ارﺳﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر رواﻧﺪا ﺑﺎ
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ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا رﺳﻤﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد را ﮐﻠﯿﺪ زد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ
ﻃﺮح ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺧﻮن و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر را ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻨﯿﺎد
ﺧﯿﺮﯾﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﺑﺮی  UPSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ رواﻧﺪا ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ادا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ را ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﻮرد زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻞ آﻟﻦ از
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺟﺮی ﯾﺎﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ﯾﺎﻫﻮ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮد
دارد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺳﺪ ،روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  150درون در
آﺳﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﻮ-ﻣﺎدران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮن و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ .درون ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زﯾﭗ ﻻﯾﻦ روی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮود ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را از آﺳﻤﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺘﺮ ﻓﺮود ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ درون ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﺪود  144ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  65ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ  UPSﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل درون ﻫﺎی زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﺑﻪ رواﻧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻎ  1.1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
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