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ترجمه :آریانا افغانستان آنالین

چه کسی در عقب شرکت  Biontechاست؟
اوگور شاهین یک شخص دوراندیش و فروتن
اوگور شاهین در سن چهار سالگی از ترکیه به شهر کلن(آلمان)آمد .او به حیث یک داکتر و یک پسر مهاجر با همسرش
توانست اولین شرکت بیوتکنالوژی خود را در سال  2001در آلمان تأسیس کند .اکنون این مر ِد کامالً خونسرد و در
اواسط سنین پنجاه در صدد آنست که در زندگی اش چیزی
کمی انجام ندهد و این بجز از پیروزی بالیی ویروس
کرونا چیزی دیگری نیست.
هنگامیکه ویروس کرونا در اوایل بهار امسال در آلمان
گسترش میابد ،اوگور شاهین با سرعت کامل در حال
تحقیق برای یک واکسین ضد این مرض میشود .وی
پروژۀ خود را " "Lightspeedیعنی سرعت نور
مینامد .هدف او :تولید یک واکسین ضد  Covid-19تا
اخیر سال .2020
اوگور شاهین جستجوی واکسین کرونا را
"یک پروژه برای بشریت" توصیف می کند.

بنیانگذار و رئیس شرکت بیوتکنالوژی  Biontechدر
شهر ماینس کشور آلمان به زودی خواهد توانست به
هدفش نائل آید .این شرکت با شریک خود ،شرکت آمریکایی  ،Pfizerدر تالش است تا اولین اجازه نامۀ واکسین کرونا
را در ایاالت متحده امریکا ثبت کند.
این مؤفقیت را می توان در قیمت یک سهم شرکت
 Biontechنیز مشاهده کرد :در ابتدا قیمت یک سهم این
شرکت از طرف دفتر معامالت سهام ایاالت متحده امریکا
به قیمت  15دالر صادر شد که اکنون قیمت یک سهم در
حدود  108دالر میباشد .این اوگور شاهین پسر یک مهاجر
ترک را ،در فهرست " 100ثروتمند ترین آلمانی" قرار
داده است.
" "Die Welt am Sonntagنشریۀ مشهور آلمانی او را با همسرش  lemzlem Türeciکه او نیز در هیئت مدیره
شرکت  Biontechمیباشد ،با دارایی  2.4میلیارد یورو در لست ثروتمندان آلمانی در ردیف  93درج کرده است.
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در مصاحبه ها ،اوگور شاهین مرد  55ساله هنوز هم آرام و متواضع است ،او با پطلون جینز و پیراهن می آید و
همیشه زنجیر چرمی ترکی خود را که در آن چشم کوچک آبی «نظر» آویزان است در گردن دارد .چشم کوچک آبی
«نظر» قرار است چشم بد را دفع کند و به خوشبختی فرد بیافزاید.
این دانشمند در مصاحبۀ اخیر خود گفت که بالفاصله بعد از خواندن مقالۀ علمی در مورد ویروس کرونا در ووهان
چین برای او روشن شد که این ویروس به یک پاندمی تبدیل شده و به طور همه گیر گسترش خواهد یافت.
مؤفقیت چشمگیر در درمان سرطان
اوگور شاهین در سن چهار سالگی با مادرش از
ترکیه به آلمان نقل مکان میکند و نزد پدر میآید.
پدرش در آنوقت در شهر کلن آلمان در شرکت
فورد کار می کرد .او در کودکی می دانست که
می خواهد روزی یک داکتر شود .وی در کلن
تحصیل می کند ،به عنوان داکتر در کلینیک
پوهنتون همان شهر مشغول کار می شود و سپس
در کلینیک پوهنتون زارلند در هومبورگ ،جایی
که با همسر آینده اش اوزلم آشنا میشود ،کار می
کند.
اوزلم همسر ،همکار و شریک تجاری شاهین
ماتیاس کرومایر ،مدیرشرکت سرمایه گذاری  ، IG AGکه با چندین  fondsدر شرکت  Biontechسرمایه گذاری
روشن هستند که وقتی
کرده است ،توصیف می کند" :این زن و شوهر دو فرد فوق العاده ذکی و دارای مفکوره های
ِ
صحبت از پیاده کردن مفکوره های شان با تمام جزئیات آن باشد این هردو به بهترین وجه همدیگر را مکمل میسازند".
قسمیکه  emzlem Türeciدر یک مصاحبه حکایت میکند آنها را طبابت باهم متحد کرده است او افزود  :آنها صبح
روز قبل از عروسی در آزمایشگاه خود بودند و بعد از عقد نکاح بالفاصله دوباره به آزمایشگاه خود برمی گردند.
(منبع)ntv :

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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