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احتمال نیاز به تزریق ُدز بوستر 
در سالمندانی که واکسن 

سینوفارم زدند

حال  در  “دلتا”  سویه  با  بار  این  و  دیگر  بار  برای  کرونا 
دوباره  است؛  نقاط مختلف کشور  در  و گردش  پیشتازی 
نقشه کشور آتشین شده و روند تصاعدی بیماران و البته 
در  بهداشت  وزارت  چالش  همچنان  کووید،  کشته های 
روزهای پایانی کارش در دولت دوازدهم است. در شرایطی 
که هنوز از پیک چهارم کرونا به طور کامل خارج نشده 
بودیم، چند روزی است که کشور وارد پیک پنجم شده؛ 
آن هم با ویروسی که قدرت سرایتش ۶۰ برابر بیشتر از 

ویروس انگلیسی در موج قبلی است.
متخصصان تنها راه برون رفت از این شرایط و مدیریت 
آن در کشور  افزایش سرعت  و  واکسیناسیون  را  بیماری 
می دانند؛ این درحالیست که آمارهای رسمی تزریق واکسن 
حاکی از آن است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز 
واکسیناسیون علیه کووید در کشور، هنوز در مراحل ابتدایی 
آن قرار داریم؛بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا کنون ۱۴ 
میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۲۰ نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه 
میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۴۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۷ میلیون 

و ۷۶۰ هزار و ۲۶۲ ُدز رسید.
از ابتدای طرح مبحث واکسن نیز اعالم شد برای دستیابی 
به اهداف نهایی واکسیناسیون و قطع گردش ویروس، باید 
نسبت به مصون کردن حداقل ۷۰ درصد جامعه اقدام کرد 
و بر این اساس باید نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در کشور 
واکسینه شوند. در همین راستا وزارت بهداشت تاکید کرد 
که تامین واکسن کرونا در کشور را از سه طریق واردات، 
تولید داخل و تولید مشترک به شرط انتقال دانش فنی، 
پیگیر است و بر همین اساس نیز با تدوین و تصویب سند 
ملی واکسیناسیون کرونا در کشور، اولویت های تزریق گام 
به گام را اعالم کرد. هرچند واردات واکسن با چالش های 
بدعهدی  این موضوع  اصلی  دلیلی  مواجه شد که  جدی 
کشورهای سازنده واکسن در تحویل واکسن های خریداری 
شده عنوان شده است؛ هرچند بخش خصوصی نیز طی 
زمینه  در  بهداشت  وزارت  به  را  انتقادهایی  اخیر  روزهای 
تعلل در ارائه مجوز واردات مجوز واکسن وارد کرده است. 
ملی  ستاد  سخنگوی  رئیسی  علیرضا  با  راستا  همین  در 
ادامه مشروح آن  با کرونا گفت وگو کردیم که در  مقابله 

را می خوانید:
*آقای دکتر کشور ما تا کنون از چه روش هایی اقدام به 

واردات واکسن کرده است؟
جمهوری اسالمی ایران از زمان شیوع بحران کرونا از چند 
طریق اقدام به تامین واکسن کرونا کرد. تأمین واکسن از 
طریق کواکس، واردات واکسن از کشورهای مختلف، تولید 
مشترک واکسن و تولید داخل از جمله روش هایی بود که 
وزارت بهداشت وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تمام 
تالش خود را طی این مدت به کار گرفتند تا واکسن مورد 
نیز دولت  تامین کنند. در راستای واردات واکسن  را  نیاز 
قراردادی را با کشورهای چین، روسیه بسته شد، همچنین 
از طریق کواکس ۱۶.8 میلیون دز واکسن قرار بود به دست 

ما برسد که این موضوع محقق نشد.
*واردات واکسن از روسیه به چه دلیل متوقف شد؟

در این مدت وزارت امور خارجه تالش های زیادی را انجام 
تالش های  نیز  مختلف  کشورهای  در  ما  سفرای  و  داد 
بسیاری انجام دادند اما مشکالتی در این زمینه ایجاد شد، 
سفیر ما در کشور روسیه تالش خود را برای بستن قرارداد 
خرید واکسن به کار گرفت و این موضوع محقق شد اما 
در آن دوران میزان تولید واکسن در این کشور به میزان 
کافی نبود، هر کشوری که با پیک کرونا مواجه می شود 
سعی می کند ابتدا نیاز خود را تامین کند و بعد از آن اقدام 
به صادرات واکسن کندو با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در این کشور و کافی نبودن تولید واکسن منجر به ایجاد 
وقفه در روند ارسال واکسن به کشور شد و درحال حاضر به 
دلیل شیوع بیماری در این کشور خبری از ارسال واکسن به 
ایران نیست، اما خط تولید مشترکی که در ایران راه افتاده 
است از شهریور ماهیانه سه الی چهار میلیون دز واکسن 

تحویل خواهد داد.
میزان  و  است  دلتا  موج  درگیر  شدت  به  روسیه  کشور 
واکسیناسیون روسیه نسبت به سایر کشورهای واکسن ساز 
و تولیدکننده واکسن باال نیست، درحال حاضر اسپوتنیک 
ماهانه ۵ میلیون دز واکسن تولید می کند که این میزان 
نیز در کشور روسیه مصرف می شود، همچنین خط تولید 
واکسن روسی در کشورهای دیگر نیز تکمیل نشده است و 
روسیه توانایی اینکه بتواند تا شهریور یا مهر قرارداد خود را 

نهایی کند شدنی نیست.
*بخش خصوصی تاکنون چقدر واکسن وارد کرده است؟ 

بخش خصوصی تاکنون ۳8 مجوز از سازمان غذا و دارو 
دریافت کرده است اما موفق به واردات واکسن در حجم 
کشور  وارد  که  واکسنی  بیشترین  است.  نکرده  گسترده 
به جز ۳۱۴ هزار دز  از طریق، بخش خصوصی  می شود 
در  توفیقی  کرد  وارد  روسیه  از  که  آسترازنکایی  واکسن 
واردات واکسن نداشت، که آن هم تنها دو الی سه هفته 
تاریخ مصرف داشت و ما بالفاصله پس از واردات اقدام به 

توزیع آن کردیم.
کشورهای  در  واکسن  تولید  وضعیت  اکنون  آنجاکه  از 
خصوصی  بخش  امیدواریم  است  داشته  افزایش  اروپایی 
نقش فعال تری در زمینه واردات واکسن داشته باشد. به 
طور مثال کشور کانادا ۳.۷ برابر مصرف مردم واکسن پیش 
خرید کرد و باالی 8۰ درصد جمعیت خود را واکسینه کرده 

است به طور مثال این کشور مازاد واکسن خود را صادر ا 
اهدا کرد که می توان از این فرصت ها برای تامین واکسن 

استفاده کرد.
*آقای دکتر کشور ایران از جمله کشورهایی بود که در 
کواکس عضو شد و مقرر شد از این طریق بخشی واکسن 
مورد نیازش را تامین کند اما این اتفاق رخ نداد؛ دلیل این 

موضوع چیست؟
دز  میلیون  دو  اسفندماه  در  بود  قرار  کواکس  کار  و  ساز 
واکسن به ایران تحویل داده شود اما بعدا اعالم شد که 
۱.۲ میلیون دز تحویل ایران می شود و سپس اعالم شد 
که این واکسن ها فروردین به ایران تحویل داده می شود 
و در نهایت اعالم شد که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دز واکسن 
به ایران تحویل داده می شود. اروپایی ها و واکسن سازان 
بزرگ دنیا به تعهد خود به ساز و کار کواکس پایبند نبودند 
که همین موضوع منجر به این شد که این ساز و کار به 
درستی عملیاتی نشود، اما بر اساس رایزنی ها مقرر شده 
است طی ماه های آینده ۴.۵ میلیون دز واکسن به دست 
ما برسد. متاسفانه کارشکنی های کشورهای متعهد به سبد 

کواکس منجر به ایجاد اختالل شد.
تولیدی  باید ۲۰ درصد واکسن های  در سازوکار کواکس 
کشورهای سازنده به این سبد واگذار شود تا از این طریق 
کشورهایی که توانایی ساخت واکسن را ندارند نیز بتوانند 
مردم خود را واکسینه کنند. کشورهای ثروتمند استکباری 
و  کردند  توجه  خود  کشور  مردم  به  تنها  و  کردن  عمل 

تعهدشان را زیر پا گذاشتند.
این مشکل تنها برای کشور ما ایجاد نشد بلکه کشورهای 
این  از طریق  واکسن  تامین  روند  در  اخالل  با  نیز  دیگر 

سازوکار مواجه شدند.
*واکسن تولید مشترک با کوبا در چه حالی است؟ و میزان 

تولید واکسن چقدر خواهد بود؟
تولید واکسن مشترک با کشور کوبا برای تولید مشترک 
آمریکا تالش کرد  زمینه هم کشور  این  در  اما  آغاز شد 
اما  کند  ایجاد  اخالل  کوبا  بانک های  برخی  تحریم  با 
خوشبختانه روند کار تولید واکسن با کوبا متوقف نشد، این 
واکسن یکی از واکسن های موثر در پیشگیری از ابتال به 
کرونا است. از مهرماه ۵۰۰ هزار دز از این واکسن به کشور 
خواهد رسید، واکسن کووپاستور تا پایان سال نهایت به 
۳ الی ۴ میلیون دز تولید خواهد رسید و در کشور توزیع 

می شود.
را  آتی  ماه های  طی  واکسن  واردات  وضعیت  *آخرین 

تشریح کنید؟
وضعیت واردات با توجه به فعالیت های وزارت امور خارجه 
واکسن  دز  میلیون   8 مرداد  آخر  تا  و  است  یافته  بهبود 
دریافت خواهیم کرد، ۲۰ میلیون دز تا آخر شهریور و ۳۰ 
میلیون دز مهر و آبان به دست ما می رسد که عمده آن 
از کشور چین خواهد بود، پیش بینی می شود تا پایان پاییز 
۴۰ میلیون دز واکسن اضافه بر واکسن های ذکر شده به 
دست ما برسد، وضعیت واردات واکسن بهبود خواهد یافت 
تکمیل  در حال  اروپایی  اغلب کشورهای  اینکه  دلیل  به 
واکسیناسیون هستند و خط تولید واکسن ها در کشورهای 
مختلف پیشرفت های قابل توجهی داشته است لذا وضعیت 

واردات واکسن به مراتب بهبود خواهد یافت.
آیا  واکسن چیست؟  تامین  زمینه  در  احمر  *نقش هالل 
واردات واکسن از کشور چین به تنهایی توسط هالل احمر 

انجام می شود؟
خیر؛ هالل احمر تنها نقش انتقال دهنده واکسن به کشور 
را بر عهده دارد و کار اصلی توسط وزارت امور خارجه انجام 
بانک  نیز  فنی  اقدامات  و  ارز  تامین  زمینه  در  و  می شود 
مرکزی و وزارت بهداشت انجام می شود، این ادعا که تنها 
است صحیح  کرده  واکسن  واردات  به  اقدام  احمر  هالل 
نیست، به دلیل موضوع تحریم ها کشور چین واکسن را 
به صلیب سرخ تحویل می دهد، صلیب سرخ واکسن ها به 

هالل احمر تحویل داده و وارد کشور می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقالبه با کرونا ضمن تشریح دالیل 
واردات ناکام واکسن های کرونا طی ماه های اخیر از واردات 

میلیون ها دز واکسن طی ماه های آتی خبر داد.
حال  در  “دلتا”  سویه  با  بار  این  و  دیگر  بار  برای  کرونا 
دوباره  است؛  نقاط مختلف کشور  در  و گردش  پیشتازی 
نقشه کشور آتشین شده و روند تصاعدی بیماران و البته 
در  بهداشت  وزارت  چالش  همچنان  کووید،  کشته های 
روزهای پایانی کارش در دولت دوازدهم است. در شرایطی 

که هنوز از پیک چهارم کرونا به طور کامل خارج نشده 
بودیم، چند روزی است که کشور وارد پیک پنجم شده؛ 
آن هم با ویروسی که قدرت سرایتش ۶۰ برابر بیشتر از 

ویروس انگلیسی در موج قبلی است.
متخصصان تنها راه برون رفت از این شرایط و مدیریت 
افزایش سرعت آن در کشور  و  واکسیناسیون  را  بیماری 
می دانند؛ این درحالیست که آمارهای رسمی تزریق واکسن 
حاکی از آن است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز 
واکسیناسیون علیه کووید در کشور، هنوز در مراحل ابتدایی 
آن قرار داریم؛بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا کنون ۱۴ 
میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۲۰ نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه 
میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۴۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۷ میلیون 

و ۷۶۰ هزار و ۲۶۲ ُدز رسید.
از ابتدای طرح مبحث واکسن نیز اعالم شد برای دستیابی 
به اهداف نهایی واکسیناسیون و قطع گردش ویروس، باید 
نسبت به مصون کردن حداقل ۷۰ درصد جامعه اقدام کرد 
و بر این اساس باید نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در کشور 
واکسینه شوند. در همین راستا وزارت بهداشت تاکید کرد 
که تامین واکسن کرونا در کشور را از سه طریق واردات، 
تولید داخل و تولید مشترک به شرط انتقال دانش فنی، 
پیگیر است و بر همین اساس نیز با تدوین و تصویب سند 
ملی واکسیناسیون کرونا در کشور، اولویت های تزریق گام 
به گام را اعالم کرد. هرچند واردات واکسن با چالش های 
بدعهدی  این موضوع  اصلی  دلیلی  مواجه شد که  جدی 
کشورهای سازنده واکسن در تحویل واکسن های خریداری 
شده عنوان شده است؛ هرچند بخش خصوصی نیز طی 
زمینه  در  بهداشت  وزارت  به  را  انتقادهایی  اخیر  روزهای 
تعلل در ارائه مجوز واردات مجوز واکسن وارد کرده است. 
ملی  ستاد  سخنگوی  رئیسی  علیرضا  یا  راستا  همین  در 
ادامه مشروح آن  با کرونا گفت وگو کردیم که در  مقابله 

را می خوانید:
*آقای دکتر کشور ما تا کنون از چه روش هایی اقدام به 

واردات واکسن کرده است؟
جمهوری اسالمی ایران از زمان شیوع بحران کرونا از چند 
طریق اقدام به تامین واکسن کرونا کرد. تأمین واکسن از 
طریق کواکس، واردات واکسن از کشورهای مختلف، تولید 
مشترک واکسن و تولید داخل از جمله روش هایی بود که 
وزارت بهداشت وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تمام 
تالش خود را طی این مدت به کار گرفتند تا واکسن مورد 
نیز دولت  تامین کنند. در راستای واردات واکسن  را  نیاز 
قراردادی را با کشورهای چین، روسیه بسته شد، همچنین 
از طریق کواکس ۱۶.8 میلیون دز واکسن قرار بود به دست 

ما برسد که این موضوع محقق نشد.
*واردات واکسن از روسیه به چه دلیل متوقف شد؟

در این مدت وزارت امور خارجه تالش های زیادی را انجام 
تالش های  نیز  مختلف  کشورهای  در  ما  سفرای  و  داد 
بسیاری انجام دادند اما مشکالتی در این زمینه ایجاد شد، 
سفیر ما در کشور روسیه تالش خود را برای بستن قرارداد 
خرید واکسن به کار گرفت و این موضوع محقق شد اما 
در آن دوران میزان تولید واکسن در این کشور به میزان 
کافی نبود، هر کشوری که با پیک کرونا مواجه می شود 
سعی می کند ابتدا نیاز خود را تامین کند و بعد از آن اقدام 
به صادرات واکسن کندو با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در این کشور و کافی نبودن تولید واکسن منجر به ایجاد 
وقفه در روند ارسال واکسن به کشور شد و درحال حاضر به 
دلیل شیوع بیماری در این کشور خبری از ارسال واکسن به 
ایران نیست، اما خط تولید مشترکی که در ایران راه افتاده 
است از شهریور ماهیانه سه الی چهار میلیون دز واکسن 

تحویل خواهد داد.
میزان  و  است  دلتا  موج  درگیر  شدت  به  روسیه  کشور 
واکسیناسیون روسیه نسبت به سایر کشورهای واکسن ساز 
و تولیدکننده واکسن باال نیست، درحال حاضر اسپوتنیک 
ماهانه ۵ میلیون دز واکسن تولید می کند که این میزان 
نیز در کشور روسیه مصرف می شود، همچنین خط تولید 
واکسن روسی در کشورهای دیگر نیز تکمیل نشده است و 
روسیه توانایی اینکه بتواند تا شهریور یا مهر قرارداد خود را 

نهایی کند شدنی نیست.
*بخش خصوصی تاکنون چقدر واکسن وارد کرده است؟ 

بخش خصوصی تاکنون ۳8 مجوز از سازمان غذا و دارو 
دریافت کرده است اما موفق به واردات واکسن در حجم 

کشور  وارد  که  واکسنی  بیشترین  است.  نکرده  گسترده 
به جز ۳۱۴ هزار دز  از طریق، بخش خصوصی  می شود 
در  توفیقی  کرد  وارد  روسیه  از  که  آسترازنکایی  واکسن 
واردات واکسن نداشت، که آن هم تنها دو الی سه هفته 
تاریخ مصرف داشت و ما بالفاصله پس از واردات اقدام به 

توزیع آن کردیم.
کشورهای  در  واکسن  تولید  وضعیت  اکنون  آنجاکه  از 
خصوصی  بخش  امیدواریم  است  داشته  افزایش  اروپایی 
نقش فعال تری در زمینه واردات واکسن داشته باشد. به 
طور مثال کشور کانادا ۳.۷ برابر مصرف مردم واکسن پیش 
خرید کرد و باالی 8۰ درصد جمعیت خود را واکسینه کرده 
است به طور مثال این کشور مازاد واکسن خود را صادر ا 
اهدا کرد که می توان از این فرصت ها برای تامین واکسن 

استفاده کرد.
*آقای دکتر کشور ایران از جمله کشورهایی بود که در 
کواکس عضو شد و مقرر شد از این طریق بخشی واکسن 
مورد نیازش را تامین کند اما این اتفاق رخ نداد؛ دلیل این 

موضوع چیست؟
دز  میلیون  دو  اسفندماه  در  بود  قرار  کواکس  کار  و  ساز 
واکسن به ایران تحویل داده شود اما بعدا اعالم شد که 
۱.۲ میلیون دز تحویل ایران می شود و سپس اعالم شد 
که این واکسن ها فروردین به ایران تحویل داده می شود 
و در نهایت اعالم شد که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دز واکسن 
به ایران تحویل داده می شود. اروپایی ها و واکسن سازان 
بزرگ دنیا به تعهد خود به ساز و کار کواکس پایبند نبودند 
که همین موضوع منجر به این شد که این ساز و کار به 
درستی عملیاتی نشود، اما بر اساس رایزنی ها مقرر شده 
است طی ماه های آینده ۴.۵ میلیون دز واکسن به دست 
ما برسد. متاسفانه کارشکنی های کشورهای متعهد به سبد 

کواکس منجر به ایجاد اختالل شد.
تولیدی  باید ۲۰ درصد واکسن های  در سازوکار کواکس 
کشورهای سازنده به این سبد واگذار شود تا از این طریق 
کشورهایی که توانایی ساخت واکسن را ندارند نیز بتوانند 
مردم خود را واکسینه کنند. کشورهای ثروتمند استکباری 
و  کردند  توجه  خود  کشور  مردم  به  تنها  و  کردن  عمل 

تعهدشان را زیر پا گذاشتند.
این مشکل تنها برای کشور ما ایجاد نشد بلکه کشورهای 
این  از طریق  واکسن  تامین  روند  در  اخالل  با  نیز  دیگر 

سازوکار مواجه شدند.
*واکسن تولید مشترک با کوبا در چه حالی است؟ و میزان 

تولید واکسن چقدر خواهد بود؟
تولید واکسن مشترک با کشور کوبا برای تولید مشترک 
آمریکا تالش کرد  زمینه هم کشور  این  در  اما  آغاز شد 
اما  کند  ایجاد  اخالل  کوبا  بانک های  برخی  تحریم  با 
خوشبختانه روند کار تولید واکسن با کوبا متوقف نشد، این 
واکسن یکی از واکسن های موثر در پیشگیری از ابتال به 
کرونا است. از مهرماه ۵۰۰ هزار دز از این واکسن به کشور 
خواهد رسید، واکسن کووپاستور تا پایان سال نهایت به 
۳ الی ۴ میلیون دز تولید خواهد رسید و در کشور توزیع 

می شود.
را  آتی  ماه های  طی  واکسن  واردات  وضعیت  *آخرین 

تشریح کنید؟
وضعیت واردات با توجه به فعالیت های وزارت امور خارجه 
واکسن  دز  میلیون   8 مرداد  آخر  تا  و  است  یافته  بهبود 
دریافت خواهیم کرد، ۲۰ میلیون دز تا آخر شهریور و ۳۰ 
میلیون دز مهر و آبان به دست ما می رسد که عمده آن 
از کشور چین خواهد بود، پیش بینی می شود تا پایان پاییز 
۴۰ میلیون دز واکسن اضافه بر واکسن های ذکر شده به 
دست ما برسد، وضعیت واردات واکسن بهبود خواهد یافت 
تکمیل  در حال  اروپایی  اغلب کشورهای  اینکه  دلیل  به 
واکسیناسیون هستند و خط تولید واکسن ها در کشورهای 
مختلف پیشرفت های قابل توجهی داشته است لذا وضعیت 

واردات واکسن به مراتب بهبود خواهد یافت.
آیا  واکسن چیست؟  تامین  زمینه  در  احمر  *نقش هالل 
واردات واکسن از کشور چین به تنهایی توسط هالل احمر 

انجام می شود؟
خیر؛ هالل احمر تنها نقش انتقال دهنده واکسن به کشور 
را بر عهده دارد و کار اصلی توسط وزارت امور خارجه انجام 
بانک  نیز  فنی  اقدامات  و  ارز  تامین  زمینه  در  و  می شود 
مرکزی و وزارت بهداشت انجام می شود، این ادعا که تنها 
است صحیح  کرده  واکسن  واردات  به  اقدام  احمر  هالل 
نیست، به دلیل موضوع تحریم ها کشور چین واکسن را 
به صلیب سرخ تحویل می دهد، صلیب سرخ واکسن ها به 

هالل احمر تحویل داده و وارد کشور می شود.
برخی  هجمه  مورد  اخیر  روزهای  طی  برکت  *واکسن 
افراد قرار گرفت؛ اثر بخشی این واکسن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
تزریق  برکت  واکسن  دز  میلیون  یک  از  بیش  تاکنون 
کرده ایم که با کمترین عرضه مواجه بوده است، خوشبختانه 
استقبال از تزریق این واکسن مطلوب بوده است و با نهایی 
خواهد  منتشر  آن  نتایج  زودی  به  مطالعات  نتایج  شدن 
شد. با راه افتادن خط تولید صنعتی کشور از واکسن های 
خارجی بی نیاز خواهد شد، ما نیاز به تولید داخل داشتیم 
به دلیل اینکه بیماری کرونا به راحتی دنیا را رها نخواهد 
کرد؛ واکسن برکت واکسن خوبی است که در آینده خود را 

به دنیا ثابت خواهد کرد.

دالیل واردات ناکام واکسن های »کرونا«

اما  درباره  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رییس 
ویروس  این  واریانت های مختلف  بر  کرونا  واکسن های  تاثیرگذاری  در خصوص  اگرها  و 

توضیح داد.
دکتر علیرضا ناجی با اشاره به اما و اگرهایی که درباره میزان ایمنی زایی واکسن سینوفارم 
مطرح شده است، گفت: طبق حرف سازمان جهانی بهداشت بهترین واکسن، اولین واکسنی 
واکسن  اینکه یک  برای  واقعا صبر کردن  قرار می گیرد.  در دسترس هر کسی  که  است 
دیگری را انتخاب کرده و تزریق کنیم، اشتباه است. درباره سینوفارم مطالعات نشان داده 
است که سینوفارم در افرادی که سن باالی ۶۰ سال دارند، ممکن است عملکرد مناسبی 

نداشته باشد.
وی افزود: البته باید توجه کرد که در هر صورت نسبت به قبل از تزریق واکسن سینوفارم 
در سنین باال، اکنون تعداد و درصد موارد مرگ ومیرمان کمتر شده است. بنابراین مقداری 
بیماری جدیدی است و واکسن های  بیماری کووید ۱۹  به هر حال  بوده است.  تاثیرگذار 
مختلفی که وارد بازار می شوند، مطالعات مختلف بر رویشان انجام شده و اطالعات جدید 
درباره آن ها به دست می آید و آن زمان است که باید برنامه ریزی مان برای تزریق واکسن 
در گروه های سنی مختلف یا در بیماران و افرادی که بیماران خاصی را دارند، باید تجدید 

نظر و برنامه ریزی کنیم.
ناجی با بیان اینکه در دنیا نشان داده شده که سینوفارم در گروه های سنی پایین تر از ۶۰ 
سال عملکرد مناسبی دارد، گفت: در عین حال می دانیم که تمام واکسن هایی که درباره 
آن ها صحبت می کنیم، عملکردشان در برابر واریانت های ووهان و واریانت هایی که اوایل 
تمامی  و  آمده  جدید  واریانت های  اکنون  که  حالی  در  است.  شده  بررسی  بوده،  پاندمی 
نوع  اینکه  به  بسته  حال  دارند.  را  کفایت  کاهش  جدید  واریانت های  به  نسبت  واکسن ها 

واکسن چه باشد، تاثیرات شان در برابر واریانت های جدید کمتر یا بیشتر می شود.
و  مطالعه  این  باید  تزریق کرده اند، گفت:  باالی ۶۰ سالی که سینوفارم  افراد  درباره  وی 
برنامه ریزی از سوی وزارت بهداشت انجام شود و اگر نقصانی وجود دارد که به نظر می آید 
وجود دارد، باید به فکر دوزهای بوستر یا یادآور برای این گروه ها باشند. به هر حال هم 
کادر درمان و هم افرادی که در سنین باال بودند و واکسن را تزریق کرده اند، پنج تا شش 
ماه از واکسیناسیون شان گذشته و بر این اساس باید به فکر دوزهای بوستر بود که بر اساس 

مطالعاتی که انجام می شود، می توان از این اقدام جواب گرفت.
ناجی ادامه داد: بسته به نوع واکسن، دوز بوستر بین شش تا ۱۰ ماه بعد از واکسیناسیون 
می تواند تزریق شود و معموال توصیه بعد از شش ماه می شود. به خصوص در گروه های 
سنی باال که ریسک باالتری دارند یا  کادر درمان که برخورد بیشتری با بیماران دارند یا 
کسانی که بیماری های زمینه ای دارند، توصیه می شود که دوز بوستر برایشان تزریق شود. 
به عنوان مثال کشو انگلستان دارد بررسی می کند تا در اوایل پاییز باالی ۵۰ سال را واکسن 
تزریق کرده،  برای کسانیکه سینوفارم  کرده  اعالم  امارات هم  در عین حال  بزند.  بوستر 

می خواهد دوز بوستر فایزر را آغاز کند.
ناجی گفت: به هر حال این برنامه ریزی ها وجود دارد، اما سازمان جهانی بهداشت مخالفتی 
منطقی هم با این موضوع دارد و اعالم می کند ما در موقعیتی هستیم که اگر شرکت ها 
توانایی تولید واکسن های بیشتری را دارند، نباید این را به کشورهای ثروتمند اختصاص 
تزریق  واکسن  هنوز  که  افرادی  و  کشورها  اختیار  در  را  واکسن ها  این  باید  بلکه  دهند، 
نکرده اند، قرار دهیم. البته این موضوع نفی کننده اثرات واکسن بوستر و مزایایی که دارد آن 
هم با توجه به واریانت هایی که دارد ایجاد می شود، نیست. بنابراین دوز بوستر مهم است 
و هرچه بتوانیم سطح آنتی بادی های خنثی کننده را باال ببریم، منفعت بهتری را در برابر 

واریانت های کرونا پیدا می کنیم.
وی با بیان اینکه البته می دانیم که بسیاری از مردم در دنیا واکسن تزریق نکرده اند و با 
توجه به اینکه همه ما در برابر کرونا در یک کشتی قرار داریم، باید این مسائل را هم در نظر 
بگیریم، گفت: از نظر علمی توصیه بر این است که پلتفرم واکسن در دوز بوستر تغییر کند.

ناجی درباره میزان ایمنی زایی واکسن ها در برابر ابتالی به کرونا یا مرگ و میر ناشی از آن، 
گفت: در حال حاضر با توجه به واریانت های جدیدی که آمده است، این موضوع که فردی 
که واکسن تزریق کرده است به هیچ عنوان دچار بیماری نشده یا بیماری اش شدید و منجر 
به مرگ و میر نمی شود، صدق نمی کند. عملکرد واکسن ها در زمانی مورد آزمون بالینی 
قرار گرفت که واریانت های ووهان و آلفا را داشتیم، اما واریانت های جدید به ویژه در دلتا 
و ... که هم سرعت انتقال و تکثیر بسیار باال و خصوصیات ایمن گریزی باالتری دارد و با 
توجه به اینکه ژنتیک جمعیت های مختلف متفاوت است و بیماری های زمینه ای که دارند، 
متفاوت است و این واریانت های جدید می توانند خیزهای بسیار شدیدی را ایجاد کنند. بر 
این اساس دیگر اکنون درباره اینکه واکسن ها ۱۰۰ درصد از بیماری عالمت دار یا مرگ ومیر 

جلوگیری می کنند، نمی توان اظهارنظر کرد.
وی افزود: البته عمدتا اعالم می شود که واکسن ها می توانند از بیماری های شدید، بستری 
نوع  به  توجه  با  دارد.  هم  نقض  موارد  اما  کنند،  جلوگیری  مرگ  و  یو  آی سی  در  شدن 
واکسن ها، بیماری های زمینه ای و ژنتیک افراد، اقدامات کنترلی غیردرمانی و شدت رعایت 
این  در  می توانند  و...  مسافرت  از  ممانعت  فاصله،  رعایت  زدن،  ماسک  شامل  که  آن ها 

موضوع موثر باشند.
وی تاکید کرد: فعال ایمن ترین راه رعایت پروتکل های بهداشتی است. ما همچنان باید در 
زمینه واکسیناسیون بسیار اهتمام داشته باشیم. نمی توان گفت که واکسن ها بی تاثیر شدند، 
بلکه ممکن است تاثیر آن ها کمتر شده باشد. بر همین اساس با توجه به این موضوع و با 
توجه به واریانت های جدیدی که آمدند، می توانند از سیستم ایمنی فرار کرده و پیک های 

بسیار بزرگی را ایجاد کنند چون قدرت انتقال شان باال رفته است.
وی گفت: بنابراین عالوه بر واکسیناسیون که باید با واکسن های موجود انجام شود، اقدامات 
کنترلی غیر درمانی وجه بسیار قوی تری پیدا می کند. اقدامات کنترلی می تواند گردش ویرو 

احتمال نیاز به تزریق ُدز بوستر در سالمندانی که واکسن سینوفارم زدند
س و سرعت انتقال ویروس را به افراد کاهش دهد و هرچه گردش ویروس کمتر شود، 
تعداد موارد پایین تر آمده و واریانت ها ممکن است که به وجود نیایند. بنابراین این اقدامات 
بسیار مهم هستند و در تکمیل آن با انجام واکسیناسیون می توانیم در کنترل کووید موفق 

باشیم.
ناجی ادامه داد: با توجه به اینکه این اقدامات در کشورها شدت و ضعف دارند و در کشورمان 
را  و الک داون  قرمز  شرایط  در  محدودیت ها  اجرای  در  را  الزم  جدیت  که  می بینیم  هم 
از این است که  اما ترسم  اینجا باز هم نقش واکسیناسیون بسیار بیشتر می شود.  نداریم؛ 
اگر این اقدامات را جدی نگیریم، واکسیناسیون هم تحت تاثیر قرار بگیرد. البته دنیا هم 
باید به سمت واکسن هایی با پلتفرم های کاراتر و فرموالسیون جدیدتر بر علیه واریانت های 

موجود رود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
های  آسیب  و  جرائم  بندی  اولویت  طرح  آغاز  از 
این  مطالعات  و  برآورد  اداره  توسط  اجتماعی 
پایه  اطالعات  به  یابی  دست  رویکرد  با  معاونت 

برای اجرای طرح های هدفمند بعدی خبر داد.
“کوروش احمدیوسفی” امروز ۲۱ مردادماه با اشاره 
عمیق  شناسایی  نیازمند  مقتدر  پلیس  اینکه  به 
تعامالت  بر  کامل  اشراف  و  اجتماعی  های  الیه 
سطح جامعه است، گفت: این شناخت را از طریق 

تخصصی کردن حوزه های عمل در ساختارهای 
مطالعاتی پلیس مورد توجه قرار داده ایم.

وی افزود: پیشگیری بدون پیش بینی امکان پذیر 
نیست و عالوه بر آن به دلیل اینکه ماموریت ها و 
عملکرد پلیس مستقیما افکار عمومی را متاثر می 
کند پیش بینی در عملیات انتظامی یکی از اقدامات 

مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
اولویت  طرح  اجرای  به  اشاره  با  احمدیوسفی 
داد:  ادامه  اجتماعی  های  آسیب  و  جرائم  بندی 

اجرای  این طرح سراسری  اجرای  از  پلیس  هدف 
ماموریت ها و وظایف، تعامل با جامعه و افزایش 
احساس امنیت اجتماعی است که بدون پیش بینی 

اولیه این امر به سختی امکان پذیر است.
تاکید  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
مطالعات  و  برآورد  اداره  در  ما  همکاران  کرد: 
اجتماعی همواره در صدد هستند تا با بررسی دقیق 
پدیده ها و معضالت اجتماعی، رویکرد پیشگیرانه 
اتفاقات و  از بروز  باشند و در حد توان  ای داشته 

حوادث نامطلوب در حوزه نظم و امنیت جلوگیری 
کنند.

پیشگیرانه  های  فعالیت  تمام  الزمه  گفت:  وی 
دولتی  های  سازمان  و  ادارات  مشارکت  و  تعامل 
خوبی  بسیار  ارتباط  بحمداهلل  که  است  پلیس  با 
بتوانیم  امیدواریم  و  است  برقرار  ها  ارگان  این  با 
در  چشمگیری  اقدامات  جانبه  همه  مشارکت  با 
راستای پیشگیری و کاهش جرائم با نگاه دانشی و 

مطالعاتی انجام دهیم.

طرح اولویت بندی جرائم و آسیب های اجتماعی در استان کرمان اجرا می شود
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عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر 
اینکه یکی از اقدامات برای مقابله با وضعیت بحرانی کرونا، 
از  بزرگی  بخش  گفت:  است،  زندگی  سبک  در  نظر  تجدید 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل این است که مردم 
روشن  برایشان  پروتکل ها  رعایت  فلسفه  و  نشده اند  توجیه 
افراد مطمئن باشند که رعایت پروتکل های  نشده است. اگر 
بهداشتی می تواند سالمت خود و خانواده شان را ارتقاء ببخشد 
باور  این  به  هنوز  مردم  اما  کرد،  خواهند  رعایت  را  آن  حتما 

نرسیده اند که این توصیه ها، توصیه های سیاسی نیست.
عباسعلی یزدانی ضمن تشریح راه های مقابله با ویروس کرونا 
به تاثیر این ویروس بر ابعاد مختلف جوامع اشاره کرد و گفت: 
بر اساس اخبار و اظهارات متخصصان، جریان پاندمی کرونا 
گونه های جدیدی  و  است؛ شکل ها  پیچیده تر شدن  حال  در 
سابقه ای  ویروس،  جدید  انواع  و  شوند  می  ظاهر  ویروس  از 
در تاریخ پزشکی ندارد، این موضوع کار را برای پزشکان و 
از سوی  کند.  مردم سخت تر می  و  درمانی  تیم  متخصصین 
لحاظ  به  متنوعی  فشارهای  با  دنیا  در  بیماری  این  دیگر، 
اجتماعی، زیست محیطی و در ایران به لحاظ اقتصادی همراه 
کرده  سخت تر  را  وضعیت  تحمل  نیز،  روند  همین  که  بوده 

است. 
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا به ویژه در ایران با مسائل و 
فشارهای اقتصادی همراه شده است که فشار مضاعفی را به 
با مردم کشور پرداخت  ابراز همدردی  مردم وارد می کند، به 
و  است  بد  اقتصادی  وضعیت  که  می دانیم  ما  همه  گفت:  و 
ندارد  را  مردم  از  کافی  حمایت  توان  مالی  لحاظ  به  دولت 
دلیلی  هر  به  شده  اندیشیده  تاکنون  که  هم  تصمیم هایی  و 
پاسخگو نبوده یا مسئولیت پذیری الزم از سوی مسئوالن به 
اندازه کافی وجود نداشته یا سیاست های اتخاذ شده به میزان 
کافی مبتنی بر شواهد نبوده است و در نهایت، حمایتی که باید 
از شاغلین و آحاد مردم می شده، اتفاق نیفتاده و طبیعتا توصیه 
بمانند  خانه  در  یا  بروند،  سرکار  به  کمتر  مردم  اینکه  برای 

نتوانست اثرگذار باشد.
این مددکار اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر، آنطور که باید 
الزم  کارایی  بزرگ  در شهرهای  ویژه  به  نقل  و  حمل  نظام 
و  نظام حمل  به طور کلی  و  اتوبوس ها  و  متروها  و  ندارد  را 
برسانند  مقصد  به  موقع  به  را  مردم  نمی توانند  عمومی  نقل 
مسؤلیت  است.  کرده  کمک  جمعیت  ازدحام  به  خود  این  و 
این مشکالت برعهده مدیران و حاکمان است که باید مرتفع 

می شد اما نشده است. 
عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره 
افراد،  برخی  از سوی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  به 
پاندمی  دوره  به طوالنی شدن  باتوجه  دیگر،  از سوی  گفت: 
بیماری کرونا، سبک زندگی مردم که برآمده از تاریخ، آداب 
و رسوم مقبول بوده مختل شده و به مرور هم جذابیت اخبار 
از بین رفته است و اکنون فقط خستگی آن باقی مانده است. 
ممکن است مردم دیگر توان اینکه بخواهند اخبار بد جدید را 
گوش کنند، نداشته باشند و این موضوع باعث می شود کمتر 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
وی با طرح این پرسش که آیا تنها نادیده گرفتن مالحظات 
خود  سخنان  است؟،  مناسبی  حل  راه  بهداشتی  پروتکلهای 
اعتراض  نشانه  به  باشد  قرار  اگر  کرد:  تکمیل  اینطور  را 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم و جان یکدیگر را به 
خطر بیندازیم، آن اعتراض معقول و پایدار نیست. باتوجه به 
اینکه رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی به سالمت عمومی 
جامعه خدشه های پرهزینه ای وارد می کند، باید مردم این اصل 
را مدنظر داشته باشند تا هزینه کمتری به هموطنانمان وارد 

شود.
به  پروتکل ها  رعایت  عدم  از  بزرگی  بخش  است  معتقد  وی 
رعایت  فلسفه  و  نشده اند  توجیه  مردم  که  است  این  دلیل 
پروتکل های بهداشتی برایشان روشن نشده است. اگر مردم 
نسبت به پروتکل های بهداشتی اطمینان داشته باشند، رعایت 
پروتکل ها چندان کار سختی نیست؛ یعنی اگر افراد مطمئن 
باشند که رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند سالمت خود 
و خانواده شان را ارتقا ببخشد حتما آن رعایت خواهند کرد، اما 
مردم هنوز به این باور نرسیده اند که این توصیه ها، توصیه های 

سیاسی نیست.
گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
به  که  داشته هایی  از  بسیاری  و  جامعه  توسعه  برای  ناچاریم 
خاطر آنها هزینه دادیم، همبستگی اجتماعی را یادآوری کنیم؛ 
اگر  و  هستیم  مرتبط  یکدیگر  به  ما  همه  که  آوریم  یاد  به 
سالمت یک نفر به خطر می افتد، سالمت همه افراد آن جامعه 

نیز به خطر می افتد. 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای  اینکه  بیان  با  یزدانی 
راستای مقابله با کرونا باید به دو بعد از مسئولیت در جامعه 
برعهده  جامعه،  در  مسئولیت  از  بعد  یک  گفت:  کنیم،  توجه 
حاکمان است که اعتمادی که در جامعه ضعیف شده را ترمیم 
برگردانند.  را  مردم  اعتماد  مختلف  استراتژی های  با  و  کنند 
چه  پاندمی  این  نیست  مشخص  چون  دیگر  سوی  از  اما 
زمانی تمام می شود نیاز است مردم نیز در سبک زندگی خود 
تجدیدنظر کنند؛ بخشی از این سبک زندگی، زندگی فردی و 
شخصی است و بخشی دیگر در ارتباطات اجتماعی است که 
باید در این دو بخش مردم تجدیدنظر کنند،  یکی از اقدامات 
برای مقابله با این وضعیت بحرانی، خودمراقبتی است. باید به 
مراقبت از خودمان بیشتر توجه کنیم، رفتارهای ناسالم را تغییر 

دهیم و رفتارهای سالم و بهداشتی را تمرین کنیم. 

رعایت پروتکل های بهداشتی،  
توصیه ای سیاسی نیست

به گفته مدیر عامل بیمه البرز در حال حاضر و در وضعیت 
با  بیمه  صنعت  کرونا،  ویروس  شیوع  و  اقتصادی  موجود 
چالش های بسیاری مواجه شده است. البته وی ابراز داشته 
که بیمه البرز در سال گذشته با افزایش جذب بیمه گذار و 

سوددهی روبه رو بوده است.
اخیر  نیم  و  سال  یک  طی  کرونا  ویروس  شیوع  و  ورود 
اقتصاد جهان را با مشکالت عدیده ای روبه رو کرده است. 
یکی از این بخشها صنعت و به تبع آن صنعت بیمه بوده 
نصیب  بی  عارضه  این  از  مختلف  بخشهای  در  که  است 
نمانده است. در ایران نیز شرکتهای بیمه کم و بیش با این 
مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. ۲8 تیر امسال شرکت 
پشت  را  خود  تاسیس  سال  دومین  و  شصت  البرز  بیمه 
محسن  با  وگویی  گفت  در  بهانه  همین  به  گذاشت.  سر 
پورکیانی که از آبان سال ۱۳۹8 سکان مدیریت این شرکت 
را در دست گرفته، اوضاع این شرکت و چالش های آن در 
بخش جذب بیمه گذار، سوددهی و سایر مسائل را در میان 

گذاشتیم که متن آن در ادامه آمده است.     
اقتصاد  اخیر  نیم  و  سال  یک  طی  کرونا  ویروس  شیوع 
با چالش های جدی  را  بیمه  تبع آن صنعت  به  و  جهانی 
این  ایران طی  در  بیمه  اوضاع صنعت  مواجه کرده است. 

مدت چگونه بوده است؟
اقتصاد  اخیر،  های  سال  در  مستحضرید،  که  همانگونه 
با  اقتصادی  درحوزه  تحریمی،  شرایط  به  توجه  با  کشور 
مشکالت زیادی درهر دو زمینه عرضه و تقاضا مواجه بوده 
است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال ، تولید و فروش 
کاالها، شرایط رکود تورمی و ریسک های جدیدی را برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه 
اقتصادی کشور در  از مهمترین بخشهای  به عنوان یکی 
پوشش ریسک های سایر صنایع که در خط مقدم مبارزه 
با این نامالیمات و مشکالت اقتصادی قرار دارد، بیش از 
نیاز به هوشیاری و به روز رسانی الگوی تجاری  سایرین 
خود داشته و دارد. لذا این شرایط اقتصادی و شیوع بیماری 
و  بیمه  صنعت  بلوغ  میزان  سنجش  برای  آزمونی  کرونا، 
توانایی آن برای به روزرسانی و مواجهه موثر با چالش های 
جدید بوده و سربلندی در این آزمون در سال های جاری، 

عامل افتخار این صنعت و فعاالن آن بوده است.
برای ارزیابی منصفانه عملکرد صنعت بیمه و بیمه البرز نیاز 
است شرایط و چالش ها مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه 
شرایط تحریمی کشور که حوزه قبولی و واگذاری اتکایی 
صنعت بیمه را با محدودیت اساسی مواجه کرده و چالش 
های اساسی در راه رشد و گسترش فعالیت و بهینه سازی 
کرونا  شیوع  سویی  از  است.  کرده  ایجاد  تجاری  الگوی 
اقتصادی  به حوزه های  ارائه خدمات  الگوی  )کووید ۱۹( 
و اجتماعی و ارائه خدمات اطمینان بخش در حوزه سالمت 
را با چالش مواجه و اساسًا تغییر درنحوه نگرش و تعامل با 
بیمه گزاران وتغییر ارائه خدمات به آنان را ضروری کرده 
است. به نظر من، شرکت های بیمه در مجموع در انطباق 
سریع خود با این تغییرات موفق بوده و عملکرد قابل قبولی 

داشته اند.
واقعیت این است که همه گیری ویروس کرونا باعث توقف 
یا رکود در فعالیت برخی ازصنایع درحوزه هایی نظیر حمل 
آن  نظایر  و  رفاهی  خدمات  وجهانگردی،  توریسم  ونقل، 
برخی  ورشکستگی  و  نابودی  دیگر،  سوی  از  است.  شده 
از صنایع، کوچک ترشدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت  
بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت های بیمه را برای 
حفظ و افزایش سهم بازار با رقابت جدی مواجه کرده است.

شرکت  کارکنان  و  فروش  شبکه  مستقیم  فروش  کاهش 
بیمه  با  متعدد  برقراری نشست های  به  نیاز  و  بیمه  های 
راه حل  ارائه  و  متقابل  ادراک  ایجاد  بزرگ جهت  گذاران 
های مقتضی در شرایط جاری، افزایش هزینه های اداری 
وتشکیالتی را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده و سطح 
سوی  از  است.  کرده  مواجه  چالش  با  را  وری  بهره  کل 
دیگر، شناسایی و بهره برداری ظرفیت های موجود برای 
گسترش فعالیتها نظیر تحول دیجیتال، کانال های جدیدتر 
و بهینه تری را برای ارائه خدمات به وجود آورده است که 
باعث افزایش بهره وری کلی در شرکت شده است. برآورد 
الگوی  ارتقای  و  رشد  اثر،  این  کلی  آثار  از  من  شخصی 
تجاری شرکت و ایجاد پتانسیل باالتر برای رقابت با سایر 
در  خود  جای  در  که  است  صنعت  در  فعال  های  شرکت 
ارزیابی کّمی نتایج فعالیت بیمه البرز به آن خواهم پرداخت.
که  واقعیت  این  گرفتن  نظر  در  و  موارد  این  به  توجه  با 
رکود تورمی وکاهش ارزش پول ملی عموما منجر به عدم 
رشد متوازن پورتفوی شرکتهای بیمه متناسب با تغییرات 
تورمی شده و کوچکتر شدن حقیقی صنعت و شرکت های 
بیمه را موجب می شود، در مجموع  عملکرد بیمه البرز را 
به رتبه دوم کسب سود  ارزیابی می کنم. دستیابی  مثبت 
در  را  فراوانی  چالشهای  که  کنونی  شرایط  در  صنعت  در 
مسیر  حرکت و برنامه ریزی این شرکت ایجاد کرده بود 
کارکنان  سختکوشی  مدیران،  واالی  همت  سایه  در  تنها 
بنابراین  و مجاهدت های شبکه فروش میسر بوده است. 
بسیار  سال  گذشته  سال  که  گفت  توان  می  مجموع  در 
سختی برای صنعت بیمه کشور و شرکت بیمه البرز بوده 
اما بررسی شاخص های عملکردی شرکت درسال  است، 
گذشته بیانگر رشد مطلوب شرکت درحوزه عملکردی حتی 

درقیاس با سنوات گذشته است.
البرز در سال گذشته  شاخص های عمده عملکردی بیمه 

چه وضعیتی داشتند؟
درپاسخ به این موضوع و برای دستیابی به تصویری واضح 
را در  البرز ضرورت دارد عملکرد شرکت  بیمه  از عملکرد 
متوسط  با  درمقایسه  وهمچنین  گذشته  سال  با  مقایسه 
سال  با  مقایسه  در  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  بیمه  صنعت 
 ۴۱ معادل  رشدی  با   ۱۳۹۹ درسال  شرکت  این  گذشته 
درصدی در پورتفوی موفق به جذب ۴۳.۷۳۹ میلیارد ریال 
شده  ای  بیمه  پورتفوی  تومان(  میلیارد   ۴.۴ به  )نزدیک 
شرکت  این  پورتفوی  ترکیب  که  است  ذکر  شایان  است. 
با  درمقایسه  ای  گسترده  تغییرات  شاهد  گذشته  سال  در 

سالهای قبل تر بوده و مبین حرکت درراستای استراتژی 
های تدوینی برای شرکت بوده است.

حجم  رشد  پورتفوی،  ترکیب  تغییر  در  اصول  ترین  مهم 
بهینه  ترکیب  به  دستیابی  و  زندگی  های  بیمه  سهم  و 
در هر  وبیمه گری  نقدی  ریسک های  لحاظ  با  پورتفوی 
حرکتهای  مهمترین  از  یکی  اقدام  این  است.  بوده  رشته 
شرکت در مسیر تحول در بیمه داری بوده است. همچنین 
درصدی   ۱۲ کاهش  با  البرز  بیمه  نسبت خسارت شرکت 
یافته  کاهش  درصد   ۵۰ به  درصد   ۶۲ از    ۱۳۹۹ درسال 
و  بوده  تر  پایین  صنعت  خسارت  نسبت  از  اوال  که  است 
ثانیا کاهش بیش از سه برابری را نسبت به عملکرد صنعت 

بیمه نشان می دهد.
مدیریت  در  موضوع  دو  به  توجه  حاصل  دستاورد  این 
اینکه بخش عمده  البرز بوده است؛ اول  خسارت در بیمه 
این موفقیت حاصل توجه به مدیریت ریسک درزمان صدور 
مدیریت  با  ساخته  قادر  را  البرز  بیمه  که  است  نامه  بیمه 
بهینه ریسک، بیمه نامه های مناسب تری را تحصیل کرده 
اقدام  مهمترین  بخشد.  بهبود  را  خود  پورتفوی  کیفیت  و 
پورتفوی  ترکیب  سازی  بهینه  زمینه  در  عملیاتی  کالن 
شرکت، تالش در جهت کاهش سهم بیمه زیانده در سبد 
است  مطلوب  نسبت  به  حصول  جهت  شرکت  ای  بیمه 
که نتیجه خود را در ترکیب مطلوب تر نسبت به متوسط 
صنعت  در  سود  کسب  در  دوم  جایگاه  حصول  و  صنعت 

نشان داده است.
وپرداخت  ارزیابی  فرآیند  به  بخشی  سرعت  سویی  از 
مورد  مکمل  که  است  دیگری  کالن  عملکردی  شاخص 
در  است.  بخشیده  بهبود  را  شرکت  وضعیت  و  بوده  فوق 
این راستا، علیرغم وجود شرایط کرونایی در سطح کشور و 
عدم امکان حضور ۱۰۰ درصدی همکاران، شرکت نسبت 
به ایجاد و بهره برداری مناسب از زیرساخت های تحول 
دیجیتال استفاده کرده است. نتیجه این اقدام افزایش بهره 
وری سازمان با بکارگیری از مکانیزم های ارزیابی خسارت 
علمی، سریع ودقیق بوده که آثار بالفصل خود را کاهش 
و  داده  نشان  گذار  بیمه  به  خسارت  پرداخت  دوره  طول 
گزاران  بیمه  وفاداری  میزان  افزایش  برای  موثر  اقدامی 
به شرکت و ارزش برند آن بوده است. رشد ۴۱ درصدی 
پورتفوی شرکت در زمانی حاصل شده که صنعت تنها ۳۶ 
درصد رشد داشته و به تقویت موقعیت رقابتی شرکت در 

صنعت انجامیده است.
با  البرز  بیمه  نسبت خسارت  مقایسه کاهش ۱۲ درصدی 
 ۵۳.۴ به   ۵۶.۳ از  صنعت  واحدی  سه  به  نزدیک  کاهش 
بیمه  در  موثرتر  و  تر  اقدامات جدی  انجام  گویای  درصد، 
در بخش  اقدامات  این  توضیح  به  توجه  با  که  است  البرز 

پیشین، نیازی به تکرار مجدد آن نیست.
زمینه  در  البرز  بیمه  موفق  نسبتا  عملکرد  از  حاکی  آمار   
دستاوردها،  این  تشریح  ضمن  است.  ها  گذاری  سرمایه 

دالیل آن را بیان کنید.
البرز درحوزه سرمایه گذاری ها  نرخ بازدهی شرکت بیمه 
تعبیری  به  و  بوده  باالتر  کشور  اول  بیمه  شرکت  پنج  از 
در مقایسه با شرکت های همتراز خود رتبه اول را کسب 
کرده است. این موضوع همانگونه که پیشتر نیز بیان کردم، 
مرهون همت واالی مدیران و سختکوشی کارکنان شرکت 
و حرکت حرفه ای در راستای استانداردهای صنعت بوده 

است.
همانگونه که مستحضرید، صورتهای مالی حسابرسی شده 
بیمه البرز در سال گذشته بیانگر رشد ۱۳۰ درصدی حجم 
سرمایه گذاریها در پورتفوی بورسی و غیر بورسی وحوزه 
امالک بوده است که در نتیجه آن، بیمه البرز رقمی معادل 
سرمایه  تومان(  میلیارد   ۴ از  )بیش  ریال  میلیارد   ۴۰.۲۹۴
گذاری داشته و از نظر کمی عملکرد مطلوبی داشته است. 
با این وجود، آنچه برای من و سایر مدیران شرکت مهمتر 
بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته، توسعه کیفی سرمایه 
گذاری ها در راستای استانداردهای صنعت بوده است. بر 
این اساس بیمه البرز چند مورد  را مورد توجه جدی قرار 
ها  گذاری  سرمایه  پورتفوی  ترکیب  بحث  در  است.  داده 
 )۱۳۹۷( بیمه  شورایعالی  های  نامه  آئین  با  همسو  دقیقًا 
قانونی  الزامات  کاماًل  سو  یک  از  تا  است  کرده  حرکت 
را برآورده کند و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاران و 
ذینفعان شرکت را بر اساس ضوابط حاکم و استانداردهای 

حاکم برشرکت های بیمه به حداقل ممکن تقلیل دهد.
شرکت  های  گذاری  سرمایه  سبد  دهنده  تشکیل  اقالم 
همواره به روز رسانی شده است تا با هموارسازی و ایجاد 
پوشش مناسب در برابر نوسانات قیمتی، بیشترین بازده با 
حداقل ریسک کسب شود. در این زمینه شرکت  از یک سو 
با توجه به اقبال عمومی به بازار سهام، توجه ویژه ای را به 
این بازار معطوف داشته و از سوی دیگر با سرمایه گذاری 
هیجانات  به  مواجهه  پتانسیل  خود،  ملکی  و  غیربورسی 
اقدامات،  این  نتیجه  است.  داده  کاهش  را  منفی  قیمتی 
به  )نزدیک  ریال  میلیارد   ۱۲.۶۴۹ معادل  سودی  کسب 

۱.۳ میلیارد تومان( از سرمایه گذاری ها بوده است که در 
مقایسه با سال قبل رشد ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. 
خوشبختانه این میزان رشد که نتیجه توسعه کمی و کیفی 
سرمایه گذاری ها بوده است، هم از متوسط صنعت بیمه 
کشور باالتر بوده و هم اینکه باالترین نرخ بازدهی را دربین 
شرکت های بیمه و هم نوع در ترکیب پورتفوی بیمه ای 

نشان می دهد.
درسال ۱۳۹۹  البرز  بیمه  منتشره، شرکت  ارقام  براساس   
این  در  را  خود  نظرات  لطفًا  است.  داشته  سودآوری  رشد 

خصوص اعالم کنید.
همانگونه که مستحضرید مهمترین وجه عملکردی شرکت 
ها برای سرمایه گذاران، شاخص سود آوری است و مقایسه 
میزان عایدی شرکت برای سهامداران در مقایسه با گزینه 
های جایگزین، مهمترین عامل در جذب و برآورده ساختن 
انتظارات سرمایه گذاران در شرکت است. سود شرکت بیمه 
)نزدیک  ریال  میلیارد  معادل ۱۶.8۳۵  البرز درسال ۱۳۹۹ 
به ۱.۷ میلیارد تومان( بود که باالترین میزان سود شرکت 
درطول ۶۲ سال سابقه فعالیت شرکت است. با این وجود، 
شرکت  عملکرد  هوشمندانه  صورت  به  گذاران  سرمایه 
شرکت  سود  که  دارند  کامل  آگاهی  و  کرده  بررسی  را 
درمقایسه با سال گذشته ۱۵۴۶ درصد رشد داشته و حتی 
کرونا که  بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی کشور را 
با کندی حرکت مواجه و بخشی دیگر را نیز دچار مشکالت 
حاد اقتصادی ازجمله توقف فعالیت، ورشکستگی و نظایر 
آن کرده و عدم امکان حضور مستمر کارکنان را در محل 
کار سازمانی خود موجب شده، نتوانسته بر عزم راسخ بیمه 

البرز در رشد و کسب منافع ذینفعان خلل وارد کند.
بیمه  عملیات  از  هم  البرز  بیمه  که  است  این  دیگر  نکته 
گری خود کسب سود کرده است وهم از عملیات سرمایه 
گذاری و طبیعتًا تجمیع اهرم عملیاتی و مالی شرکت بوده 
ایجاد  را  توانسته چنین تحول شگرفی در سودآفرینی  که 
کند. توجه به اهرم کل در شرکتهای بیمه نسبت به سایر 
صنایع از اهمیت باالتری برخوردار است زیرا صنعت بیمه 
که در واقع تجارت انتقال ریسک را برای سایر فعاالن به 
انجام می رساند  باید توجهی ویژه به ماهیت هر دو نوع 
سود وترکیب بازدهی معطوف کند تا ریسک بقا وپایداری 

خود را به حداقل برساند.
بررسی ترکیب درآمدهای شرکت نشان می دهد که بیمه 
البرز درسال گذشته در راستای استراتژی های تدوینی و 
تجسم  و  کرده  رفتار  ای  حرفه  کاماًل  صورتی  به  ابالغی 
بارز الگوی پایداری در شرکت ها بوده است. البته حرکت 
در این راستا ساده نبوده و نتیجه تالش وهمراهی تمامی 
مجموعه سهامداران، هیات مدیره، کارکنان، نمایندگان و 
سایر شرکای تجاری شرکت است که جای تقدیر فراوان 

دارد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص سودآوری، تایید شفافیت 
کامل بیمه البرز توسط سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران است. برای روشن شدن موضوع 
الزم به ذکر است که شفافیت عملکردی شرکت های بیمه 
خود را درحوزه کفایت ذخایر بیمه ای جهت ایفای تعهدات 
در سال گذشته ضمن  البرز  بیمه  نشان می دهد.  شرکت 
ذخیره گیری کامل برای تمامی رشته های بیمه ای، بازده 
عاید  خود  سهامداران  برای  را  وجوه  این  از  توجهی  قابل 
ساخته و در واقع، الگوی پایداری شرکت های بیمه را به 

شکل تمام و کمال پیاده کرده است.
توجه شما را به این نکته جلب میکنم که میزان ذخایر حق 
بیمه سهم نگهداری شرکت بابت پوشش ریسک و تامین 
ذخیره خسارات سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۹.۱8۶ میلیارد ریال 
)نزدیک به ۴ میلیارد تومان( است و نسبت به سال ۱۳۹8 
معادل ۳۷ در صد رشد داشته و ذخایر مناسبی برای پوشش 
ریسک کلیه بیمه نامه های صادره در سال گذشته است؛ 
بنابراین با اتکا و پایبندی کامل بیمه البرز به استانداردهای 
مدیره،  هیات  آفرین  تحول  های  سیاست  و  صنعت 
از  بیشتری  بسیار  اطمینان  با  شرکت  محترم  سهامداران 
سایر شرکت های بیمه درسهام شرکت بیمه البرز سرمایه 
گذاری می کنند و این مهمترین بخش عملکردی هیات 

مدیره شرکت ها درتعامل با ذینفعان تلقی می شود.
تقسیمی  سود  درحوزه  بفرمائید  قبلی  پرسش  ادامه  در 

هرسهم برای سهامداران چه برنامه ای داشته اید؟
سود تقسیمی هر شرکتی تابع سیاست های سهامداران آن 
شرکت است. رسالت من به عنوان مدیر عامل این است 
فعالیت  کنم.  حرکت  صنعت  استانداردهای  اساس  بر  که 
حقوق  حفظ  برای  که  کند  می  ایجاب  بیمه  صنعت  در 
سهامداران همزمان در هر دو حوزه مدیریت پرتفوی بیمه 
ای ومتوازن سازی سرمایه گذاری ها اقدام کرده و شرکت 
را به صورت پایدار اداره کنیم. حرکت در این مسیر بوده که 
بیمه البرز را قادر کرده سود ۱۶ برابری نسبت به سال قبل 
با بیان نقطه نظرات  بنابراین دراین مسیر، ما  کسب کند؛ 
خود جهت شناخت وکارشناسی دقیق وضعیت اقتصادی و 

ماهیت کسب و کار و تغییرات پیش روی این صنعت برنامه 
های خود را به مجمع عمومی ارائه می دهیم و سهامداران 
محترم با استناد به مفاد قانون تجارت پس از تصمیم گیری 
تقسیم  درحوزه  مدیره  هیات  برای  تکلیف  تعیین  به  اقدام 
های  برنامه  و   واهداف  ساختارشرکت  لحاظ  با  هم  سود 

آینده شرکت می کنند.
با این وجود، معتقدم که در شرایط فعلی که اقتصاد دارای 
و  شرکت  در  وجوه  ماندن  باقی  است،  تورمی  وضعیت 
سرمایه گذاری آن برای کسب بازده و سهم بازار بیشتر در 
آینده نسبت به تقسیم نقدی آن ارجحیت دارد؛ زیرا اداره 
صحیح بنگاه اقتصادی بدون توجه به شرایط خاص وکالن 
حوزه اقتصاد و ماهیت صنعت نمی تواند بقاء و رشد وتحول 

را برای سازمان به همراه داشته باشد.
از این منظر، باور قلبی من این است که سهامداران شرکت 
به خصوص سهامداران عمده با درک منطق فعالیت در این 
صنعت و داشتن رویکرد آینده نگر، بهترین تصمیم را برای 
تقسیم سود نقدی ۱۵۰ ریالی و استفاده از سایر وجوه برای 

افزایش سرمایه اتخاذ کرده اند.
در  البرز  بیمه  سرمایه  درصدی   ۲۶۰ افزایش  به  توجه  با 
سال گذشته، پیشنهاد افزایش مجدد سرمایه شرکت بر چه 
اساس و با چه هدفی از سوی هیات مدیره شرکت مطرح 

شد؟
راستای  در  حرکت  مستلزم  صنعتی  هر  در  حرکت  اساسًا 
ساختار های مالی وعملکردی مناسب در آن صنعت است. 
که  است  این  البرز  بیمه  در  مدیره  هیات  حرکتی  منطق 
بیشترین  و  بوده  پایدار  که  هستیم  شرکتی  دنبال  به  ما 
افتخار هیات مدیره  ایجاد کند.  برای سهامداران  را  منافع 
کنونی بیمه البرز این است که افزایش سرمایه تقریبا ۹۰۰ 
درصدی از ۴۰۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد ریال طی دو مرحله از 
بهترین طبقات افزایش سرمایه یعنی تجدید ارزیابی زمین 
و از محل سود شرکت بوده و در واقع کسب سود و رشد 
بوده  سهامدار  توسط  ریالی  آورده  گونه  هر  بدون  شرکت 

است.
است؛  ضروری  نکته  چند  به  توجه  نظرم  به  رو  ازاین 
از  بسیاری  جاری  شرایط  در  مستحضرید  که  همانگونه 
اقدام  نقدی  آورده  از محل  افزایش سرمایه  به  شرکت ها 
کرده و سهامداران نیز با توجه به پتانسیل آتی بازار سرمایه 
به خوبی از افزایش سرمایه استقبال می کنند؛ حال آنکه 
بیمه البرز به صورت کاماًل خود اتکایی برنامه های توسعه 

خود را پیش برده است.
است  این  سرمایه  افزایش  با  رابطه  در  شرکت  منطق 
بین  در  سرمایه  میزان  باالترین  روزی  که  البرز  بیمه 
توجه  با  اکنون  بود،  دارا  را  خصوصی  بیمه  های  شرکت 
توان  حفظ  برای  دیگر،  های  شرکت  سرمایه  افزایش  به 
از  است.  جدید  گذاری  سرمایه  نیازمند  رقابتی،  جایگاه  و 
سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تورم 
بر  عالوه  ها،  دارایی  بهای  پی  در  پی  افزایش  و  فزاینده 
پذیری،  رقابت  قدرت  افزایش سرمایه جهت کسب  اینکه 
امری  فعالیت،  توسعه  و  باالتر  قبولی  و  نگهداری  ظرفیت 
هوشمندانه  و  عاقالنه  کاماًل  است،  ناپذیرو ضروری  گریز 
است زیرا سهامداران شرکت با سرمایه گذاری مجدد سود 
خود در شرکتی رو به رشد، قطعًا مزایای قابل توجهی را 
در سالهای آتی کسب خواهند کرد. بر این اساس، افزایش 
 ۱.۵ به  )نزدیک  ریال  میلیارد   ۱۴.۴۲۴ از  شرکت  سرمایه 
میلیارد تومان( به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال )۳.۵ میلیارد 
سهامداران  تصویب  و  تایید  مورد  مرحله  دو  طی  تومان( 
استفاده  و  گیری  بهره  با  بتوانیم  امیدواریم  و  گرفت  قرار 
بهینه از این سرمایه و فرصت های موجود درصنعت بیمه و  
بازارسرمایه موجب اعتالی بیشترو باالتر بیمه البرز شویم.

باید مورد  نیز  البته تفاوت نگرش سهامداران خرد وکالن 
حفظ  به  عمومًا  کالن  سهامداران  زیرا  گیرد  قرار  توجه 
بیشتر  هرچه  تقویت  و  شرکت  وتوسعه  ورشد  وپایداری 
جایگاه رقابتی توجه دارند ولی سهامداران خرد بعضًا ترجیح 
می دهند تا تقسیم سود نقدی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
نحوه  خصوص  در  نیز  خرد  سهامدار  اگر  وجود،  این  با 
سرمایه گذاری وجوه خود تفکر کند، قطعًا سرمایه گذاری 
در بیمه البرز را جذاب خواهد یافت زیرا با بررسی صورت 
های مالی بیمه البرز متوجه خواهد شد که این شرکت با 
را  خود  فعالیت  توسعه  از  بخشی  است  قادر  اینکه  وجود 
عملکرد  و  کرده  تأمین  اتکایی  پورتفوی  جذب  طریق  از 
شرکت در این حوزه نیز سودده بوده است، ولی ترجیح می 
دهد که با گسترش فعالیت خود بر اساس الگوی پایداری 
و با محوریت سهامداران فعلی سهم بازار بیشتری را جذب 
برای  رقیب  های  گزینه  سایر  از  فراتر  را  سودی  و  کرده 

ذینفعان خود فراهم کند.
برنامه های  بیمه البرز در سال ۱۴۰۰ چیست و تا به امروز 

چه میزان به برنامه های خود دست یافته است؟
تغییر خاصی  درسال ۱۴۰۰  البرز  بیمه  های کالن  برنامه 
نسبت به سال قبل ندارد و منطق شرکت همچنان حرکت 
در راستای الگوی پایداری است که خود را به شکل ادامه 
سیاست تمرکز بر سودآوری و بهینه کردن ترکیب پورتفوی 
بیمه ای همراه با حفظ و رشد سهم بازار ، مدیریت بهینه 
و  ها  فرصت  از  استفاده  و  گذاری  سرمایه  و  مالی  منابع 

پتانسیل های بازار سرمایه نشان داده است.
در همین راستا، توسعه زیر ساخت های فناوری اطالعات 
و استفاده از بستر دیجیتال که امروزه از ضروریات بنیادین 
برای شرکت های خدماتی است و خود را در مدیریت بهینه 
پورتفوی و بهبود الگوریتم مدیریت ریسک نشان می دهد، 
به موازات، توسعه کیفی سرمایه انسانی و توسعه و تقویت 
دیگری  عملیاتی  های  برنامه  از  کشور  در  فروش   شبکه 
است که با جدیت در شرکت در حال پیاده سازی است و 
خوشبختانه طی چهار ماهه گذشته در همین مسیر حرکت 
کردیم و امیدواریم با افزایش ظرفیت نگهداری در نتیجه 
افزایش سرمایه، بتوانیم شرکت را در راستای گسترش هر 
چه بیشتر محصوالت و سطح نفوذ در بازار پیش ببردیم و 

منافع ذینفعان را بیش از پیش تامین کنیم.

چالشهای صنعت بیمه در وضعیت موجود اقتصادی و کرونا



 هفته نامه طرح فردا: نشریه بخش خصوصی )اقتصادی،اجتماعی(
 گستره توزیع: استان کرمان

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول:هانی زمانی 09133949409
سردبیر: شیرین خواجه زاده

گرافیک و صفحه آرایی: محمد مهدی پور
تلفن پذیرش آگهی: 32516005  

چاپخانه و لیتوگرافی: مهدوی کرمان 034-32134838

  شـماره 148 
   یکشنبه  24  مرداد 1400  

www.tarhefarda.com tarhefarda.newspaper                 50005367963tarhfarda 

نشانی : جاده تهران ، ابتدای خیابان اتو رفسنجان، طبقه فوقانی 
 لوازم یدکی حیدری       کدپستی: 7617798681

32516009   -   32516005


