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 جناب آقای شفیقی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

موضوع:  ابالغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا
سالم عليكم

      با احترام، نظربه نامه شماره ۸۳۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا با موضوع ابالغ مصوبات جلسه چهل و چهارم (تصویر پیوست)، لطفاً دستور 
فرمائید براساس مصوبه بند(۷و۸) به شرح ذیل، ضمن اتخاذ تمهیدات الزم مراتب به تمامی 
دستگاه های اجرایی استان ابالغ تا نسبت به رعایت و اجرای مطلوب مصوبه مذکور اقدام و 

ازنتایج حاصله این قرارگاه را مطلع نمایند.
مصوبه بند(۷): « کلیه دستگاه های خدمات دهنده و خدمات گیرنده موظف اند برابر روال قبلی 

نسبت به انجام استعالم های روزانه از سامانه ایران من در ارائه خدمات خود اقدام 
نمایند.درصورت عدم توجه به این مهم قرارگاه عملیاتی برابر مصوبات ستادملی اقدامات 

الزم را معمول می نماید.»
مصوبه بند(۸): « با توجه به مصوبه ستاد ملی مبنی برفعالیت و ارائه خدمات سامانه 

مدیریت هوشمند بیماری براساس ۳ دوز واکسن، کلیه دستگاه های خدمات رسان و خدمات 
گیرنده موظف اند نسبت به اجرای این امر اقدامات الزم را معمول و با دبیرخانه قرارگاه 

عملیاتی همکاری الزم را معمول نمایند.»

رونوشت :
- جناب آقای مهندس منصوری – استاندار محترم تهران برای استحضار.

- جناب آقای دکتر نایبی- معاون محترم امنیتی و انتظامی برای استحضار.
- جناب آقای قاسمی – دبیرمحترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت و مبارزه با  بیماری کرونا برای استحضار.

- جناب آقای دکترزالی- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده عملیات مدیریت و مقابله با بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران برای آگاهی .

- جناب آقای محمد طهرانی- معاون محترم استاندار و فرماندار تهران برای استحضار وصدور دستور اقدام الزم.
- جناب آقای زمانی- معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری برای استحضار و صدور دستور اقدام الزم.

- فرمانداران محترم شهرستان های تابعه استان برای آگاهی و صدور دستور اقدام الزم.
- جناب آقای دشتی- معاون محترم امنیتی اداره کل و رئیس دبیرخانه ستاد استانی برای اطالع و پیگیری.




