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بزرگترین دغدغه ایرانیها مانند همه مردم دنیا در حال حاضر کشف واکسن کرونا است

محمدرضا محبوب فر

کارشناس و اپیدمیولوژیست

چند نکته درباره يک واکسن
این روزها اخبار درباره داروهای مناســب برای مبتالیان به کرونا و واکسن این بیماری به وفور
در فضای رسمی و غیررسمی منتشر میشــود .در این میان ،میبایست دربار ه اخباری که به
ساخت واکسن کرونا یا داروهای آن و پروتکلهای درمانی این ویروس مربوط میشود به چند
نکته توجه کرد:
)1خبرهاازساختواکسنکرونادرداخلکشورحکایتدارد.اینواکسندرمرحلهآزمایشگاهی
است و آزمایشهای حیوانی آن موفقیتآمیز بوده و آزمایشهای انسانی هم آغاز شده و امید
میرود تا پایان سال شمسی این مرحله هم به نتیجه برسد.
 )2موضوعی که به عنوان یک دغدغه در جامعه به آن پرداخته میشــود ،داروی ویروس کرونا
است .این دارو که نام آن دیگر برای همه آشناســت ،در حال توزیع است و از هفته گذشته در
بیمارستانهایی که به عنوان بیمارستانهای معین ،بیماران کرونایی را پذیرش میکنند یا در
بیمارستانهای تخصصی که قابلیت تخلی ه اضطراری برای پذیرش بیماران کرونایی را دارند،
توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال توزیع است.
 )3پروتکلهای درمان دارویی کرونا در خارج از کشــور با داخل ،تفاوت چندانی ندارد .همین
داروهایی که در داخل کشور در حال توزیع و مصرف است در آنجا هم توزیع و مصرف میشود با
این تفاوت که نتایج پالسمادرمانی در ایران نسبت به دیگر کشورها بسیار بهتر است .نکته مهم
این است که همه بدانیم داروهایی که در خارج از کشور برای درمان کرونا در حال مصرف است
در داخل ایران هم وجود دارد و مصرف میشود و تفاوتی از این نظر وجود ندارد یا تفاوت در این
زمینه بسیار ناچیز است.
 )4با سرمایهگذاریای که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این زمینه انجام دادهاند ،اقدام به ساخت
واکسن در روسیه صورت گرفته و مراحل ساخت این واکسن نهایی نیز شده است .به گمان من،
نخستین کشوری که به واکسن کرونا دست پیدا خواهد کرد ،روسیه و بعد از آن آمریکاست .در
این زمینه با توجه به اطالعاتی که وجود دارد ،اقدامات خوبی انجام شده و آزمایشهای انسانی
آن هم با موفقیت طی شده است.
 )5درباره واکسنی که دانشگاه آکسفورد در انگلستان خبر ساخت آن را اعالم کرده باید گفت
ساخت واکسن آغازشــده و نتایج رضایتبخش نیز بوده و اگر مراحل تولید را بگذراند تا پایان
سال میالدی همزمان در روسیه ،آمریکا و انگلستان ،واکسن تهیه و تولید خواهد شد و در اختیار
بخشی از مردم دنیا قرار داده میشود .نباید یادمان برود که سرمایهگذاری برای تولید واکسن در
روسیه توسط آمریکاییها و توسط شرکتهایی انجام شد که در واقع مربوط به بخش خصوصی
هستند .این شرکتها و شرکتهایی از رژیم صهیونیستی و چین ،واکسن را پیشخرید کرد ه و
من گمان میکنم با توجه به حجم سرمایهگذاری دو کشور یادشده در روسیه و اقدامات دانشگاه
آکسفورد ،توزیع واکسن ابتدا در این سه کشور خواهد بود.
 )6بحثهایی درباره تولید واکســن در چین هم مطرح شــده اســت .باید توجه کرد هرچند
چین اقداماتی را برای تولید واکســن کرونا انجام داده اما به دلیل اینکه این کشور درباره تولید
آزمایشگاهیویروسکرونادرمظاناتهاماستوتحریمهاییهمبراینکشوراعمالشدهبنابراین
آنها برای تولید واکسن کرونا تنها ماندهاند .در چین کار ساخت واکسن آغاز شده و آن را تولید
میکنند اما واکسن چینی در اختیار کشورهایی قرار خواهد گرفت که به لحاظ اقتصادی در وضع
مناسبی نیستند و توانایی مالی برای پیشخرید واکسن دیگر کشورهای یادشده را ندارند .این
واکسن مختص کشورهای فقیر خواهد بود که در آسیا و آفریقا قرار دارند.
بر این موضوع نیز باید تاکید کرد که در نهایت واکســن تولید آمریکاییها در روسیه و تولید
اروپاییها در انگلستان ،احتماال بدون حمایتهای دولتی توسط شرکتهای خصوصی وارد
ایران خواهد شد که هزینه آن به طور طبیعی بسیار باال است و همه اعضای جامعه توان خرید
آن را ندارند و مابقی اقشار جامعه هم باید یا واکسن تولید داخل را استفاده کنند یا واکسن چینی
لهای بهداشتی رعایت شود تا به این بیماری مبتال
را؛ بنابراین بهترین روش این است که پروتک 
نشویم .من چندینبار درباره موضوعی تحت عنوان «ایمنی جمعی» بحثهایی را مطرح کردهام.
در این زمینه باید تاکید کنم اصال چنین چیزی وجود ندارد .نهتنها کرونا که برای بیماریهای
دیگر نیز وضع به همین صورت است .ایمنی جمعی فقط برای دستهها و گلههای حیوانات به
کار میرود و تعامالت جمعیت انسانی اصال قابل قیاس با گروههای حیوانی نیست که قرار باشد
به این موضوع دلخوش باشیم.

«اناهلل و اناالیه راجعون»
جناب آقای دکتر حمید داستانی
مدیرمحترم درمان استان خراسان رضوی

ســازمان تأمیناجتماعی همواره مامن و تکیهگاه ذینفعان عزیز خویش (بیمهشــدگان،
مستمریبگیران و )...بوده و در زمان وقوع مخاطرات به یاری آنان شتافته و این نقش و کارکرد
بیبدیل خویش را مرهون و مدیون تالشها و مســاعی مدیران و کارکنان خدوم و تالشگر
خود در بخشهای بیمهای و درمانی اســت .زحمات این همکاران گرامی در ادوار مختلف
انقالب ،جنگ ،بازســازی ،تحریمها و حصر اقتصادی و ...به منظور تداوم خدماترسانی به
بیمهشدگان و مستمریبگیران بر همگان واضح و مبرهن است و این مجاهدتها در زمان
سرایت پدیده شوم «ویروس کرونا» به اوج خود رسیده و جلوههای قابل ستایشی را در عرصه
خدماترسانی آشکار ساخته است.
صدها فرشته بر آن دست بوسه میزنند
کز کار خلق یک گره بسته وا کند
خبر شهادت جناب آقای دکتر امیرحسین اطاری موجب تاسف و تاثر گردید .دستهای این
انسانهای ایثارگر ،بوسهگاه فرشتگان الهی شد و بازماندگان معزز و همکاران محترم را در
سوگ خود نشاند .عروج این همکار عزیز را به خانواده محترم و سایر بازماندگان و همکاران
سازمان تســلیت و تعزیت عرض مینمایم .از درگاه ایزد منان برای روح سترگ آن عزیز از
دسترفته ،علو درجات و همنشینی با اولیا و صلحا و برای بازماندگانشان صبر جمیل و اجر
جزیل مسئلت مینمایم .روحشان شاد و یاد و نامشان گرامی باد.

علی حیدری
عضو و نایبرییس هیاتمدیره

یکی از
اصلیترین
دغدغههای
مردم در این
روزها این است
که دولت ایران و
نهادهایذیربط
چقدرواکنش
سریعخواهند
بودومکانیزم
توزیع سریع و
متوازنواکسن
در ایران طراحی
شده است یا
خیر؟

این روزها هر طرف که میروید چشمها را نگران میبینید.
ســرکار ،در راه منزل ،در محل خریــد و حتی در جمع
کوچک خانواده ...حتی از پشت ماسکهای سفید و یک
شکل هم دلهره منعکس میشــود؛ اینکه هر لحظه در
معرض خطری بزرگ هستید و ممکن است چند ساعت
بعد گرفتار هولناکترین پاندمی قرن شوید .با هر کس که
هم صحبت شوید ،آشنا یا غریبه ،جملهای آشنا خواهید
شنید« :تا واکسناش کشف نشود ،زندگی به روال قبل
برنخواهد گشت»؛ روال قبلی که حاال به آرزوی دوردستی
بدل شده است؛ اینکه بیدغدغه سر کارتان بروید ،بدون
هراس تفریح و سفر را تجربه کنید و بدون دلهره در ورزش
و دورهمی و میهمانی حاضر شوید .کرونا عالوه بر زیرورو
کردن شکل زندگی هزینههای گزافی را هم به سبد خانوار
تحمیل کرده است .در روزهای رکود و تورم و بحرانهای
اقتصادی ،هر نفر باید برای ماسک و مواد ضدعفونیکننده
و شوینده متحمل هزینه اضافهای شود و همین معضل،
کالفگیهای شستوشوی مدام و تنفس از پشت ماسک
را بیشتر کرده است .بخصوص که موج دوم کرونا خیلی
زودتــر از پیشبینیها در ایران برخاســته و حاال همه
بیشتر نگران پاییز پیش رو هستند که آنفوالنزای فصلی
طعمههای فراوانی را پیش پای ویروس خواهد کاشت.

خبرهای خوب چقدر صحت دارند؟

روزهای تلخ کرونایی هر روز در کشورمان رکورد میزند
و آمار مبتال و فوتیها بــاال و باالتر میرود .در جهان نیز
خبرهای فراوانــی از نزدیک شــدن محققان به هدف
نهایی شنیده میشود .یک روز آکسفورد خبر میدهد
که چند مرحله آزمایش موفق داشــته و به اعالم نتیجه
نهایی نزدیک شــده اســت .روز دیگر خبر میآید دو

شرکت بزرگ داروسازی «مدرنا ( »)Modernaو «فایزر
(»)Pfizerکه در حال توســعه پیشــرفتهترین واکسن
«کرونا ویروس» هســتند ،وارد مرحله محوری مطالعه
خود شــده و ســومین مرحله آزمایش فاز بالینی این
واکســن را روی  ۳۰هزار نفر آغاز کردهاند .حاال بحثها
بیشتر از راســتیآزمایی اخبار حول محور این است که
بعد از کشف واکسن چه میشود؟ خبرگزاری رویترز به
نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داده که این اتحادیه
بودجهای معادل  2میلیــارد و  ۴۰۰میلیون یورو برای
پیشخرید واکسن کرونا اختصاص داده است .بیشوکم
از همه جای دنیا خبرهای مشابهی مخابره میشود و بر
دغدغههای ما میافزاید که ایران در چه مرحل ه و کجای
این ماراتن پیچیده و نفسگیر ایستاده است؟ در ایران هم
اخبار فراوانی درباره تالش محققان ایرانی برای کشــف
واکسن شــنیده میشود .ســعید نمکی وزیر بهداشت
میگوید« :دنیا هنوز در برابر این سواالت پاسخ صریح و
شفافی ندارد ،هنوز نمیدانیم آیا ایمنی پس از واکسن
 ۱۰۰درصد است یا مانند واکسن آنفوالنزا حداکثر ۳۲
تا  ۴۰درصد اســت .با این حال ،تحقیقات برای ساخت
واکســن را همپای دنیا جلو میبریم .اهل خالیبندی
نیستم و تا حداقل  ۹۰درصد از موضوعی مطمئن نباشم
آن را با مردم در میان نمیگذارم ».این در حالی اســت
که رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خبر
داده که« :واکســن ایرانی ساخته شده توسط همکاران
دارویی ستاد با موفقیت تست حیوانی خود را پشتسر
گذاشته و هماکنون درحال آمادهسازی مقدمات تست
انســانی پس از تایید وزارت بهداشــت هستیم ».با این
حال ،رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم در خبری
مجزا اعالم کرده که« :در کشــور ما نیز بیش از  ۱۰گروه

بر روی تولید واکسن کرونا تحقیق میکنند که فعال دو
گروهشان پیش از بقیه کار را پیش بردهاند .پیشبینی ما
این است که ایران تا فصل پاییز و یا اوایل زمستان بتواند
به نمونههایی از واکسن کرونا که قابل استفاده در سطح
بینالملل هم باشد ،دست یابد ».اینها همه در حالی است
که رییس جهاد دانشگاهی میگوید« :در همان ابتدای
شیوع ویروس کرونا در کشــور ،پژوهشگاه ابنسینا به
دلیل فعالیت در زمینه ساخت واکسن پیشنهاد داد که
میتواند در زمینه ساخت واکسن کرونا ورود پیدا کند3 .
تا  4میلیارد تومان برای ساخت واکسن نیاز است و جهاد
دانشگاهی به دلیل اینکه بودجه مستقلی برای اینگونه
فعالیتها ندارد ،نمیتواند بهتنهایی تأمینکننده باشد.
اما به دلیل اینکه بودجه ســاخت این واکســن از سوی
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأمین نشد؛ لذا پروژه
پیشنهاد شده از سوی پژوهشکده متوقف شده است».
در کنار همه این اخبار ،دغدغه بسیاری این است که اگر
جهان در پاییز پیش رو موفق به کشــف واکسن شود،
مرحله تولید انبوه و توزیع همهجانبه آن هم زمان زیادی
را تلف خواهد کرد و الزم است که از حاال برای این مرحله
به فکر بود .اینکه ایران زنبیلاش را کجای صف گذاشته
است؟ آیا اصال سبدی از ما در صف هست؟ رییس سازمان
غذا و دارو در این باره میگوید« :هنوز هیچ منبع موفقی
در دنیا ثبت نشــده که ما وارد فرایند پیشخرید شویم.
من که چشمام آب نمیخورد در پاییز یا زمستان پیش
رو واکسن به مرحله نهایی و قطعی برسد تا الزم باشد ما
برای خریدش اقدام کنیم ».به هر حال یکی از اصلیترین
دغدغههای مردم در این روزها رفتار متولیان امر در روز
موعود است .اینکه دولت ایران و نهادهای ذیربط چقدر
واکنش ســریع خواهند بود و اینکه آیا مکانیزم توزیع
سریع و متوازن واکســن در ایران طراحی شده است یا
خیر؟ در عین حال یکی دیگر از دغدغههای مهم مردم
و بخصوص اقشار کمدرآمد هزینه تهیه واکسن خواهد
بود .بدون شــک در فازهای نخست تولید و توزیع ارقام
سرسامآوری برای واکسن کرونا از سوی شرکت یا کشور
کاشف آن مطالبه میشــود .با توجه به اوضاع اقتصادی
کشور ،حمایت نهادهای بیمهگر و سازمانهای متولی
بهداشت و درمان نقش مهمی در این میان بازی میکنند.
وزارت بهداشت و سازمان تأمیناجتماعی که بخش اعظم
بار به دوششان است ،باید برای این روز پروتکل آمادهای
داشته باشند .اینکه چقدر از هزینه به دوش مردم خواهد
بود و اینکه دولت تا کجا و چطور میخواهد این فرایند را
مدیریت کند؟ بیشک آیندهنگری در این باره میتواند
چالشهای محتمل آن زمان را کاهش دهد.
پرونــده ویژه آتیه نو در این بــاره را در صفحه های  6تا
 9بخوانید.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

مسيرحلچالش بيکاریازتوسعه مهارتهای فنیحرفهای میگذرد
هفتــه گذشــته ،محمــد
گـزارش شریعتمداری و محمد اسالمی
درجلسهایمشترک،تفاهمنامه
همکاری ســازمان فنی و حرفهای کشــور با
ســازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی را
امضا کردند .در این مراسم که با حضور وزرای
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی
برگزار شد ،طرفین بر همکاری در حوزههای
جادهای ،بندری و بازآفرینی شــهری تاکید
کردند .محمد شــریعتمداری ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در این مراســم ،آموزش
فنی و حرفــهای را نیاز امــروز جامعه ایران
دانســت و گفت :مســیر حل و رفع مشکل
بیکاری از توســعه مهارتهای فنی حرفهای
کشــور میگذرد .او افزود :در جمع بیکاران
کشور ،آمار دانشآموختگان دانشگاهی بیکار
باال است .این در حالی اســت که افراد دارای
مهارت از فرصت شــغلی بیشتری برخوردار
هستند و این نشان میدهد راه عبور از وضعیت
موجود ،مهارتافزایی است .وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با بیــان اینکه مهارتآموزی و
مهارتافزایی موضوعی است که باید نسبت
به آن اهتمام ویژهای داشــت ،تاکید کرد :این
کار با همــکاری تمام قــوا و تنظیم قوانین و
مقررات مربوطه در همه دستگاههای اجرایی

کشــور امکانپذیر است .شــریعتمداری با
بیان اینکه شــورایعالی آموزش تربیت فنی و
حرفهای و مهارتی کشــور به ریاست معاون
اول رییسجمهور بر اســاس قانون تشکیل
شده خاطرنشان کرد :این مرکز در واقع نهاد
اصلی سیاستگذاری در هماهنگ کردن امور
فنی و حرفهای در کشور است .او اظهار داشت:
اگر در گذشته وزارت آموزش و پرورش ،مرکز
آموزشهــای عالی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فناوری هرکــدام در زمینه فعالیت خود در
هنرســتانها ،دبیرســتانهای کار و دانش،
دانشــگاههای فنی و حرفهای ،آموزشهای
فنی و حرفهای ارائه میکردند ،امروز مرکزی
برای هماهنگســازی این فعالیتها در دولت
تشکیل شده که در نوع خود قدم بزرگی است.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :برای
اولینبار با پینوشت رییسجمهور و دستور
صریح ایشان به سازمان اداری و استخدامی،
همتراز کردن آموزشهای فنی و حرفهای در
کنار مدارک تحصیلی آموزشهای دانشگاهی
مــورد توجه قــرار گرفت و باعث شــد نظام
مشــاغل دولتی در این زمینه مورد بررسی و
بازنگری قرار گیرد .شریعتمداری خاطرنشان
کرد :در وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
هم باید طبقهبندی مشــاغل بر اساس قانون

کار متناســب با همین رویکــرد تغییر کند،
اگر از لحــاظ مادی و معنوی برای افراد دارای
مهارت حرمت کافی در جامعه قائل نشــویم،
همچنان مدرک نسبت به دانش و مهارت فنی
و حرفهای پیشــی خواهد گرفت .او بهرهوری
نیروی کار را یکی از مهمترین عوامل رشــد
تولید و به طور کلی اقتصاد کشــور دانست و
تاکید کرد :یکی از مســائل مهم در بهرهوری
نیروی کار ،مهارت است .هرچه مهارتآموزی
بیشتر باشــد ،بهرهوری نیروی کار نیز بیشتر
است و آثار طبیعی خود را در رشد اقتصادی
بر جای خواهد گذاشت .شریعتمداری با بیان
اینکه ما از منظر تغییرات در آینده بازار کار هم
به موضوع آموزشهای فنی و حرفهای توجه
کردهایم ،گفت :اگر بازار کار به سمت اینترنت
اشیا ،هوش مصنوعی و ...حرکت کند ،باید در
آموزشهای فنی و حرفهای نیز به این موضوع
توجه کرد .وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :آموزشهای فنی و حرفهای باید به مردم
واگذار شود .مردمیسازی فعالیتهای آموزش
مهارتی با حمایت دولت و تأمین امکانات الزم
برای باال بردن سطح این مراکز نیز باید دنبال
شود .او افزود :از طرف دیگر ،باید نظارت را در
صدور تاییدیههای الزم برای فعالیتهای فنی
و مهارتی تقویت کــرد و همه اینها رویکردی

است که به عنوان تجدید حیات آموزشهای
فنی و حرفهای کشور از آن نام میبریم .وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :حوزه صنایع
دریایی و دریانوردی ،حوزه کارآفرینی شهری
و حوزه شبکههای حملونقل از موارد مشترک
بین دو وزارتخانه اســت و آموزشهای فنی و
حرفهای میتواند در این سه حوزه زمینههای
رشد بخشها را فراهم کند .شریعتمداری با
بیان اینکه امیدواریم با همکاری دو وزارتخانه
قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شود،
افزود :صنایع دریانوردی باید توســعه یابد؛
چراکه در این زمینه شــغلهای زیادی پیش
روی ماست .او با اشاره به اینکه اصالح نیروهای
آموزشــی و نظامی در این زمینه یکی از لوازم
تحققاهدافدرجهتباالبردنفعالیتهایفنی
و حرفهای در حوزه دریایی است ،افزود :حوزههای
سنتیکشاورزی،کشتهایگلخانهایوکشتو
پرورش ماهی در دریا مورد توجه است و آموزش
فنی و حرفهای در این زمینه نقش اساســی در
این بخش ایفا میکند .شریعتمداری با تاکید بر
بیانات مقام معظم رهبری درباره توسعه صنایع
دریایی گفت :یکی از لوازم تحقق این هدف در
گرو رشد مهارتهای فنی و حرفهای در دریاست
و امیدواریم بتوانیم منافع مشترک را در راستای
تحقق این هدف دنبال کنیم.

