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 ادامه از صفحه 16
شانه ساز اظهار کرد: »واکسن برکت مجوز مصرف 
اضطراری دریافت کرده است و یک تا ٢ واکسن 
دیگر به زودی مجوز مصرف اضطراری دریافت 
انبوه  تولید  محموله  آینده  هفته  کرد.  خواهند 
که  همانطور  و  کرد  خواهیم  دریافت  دیگری 
تابستان  فصل  امیدواریم  بود  شده  اعالم  قباًل 
فصل جهش تولید واکسن های داخلی باشد و 
تا آخر تابستان ماهیانه 10 میلیون دوز تامین و 
تزریق  داوطلب  که  گروه هایی  و  شود  تزریق 
احصا  آنها  واکسن  تزریق  ضرورت  یا  باشند 

شود به واکسن دسترسی پیدا کنند.«

قیمت و اثر بخشی واکسن های فعال حال 
حاضر جهان

اکنون که تمامی دنیا در حال مبارزه با بیماری کرونا 
هستند، سه موضوع ایمنی، اثربخشی و قیمت واکسن 
بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر چندین 
واکسن در جهان در زنجیره واکسیناسیون قرار گرفته 
که هریک اثربخشی و قمیت خاصی دارند. با توجه 
به قیمت اعالم شده برای واکسن های ایرانی می توان 

این واکسن ها را با هم مقایسه کرد.
 هر دوز واکسن فایزر بایوان تک که از تکنولوژی 
Mrna بهره می برد،  حدود 19.5 تا ٢0 دالر قیمت 
دارد. اثر گذاری این واکسن نیز برای افراد 65 ساله 
حدود 94 درصد و برای سایر افراد 9٢ درصد اعالم 
شده است. این در حالیست که نتایج آزمایش های 
بالینی این واکسن حاکی از اثرگذاری 95 درصدی 
بود. با این حال واکسن فایزر در آزمایش های بالینی 
66.4 درصد در پیشگیری از بروز شدید بیماری 

کرونا موثر بوده است.
واکسن مدرنا نیز همچون واکسن فایزر بر مبنای 
فن آوری ام.آر.ان.ای ساخته شده است که قیمت 
هر دوز آن ٢5 دالر است. این واکسن نیز دو دوزه 
بوده و میزان ایمنی ایجاد شده توسط این واکسن در 

برابر کرونا 94.5 درصد اعالم شده است. 
 قیمت واکسن بریتانیایی سوئدی آسترازنکا که بر پایه 
آدنوویروس ساخته شده است در زمان آزمایش های 
بالینی ٢.5 یورو تخمین زده شده بود. درحال حاضر 
هر دوز این واکسن که ایمنی 70 درصدی ایجاد 

می کند، 4 دالر قیمت دارد.
 واکسن دو دوزه روسی اسپوتنیک وی  بر اساس 

اعالم مجله لنست 9٢ درصد کارآیی دارد. قیمت 
هر دوز آن حدود 10 دالر است که البته بر اساس 
قراردادی که این شرکت با ایران دارد قیمت هر دوز 

آن 5 دالر برای ایرانیان تعیین شده است. 
واکسن سینوواک چینی در بازارهای جهانی 30 
دالر قیمت گذاری شده و کارایی 50.3 درصدی 
دارد. واکسن بهارات هندی 15 دالر برای هر دوز 
آن اعالم شده است، این واکسن نیز دو دوزه است. 
کارآیی این واکسن در مراحل ابتدایی 100 درصد 
پیشگیری از بیماری زایی و 100 درصد پیشگیری 
از ابتال اعالم شده بود حتی رئیس شرکت سازنده، 
ایمنی آن را 110 درصد اعالم کرد. پس از صدور 
مجوز مصرف، تردیدهایی در مورد کارآیی آن به 
وجود آمد،  اعالم شده است که تحقیقات کاملی در 
مرحله سوم بالینی این واکسن صورت نگرفته است.

واکسن سینوفارم نیز همچون دیگر واکسن چینی 
مبتنی بر ویروس ضعیف شده است و قیمت اعالم 
شده نیز 15 دالر برای هردوز آن اعالم شده است 
که البته این واکسن نیز با توجه به قردادهای فی 
مابین 10 دالر تعیین شده است. میزان کارآیی این 
واکسن ها در برخی از کشورها 79 درصد و در 

برخی دیگر 86 درصد اعالم شده است. 
 واکسن جانسون و جانسون آمریکایی که اولین 
واکسن تک دوزه حال حاضر جهان است مبتنی 
فن آوری آدونو ویروس بوده و کارآیی آن نیز 60 
تا 7٢  درصد اعالم شده است. قیمت اعالم شده 
برای این واکسن تک دوزه 10 دالر اعالم شده است. 
 واکسن آمریکایی نوواکس نیز دو دوزه است. میزان 
کارآیی آن نیز 89.3 درصد اعالم شده است. قیمت 
هر دوز این واکسن نیز 16 دالر اعالم شده است.

حال با توجه به سخنان شانه ساز که گفته است برای 
واکسن های ایرانی ارز نیمایی اختصاص داده شده 
است، می توان گفت در حال حاضر قیمت واکسن 
کووایران برکت 8.5 دالر با کارآیی 91 درصدی 
است. ضمن اینکه کارآیی واکسن پاستوکووک که 
در مقابل واریانت های مختلف 6٢ درصد اعالم 

شده است احتماال در همین حدود خواهد بود.
با این حال جهانپور در توضیح بیشتری در مورد 
قیمت واکسن های ایرانی گفت: »قیمت واکسن هایی 

که در ایران تولید می شود بیش از 65 تا 70 درصد 
حداقِل قیمت مشابه خارجی، نخواهد بود.«

قیمت گذاری  اینکه  بیان  با  جهانپور  کیانوش 
واکسن های ایرانی کرونا هنوز انجام نشده است، 
اظهار داشت: »برای قیمت گذاری باید هزینه تمام 
شده تولید و قیمت واکسن کرونای مشابه خارجی 
که در  واکسن هایی  قیمت  داد.  قرار  مدنظر  را 
ایران تولید می شوند نیز بیش از 65 تا 70 درصد 
حداقِل قیمت واکسن مشابه خارجی)با فناوری 

مشابه( نخواهد بود.«
وی افزود: »افرادی که متقاضی واردات واکسن های 
خارجی بودند االن به اینکه اعالم می شود قیمت 
واکسن ایرانی کرونا 65 درصد واکسن مشابه خارجی 
خواهد بود، انتقاد دارند که نشان دهنده این است 
که افراد مقاصد و منافعی در واردات واکسن دارند 
که تولید داخلی واکسن کرونا این افراد را ممکن 

است از حیز انتفاع خارج کند.«
 جهانپور ادامه داد: »واکسن های خارجی که فناوری 
آنها مشابه واکسن برکت است در دنیا 1٢ تا 16 دالر 
قیمت دارند.« سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید 
کرد: »تجهیزات ساخت واکسن کرونا با ارز 4٢00 
تومانی وارد نشده و برای واردات تجهیزات ساخت 

دارو و واکسن، از ارز نیمایی استفاده می شود.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت درباره قیمت پیشنهادی ٢00 هزار تومانی 
برای واکسن برکت تصریح کرد: »این قیمت به 
صورت علی الحساب توسط هیئت امنای ارزی 
مطرح شده و باید توجه داشت که هیئت امنای 
صرفه جویی ارزی در قیمت گذاری واکسن کرونا 
مرجع نیست و تنها خریدار است. در واقع واکسن 
خارجی با فناوری مشابه، بین 300 تا 400 هزار 
تومان قیمت داشته است و بنابراین قیمت پایه بین 
هیئت امنای ارزی و برکت به صورت علی الحساب 
٢00 هزار تومان توافق شده است ولی سازمان 
غذا و دارو در نهایت باید قیمت گذاری واکسن 
کرونا را انجام دهد ولی هنوز این سازمان قیمت 

گذاری نکرده است.«
وی در پایان تأکید کرد: »از آنجا که فناوری های 
واکسن ها متفاوت است قیمت واکسن ها نیز مشابه 
نخواهد بود بنابراین نباید انتظار داشت که تمام 
واکسن های ایرانی قیمت مشابه داشته باشند؛ البته 
واکسن کرونا برای مردم رایگان خواهد بود و وزارت 
بهداشت این واکسن ها را خریداری می کند و به 

صورت رایگان به مردم تزریق می کند.«

جهانپور: قیمت واکسن هایی 
که در ایران تولید می شود 

بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد 
حداقِل قیمت مشابه خارجی، 

نخواهد بود


