4

قیمت مسکن
حباب دارد

نقش بازارهای مالی و همراهی
اقتصاد با سالمت در فضای کرونا

سال پانزدهم شماره  4097چهار شنبه  10دی ماه  15 1399جمادی االول  30 ١٤٤١دسامبر  8 2020صفحه  2000تومان

5

رویکرد دولت نسبت به
منابع جدید درآمدی بودجه
مثبت است

ارسال الیحه اصالحی
بودجه در دستور کار
نیست

آخرین امید به تدبیر دولت هم ناامید شد
صفحه 2

صفحه1

صفحه 2

پیش بینی کارشناس
برجسته بازار انرژی
از اوضاع نفت
در سال آینده

خون خود را سرختر
از خون ملت نمیدانیم

صفحه 5

اعداد و ارقام بودجه
 ۱۴۰۰کارشناسی
شده است
صفحه4

صفحه 3

ایران؛ در انتظار تامین واکسن کرونا از  ۳مسیر

واردات ،تولید مشترک و تولید داخلی؛ سه مسیر تامین واکسن کووید۱۹-
در کشور هستند که به صورت همزمان پیش می روند...
به گزارش ایســنا ،ماهها از شــیوع کووید ۱۹-در جهان و ایران میگذرد.
هرچند که از همان روزهای ابتدایی اعالم میشد که ساختار این ویروس
پیچیده به گونهای اســت که میتواند بارها و بارها جهش داشته باشد ،اما
به هر حال چشــم امید بشر به ســاخت دارو یا واکسنی بود که بتواند در
مقابل شــیوع گســترده و مرگ و میر باالی ناشی از این ویروس قد علم
کند .بر همین اســاس بود که کمپانیهای بزرگ واکسنسازی در جهان
دســت به کار شدند تا راه  ۱۰تا  ۱۵ساله تولید واکسن را تنها در چند ماه
طی کنند.
باید توجه کرد که حساســیتهای زیادی در دنیا بر روی ساخت واکسن
وجود دارد؛ چراکه واکسن ها از ویروس ضعیف شده یا کشته شده ساخته
می شوند و باید به انسان های سالم تزریق شوند و آنها را در برابر بیماری
ایمن کنند .بنابراین باید حتما ایمنی و اثربخشی آنها بارها و بارها ارزیابی
شــده و مراحل مختلفی را از ســر بگذراند؛ به طوری که گفته می شود،
ساخت یک واکسن ممکن است  ۱۲تا  ۱۵سال طول بکشد.
اما در دوران کرونا ،شرایط زندگی بشر اضطراری است و بر همین اساس
کشــورها از جمله کشور ما بر آن شدند تا طی چند ماه یا نهایتا یک سال
واکســنی برای کرونا تولید کنند تا جان انســان را نجات دهد؛ کاری که
چندان ســاده به نظر نمیآمد و اوایل هم عنوان می شــد دسترســی به
واکســن زودتر از دو سال امکانپذیر نیســت ،اما این اتفاق زودتر از پیش
بینی های صورت گرفته افتاد.
واکسن بخرید
بر همین اســاس بود که بعد از گذشــت چند ماه زمزمههایی از ســاخت
واکسنهایی مانند واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد ،واکسن فایزر آمریکا
که با مشارکت شرکت آلمانی بینتک تولید شد ،واکسن شرکت آمریکایی
مدرنا ،چند واکسن در چین ،روســیه و ...مطرح شد .از طرفی کشورهایی
ماننــد آمریکا ،انگلیس ،کانادا و ...اقدام به خرید این واکســنها کردند تا
واکسیناســیون بر علیه کووید ۱۹-را برای مردمشان آغاز کنند .مسووالن
کشــور ما هم اعالم کردند که به شــرط ایمنی و اثربخشی این واکسنها
و البته حق انتخاب از ســبد کووکس اقدام به خرید واکسن خواهند کرد،
اما در ادامه مســیر تحت تاثیر تحریم ها ،مشکالتی در نقل و انتقال پول
بوجود آمد و برخی اخبار حاشــیه ای این موضوع نیز منجر به مطالبه ای
در فضای مجازی جهت تامین واکسن با هشتگ «واکسن بخرید» شد.
در این میان ســازمان بهداشــت جهانــی نیز که مجموعــهای با عنوان
کووکس را برای دسترسی عادالنه به واکسن کرونا برای تمام کشورها به
ویژه کشورهای در حال توســعه و با درآمد پایین ایجاد کرده ،اعالم کرد
که کشــورها میتوانند از طریق این مجموعه در صف خرید واکسن کرونا
قرار گیرند.
 ۳مسیر تامین واکسن کرونا در ایران
در کشــور مــا نیز بارها اعالم شــده بود که به محــض تایید هر یک از
واکســنهای کرونا از ســوی مراجع بینالمللی ،نسبت به خرید آن اقدام
میشود .بر همین اساس دکتر سعید نمکی -وزیر بهداشت تاکید کرد که
تامین واکســن کرونا را از سه مســیر دنبال میکند؛ اول ،خرید واکسن از
منابعی اســت که در دنیا تایید شدند که به گفته وزیر بهداشت ایران چهار
منبع را برای خرید واکســن انتخاب کرده است تا از این طریق حدود ۱۸
میلیون دوز واکسن کرونا را خریداری کند.
بر اســاس اعالم نمکی ،در مســیر دوم تهیه واکسن باید بتوانیم در قالب
قرارداد مشــترک ،تولید داخل و دانش فنی بیرون مسیر را دنبال کنیم که
در این زمینه با دو و سه کشور خوب پیش رفتیم.

وی درباره مسیر سوم تهیه واکسن ،اظهار کرد :مسیر سوم تکیه بر دانش
و تولیدات داخلی است.
مسیر اول؛ جزییات خرید خارجی واکسن کرونا
باید توجه کرد که خرید واکســن کرونا از منابع خارجی از دو مسیر دنبال
میشــود؛ یکی خرید واکســن از مجموعه کووکس که زیر نظر سازمان
بهداشت جهانی اســت و دوم خرید مستقیم از شــرکتهای تولیدکننده
واکسن کرونا در دنیا که توانستهاند مجوزهای بینالمللی را اخذ کنند.
در مسیر اول ،ایران از ابتدای شــکلگیری کووکس ،سند خریدش را در
صف این مجموعه قرار داده اســت .البته با توجه به تحریمهای آمریکایی
علیه کشــورمان و بســته بودن مســیر نقل و انتقاالت مالی ،ایران برای
پرداخت پول واکســن کرونا به مجموعه کووکس با مشکالتی مواجه شد
که پرداخت پول را دچار چالش کرد.
البته بعد از رایزنیهای مثبت با ســازمان بهداشت جهانی ،در روز چهارم
دی مــاه  ،۱۳۹۹عبدالناصر همتی -رییسکل بانک مرکزی از رفع موانع
خرید واکســن کرونا خبر داد و اعالم کرد که موافقت اولیه برای انتقال از
حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) دریافت شد و دستور
پرداخــت وجه را صادر کردیم .پیگیریهــای الزم در این زمینه بی وقفه
ادامه دارد.وی تاکید کرد :بانک مرکزی ایران برای خرید واکسن کرونا در
این مرحله  ۲۰۰میلیون یورو تخصیص داده اســت .در صورت نیاز ،منابع
بیشتری را نیز تأمین خواهیم کرد.
 ۱۸کارخانه تولید واکسن کرونا در کووکس و شرط ایران
در عین حال دکتر علیرضا بیگلری -رییس انســتیتو پاسور ایران ،درباره
وضعیت تامین واکســن کووید ۱۹-از ســبد کووکس ،به ایســنا ،گفت:
ســازمان بهداشــت جهانی در قالب مجموعه کووکس  ۱۸کارخانه تولید
واکســن کرونا را انتخاب کرده اســت و اغلب کشــورهای دنیا هم سبد
کووکــس را خریدهاند .ایران هــم همین اقدام را البته با شــرط امکان
انتخاب انجام داده اســت ،تا بتوان مناسب ترین و بهترین واکسن را برای
کشور انتخاب کرد.
ورود هالل احمر به حوزه خرید واکسن کرونا
مسیر دوم خرید خارجی واکسن کووید ۱۹-اما ،از طریق مشارکت بخش
های مختلف اعم از بخش خصوصی ،ســازمان هایی چون جمعیت هالل
احمر و  ...پیش خواهد رفت .به طوری که با درخواســت وزیر بهداشت از
جمعیت هالل احمر مبنی بر مشارکت این سازمان در حوزه تامین واکسن
کرونا از خارج از کشور ،اقداماتی فوری انجام شد .به طوری که دکتر کریم
همتی -رییس جمعیت هالل احمر ایران در گفت و گو با ایســنا ،از اقدام
برای خرید یک میلیون دوز واکســن کرونا خبر داد و گفت :باید هم بحث
قیمت و هم نوع واکســن را با ســازمان غذا و دارو چک کنیم و برای هر
یک از واکسن هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو باشند ،اقدام کنیم.
وی همچنیــن در نشســتی خبری اعالم کرد که هــال احمر این یک
میلیون دوز واکســن را از چیــن خریداری خواهد کــرد .البته نه فقط ما
بلکه بســیاری از کشورهای منطقه نیز واکسن را از چین خریداری کردند؛
چرا که شــرایط این واکسن ها با شرایط کشور ما متناسبتر است .مابقی
واکسنها هم که حدود  ۲۰میلیون دوز خواهد بود از سوی وزارت بهداشت
تامین خواهد شد.
مسیر دوم؛ جزییات تولید مشترک واکسن کرونا با کشورهای
دیگر
در عین حال مســیر دیگری که مســئوالن بهداشت و درمان ایران برای
تامین واکسن کرونا دنبال می کنند ،تولید مشترک این واکسن با همکاری
کشورهای دیگر است .به طوری که در یک مورد ،این تولید مشترک آغاز
شــده ،حتی فاز اول مطالعه انسانی خود را طی کرده و در فاز دوم مطالعه

انسانی به سر می برد.
در این زمینه رییس انستیتو پاستور ایران به ایسنا ،گفت :طراحی واکسن
کرونا در حوزه تولید مشترک از سوی هر دو کشور انجام شده و طراحیها
و مطالعات کیفی تولید این واکســن به صورت مشــترک بین دو کشور
انجام می شود.
آغاز فاز دوم مطالعه واکســن کرونا تولید مشترک در کشور
همکار با نظارت انستیتو پاستور
وی با بیان اینکه قرار شد کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن تولید مشترک
در کشــور همکار انجام شــود ،گفت :در حال حاضر کارآزمایی بالینی فاز
یک واکســن تولید مشترک تمام شده اســت و با نظارت انستیتو پاستور
کارآزمایی بالینی فاز دوم در حال انجام است .فاز یک مطالعه بالینی بیشتر
به بحث ایمنی توجه دارد و فاز دوم عالوه بر ارزیابی ایمن بودن واکسن،
بحث کارایی واکســن را نیز مورد نظر دارد .بر این اســاس فاز دوم در آن
کشور در حال انجام اســت .به محض اینکه نتایج فاز دوم را دیدیم و از
ایمنی و کارایی واکســن مطمئن شدیم و در حد قابل قبول بود ،فاز سوم
مطالعه بالینی که کم خطرترین فاز است ،در ایران انجام خواهد شد.
مسیر سوم؛ تولید داخلی واکسن کووید۱۹-
به گفته وزارت بهداشــتی ها چندین شرکت در کشورمان در حوزه ساخت
واکســن کرونا بــا روش های مختلف اقدام می کنند و چند شــرکت در
ایــن زمینه پیش افتاده اند .به طوری که حتی یکی از شــرکت هایی که
در کشــورمان نسبت به ساخت واکســن کرونا با استفاده از روش ساخت
واکســن ویروس کشته شــده یا ضعیف شــده اقدام کرده است ،بعد از
گذراندن موفق مطالعه بر روی ســه حیــوان موش ،خرگوش و میمون و
ارائه مستندات و نتایج این آزمایش ها به سازمان غذا و دارو ،موفق به اخذ
مجوز این سازمان و اجازه کمیته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت جهت
آغاز فاز اول مطالعه انسانی شده است.
بر این اساس دکتر مینو محرز -محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای
ایرانی و عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره جزییات این
اقدام به ایسنا ،گفت :تاکنون تعداد بسیار زیادی در کشور برای شرکت در
تست انسانی داوطلب شدهاند .البته فاز اول تست انسانی واکسن کرونای
ایرانی با  ۵۶نفر آغاز میشــود .در این فــاز دو تزریق برای داوطلبان در
فاصله دو هفته انجام میشــود .بر این اساس انشااهلل از هفته اول دی ماه
به بعد تست انســانی را آغاز میکنیم.وی درباره شرایط داوطلبان شرکت
در تست انسانی واکسن کرونا ،گفت :این افراد باید کامال سالم باشند ،تمام
تستهای الزم برایش انجام میشــود ،در عین حال نباید سابقه ابتال به
کووید ۱۹-را داشته باشد و آنتیبادیاش باید منفی باشد و بین  ۱۸تا ۵۰
سال باشد.محرز تاکید کرد :فکر میکنم اگر همه چیز با موفقیت پیش رود
و تایید آن را هم از ســازمان بهداشت جهانی دریافت کنیم ،نهایتا در بهار
بتوانیم واکســن کرونای ایرانی را داشته باشیم .نهایتا و حداکثر میتوانیم
اواخر بهار این واکسن را در صورت موفقیت داشته باشیم.
حال باید دید در شــرایطی که برخی کشورها واکسیناسیون مردم را علیه
کرونا آغاز کرده اند ،ایران در کدام یک از این مســیرها زودتر به واکسن
دســت پیدا می کند و واکسیناســیون ایرانیان علیه کرونا چه زمانی آغاز
خواهد شــد.البته باید در نظر داشت که با توجه به تقاضای باالی جهانی
برای تامین واکسن ،قاعدتا نمی توان امید داشت که در شرایط فعلی تعداد
دوز زیادی از واکسن متناسب با تمام جمعیت کشور ،تامین شود .بنابراین
از هم اکنون باید به فکر اولویت بندی تزریق واکســن کرونا باشیم و این
اولیوت بندی را به صورت شــفاف اعالم کنیم تا مردم نیز مطمئن باشند
که نابرابری اجتماعی در کار نخواهد بود و واکســن کرونا در وهله اول به
افرادی تزریق می شود که واقعا در اولویت قرار دارند.
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روحانی:

رویکرد دولت نسبت به منابع جدید
درآمدی بودجه مثبت است

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت
با توجه به نظــر مقام معظم رهبری
درخصوص سهم صندوق توسعه ملی
از درآمد نفــت ،اصالحیه الزم را در
مورد درآمد بودجه ارائه میکند ،گفت:
رویکرد دولت نســبت به منابع جدید
درآمدی بودجه مثبت است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه
اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حجت االســام والمسلمین حسن
روحانــی در یکصد و نــود و دومین
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی
دولــت ،گفت :با توجــه به نظر مقام
معظــم رهبری درخصوص ســهم
صندوق توســعه ملی از درآمد نفت،
دولــت اصالحیــه الزم را در مورد
درآمد بودجه پیشنهادی ارائه میکند
و همزمان حداکثــر صرفه جویی در

مصارف را اعمال خواهد کرد.
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد:
رویکرد دولت نســبت به منابع جدید
درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور
آثار تورمی نداشته باشد ،مثبت است
اما باید دو مالک واقعی بودن درآمدها
و تحمیل نشدن فشار بر مردم بهطور

دقیق مورد توجه قرار گیرد.
براســاس این گزارش ،در این جلسه
گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه
درباره مذاکرات پیرامون الیحه بودجه
 ۱۴۰۰در مجلس شــورای اسالمی
مطرح و مورد بحث و بررســی قرار
گرفت.

«انگ اجتماعی» ،مانعی برای پیشگیری و درمان کرونا

تهران  -ایرنا  -انتخاب کلمات
نامناســب در رابطــه بــا کرونا
و مبتالیــان عــاوه بــر ایجاد
احساســات منفی ،ممکن است
فرد مبتال را وادار پنهان ساختن
بیمــاری کند که تبعات ناگواری
به همراه دارد ،از این رو معاونت
بهداشــت وزارت بهداشــت
توصیههایــی را جهت جلوگیری
از انــگ اجتماعی بــه مبتالیان
کووید  ۱۹منتشر کرده است.
معاونــت بهداشــت تاکید کرده
اســت :برای خطاب قرار دادن
مبتالیــان از «افــراد مبتال به
کرونا» یــا «افرادی که به دلیل
کرونــا فوت کردنــد و یا تحت
درمان» هستند ،اســتفاده کنید
و هرگــز کلمــات «کرونایی»
یا «قربانیان کرونــا» را به کار
نبرید.
با انــگ ،افراد مبتــا به کرونا،
عالوه بر رنج و نگرانی بیماری،
از نظر روانی نیز تحت فشار قرار
می گیرند بنابراین بهتر اســت
به جای عباراتــی مانند «پخش
کردن ویروس»« ،آلوده کردن»،
یا « مبتال کردن دیگران» ،که با

سرزنش همراه است از جمالتی
همچون «پخش شدن و انتشار
ویروس» استفاده کنید.
در ادامه این پیام های آموزشی،
ضمن تاکید بــر اینکه «انگ»
نگرشهای منفــی و رفتارهای
تبعیض آمیز و طرد کننده نسبت
فــرد یا گروهــی از افراد با یک
ویژگی خاص است ،توصیه شده
است :از آنجایی که انگ زدن به
مبتالیان به کرونا سبب می شود
بیمــاری خود را پنهــان کنند و
دیرتر برای درمان مراجعه کنند
و یا اشتیاق کمتری برای انجام
رفتارهای بهداشتی و پیشگیرانه
داشته باشند ،بهتر است کرونا را
به منطقه خاصــی مانند چین یا
شهر خاصی در کشور نامگذاری
نکنید .انــگ زدن باعث از بین
رفتن یکپارچگی جامعه و منزوی
شــدن گروهی از افراد میشود،
بنابراین برای جلوگیری از وقوع
چنین موضوعــی به جای موارد
«مشکوک» بگویید ،امکان دارد
آنها به کرونا مبتال باشند.
همچنین به یاد داشــته باشید؛
سالمندان و مبتالیان به بیماری

زمینهای در معرض انگ هستند
به همیــن جهت مراقــب آنها
باشید و حمایتشان کنید.
به یــاد داشــته باشــید ضمن
رعایت توصیه های بهداشــتی
و آموزش روشهای پیشگیری
بــه اطرافیــان ،با افــراد دارای
نشــانههای بیماری ،با خشم و
طرد برخورد نکنید و مبتالیان را
به استراحت در منزل و پیگیری
درمان تشویق کنید.
براساس این توصیه ها به افراد
بیماری کــه در خانــه مراقبت
میشــوند ،یــادآوری کنید جدا
بودن فــرد از دیگــران و مجزا
بودن وســایل ،به معنی خشــم
یا طــرد نیســت ،بلکــه برای
مدت کوتاه و بــرای مراقبت و
پیشگیری است.
در این پیام های آموزشی تاکید
شده اســت ،هرگز به شایعات یا
اخبار در مورد ابتالی دوســت،
آشــنا و همسایه دامن نزنید زیرا
افــراد مبتال به ویــروس کرونا
ممکن اســت هریک از شما یا
عزیزانتان باشند ،بنابراین آنها را
«دیگرانی» جدا از خود ندانید..

