
 چهارشنبه  19 آذر 1399  شماره 5471 

اذان ظهر: 11:57 اذان مغرب: 17:10 
اذان صبح فردا: 5:32  طلوع آفتاب فردا: 7:03 اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

شــیوع بیماری کرونا مسابقه ســاخت واکسن را در میان 
دانشــمندان جهان آغاز کرد، حــاال برخی خبرها حکایت 
از آن دارد که شــرکتهای غربی تولید دارو موفق شــده اند 
که واکسنی را کشــف کنند که 95 درصد احتمال نتیجه 
بخشی را به دنبال دارد، اما آیا دشمنان اجازه می دهند تا 

این واکسن بدست مردم ایران برسد؟ 
این روزها رســانه ها خبــر می دهند کــه بریتانیا، آمریکا 
و روســیه تزریق همگانی واکســن کرونا را پیش از پایان 
مــاه جاری میالدی آغاز می کنند و کنسرســیوم کواکس 
)covax( را نیز تشــکیل داده اند. در این کنسرسیوم که 
ایران هم عضو آن است هفتاد و شش کشور ثروتمند جهان 
متعهد شده اند به یک برنامه جهانی واکسن کرونا با هدایت 
ســازمان جهانی بهداشت ملحق شوند. هدف از این برنامه 
کمک به خرید و توزیع عادالنه واکســن کرونا است. ایران 

هم عضو این کنسرسیوم است.
همچنین ایران مانند بســیاری از کشــورهای دیگر برای 
خرید، ســرمایه گذاری کرده است اما هنوز هیچ واکسنی 

توسط کشور ما خریداری نشده است.
پیــش از ایــن، مردانی عضو ســتاد مقابله بــا کرونا ابراز 
امیــدواری کرده بود که تالش برای تولید واکســن معتبر 
کرونــا در دنیا به نتایج خوبی رســیده و حدود دو ســوم 
کشــورهای دنیا از جمله ایران در کمیته واکسن سازمان 
بهداشت جهانی عضو هستند و قرار است در سه ماهه اول 

سال آینده میالدی نیم میلیارد واکسن توزیع شود.
این درحالی اســت که این ســوال در میان افکار عمومی 
مطرح اســت که واکسن ساخت کشــورهای غربی تا چه 

اندازه قابل اطمینان است؟ 
تجربه مردم کشورمان در مورد ارسال خون های فرانسوی 
آلوده به ویروس HIV تجربه ناخوشــایندی است که دیگر 
نمی خواهند آن را تجربه کنند. دشــمنان کشورمان نشان 
دادند که در جنگ با ایــران به هیچ یک از قواعد و اصول 
انسانی متعهد نیستند و از این رو مردم می گویند که نمی 

خواهند موش آزمایشگاهی کشورهای غربی شوند. 
بخصوص که چندی پیش نیز خبرهایی در مورد اســتفاده 
بدون مجوز داروهای خارجی برای مقابله با کرونا در مورد 
بیماران در رســانه ها شنیده شده و این امر به آن معناست 
که نظارت و دقت کافی چه در مورد صحت و ســالمت این 
داروهــا و چه اطمینان در مورد بدون عوارض بودن آنها از 
اهمیت بســیاری برخوردار است. در این میان نباید از نظر 
دور داشــت که نمی توان برای تامین سالمت مردم روی 
قول کشورهای بیگانه تمرکز کرد، بخصوص دشمنان نظام 
یعنی امریکا و متحدانش که برای وارد کردن فشــار بیشتر 
بــه ایران تالش مــی کنند تا به هر صــورت اجازه ندهند 
این واکسن بدســت مردم ایران برسد.  برای این کار بهانه 
هم تراشیده اند و دونالد ترامپ قرار است دستور اجرایی را  
امضا کند که بر اســاس آن به تمــام آمریکایی ها اطمینان 
داده می شود که پیش از آنکه دولت آمریکا کمک به دیگر 
کشــورها در سراســر جهان را آغاز کند به واکســن کرونا 

دسترسی خواهند داشت.
 تفاوت روش تولید واکسن ایرانی و غربی 

براســاس گفته های مینو محرز عضو ســتاد مقابله با کرونا 
واکســن کرونایی که در کشور درحال تولید است ، درواقع 
ویروس ضعیف شده است و  مانند واکسن هایی است که در 

کشورهایی مانند چین و روسیه ساخته شده است.
ویــروس ضعیف کرونا به تولید آنتی بادی در بدن انســان 
و افزایش مقاومت بدن اســتفاده  کننــدگان از آن در برابر 

ابتال به کرونا کمک می کند. این فرایند، روش سنتی تولید 
واکسن در جهان است.

اما واکســن هایی که شــرکت های فایرز و بیون تک و نیز 
شــرکت مودرنا تولید می کنند فرایند دیگری را در تولید 
آنتی بادی در بدن انسان طی می کنند. این واکسن ها پس 
از ورود به بدن، به سلول ها فرمان می دهند پروتئین ویروس 
کرونا موسوم به اسپایک را تولید کنند. تولید این پروتئین، 
سیستم ایمنی بدن انســان را برای تولید آنتی بادی فعال 
می ســازد. حاال در این میان از یک ســو  اظهارات معاون 
پیشــین تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ملک زاده در 
مورد تولید واکســن های داخلی نیز موجب نگرانی مردم 
شده اســت. وی در نامه اســتعفای خود به وزیر بهداشت 
نوشت: این واکسن »هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و 

شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید آن شده اید. 
از این رو به نظر می رسد که الزم است هنگام ارائه واکسن 
داخلی با روشــهای مختلف علمی و رســانه ای درست و 
شــفاف، خیال مردم را از هر گونه عوارض جانبی ناشــی 
از این واکســن راحت کرد. شــاید شنیده باشید که برخی 
می گویند به هنگام ســاخت پل ورســک ، برای اطمینان 
از امنیت آن، مهنــدس این پروژه در زیر پل قرار گرفت و 
زمانی که قطار به صحت از روی آن رد شد اجازه  مرخصی 
یافت ، اینکه این داستان چقدر درست یا غلط باشد را نمی 
دانیم اما می دانیم که روسای جمهور اسبق ایالت متحده با 
الهام از این امر ،  در صدد آن هســتند تا با واکسینه شدن 
اعتماد از دست رفته مردم امریکا را به واکسن جلب کنند.
بنابراین پیشــنهاد می شــود که در ایــن زمینه برخی از 
مسئوالن کشــورمان نیز پیش قدم شــده و با استفاده از 
فضای رسانه برای تزریق واکسن خارجی و ایرانی پیشقدم 
شوند. این اقدام در کشورمان امری مسبوق به سابقه است 
بــه گونه ای که شــاهد بودیم در دوران دفــاع مقدس نیز 
بســیاری از فرماندهان بلند مرتبــه برای حصول اطمینان 
بعنوان نفــرات اول از میدان مین عبور می کردند بنابراین 
این افتخاری برای مســئوالن کنونی کشور خواهد بود که 

در این راستا نیز پیش قدم شوند . 
 دالیل مستند 

شــاهد بودیم که پیش از این صنــدوق بین المللی پول با 
فشــار و تهدید آمریکا و  علیرغم اذعان به حق ایران و عدم 
وجود هیچ گونــه مانع اقتصادی یا حقوقــی، حتی جرأت 
مطرح کردن وام بشــر دوســتانه ایــران در هیئت مدیره 

صندوق را پیدا نکرد. 
اما تیم رسانه ای ترامپ از هم اکنون برنامه تظاهر به انسان 
دوستی وی را آغاز و با ظرافت های رسانه ای به میدان آمده 
اند تا ژســت بشر دوستانه امریکا خدشه دار نشود. بنابراین 

از هم اکنون این برنامه را به ظرافت شروع کرده اند.  
یک ســخنگوی کنسرســیوم کواکس گفته مانع قانونی بر 
ســر راه تهران برای خرید واکســن کرونا وجود ندارد اما 
بررســی ها نشــان می دهد که آنها به دلیــل تحریمها در 
تالش هســتند تا مقامــات کشــورمان را در بالتکلیفی و 
ســردرگمی قرار دهند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
در گزارشــی به نقل از یک سخنگوی کواکس نوشته است 
که هیچ مانع قانونی بر ســر راه ایران برای تهیه واکســن 
وجود ندارد ایران توانســته مجوز الزم از دفتر ویژه نظارت 
وزارت دارایی آمریکا بــر اموال خارجی )اوفک( را با هدف 
اســتثناء قائل شده برای پرداخت هزینه های خرید واکسن 

را دریافت کند. 
با این حــال به گفته مقامات کشــورمان هم اکنون ایران 
برای خرید حدود ۲۰ میلیون دوز واکســن کرونا به ســد 
تحریم هــای بانکــی آمریکا برخورد کرده اســت. از جمله 
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکــزی در این باره گفته؛ 
از آنجا که خرید واکسن کرونا )covax( بایستی از مسیر 
رســمی سازمان جهانی بهداشــت انجام گیرد، تاکنون هر 
طریقــی برای پرداخــت و انتقال ارز مــورد نیاز، به خاطر 
تحریم غیرانسانی دولت آمریکا وضرورت اخذ مجوز اوفک، 

با مانع مواجه شده است. 
در این میان نباید فراموش کرد که تهدیدات دولت ترامپ 
علیه کشورمان و مجازات های این کشور برای بانکهایی که 

با ایران معامله کنند باعث شــده تا حتی اگر  معافیت های 
دفتر اوفک وزارت دارایی آمریکا وجود داشته باشد، فضای 
ترس و نگرانی از نقــض تحریم ها اجازه ندهد تا بانک های 

خارجی بتوانند با ایران مراوده مالی برقرار کنند. 
 آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد 

اگرچه عبدالناصر همتــی رئیس بانک مرکزی گفته خرید 
واکســن از دیگر کشــورها در دســتور کار دولت و وزارت 
بهداشت است اما این ســوال مطرح است که چرا بایستی 
روزه شــک دار بگیریم و در حالی که خود توانایی ساخت 
این واکسن را داشت باشــیم چشم امید به بیگانه ببندیم. 
می گویند هر کس به امید همســایه نشیند شب را گرسنه 
می خوابــد. وزیــر بهداشــت از تالش های شــبانه روزی 
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی برای  ساخت واکسن کرونا 
و انجام مطالعات بالینی این واکسن بر روی انسان خبر داد 
و در این باره گفت که آینده بســیار نزدیک برای مطالعات 

بالینی این واکسن در انسان، وارد عمل خواهیم شد.
مینو محرز، محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی 
و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در این باره گفت: 
واکسن کرونا ســاخت ایران به تازگی مجوز سازمان غذا و 
دارو و کمیته اخالق را برای ورود به فاز مطالعات انســانی 
دریافت کرده و اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم 
مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت آمیز باشــد می توان 
امیدوار بود که این واکسن تا اواخر تیر ماه به تولید برسد.

محرز با اشــاره اینکه فاز انســانی در سه مرحله انجام می 
شــود، تصریح کرد: افراد داوطلب باید واکسن را در دو دوز 
تزریــق کنند تا اگر در ایــن آزمایش ها مصون بودند و هم 
مؤثر بود، بتواند به تولید برســد. این درحالی اســت که به 
گفته این مقام ســتاد مقابله با کرونا، واکســن های کرونا 

تولید خارج زودتر از تیرماه به ایران نخواهد رسید.
قبال هم حمید پوراصغری، معــاون امور علمی فرهنگی و 
اجتماعی ســازمان برنامه بودجه، در مــورد تامین بودجه 
خرید واکســن گفته بود: خرید و واردات واکسن خارجی 
کرونا در الیحه بودجه ســال۱۴۰۰ ردیف مســتقلی ندارد 
اما در زیر مجموعه ردیف دارو و شیرخشک اعتباری برای 
آن تعیین شــده است. از سوی دیگر پیش بینی ها حکایت 
از آن دارد که برای هربار خرید واکســن کرونا با ارز دولتی 
به اندازه جمعیت کشور بایستی در حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان، بدون محاسبه هزینه های جانبی در نظر داشت. این 
درحالی اســت که براســاس برآوردهای جهانی که آهنگ 
ابتال به این بیماری را بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
۲ تا 5 نفر محاســبه کرده اند برای مصونیت جمعی حداقل 
بایســتی  حدود ۶۶ درصد از جمعیت کشور، یعنی دست 
کم 5۶ میلیون نفر از جمعیت کشــور واکســینه شــوند، 
رقــم قابل توجهی برای هر بار خرید واکســن باید در نظر 
گرفته شــود . بنابراین بهتر اســت به جــای اینکه در این 
مورد چشــم به امید به دستان آنطرف آبی ها داشته باشیم 
تا مانند ســایر اجناس بنجل و غیر ضروری خارجی آن را 
وارد کشــور نکنند و کاله مردم را بر ندارند بر توانایی خود 
تکیه کنیم. مردم می دانند که دست اندرکاران این بخش 
بیشــتر از خارجی ها نسبت به آنها دلسوزی دارند و حس 
وطن دوستی و وجدان آنها مانع می شود تا اگر این واکسن 

عوارضی داشته باشد آن را به مردم تحمیل کنند. 
در این میــان برخی از منابع خبری نیــز از آغاز آزمایش 
انسانی واکسن ایرانی کرونا توسط شرکت شفا فارمد وابسته 
به بنیاد برکت خبر داده اند و می گویند که این واکســن از 
کمیته اخالق وزارت  بهداشــت مجوز آغاز مطالعات انسانی 
را گرفته اســت و محققان این واکســن نیز ظاهرا گفته اند 
بــرای اطمینان از کار، این واکســن را ابتدا روی خودمان 

آزمایش می کنیم.
بنابراین بایستی برای  دسترسی بیشتر مردم کشورمان به 
این واکســن و حصول اطمینان دولتمردان تمرکز خود را 

متوجه تحقیقات داخلی کنند . 

امام صادق )ع(: من خوش ندارم که کسی  نعمتی از 
خدا داشته باشد و آن را اظهار نکند.

روحانی:
ساخت واکسن ایرانی و خرید آن از 
خارج از کشور در دستور کار است

رئیس جمهور گفت: ســاخت 
واکســن با کمک دانشمندان 
ایرانــی و خرید آن از خارج از 

کشور در دستور کار است.
جلســه کمیته های تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا به 

ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
مســئول کمیته بهداشــتی و درمانی در این جلسه 
گزارشی در ۲ محور درباره تاثیر مثبت غربالگری های 
گســترده اخیر با به کارگیری کیت های تشخیص 
ســریع و افزایش تولید این نــوع کیت و نیز مراحل 
پیشرفت ساخت واکسن در داخل و راه های تامین و 

تهیه واکسن از خارج از کشور ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به گزارش ارائه شده، گفت: 
ســتاد ملی برای مهار کرونا تالش های خود را با دو 
اولویت هدف گذاری کرده اســت. اولویت نخســت، 
اجرای پروتکل ها و مراقبت های اجرایی در غربالگری 
و فاصله گذاری هوشمند به عنوان تضمین شده ترین 
راه است که عالئم مثبت آن را در کنترل موج جدید 
شــاهد بودیم. روحانی اولویت دوم را تامین و تهیه 
واکســن دانســت و افزود: مقدمات و مسیر ساخت 
این واکســن با اتکا به توانایی دانشــمندان و مراکز 
تخصصی داخلی فراهم شــده و تهیه و خرید آن از 
خارج از کشــور نیز در دستور کار است. وی با اشاره 
به مانع تراشی های دولت ترامپ در تامین نیازهای 
ضروری مردم از جمله واکسن اظهارداشت: این رفتار 
غیرقانونی و ضد بشــری دولت ترامپ به عنوان یک 

اقدام ننگین در ذهن و خاطر جهانیان خواهد ماند.
رئیــس جمهور تاکید کرد: همانگونه که توانســتیم 
جنگ اقتصــادی را مهار کنیم، از این مانع نیز عبور 
خواهیم کرد و لذا مردم باید بدانند همه دستگاه ها 
و بخش های مختلف در دولت، برای تهیه واکســن 

مطمئن و تضمین شده، تالش خواهند کرد.
در این جلســه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز در خصوص نحــوه اجرای محدودیت ها و 

طرح جامع و تاثیرات آن گزارشی ارائه داد.
روحانــی با تاکید بــر نتایج حاصل شــده از اجرای 
این مرحلــه از محدودیت ها، گفت: تبدیل وضعیت 
شــهرهای قرمز به نارنجی در اثــر مراعات مردم و 
مراقبت های انجام گرفته جای خرســندی دارد اما 
باید نسبت به برخی شــهرها با وضعیت نارنجی که 
شکننده و لب مرز است مراقبت شود تا مجددا ناگزیر 
نشویم محدودیت های شدید وضع کنیم که به کسب 

و کارها و سالمت مردم آسیب وارد شود.
وی با اشــاره به نزدیک بودن شــب یلدا از قرارگاه 
عملیاتی خواست که با تمهیدات ویژه و اتخاذ برنامه 
های موثر نسبت به نگرانی های موجود در خصوص 
احتمال شیوع بیماری در اثر گردهمایی و دورهمی 
های خانوادگی در این شــب، اقدامات موثر را انجام 
دهد. مهمترین تصمیمات جلسه امروز، تالش برای 
تهیه هر چه ســریع تر واکســن مورد تایید سازمان 
بهداشــت جهانی و توزیع آن بر اساس اولویت ها در 
کشور و نیز تمرکز جدی تر بر تولید واکسن در داخل 
کشــور بنا بر تاکید رئیس جمهور بود. در این جلسه 
همچنین مقرر شــد ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا 
۴ بامداد در همه شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 
الزامی شــود. حاضران در جلسه با قدردانی از مردم 
برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و خارج شدن 
۱۲۶ شهر از مجموع ۱۶۰ شهر دارای وضعیت قرمز و 
تبدیل وضعیت آنها به نارنجی تاکید کردند که اجرای 
پروتکل های بهداشتی با توجه به در پیش بودن فصل 
زمســتان بیشتر از گذشته ضرورت دارد و مردم باید 
از دورهمی هــا و میهمانی های خانوادگی به ویژه در 

شب هایی مثل شب یلدا پرهیز کنند.
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آگهي مزايده فروش 24 دستگاه اتوبوس   

مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان  

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري کرمان در نظر دارد جهت 
پایه  مبلغ  با  یکجا   و  نقد   صورت  به  اسقاطی   اتوبوس   دستگاه   24 فروش 
از  ریال   500/000/000 مزایده   در  مبلغ تضمین شرکت  و  ریال   9/600/000/000
طریق برگزاري مزایده عمومي اقدام نماید . متقاضیان مي توانند جهت بازدید 
به بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، جاده باقرآباد توقفگاه و تعمیرگاه سازمان 
امور  به مدیریت  لغایت 99/9/26   تاریخ 99/9/12   از  و جهت دریافت اسناد 
قراردادهاي شهرداري مرکز و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 99/10/2  به 
.بازگشایي  نمایند  (مراجعه  شورا  میدان  در  )واقع  مرکز  شهرداري  دبیرخانه 
پاکات مورخ  99/10/3 انجام خواهد شد. آگهی تکمیلی و لیست اتوبوسها در 

سایت شهرداري به آدرس kermancity.ir قابل رویت مي باشد.

شناسه اگهی 1055619
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