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رئیس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد خبـر

آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا  ازخردادماه
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »در خصوص واکسن های تولید 
داخل خوشبینانه ترین حالت این است که خردادماه می توانیم در 
صورت موفقیت برنامه هایی که پیش می رود واکسن های تولید 

داخل را برای واکسیناسیون عمومی داشته باشیم.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری با اشاره به اینکه واکسن 
کرونای ایران و کوبا اسفندماه وارد فاز بزرگ آزمایش انسانی 
می شود، یادآور شد: »مردم ایران سال هاست که به واکسن ایرانی 
اعتماد کردند، لذا مطمئن باشند در مورد واکسن کرونا هم با 
پایشی که انجام می شود امنیت آن با اتکا به دانشمندانی که 
هیچ تعارض منافع ندارند در وزات بهداشت پیگیری می شود.«
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در ایران از تمام روش ها برای 
ساختن واکسن کرونا اقدام شده است، گفت: »همین اآلن سه 
برنامه تولید قطعی برای واکسن داریم که اولین آن واکسن 

شرکت برکت بود که وارد مرحله کارآزمایی بالینی شد و خوشبختانه 
فاز یک خود را تا اینجا موفق پیش برده و امیدواریم تا آزمون های 
بعدی نهایی شدن فاز یک و فازهای بعدی هم پیش برود که در این 

صورت می تواند یکی از واکسن های موفق باشد.«
وی ادامه داد: »واکسن تولیدی مشترک ایران، کوبا که ساخت آن 
توسط انستیتو پاستور ایران و کشور کوبا در حال انجام است نیز 
مطالعات بالینی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته، این واکسن 
فاز یک کارآزمایی بالینی خود را در کشور کوبا با موفقیت پشت سر 
گذاشته و قسمت اول فاز یک نهایی شده و فاز دو آن نیز در حال 

اجراست که به زودی تمام می شود.«
وی کرد: »انشااهلل در اواخر بهمن و اوائل اسفند فاز سه کلینیکال 
آزمایش بالینی آن که فاز نهایی است همزمان در دو کشور ایران و 
کوبا شروع خواهد شد و پس از موفقیت به عنوان یک واکسن ایمن 
و واکسنی که کارایی خوبی دارد مورد استفاده همگانی قرار می گیرد.«
بیگلری در پاسخ به اینکه کدام یک از این واکسن ها مؤثرتر است، 
عنوان کرد: »با توجه به اینکه واکسن ها با روش های مختلف تولید 
می شوند، هر کدام از آنها فواید و عوارضی دارند، واقعیت این است 
که در تمام دنیا همه کشورهای تولیدکننده باید منتظر باشند تا واکسن ها 

فازهای بالینی را تمام کرده و وارد استفاده عمومی شوند آن وقت 
است که می توانیم بگوییم کدام یک چه مزیتی نسبت به دیگری دارد.«

وی درباره اینکه کدام یک از واکسن های داخلی به لحاظ مراحل 
ساخت و آزمایش جلوتر از بقیه است، توضیح داد: »واکسن مشترک 
ایران و کوبا که حدود هشت، نه ماه پیش با همکاری این دو کشور 
شروع به طراحی شده از نظر کارآزمایی بالینی از بقیه جلوتر است، 
عالوه بر واکسن شرکت برکت و ایران و کوبا خوشبختانه واکسن 
مؤسسه رازی هم توانسته تأییدیه کمیته اخالق را دریافت کند و در 
هفته های آتی وارد فاز کارآزمایی بالینی بر روی داوطلبان می شود.«

رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص تالش برای خرید واکسن 
خارجی نیز گفت: »وزارت بهداشت در تالش است که از منابع 
خارجی واکسن هایی که مورد نیاز است در حد ضرورت برای 
گروه های در اولویت تأمین کند، در کنار آنها واقعا تالش خوبی 
برای تولید واکسن های تولید داخل و تولید مشترک با دیگر کشورها 

در حال انجام است.«
تولید داخل  »ولی در خصوص واکسن های  افزود:  ادامه  در  وی 
خوشبینانه ترین حالت این است که خردادماه می توانیم در صورت 
موفقیت برنامه هایی که پیش می رود واکسن های تولید داخل را برای 

واکسیناسیون عمومی داشته باشیم، در واقع زمان آزمایش 
واکسن های مشترک ایران برای فاز بزرگ آزمایش انسانی 
اسفندماه خواهد بود، ولی واکسیناسیون عمومی موکول به 
خردادماه می شود.« بیگلری با اشاره به اینکه انستیتو پاستور 
قدمتی صد ساله دارد و قدیمی ترین واکسن ساز در منطقه است، 
اظهار کرد: »در بین کشورهای مسلمان تنها دو کشور ایران و 
اندونزی فعالیت واکسن سازی دارند و توانستند نام خودشان 
را به عنوان کشور واکسن ساز مطرح کنند و این افتخاری برای 
کشور ماست که با توجه به دانش خوب و موفقیت های بزرگی 
در ریشه کنی امراضی همچون آبله داشتیم، بتوانیم قدم های 

بزرگی در زمینه واکسن کووید هم برداریم.«
وی در خصوص فرآیند ساخت واکسن نوترکیب نیز تصریح 
کرد: »همه مادران ایرانی که برای واکسیناسیون فرزندان شان 
مراجعه کردند بیش از 90 درصد واکسن هایی که دریافت کردند تولید 
انستیتو پاستور و مؤسسه رازی بوده و این دو مؤسسه از مهم ترین 
مؤسسات تولیدکننده واکسن در دنیا هستند، همین واکسن مشترک 
ایران و کوبا نیز واکسن نوترکیبی است که کونژوگه شده و آثار خوبی 
هم نشان داده و مؤسسه رازی هم از همین طریق استفاده کرده است.«
بیگلری با اشاره به اینکه انستیتو پاستور یار دیرین مردم ایران بوده و 
در بحران کرونا نیز با راه اندازی شبکه تشخیص کرونا و طراحی روش 
تشخیص با 300 آزمایشگاه در این حوزه موفق عمل کرده، عنوان کرد: 
»مردم ایران سال هاست که به واکسن ایرانی اعتماد کردند، لذا مطمئن 
باشند در مورد واکسن کرونا هم با پایشی که انجام می شود امنیت آن 
با اتکا به دانشمندانی که هیچ تعارض منافع ندارند در وزات بهداشت 
پیگیری می شود تا بیش از استانداردهای جهانی مراحل خودش را به 

درستی پست سر بگذارد.«
رئیس انستیتو پاستور اظهار کرد: »چیزی که در کشور نیاز داریم این 
است که صنعت واکسن سازی را توسعه دهیم، چون هر واکسنی 
که ساخته می شود پوششی است که با استفاده از تکنولوژی آن 
می توانیم واکسن های دیگری را هم بسازیم لذا همگی باید اجازه دهیم 

تولیدکنندگان داخلی با قوت قلب در این زمینه پیش بروند.«فارس

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »ترددها و سفرها در زمینه 
انتشار ویروس کرونا بسیار موثر است و حتی سفرهایی که هفته گذشته 
به جزیره قشم اتفاق افتاد، جای نگرانی دارد، زیرا این عدم رعایت 
می تواند باعث افزایش موارد ابتال و مرگ و میر به علت کرونا شود.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این 
سوال که آیا ممکن است کشور ما هم دچار موج جدید و کشنده 
بیماری ناشی از ویروس کرونا شود همانطور که االن در اروپا 
و آمریکا شاهد آن هستیم، بیان کرد: »وضعیت بیماری کووید19 
در کشور به گونه ای است که از نظر تعداد بستری و مرگ و میر 
شرایط با ثبات تری نسبت به ماه های گذشته داریم که این موضوع 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و مسئوالن است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر بیشترین میزان بستری و مرگ و 
میر در اروپا و آمریکا تجربه می شود که دلیل آن جهش ویروس 
کرونا و سرمای هواست که منجر به ابتالی افراد زیادی شده است. 
ما در شرایط تحریم قرار داریم و با این شرایط اقدامات مناسبی 

انجام شده است.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »بسیاری از بازاریان و کسبه در شرایط 
اعمال محدودیت ها همکاری کردند. البته برخی همکاری نکردند که 

بر خالف میل باطنی مجبور به پلمب شدیم، زیرا اگر این کار انجام 
نمی شد، می توانست منجر به ابتالی بیشتر افراد شود.«

وی ادامه داد: »مدارس و دانشگاه ها بیش از 11 ماه است که به صورت 
مجازی فعالیت می کنند.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان 
کرد: »بسیاری از مشاغل پرخطر و حتی مراکز فرهنگی مثل تئاتر 
و سینما برای 11 ماه تعطیل هستند و با توجه به بهتر شدن شرایط 

امیدواریم این مشاغل نیز کار خود را آغاز کنند.«
رییسی اظهار کرد: »همه مردم کشور ما عاشقان اهل بیت)ع( هستند 
و ابراز ارادت و حضور در اماکن متبرکه باعث آرامش می شود و 
همه شیعیان تشنه حضور در مراسم و اماکن متبرکه هستند. در این 
زمینه همه علما و به خصوص مقام معظم رهبری به عنوان یک 
الگوی عملی هم در بیان و هم در عمل ثابت کردند که همه موارد 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و این همکاری میان رهبران 
دنیا بی نظیر است. بسیاری از مسئوالن کشورها از ابتدا بیماری 
کرونا را مسخره کردند و حتی در جمع حاضر شده و سپس به این 

ویروس مبتال شدند.«
وی ادامه داد: »در کشور، علما و مراجع از جمله اولین افرادی بودند 
که از پروتکل های بهداشتی و رعایت آن ها حمایت کردند. هیچ وقت 

سابقه نداشت که اماکن متبرکه و زیارتگاه ها با محدودیت حضور 
مردم مواجه شود، اما به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه، 
این همکاری انجام شد. این همراهی و همکاری در زمینه رعایت 

پروتکل های بهداشتی جای تشکر و قدردانی دارد.«
رئیسی بیان کرد: »مراسم مذهبی و نماز جمعه ها نیز در طول این 
ماه ها با نهایت همکاری برگزار شده و کمترین مشکل را در این 
زمینه داشتیم. نماز جمعه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و به طور 
دقیق برگزار شده است. هرچند ممکن است اشکاالتی در برخی 
موارد وجود داشته، اما از مردم می خواهیم به دستورات بزرگان و 

مراجع توجه کنند.« 
وی افزود: »در صحبت های مقام معظم رهبری خطاب به مسئوالن، 
تذکر و تاکید به رعایت پروتکل های بهداشتی را مشاهده می کنیم.« 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »برخی افراد معاند از خارج 
از کشور، وقتی موارد ابتال به بیماری بیشتر می شود، می گویند که 
مدیریت درستی در زمینه بیماری در کشور انجام نمی شود، اما وقتی 
موارد ابتال و مرگ و میر کاهش پیدا می کند، سکوت می کنند. بنابراین 
بهتر است با رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش موارد ابتال و 

بستری و فوت به علت کرونا، این افراد را وادار به سکوت کنیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

نگران افزایش ابتال به کرونا بابت سفرهای اخیر هستیم


