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آتش در جنگل ها و مراتع 
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل مدیریت 
بحــران اســتانداری 
کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: جنگل ها و مراتع 
کوه حاتم در شهرستان 

بهمئی این اســتان که روز دوشــنبه دچار حریق 
شده بود همچنان در آتش می ســوزد. به گزارش 
ایرنا، محمد محمدی اظهار کرد: آتش ســوزی در 
جنگل های کوه حاتم در مرز این استان با خوزستان 
از ســاعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز دوشنبه ۲۴ خرداد 
شروع شده اســت و همچنان ادامه دارد. مدیرکل 
مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
کوه حاتم مرز مشترک شهرستان های لنده و بهمئی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد است که آتش سوزی 

در حوزه لنده تقریباً کنترل شده است. 
    

رونمایی جهانپور از اولین کودک 
دریافت کننده واکسن سوبرانا

رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از اولین 
کودک دریافت کننده 

واکسن سوبرانا که در ایران پاستوکووک نام گرفته، 
رونمایی کرد. به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور در 
توئیتی نوشت:  »اینم آقای گابریل گارسیا فرناندز، 
اولین کودک دریافت کننده واکســن سوبرانا)در 
ایران بانام #پاستوکووک( در قالب کارآزمایی بالینی 
این واکسن در گروه ســنی ۵ تا ۱۷ سال«.  او افزود:  
بارقه های امید برای ایمنی کرونا و نوجوانان در مقابل 
کرونا.  جهانپور همچنین روز دوشنبه ۲۶ خردادماه 
در توئیت دیگری نوشت: کارآزمایی بالینی واکسن 
کرونا تولید مشــترک کوبا - ایران که بانام سوبرانا 
در کوبا و با نام پاستوکووک در ایران عرضه خواهد 
شد، بر روی کودکان و نوجوانان در کوبا آغاز شده و 
داوطلبان در یک طرح واکسیناسیون ناهمگن، دو 
دوز ســوبرانا_۰۲ به عالوه یک دوز واکسن سوبرانا 

پالس دریافت خواهند کرد.
    

 وزش باد شدید و خیزش 
گرد  و خاک در برخی استان ها

مدیرکل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی از وزش 
بــاد شــدید و خیزش 
گردوخــاک در برخی 

مناطق کشور طی سه روز آینده خبر داد. به گزارش 
ایســنا، صادق ضیاییان اظهار کرد: تا شــنبه )۲۹ 
خرداد( در مناطقی از استان های ایالم، خوزستان و 
بوشهر وزش باد شدید رخ می دهد، ازاین رو در برخی 
از این نقاط احتمال خیزش گردوخاک و غبارآلود 

شدن هوا وجود دارد.
    

منع تردد شبانه تا انتخابات لغو شد
رئیس ستاد انتخابات اســتان تهران از لغو منع 
تردد شبانه خودروها در ۲۷ و ۲۸ خرداد خبر داد. به 
گزارش مهر، شکراله حسن بیگی از لغو ممنوعیت 
تردد شبانه در شب منتهی به انتخابات و همچنین 
شــب انتخابات خبر داد و گفت: با توجه به شرایط 
انتخابات شب جمعه و شب شنبه به این سبب که 
عوامل اجرایی جهت تحویل صندوق ها باید اقدام 
کنند موضوع ممنوعیت منع تردد شبانه در پنجشنبه 
و جمعه مطرح شد. رئیس ســتاد انتخابات استان 
تهران همچنین از مردم خواســت، رأی دادن را به 
ساعات پایانی موکول نکنند، اما گفت: بر این اساس 
شب جمعه و شب شنبه یعنی ۲۷ و ۲۸ خرداد منع 

تردد شبانه لغو و خودروها جریمه نمی شوند.
    

افزایش تعداد مسافران مشکوک به 
کرونا در مرزهای کشور

رئیــس ســازمان 
امداد و نجات جمعیت 
هالل احمــر از افزایش 
ن  فرا مســا د  تعــدا
مشــکوک به کرونا در 

مرزهای کشور و نیز قرنطینه شدن ۷۲ مسافر خبر داد. 
به گزارش ایرنا، مهدی ولی پور گفت: ۳۷۱ هزار و ۷۵۶ 
مسافر ورودی به کشور در مبادی مرزی رسمی کشور 
غربالگری و کنترل بهداشتی شدند. او ضمن تأکید 
بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در 
مبادی مرزی کشور گفت: این طرح با همکاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه ماه گذشته 
انجام شده و همچنان ادامه دارد که از ۲۰ اسفندماه تا 
صبح روز گذشته ۲۶ خردادماه، ۳۷۱ هزار و ۷۵۶ نفر 

از مسافران کنترل و غربالگری شده اند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بعــد از حــدود دو هفتــه کاهش 
محسوس ســرعت واکسیناسیون در 
ایران به علت توقف نسبی روند واردات 
واکسن، از چند روز پیش مجوز مصرف 
اضطراری واکسن »کوو ایران برکت« 

توسط سازمان غذا و دارو صادر شد. 
از سوی دیگر ســعید نمکی، وزیر 
بهداشــت از حل مشــکالت واردات 
واکسن کرونا خبر داد و علیرضا رئیسی، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
نیز گفت که از روز شنبه توزیع دز دوم 
واکسن سینوفارم با ازسرگیری واردات 

این واکسن آغاز خواهد شد.
این در حالی اســت که بر اســاس 
آمارهای گمرک، تا ۲۶ اردیبهشت، ۵ 
میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۰۰ دز واکســن 
کرونا وارد کشور شده بود، و در یک ماه 
گذشته تنها دو محموله واکسن روسی 
هرکدام به حجم ۱۰۰ هزار دز وارد شده 
است و حاال با وعده مسئوالن بهداشتی 
کشور، باید در روزهای آینده شاهد ورود 
محموله های بسیار انبوه تری از واکسن 

کرونا به ایران باشیم.
از ســوی دیگر، پنجشــنبه هفته 
گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور 
در جلســه کمیته هــای تخصصــی 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا وعده داد 
که تا پایــان دولت یعنــی ۱۳ مرداد، 
تزریق واکســن به گروه های فاز اول، 
دوم و ســوم واکسیناســیون کرونا به 
پایــان خواهد رســید و مقدمات الزم 
فراهم خواهد شــد که تا پایان سال ۷۰ 

 درصد جمعیت ایران واکسینه شوند.
البته چند روز بعد ســخنگوی ســتاد 
ملی مقابله با کرونا ایــن وعده را به این 
شــکل تصحیح کرد که برنامه وزارت 
بهداشــت برای واکسیناسیون کرونا، 
تزریق واکسن به ۵۵ میلیون نفر )حدود 
دوســوم جمعیت ایران( تا پایان سال 
۱۴۰۰ است و تالش می شود تا آن زمان 
این جمعیت حداقل یک دز واکســن 

دریافت کنند.
برای عمل به وعده ها سرعت 
واکسیناسیون باید 8 برابر شود

بر اســاس آمار رســمی که وزارت 
بهداشت منتشر کرده است تا ساعت ۱۴ 
روز سه شنبه، مجموعاً ۵ میلیون و ۲۳۲ 
هزار و ۹۴۴ دز واکســن کرونا در سطح 
ایران تزریق شده است. نکته دیگر این 
است که بر اساس اظهارات سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا، جمعیت 
گروه های فاز اول، دوم و سوم سند ملی 
واکسیناسیون حدود ۱۵.۵ میلیون نفر 
می شود و در این شرایط برای این که تا 
۱۳ مرداد، ایــن جمعیت به طور کامل 
علیه کرونا واکسینه شوند، باید مجموعاً 
۳۱ میلیون دز، یعنی حدود ۲۵ میلیون 
و ۸۰۰ هزار دز دیگر واکسن کرونا باید به 

این افراد تزریق شود.
بنابراین برای تحقــق وعده دولت 
برای واکسینه شــدن کامل جمعیت 
گروه های فاز اول، دوم و سوم باید تا روز 
۱۳ مرداد، روزانه به طور متوسط ۵۱۶ 
هزار دز واکسن به ایرانیان تزریق شود. 
این در حالی است که در دو هفته گذشته 
یعنی بازه زمانی ۱۱ تا ۲۵ خرداد سرعت 
تزریق واکسن به طور متوسط روزانه ۶۵ 
هزار و ۷۳۹ دز بوده و براین اســاس اگر 

دولت واقعاً در وعده خود صادق است، 
باید از امروز به بعد سرعت واکسیناسیون 

حدوداً هشت برابر شود.
واکسن های ایرانی وارد چرخه 

درمان می شوند
کمبود واکســن و عمــل نکردن 
شرکت های تولیدکننده واکسن های 
اسپوتنیک، ســینوفارم و آسترازنکا به 
تعهداتشان نسبت به ایران باعث شد تا 
مقامات وزارت بهداشت تصمیم بگیرند 
واکســن ایرانی را زودتــر و به صورت 

اضطراری وارد چرخه درمان کنند. 
پس از بروز این تاخیرها، مسئوالن 
بهداشتی کشــور اعالم کردند که اگر 
فاصله بین تزریق دو دز واکسن کرونا در 
بیشتر واکسن ها ازجمله واکسن های 
مورداستفاده در چرخه واکسیناسیون 
عمومی ایران به حدود سه ماه نیز برسد، 
باز هم این واکسن ها ایمنی بخشی الزم 

را خواهند داشت.
براین اســاس، اگر مدت زمان سه 
ماه را حداکثر فاصله بین تزریق دز اول 
و دوم واکســن کرونــا در نظر بگیریم، 
برای این که ۵۵ میلیون نفــر تا پایان 
امســال حداقل یک دز واکسن کرونا را 
دریافت کنند، اگر توزیع تعداد دزهای 
تزریــق واکســن در ماه هــای آینده 
به صورت همگن باشــد، باید تا پایان 
۱۴۰۰، ۳۷.۵ میلیــون نفر از جمعیت 
کشــور هر دو دوز واکسن کرونای خود 
را دریافت کنند و به ۱۷.۵ میلیون نفر 
نیز حداقل یک دز واکسن تزریق شود. 
به این صورت، هــم تأخیر غیرمجاز در 
تزریق دز دوم واکسن رخ نمی دهد و هم 
تمام دریافت کنندگان واکســن کرونا 
می توانند از ایمنی بخشی واکسن های 

دریافتی خود اطمینان داشته باشند.
بنابراین برای تحقق وعده سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا برای تزریق 
حداقل یک دز واکسن به ۵۵ میلیون نفر 
تا پایان سال، با توجه به حدود ۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار دز واکسن تزریق شده تا ظهر 
روز سه شنبه، نیاز به توزیع ۸۷ میلیون 
و ۳۰۰ هزار دز دیگر واکسن کرونا وجود 
دارد. بنابراین از امروز تا پایان سال باید 
روزانــه به طور متوســط ۳۱۴ هزار دز 

واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شود.
7میلیون دز، ظرفیت کنونی تولید 

واکسن ایرانی
با عمــل نکــردن شــرکت های 
تولیدکننده واکسن به وعده هایشان؛  
حاال نوبت ایران اســت تا واکسنش را 
وارد بازار کند. بر اساس گفته های دکتر 
مصطفی قانعــی، رئیس کمیته علمی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تا پایان تیر ۱۱ 
میلیون دز، تا پایان مرداد ۲۱ میلیون دز 
و تا پایان شهریور ۳۰ میلیون دز واکسن 

ایرانی تولید خواهد شد.

در این میان اگر به اخبار منتشرشده 
در رســانه ها در دو مــاه اخیــر توجه 
کنیم، مجموع ظرفیــت کنونی تولید 
واکســن های ایرانی کرونــا حدود ۷ 
میلیون دز در ماه اســت که البته این 
ظرفیت زمانی محقق خواهد شــد که 
تمام واکســن ها بتوانند مجوز مصرف 
را از وزارت بهداشــت دریافــت کنند؛ 
به نحوی که مسئوالن تولید واکسن »کوو 
ایران برکت« ظرفیت ماهانه فعلی تولید 
این واکسن را ۳ میلیون دز اعالم کرده اند 
و ظرفیت ماهانه کنونی تولید واکسن 
مشترک ایران و کوبا حدود یک میلیون 
دز، ظرفیت ماهانه فعلی واکسن رازی 
حدود ۱.۵ میلیون دز و ظرفیت ماهانه 
فعلی واکسن فخرا حدود یک میلیون دز 

اعالم شده است.
ابتدای اســفند ســال گذشته نیز 
سخنگوی دولت از راه اندازی خط تولید 
مشترک واکسن اســپوتنیک در ایران 
با ظرفیت تولید ساالنه ۴۰ میلیون دز 
یعنی ماهانه حــدود ۳ میلیون و ۳۰۰ 
هزار دز خبر داد. البته طبق وعده ربیعی 
قرار بود این خط تولید تا اردیبهشــت 
۱۴۰۰ افتتاح شــود، اما هنوز هم خط 
تولید این واکسن به راه نیفتاده، اما اگر 
فرض کنیم، این خط تولید نیز تا پایان 
شهریور افتتاح می شود، می توان گفت 
از آن زمان به بعد ماهانه ۳ میلیون و ۳۰۰ 
هزار دز واکسن اسپوتنیک تولید ایران 
به چرخه واکسیناسیون عمومی وارد 

خواهد شد.
بنابرایــن اگر همه چیــز به خوبی 
پیش برود، از ابتدای مهر تا پایان اسفند 
۱۴۰۰، ماهانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار 
دز و مجموعاً ۶۱ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
دز واکســن در ایران تولید خواهد شد. 
بنابراین در این شرایط، نه تنها تکلیف 
۵۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار دز واکســن 
موردنیاز برای واکسیناسیون حداقل 
یک دزی ۵۵ میلیون نفر تا پایان سال با 
همین واکسن ها مشخص می شود، بلکه 
حتی بیش از ۵ میلیون نفر دیگر بیشتر 
از پیش بینی اولیه این گزارش می توانند 
دز دوم واکســن کرونای خود را نیز تا 
پایان امسال دریافت کنند. با این حال 
عماًل ایران دیگر نیــازی به وارد کردن 

واکسن های خارجی نخواهد داشت. 
واکسن کووبرکت عوارضی نشان 

نداده است
در رابطه با واکســن های ایرانی اما 
حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. 
پای صحبت های مردم که بنشــینید 
متوجه می شوید که بســیاری از مردم 
به واکســن های داخلی اعتماد ندارند 
و برخــی دیگــر می گویند اگــر پای 
تزریق واکسن به میان آید هرچه باشد 

می زنند و ایرانی و خارجــی هم ندارد.  
مقامات حوزه بهداشــت و پزشــکانی 
که دستی در ســاخت واکسن ایرانی 
دارند اما بر این باورند که واکســن های 
ایرانی اثربخشــی باالیی دارد و حتی از 
نمونه های خارجی هم بهتر است. مینو 
محرز، مســئول ارزیابی علمی واکسن 
ایرانی کووبرکت یکی از آن افراد است. به 
گفته او اثربخشی واکسن کووبرکت ۸۰ 
درصد در خنثی ســازی ویروس کرونا 
بیشتر از سینوفارم چینی است. محرز 
همچنین گفته است این واکسن عارضه 

خاصی برای افراد نخواهد داشت. 
این در حالی اســت که روز گذشته 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غــذا و دارو و مدیــر کل روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش و 
پزشکی گفته بود شجاعت اعالم عوارض 
احتمالی شدید واکسن برکت را در آینده 
داریم. او در ادامه به این نکته اشاره کرده 
است که ۷ تا ۳۰ درصد از مردم دو هفته 
پس از تزریق دوم واکسن کرونا ممکن 

است مبتال شوند.
البته روز گذشته جزئیات مطالعات 
بالینی واکســن کووبرکت منتشر شد 
و همین اطالعات باعث شــد تا برخی 
خیالشــان راجع به این واکسن راحت 
شود. بر اســاس این مطالعات، تاکنون 
هیچ رخـداد نامطلـوب جـدی مرتبـط 
بـا ایـــن واکسـن مشـــاهده نشـده 

اسـت.
در آخر با تمام این تفاســیر موضوع 
مهم واکسیناسیون گسترده مردم است 
و یکی از کارهای اصلی دولت این است 
که با گروه های ضد واکسن مقابله کند، 
هرچند گفته می شود که زدن واکسن 
اجباری نیست اما باید میزان مشخصی 
از مردم واکسینه شوند تا جامعه به ایمنی 
برسد. یکی از مسئولیت های دولت آینده 
این است که بر واکســن متمرکز شود 
و در تأمین ماده اولیه واکســن با مدل 

پیش خرید، شرکت ها را تقویت کند.

پاسخی به تشکیک و اما و اگر درخصوص صدور مجوز مصرف اضطراری این واکسن؛

»کووایران برکت« 80 درصد اثربخشی   دارد

خبر

رئیس پلیس کشور در خصوص خودروهای بدون پالک و 
پالک مخدوش گفت: این گونه خودروها و خودروهایی که شیشه 

دودی دارند باید متوقف و اعمال قانون شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار حسین اشتری فرمانده 
ناجا اظهار کرد: نظارت از مجموعه ها حرکت خوبی اســت، هم 
برای رده بازرسی شونده و هم برای رده بازدیدکننده، خصوصاً 
از زمانی که اعالم می شود از یگانی بازرسی به عمل خواهد آمد تا 
زمانی که بازرسی صورت می پذیرد، مجموعه خود را آماده می کند 

و کارهای عقب افتاده شان را جبران می کنند.
پلیس راهور و قضاوت های ناروا

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: در بازرســی ها معایب، 
محاسن و نواقص مشخص می شوند و اثر خوبی را در مجموعه در 
بردارد. بارها در جلسات اعالم کرده ایم، هر موقع نهادهایی مثل 
ستاد کل، بازرسی کل کشور و...  خواستند از ناجا بازرسی کنند، 

ما استقبال می کنیم.
سردار اشــتری در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
جمع بندی ها به نفع سازمان اســت. در نیروی انتظامی تنوع 
مأموریت بســیار زیاد است و وقتی بازرســان از مجموعه ناجا 
بازرســی می کنند، به میــزان فعالیت و عملکــرد این نیروی 

خدمتگزار پی می برند.
فرمانده ناجا ضمن تقدیر و تشکر از رئیس پلیس راهور ناجا و 

همکارانشان اظهار داشت: حقیقتاً پلیس راهنمایی و رانندگی 
اقدامات بزرگی را انجام داده اســت. نوع کار راهور، کار سخت و 
اثرگذاری است و همواره در طول شبانه روز مورد قضاوت مردم 

قرار دارد.
سردار اشــتری در خصوص رضایت مندی مردم از عملکرد 
پلیس راهور گفت: مردم به پلیس راهور اظهار عالقه می کنند و 
این جانب در نظرسنجی ها رضایت مردم را از عملکرد پلیس راهور 
به وضوح می بینم و قطعاً این خدمات برای کارکنان نیز در زندگی 

شخصی شان برکات زیادی خواهد داشت.
خدمات رسانی باید سریع و روان باشد

سردار حسین اشتری در ادامه در خصوص هوشمند سازی 
در رده های پلیس نیز گفت: یکی از این رده ها، پلیس راهنمایی و 
رانندگی است که موضوعاتش خدماتی و موردنیاز مردم است، 
پس باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم و قطعاً نتیجه آن آورده 

خوبی برای سازمان خواهد داشت.
این مقام انتظامی با تأکید بر اولویت بندی در پشــتیبانی 
از مأموریت ها بیــان کرد: در حال حاضر اولویت پشــتیبانی و 
نیازمندی ها، باید هوشمند سازی پلیس باشد، سه درگاه پلیس 
راهور، پلیس آگاهی و گذرنامه در اپلیکیشن »پلیس من« پیاده 
سازی شده اســت و چنانچه مردم بتوانند با این سامانه ارتباط 
بگیرند، با یک تحول سیستمی بزرگ در ناجا روبه رو خواهیم شد.

او گفت: سهم دستگاه ها در اجرای کار باید مشخص شود و باید 
از هر دستگاهی برابر سهم و تعهداتش در اجرای پروژه ها مطالبه 

گری  کنیم و از وزرا بخواهیم که بیشتر همراهی کنند.
سردار اشتری در زمینه ارائه خدمات به مردم افزود: خدمات 

باید سریع و روان باشد مانند سامانه نوبت دهی اینترنتی.
فرمانده ناجا همچنین در خصوص آموزشگاه های رانندگی 

تصریح کرد: باید نظارت ها در این آموزشگاه ها بیشتر 
شود، ما منبع درآمدی را آماده کرده ایم و تعدادی 
نیز از این طریــق امرارمعــاش می کنند، ولی 
باید به صورت مستمر بر عملکرد آن ها نظارت 

داشته باشیم.
 ترخیص خودروهای رسوبی

 با تسهیالت ویژه
او در خصــوص ترخیــص 
خودروهای رسوبی نیز بیان کرد: 
طرح ویژه آزادســازی و ترخیص 
خودروهای رسوبی در پارکینگ ها 

به مدت دو ماه اجرا خواهد شد.
سردار اشتری در ادامه با اشاره 
به اجرای طرح ویژه ترخیص وسایل 

نقلیه توقیفی در سراسر کشور گفت: 

در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارائه خدمات، تسهیالت 
ویژه ای از ســوی پلیس در نظر گرفته شــده، که بــا توجه به 
مشــکالت اقتصادی و تورم، وســایل نقلیه که در حال حاضر 
وسیله امرارمعاش و اســتفاده مالکان است تحویل آنان شود و 
کلیه جرائم خودروها اگر مربوط به سال ۹۹ به قبل بوده به اصل 
خود برمی گردد و هزینه پارکینگ با تعرفه و نرخ مصوب سال 
۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد و همچنین می توانند جریمه های 
خود را تا یک سال به صورت قسطی پرداخت نمایند، در این طرح 
هیچ الزامی برای پرداخت عوارض شهرداری و عوارض آزادراهی 

نیست و فعالً برای ترخیص خودرو معاینه فنی نیاز نیست.
جریمه خودروهای خاطی

این مقام ارشد انتظامی در خصوص خودروهای بدون پالک 
و پالک مخدوش گفت: این گونه خودروها و خودروهایی که 
شیشه دودی دارند باید متوقف و اعمال قانون شوند، چون 
در صورت عدم برخورد زحمات همکاران ما را زیر ســؤال 

خواهند برد.
فرمانده ناجا در پایان در خصوص تأمین 
معیشت کارکنان بیان داشت: هرچقدر 
می توانید نیازهــای اولیه کارکنان را 
برآورده کنید، کــه مهم ترین نیاز 
در این مرحله، تأمین مســکن 
است. همچنین می بایست 
به خانواده شهدا، متوفیان 
و بازنشســتگان توجــه 

بیشتری شود.

رئیس پلیس کشور بیان کرد:

خودروهای بدون پالک و شیشه دودی توقیف می شوند

کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و 
دارو گفته است شجاعت 

اعالم عوارض احتمالی 
شدید واکسن برکت را 

در آینده داریم. البته روز 
گذشته جزئیات مطالعات 
بالینی واکسن کووبرکت 

منتشر شد و همین 
اطالعات باعث شد تا برخی 

خیالشان راجع به این 
واکسن راحت شود

کمبود واکسن و عمل 
نکردن شرکت های 

تولیدکننده واکسن های 
اسپوتنیک، سینوفارم و 

آسترازنکا به تعهداتشان 
نسبت به ایران باعث شد 

تا مقامات وزارت بهداشت 
تصمیم بگیرند واکسن 

ایرانی را زودتر و به صورت 
اضطراری وارد چرخه 

درمان کنند
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