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جامعهصفحه اصلی بیش از ۳.۷ میلیون ُدز واکسن آسترازنکا از گمرک ترخیص شد/ /

با مجوز امروِز وزارت بهداشت؛

بیش از ۳.۷ میلیون ُدز واکسن آسترازنکا از گمرک ترخیص شد

سخنگوی گمرک گفت: با پیگیری های صورت گرفته، چهار محموله واکسن اهدایی از کشورهای بلغارستان، کرواسی و ژاپن بعد از دریافت نامه روز جاری وزارت بهداشت، توسط گمرک ترخیص شد.

به گزارش ایران آنالین به نقل از ایرنا ، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: محموله دو میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۰۰ ُدزی واکسن آسترازنکای اهدایی بلغارستان روز ۱۹ فروردین و ۲۸۸

هزار دوز واکسن اهدایی کرواسی در روز ۲۲ فروردین، وارد فرودگاه امام (ره) شدند و به دلیل عدم صدور مجوز ترخیص توسط وزارت بهداشت با هماهنگی هیئت امنای ارزی به بخش انبارهای
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سردخانه ای گمرک منتقل شد.

وی افزود: روز گذشته و امروز هم دو محموله ۳۵۰ هزار ُدزی آسترازنکا از ژاپن وارد فرودگاه امام (ره) شد که همین منوال در خصوص آنها تا صدور مکاتبه تأmدیه از سوی وزارت بهداشت برای

نگهداری در انبارهای سردخانه ای انجام شد.

لطیفی توضیح داد: گمرک زمانی اجازه ترخیص واکسن را دارد که وزارت بهداشت و نمایندگان آن برای تأmد محموله مکاتبه و مراجعه کنند که با پیگیری های صورت گرفته امروز جمعه با دریافت

تأmدیه وزارت بهداشت، حوالی ظهر، هر چهار محموله واکسن اهدایی آسترازنکا ترخیص شد.

وی افزود: جمع واکسن های آسترازنکایی که امروز جمعه ترخیص شدند سه میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ ُدز بود.

لطیفی تاکید کرد: در صورت تأmد محموله ها توسط وزارت بهداشت، گمرک همانند محموله های گذشته، ترخیص واکسن های وارداتی را پای پرواز با حداقل اسناد و حمل یکسره انجام خواهد داد.

 

/انتهای پیام
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پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

بیش از ۳.۷ میلیون ُدز واکسن آسترازنکا از گمرک ترخیص شد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت

فیلم / سرقت مسلحانه یک تبعه کانادا از منزلی در قلهک تهران

سخنگوی دولت به پویش هالل رحمت پیوست

گرانی دارو را به وزارت بهداشت اعالم کنید

اجرای طرح ممانعت از ورود آقایان و دستفروشان به واگن بانوان

۳۳ بیمار کرونایی جان باختند/ ۱۹ استان بدون هیچ فوتی

صدور بارنامه فقط به صورت الکترونیکی است

تراکم فروشی نداریم/ شهرداری از ماه آینده سه شیفته می شود

جزئیات سفر وزیر آموزش و پرورش به استان اصفهان

استقبال از نوآوری ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی را چند برابر می کند

قانون جهش تولید دانش بنیان به رونق چندبرابری زیست بوم فناوری و نوآوری کمک می کند

فرهنگ را عوض کنید و دانشگاه ها را نخبه پرور کنید

مغز شگفت انگیز انسان

چرا نباید روزه بگیریم؟

جون عزیزت حبسمون کن

لزوم ورود پیراپزشک ها به تورلیدری

خوش خیالی به جای واکسن

سخنگوی دولت به پویش هالل رحمت پیوستتعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت
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نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بالمانع است

ایران زندگی ایران عصر رادیو ایران ۲۰ خبرنگار ایران آخرین خبرها

یادداشت ها اخبار جعلی سیاسی اقتصادی اجتماعی

فرهنگی بین الملل حوادث پایداری ورزشی

دانش و فناوری استان ها گزارش اندیشه عکس

فیلم اینفوگرافی صدا
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