
5 شماره 1721 22 مرداد 1399

معاون اول رییس جمهور: 

واکسن آنفلوانزا باید حتما   در حد نیاز کشور تامین شود
»واکسن  جمهورگفت:  رییس  اول  معاون 
نیاز کشور تامین  آنفلوآنزا باید حتماً  در حد 
شود و در خصوص واکسن کرونا نیز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این 
اطمینان را به جامعه بدهد که برنامه ریزی های 
الزم برای تولید و خرید این واکسن از شرکت ها 
و کشورهای پیشتاز در تولید این محصول در 

حال انجام است.«
به گزارش سپید، اسحاق جهانگیری در جلسه 
بررسی مسائل مربوط به تامین کاالهای اساسی  
بر ضرورت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  مستمر 
تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
دستگاه های  سایر  و  مرکزی  بانک  پزشکی، 
مرتبط بر نحوه تامین کاالهای اساسی و دارو 

در کشور تاکید کرد.
»وزارت  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های 
بر  عالوه  باید  اساسی  کاالهای  تامین  متولی 
برنامه ریزی برای تامین نیازهای جاری کشور، 
جلساتی را نیز به صورت مستمر برای بررسی 
و ارزیابی میزان ذخایر کاالهای اساسی برگزار 
کاهش  مصوب  میزان  از  ذخایر  این  تا  کنند 

نکند.« پیدا 
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از 
سوی رییس سازمان غذا و دارو در خصوص 
اقدامات این وزارتخانه برای ساخت واکسن 
کرونا که همگام با سایر کشورها در حال انجام 
برای  شده  انجام  هماهنگی های  نیز  و  است 
واردات واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: »واکسن 

نیاز کشور تامین  آنفلوآنزا باید حتماً  در حد 
شود و در خصوص واکسن کرونا نیز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این 
اطمینان را به جامعه بدهد که برنامه ریزی های 
الزم برای تولید و خرید این واکسن از شرکت ها 
و کشورهای پیشتاز در تولید این محصول در 

حال انجام است.«

در این جلسه معاون وزیر بهداشت، درمان 
غذا  سازمان  رییس  و  پزشکی  آموزش  و 
موجود  وضعیت  از  گزارشی  نیز  دارو  و 
دارو و روند تامین ارز مورد نیاز واردات 
تولید  اولیه  مواد  ذخایر  میزان  و  دارو 

کردند. ارائه 
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  که  جلسه  این  در 

داشتند،  نیز حضور  مرکزی  بانک  کل  رییس 
معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از روند 
تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و دارو 
ارائه  قبل  سال  مشابه  مدت  با  آن  مقایسه  و 
کرد و بر آمادگی بانک مرکزی بر تامین ارز 
مورد نیاز کاالهای اساسی و دارو مطابق برنامه 

نمود. تاکید  پیش بینی شده 

خبـر

خیابان  یک  تهران  شهر  شورای  اعضای 
را  بهداشت  وزارت  ساختمان  حوالی  در 
کادر  یاد  و  نام  داشت  گرامی  راستای  در 
نام  به  کرونا  اثر  بر  شده  فوت  درمان 

کردند.  تصویب  سالمت  مدافعان 
شناس  حق  محمدجواد  سپید،  گزارش  به 
بار  شهر  شورای  پنجم  جلسه  دردستور 
مطرح  را  معابر  نامگذاری  بحث  دیگر 

اطالع  که  طور  »همان  گفت:  و  کرد 
و  است  پزشک  روز  شهریور  اول  دارید 
بهداشت  وزارت  و  پزشکی  نظام  سازمان 
از  نفر   150 که  آنجایی  از  داشتند  اصرار 
جان  کرونا  با  مبارزه  درراه  درمان  کادر 
نام  به  معبر  یک  دادند  دست  از  را  خود 
»مدافع سالمت« نام گذاری شود که کمیته 
تشکیل  فوق العاده  صورت  به  نامگذاری 
این  در  مختلفی  پیشنهادات  و  داد  جلسه 

شد.« مطرح  زمینه 
پیشنهاد  برخی ها  که  این  بیان  با  وی 
دادند که تونل گیشا به نام مدافع سالمت 
نامگذاری شود گفت: »نهایتا به این نتیجه 
رسیدیم که همان حوالی ساختمان وزارت 
مدافعان  نام  به  را  معبر  یک  بهداشت 
خیابان  نهایتا  که  کنیم  نامگذاری  سالمت 
در  این  و  شد  انتخاب  شمالی  زرافشان 
جنوبی  زرافشان  خیابان  که  است  حالی 

می ماند.« باقی  خود  سابق  نام  به 

پیشنهاد  این  به  واکنش  در  فراهانی  مجید 
گفت: »مدافع سالمت درست نیست، بلکه 
باید کلمه شهدای مدافع سالمت را استفاده 

» . کنیم
به  نام  »این  گفت:  پاسخ  در  شناس  حق 
که  است چرا  رسیده  نیز  شهید  بنیاد  تایید 
که  گفته  شهید  بنیاد  و  کردیم  احتیاط  ما 
بدون  فعال  دلیل  به همین  ندارند.  مصوب 
کلمه شهید مصوب کنیم تا اگر تصمیمات 

دهیم.« تغییر  را  آن  شد  اخذ  الزم 
گفت:  پیشنهاد  این  به  واکنش  در  رسولی 
بلکه  نیست  درست  سالمت  مدافع  »کلمه 
خود  جان  نفر   150 حدود  که  آنجایی  از 
جمع  کلمه  از  باید  دادند  دست  از  را 

کرد.«  استفاده  سالمت  مدافعان 
به  تهران  شهر  شورای  اعضای  نهایتا 
خیابان  نامگذاری  بر  مبنی  پیشنهاد  این 
سالمت  مدافعان  نام  به  شمالی  زرافشان 

دادند.ایسنا مثبت  رأی 

نامگذاری خیابان »مدافعان سالمت« به یاد کادر درمان فوت شده بر اثر کرونا 


