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یک توئيت
محمد محمدی یک بسیجی تهرانی
بود که چهار روز قبل در جریان امربه
معروف به شهادت رسید

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در گفتوگوی اختصاصی با خراسان تشریح کرد

جزئیاتبرنامه WHOبرایتولیدوتوزیعواکسنکرونا
گفت و گو  :فائقه انوار

ترجمه  :سارا خلیقی

گزیده

مخالفت مجلس با
افزایش قیمت پروازها

شرکتهای هواپیمایی از فردا ملزم
به رعایت سقف  60درصدی فروش
صندلیهاهستند

عــبــدالــهــی -کمیسیون عــمــران مجلس با
درخواست شرکتهای هواپیمایی برای افزایش
قیمتبلیتهامخالفتکردتاازفرداشرکتهای
هواپیماییملزمباشندسقففروش 60درصدی
صندلیها را رعایت کنند امــا اجــازه افزایش
قیمتها را نداشته باشند.
دو هفته قبل بود که شرکتهای هواپیمایی
زمزمه افزایش قیمت بلیتها را به راه انداختند
تا مسئوالن را مجاب کنند به ازای رعایت سقف
 60درصدی صندلیها ،بلیتها را گران کنند.
این درخواست ابتدا با مخالفت وزیر راه مواجه
شد اما «محمد اسالمی» دوشنبهشب در جلسه
هماندیشی با مدیران ایرالینها ،پالس مثبتی
هم برای افزایش قیمتها داد ،البته با کمترین
میزان افزایش ممکن.
مدیران ایرالینها دیروز هم با اعضای کمیسیون
عمران مجلس جلسهای داشتند تا حمایت
آ نهــا را بــرای افــزایــش قیمتها جلب کنند.
رئیس این کمیسیون در گفتوگو با خراسان
درباره این جلسه گفت« :شرکتهای هواپیمایی
اصرار دارند به دلیل الزام رعایت ظرفیت 60
درصدی،قیمتهاراافزایشدهند»«.محمدرضا
رضاییکوچی» اف ــزود :کمیسیون عمران با
این موضوع مخالفت کرد و اعالم کردیم وقتی
ستاد کرونا شرکتها را به رعایت سقف 60
درصدی ملزم کرده ،باید نحوه جبران خسارت
را هم پیشبینی کند و این خسارت را نباید از
جیب مردم برداشت» .وی تصریح کرد :مخالفت
کمیسیون عمران با این افزایش قیمت قطعی
است و هفته آینده هم جلسه دیگری با حضور
وزیــر راه بــرای بررسی بیشتر موضوع برگزار
خواهد شد».
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در بحبوحه بــیــمــاری کــرونــا و ایــامــی کــه اکثر
کشورهای جهان با موج جدید و شدیدتری از این
بیماری دست به گریبان هستند ،چشم و گوش
میلیاردها انسان به اخبار ســازمــان بهداشت
جهانی ( )WHOاست تا از تولید قطعی واکسن
ضدکرونای موثر و ایمن اطــاع یابند .از سوی
دیگر با توجه به جمعیت ۷میلیارد و  ۸۰۰میلیون
نفری جهان،نحوه توزیع و در دسترس قرارگرفتن
واکسنچالشیجدی دربرابرجامعهجهانیاست.
دکترمارگارتهریسسخنگویسازمانبهداشت
جهانی(()WHOسازمانتخصصی سازمانملل
متحد که نقش یک مرجعیت سازماندهنده را بر
بهداشت جامعه جهانی ایفا میکند)   میگوید:
برخی واکسنها که آزمایشهای فاز  3را پشت
سرگذاشتهاند ،تا پایان سال میالدی (دیمــاه)
در دسترس خواهند بود .خانم سخنگو همچنین
هدفاینسازمانراپایانهمهگیریکرونادرسال
 2021میداندوالبتهبرتوزیععادالنهواکسناین
ویروستاکیددارد .پیشازاینسازمانغذاوداروی
کشورمان نیز از پیوستن ایران به برنامه جهانی

پیشخرید و توزیع عــادالنــه واکسن کووید۱۹
موسوم به «کوواکس» خبر داده و تاکید کرده بود :
وزارتبهداشتنامهپیوستنبهبرنامهتوزیععادالنه
واکسن کرونا (کوواکس) را امضا کرده و بهطور
رسمیعضواینبرنامهجهانیشدهودرنوبتخرید
اینواکسنقرارگرفتهاست.
ما برای اینکه از آخرین اقدامات جهانی در زمینه
واکسن کرونا آگاهی یابیم ،به ســراغ سخنگوی
سازمان بهداشت جهانی رفتیم .با پیگیریهای
مداوم توانستیم سواالتمان را با دکتر مارگارت
هریسدرمیانبگذاریموخوشبختانهاوبرایپاسخ
بهپرسشهایمانحوصلهبهخرجدادهاست.
خــراســان :با توجه به تــاش محققان
در کشورهای مختلف برای ساخت واکسن ،آیا
سازمان بهداشت جهانی بر این تالشها نظارت
دارد؟

 WHOهموارهاخبارتولیدواکسنکووید19رابه
روزمیکند؛ایناخبارشاملاطالعاتیازداوطلبان
دریافت واکسن و اطالعاتی که سازندگان واکسن
به سازمان ارائــه میدهند ،میشود  .البته اکثر
واکسنهاهمچناندرحالگذراندنمراحلتولید
هستند.
خراسان :لطفا از آمار تولید واکسن،
جــزئــیتــر بــرایــمــان بــگــویــیــد.
واقعا میتوان به واکسن
خوشبین بود؟

هــمــانطــور

وزیربهداشتکهمدتهاست،کروناخوابآرامراازچشمانش
ربـــوده ،دی ــروز دوبـــاره فریاد بـــرآورد و هشدارهایی داد که
نگرانکنندهتر از قبل بود« .سعید نمکی» که صبح دیروز در
ستاداستانیمقابلهباکرونادرآذربایجانغربیحضوریافتهبود،
سخنانی گفت که پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشت و دیگر
خبرگزاریهاآنراانعکاسدادندواهمآنبهاینشرحاست:
* امــروز این سخنان را نمیگویم که خــودم را اثبات کنم و
نیامدهام برای خوشنام شدن ،بلکه آمدهام برای خدمتکردن
و فدا شدن.
* یکی از دردهــای درونم این است که نمیتوان اپیدمی را
با خواهش جمع کرد .فرد ،بمب ویروس است و وقتی به او
میگوییم چرا ماسک نزدی ،میگوید به کرونا اعتقاد ندارم!
* چند ماه است که داریــم خواهش میکنیم؟ چقدر من و

کـــه دکــتــر
ِتدروس آدهانوم،
رئیس سازمان جهانی
بــهــداشــت گــفــتــه اســـت،
خوشبینی برای تولید واکسن،
وجــود دارد  .هماکنون بیش از
 190واکــســن در کــشــورهــا و
شرکتهای مختلف در مراحل
مختلف تولیدند؛ از این تعداد
 42واکسن در مرحله بالینی

و 10واکسن در آزمایشهای فاز 3تولید هستند.
این شانس ما را برای دستیافتن به یک واکسن
ایمن و موثر افزایش میدهد .با اینکه انتظار
م ـیرود یک یا چند واکسن موثر باشد ،اما هنوز
نمیدانیم کدام یک از آنها در برابر عفونت ایمن و
موثراست.فقطنتایجآزمایشفازسهمیتوانداین
را بیان کند .برخی از نمونههایی که آزمایشهای
فاز 3رادرتابستانآغازکردهاند،درصورتموفقیت
تا پایان سال در دسترس خواهند بود .البته ماهها
طــول خواهید کشید کــه در دســتــرس همگان
قرار بگیرد .به همین دلیل است که ادامه رعایت
پروتکلهای بهداشتی برای جلوگیری از انتشار
عفونتوشکستنزنجیرهانتقالویروسازاهمیت
ویژهایبرخورداراست.
خــراســان :با تایید واکسن از سوی
 ،WHOجامعه جهانی بــایــد از ایمنی این
محصوالتاطمینانداشتهباشد...

اطمینان از ایمنی و کیفیت واکسنها یکی
از اولــوی ـتهــای ســازمــان بهداشت جهانی
اســت؛ به همین دلیل سازمان در این زمینه
بــا کــشــورهــای مختلف هــمــکــاری میکند
تــا اطــمــیــنــان حــاصــل کــنــد کــه هــنــجــارهــا و
استانداردهای جهانی برای ارزیابی کیفیت،
ایمنی و ایمنیزایی در واکسنهای در حال تهیه
مورد توجه قرار گرفته است.
خراسان :سازمان بهداشت جهانی
بــرای جلوگیری از توزیع ناعادالنه واکسن یا
داروی ضدکرونا در جهان چه طرحهایی را
پیشبینیکردهاست؟

سازمان بهداشت جهانی در شرایط همهگیری
برای تسریع دسترسی بیماران،یک فهرست
و روش استفاده اضطراری دارد که بر اساس
آن واکــســن بــیــمــاریهــای اول ــویــتدار را به
کشورهای کمدرآمد و متوسط از طریق برنامه
پیشواکسیناسیون خود ارائه میکند .این کار
را برای حمایت از کشورهایی با سیستم نظارتی
ضعیف انجام میدهد.

خراسان :میزان تولید واکسن چه
ت ــع ــداد خ ــواه ــد بـــود و در چ ــه مـــدت همه
مردم جهان واکسینهمیشوند؟

واکسنها  ،به عنوان روشه ــای تشخیصی و
درمانی موثر بــرای پــایــاندادن به همهگیری و
تسریع بهبود جهانی ضــروری هستند؛ اما این
ابزارهای نجاتدهنده زندگی فقط در صورتی
کارایی دارنــد که به طور عادالنه و همزمان در
همه کشورها به آسیبپذیرترین افراد ارائه شود.
معتقدم کووید 19را نمیتوان هربار در یک کشور
شکست داد و تا زمانی که همه در امنیت نباشند،
هیچکس ایمن نیست .هــدف مــا پــایــاندادن
به همهگیری کرونا در س ــال 2021با ارائــه 2
میلیارد دوز واکسن به جهان 245 ،میلیون
دوره درمانی و  500میلیون آزمایش تشخیصی
به کشورهاست .به هر روی «( »COVAXنسخه
مقابله با کرونا) یا تالش برای دسترسی عادالنه
جهانی به واکسنهای کووید 19راهــی برای
سرعتبخشیدن به تولید و ساخت واکسن ایمن
و موثر و همچنین اطمینان به دسترسی عادالنه
و منصفانه همه کشورهاست .هماکنون 182
کشور ،به نمایندگی از تقریب ًا دوسوم مردم جهان،
برای رسیدن به واکسنهای ایمن ،موثر و مقرون
به صرفه در تالشی بیسابقه هستند.بر اساس

وزیر بهداشت به سیم آخر زد :

روزینرسدکهجنازهکروناییهارا ازته رودخانههاجمعکنیم
همکارانم باید التماس کنیم؟ کجای دنیا وزیر بهداشت و
پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس میکنند.
* یکی از همکاران چندشب قبل به بیمارستان ضیائیان رفته
بود و گفت که به طور وحشتناکی بیماران جوانتر و بدحالتر
جمع شــده ،بعد آمــده بیرون و به من زنگ زده که ایستگاه
صلواتی زدند و ۵۰۰تا ۶۰۰نفر بدون ماسک در صف هستند
که چای بگیرند و بخورند .میدانید این چه رنجی برای وزیر
بهداشت و برای رهبر این کشور است؟

* در ستاد ملی تقاضا کردیم که هرکس که ماسک نزد،
جریمه کنید ،اما بروید آمار را دربیاورید که چند نفر را
جریمه کردند .گفتیم جاده ببندید ،چندتا را بستند؟
اینطور که نمیشود اپیدمی جمع کرد .اگر این
بال شکسته ما را ترمیم نکنند ،اپیدمی در
این مملکت جمع نمیشود و ما باید ته
رودخانه جنازه جمع کنیم.
* اگــر روزی خستگی و بیتوجهی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دیگران به حریم همکاران من شدت پیدا کرد ،به خیابان
نمیآیند و اهل غربتیبازی نیستند ،بلکه میروند در خانه
مینشینند و آن روز ،روز سختی است و غیرقابل تحمل است.
* ایهاالناس بدانید که من به عنوان وزیــر بهداشت
نمیتوانم به تنهایی این اپیدمی و وضعیت را جمع
کنم.
* اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت
اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند،
دهانم باز خواهد شد و خواهم
گفت که چه کسانی چه کردند.
اجازه نمیدهم که خون شهید
سالمت پایمال دغدغههای دیگر
شود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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این سیستم در مرحله اول ،مدافعان خطمقدم
در مراکز بهداشتی و درمانی که شامل  3درصد از
جمعیتهستند،شاملواکسینهمیشوند.سپس
تا زمان دسترسی بیشتر به واکسن  20درصد از
جمعیت که گروههای در معرض خطرند واکسینه
میشوند و بعد از این ،گروههای دیگر بهتدریج
واکسینه خواهند شد .در مرحله دوم کشورها
با در نظرگرفتن میزان تهدید و آسیبپذیری
کووید 19واکسینه میشوند.عالوه بر این حدود
5درص ــد از کــل دوزه ــا بــرای کمک بــه اهــداف
بشردوستانه (بــه عنوان مثال واکسیناسیون
پناهندگان) اختصاص خواهد یافت.اعتماد
فوقالعادهبهاینائتالفنشانمیدهددسترسی
عادالنه به نفع همه است .هرچه تعداد بیشتری از
کشورهابهآنبپیوندند،شانسموفقیتجمعیدر
غلبه بر کرونا بیشتر خواهدبود.
(برنامه جهانی کوواکس میخواهد واکسن
را به  ۹۲کشور فقیر دنیا برساند .این ائتالف
هماکنون به دنبال جمعآوری منابع مالی الزم
برای این کار است .حساب کاربری کوواکس
در شبکههای اجتماعی اعالم کرده  ۶۴کشور
از جمله ایران به این برنامه پیوستهاند .سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرده است ۳۸میلیارد
دالر برای این برنامه الزم دارد).
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