
محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

موسسه تحقیقاتی رازی زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود

به  اشاره  با  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عضو 
اهمیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
انیستیتو  و  رازی  »موسسه های  گفت:  رازی 
پاستور با توجه به قدمتی که دارند باید تحت 

کنند.« فعالیت  جمهوری  ریاست  نظر 
اینکه  بیان  با  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
سال   ۵۰ به  رازی  موسسه  از  من  شناخت 
پیش و دوران دانشجویی باز می گردد، اظهار 
داشت: »در آن زمان نیز رازی به عنوان یکی 

واکسن  تولید  و  تحقیق  مراکز  بزرگترین  از 
در دنیا مطرح بود و ما از  بخش های مختلف 

می کردیم.« بازدید  موسسه  این 
وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقالب 
وزارت  مجموعه  زیر  رازی  موسسه  اسالمی 
دلیل عدم  »به  افزود:  قرار گرفت،  کشاورزی 
توجه مدیران مربوطه متاسفانه شاهد افت این 
موسسه بودیم اما خوشبختانه چند سالی است 
بهتر شده و گویی  این مجموعه  که وضعیت 

جانی تازه به کالبد آن دمیده شده است.«
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا بر ارزشمندی 
و گفت:  کرد  تاکید  رازی  موسسه  اهمیت  و 
»موسسه رازی از سرمایه های کشور است و 
با  باید  بلکه  برود،  بین  از  دهیم  اجازه  نباید 
ارتقا تجهیزات و امکانات آن در صدد پیشرفت 
هرچه بیشتر آن تالش کنیم، چراکه این حجم 
از تجربیات در حوزه واکسن سازی را در کمتر 

جایی از دنیا می توانیم پیدا کنیم.«

وی ادامه داد: »انبوهی از تجربیات در این 
سایر  به  می تواند  که  دارد  وجود  موسسه 
بتوانیم  تا  کند  کمک  واکسن سازی  مراکز 
رازی  همچون  موسساتی  از  بیشتری  تعداد 

باشیم.« داشته  کشور  در 
محرز خاطرنشان کرد: »دولت باید بیش از پیش 
به رازی توجه کند و الزم است از وضعیت 
علمی تحقیقاتی صرف خارج شده و به سمت 
کند  حرکت  تحقیقات  این  کردن  کاربردی 
و برای اصالت و رسالت علم واکسن سازی 

پذیرد.« صورت  تحقیقات 
وی تاکید کرد که 2 موسسه رازی و انستیتو 
دارند  که  قدمتی  به  توجه  با  ایران  پاستور 
باید زیر نظر  مستقیم ریاست جمهوری قرار 
حوزه  این  در  موسسات  سایر  به  تا  گیرند 

دهند. توسعه  و  کنند  کمک 
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد: »ما 
باید واکسن را در کشور خودمان تولید کنیم 
چرا که زمانی که به واکسن احتیاج داریم به 
الزم  اساس  همین  بر  نمی دهند،  واکسن  ما 
است تمامی واکسن های انسانی، دام و طیور و 
همچنین کیت تشخیصی بیماری های ویروسی 

را در داخل کشور تولید کنیم.«
واردات  از  نارضایتی  ابراز  ضمن  وی 
واکسن های بی کیفیت از برخی کشورها گفت: 
وجود  ایران  در  واکسن  تولید  فنی  »دانش 
دارد، تنها باید عرصه و مواد اولیه با کیفیت 
را در اختیارشان قرار داد، از آن ها حمایت و 

تولیدات آنها را خریداری کرد.«
ایرنا، موسسه تحقیقات واکسن و  به گزارش 

سرم سازی رازی در کرج مستقر است.

شرکت آمریکایی فایزر و شریک داروسازی 
کردند  اعالم  بیون تک  آن،  شریک  آلمانِی 
تا  خواسته اند  اروپا  دارویی  آژانس  از  که 
کرونای  واکسن  از  استفاده مشروط  مجوز 

آنها را سریع تر صادر کند. تولید 
به گزارش سپید، این شرکت ها پیش از این 
درخواست مشابهی را در آمریکا، انگلیس، 
و  کرده اند  مطرح  ژاپن  و  کانادا  استرالیا،   
اگر  که  است  کرده  اعالم  بیون تک  شرکت 
واکسنش تایید شود می توان استفاده از آن را 
پیش از پایان سال 2۰2۰ در اروپا آغاز کرد. 
بیون تک گفته اند  و  فایزر  مسئوالن شرکت 
که آماده ارسال واکسن به هرجایی هستند.
این در حالی است که روز سه شنبه نیز شرکت 
مسئوالن  از  که  داد  خبر  ُمدرنا  آمریکایی 
تا  است  خواسته  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 
تولیدی  واکسن  از  مشروط  استفاده  مجوز 
فایزر  واکسن  کنند.  صادر  را  شرکت  این 

و بیون تک که روی ۴۴ هزار نفر آزمایش 
شرکت ها،  این  مدیران  اعالم  طبق  شده، 
مورد  در  داشته و حتی  کارایی  ۹۵ درصد 
سالمندان که آسیب پذیرترند نیز ۹۴ درصد 

بوده است. اثربخش 
از سوی دیگر،  آژانس دارویی اروپا اعالم 
درباره  دسامبر   2۹ در  کرد طی جلسه ای 
واکسن »فایزر و بیون تک« تصمیم خواهد 
گرفت، گرچه سخنگوی این آژانس گفت 
 ۱2 تا  امکان آن را دارد که  نهاد  این  که 
ُمدرنا  شرکت  تولیدی  واکسن  دسامبر 

کند. تایید  را 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا 
اعالم کرد: »اگر همه چیز خوب پیش برود 
اروپایی  شهروندان  واکسیناسیون  احتماال 

پیش از پایان سال آغاز خواهد شد.«
به گزارش یورونیوز، وی با تاکید بر آن که 
این کار گام بزرگی به سوی زندگی عادی 

خواهد بود از شهروندان اروپا خواست که 
تا پایان یافتِن واکسیناسیون مناسب برای از 

میان بردن این ویروس، همچنان به مقررات 
کنند.ایسنا عمل  بهداشتی 

فایزر و بیون تک خواستار مجوز اتحادیه اروپا برای توزیع واکسن خود شدند
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