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محمدعلی شهریاری
رئیس کمیسیون

بهداشت و درمان

برگ درخشان
کنترل کرونا و ضرورت
اصالح در کابینه
به نظر میرسد یکی از مهم ترین و قابل
توجهترین اقدامات دولت سیزدهم حذف
ارز ترجیحی بــود .دولــت آقــای رئیسی با
وجود همه مشکالت و چالش های پیش رو
شجاعانه این جراحی اقتصادی را با نگاه
به آینده انجام داد .از طرف دیگر در حالی
که کشور با مشکل بیماری کرونا مواجه
بود ،آقای رئیس جمهور سکاندار دولت شد
ابتدا با تسهیل واردات واکسن و حمایت از
تولید واکسن در داخل ضمن کاهش دامنه
بیماری که با روزی  700مرگ کرونایی
رو به رو بود ،کشور را به سمتی برد که هم
اکنون با گزارش سازمان بهداشت جهانی
ایران جزو  6کشور برتر در مقابله و کنترل
بیماری کروناست .از طرف دیگر دولت با
روحیه ساده زیستی و مردمی و با سفر به
اقصی نقاط کشور در کنار مــردم ایستاده
اســـت و در جــهــت رفـــع مــشــکــات مــردم
تالش می کند .البته یکی از نقاط ضعف
یــا بــه عــبــارتــی مشکالت دول ــت سیزدهم
ناهماهنگی برخی وزیــران با تصمیمات و
اقدامات رئیس جمهور اســت .دولــت باید
دست به اصالح کابینه بزند .باید وزیرانی را
که با دولت ناهماهنگ هستند تغییر بدهد.
بــه نــظــرم در ایــن بخش دول ــت کند عمل
کرده است .آقای رئیس جمهور بدون هیچ
مالحظه ای وزیرانی را که توانایی هماهنگی
با دولت ندارند باید تغییر دهد.

دولـت سـیزدهم در حالـی فعالیـت رسـمی
خـود را از اواخـر تابسـتان سـال گذشـته آغـاز
کـرده بـود کـه کشـور در روزهـای اوج مصـرف
پیـک تابسـتان آن سـال بـه دلیـل ناتـرازی ۱۵
هـزار مگاواتـی میـان تولیـد و مصـرف بـرق بـا
بـروز قطعـی و خاموشـی در نقـاط مختلـف
روبـهرو شـده و همیـن امر مشـکالت اقتصادی
و اجتماعـی فراوانـی را ایجـاد کـرده بـود امـا
امسـال در روزهـای گـرم سـال هـم کـه مصرف
بـه اوج خـود رسـیده بـود و رکـورد مصـرف بـا
بیـش از  69هـزار مـگاوات مصـرف در تیرمـاه
شکسـته شـد اما چـراغ هیچ خانـه ای خاموش
نشـد.
خاموشیها در سال گذشته در پنج مقطع
زمانی یعنی انتهای اردیبهشت سال ،1400
اواسط خرداد ،مرداد و در نهایت شهریورسال
 1400بــه انــــدازهای شــد کــه حتی شاهد
قطعی برق بخش خانگی به صورت  4تا 10
ساعت در روز بودیم .با توجه به شرایط سال
گذشته ،همه مردم امسال انتظار خاموشی را
میکشیدند به ویژه این که یکی از گرمترین

بیشترین تمرکز دولت سیزدهم در سال اول در حوزه بهداشت و درمان
تمرکز بر کنترل کرونا و واکسیناسیون عمومی بود
شروع دولت سیزدهم با روزهای سخت جان باختن روزانه بیش از
 700نفر به خاطر کرونا همراه بود .کمبودهای واکسن کرونا باعث
شده بود روزانــه آمار مبتالیان به کرونا 50هــزار نفر باشد و شاهد
مرگ بیش از 700نفر از هموطنان مان باشیم .از همان مهر،1400
روند ورود واکسن شتاب گرفت و محمولههای 5میلیونی واکسن
در پارتهای مختلف وارد کشور میشدند و بیش از ۱۴۳میلیون
دوز واکسن تامین شد .آمار تزریق واکسن هم از یک میلیون دوز
تزریق روزانه بیشتر شد تا جایی که امروز بیش از 160میلیون دوز
واکسن کرونا تزریق شــده و ایــران یکی از کشورهای
پیشرو در تزریق واکسن به شمار میرود چرا که بیش
از 85درصــد جمعیت هدف کشور 2دوز واکسن
کــرونــا را دریــافــت کــردهانــد .حــاال کلیدیترین
وعــده دولــت در آغــاز کــار یعنی صیانت از جان
مــردم محقق شــده و سیدابراهیم رئیسی،
رئــی ـسجــمــهــور هـــم در پنجمین
گفتوگوی خود با مردم به این
مسئله اشاره کرده و گفته «در
ابتدا روزی 700خانوار داغدار
میشدند و مسئله تهیه و تزریق
واکسن هم از مشکالتی بود
کــه دولـــت بــا آن مــواجــه بود
ولــی با دیپلماسی فعال دولت
و مشارکت مــردم در شرایطی
هستیم کــه از 700فــوتــی به
7نفر در روز رسیدیم و کشور
در امــر صیانت از جــان مردم
موفق شده است ».البته
همسو با واردات ،تولید
واکسنهای داخلی هم
ادامه داشت و در نهایت پس
از تامین میزان قابلتوجهی از

تابستانهای یک دهه گذشته و رشد دما را
شاهد بودیم.
با وجــود ایــن ،شرایط تامین بــرق به هیچ
عنوان مشابه سال گذشته به پیش نرفت
و مردم هیچ خاموشی ناشی از ناترازی را
تجربه نکردند .تعمیرات به موقع نیروگاه
ها ،افزایش توان تولید نیروگاه ها ،مدیریت
عرضه و تقاضا و واردات برق حدود 500
تا  600مگاوات از راه هایی بود که وزارت
نیرو بــرای مقابله بــا خاموشی در پیش
گرفت .البته در همین مدت گزارش هایی
از خاموشی در بخش هایی از حوزه صنعت
منتشر شد .برخی معتقدند نباید صنعت
خاموش می شد اما دولــت اولویت اولش
رفاه عمومی مردم بود تا در خانه ها شاهد
خاموشی نباشیم .البته ساخت نیروگاه
های خورشیدی و نیروگاه های بــادی از
دیگر برنامه های دولت سیزدهم برای باال
بردن تولید برق در کشور است.

واکسنها ،با موافقت رئیسجمهور و اعالم وزیر بهداشت واردات واکسن
با هدف حمایت از 6واکسن داخلی متوقف شد .عالوه بر واکسنهای
خارجی ،تولیدکنندگان داخلی هم تاکنون بیش از ۴۰میلیون دوز
واکسن به وزارت بهداشت تحویل دادهاند .بر اساس گزارش ها دولت
در ســال ،۱۴۰۰برای تامین واکسن خارجی ۵۳۰۰میلیارد تومان و
برای تامین واکسن داخلی 3هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
این در حالی است که اقدامات دیگری هم برای مدیریت پاندمی در
وزارت بهداشت دولت سیزدهم اجرایی شد که ازجمله میتوان
به تشکیل کمیته علمی مبارزه با کرونا با حضور ۶۰پزشک برای
تــدویــن دستورالعملهای علمی و کــشــوری درمــان
کرونا ،طراحی و ساخت کیت تشخیص اومیکرون،
افزایش دو برابری تختهای  ICUاطفال (با توجه به
درگیری بیشتر کودکان با کووید 19-در پیک
اومیکرون) ،واکسیناسیون بیش از 2.5میلیون
نفر از اتباع و مهاجرین و ...اشاره کرد .همچنین
تــوزیــع مــتــمــرکــز  1993پــزشــک ،تــوزیــع
متمرکز  538دنــدان پزشک و به کارگیری
22هزارو994نفر در دیگر رشتهها
بــــرای افـــزایـــش دســتــرســی و
بهرهمندی عادالنه از خدمات
بهداشتی درمــانــی مرتبط
با کــوویــد ۱۹-هم از دیگر
اقــدامــات ایــن حـــوزه بــود.
عملکرد مــوفــق دولـــت در
کنترل کــرونــا عمال تاثیر
خــود را بر فضای زندگی
عــمــومــی مــــردم و کسب
وکــارهــا نیز گــذاشــت و شاهد
آن بودیم که این موفقیت دولت
بر جنبه هــای اقتصادی و حتی
آمارهای این بخش نیز موثر افتاد.

با توجه به نامگذاری سال  1401با عنوان
«تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین» و
تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت
تــأمــیــن ام ــک ــان ــات الزم بـــــرای تــوســعــه
شــرک ـتهــای دانـشبــنــیــان هیئت دولــت
در اولــیــن جلسه در ســال  1401کلیه
دســتــگــاههــا را مکلف ک ــرد کــه گ ــزارش
اقدامات خود در جهت تحقق شعار سال را
در فواصل کوتاه مدت به منظور بررسی در
دولت ارائه کنند.
در همین زمینه امسال قانون جهش تولید
دانشبنیان توسط شورای نگهبان تایید
نهایی شد و در ابتدای خرداد توسط رئیس
جمهور به دستگاه های اجرایی ابالغ
شد .تدوین  13آییننامه اجرایی قانون
جهش تولید دانشبنیان در تعامل با سایر
دستگاهها و وزارتخانهها ،ابالغ احکام

مصرح در قانون به دستگاههای مربوط،
استقرار دبیرخانه شورای راهبری فناوریها
و تولیدات دانشبنیان در معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،از اقداماتی
است که معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در راستای تنظیمگری فعالیتهای
دانشبنیان دستگاههای اجرایی بهمنظور
رفع چالشهای ملی فناورانه انجام داده
است .با این حال گزارش ها نشان می
دهد هم اکنون  7200شرکت دانش بنیان
فعال در کشور وجود دارد و به گفته معاون
تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و
کارآفرینی این شرکت های دانشبنیان برای
بیش از  ۳۰۰هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.
همچنین در تبصره ۱۶قانون بودجه امسال
برای شرکتهای دانشبنیان  5هزار میلیارد
تومان تسهیالت پیش بینی شده است.

