ﻓﺎﯾﺰر و ﺑﯿﻮنﺗﮏ ﺑﺎ اﻫﺪای واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻮاﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻓﺎﯾﺰر و ﺑﯿﻮنﺗﮏ ﺑﺨﺸﯽ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ  ۹۲ﮐﺸﻮر
ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮاﮐﺲ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﮐﻮاﮐﺲ« ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ« و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ واﮐﺴﻦ  «GAVIﺑﺎ
ﻫﺪف ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﻬﺎن
راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪود  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۱در  ۹۲ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪن در ﭘﯽ از ﺳﺮﮔﯿﺮی آن
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﭘﺲ از ﺗﺎﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ واﮐﺴﻦ در دﻧﯿﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیﺻﻼح ،ﮐﻮاﮐﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد واﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »ﻓﺎﯾﺰر« و »ﺑﯿﻮنﺗﮏ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺰر و ﺑﯿﻮنﺗﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »روﯾﺘﺮز« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻫﺪای ﺑﺨﺸﯽ از
واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮاﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ
ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﺎدر درﻣﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻨﺮو واﮐﺴﻦ ﻓﺎﯾﺰر ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮاﮐﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ واﮐﺴﻦﻫﺎی آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ» ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮوم ﻫﻨﺪ« و » «Sanofiرا ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ »ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن« اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ
واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دوز ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮاﮐﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ« ،وزﯾﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ وارﯾﺰ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو  ۱۶.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻮاﮐﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ

و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

