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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  ی حميد بھشت: ازرگردانب

  ٢٠٢١ جنوری ٢١
  

  د می سازنواکسينً ايران و کوبا مشترکا

  
  مزي از تھران تاريتصو /رانيواکسن ساخت ا

  . ھمکاری می کند١٩ مناسب برای کويد واکسينايجاد يک  ی درئ پاستور ايران با يک شرکت کوباتويانستيت

شت، کيانوش  وزارت بھداۀاين را گويند. وارد خواھد گشت  از خارجً ويروس کرونا احتماالواکسين ۀاولين محمول

  .اعالم نمود) ]جدی[ديماه ١٢(جھانپور، در روز جمعه 

 توي ھای سازمان بين المللی کواکس دريافت نموده و آنگاه انستيتواکسين  ايران سھم خود را از- به گزارش ايرنا–سپس 

  . گشت ساخت ايران توليد خواھدواکسينی مشترکا ساخته و سرانجام ئی را با يک شرکت کوباواکسين پاستور ايران

فاز دوم آزمايش بر  ". کوبا با موفقيت انجام يافته استمزبور در واکسين سخنگوی وزارت بھداشت فاز انسانی ۀبه گفت

باشد، فاز سوم  که فاز دوم موفقيت آميز به فرض اين.  پاستور ايران در کوبا انجام می گيردتويانستيت انسان تحت نظر

  ".در ايران صورت خواھد گرفت

ته شده است، معرفی گشته و به سه که توسط کاشفين ايرانی ساخ  ويروس کروناواکسيناولين )  ديماه٩(مبر دس٢٩در 

  . گشتتن دواطلب مايه کوبی
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و . کار خواھد افتاده  روز آينده ب۴٠ميليون واحد در ماه عرض  ١,۵ ايرانی ويروس کرونا با قدرت واکسينخط توليد 

  د ميليون واحد در ماه خواھد رسي١٢ تا به واکسين  ماه آينده توليد۶عرض 

 کار واکسين شرکت علمی در تمامی زمينه ھای ايجاد ١۶که  ارت بھداشت، گفتحسين وطنپور، يکی از کارمندان وز

   .mRNA  مبتنی برواکسين –فعال است  DNA  متکی برواکسينتوليد  يکی از شرکت ھای. می کنند

ِکريستف ھاملمان، نمايند مريکا اگفت تحريم ھای )  ديماه٨ (٢٠٢٠مبر  دس٢٨در ايران، در   سازمان بھداشت جھانیۀُ

 کواکس.  ھای ويروس کرونا به ايران در چارچوب فعاليت کواکس نخواھد داستواکسيننمودن  چ تأثيری بر واردھي

  . برعھده دارد را١٩ – ھای کويد واکسين تأمين دسترسی سريع و عادالنه به ۀبنيادی است که وظيف

 جھانی کمک می نمائيم و از زمان آغاز  کاالھای حياتی در بازارۀ تھيۀزمين ما به ايران در "به گزارش ايلنا وی افزود

  ".تحريم ھا گردند اينکار را انجام می دھيم، زيرا انتظار داريم که در اختيار نھادن داروجات مشمول اين واگير

 را ابتياع نمايد و واکسينخواھند گرفت، ھر کشور کدامين   تصميمًکشورھای عضو کواکس، از جمله ايران، مشترکا

  .  اعالم خواھند نمودورانتصميم نھائی را مأم

  

  :مترجم ۀافزود

 تمايل کوبا به اينگار بدين خاطر است که به دليل. ميان ايران و کوبا به امضاء رسيد  در بيستم ديماه قرارداد مربوطه

. دميان مردم اين کشور وجود ندار  در کوبا، شمار کافی برای انجام فاز سوم آزمايشات در١٩کمبود نسبی مبتاليان کويد 

  )٢٠٢١ نوریج ١١رخ ؤلمان، ماپزشکان   ۀبرگرفته از روزنام(

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120022/Kuba-plant-Phase-3-Studie-seines-

Coronaimpfstoffs-im-Iran 

 

  ٢٠٢١ نوریج اول –تھران تايمز 
vaccine-19-COVID-coproducing-Cuba-Iran/456441/news/com.tehrantimes.www://https  

 


