ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺰر را در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺸﺎ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ »ﺑﯿﻮنﺗﮏ« و »ﻓﺎﯾﺰر« ﺷﺪﻧﺪ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»آژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﭘﺎ« ) (EMAﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺮﻗﺖ اﺳﻨﺎد واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ » «BNT162b2ﺧﺒﺮ
داد و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎس اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﮐﺮدهاﻧﺪ .آژاﻧﺲ  EMAﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در اﯾﻨﺒﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﻫﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎی
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ رﺧﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ITﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺑﯿﻮنﺗﮏ« و »ﻓﺎﯾﺰر« ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻮاﻫﺪی از
اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﺮ اداﻣﻪ
ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺧﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﺸﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

واﮐﺴﻦ ﻓﺎﯾﺰر اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از  ۳واﮐﺴﻦ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی  ۹۰درﺻﺪی در اﯾﺠﺎد آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﺰرﯾﻖ آن
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ واﮐﺴﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
آن ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻨﺞ دارد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﮑﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

