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«تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

آنی- حائز اهمیت

گیرندگان محترم ذیل:  
سالم علیکم 

    با احترام، به استناد:
الف- دستور ریاست محترم جمهوری ابالغی طی نامه ۵۹۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ رئیس محترم دفتر رئیس 

جمهور در هامش گزارش هشتادمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی.
ب- بند اول مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳.

پ- مصوبات نودمین جلسه ستاد ملی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ .
ج- بند اول مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ پیرامون "اجرای 
طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید" به پیوست یک نسخه از "طرح " و 
همچنین یک نسخه از " دستورالعمل وظایف، الزامات و فرایندهای اجرای طرح " منضم به پیوست 
محورها، رئوس، مولفههای اطالعرسانی و شیوه نامههای بهداشتی(در صورت وصول هریک از شیوهنامه ها از 

سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متعاقبا ارسال خواهد شد) جهت استحضار و صدور دستورات الزم  
به شرح ذیل ایفاد میگردد:

با عنایت به جامعیت و فراگیر بودن طرح و دستورالعمل، ضروری است کلیه دستگاهها/  -۱
سازمانهای مشمول و متولی و همچنین استانداریهای سراسر کشور متناسب با اهم رئوس و 
محورهای کلی و چارچوب وظایف مندرج در دستورالعمل، ضمن خودداری از هرگونه اقدام 
مغایر با آن، تدابیر و تمهیدات الزم اتخاذ و نهایت مساعدت و تالش خود را در راستای ایجاد 

هماهنگی به کار گیرند تا اهداف و برنامههای تعیین شده به نحو شایسته عملیاتی گردد. 
با توجه به "تشکیل کارگروه راهبری طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا" در ذیل کمیته امنیتی،  -۲
اجتماعی و انتظامی الزم است نکات و پیشنهادات اصالحی و تکمیلی ارسال و یا توسط نماینده 
دستگاههای متولی و مسئول در کارگروه اعالم تا پس از بررسیهای نهایی، پیشنهادات در 

کمیته یا ستاد ملی مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ شود.
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نکته حائز اهمیت در اجرای این طرح، "موضوع نحوه تبیین آن برای ملت عزیز و افکار عمومی"  -۳
بوده که برابر مصوبات ستاد ملی، پیوست اطالع رسانی تهیه شده است. عالوه بر این به جهت 
جلوگیری از بروز ابهامات و سردرگمی و مدیریت درست افکار عمومی و تحقق اهداف مقرر 
است: اطالع رسانی در قالب اطالعیههای مکتوب در اختیار مردم و متولیان قرار گیرد. بر این 
اساس، مسئولین و دستگاههای متولی در هنگام مصاحبه برابر متن اطالعیههای صادره و در چارچوب

های پیوست اطالعرسانی اقدام الزم را معمول نمایند.
اهم رئوس و محورهای کلی:

عنوان طرح: 
مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید. 

هدف طرح:
مدیریت، کنترل و نظارت هوشمند بیماری کرونا از طریق تبادل اطالعات بر خط در بستر سامانه  

امید به منظور ایجاد تعادل در زندگی روزانه شهروندان و صیانت از سالمت آنان.
ارکان مدیریت هوشمند: 

ارکان طرح شامل واکسیناسیون و انجام غربالگری و  
پیوند آنها به زندگی روزانه شهروندان با استفاده از 

سامانه مدیریت هوشمند بیماری میباشد.

حوزههای مشمول طرح:
خدمت دهندگان

خدمات گیرندگانمحیط خدمت

سامانه 

واکسنغربالگری 
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کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای حاکمیتی، دولتی، عمومی و خصوصی. -۱
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران.                   -۲

واحدها و فعالیت های صنفی(تجاری، بازرگانی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، تولیدی، صنعتی،  -۳
کارگاهی، اقتصادی).

حوزههای علمی- تحقیقاتی و آموزشی(دانشگاهها و حوزههای علمیه)؛ -۴
حوزههای فرهنگی و اجتماعی(نمازهای جمعه و جماعت، مراسمهای دینی و ملی و...) ؛ -۵

تردد و حمل نقل(درون شهری، برون شهری، خوروهای شخصی) -۶
جفرافیای طرح:

    طرح در سراسر کشور به صورت فازبندی اجرایی خواهد شد.

فازبندی اجرای حوزه های طرح: 
   با عنایت به گستردگی حوزههای مشمول، طرح به صورت فازبندی زیر آغاز می شود.         

مرحله اول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران ؛               

مرحله دوم: حمل و نقل درون شهری؛ 

مرحله سوم: واحدها و فعالیتهای صنفی؛ 

مرحله چهارم: حمل و نقل برون شهری و تردد خودروهای شهری؛  

مرحله پنجم: علمی، تحقیقاتی و آموزشی؛ 

مالحظه: 
زمان آغاز فاز ( مرحله ) اول، روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ می باشد. 

حد فاصل زمان فازبندی برای اجرای هر یک از مراحل پنجگانه یک هفته میباشد. 

مولفههای اعمال محدودیت در طرح: 
اول: تزریق واکسن و تایید آن در سامانه و یا ارائه آزمایش pcr منفی هر پانزده روز یکبار در 

بخش کارکنان دستگاههای اجرایی و کارکنان حوزههای علمی، تحقیقاتی و  آموزشی.
دوم: در وضعیت بیماری و قرنطینه نبودن افراد بر اساس استعالم آخرین آزمایش ثبت شده در 

سامانه.
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ضمانت اجرای طرح: 

متناسب با کارکرد و ماهیت هر حوزه در جداول طرح و همچنین متن دستورالعمل پیش بینی 
شده است. 

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ تا ابالغیه فوق به کلیه واحدها و سازمانهای تابعه منعکس و 
اطالع رسانی گردد.

گیرندگان الف:
جناب آقای دکتر رضائی، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور. 

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور. 

جناب آقای دکتر میرکاظمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی. 

جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهور.  

جناب آقای دکتر لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی. 

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. 

جناب آقای دکتر سالجقه، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست. 

جناب آقای دکتر نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش.  

جناب آقای مهندس زارع پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات. 

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای خطیب، وزیر محترم اطالعات. 

جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی.  

جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه. 

جناب آقای دکتر عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.  

جناب آقای دکتر عبدالملکی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد و کشاورزی. 

جناب آقای رحیمی، وزیر محترم دادگستری. 

امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 

جناب آقای مهندس قاسمی، وزیر محترم راه و شهر سازی.  

جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. 

جناب آقای دکتر زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری.  

جناب آقای دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی.  

جناب آقای مهندس ضرغامی، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.  

جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت. 




