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برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران     

با سالم و احترام 

       به استحضار می رساند اتاق بازرگانی تهران طی یکسال گذشته، در عرصه مقابله با بیماری کرونا با کمک 
فعاالن بخشخصوصی با تامین مالی ١٣٠ میلیارد تومان به ٢٦٠ مرکز درمانی و بیمارستانی و دانشگاه علوم 

پزشکی در ٣١ استان کشور، کمک های قابل توجهی ارائه نموده است. 

       با توجه به ضرورت تامین واکسن مورد نیاز برای انجام واکسیناسیون عمومی و با اولویت گروه های 
آسیب پذیر ، "شرکت درمان آرا" که از شرکت های پیشرو در تامین دارو و فرآورده های بیولوژیک در کشور 
است، با بکارگیری شبکه ارتباطات بین المللی خود امکان تامین واکسن کرونا بصورت فوریتی را پیدا کرده و 
در حال حاضر امکان تامین در حد "شش میلیون دز" از دو منبع مختلف (سه میلیون دز واکسن آسترازنیکا 
تامین از سوئد با قیمت هر دز ٤/٤ یورو و سه میلیون دز واکسن اسپوتنیک تامین از روسیه با قیمت هر دز 

١١/٩ یورو) تحویل در گمرک فرودگاه امام خمینی فراهم می باشد.

       با عنایت به این که اخیرا سازمان غذا و دارو اعالم کرده است شرکت های خصوصی می توانند اقدام به 
واردات واکسن نمایند و در عین حال فروشندگان بین المللی نیز برای گریز از داللی های غیر مولد در تامین 
واکسن، پیش شرط "تایید مقامات دولتی و وزارت بهداشت هر کشور" را برای تعهد تامین، قائل هستند، 
پیشنهاد می گردد هم اکنون که امکان تهیه و تامین شش میلیون دز واکسن استرازنیکا و اسپوتنیک توسط 
شرکت درمان آرا فراهم آمده است، اقدامات الزم برای تخصیص ارز قابل انتقال به این محموله فراهم شود. 
شرکت مذکور با حمایت اتاق بازرگانی تهران، آمادگی دارد در صورت تامین ارز، این واکسن ها را با نظارت 
وزارت بهداشت و پایش دقیق مسیر واردات تهیه تا بر اساس اولویت های سند ملی واکسیناسیون به گروه 
های پرخطر تزریق گردد. همچنین پیشنهاد می گردد برای صاحبان کسب و کار بخش خصوصی که نیاز به 
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سفر و فعاليت هاي پرخطر دارند، تعدادي واكسن نيز در اختيار بيمارستان بازرگانان قرار داده شود، تا با 

نظارت وزارت بهداشت، پوشش واكسيناسيون اين رزمندگان خاموش عرصه اقتصاد و تجارت نيز به موقع 

ورات الزم در اين خصوص را صادر لذا استدعا دارد همچون گذشته با حمايت همه جانبه، دستانجام گردد. 

  فرماييد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  رونوشت:

  حضارستجهت ا وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكينمكي جناب آقاي دكتر 

  حضارستجهت ا رئيس جمهورجناب آقاي آشنا مشاور محترم 

 جناب آقاي دكتر وردي نژاد معاون محترم سياسي رئيس دفتر رئيس جمهور جهت استحضار

  جناب آقاي دكتر رياحي خزانه دار محترم اتاق بازرگاني تهران جهت استحضار

  و روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران جهت آگاهي جناب آقاي درويشي مدير محترم حوزه رياست

  

 


