز باید به
یکســری موارد و ویژگیهای دستگاه توجه شود .به گفته این
تولیدکننده ،نمایش خلوص دستگاه روی صفحه مانیتور یکی
از مهمترین ویژگیهایی اســت که باید اکسیژنســاز داشته
باشــد« :نمایش خلوص دستگاه روی مانیتور دستگاه ،موجب
میشود که بیمار متوجه بروز هرگونه تغییری در خلوص شده
و برای رفع آن اقدام کند».
بــه گفته مهندس پارنج ،نکته دیگری که هنگام خرید باید
مدنظر داشــت این اســت که خریداران درصورت قرارگیری
محل زندگیشــان در ارتفاع ،باید آن را اعالم کنند تا دستگاه
بر آن اســاس تنظیم شود؛ زیرا دســتگاه توسط مکنده هوای
محیط را میگیرد و از آنجا که همه دســتگاهها روی یکسری
استانداردها تنظیم شدهاند ،برای استفاده خارج از این معیار،
باید تنظیماتشان تغییر کند».
آنگونــه که وی توضیح میدهد ،داشــتن خدمات پس از
فروش نیز از دیگر موارد بســیار مهمیاســت که باید هنگام
خرید به آن توجه شــود« :دســتگاه یکسری قطعات مصرفی
مانند زئولیت و فیلتر دارد که باید بر اساس میزان استفاده هر
 ۶ماه یا یک سال عوض شوند .در واقع دستگاه نیاز به سرویس
دورهای دارد؛ ساعت مصرف دستگاه روی صفحه نمایش نشان
داده میشود مثال زمانی که به هزار ساعت مصرف رسید ،باید
سرویس اول انجام شود».
در کنار همه این موارد ،وزن دســتگاه و سبکی آن نیز باید
مدنظر قرار گیرد.

