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عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

درحالحاض��ر تنها دو واکس��ن ش��رکتهای
فایزر-بیونت��ک و مدرن��ا که ه��ر دو با محوریت
ش��رکتهای امریکایی نهایی ش��دهاند ،تاییدات
الزم بینالملل��ی را دریاف��ت کردهاند و در برخی
کش��ورها فرآیند واکسیناس��یون با اس��تفاده از
آنه��ا آغاز ش��ده اس��ت .ای��ن دو واکس��ن هردو
ب��رای نگه��داری و حملونقل و البت��ه در تولید
محدودیتهای��ی دارند .ب��ا توجه به اینکه دمای
نگهداری این واکس��نها باید بسیار پایین باشد،
امکان��ات مورد نیاز برای زنجی��ره تامین آنها در
بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد و با توجه
ب��ه محدودیتهایی که در خط تولید وجود دارد،
نمیتوان انتظار داشت در کوتاهمدت ،کشورهای
مختلف از آن استفاده کنند .در ایران نیز با توجه
به همین دش��واریها ،امکان استفاده گسترده از
آنها وجود ندارد .از سوی دیگر ،واکسن چینی که
استفاده از آن در چند کشور حاشیه خلیجفارس
آغاز شده ،تاییدیه بینالمللی ندارد اما این شرکت
چینی با اس��تفاده از آزمایشهای گسترده خود
در چند کشور مختلف ،توانسته ایمنی حدود ۷۰
درص��دی را بهوجود آورد .کش��ورهایی که از این
واکسن استفاده میکنند در فرآیند آزمایشهای
انسانی مشارکت داشتند اما در ایران مجوز چنین
آزمایشهایی صادر نش��ده است .واکسن شرکت
جانسون در امریکا احتماال ظرف هفتههای آینده
تاییدات الزم را میگیرد .این واکسن نیاز به دمای
پایی��ن ن��دارد و حتی صحبت از این اس��ت که با
مص��رف یک دوز ایمنی الزم را ایجاد میکند .در
کنار آن واکس��ن آکس��فورد و چند واکسن دیگر
نی��ز در مراحل پایانی قرار دارند که امکان نقل و
انتقال و تزریق آنها راحتتر اس��ت و اس��تفاده از
آنها در ایران امکانپذیر خواهد بود .واکسنهایی
ک��ه تاییدات بینالمللی ندارند و فقط براس��اس
آزمایشهای خود در کش��ورهایی مانند روسیه و
چین نهایی ش��دهاند ،نیاز به گذر زمان و دریافت
تاییدات الزم دارند و دلیلی بر ریسک وجود ندارد.
جز آنها هم چند واکس��ن دیگر که دشواریهای
نگهداری و انتقال مانند واکس��ن فایزر و مدرنا را
ندارن��د به مراحل پایانی خود نزدیک میش��وند.
وزارت بهداش��ت و هیات امنای ارزی با همکاری
بان��ک مرک��زی ،از چند محور موض��وع واردات
واکس��ن را دنبال میکنند و بخش خصوصی نیز
در جریان جلس��ات مختلف پیشنهادهای خود را
برای واردات واکس��ن ارائه کرده است .آنچه باید
مردم در جریان آن باشند این است که نگرانی در
حوزه واردات وجود ندارد و با تایید واکس��نهای
جدی��د از س��وی نهادهای بینالملل��ی ،میتوان
انتظار داش��ت ک��ه در آینده نزدیک واکس��ن به
ایران برسد .اما برای قطع زنجیره انتقال ویروس
و از بی��ن رفتن خط��ر کرونا در ایران به چند دوز
واکسن نیاز است؟جمعیت ایران ،جمعیت جوانی
اس��ت و این موضوع در فرآیند واکسیناسیون به
ما کمک خواهد کرد .در بس��یاری از کش��ورهای
جهان و در طرحهای پژوهش��ی اساسا گروههای
س��نی زی��ر  ۱۸س��ال ،نه م��ورد آزمای��ش قرار
گرفتهان��د و نه بناس��ت واکس��ینه ش��وند ،زیرا
بیماری در کودکان بس��یار نادر و محدود بوده و
عمال کرونا برای آنها خطرناک نیس��ت .در کنار
آن ،تا امروز بخشی از جامعه ایران به کرونا مبتال
ش��ده و از آن بهب��ود یافتهان��د و عمال آنتیبادی
دارند .هرچند محاس��به دقیق ش��مار این افراد و
وجود آنتیبادی در بدن آنها اهمیت فراوانی دارد
ام��ا گروههایی که آنتیب��ادی دارند ،لزوما نیازی
به تزریق واکس��ن نخواهند داشت .از اینرو باید
ای��ن گروه و همچنین گ��روه کودکان و نوجوانان
را از جمعیت کل کش��ور کنار گذاش��ت .از سوی
دیگر ،براس��اس برآوردهای علمی در صورتی که
حدود  ۷۰درصد از جامعه واکسن دریافت کنند،
عمال زنجیره ش��یوع ویروس قطعش��ده یا بسیار
محدود میش��ود .از اینرو ب��ا توجه به تمام این
تحقیق��ات و برآوردها ،م��ا باید یک اولویتبندی
همهجانبه داش��ته باشیم ،تا در ابتدا گروههای در
خطر ،بیم��اران زمینهای و افرادی که در معرض
کرونا قرار دارند ،واکس��ینه شوند ،در گام بعدی،
دیگ��ر گروهه��ای جامع��ه در فهرس��ت دریافت
واکس��ن ق��رار بگیرند و در نهایت ب��ا تامین تمام
نیازها چه با واردات و چه با تولید داخل ،زنجیره
انتقال کرونا را بش��کنیم و کش��ور را از این خطر
عبور دهیم .صرف اس��تفاده از س��همیه کواکس
و واکس��ینه کردن گروهه��ای خطر میتواند آمار
مرگ و میر کرونا را بهشدت کاهش دهد تا فشار
از کادر درمان کمتر و در مراحل بعد چرخه حیات
ویروس قطع شود .در این حوزه ،دولت توان خود
را به کار بس��ته و بخش خصوصی نیز آماده است
در حوزهه��ای مختلف از تمام ظرفیت خود برای
کمک به عبور از کرونا استفاده کند.

تسهیل در ایفای
تعهدات ارزی
صادرات از محل
ورود موقت

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اشاره به مفاد مصوبه ستاد
هماهنگ��ی اقتصادی دولت درب��اره رفع تعه��د ارزی ،از تصویب و ابالغ
فرآیند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبرداد.
بهگزارش سازمان توس��عه تجارت ایران ،حمید زادبوم با اشاره به مفاد
مصوبه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره رفع تعهدات ارزی حاصل
از ص��ادرات از محل ورود موقت به می��زان مابهالتفاوت ارزش صادرات و
واردات ،از تصوی��ب و ابالغ فرآیند اجرای��ی ایفای تعهدات ارزی صادرات

از محل ورود موقت خبر داد .رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران
افزود :پس از برگزاری جلس��ات متعدد کارشناس��ی میان سازمان توسعه
تجارت ایران ،بانک مرکزی ایران ،گمرک ایران ،س��ازمان امور مالیاتی و
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی
که از  ۲۲فروردین  ۹۷به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام
کردهاند ،با مراجعه به گمرکات ورود موقتکننده کاال ،اطالعات را به دفتر
صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی ازسوی بانک مرکزی میزان

تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاس��به و در نهایت رفع تعهد
ارزی انجام شود.
رئیس کمیت��ه اقدام ارزی آخری��ن مهلت مراجع��ه صادرکنندگان به
گم��رکات ورود موقتکنن��ده را پای��ان دی اعالم کرد و افزود :براس��اس
ی  ،۹۹مهلت بهرهمندی صادرکنندگان از محل ورود
ابالغیه مورخ اول د 
موق��ت و از خدم��ات تجاری و عدماعمال محدودیت ب��رای آنها ،تا پایان
امسال تمدید شده است.

ایمنسازی کشور در برابر کووید ۹

واکسن کرونا در دورا
پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

داغتری��ن موضوع ای��نروزها ،پیرامون ویروس کرون��ا ،دوراهی تولید یا
خرید واکسن بیماری کووید  ۱۹است که در چند روز اخیر ،تیتر بسیاری
از رس��انهها بوده است .اگرچه عدهای از دس��تاندرکاران معتقدند هرچه
ن اقدام ش��ود ،عدهای نیز تولید واکس��ن در
زودتر باید برای خرید واکس�� 
کش��ور را بر واردات آن ارجح میدانند .در این میان ،برخی نیز باور دارند
بای��د هر دو مس��یر به موازات هم در دس��تور کار قرار گی��رد .اما واقعیت
موضوع چیس��ت و چه مشکالتی در مس��یر تهیه و تولید واکسن کرونا در
کش��ور وجود دارد؟ بهراستی ما از نظر اقتصادی تا چه حد میتوانیم برای
خرید یا تولید این واکسن سرمایهگذاری کنیم .در ادامه با گزارش
در اینباره همراه باشید:

هر دو مسیر را پی میگیریم
حسن روحانی ،رئیسجمهوری در آخرین جلسه کمیتههای تخصصی
و قرارگاه عملیات س��تاد مقابله با کرونا ،با اشاره به دغدغه تامین واکسن
کرونا ،تاکیدکرد :درباره واکس��ن کرونا اقدامات الزم انجام ش��ده و بانک
مرکزی و وزارت بهداش��ت همه توان خود را ب��هکار گرفت ه و برنامهریزی

کردهاند .هم واکسن خارجی در اختیار مردم قرار میگیرد و هم امیدواریم
به تولید واکس��ن داخلی برس��یم .بنا بهگزارش ایرنا ،رئیسجمهوری در
صحبتهای خود با بیان اینکه برخی رس��انهها درباره واکسن کرونا اظهار
نگران��ی کردهاند ،تصریح کرد :هیچ نگرانی چه برای تولید واکس��ن و چه

برای تهیه واکسن نداریم .ما پا به پای دنیا در زمینه مقابله با این ویروس
پیش رفتهایم و حرکت ما نس��بت به برخی کشورها مناسبتر بوده است.
موج س��وم کرونا در هفتههای گذشته کنترل شد و تعداد فوتیها حدود
 ۵۰درصد کاهش یافت.

تولید و خرید واکسن همزمان انجام میشود
طبق برآوردها
عالوه بر
۱۶میلیون و
 ۸۰۰هزار
دوز واکسنی
که از سبد
کواکس دریافت
میکنیم ،برای
واکسیناسیون
تعداد بیشتری
از مردم نیازمند
واکسن بیشتری
هستیم

باید تضمینهای
الزم برای سالمت
و اثربخشی
واکسن و
همچنین بیخطر
بودن آن برای
مصرفکنندگان
وجود داشته
باشد تا مردم
با مصرف این
واکسن دچار
مشکالت
بیشتری نشوند

در همین حال ،معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از طرح دوگانهها
و از جمل ه دوگانه خرید یا تولید واکس��ن کرونا در رس��انهها گفت :به
م��وازات تالش برای تولید واکس��ن ایرانی کرون��ا ،همه اقدامات الزم
برای تهیه و خرید واکسن کرونا هم در حال انجام است .جمال عرف،
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور و رئیس ستاد انتخابات کشور در اینباره
اظهارکرد :مدتی درباره کرونا به دوگانه س�لامت-مذهب دامن زدند؛

بع��د که با هوش��یاری مردم نتیجهای از ای��ن دوگانه نگرفتند ،دوگانه
سالمت-معیش��ت را درست کردند و االن هم مدتی است دوگانههای
دیگری درباره واکس��ن کرونا تولید و پخش میشود که دوگانه خرید
یا تولید واکس��ن کرونا از این نمونه دوگانهسازیهاست .بنا بر گزارش
ایس��نا ،عرف تاکید کرد :عقل س��لیم حکم میکند در فرآیند مقابله با
ویروس کرونا هر دو هدف همزمان پیگیری شود که به طبع در دولت

در حال خریداری واکسن هستیم
س��عید نمکی ،وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی نیز درباره واکسن کرونا
اظهارکرد :بسیاری از صحبتها در زمینه
واکس��ن ،اذهان م��ردم را بههم میریزد.
همانط��ور که ما داروه��ای ضدویروس را
چه موث��ر و چه بیتاثیر در هر جای دنیا
گفتند ،س��ریع تامین کرده و ش��روع به
ساخت آنها کردیم و هرگز این حسرت را نداشتیم
که بهدلیل تحریمها نتوانیم داروی مورد نیاز مردم
را تامین کنیم و اجازه ندادیم این موضوع بهعنوان
خاطرهای تلخ برای آیندگان و مردم این س��رزمین
باقی بماند.
وزیر بهداشت گفت :برای تهیه واکسن همه راهها
را میرویم .با وجود همه فش��ارهایی که دنیا روی
ما گذاش��ته و مضایقی که ایجاد ک��رده ،از بهترین
و مطمئنترین منابع تولید واکس��ن دنیا ،در حال
خریداری واکسن هستیم.
وی تاکید کرد :البت��ه هیچ جای دنیا هنوز روی
واکسن قسم نخورده و هیج جای دنیا قرار نیست با
شتابزدگی واکسن تزریق کنند و اگر دارند تزریق
میکنند ،عالمانه نیس��ت؛ همین موتاس��یونی که
ایجاد ش��د ،ذهنیت را درباره واکسن و پلتفرمهای
آن در دنیا تغییر میدهد.
نمکی گفت :واکس��ن را داری��م میآوریم و برای

گروههای آس��یبپذیر اقدام��ات الزم را
ش��روع کردهایم .در آین��ده نزدیک اعالم
میکنی��م که برای چ��ه گروهی و به چه
شکلی قرار است کار را آغاز کنیم.
وزیر بهداش��ت همچنین با بیان اینکه
در زمینه تامین واکسن کرونا ۲ ،مناقصه
ب��زرگ ملی برگزار ش��ده ،گف��ت :طبق
برآورده��ا عالوه ب��ر  ۱۶میلی��ون و  ۸۰۰هزار دوز
واکس��نی که از س��بد کواکس دریاف��ت میکنیم،
برای واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم نیازمند
واکسن بیشتری هستیم.
وی اف��زود :در ای��ن زمین��ه هم خوش��بختانه با
کشورها و س��ازندگان مختلف چه بهطور مستقیم
و چه از س��وی بخش خصوصی اق��دام کردهایم .از
بخ��ش خصوصی هم خواس��تهایم با ه��ر توانی که
دارن��د از هر کجای دنیا واکس��ن تهیه کنند .البته
 ۱۰۰درص��د بای��د از مناب��ع معتبر و م��ورد تایید
واکسن را تهیه کنند.
بنا به گزارش ایسنا ،نمکی در زمینه تولید داخلی
واکسن کرونا نیز گفت :این بخشها در دو مناقصه
مل��ی که برگزار کردیم ،ش��رکت ک��رده و تعدادی
برنده شدند و در اینزمینه در حال مذاکره هستیم.
بهزودی از مس��یرهای مختلف واکس��ن کرونا وارد
خواهد شد و این خبر را به مردم اعالم میکنیم.

واکسن از منابع معتبر تهیه میشود
س��خنگوی وزارت بهداش��ت نی��ز در
آخری��ن گفتوگوهای خ��ود با اصحاب
رسانه ،درباره خرید واکسن کرونا ،اعالم
کرد :ب��ا وجود مش��کالت تحریم ،بانک
مرکزی وظیف ه تهی ه واکس��ن را بر عهده
دارد و براس��اس اع�لام رئیس کل بانک
مرکزی ،این اقدام در حال انجام است.
سیماس��ادات الری با اش��اره به خبرهایی مبنی
بر باطل ش��دن  ۵۰میلی��ون دالر س��همی ه ایران
برای خرید واکس��ن کرونا ،بیان کرد :تهی ه واکسن
نیازمند نقل و انتقال ارز است که البته تحریمهای
اعمالشده علیه ایران ،تاکنون مشکالت فراوانی در
این زمینه برای کش��ور ایجاد کرد ه اس��ت .با این
حال ،بانک مرکزی این وظیفه مهم را بر عهده دارد
و براساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی ،این اقدام
در حال انجام اس��ت .وی در ادامه گفت :واکس��ن

کرون��ا از معتبرترین منابع خارجی تهیه
خواهد ش��د و دول��ت در ای��ن زمینه با
هماهنگ��ی وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آم��وزش پزش��کی اقدامات گس��ترده و
موثری انجام داده که امیدواریم با وجود
تحریمها ،مس��یر نقل و انتقال ارز برای
خرید واکسن کرونا امکانپذیر باشد.
براس��اس گزارش ایلن��ا ،الری در اینباره افزود:
امیدواری��م مردم کش��ورمان بهواس��طه این رفتار
غیرانسانی دشمنان ،با مشکل مواجه نشوند.
سخنگوی وزارت بهداش��ت در پایان ضمن ابراز
امیدواری برای ساخت واکسن کرونا ،گفت :مراحل
تولید واکس��ن داخلی نیز در حال انجام است و در
حال آغاز فاز اول تس��ت انسانی هستیم و گزارش
مربوط به واکس��ن ایرانی کرونا هر هفته ازس��وی
وزیر بهداشت اعالم میشود.

انجام میش��ود و به موازات تالش برای تولید واکس��ن ایرانی کرونا،
همه اقدامات الزم برای تهیه و خرید واکسن کرونا هم در حال انجام
است؛ بنابراین دوگانهای در این زمینه وجود ندارد .البته در زمینهها
و حوزههای دیگر هم این نوع دوگانهسازیهای کاذب وجود دارد که
در اص��ل چش��مانداز و نقطه غایی آنها ،هدف ق��رار دادن یکپارچگی
کشور و انسجام ملی است.

هنوز موفق به خرید نشدهایم
با ای��ن همه ،حس��ینعلی ش��هریاری ،رئیس
کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس یازدهم
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با
درباره
وضعیت تامین واکس��ن کرونا در کش��ور ،عنوان
کرد :موضع اصلی کمیس��یون بهداشت و درمان
مجلس درباره واکسن کرونا ،تامین سالمت مردم
جامعه و ایمنی آنها در برابر این بیماری است.
شهریاری در اینباره افزود :کمیسیون بهداشت و درمان
مجل��س ،درباره نحوه تامین واکس��ن کرون��ا جبههگیری
خاصی نداش��ته و پیگیری تامین آن را با توجه به وظایف
ذاتی نهادها ،به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و همینطور ستاد ملی مقابله با کرونا واگذار کرده است.
رئی��س کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجل��س درباره
موض��وع خرید واکس��ن این ویروس از کش��ورهای دیگر،
خاطرنشان کرد :تا امروز که این دو نهاد بهدلیل مشکالت
مالی ،تحریمها و مس��ائل مربوط به انتق��ال ارز ،موفق به
خریداری واکس��ن این بیماری از کش��ورهای تولیدکننده
نش��دهاند اما اگر چنی��ن امکانی هم بهوج��ود بیاید ،باید
تضمینهای الزم برای س�لامت و اثربخش��ی واکس��ن و
همچنی��ن بیخطر بودن آن ب��رای مصرفکنندگان وجود
داش��ته باشد تا مردم با مصرف این واکسن دچار مشکالت
بیشتری نشوند.
وی همچنی��ن درباره مطالع��ات و اقدامات داخلی برای
تولید واکس��ن در کش��ور به
گف��ت :موضوعی که

درباره تامین واکسن درحالحاضر در کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس بر آن تمرکز ش��ده،
بحث فعالی��ت ش��رکتهای دانشبنیان داخلی
در زمینه تولید واکس��ن این بیماری اس��ت .به
نتیجه رس��یدن این تحقیقات و تولید واکس��ن
در ش��رکتهای داخلی باعث خواهد شد از این
طریق بتوانیم در آینده مش��کل کمبود واکسن
کرون��ا را حل کنیم و از وابس��تگی به واردات این محصول
نیز رها شویم.
شهریاری در اینباره تصریح کرد :درحالحاضر در کشور
ش��رکتهای دانشبنیان بس��یاری روی ای��ن موضوع کار
میکنن��د و نتایج خوبی نیز در این زمینه بهدس��ت آمده
اس��ت .بهعنوان مثال ،بنیاد برکت ،فاز اول بالینی واکسن
را آغاز کرده است و در همین راستا انستیتو رازی نیز طی
همین روزها مجوز آن را دریافت میکند.
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس در پایان
با اش��اره به وضعیت مطلوب مطالعات درباره این واکس��ن
گفت :با توجه به شرایط موجود و روند مطالعات امیدواریم
تا خرداد یا تیر سال آینده ،این واکسن در کشور به صورت
انبوه تولید شود و ما را از واردات آن بینیاز کند.
ای��ن صحبته��ای رئی��س کمیس��یون بهداش��ت و
درم��ان مجلس در حالی اس��ت که بس��یاری اعتقاد دارند
دستاندرکاران حوزه سالمت ،نباید با انتظار کشیدن برای
تولید واکسن داخلی ،زمان را از دست بدهند.

 ۲۰۰میلیون یورو برای خرید اختصاص دادهایم
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ه��م در آخرین
اظهارنظر در صفحه مجازی خود در شبکههای
اجتماع��ی درباره تامی��ن واکس��ن کرونا برای
هموطنان اعالم کرد که مش��کل خرید واکسن
حل شده است.
عبدالناص��ر همتی ،رئی��س کل بانک مرکزی
در این یادداش��ت نوشت :قبال تاکید کرده بودم
ک��ه تحریم امری��کا و نیاز به اخذ موافق��ت اوفک ،موجب
ش��ده مسئله خرید واکس��ن کرونا از کوواکس ()covax
با مش��کل و تأخیر روبهرو شود .وی در این زمینه گفت:
موافق��ت اولیه برای انتقال از حس��اب ی��ک بانک (غیر از
مناب��ع بانک مرک��زی در کره) دریافت ش��ده و دس��تور
پرداخت وجه را صادر کردهایم و پیگیریهای الزم در این
زمینه بیوقفه ادامه دارد.
همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خود نوش��ت :بانک
مرک��زی ایران برای خرید واکس��ن کرون��ا در این مرحله

 ۲۰۰میلیون ی��ورو تخصیص داده و در صورت
نیاز ،منابع بیشتری نیز تأمین خواهیم کرد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی تاکی��د کرده که
هماهنگ��ی الزم را ب��ا وزارت بهداش��ت در این
زمین��ه داریم و م��ردم مطمئن باش��ند خرید و
انتق��ال واکس��ن کرونا
در اس��رع وقت انجام
خواهد شد .وی در پایان نوشت:
در کنار اقدام برای تخصیص ارز
خرید واکسن کرونا ،حمایت
و پش��تیبانی الزم ب��رای
تامی��ن ارز تجهی��زات
م��ورد نیاز ب��رای تولید
داخل��ی واکس��ن را ،ب��ا
اولوی��ت خ��اص ،پیگی��ر
هستیم.

