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 ادامه از صفحه 16
وی ادامه داد: »از آنجاکه ما جزو کشورهایی 
هستیم که با توجه به جمعیت، حجم زیادی 
از واکسن را باید استفاده کنیم و بیش از 120 
میلیون دوز واکسن نیاز است، کمیته ملی واکسن 
از بهار و تابستان گذشته موضوع حمایت و 
تمرکز بر تولید داخلی در پلتفرم های مختلف 
را در دستور کار قرار داد و آنچه که در هفته ها 
و ماه های اخیر در دنیا اتفاق افتاد، حاکی از 
درستی این تصمیم ایران است. از طرف دیگر 
این اقدام، اقدامی ماندگار در توسعه صنعت 
قلمداد خواهد شد و  ایران  واکسن سازی در 
ایران را به یکی از بزرگ ترین واکسن سازهای 

منطقه و جهان بدل خواهد کرد.«
حداقل  امروز  »تا  افزود:  باره  این  در  وی 
بالینی  مطالعات  مرحله  در  ایرانی  واکسن   4
هستند. واکسن پاستور در کشور کوبا فاز ۳ 
مطالعه بالینی خود را آغاز کرده است و در 
ایران نیز بزودی این فاز بصورت موازی آغاز 
می شود، واکسن برکت شرکت شفا فارمد در 
آستانه ورود به فاز سه بالینی است. واکسن 
واکسن  و  دو  فاز  به  ورود  آستانه  در  رازی 
بالینی  فخرا در حال طی مرحله اول مطالعه 
ایران  پاستور  انستیتو  مشترک  واکسن  است. 
و کوبا  فاز سوم مطالعات بالینی را در کوبا 
آغاز کرده و در ایران نیز قبل از هفته سالمت 
و در هفته پایانی فروردین ماه مطالعه بالینی 
فاز سوم آن انجام می شود و البته با توجه با 
توافقنامه ثبت مشترک دارو و واکسن بین ایران 
و کوبا که بیش از یک دهه قدمت دارد، ثبت 
این واکسن در هر کدام از این دو کشور قابل 

بود.« به طرف دیگر خواهد  تعمیم 
جهانپور تاکید کرد: »بر اساس برنامه زمان بندی 
شده به نظر می رسد واکسن انستیتوپاستور و 
بعد از آن واکسن شفا فارمد در اواخر بهار به 

مرحله تولید انبوه و توزیع خواهند رسید. پس 
از آن نیز در تابستان واکسن رازی و سپس 
توزیع  انبوه و  تولید  به مرحله  واکسن فخرا 
با  واکسن هایی  کماکان  البته  می شوند.  وارد 
پلتفرم های مختلف در آستانه ورود به مطالعات 
مراحل  طی  از  پس  قاعدتًا  که  هستند  بالینی 
مربوطه، در پاییز یا زمستان آتی وارد مرحله 

انبوه و توزیع خواهند شد.« تولید 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
نیز  قبلی  »پیش بینی  افزود:  بهداشت  وزارت 
بر آن بود که حداقل دو سوم واکسن مورد 
نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود که 
این اقدام مطابق جدول زمان بندی و به رغم 
اندازی های خارجی  همه مشکالت و سنگ 
به خوبی پیش رفته است. بنابراین واکسنهای 
اواخر  از  تدریج  به  قبلی  وعده  طبق  ایرانی 
علیه  عمومی  واکسیناسیون  کمپین  به  بهار 

پیوست.« خواهند  کووید 
برخی  مشترک  تولید  مبحث  درباره  وی 
نیز  وی  اسپتونیک  جمله  از  و  واکسن ها 
داخلی  تولید  برای  اقدام  با  »همزمان  گفت: 
واکسن کرونا، در زمینه تولید مشترک برخی 
واکسن ها نیز برنامه ریزی شده بود. در مورد 
تولید مشترک واکسن اسپوتنیک، زیرساخت 
تایید  آن موجود و خط تولید آماده و مورد 
طرف روسی است و به زودی سل بانک آن به 
کشور منتقل می شود و بعد از دو ماه از ورود 
مشترک  تولید  واکسن های  اولین  بانک،  سل 
نیز به گردونه واکسیناسیون خواهند پیوست.«
جهانپور گفت: »پیش بینی می کنیم که با توجه 
به اقدامات مفید، سازنده و بزرگی که در حوزه 
تولید واکسن در کشور صورت گرفته و البته 
خریداری واکسن و پیش بینی درستی که شده 
بود مبنی بر تامین واکسن ایمن و اثربخش و 
که  نمایشی  واکسیناسیون  هرگونه  از  پرهیز 

در برخی کشورها شاهد آن بودیم و هستیم، 
مطابق  کشور  در  کووید  علیه  واکسیناسیون 
برنامه تا پایان سال 1400 به پایان رسد؛ البته 
تا  که  دارد  نیز وجود  مثبت  انداز  این چشم 
در  واکسیناسیون  میالدی  سال  پایان  از  قبل 
کشور به اتمام رسد و همچنین آمادگی حمایت 
تولیدکنندگان  طریق  از  دیگر  کشورهای  از 

ایرانی وجود دارد.«
دنبال روند  به  »بنابراین  وی همچنین گفت: 
شده  اتخاذ  تصمیمات  و  گذشته  ماه های 
ریل  مجموعًا  گرفته،  صورت  اقدامات  و 
کمپین  بزرگ ترین  انجام  برای  الزم  گذاری 
واکسیناسیون عمومی با اتکا بر توان ملی در 
ایران انجام شده و در این زمینه از ظرفیتهای 
داخلی استفاده حداکثری شده است. بر همین 
تغییر  برای  دغدغه ای  حوزه  این  در  اساس 
و  ندارد  وجود  نیز  آینده  ماه های  در  دولت 
برنامه ها و اقدامات به خوبی و با سرعت و 
آتی  ماه های  در  شده  پیش بینی  برنامه  طبق 

پیش خواهد رفت.«
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»بر همین اساس سال 1400 نقطه عطفی در 
تاریخ سالمت، علم و فناوری و صنعت دارو 

و واکسن ایران زمین خواهد بود.«

نداریم  VIP واکسیناسیون 
جهانپور همچنین در پاسخ به ادعای واکسیناسیون 
VIP و واکسیناسیون مسئوالن گفت: »چیزی به 
عنوان واکسیناسیون مسئوالن و VIP در ایران 
نداریم و اعتقادی هم به آن نداریم. طبق سند 
بندی ها  اولویت  ایران،  در  واکسیناسیون  ملی 
مشخص است و واکسیناسیون از افراد آسیب 
پذیر آغاز شده و به ترتیب پیش خواهد رفت. در 
مجموع برنامه زمان بندی آن است که در بهار از 
فاز یک و دو اولویتهای سند ملی واکسیناسیون 

عبور کنیم و بعد از آن وارد فاز واکسیناسیون 
عمومی و سایر گروه ها شویم.«

وی تاکید کرد: »تا امروز هیچ کدام از مسئوالن 
ارشد و سایر مسئوالن چه در حوزه سالمت 
و چه در سایر حوزه ها در اولویتهای تزریق 
تا  سالمت  حوزه  از  نگرفتند.  قرار  واکسن 
و  درمان  جبهه  مقدم  خط  کارکنان  کنون 
پسماندهای  دفع  در  که  افرادی  همچنین 
عفونی دخیل بودند مورد واکسیناسیون قرار 
در  حداقل  گرفت.  خواهند  قرار  و  گرفتند 
وزارت بهداشت و در کشور این قول را به 
گروه بندی های  از  جدای  که  می دهیم  مردم 
صورت گرفته بر اساس بیماری های زمینه ای 
و سنی، مسئولین کشور از جمله از مسئوالن 
گروهی  آخرین  بهداشت  و  سالمت  نظام 
خواهند  دریافت  واکسن  که  بود  خواهند 
هر  می دهم  قول  هم  کم ترین  بنده  و  کرد 
برای  شدند،  واکسینه  مردم  تمام  که  زمان 

کنم.« اقدام  واکسیناسیون 
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت همچنین درباره ورود  بخش 
خصوصی به موضوع خرید واکسن از منابع 
خارجی گفت: »ورود  بخش خصوصی به این 
موضوع به دو صورت ممکن است. ابتدا اینکه 
 بخش خصوصی در جاهایی که دولت به هر 
دلیلی امکان مذاکره نداشته است، موضوع را 
دنبال کند. در این زمینه حداقل در سال 1۳99 
عمومی  فراخوان  سه  سال  پایان  تا  پاییز  از 
وجود  مالحظه  این  البته  است.  شده  صادر 
دارد که در این راهبرد، از ایران برای خرید 
یک واکسن از یک شرکت و کشور، مذاکره 
کننده های مختلفی وارد عمل نشوند. فعال در 
هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن کرونا 
را عمال فارغ از دولت ها و سیاستگذاری کالن 
دولتی انجام نمی دهند و قاعدتًا ایران هم از 
این شرایط مستثنی نیست و چه بخواهیم و 
چه نخواهیم تعامالت واکسن در دنیا رنگ و 
بوی سیاسی دارد و مذاکرات اصلی درباره آن 
در دولت ها و سطوح کالن صورت می گیرد. 
اگر  که  شد  گرفته  نظر  در  راهبرد  این  اما 
ورود  بخش  طریق  از  فرصتی  کوچک ترین 
خصوصی وجود دارد، این اقدام مورد توجه 
قرار گیرد البته با لحاظ این مورد که مذاکره 
کننده های مختلف از یک کشور برای خرید 
نتایج  واحد،  خارجی  طرف  با  واکسن  یک 

داشت.« نخواهد  مطلوبی 
این  در  نیز  دیگر  »راهبرد  داد:  ادامه  وی 
بتواند  خصوصی  بخش  که   است  آن  زمینه 
خریداری  واکسن  نیمایی  ارز  قیمتهای  با 
تا  اگرچه  زمینه  این  در  که  کند  عرضه  و 
جدی  مالحظات  اما  نیفتاده  اتفاقی  امروز 
در خصوص رعایت عدالت در دسترسی به 
حاشیه ای  پیامدهای  و  مشکالت  و  واکسن 
باید مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس  آن 
هم تمرکز دولت و وزارت بهداشت استفاده 
قرار  از ظرفیتهای واقعی است و  حداکثری 
نیست ظرفیتی که دولت خود می تواند استفاده 
کند به نوعی تحت الشعاع مذاکره کننده موازی 
را  واکسن  تامین  روند  و  گیرد  قرار  کاری 
این  در  مجموع  در  کند.  مواجه  اخالل  با 
دسترسی  در  عدالت  دغدغه  نیز  خصوص 

باشد.« تمرکز  محل  باید  واکسن  به 


