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 تعالیبسمه

 

 مقدمه 
 

  ر ی آمار ابتل و مرگ و م  ان، ی مبتل  ی آن در جوامع، نبود دارو و درمان موثر برا   ی سرعت تسر  ا، ی کرونا در دن  ی مار ی ب  ی بحران پاندم    

در    رانه ی شگ ی پ   های تقدم اقدام   شتر ی هرچه ب   ت ی اهم   ده، ی پد   ن ی ا   ی شناخت   ب ی و آس   ی روان   ، ی اجتماع   ، ی مختلف اقتصاد   های  باال و جنبه 

  رانه ی شگ ی پ   های اقدام   ن ی از موثرتر   ی ک ی الزم،    ی و فاصله اجتماع   ی موارد بهداشت   ت ی . علوه بر رعا دهد ی قرار م   د ی تاک مقابله با آن را مورد  

  ن ی ورود ا   ی است. از ابتدا   زا ی مار ی عوامل ب   ن ی جوامع نسبت به ا   ی عموم   سازی  من ی و ا   ون ی ناس ی واکس   ، یی ها ی مار ی ب   ن ی در خصوص چن 

مقابله    ی کشور برا   یی و اجرا   ی استگذار ی س   های  نظام سلمت و درمان و دستگاه   ی و از س   ی شمار ی ب   های به کشورمان تلش   روس ی و 

  های به رغم نوسان   ی مار ی ب   ی از تداوم روند صعود   ها  ی ن ی ب   ش ی متعدد اکنون پ   ل ی به دال   ن، ی و مهار بحران انجام شده است. با وجود ا 

  ی دانشمندان و پژوهشگران کشورمان برا   ی از سو   ی ذکر   ان ی موثر و شا   ی ها گرچه تلش   ی ط ی شرا   ن ی دارد. در چن   ت ی آن، حکا   ی آمار 

  ی ن ی بال   یی کارآزما   ه ی مراحل اول   ی و سربلند از ط   ی ران ی موفق به ساخت واکسن ا   ی متعدد   ی واکسن کرونا انجام شده و مراکز علم   د ی تول 

هنوز تا    ها، م ی از تحر   ی ناش   ط ی شرا   ل ی ، به دل 1400بهار    ل ی از اوا   ی عموم   ون ی ناس ی بر آغاز واکس   مبنی   مسئوالن   وعده   رغم   به   اند،  شده 

  نان ی واردات واکسن از مراکز مورد اطم   ط ی شرا   ن ی . در ا م ی داخل فاصله دار   د ی از واکسن تول   ی عموم   مندی  انبوه و امکان بهره   د ی تول 

که اکنون دولت    ن ی ا   ت ی قرارداد مواجه شده است، نها   ی ها طرف   ی از سو   ی متعدد   ی رها تاخی   و   ها با خلف وعده   ز ی ن   ی اسلم   ی جمهور 

شده و  متوسل    ی به بخش خصوص   ، ی خارج از کشور، تا به دست آمدن واکسن داخل   ع ب داخل از منا   از ی واکسن مورد ن   ن ی تام   ی را ب 

است    ر ی چقدر تحقق پذ   ی کار   ن ی چن   ا ی که آ   ن ی وزارت بهداشت را صادر کرده است. ا   د یی مجوز واردات واکسن کرونا از مراکز مورد تا 

 نوشتار است.   ن ی مواجه خواهد بود، موضوع مورد توجه ا   یی ها خواهد داشت و با چه چالش   ی و چه آثار و تبعات 
 

 های بیولوژیک خواستفرآورده رو و  های واردکننده دا از شرکت  ایاطلعیه در   سازمان غذا و دارو امسال،  ل فروردین ماه  ای او    

، اقدام کنند. هفتم فروردین این موضوع از منابع معتبر مورد تایید سازمان   1۹واکسن کووید   تا در صورت امکان برای واردات 

تا با استفاده از ارز نیمایی، اقدام به  های خصوصی داده شداین اجازه به شرکت  در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و

  1. واردات واکسن کنند 

 دالیل فراخوان بخش خصوصی برای واردات واکسن  کرونا*

با وجود  :  سازمان بهداشت جهانی  سکوواک از سبد هزار دو واکسن  ۸۰۰میلیون و    1۶خلف وعده در ارسال  -1

 هزار دوز واکسن از سبد کوواکس وارد کشور نشد.  ۸00و  میلیون 1۶،ها پرداخت هزینه

هزار دوز واکسن شرکت بهارات    400با حکم دادستان هند، ارسال محموله    : واکسن بهارات هند ممنوعیت صادرات- 2

ی کشور خودشان نیاز  . مسئوالن هند اعلم کردند که واکسن را براهند که از سوی ایران خریداری شده بود، متوقف شد

 دار مختل شده استهای اولویتبرای واکسینه کردن گروه های قبلی ایران توان گفت تمام برنامهدارند. با این وضعیت، می
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https://www.hamshahrionline.ir/news/411652/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.hamshahrionline.ir/news/587847/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/587847/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/592060/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.hamshahrionline.ir/news/592060/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.hamshahrionline.ir/news/591840/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/572502/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-COVAX-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.hamshahrionline.ir/news/572502/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-COVAX-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.hamshahrionline.ir/news/572502/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-COVAX-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.hamshahrionline.ir/news/592000/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9
https://www.hamshahrionline.ir/news/591920/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7
https://www.hamshahrionline.ir/news/591920/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7
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ت امنای  ئهی  غذا و دارو، حیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمانبه گفته توان محدود دولت برای واردات واکسن:  -3

 .1واکسن مورد نیاز را تامین کند است ارزی وزارت بهداشت به دلیل دولتی بودن نتوانسته 

:  حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:  انحصاری نبودن واردات واکسن به کشور-4

های مورد استفاده توسط دو موسسه  نوقت واردات واکسن به کشور انحصاری نبوده، به طوری که بخشی از واکس»هیچ

گیرد، ولی در  های خصوصی انجام میشود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی از شرکترازی و پاستور ساخته می

ت  ئشود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول با هدف استفاده از هینهایت توسط وزارت بهداشت خریداری می

ارزی انجام شد که این مجموعه چون دولتی است و توان محدودی دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد از توان  امنای  

 2«های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده شودهمه شرکت

 3سن در کشور چرایی تاخیر در تامین واک *

مشکلت، در زمان خود انجام  شد، به رغم تمام آنچه از جانب طرف ایرانی باید انجام میبه گفته آقای نمکی وزیر بهداشت 

اکسنهایی که ایمنی و اثربخشی آنها مبتنی بر اطلعات ارائه شده  وبینانه بوده است.  ها دوراندیشانه و واقعریزیو برنامهشده  

های موجود استفاده  رسمی و اسناد فنی بود، به خوبی در ایران رصد، تایید و سفارش داده شده است و از حداکثر ظرفیت

 موارد مضاف بر علت شده است.  یدر برخ می از تحر ی ناش ایهیحاش  های ما بحثا .شده است

 دالیل تاخیر در تامین واکسن کرونا در دنیا و ایران*

 
 

   1400/ 10/1سازوکار واکسیناسیون در ایران شفاف نیست،همشهری آنلین،  1
 15/1/۹۹سازی سلمت، روزنامه جام جم،  دارد؟ خصوصی واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی چرا مطرح شد و چه پیامدهایی 2
 1۸/1/1400 بندی ایران برای واکسیناسیون عمومی، ایسنا؛ زمان 3

 

کندی روند تولید بسیاری از واکسن ها و  محدودیت ظرفیت تولید  در جهان

ناتوانی اغلب شرکتهای تولید کننده واکسن دنیا در محقق کردن سفارشات و وعده قبلی خود 

مشکالت ناشی از کمبود مواد اولیه و جانبی از قبیل رزین، ژل و مدیا

معضالت ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا

احتکار واکسن از مسیر خرید بیش از نیاز و بیش از ظرفیت واکسیناسیون از سوی معدودی از کشورهای ثروتمند 

ناسیونالیسم واکسن و اولویت دادن کشورهای تولیدکننده به هموطنان خود

چالش دسترسی عادالنه به واکسن در میان جوامع مختلف

اغراض سیاسی در توزیع واکسن در دنیا

احتمال بروز نوعی آپارتاید واکسن

ایران همچون بسیاری از کشورها تحت تاثیر این تاخیرها قرار گرفته 

بحثهای حاشیه ای ناشی از تحریم برای ایران 
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 سازوکار واردات واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی *

 وجود دارد:  بخش خصوصی  واردات واکسن کرونا از طریق  دو راهبرد برای   ❖

در این زمینه    است، موضوع را دنبال کند.بخش خصوصی در جاهایی که دولت به هر دلیلی امکان مذاکره نداشته   ➢

فعل در هیچ جای دنیا خرید و فروش  .  از پاییز تا پایان سال سه فراخوان عمومی صادر شده است  13۹۹حداقل در سال  

از دولت فارغ  انجام نمی واکسن کرونا را عمل  این شرایط  ها و سیاستگذاری کلن دولتی  از  ایران هم  قاعدتا  دهند و 

مستثنی نیست و چه بخواهیم و چه نخواهیم تعاملت واکسن در دنیا رنگ و بوی سیاسی دارد و مذاکرات اصلی درباره  

گیرد. اما این راهبرد در نظر گرفته شد که اگر کوچکترین فرصتی از طریق ورود  آن در دولتها و سطوح کلن صورت می

های مختلف از یک  کنندهرد. البته با لحاظ این مورد که مذاکرهبخش خصوصی وجود دارد، این اقدام مورد توجه قرار گی

 1کشور برای خرید یک واکسن با طرف خارجی واحد، نتایج مطلوبی نخواهد داشت

با قیمتهای ارز نیمایی واکسن خریداری و عرضه کند ➢ اتفاقی    :بخش خصوصی بتواند  امروز  تا  اگرچه  این زمینه  در 

خصوص رعایت عدالت در دسترسی به واکسن و مشکلت و پیامدهای حاشیه ای آن باید نیفتاده اما ملحظات جدی در  

تمرکز دولت و وزارت بهداشت استفاده حداکثری از ظرفیتهای واقعی است و قرار   ، مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس 

زی کاری قرار گیرد و روند تواند استفاده کند به نوعی تحت الشعاع مذاکره کننده موا نیست ظرفیتی که دولت خود می 

  2 .تامین واکسن را با اخلل مواجه کند. در این خصوص نیز دغدغه عدالت در دسترسی به واکسن باید محل تمرکز باشد

 واکسن های وارداتی دارای مجوز ورود و مصرف اضطراری در ایران*

  1۹- ، سازمان غذا و داروی کشور اقدام به واردات واکسن کووید کرونا   تولید واکسن   های داخلی در شرکت زمان با پیشرفت  مه  

بسیار    های خارجی کرده است. بعد از واردات واکسن اسپوتنیک وی روسیه در چند مرحله در کشور، جمعیت از دیگر شرکت 

 (Conditional) صدور مجوز ورود و مصرف اضطراری مشروط  واکسینه شدند و در حال حاضر 1۹- کمی علیه بیماری کووید 

  3: چند واکسن وارداتی دیگر نیز در کشور صادر شده است 

  

 

 

 
 1۸/1/1400 بندی ایران برای واکسیناسیون عمومی، ایسنا؛ زمان 1
 همان  2
 1/1400/ 1۶ سنا،یا  ران، ی در ا یمجوز اضطرار ی دارا1۹-د یکوو  یهااعلم واکسن 3

(روسیهpharm-Rکره  جنوبی و  SKBioدو سایت )آکسفورد -واکسن استرازنکا

هند Biotech Bharatواکسن کوواکسین از شرکت

ساخت شرکت سینوفارم چین  corV-BBIBPواکسن 
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 در مورد واردات واکسن بخش خصوصی و انتقادات *شبهات 

تا زمان رسیدن واکسن داخلی، شبهات و انتقادهایی نیز  از طریق بخش خصوصی  بر ضرورت تامین واکسن  توافق مسئوالن  به رغم  

 است  از جمله: به کم و کیف این کار وارد شده  

   

 پیامدها*

 

 

 

 

 

شانه خالی کردن وزارت بهداشت در تامین واکسن کرونا

شفاف نبودن سازوکار واکسیناسیون در ایران

نبود شفافیت در گفتار و کردار مسئوالن در زمینه تهیه و تامین واکسن

جدی نگرفتن هشدارهای سازمان نظام پزشکی در زمینه تامین واکسن در زمان مناسب 

تداخل مسائل بهداشتی و علمی با مسائل سیاسی 

دوگانه واکسن آزاد و دولتی

سیاستگذاری به نفع مرفهان و علیه فقرا

گرانی بهای واکسن وارداتی و محرومیت درصد باالیی از مردم از دسترسی به آن 

طبقاتی شدن دریافت واکسن  کرونا در ایران

پیامدها

احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو

فروش واکسن خارج از مسیر اصلی

ناتوانی در توزیع عادالنه

قیمت باال و کیفیت پایین واکسن 

احتمال ورود واکسن به بازار سیاه

احتمال ایجاد رانت در توزیع واکسن کرونا

عرضه واکسن های تقلبی در بازار سیاه 

رانت در توزیع واکسن کرونا

ورود غیر متخصصین به بحث واردات واکسن

تخریب وجهه جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی



 

۶ 

 

 امکان پذیری واردات واکسن از سوی بخش خصوصی*

می   نظر  به  محدودیتگرچه  بخش خصوصی  چابک رسد  ندارند،  را  دولتی  بخش  مالی  های  تبادالت  بعضا  و  هستند  تر 

  شد.تر آغاز میحوزه درمان معتقدند که باید روند واردات واکسن خیلی سریع  گیرانپزشکان و تصمیم  ،1تری هم دارند سریع

دادن زمان  ازدستهم رو هستند و آنآید بخش خصوصی هم در واردات واکسن به کشور با مشکل جدی روبهبه نظر می

ای مهم قرارداد خرید  هاست؛ چراکه بسیاری از کشورها حتی پیش از تولید واکسن، با شرکتمذاکره برای خرید واکسن  

های معتبر تولید واکسن،  شرکت  2.روزها گزینه چندانی برای خرید ندارد واکسن امضا کردند و بخش خصوصی ایران، این

حاضر امکان  اند و عمل درحالفروش کردهآینده را پیش  تر و در قراردادهایی واکسن تولیدی خود حتی تا چندماهپیش

 3واردات واکسن به ایران از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. چندانی برای 

 تجربه سایر کشورها*

واکسن کرونا مشارکت کنند.   ع یاند در مسئله واردات و توز اجازه داده   ی هستند که به بخش خصوص  ا یتنها چند کشور در دن    

 ا ی کلمب .  کند ی م  نیی را خود دولت تع  مت ی کنند و البته ق   ع ی اجازه داده است واکسن را توز   یخصوص   یها شرکت   یبه برخ  هند

 لی به مردم تحو   گان ی صورت را به   د یرا داد اما اعلم کرد که واکسن با   اکسناجازه واردات و   ی هفته به بخش خصوص  2حدود  

وارد کرده بخرد و به کارمندان خود بدهد.   را که دولت  ییها اجازه داده واکسن   یهم به بخش خصوص  یاندونز داده شود.  

 ی جلو   ، ی از رواج واکسن تقلب  یری جلوگ   ی زود برا   ی لی مجوز داد تا واکسن بفروشد اما خ  ی به بخش خصوص   یمدت   ی هم برا  ا ی کن 

 کار را گرفت. ن ی ا 

سازوکار جهانی کوواکس میلیون واکسنی است که  17شدت عقب است و منتظر  از برنامه واکسیناسیون به ، دولت  پاکستان در  

هزار دوز از روسیه دریافت 150میلیون دوز از چین و    3زودی  آباد همچنین قرار است به قرار است به این کشور بدهد. اسلم 

شدت دیرتر از زمان تعیین های چینی و روس به شدت از برنامه تحویل واکسن عقب است و هم واکسن کند. اما هم کوواکس به 

 .رسند. اینها باعث شده که دولت به بخش خصوصی اجازه دهد واکسن وارد کندشده به مقصد می 

ترین  کنند و باید قوانین مشخصی را رعایت کنند. مهمها، با دریافت مجوز از دولت واکسن وارد میها و بیمارستانشرکت

واکسن که  است  این  بهمسئله  نباید  خردهها  عمومی  صورت  بازار  در  و  فقط شرکتفروشی  آن  بر  علوه  شود.  های  ارائه 

ها، آن هم زیرنظر کارشناسان سازمان بهداشت پاکستان حق دارند واکسن وارد و به مردم  ها و بیمارستانخصوصی، کلینیک 

 .تزریق کنند. محل تزریق هم باید توسط دولت تأیید شود 

ی شده است. برای نمونه، دکتر تیپو سلطان، رئیس  اما این شیوه فروش واکسن، باعث بروز انتقادهای تنددر پاکستان،   

سابق انجمن پزشکان پاکستان درباره آن گفته است: »فروش واکسن غیراخلقی است و اثرات بدی برای جامعه دارد. تنها  

باید هزار  توانند آن را بخرند. بیشتر مردم، توانایی خرید آن را ندارند. قیمت این واکسن  مردم کمی که پول زیادی دارند می

باشد. این وظیفه دولت است که برای همه شهروندان واکسن تهیه کند. وقتی که کار به    دالر(7.۶یا  ۶.۶روپیه )1200یا  

 .«رودمعلوم است که قیمت باال میشود، بخش خصوصی سپرده می

 
 15/1/۹۹سازی سلمت، روزنامه جام جم،  واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی چرا مطرح شد و چه پیامدهایی دارد؟ خصوصی 1
 17/1/1400،  24، ساعت روی بخش خصوصی برای واردات واکسنهای پیشراه 2
 17/1/۹۹زار، اقتصاد با  روی بخش خصوصی چیست؟ مانده پیش. راه باقی 3

https://www.saat24.news/news/541108/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
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بودن آن مطرح شود و   طور در دسترسگذاری آن و همینهایی درباره قیمتفروش خصوصی واکسن، باعث شده تا نگرانی

آباد فروخته  ها در شهرهای بزرگ کراچی و اسلمبار دیگر نابرابری عمیق اجتماعی در پاکستان به چشم بیاید. بیشتر واکسن

ای از جامعه  اند. قیمت باالی واکسن هم بخش عمدهاند و شهرها و مناطق دوردست، در این مسئله هم محروم ماندهشده

 1  .ه استرا از آن محروم کرد

 کالم آخر* 

رسد واردات واکسن بخش خصوصی با توجه به ضرورت نیاز کنونی در موج چهارم کرونا  به نظر میبا توجه به موارد فوق   

های متفاوت و گاه متعارض در  پذیر نیست و وجود دیدگاهاما به دالیل گوناگون چندان امکان ،  اهمیت بیشتری یافته است

مسئوالن   ر  ورودنیز  میان  بخش خصوصی  آزمایی،واکسن  راستی  چون  ابهاماتی  با  توزیع  ا  در  عدالت  و  عرضه  ،  کنترل 

ای که الزم است هرچه زودتر سازوکارهای آن از سوی مسئوالن شفاف  مواجه کرده است. مسئلهجلوگیری از رانت و ...  

سازی و برای مردم درگیر بحران کرونا اعتماد سازی شود. با وجود این موارد، عزم راسخ متخصصان کشور در تامین واکسن  

 داخلی به رغم همه موانع و مشکلت، ستودنی است.  

 

 

 نظرات و دیدگاه ها -پیوست*
 

 مستندات محورها
لزوم استفاده از تمام  

ها برای واردات   ظرفیت

 واکسن 

علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت ستاد کرونا در کلنشهر تهران گفت: مهمترین راهبرد در شرایط فعلی و در آستانه  

 .2های کشور برای واردات واکسن باشد گیری خیز چهارم کرونا، باید استفاده از تمام ظرفیت شکل 

لزوم شفاف سازی در  

زمینه واردات بخش  

 خصوصی 

عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی: واگذاری واردات واکسن به شرکت های خصوصی، احتمال ایجاد  

دارو، فروش واکسن خارج از مسیر اصلی، ناتوانی در توزیع عادالنه و از همه اینها مهم تر قیمت باال و کیفیت پایین    شبکه مافیای 

 3.واکسن را ایجاد می کند و باید در این زمینه شفاف سازی شود 

ابهام در امکان پذیری  

واردات واکسن بخش  

 خصوصی 

پز  نظام  رییس مجمع عمومی سازمان  آقازاده،  مکانیزمی می شکی: شرکت عباس  با چه  واکسن  های خصوصی  خواهند 

 4بینی شده که امکان فروش به واسطه و دالل وجود داشته باشد؟  بخرند؟آیا در کوواکس سیستمی پیش 

تحمیل هزینه بیشتر به 

دولت برای جلوگیری از  

رانت و مافیای واکسن  

 بخش خصوصی

های خصوصی، همیشه به دنبال  ها در شرکت دالالن و واسطه ، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی:  عباس آقازاده 

شود، با این وضعیت سازمان غذا و دارو و  سود بیشتر هستند. رییس دولت اعلم کرده که واکسن به طور رایگان توزیع می 

صی بخرند و رایگان تزریق کنند. چرا بخش دولتی به  های خصو بیشتری از شرکت  ها را به قیمت نظام درمان باید واکسن 

کند. واردات واکسن وظیفه دولت است.  کند؟ آمریکا هم گفته که برای واکسن تحریمی اعمال نمی طور مستقیم اقدام نمی 

جان مردم  اگر قرار باشد نظام پزشکی وارد کند، باید این واردات برای کمک به دولت باشد. تا جلوی مافیا و رانت به قیمت  

 5گرفته شود. متولی سلمت، دولت است 

 
 24/1/1400، اقتصاد آنلین، پاکستان دی واردات واکسن، کابوس جد یسازیخصوص 1
 15/1/1400خبرگزاری کار ایران،   2
   1/1400/  14، همشهری روزنامه 3
 10/1/1400همشهری آنلین،  4
 همان  5
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خرید و عرضه رایگان  

  واکسن های وارداتی

از سوی    بخش خصوصی

 دولت 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو : سیاست وزارت بهداشت واکسیناسیون رایگان  سید حیدر محمدی، 

توسط وزارت بهداشت خریداری و به صورت رایگان به مردم تزریق خواهد  های وارداتی  مردم علیه کرونا است. تمام واکسن 

 .1شد 

موقتی بودن واردات  

واکسن توسط بخش  

 خصوصی 

های  های اولویت دار است و با تولید انبوه واکسن واردات واکسن تنها برای تأمین نیاز کشور طی دو سه ماه آینده و برای گروه 

 .2  د های بومی خواهند بو تأمین، واکسن ترین منبع  داخلی، اصلی 

تاکید بر نظارت سازمان  

غذا و دارو بر واردات  

 واکسن 

سال گذشته دارای مجوز تأیید    10مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:  ایران از    سید حیدر محمدی، 

اخذ خواهند کرد که توانسته باشند تائیدیه سازمان  هایی مجوز واردات را  واکسن از سازمان جهانی بهداشت است. تنها واکسن 

  .3غذا و دارو را به عنوان سازمان نظارتی، کسب کرده باشند 

پیچیدگی های تاخیر  

در تامین واکسن  

 خارجی

شرکتهای  دنیا در تامین واکسن با تاخیر مواجه است و تقریبا اغلب  :  دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 

تولید کننده نتوانستند سفارشات و وعده قبلی خود را محقق کنند و قاعدتا ایران هم از این موضوع مستثنی نبود و تحت  

تاثیر این تاخیرها قرار گرفته است. همچنین موضوع دسترسی عادالنه به واکسن در میان جوامع مختلف، ناسیونالیسم  

از نیاز و بیش از ظرفیت واکسیناسیون توسط معدودی کشورهای ثروتمند و   واکسن، احتکار واکسن از مسیر خرید بیش 

 4.اغراض سیاسی در توزیع واکسن نیز به پیچیدگی این معضل افزوده است 

دالیل تاخیر در تامین  

 واکسن خارجی

یت ظرفیت تولید و  ها، محدود سخنگوی سازمان غذا و دارو: بخشی از این تاخیرها به کندی روند تولید بسیاری از واکسن 

هم به موضوع ناسیونالسیم واکسن  برخی به مشکلت ناشی از کمبود مواد اولیه و جانبی از قبیل رزین، ژل و مدیا و... و بخشی  

بازمی گردد. بر همین اساس برخی کشورها برخلف وعده های قبلی، حتی واکسنهایی که به صورت قطعی خرید و پیش خرید  

دند و آن را منوط به تامین نیاز کشور خود کردند و به این ترتیب چنین مباحثی تاخیر نسبی در تحویل  شده بود را تحویل ندا 

کشور دنیا تا پایان سال میلدی جاری    ۶7درصد جمعیت افزون بر    ۹0واکسن در بازار جهانی را رقم زده است. با روند فعلی، بیش از  

 5  .شود در دسترسی در سایر کشورها نیز بالنسبه مشاهده می عدالتی  به واکسن دسترسی نخواهند داشت، این بی 

بدعهدی هند در تحویل 

واکسن کوواکسین  

 خریداری شده به ایران 

 

سخنگوی سازمان غذا و دارو: متاسفانه برخی مشکلت حاشیه ای و ورود دادستانی در کشور هندوستان، برای واکسنها و  

هزار دز واکسن مرحله اول که به صورت قطعی  500خریداران آنها از جمله ایران مشکلتی را ایجاد کرد. از این رو حتی از  

امیدواریم با پیگیری دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه، مشکلت تحویل  هزار دز تحویل شد که    125خریداری شده، فقط  

 ۶  .واکسنها از هندوستان حداقل در مورد واکسنهایی که به صورت قطعی خریداری شده، رفع شود 

در کشور    واردات واکسن

 انحصاری نبوده   گاههیچ

 

وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است.  بهداشت: »هیچ حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت  

شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط  های مورد استفاده ما توسط دو مؤسسه رازی و پاستور ساخته می بخشی از واکسن 

انتشار    شود. در رابطه با واکسن کرونا هم گیرد ولی توسط وزارت بهداشت خریداری می های خصوصی انجام می برخی شرکت 

فراخوان اول در اول فروردین با هدف استفاده از منابع هیئت امنای ارزی انجام شد که این مجموعه دولتی بوده و توان  

 7های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده کنیم«. محدودی دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از توان همه شرکت 

احتمال ورود واکسن به  

 اه بازار سی 

حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت: »متأسفانه نشت واکسن به بازار غیررسمی همیشه  

یا اشخاصی  ها هم اصل نیستند. ممکن است شرکتی یا شخصی با چمدان این واکسن را وارد کنند  بوده است. برخی از واکسن 

 ۸طورکه در فروش داروی رمدسیویر این اتفاق رخ داد« فروشند؛ همان واکسن می کنند و به نام  سرنگ خالی را پر می 

 
 5/1/1400مهر،  . 1
 همان  . 2

 5/1/1400مهر،  . 3

 1۸/1/1400 ایران برای واکسیناسیون عمومی، ایسنا؛  بندی زمان 4

 همان  5

 همان  ۶

 17/1/1400،  24، ساعت روی بخش خصوصی برای واردات واکسنهای پیشراه 7

 همان  ۸

https://www.saat24.news/news/541108/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
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غیر تخصصی کردن یک 

امر تخصصی در حوزه  

 سلمت مردم 

تواند واکسن را وارد  هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می :  فروردین هیئت دولت   11جمهور، در جلسه  آقای روحانی، رئیس 

توانند  های بزرگ نیز می وزارت بهداشت است، توزیع کند... حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه کند و در مراکزی که زیر نظر  

 1.برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند 

از دست دادن زمان  

برای واردات بخش  

 خصوصی 

اند  فروش کرده ینده را پیش آ   تر و در قراردادهایی واکسن تولیدی خود حتی تا چندماه های معتبر تولید واکسن، پیش شرکت 

 2حاضر امکان چندانی برای واردات واکسن به ایران از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. و عمل درحال 

کمبود شدید واکسن در  

و مشکلت    سطح جهان

 ها در این زمینهدولت 

اند،  حاضر به نتیجه رسیده درحال هایی که  امروز در سطح جهانی کمبود شدید واکسن وجود دارد. برای ما که در طرح 

ای  ایم، قطعا واردات گسترده واکسن دشوار خواهد بود و باید مقدمات گسترده ایم و از قبل واکسن رزرو نکرده مشارکت نکرده 

 3  برای این کار فراهم شود. 

گزینه باقی مانده بخش  

 خصوصی 

هایشان  های سازنده واکسن و طرح گذاری در سراسر دنیا هستند که از همان ابتدا روی شرکت تعدادی شرکت سرمایه 

اند. قطعا  گذاری، بخشی از سود خود را در قالب واکسن در اختیار گرفته اند و امروز در جواب این سرمایه گذاری کرده سرمایه 

هرحال امکان پیگیری موضوع وجود دارد. واکسن آنها  نیز محدود است اما به   هایی که آنها در اختیار دارند تعداد واکسن 

رو احتمال آنکه شایعه و شائبه  اند، بیشتر خواهد بود و ازاین های تولیدکننده اعلم کرده احتماال از قیمت واکسنی که شرکت 

های موجود در این  ربوط به واکسن در مسیر آن به وجود آید، دور از ذهن نیست. بخش خصوصی آمادگی دارد اطلعات م 

ها را به وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی تحویل دهد، ما در این مسیر بدون نفع اقتصادی تمام تلش خود را به  شرکت 

سنجی  دهیم اطلعات به هیئت امنای ارزی تحویل شود، آنها اطلعات را بررسی و صحت کار خواهیم بست و حتی ترجیح می 

واردات از سوی خودشان انجام شود و در غیر این صورت نیز تمام مراحل کار از سوی مقامات دولتی رصد شود.  کنند و کار  
4 

تامین واکسیناسیون  

کافی مشکل اغلب  

کشورها، حتی تولید  

 کننده ها

ل مجوزی برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی صادر نشده و این  : فع معاون کل وزارت بهداشت  ایرج حریرچی 

واکسن هم خیلی قابل آوردن نیست. باید توجه کرد که هند باالترین تولیدکننده واکسن دنیاست و باالترین تولیدکننده  

سینه کند. روسیه که سه  درصد مردمش را واک   4.5های کرونا است، اما تاکنون توانسته تنها  واکسن آسترازنکا و اکثر واکسن 

درصد از جمعیتش را واکسینه کرده است.    4.5واکسینه کرده است. چین زیر  درصد از جمعیتش را    4.5واکسن تولید کرده نیز  

میلیون واکسن توزیع    ۶37میلیونی،    7۹0رود. تا امروز در دنیای هفت میلیارد و  در کل دنیا واکسیناسیون کرونا کند پیش می 

کشور بوده است. تعداد کشورهایی که    10درصدش در    ۸0ی حدود هشت درصد که از این هشت درصد،  شده است. یعن 

واکسن در دنیا    .رسد کشور نمی   10شان انجام دهند، به  درصد از جمعیت   10توانستند واکسیناسیون دو دوز را برای بیش از  

مدرنا است که آمریکا باالی سر آن ایستاده و موضوع اصل اقتصادی  شود، فایزر و  کم است. واکسن اصلی هم که در دنیا توزیع می 

واکسن خریده است اما    ۹عدالتی محض وجود دارد. کانادا به ازای یک نفر  و انسانی نیست، بلکه موضوع سیاسی است. بی 

 . 5درصد است   10واکسیناسیونش زیر  

در تمام دنیا محوریت  

 کار با دولتها بوده است 

بین المللی    های تدای شیوع کرونا، بسیاری از شرکت بازرگانی تهران با بیان اینکه از اب  اتاق  عضو هیئت رییسه ریاحی، ناصر 

ترجیح دادند که با دولت ها کار کنند، با توجه به گستردگی شیوع این ویروس و هزینه کلنی که تحقیق بر روی واکسن و  

سپس تولید و توزیع آن نیاز داشت، دولت ها محوریت کار را در اختیار گرفتند و در ایران نیز وزارت بهداشت و سازمان غذا  

 . 6د و در حوزه واردات نیز هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت پیگیری ها را انجام داد و دارو نقش اصلی را داشتن 

کمبود شدید واکسن در  

 جهان 

اند  هایی که در حال حاضر به نتیجه رسیده امروز در سطح جهانی کمبود شدید واکسن وجود دارد، برای ما که در طرح 

قطعا واردات گسترده واکسن دشوار خواهد بود و باید مقدمات گسترده ایم  مشارکت نکرده ایم و از قبل واکسن رزرو نکرده 

 .7ی برای این کار فراهم شود ا 

 
 همان  1
 17/1/۹۹روی بخش خصوصی چیست؟اقتصاد بازار، مانده پیش. راه باقی 2
 همان .  3
 17/1/۹۹اقتصاد بازار،   . 4
 15/1/1400، موج، رقمی کرونا تا اطلع ثانوی/ آخرین وضعیت واکسن های کرونای تولید داخل 3های  مرگ 5
 1400/ 15/1راهی جدید برای واردات واکسن به ایران، ایسنا،  6
 همان  7

https://www.mojnews.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C
https://www.mojnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.barkhat.news/magazine/159659400360/make-your-bedroom-more-beautiful-with-these-curtain-models
https://www.barkhat.news/magazine/159659400360/make-your-bedroom-more-beautiful-with-these-curtain-models
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/372041-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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لزوم ابهام زدایی از  

بخش    همجوز واردات ب

 خصوصی 

: ما  واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی دارو با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای صدور مجوز    رییس اتحادیه واردکنندگان 

که خودشان دارند واکسن   در ابتدا این تصور را داشتیم که دولت اعلم کرده که بخش خصوصی از طریق ارز نیمایی یا ارزی 

ا در نهایت وزارت بهداشت اعلم کرد که هر واکسنی  وارد کنند و این واکسن با همان قیمت در برخی مراکز توزیع شوند ام 

کند که به این ترتیب فرضیه اول کنار  خرد و به شکل مجانی آن را تزریق می به کشور وارد شود را از بخش خصوصی می 

خش  اگر بنا باشد ارزی برای واکسن تخصیص داده شود یا تعداد زیادی واکسن از این طریق به کشور برسد، قطعا ب . 1رفت 

هایی که بانکها دارند، دولت باید راه حلی  خصوصی این میزان ارز کافی را در اختیار نخواهد داشت و با توجه به محدودیت 

 ارائه دهد تا اگر اساسا ظرفیتی باز شد، در حوزه اجرا مشکلت کمتر شوند. 

از  خرید    :راه باقی مانده

سرمایه گذار    شرکتهای

واسط خارجی به قیمتی 

 باالتر از تولید کننده ها 

محدودیت تعداد واکسن های تولیدی در جهان و مشکلتی که دولت ها در این    توجه به ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران  با  

ابتدا روی شرکت های    زمینه دارند، یک گزینه باقی مانده  تعدادی شرکت سرمایه گذاری در سراسر دنیا هستند که از همان 

اند و امروز در جواب این سرمایه گذاری، بخشی از سود خود را در قالب  گذاری کرده سازنده واکسن و طرح هایشان سرمایه 

قطعا تعداد واکسن هایی که آنها در اختیار دارند نیز محدود است اما به هر حال امکان پیگیری    .واکسن در اختیار گرفته اند 

رد. واکسن آنها احتماال از قیمت واکسنی که شرکت های تولید کننده اعلم کرده اند بیشتر خواهد بود و از  موضوع وجود دا 

 . 2این رو احتمال آنکه شایعه و شائبه در مسیر آن به وجود آید دور از ذهن نیست 

کمبود عرضه در دنیا،  

بخش  مشکل کنونی  

 خصوصی 

مستوفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران: زمانی اجازه دادند بخش خصوصی به این حوزه وارد شود که    فریال 

هایی که گرفتند، نتوانستند تحویل دهند. به طور مثل  های واکسن کرونا در دنیا سفارش تولیدکننده و    واکسنی وجود ندارد 

 . 3ده است درحالی که هنوز نیاز خود را هم نتوانسته تحویل بگیرد. کانادا چند برابر نیاز خود واکسن کرونا سفارش دا 

موانع اداری و ارزی  

 بخش خصوصی

  تمهیداتی   باید .  دهند   انجام   را   … های خصوصی برای اینکه واکسن وارد کنند باید ثبت سفارش، تخصیص ارز و  شرکت   : مستوفی 

 .4کند   تر آسان   را   واکسن   واردات   که   گیرد   صورت   صمت   وزارت   و   مرکزی   بانک   سوی   از 

دوگانه واکسن دولتی و  

 خصوصی 

های  بخش خصوصی را برای اقشار کم درآمد بخرد و بخش دیگر را هم شرکت   ی واردات   واکسن های   دولت بخشی از :  ی مستوف 

 .5خصوصی به اقشاری که توان خرید واکسن را دارند، بفروشد 

بازار سیاه عرضه واکسن  

 کرونا 

میلیون    ۶0اند. این بار موضوع بر سر فروش واکسن کرونا است. هر دوز واکسن کرونا حدود  های ناصر خسرو فعال شده دالل 

 .6های دولتی است ها بیمارستان گویند مرکز توزیع این واکسن رود. می بازی و رشوه نیز سخن می تومان. از پارتی 

واردات واکسن چینی  

 رغم تردیدها کرونا به 

حالی    هزار دوز واکسن چینی سینوفارم خبر داده است. این در   400علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از تحویل  

 .است که اظهارات متناقض مسئوالن چین از اعتماد عمومی نسبت به میزان تاثیر این واکسن در مقابله با کرونا کاسته است 

 
     1400/ 15/1واردات واکسن به ایران، ایسنا، راهی جدید برای  1

 همان  2

 24/1/1400، تجارت نیوز، / کمبود واکسن کرونا در بازار جهان یخبر از واکسن کرونا بخش خصوص نی آخر 3

 همان  4

 همان  5

 23/1/1400وله،  چهیتومان، دو ون یلیم ۶0 یدر آورد: دوز اهی سر از بازار س ران ی واکسن کرونا در ا 6
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محرومیت بخش زیادی  

از مردم از واکسن  

 خصوصی 

با وجود تاکید رئیس جمهور  بر واردات واکسن با ارز نیمایی و توزیع آن براساس این نرخ ، قیمت هر دوز    شود بینی می پیش 

واکسن وارداتی به بیش از یک میلیون تومان برسد؛ قیمتی که طبیعتا برای برخی به راحتی قابل پرداخت است و برای اقشار  

حقوق پایین، بازنشستگان و بسیاری افراد دیگر به هیچ وجه قابل خرید  ضعیف جامعه از جمله کارگران، بیکاران، کارمندان با  

 .1نیست. در نهایت نیز شاهد خواهیم بود بخش زیادی از مردم از دسترسی به واکسن این بیماری محروم خواهند بود 

نظر و  اختلف

ناهماهنگی بین  

 مسئوالن 

گفت:   واکسن کرونا  در نخستین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ضرورت تامین هرچه سریعتر  جمهور   رئیس 

اگر خواست واکسن بیاورد با قیمت ارز نیمایی در چهارچوب و با نظارت   بخش خصوصی  »»امروز هم مصوب کردیم که 

کند، به مردم عرضه کند که امیدوارم این کار  وزارت بهداشت و درمان که هم نوع واکسن و هم خصوصیات را مشخص می 

نظارت این وزارتخانه  تحت   واکسن کرونا  این تصمیم در حالی است که وزیر بهداشت قبل تاکید کرده بود که   انجام گیرد«. 

 2  وارد و توزیع خواهد شد و تزریق آن رایگان است. 

تشدید نابرابری و  

 عدالتیبی

قیمت  ها به عنوان کاالیی گران بار جان انسان ی در جامعه ندارد. به عبارت دیگر این عدالت ای جز نابرابری و بی این کار نتیجه 

  3کنندگان مورد هجمه واقع خواهد شد توسط دالالن و سوءاستفاده 
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