
معاون اول رییس جمهوری در جلسه بررسی راهکار های تامین واکسن کرونا: خبـر

تامین واکسن کرونا مطالبه به حق مردم است
وزیربهداشت: یک شرکت ایرانی،  مجوز مطالعه فاز انسانی واکسن کرونا را دریافت کرد

بررسی  جلسه  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
راهکار های تامین واکسن کرونا گفت: » تامین 
واکسن کرونا یک مطالبه به حق از سوی جامعه 
است و این حق مردم است که انتظار داشته باشند 
دولت تمام ظرفیت های موجود را برای تامین واکسن 

کرونا و سایر داروهای مورد نیاز بکار گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این 
جلسه ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد: »الزم 
است دستگاه های ذی ربط تمام ظرفیت و تالش 
خود را بکار گیرند تا ضمن سرعت بخشیدن به 
روند تولید واکسن کرونا، اقدامات الزم را برای 
نهایی شدن قراردادهای پیش خرید این واکسن از 

سایر کشورها نیز انجام دهند.«
داشته  اطمینان  باید  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
برای  را  الزم  پیگیری های  دولت  که  باشند 

تامین واکسن کرونا در دستور کار خود دارد، 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و وزارت امور خارجه خواست، ضمن تالش 
برای فراهم کردن بسترهای الزم جهت تولید 

واکسن کرونا در داخل کشور، با جدیت نسبت 
به برنامه ریزی و تکمیل اقدامات صورت گرفته 
جهت خرید واکسن کرونا خارجی تالش کنند.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، 

رییس سازمان غذا و دارو و معاون ارزی بانک مرکزی 
نیز حضور داشتند، سعید نمکی گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته برای تولید واکسن کرونا و نیز پیش 

خرید این واکسن از کشورهای دیگر ارائه کرد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تالش های گسترده 
گروه های مختلف و شرکت های دانش بنیان برای 
تولید واکسن کرونا در داخل کشور، گفت: »از میان 
شرکت های دانش بنیان، 4 شرکت پیشتاز هستند 
و یکی از این شرکت ها مجوز مطالعه فاز انسانی 

واکسن کرونا را دریافت کرده است.«
در این نشست همچنین راهکارهای تسریع در 
روند پیش خرید واکسن کرونا و نحوه تامین 
و انتقال ارز مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های ذیربط، تمام 
ظرفیت های موجود را برای خرید واکسن کرونا 

از کشورهای مختلف بکار گیرند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »بر 
اساس گزارش های دریافتی، رعایت پروتکل های 
بهداشتی در بین مردم به ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده 
که بسیار امیدوار کننده است و برای کاهش تردد 
کارکنان دولت با وسایل حمل و نقل عمومی، 
پیشنهاد شناور شدن ساعت کار کارمندان نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با اشاره به شلوغی 
متروی تهران، افزود: »شلوغی مترو بیشتر به علت 
تردد کارمندان است و مقرر شده است تا روز 

چهارشنبه این مسأله در هیات دولت مطرح شود، 
اگر صالح باشد در صورت امکان با تفویض 
اختیار به وزارتخانه ها، ساعت کار کارمندان شناور 
می شود و باز هم تعداد کارمندان در ادارات کاهش 
می یابد.« وی تاکید کرد: »با شناور شدن ساعت 
کار کارکنان در ادارات، این کمک خواهد کرد تا 
حجم تردد با وسایل حمل و نقل عمومی و به 

خصوص با مترو کاهش یابد.«
رئیسی افزود: »اگر ساعت کار کارمندان در ادارات 
نیز شناور شود در این صورت عده ای از کارکنان 

ساعت ۸ تا 14 و عده ای نیز مثال از ساعت 1۰ تا 
1۵ در  ادارات حضور خواهند یافت.«

به گزارش ایرنا، به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری 
کرونا در کشور در حال حاضر با مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا در 16۰ شهر به مدت دو هفته تعداد 
کارکنان ادارات به یک سوم کاهش پیدا کرده اند 
و از ساعت 21 تا 4 صبح نیز تردد خودروهای 
شخصی در سطح معابر شهرها ممنوع شده و از 
سفر خودروهای شخصی با پالک غیربومی نیز 

در استان ها جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

رعایت پروتکل های بهداشتی به ۹۰ درصد رسیده است

کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مجوز تردد پرسنل 
شرکت های تجهیزات پزشکی را با توجه به محدودیت ها صادر کرد.
به گزارش سپید، کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا مجوز تردد بین استانی و تردد در زمان اعالم منع آمد و 

شد را برای شرکت های تجهیزات پزشکی صادر کرد.
متن مجوز کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا به شرح زیر است: 

استانداران محترم و روسای ستاد استانی ستاد ملی مدیریت مقابله 
با بیماری کرونا

سالم علیکم؛
با احترام پیرو نامه 13۵۷4۷ مورخ 13۹۹/۹/2 در خصوص نحوه 
اجرای بند 14 شرح وظایف ستاد های استانی )موضوع دستورالعمل 
اجرایی وظایف دستگاه های مسئول طرح جامع مدیریت هوشمند 
اعمال  زمان  در  ضروری  ترددهای  انجام  برای  محدودیت ها( 
محدودیت ها تصویر درخواست  شماره ۷۹۹۰۰16 مورخ  13۹۹/۹/1 
انجمن صنفی تجهیزات پزشکی به پیوست مبنی بر لزوم تردد به 
مناطق مختلف کشور به منظور تامین تجهیزات و لوازم پزشکی مورد 

نیاز به پیوست ارسال می گردد.
لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به فرمانداری ها اعالم و تقاضاهای 
مربوط به صنف مذکور بررسی و موارد ضروری طبق فرمت ابالغی 
یادداشت یادشده به مبادی ذیربط جهت هماهنگی ترددها اعالم گردد.

حسین ذوالفقاری
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

نحوه ثبت پالک پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی کشور
بنابر اطالعیه روابط عمومی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی 
شرکت های تجهیزات پزشکی به روش زیر می توانند درخواست 

ثبت پالک خودروی پرسنل خود را اعالم کنند.
متن اطالعیه به شرح زیر است: 

به اطالع کلیه مدیران عامل شرکت های تجهیزات پزشکی می رساند 
با هماهنگی های بعمل آمده از سوی کمیته صنفی انجمن متخصصین 
تجهیزات پزشکی، از این پس تمام شرکت های تجهیزات پزشکی 
می توانند نسبت به ثبت تردد استانی پرسنل خود به روش ذیل اقدام کنند.

1- دانلود فرمت نامه ی ارسالی به استانداری )از طریق سایت 
)IMEDes یا کانال تلگرامی imedss.ir

2- ارسال نامه در سربرگ شرکت به شماره واتس اپ ۰۹۰۵3۰61۷4۵ 
روابط عمومی انجمن متخصصین

3- ارسال نامه به دبیرخانه استانداری استان مبدا
ضمنا شماره تماس ۰۹۰۵3۰61۷4۵ روابط عمومی انجمن پاسخگوی 

تمام مدیر عامالن گرامی است.

با توجه به اعمال محدودیت ها صورت گرفت

صدور مجوز تردد بین استانی برای پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی

شماره 1۸۰6 63 آذر 13۹۹


