ﻓﺎﯾﺰر :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺰر ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل داروﺳﺎزی اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﻘﺎوم ﺷﻮﻧﺪ.
»ﻣﺎﯾﮏ ﻣﮏدرﻣﻮت« اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮدم واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دورهای ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-وﺟﻮد دارد و

ﺷﺎﻫﺪ ﺷﯿﻮع آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺰر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز در  ۲۰۲۱ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم راهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
دوزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﺎﯾﮏ ﻣﮏدرﻣﻮت
ﻣﮏدرﻣﻮت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﻓﺎﯾﺰر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری »«mRNA
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدش آن را اﺻﻼح ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎراﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﻦﺗﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻊ در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﮏدرﻣﻮت از ورود ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داده:

»ﻫﯿﭻ ﺗﻐﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ وارد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﻊ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺰر را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

