9

یکشنبه

 7دی 1399
 12جمادیاالول1442
 27دسامبر2020
شماره 1692
پیاپی 3010

تجارت

 ۱۹از کدام راه انجام میشود؟!

اهی تولید یا واردات

مجوز انتقال پول صادر شده است

س��خنگوی دولت در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر ،از
صادرش��دن مجوز انتقال پ��ول برای خرید واکس��ن کرونا از
طریق یکی از بانکها خبر داد.
عل��ی ربیعی در اینباره نوش��ت :س��رانجام پیگیری دولت،
بهوی��ژه تالش بیوقفه بانک مرکزی به ثمر نشس��ت و بامداد
پنجشنبه ،مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق
یک بانک صادر شد.

وی در اینب��اره بیان ک��رد :در این مرحل��ه ۲۰۰ ،میلیون
ی��ورو اختص��اص یافت��ه و بانک مرک��زی به هر می��زان که
الزم باش��د ،مناب��ع ارزی ب��رای خرید واکس��ن کرونا تامین
میکند.
س��خنگوی دولت درب��اره پیگیری توأمان س��اخت و خرید
واکس��ن برای کش��ور نیز تاکید کرد :دولت از نخستین روزها
و هفتههای ش��یوعکووید ۱۹-راهبرد تولید وخرید واکس��ن

را در دس��تور کار خود داش��ت و با وجود موانع متعدد ضمن
حمایت از تولید داخلی ،برای خرید از خارج و از راهها و منابع
مختلف تالش کرد که امروز در هر دو زمینه ،به موفقیتهای
امیدبخش��ی رس��یدهایم .وی در پایان در صفحه توئیتر خود
نوشت :در دفاع از معیشت وسالمت مردم کوتاه نخواهیم آمد
و اطمین��ان داریم که فش��ار حداکثری وتحریم در برابر اراده
مردم و همت دولت به زانو خواهد افتاد.

اهمیت زمان و جو روانی را فراموش نکنیم

 واکسنهای ارزانتر هم هست

ش��ریفنیا در عین حال با اش��اره ب��ه تکنیکهای
قدیمیتر س��اخت واکس��ن ،در اینباره تصریح کرد:
تحقیقات در س��ایر کش��ورها نیز در این زمینه ادامه

 جو روانی جدی است

وی در ای��ن زمینه تاکید کرد :در ش��رایط
کنونی ج��دا از بحث ایمنی در برابر ویروس
کرونا ،مس��ائل حاش��یهای ایجادش��ده در این مدت،
جامعه را از نظر روانی نیز تحتتاثیر قرار داده اس��ت.
پ��س اگر بخواهیم این موضوع را به امید اینکه روزی
خودم��ان توانایی تولید این واکس��ن را پیدا خواهیم
ک��رد ،معطل نگ��ه داریم ،م��ردم از نظ��ر روانی هم
تحتفش��ار قرار خواهند گرفت و چه بسا این آسیب
روانی از خس��ارات به بار آمده در نتیجه کرونا بیشتر
نیز باشد.
ش��ریفنیا خاطرنشان کرد :کشور ما توانایی تولید
واکس��ن با روش ویروس کش��ته یا ضعیفشده را در
اختیار دارد اما مراحل تحقیق و ساخت آن چند ماه به
طول خواهد انجامید و مردم را تحت فشار آسیبهای
روانی قرار خواهد داد .در این شرایط به نظر میرسد
دولت میتواند با خرید واکس��نهای چینی ،روسی یا
هندی عالوه بر ایمنیزایی در برابر ویروس ،جو روانی
حاکم را نیز بشکند.

 مشکل مالی هم داریم

ای��ن کارش��ناس اقتصاد و مدیری��ت دارو در ادامه
صحبتهای خود گفت :البته امکان خرید واکسنهای
تولید ش��ده برای کشور ،یک سوی ماجراست .جدا از
بحثهای مربوط به تحریم و دسترس��ی نداش��تن به
واکس��نهای فایزر و مدرنا ،ما باید در تهیه واکس��ن

تولید واکسن در
کشور در دست
اقدام است اما
آنچه اهمیت
دارد این است
که ما زمان را
برای مذاکره
و خریداری
واکسن از دست
ندهیم و ضمن
ایجاد ایمنی ،جو
روانی جامعه
را نیز به حالت
عادی برگردانیم

اولویتها کدامند؟
مسعود مردانی ،فوقتخصص بیماریهای عفونی و
عضو کمیته علمی س��تاد ملی کرونا ،جدا از مس��ائل
مربوط به منابع تامین واکس��ن کرونا ،بر این موضوع
تاکید دارد که تامین واکس��ن برای کشور به این معنا
نیس��ت که در مرحله نخس��ت ،واکسیناس��یون برای
تم��ام مردم ای��ران انجام میش��ود .در همهجای دنیا
اولویتبندیهای��ی برای دریافت این واکس��ن وجود
دارد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
مردان��ی در گفتوگو با
درب��اره لزوم توجه
ب��ه اولویتبندیهای دریافت واکس��ن کرونا در ایران
عن��وان کرد :اگرچه ای��ن روزها صحبت زیادی درباره
واکسن کرونا در میان مردم و رسانهها شنیده میشود
و به س��رتیتر خبرها تبدیل ش��ده اما معموال در این
خبره��ا و نقلقوله��ا این نکته از نظ��ر دور میماند
ک��ه در صورت خرید ،تولید یا تهیه واکس��ن کرونا از
منابع مختلف نیز در نخستین مرحله واکسیناسیون،
واکسن به همه مردم تزریق نمیشود.
وی در توضی��ح ای��ن مطلب خاطرنش��ان کرد :این
موض��وع تنه��ا مختص کش��ور ما نیس��ت و در تمام
کشورهای جهان روال همین است؛ مردم نباید انتظار

داشته باش��ند با تولید یا ورود واکسن به
کشور ،در یک زمان کوتاه واکسیناسیون
هم��ه مردم در مقابل ای��ن بیماری انجام
شود.
عضو کمیت��ه علمی س��تاد ملی کرونا
افزود :البته در کش��ور ما هنوز درباره این
اولویتبندیها در س��تاد مل��ی مبارزه با
کرونا تصمیمگیری نش��ده اس��ت و ای��ن روند نیاز به
زمان دارد.
مردانی با اشاره به میزان واکسیناسیونی که در سطح
جهانی در برابر ویروس کرونا انجام شده ،تصریح کرد:
ما نیز مانند تمام واردکنندگان این واکسن به محض
وارد کردن آن میتوانیم در کمترین زمان ممکن کار
واکسیناسیون گروههای هدف را آغاز کنیم اما به هیچ
عن��وان توصیه نمیکنیم که تمام کش��ور همین حاال
واکسن کرونا را بزنند.
وی درباره منع موارد مصرف واکس��ن کرونا ،عنوان
کرد :براس��اس پروتکلهای جهان��ی برای مثال زنان
باردار و کودکان زیر  ۱۶سال نباید فعال واکسن کرونا
را تزریق کنند ،زیرا هنوز بیضرری این واکس��ن برای

آخری��ن اخبار و ش��نیدهها ت��ا امروز حاکی از این اس��ت که گویا
مش��کالت نقل و انتقاالت پول برای خرید واکس��ن کرونا حل شده
و ایران توانس��ته از طریق بانک سوئیس واکسن ضدکرونا خریداری
کند.
براس��اس گزارش خبرآنالین از رویترز ،وزارت خزانهداری امریکا
ب��ه بانک س��وئیس اجازه پرداخت  ۲۴۴میلی��ون دالر را برای خرید
واکسن ضدکرونا ازسوی ایران صادر کرده است .از سوی دیگر ،تولید
واکس��ن کرونا داخلی در کش��ور نیز ازسوی چند شرکت در فازهای

این دو گروه مش��خص نشده است و در هیچ
ج��ای دنیا نیز به این دو گروه فعال واکس��ن
کرون��ا تزریق نمیکنند و جدا از این دو گروه
نیز عموما رویکرد کشورهای جهان نسبت به
مرحله نخست واکسیناسیون ،اولویتبندی
تزریق اس��ت .وی درب��اره اولویتبندیهای
جهان��ی عنوانک��رد :افراد باالی  ۶۵س��ال،
بیم��اران قلب��ی ،ری��وی ،س��رطانی و صعبالعالج،
عموم��ا در اولویته��ای اول تزری��ق واکس��ن ق��رار
دارند؛ عالوه بر این ،کادر پزش��کی و پرس��تاری ،کادر
درمان و س��المندان و ساکنان خانههای سالمندان و
تکنس��ینهای اورژانس که در خط اول ارائه خدمات
درمانی به مردم هس��تند نیز جزو اولویتهای نخست
دریافت واکسن قرار میگیرند .این عضو کمیته علمی
س��تاد ملی مبارزه با کرونا با اش��اره به این موضوع که
این گروه حدود  ۲۰درصد جامعه را تشکیل میدهد،
تاکید کرد :در س��ایر کش��ورهای جهان و در سازمان
جهان��ی بهداش��ت نی��ز کمیتهه��ای اولویتبندی با
شناسایی گروههای در معرض خطر ،بخشی از جامعه
را برای واکسیناسیون اولویتبندی کردهاند و در ایران

سخن پایانی...

مختلف تحقیقاتی پیگیری میش��ود و احتم��اال در آینده نزدیک به
نتیجه خواهد رسید.
در هر حال ،واکس��ن کرونا در برخی از کش��ورهای دنیا به تولید
انبوه رسیده و از هر طریق ممکن ،دیر یا زود ،این اکسیر درمانی به
ایران هم خواهد رس��ید و جمعیت کشور کم و بیش با آن واکسینه
خواهند شد.
اما آنچه امروز در س��طح دنیا مطرح شده این است که دولتهای
مختل��ف با روشهای گوناگون قص��د دارند به مردم خود ثابت کنند

نیز بهزودی این اولویتبندی انجام خواهد شد.
مردان��ی درب��اره وضعیت فعلی کش��ور در مقابله با
ویروس کرونا گفت :در هر حال تا رس��یدن به واکسن
کرونا برای تمام مردم در تمام کشورهای جهان هنوز
زمان بهنس��بت قابلتوجهی باقی اس��ت و تا آن زمان
چ��ارهای جز رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی وجود
ن��دارد .درحالحاض��ر ،آمار ابتال و م��رگ و میر در اثر
ابتال به ویروس کرونا کاهش یافته است و حتی برخی
از بخشهای اختصاصیافته به کرونا در مراکز درمانی
و بیمارس��تانها در حال بازگش��ت به وضعیت عادی
هستند.
البت��ه درب��اره اولویته��ای دریافت واکس��ن در
کش��ور رئیسجمهوری در آخرین جلسه کمیتههای
تخصصی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم کرد که وزارت بهداش��ت فهرست اولویتبندی
افرادی را که باید واکسن دریافت کنند ،تهیه کرده و
افراد س��المند و دارای بیماریهای زمینهای و کسانی
که دچار بیماریهای صعبالعالج هستند و همچنین
کادر بهداش��ت و درمان که مس��تقیم با کرونا ارتباط
دارند ،در اولویت دریافت واکسن هستند.

که در این موضوع پیش��گامتر و بهفکرتر از س��ایر کش��ورها هستند
و بس��ته ب��ه توان مالی خ��ود در این زمینه اق��دام میکنند؛ یکی با
سرمایهگذاری و ساخت واکسن و یکی با هزینهکردن و خرید آن.
ح��ال اینک��ه در ای��ن ب��ازار رقابت��ی ،دولتم��ردان ،مجل��س و
دس��تاندرکاران ما چه برنامهای برای تامین س�لامت مردم دارند و
کدامیک از برنامههای دولت برای س��اخت و واردات زودتر به نتیجه
خواهد رسید ،موضوعی است که باید منتظر ماند و به نتیجه مطلوب
آن امیدوار بود.

افراد سالمند
و دارای
بیماریهای
زمینهای و
کسانی که دچار
بیماریهای
صعبالعالج
هستند و
همچنین کادر
بهداشت و
درمان که
مستقیم با کرونا
ارتباط دارند،
در اولویت
دریافت واکسن
کرونا هستند

سالمت روانی جامعه
بازیچه نیست

محمود فرجامی ،نویسنده:
وقتی سال گذش��ته ایران درگیر
کرونا ش��د ،حرفهای بس��یاری
مطرح ش��د که اگر فالن پرواز لغو
ش��ده بود و اگه ف�لان تصمیم به
موقع گرفته ش��ده بود ،در سراسر
این ملک ،مث��ل ممالک مترقیه،
یک دانه ویروس هم یافت نمیشد .حتی برخی نظریهپردازان
و کارشناس��ان هم دست به قلم شدند و در یادداشتهایی به
ستایش کشورهای همسایه پرداختند ک ه ببینید ترکیه با لغو
پروازهایش از ایران ،این کش��ور را مصون از همهگیری کرده
است .هفتهای هم نبود که از جایی زردخبری دست بهدست
نشود که مسافری ایرانی کرونا را برد فالنجا .فروپاشی روانی
اینبار از ویروس آغاز ش��ده بود .اما کرونا به همه کش��ورهای
جهان رس��ید .ترکیه و تمام کش��ورهای همسایه اگر وضعی
بدتر از ایران نداش��ته باشند ،بهتر هم نیستند .حتی امریکا و
بس��یاری دیگر از کشورهای بزرگ و توسعهیافته بزرگترین
قتلگاه کرونا شدند .کشورهایی که آنسوی اقیانوسها بودند
و زمان و پول و امکانات کافی هم برای مقابله با آن داش��تند.
بااین همه ،س��یاهنمایی و ایجاد ناامیدی درب��اره ایران ادامه
یافت .حاال نوبت واکس��ن اس��ت .چنان وانمود میش��ود که
تمام دنیا در حال تزریق واکس��ن است و ایرانیها جاماندهاند.
هنوز تزریق محدود واکسن حتی در بریتانیا هم شروع نشده
است! در نروژ هم هنوز هیچ نشانهای از واکسن نیست و بعید
است اگر نروژیها میدانستند در چین و روسیه مدتهاست
تزریق واکس��ن شروع شده و بعضی کشورهای عربی هم قرار
است بخرند و شروع کنند .چنان خبرسازی میشود که انگار
همین االن آن س��وی مرزها و در تمام کشورها کامیونهای
واکسن صف کشیدهاند .نگاه به زندگی ،به آینده ،به تالشها،
به فجایع و ...بیش از آنکه به رفاه بس��تگی داش��ته باش��د ،به
فرهنگ و س�لامت روانی و خردجمعی بستگی دارد .تقریبا
همزم��ان با حادثه پالس��کو ،در آتشس��وزی چند مجتمع
آپارتمان��ی عظیم در لن��دن ،دقیقا بهخاطر قصور انس��انی و
مصرف چسبهای ارزان غیراس��تاندارد ،انسانهای زیادی
در آتش س��وختند و از دود خفه شدند .کسی دید انگلیسها
یکص��دم ایرانیها عزاداری کنند و ب��ه زمین و زمان فحش
بدهند و خشم و نفرت حواله یکدیگر کنند؟ نمیدانم واکسن
کرونای س��اخت ای��ران چقدر از آزمایشها س��ربلند بیرون
میآید ،و نمیدانم هموطنان عزیزم کی از ش��ر ویروس کرونا
خالص میش��وند ،ولی آرزو دارم هرچه زودتر واکسنی برای
تمایل ش��دید خودآزارگرانه برای خودتحقیری و فروپاش��ی
روانی خودانگیخته اختراع شود.
سالمت روانی یک جامعه بازیچه نیست.

از فضای مجازی

سیدحس��امالدین شریفنیا ،کارش��ناس اقتصاد و
مدیریت دارو نیز درباره واکسن کرونا و اهمیت تامین
آن برای کش��ور در گفتوگو با
اظهارکرد :در
هفتههای اخی��ر مباحث مختلفی درب��اره مطالعات
داخل��ی و کش��ف واکس��ن در کش��ورهای دیگر در
رس��انهها مطرح شده اس��ت و خریداری این واکسن
از خ��ارج و انتظ��ار برای تولید داخل��ی آن ،دو قطب
متفاوت در این موضوع بهوجود آورده است.
شریفنیا در اینباره افزود :جدا از موضوعات جانبی
مطرحش��ده پیرام��ون موضوع تامین واکس��ن برای
کش��ور ،نکته بس��یار مهمی که درباره واکسن کرونا
وجود دارد این اس��ت که ما با دو مس��ئله اثربخشی و
دسترس��ی مواجه هستیم و این در حالی است که به
نظر میرس��د با وضعیت موجود ،موضوع دسترس��ی
به واکس��ن بس��یار حیاتیتر از میزان اثربخش��ی آن
باشد.
وی در این زمینه با اش��اره ب��ه فناوریهای جدید
بهکار رفته در تولید واکس��نهای ارائهش��ده به بازار،
گف��ت :ام��روز دو واکس��ن در جهان ب��ه تولید انبوه
رس��یدهاند ک��ه ب��ر مبن��ای روش  mRNAتولید
ش��ده و توانس��تهاند پس از گذراندن مراحل بالینی،
تاییدی��ه  FDAو اتحادیه اروپ��ا را بهعنوان دو نهاد
قانونگذاری بزرگ جهان در زمینه دارو کسب کنند
که البته فناوری س��اخت آنها نس��بت به واکسنهای
قدیمی متفاوت است.

دارد و برخی کشورها براساس روشهای
قدیمیت��ر مبتن��ی ب��ر تهیه واکس��ن از
ویروس ضعیف یا کشته شده ،این واکسن
را با هزینههای کمتر تولید کردهاند.
وی گف��ت ۳ :ش��رکت چین��ی ،ی��ک
ش��رکت روس��ی و یک ش��رکت هندی
ت��ا کن��ون در س��اخت واکس��ن کرون��ا
براس��اس روش ویروس ضعیف یا کش��ته شده موفق
بودهاند.
این عضو هیات علمی دانش��گاه ،درباره دسترس��ی
ایران به انواع مختلف واکس��نهای فعلی تولید شده،
بیان کرد :درحالحاضر دسترسی ما به واکسن تولید
ش��ده ازس��وی ش��رکتهای مدرنا و فای��زر با روش
 mRNAبهدالیل مختلف با مشکالت زیادی همراه
اس��ت اما هم واکسن چینی و هم واکسن روسی و در
کنار آنها واکسن آتروزنیکا که در هند تولید میشود
و در ح��ال ط��ی کردن فاز  ۳هس��تند و ت��ا به حال
اثربخشی قابلقبولی را نشان دادهاند ،میتوانند جزو
گزینههای کش��ور برای خرید واکسن و ایجاد ایمنی
در جامعه باشند.
ش��ریفنیا درباره ارجحیت مص��رف هر یک از این
واکس��نها به
گفت :اگرچه شاید واکسنهای
تولید ش��ده بر مبنای  mRNAاثربخشی بیشتری
نس��بت به س��ایر واکسنها داشته باش��ند اما باتوجه
ب��ه مش��کالت نق��ل و انتق��ال پ��ول ،ام��کان خرید
واکس��نهای فای��زر و مدرنا از کواک��س وجود ندارد.
پس با توجه به اهمیت موضوع دسترس��ی به واکسن
و همینط��ور عدمدسترس��ی م��ا ب��ه واکس��نهای
تولیدش��ده در ای��ن ش��رکتها ،دس��تاندرکاران

نبای��د فرصت خری��د واکس��نهای چینی،
هن��دی و روس��ی را از دس��ت بدهند و باید
به س��رعت با ای��ن ش��رکتها وارد مذاکره
شوند.

موضوع اقتصادی آن را نیز مدنظر قرار دهیم.
وی در اینباره افزود :درحالحاضر نرخ واکسنهای
نس��ل جدی��د کرونا در جهان ح��دود  ۲۰تا  ۶۰دالر
ب��رآورد ش��دهاند و اگ��ر ما برای واکسیناس��یون ۵۰
میلیون نفر قصد وارد کردن این واکس��نها را داشته
باش��یم ،حتی اگر نرخ واکسن را  ۳۰دالر هم در نظر
بگیریم ،نیاز به  ۱.۵میلیارد دالر خواهیم داش��ت که
قاعدتا دولت از پس آن بر نخواهد آمد .ش��ریفنیا با
مقایس��ه نرخ دو نوع واکس��ن موجود ،گفت :اما این
موضوع درباره واکس��نهای س��اخته شده بر مبنای
روشه��ای قدیم��ی ک��ه قیمتی حدود  ۵ت��ا  ۶یورو
دارند ،متفاوت اس��ت .اگرچ��ه برخی گمان میکنند
چنین انتخابی اجحاف در حق مردم است اما واقعیت
این است که کمتر کشوری با جمعیتی مشابه کشور
م��ا قادر خواه��د بود تا واکسیناس��یون همگانی را با
واکس��نهای گرانقیمت انج��ام دهد؛ .درحالحاضر
کشوری مانند امارات نیز واکسیناسیون را با استفاده
از واکسنهای ارزانقیمت انجام میدهد.
ش��ریفنیا در پایان ب��ا تاکید بر لزوم مذاکره دولت
با شرکتهای خارجی س��ازنده واکسن ،افزود :البته
تولید واکسن در کشور در دست اقدام است اما آنچه
اهمی��ت دارد این اس��ت که ما زم��ان را برای مذاکره
و خریداری واکس��ن از دس��ت ندهیم و ضمن ایجاد
ایمنی ،جو روانی ایجادش��ده را نی��ز به حالت عادی
برگردانیم.
بهط��ور قطع ،پ��س از این س��الهای طوالنی که
دچار تحریم بودهایم ،امروز میتوانیم راههایی را برای
خریداری این واکسنها بیابیم و نباید این موضوع را
با دشواری انتقال پول مرتبط کنیم.

رئیس انس��تیتو پاستور ایران با
اشاره به چرایی جهشهای مداوم
ویروس کرون��ا ،اظهارکرد :طبق
بررسیهایی که تاکنون در کشور
انجامش��ده ،جهش��ی شبیه آنچه
در انگلیس رخ داده ،نداش��تهایم.
علیرض��ا بیگل��ری در گفتوگو با
ایس��نا ،درباره چرایی جهشهای م��داوم کووید ،۱۹-گفت:
بهطور کلی ،زمانی که ویروسها تکثیر میش��وند ،ژنوم آنها
رونویس��ی میشود؛ یعنی یک نس��خه دیگر از ژنوم ویروس
س��اخته میش��ود .در عین حال باید توجه کرد که ما دو نوع
ژن��وم ویروس داری��م؛ یکی ویروسه��ای  RNAو دیگری
ویروسهای  .DNAوی افزود :ویروس بیماری کووید۱۹-
از دسته ویروسهای  RNAاست،RNA polymerase .
آنزیمی اس��ت که ژنوم ویروسه��ای  RNAمانند ویروس
کووید ۱۹-را رونویس��ی و برای تکثیر ویروس ،نس��خههای
جدی��د را ایج��اد میکند .حال درصد خطا و امکان اش��تباه
آنزی��م  RNA polymeraseبی��ش از آنزی��م DNA
 polymeraseاس��ت .بر این اس��اس ،احتمال ایجاد خطا
در ویروسهایی مانند کووید ۱۹-که از دس��ته ویروسهای
 RNAهس��تند ،بیش��تر اس��ت .بیگلری تاکی��د کرد :این
احتم��ال وجود دارد که با جهش ویروس ،واکس��نهایی که
س��اخته میش��ود ،اثرشان را از دست بدهند .به همین دلیل
است که میگوییم هر چند وقت یکبار باید ژنوم ویروس در
کشور بررسی شود تا مطمئن شویم تغییری که ایجاد شده،
تاثیری در اثربخشی واکسنهای ساخته شده و داروهایی که
در آینده برای این بیماری ساخته خواهد شد ،نداشته باشد.
ب��ر همین اس��اس از ابتدا هم پیشبین��ی و اعالم میکردیم
که س��اختن واکس��ن برای ویروس بیماری کووید ۱۹-کار
راحت��ی نخواه��د بود .وی با بیان اینکه یکی از اقدامات ما در
انستیتو پاستور ،پایش مداوم وضعیت ویروس و تغییرات آن
است ،گفت :فعال طبق بررسیهایی که تاکنون در ایران انجام
دادیم ،جهشی مانند آنچه در انگلیس دیده شده ،نداشتهایم.
البت��ه نمیتوان گفت ک��ه اصال و قطعا نداریم ،زیرا نمیتوان
تمام مبتالیان را بررسی کرد .مهم این است که چند درصد
از جهشهایمان به این صورت است .رئیس انستیتو پاستور
ایران افزود :طبق بررس��یهایی که تاکنون در کش��ور انجام
شده ،جهشی شبیه آنچه در انگلیس رخ داده ،نداشتهایم .در
انگلی��س اعالم کردند که  ۷۰درصد ویروسهای کووید۱۹-
با همین جهشیافتگی هس��تند ،اما در ایران چنین چیزی
ندیدیم و به چنین نتیجهای نرس��یدیم .البته ممکن اس��ت
بررس��یهایی که در ماههای آینده انجام میشود ،این تغییر
را در جامعه ما هم نشان دهد ،اما فعال چنین چیزی نداریم.

چهره

اگر کرونا نبود
تحوالت جهانی
به چه سمت و
سویی میرفت؟

س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه اظهارکرد :شیوع گسترده
وی��روس کرونا در نقاط مختلف جهان ،شکس��ت ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری امریکا و همچنین تالشهای امریکا برای عادیسازی
روابط برخی از کش��ورهای عربی و اس�لامی با رژیم صهیونیس��تی از
مهمترین اتفاقات سال  ۲۰۲۰میالدی در عرصه بینالمللی بوده است.
رامین مهمانپرس��ت در گفتوگو با ایس��نا در پاسخ به این سوال
ک��ه به نظر وی مهمترین اتفاقات رخ داده در س��ال  ۲۰۲۰در عرصه

بینالمل��ل چ��ه اتفاقی بوده ،گف��ت :بهطور قطع ،یک��ی از مهمترین
تحوالت س��ال  ۲۰۲۰شیوع گس��ترده ویروس کرونا در نقاط مختلف
جه��ان ب��وده ،چراکه این ویروس تم��ام ابعاد زندگی م��ردم و روابط
اجتماعی و بینالمللی را تحتتأثیر خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه جدا از این بحث که بین برخی قدرتها وجود دارد
که ویروس کرونا دستساز بوده است یا طبیعی و برخی این ویروس
را کار چین و برخی کار امریکا میدانند ،اظهارکرد :در حقیقت شیوع

گس��ترده این ویروس مش��کالت زیادی را برای مردم جهان بهوجود
آورده و اکنون شاهد تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جهان هستیم.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل با بیان اینکه این ویروس رفت و
آمدهای مردم در عرصه ملی و جهانی را تحتالش��عاع قرار داده است
و تعدادی از مردم نیز درآمدها و ش��غلهای خود را از دست دادهاند،
ادامه داد :مسئله دیگری که در سال  ۲۰۲۰میالدی رخ داد ،انتخابات
ریاست جمهوری امریکا و نتایج آن بود.

وضعیت کرونای انگلیسی
در ایران

