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 مرگ روزانه۴۷.۶ نفر بر اثر حوادث 
رانندگی در تعطیالت نوروز

ســازمان پزشکی 
قانونی اعــام کرد: در 
نوروز سال جاری به طور 
متوسط روزانه ۴۷.۶ نفر 
در حوادث رانندگی جان 

خود را از دست دادند که در مقایسه با متوسط تلفات 
روزانه تصادفات در مدت مشابه سال قبل)۱۳۹۹( 
رشد ۸۴ درصدی داشته اســت. مطابق آمارهای 
اولیه جمع آوری شده در سازمان پزشکی قانونی ، 
در نوروز امسال ۹۹۹ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دست دادند که از این تعداد ۷۷۷ نفر مرد و 

۲۲۲ نفر زن بودند. 
    

تراز دریاچه ارومیه کاهش یافته است
رئیس استانی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه 
ضمن اشــاره به اینکه 
وزارت نیرو در پرداخت 
حق آبه دریاچه ارومیه 

کوتاهی کرده اســت، گفت: در حــال حاضر تراز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل کاهش یافته است. فرهاد سرخوش با اشاره 
به اینکه هرساله جداول منابع و مصارف در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه توســط وزارت نیرو مشخص 
می شود، به ایسنا گفت: طی دی ماه سال گذشته 
میزان مصارف و منابع و البته حق آبه دریاچه ارومیه 
تعیین شــد. بر این اساس قرار شــد که از سدهای 
حوضه آبریز ارومیه ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب به 
سمت دریاچه رهاسازی شود. وی در ادامه با بیان 
اینکه حق آبه دریاچه ارومیه باید از ابتدای آذر ماه 
سال گذشته تا آخر اردیبهشــت امسال به تدریج 
رهاسازی شــود، تصریح کرد: متاســفانه تاکنون 
تنها ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه 
ارومیه رهاسازی شده اســت که این میزان بسیار 
کمتر از حق آبه تعیین شده از سوی وزارت نیرو است. 
بهانه وزارت نیرو این است که سال آبی جاری سال 
خشک و کم بارشی بوده اســت و در کنار این برف 
زیادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نداشتیم که 
طی فروردین و اردیبهشت به سمت سدها حرکت 
کنند این درحالیست که بر اساس توافق های انجام 
شده قرار است که در سال های کم بارشی مثل امسال 
مصرف آب در تمامی حوزه ها ازجمله کشــاورزی 
کاهش پیدا کند تا محیط زیست بتواند حق خود 
را برداشت کند اما متاسفانه در شرایط کنونی فقط 

حق آبه دریاچه ارومیه از بین رفته است.
    

 غرق شدن کودک هفت ساله 
در خرمشهر

کودک هفت ساله در نهر سیدفاضل خرمشهر 
غرق شــد. روابط عمومی آتش نشانی خرمشهر 
دیروز اعام کرد: شــب گذشــته پسربچه هفت 
ساله در منطقه فیصلیه نهر سیدفاضل غرق شد 
که بافاصله گروه غواصان ســازمان آتش نشانی 
خرمشــهر به محل اعزام شــد. تا آخرین دقایق 
تنظیم این خبر غواصان ســازمان آتش نشــانی 
خرمشــهر و شــهروندان بومی در محل در حال 

جستجو برای یافتن جسد کودک هستند.
    

 مهاجرت بیش از ۱۰۰۰ پرستار 
در سال گذشته 

دبیر شــورای عالی 
نظام پرســتاری کشور 
گفت: میزان مهاجرت 
پرســتاران در ســال 
گذشــته ماهانه حدود 

۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر بوده است، یعنی در سال گذشته 
بیش از هزار پرستار از کشور مهاجرت کرده است. 
حمیدرضا عزیزی گفت: مهاجرت پرستاران به خارج 
از کشور به دلیل شرایط کرونا و مسائل معیشتی و 
مشکات اقتصادی کشور است که در یک الی یک 

سال و نیم گذشته رخ داده است.
    

 پالک مخدوش ها 
شناسایی می شوند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: افــرادی که به 
طور آگاهانه اقدام به مخدوش کردن شماره پاک 
خود کنند، مرتکب جرم و تخلف توامان شده اند و 
قانونگذار نیز برای مجرم مجازاتی عاوه بر جریمه 
رانندگی درنظر گرفته است. ســردار سیدکمال 
هادیانفر، درباره یک نگرانی پیرامون جریمه اشتباه با 
تغییر ارقام پاک نیز گفت: شاید سال ها پیش چنین 
احتمالی وجود داشت، اما در حال حاضر با توسعه 
هوشمندسازی در پلیس راهور و اقداماتی که انجام 
داده ایم امکان اینکه با تغییر پاک جریمه برای فرد 

دیگری صادر شود وجود ندارد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

کرونا همچنان در شهرها و روستاها 
به ترکتازی ادامه می دهــد، به طوری 
که براســاس آخرین آمار اعام شده، 
طی ۲۴ ســاعت ۳۱۹ نفــر دیگر براثر 
کرونا جــان باختند و ۲۱هــزار و ۳۱۲ 
بیمار مبتا به کرونا شناســایی شدند. 
آماری که برخی معتقدند اگر با شدت 
گرفتن محدودیت ها و سرعت گرفتن 
واکسیناسیون کنترل نشود، فاجعه ای 

ملی را رقم خواهد زد.
با این حال علیرضا رئیســی، پس از 
جلسه دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا 
به عنوان سخنگوی این ســتاد، تنها از 
تمدید محدودیت هاِی محدود کرونایی 
تا پایان هفته جاری خبر داد و وعده داد؛ 
واکسیناسیون گروه اول تا ۱۰ روز آتی 
تمام می شــود. گروهی که باید تا پیش 
از سال جدید واکسن آنها تزریق می شد.

اما آنچه شاید در میان صحبت های 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
بخشی از ابهامات روند واکسیناسیون 
در کشــور را برای مردم روشــن کند، 
اقدامات انجام شــده جهــت تامین و 
تولید واکسن کرونا بود. موضوعی که به 
دلیل ضد و نقیض گویی های پی درپی 
مقامات و بعضا وعده های بی عمل و تدابیر 

بی ثمر، تاکنون دستاوردی جز افزایش 
بی اعتمادی عمومی و سردرگمی هر چه 

بیشتر مردم نداشته است.
انتظار برای واکسن داخلی

هرچنــد در روزهای اخیر حســن 
روحانــی، رئیس جمهور بــر ضرورت 
واردات واکســن تاکید کــرد و گفت: 
»نمی توان منتظر واکســن داخلی در 
تابستان باشــیم و باید در اردیبهشت و 
خرداد که بسیار حیاتی است از واکسن 
وارداتی اســتفاده کنیم«. امــا به نظر 
می رسد مقامات وزارت بهداشت چندان 
میلی به پیشبرد گفته های مدیر خود 
ندارند و ترجیح می دهند تا زمان ساخت 
واکسن داخلی کمی دست دست کنند و 
زمان بخرند. هرچند این انتظار و میل به 
تولید داخلی هزینه های گزافی دارد که 
مردم ایران آن را بــا جان خود پرداخت 

می کنند.
دیروز علیرضا رئیســی معاون وزیر 
بهداشت در روزهایی که حجم انتقادات 
در خصوص ناتوانی در واردات واکســن 
متوجــه ایــن وزارتخانــه و نهادهای 
ذی ربطش می شود، ابراز امیدواری کرد 
که تولید داخلی به مراحل خوبی رسیده 
اســت. به گفته او »واکسن شفافارمد یا 
همان واکسن کووایران برکت در آستانه 
ورود به فاز سوم اســت و انشاءاهلل اگر با 
موفقیت به اتمام برسد ما می توانیم دیگر 
از این شرکت ها واکسیناسیون را به طور 
کامل دریافت کنیم و واکسیناســیون 

سریع انجام شود«. رییســی ادامه داد: 
»واکسن موسسه رازی در آستانه ورود به 
فاز دو و واکسن وزارت دفاع هم که به اسم 
میاد دارو نور تولید می کند در آستانه 
ورود به فاز دوم اســت. از طرفی واکسن 
تولید مشترک انستیتو پاستور در آستانه 
ورود به فاز سه است. واکسن سیناژر هم 
در مرحله اخــذ تاییدیه کمیته بالینی 
اســت . امیدواریم یک یا دو واکسن ساز 
از تیرماه به شکل انبوه واکسن در اختیار 

ما بگذارند«.
واکسن های داخلی و سخنانی که 

نقض می شود
در حالی سخنگوی ســتاد مقابله 
با کرونــا از فعالیت تیم هــای داخلی 
برای تولید واکســن کرونــا نام می برد 
که بســیاری معتقدند در حال حاضر 
نتیجه قابل تاملی در تولید و تست بالینی 

این واکســن ها منتشر نشــده و زمان 
احتمالی تولید و تزریق این واکسن ها در 
صحبت های مسئوالن وزارت بهداشت 
متفاوت اعام شده اســت. با این وجود 
برخــی از مقامات وزارت بهداشــت از 
متقاضیان فــراوان این واکســن های 
تولید نشــده ســخن گفتند. کیانوش 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
۲5 فروردین در توئیتی نوشت: »تاکنون 
پنج کشور از جمله دو کشــور اروپایی 
متقاضی واکسن ایرانی کرونا هستند. 
با افزایش راندمان تولید، دســتیابی به 
رکورد تولید ماهانــه ۲۰ میلیون دوز 

واکسن کرونا نزدیک است«.
ارز گرفتند و واکسن نیاوردند

برخی اما می گویند این طور نیست 
که مسئوالن وزارت بهداشت به صورت 
عمدی واکســن وارد نکننــد و منتظر 
تولید داخلی بمانند. به اعتقاد این گروه 
تاش های ناکام برای واردات گسترده 
واکسن امیدها را به سمت تولید داخلی 
معطوف کرده است. در همین باره دیروز 
حیدر محمدی، مدیر حــوزه دارویی 
وزارت بهداشت گفت: »سازمان هال 
احمــر ۱۳ میلیون یورو بــرای واردات 
واکســن آنفوالنزا دریافت کــرد؛ ولی 

واکسنی وارد نکرد«.
به گفته او مجوز واردات واکسن کرونا 
هم ۱۴ فروردین به هال احمر داده شده 
و قرار بوده »ظرف مدت دو هفته واردات 
واکسن را انجام دهد که هنوز این اتفاق 

نیفتاده است«.
به گزارش خبرگزاری فارس،  شرکت 
»ســها کیش« به نمایندگی از سازمان 
هال احمر مســئول این کار بوده ولی 
»یک عدد واکسن هم وارد نکرده است«.

وزارت بهداشــت همچنین تصویر 
مجوز هال احمر برای واردات واکسن 

سینوفارم از چین را منتشر کرده است.
محمدحســن قوســیان مقدم، 
ســخنگوی جمعیت هال احمر هم 
البته این طور پاسخ داد که هال احمر 
نتوانسته واکسن وارد کند و با هماهنگی 
مقام های وزارت بهداشــت این مبلغ را 
صرف تهیه داروهای بیماران سرطانی و 

داروهای تک نسخه ای کرده است.
میزان واردات واکسن تاکنون

اما جدا از ایــن مانورهای مدیریتی؛ 
انداختن تــوپ به زمین ســازمان ها و 
نهاد های دیگر و حتی بخش خصوصی 
آمارها نشــان می دهد که دستاورد این 
وزارتخانــه در واردات واکســن موفق 

نبوده است. به طوری که از زمان شروع 
واکسیناسیون سراسری در ایران یعنی 
در ۲۱ بهمن ماه ۹۹ تا ۲5 فروردین ماه 
و از مجموع ۸۹5هزار دوز واکسن توزیع 
شده، میزان واکســن های تزریق شده 
۴۶۲هزار و ۶۴۲ دوز بوده است. رقمی 
که قرار است به گفته علیرضا رییسی، 
معاون وزیر بهداشت تا ۱۰ روز دیگر مرز 

یک میلیون ۳۰۰ هزار دوز را رد کند.
هر چند برخــی بی عدالتی در روند 
توزیع واکســن در جهان و تحریم های 
ظالمانه را دلیل عدم دسترسی به موقع 
ایران به واکســن کرونــا می دانند، اما 
گروهی نیز معتقدند. ساختار مدیریتی، 
سیاســت های متناقــض دلیل اصلی 
ناکامی در واردات واکســن است. با این 
حال و بر اساس اعام کیانوش جهانپور، 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو »بیش 
از ۴۲ میلیون دوز ســفارش واکســن 
وارداتی داشتیم که بیش از ۲۱ میلیون 
دوز آن به صورت قطعی خریداری شده و 
روند تحویل تدریجی آنها از بهمن ماه ۹۹ 

شروع شده است«.
به گفتــه جهانپور، تاکنــون 5۲۰ 
هزار دوز واکســن »اســپوتنیک وی« 
روســی تحویل ایران شــده اســت. از 
طرفی از مجموع 5۰۰ هزار دوز واکسن 
»کوواکسین« هندی خریداری قطعی 
شده، تاکنون تنها ۱۲5 هزار دوز از این 
واکسن را تحویل گرفته ایم. همچنین 
۲5۰هزار دوز نیز واکسن اهدایی چین 

پیش از این به کشور رسیده بود.
از سوی دیگر از مجموع واکسن های 
»کوواکس« نیز ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار 
دوز از ســوی ایران خریداری شده که 
اولین محموله آن شامل ۷۰۰هزار و ۸۰۰ 
دوز واکسن »آسترازنکا/آکسفورد« تولید 
کره جنوبی با تاخیر دو تا سه هفته ای، 
سرانجام تحویل ایران شد که مقرر شده 
پس از تدوین پروتکل تزریق، در شبکه 
توزیع شــود. در مجمــوع طبق وعده 
»کوواکس« مقرر است که سه میلیون 
و ۶۰۰ هزار دوز از مجموع ۱۶ میلیون و 
۸۰۰ هزار دوز واکسن خریداری شده، تا 
پایان ماه می یعنی دهه دوم اردیبهشت، 

تحویل ایران شود.
همچنین صبــح پنجشــنبه ۲۶ 
فروردین ماه، نیز محموله ای حاوی ۴۰۰ 
هزار دوز واکســن کرونا اهدایی از چین 
وارد ایران شده است. با این احتساب طی 
روزهای پیش رو بیش از یک میلیون و 
۱۰۰هزار دوز واکسن کرونای وارداتی 

دیگر برای تزریق در شــبکه بهداشتی 
توزیع خواهد شد.

این در حالی اســت که در روزهای 
اخیر کاظم جالی، سفیر ایران در مسکو 
با انتشــار توییتی از قرارداد خرید ۶۰ 
میلیون دوز واکسن اسپوتنیک خبر داد 
و در این باره نوشــت: »طــی مذاکرات 
فشرده ای با دولت روسیه، قرارداد خرید 
۳۰ میلیون واکسن اسپوتنیک وی )۶۰ 
میلیون دوز( نهایی شــده است و طبق 
زمان بندی توافق شــده، واکسن ها از 
خرداد تا آذر ماه ۱۴۰۰ به ایران ارســال 

می شود«.
راه حل نماینده مجلس

به نظر می رسد در پس حمایت های 
فراوانی کــه از تولید داخلی واکســن 
حداقل در گفتار بیان می شــود اغلب 
مقامات کشــور معتقدند باید اقدامات 
عملی برای واردات واکســن برداشته 
شود. دیروز جلیل رحیمی جهان آبادی، 
نماینده تایباد در مطلبــی در صفحه 
توییتر خود نوشــت:»راه حل مبارزه با 
 کرونا  واکسیناسیون عمومی  است. اگر 
۱۶۰ میلیون دوز واکسن  وارد نموده و 
روزانه 5۰۰ هزار تزریق شود، ۳۲۰ روز 
می گذرد تا مردم بصورت کامل واکسینه  
شوند. تحریم ها و چالش ها و تصمیمات 
نادرست داخلی ادامه دارد، واکسن کافی 
نداریــم، پس فعا با رعایت بهداشــت 
فردی از خــود و اطرافیــان محافظت 

کنیم«.
اعــداد و ارقــام اعامی از ســوی 
مسووالن، حاکی از آن است که میزان 
خریدهای صورت گرفته از سوی ایران 
قابل توجه اســت اما میان این اعداد با 
ارقامی تحویلی به کشور، فاصله بسیار 
زیادی است. موضوعی که بسیاری را در 

کشور نگران می کند.

روند واردات واکسن ُکند؛ و چشم انداز تولید داخل مبهم است

مردم در تالطم »بحران امید« 

خبر

»به علت ترس ، استرس و انصراف تعدادی از 
پاکبانان داوطلب دریافت واکســن کرونا، ناچار 
به تزریق تعدادی واکســن بــه مدیران مختلف 

شهرداری آبادان شدیم«.
این توضیحات محمودرضا شیرازی، شهردار 
آبادان اســت که ســاعاتی پس از انتشــار خبر 
واکسیناسیون برخی مدیران و مسئوالن شهری 
آبادان، خارج از نوبت و با اســتفاده از ســهمیه 
پاکبان ها منتشر شد. به گفته او تزریق واکسن به 
برخی مدیران شهری و امام جمعه این شهر »به 
درخواست« خود پاکبان ها و با هدف جلب اعتماد 
آن ها درباره واکســن انتخاب  شده یعنی واکسن 
چینی سینوفارم بوده اســت. توضیحاتی که از 
رسوایی این اتفاق کم نکرد و پای وزیر و معاونانش 
و دادستان آبادان را هم به میان کشید. به طوری 
که دادســتان آبادان گفت: »چنانچه ثابت شود 
مدیران شهرداری این شهر از موقعیت شغلی خود 
سوء استفاده کرده اند، با آنها برخورد قانونی خواهد 
شد«. حتی پس از انتشار این خبر گزارش هایی 
درباره اســتفاده چند نفر از کارکنان شهرداری 
علی آباد کتول در استان گلستان از سهمیه واکسن 

پاکبان ها هم منتشر شد.
ایــن توضیحــات در حالی بود کــه رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی آبــادان روز جمعه، 
۲۷ فروردین، خبر اســتفاده برخــی از اعضای 
شورای شهر و شــهرداری این شــهر از سهمیه 

 واکســن کرونــای پاکبان هــا را تاییــد کرد. 
شکراهلل سلمان زاده گفته بود که چون این افراد 
ماسک بر چهره داشتند، شناسایی آن ها برای کادر 
درمان امکان پذیر نبوده، اما نام آنها در فهرســت 
ارسالِی شــهرداری موجود است. در همین حال 
علیرضا احمدی، رئیس شــورای عالی استان ها، 
هم روز شنبه گفت که ۲۱۹ سهمیه برای پاکبان ها 
در نظر گرفته شده بود، اما در روز اول، فقط ۳۰ نفر 
برای دریافت سهمیه خود مراجعه کردند. احمدی 
دلیل این آمار کم مراجعه پاکبان ها را مضر بودن 
واکسن کرونا از ســوی آن ها عنوان کرد. به گفته 
رئیس شورای عالی استان ها در آبادان در مجموع 
۱۰۴ نفر واکسن زده اند که ۸ نفر از آنها از مدیران 
شهرداری و ۲۴ نفر شهروندان دارای بیماری های 

زمینه ای و بقیه پاکبان بوده اند.
این در حالی اســت که رئیس مرکز بهداشت 
آبادان روز هشتم فروردین امسال از تزریق واکسن 
کرونا به ۲۱۹ نفر از حدود 5۰۰ پاکبان شهرداری 

این شهر خبر داده بود.
برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان 

در پی انتشــار این خبر وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نامه ای به رییس دانشکده 
علوم پزشکی آبادان، دستور عزل معاون بهداشتی 
و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن سازی در اسرع 

وقت را صادر کرد.
به گزارش وزارت بهداشت، سعید نمکی جمعه 

شب در نامه ای به شکراهلل ســلمان زاده رییس 
دانشکده علوم پزشــکی آبادان نوشت: »کسانی 
که عامداً با این رفتار غیرمنصفانه و سوءاستفاده 
همراهی کرده اند و کسانی که به نحو ناشایست 
و ناعادالنه واکسینه شــده اند، به مراجع قانونی 

معرفی شوند«.
واکنش ها در فضای مجازی

پس از ایــن خبــر عجیــب، واکنش ها در 
شــبکه های اجتماعی آغاز شــد و متهم اصلی 
واکنش ها، مدیران شــهری و اعضای شــورای 
شهر بودند و کاربران به آنها اعتراض داشتند که 
چرا سهمیه پاکبانان را دریافت کرده اند. هرچند 
دیروز اعام شد اعضای شورای شهر جزو واکسینه 

شده ها نبودند.
هشــتگ خــارج از نوبــت هــم یکــی از 
پراســتفاده ترین های توئیتر در روز گذشته بود؛ 
کاربری با این هشتگ نوشت:  »با کاری که مدیران 
شهرداری کردند، یاد مثِل گرگ در لباس میش 
افتادم.  خودشــون رو پاکبان جا زدن تا   »خارج از 

نوبت« واکسن کرونا دریافت کنند«.
با این حال برخی از کاربران توئیتر هم پیشنهاد 
دادند حاال که اعضای شورای شهر خود را به عنوان 
پاکبان جا زده اند، وظیفه پاکبانی را هم به عهده 
بگیرند؛ عباس عبدی، فعال سیاسی اصاح طلب 
نیز توئیت کرد: »اگر خبر درست باشد باید تا زمانی 
که مصون از ابتا هستند با حقوق پاکبانی در کنار 

پاکبانان محترم به مردم خدمت کنند. به عاوه 
جریمه مناسب«.

ماجرای علی آبادکتول 
پس از جنجال رسانه ای بر سر تزریق واکسن 
به مدیران شــهری آبادان خبر دزدی واکسن در 

گلستان هم منتشر شد.
بنا به اعام دانشــگاه علوم پزشکی گلستان، 
تزریق واکسن کرونا برای ۲۴ نفر از پاکبانان شهر 
علی آبادکتول انجام شــد. اما در لیست ۲۴ نفره 
پاکبانان شــهرداری علی آبادکتول، نام ۲ تن از 
مدیران شهرداری و یکی از پیمانکاران و همسرش 

به چشم می خورد.
پس از انتشار این خبر دیروز ناهید جعفری، 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
به ایرنا گفت: »رییس شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان علی آباد به دلیل تزریق غیرقانونی 
واکســن کرونای پارکبانان این شهر به برخی از 

مدیران شهرداری برکنار شد«.

 واکسیناسیون کادر اداری 
و ستادی خارج از نوبت

پیشتر نیز برخی منابع آگاه در فضای مجازی 
هم از ترزیق واکســن کرونا به کارکنان اداری و 
ستادی دانشگاه های علوم پزشکی خبر دادند، این 
در حالی است که هنوز کادر بهداشتی و درمانی که 
در مواجهه با مردم و بیماران هستند به طور کامل 
واکسینه نشده اند، در حالی که این کارکنان اداری 
و ستادی با بیماران سر و کار ندارند و کارشان هم 

مرتبط با کرونا نیست.
بنابر اعام برخی منابع آگاه گویا در یک دانشگاه 
علوم پزشکی با وجود عدم واکسینه شدن مراقبین 
ســامت و برخی دیگر کادر محیطی سامت، 
واکسیناســیون کادر اداری و حسابداری ستاد 
دانشــگاه انجام شده اســت. به نظر می رسد که 
اطاعات مربوط به این ماجرا برای مسئولین این 
دانشگاه و نهادهای نظارتی وزارت بهداشت ارسال 

شده است.

واکسیناسیون مدیران شهری به جای پاکبان ها محدود به آبادان نماند؛

علی آباد کتول هم شامل »#خارج از نوبت« شد!

هر چند برخی بی عدالتی 
در روند توزیع واکسن در 

جهان و تحریم های ظالمانه 
را دلیل عدم دسترسی 

به موقع ایران به واکسن 
کرونا می دانند، اما گروهی 

نیز معتقدند. ساختار 
مدیریتی، سیاست های 

متناقض دلیل اصلی ناکامی 
در واردات واکسن است

برخی معتقدند مقامات 
وزارت بهداشت چندان 
میلی به واردات واکسن 

ندارند و ترجیح می دهند 
تا زمان ساخت واکسن 

داخلی کمی دست دست 
کنند و زمان بخرند. هرچند 

این انتظار و میل به تولید 
داخلی هزینه های گزافی 

دارد
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