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دولـت سـیزدهم در یـک
سـال گذشـته در همـه
حوزههـا بـه دنبـال ایـن
پدرام پاک آیین بـوده کـه تحول ایجـاد کند
سخنگوی وزارت
و بـرای حـل مشـکالت،
بهداشت
عـزم ،اراده و همتـی
خسـتگیناپذیر بـه کار بسـته اسـت.
از مهمتریـن نمادهـای ایـن اراده راسـخ
بـرای خدمـت و کاسـتن از مشـکالت مـردم،
واکسیناسـیون سراسـری و کاهش چشـمگیر آمار
ابتـال و جانباختـگان کروناسـت کـه بـا پیگیـری
مسـتمر و حمایت مجدانـه رئیس جمهور مردمی
و اقدامـات جهـادی و انقالبـی وزیـر بهداشـت و
دیگـر مدیـران و همکاران نظام سـالمت در دولت
سـیزدهم بـه ظهـور رسـید.
دولـت سـیزدهم در شـرایطی تشـکیل شـد کـه
شـمار مبتالیان بـه کرونا روزانه  ۵هزار نفر و شـمار
فوتیهـا بیـش از  ۷۰۰نفـر گزارش میشـد.
در چنیـن وضعیتـی ،بـا وجـود تحریمهـا
و فشـارهای کشـورهای غربـی تـالش دولـت
بـرای فراهـم کـردن واکسـن مـورد نیـاز کشـور
و واکسیناسـیون سراسـری چندبرابـر شـد؛ بـه
طـوری کـه شـخص رئیـس جمهـور و همچنیـن
وزیـر بهداشـت وی رایزنیهـا بـا رؤسـا و وزرای
بهداشـت دیگـر کشـورها را بـرای ورود گسـترده
واکسـن بـه کشـور آغـاز کردنـد .همزمـان بـا
تـالش دولـت بـرای واردات انـواع واکسـن ،
تولیـد واکسـن داخلـی هـم افزایـش پیـدا کـرد
و تعـداد پایگاههـا و مراکـز واکسیناسـیون هـم
بیشـتر شـد تـا مراجعه کننـدگان در صـف انتظار
نماننـد و بـا سـرعت و در کوتاهتریـن زمـان
واکسیناسـیون انجـام شـود .همیـن تالشهـای
شـبانه روزی باعـث شـد در کوتـاه تریـن زمـان
میزان واکسیناسـیون بـه  ۱۶۰میلیون دوز برسـد.
ایـن موضـوع زمینـه سـاز کاهـش آمـار مـرگ و
میـر کرونـا در کشـور و رسـیدن آمار فوت ناشـی
از ایـن بیمـاری در کمتـراز یکسـال به تـک رقمی
و در برخـی از مقاطـع بـه صفـر بـود.
امـا دولـت مردمـی و نظام سـالمت آن چگونه
بـه ایـن دسـتاورد ملـی و متمایـز از بسـیاری
کشـورهای بـه ظاهـر پیشـرفته دسـت یافتنـد؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـه گـواه مسـتندات
مراجـع ذیصـالح ،تعـداد ثبت سـفارش واکسـن
کرونـا تـا قبـل از  ۱۴مردادمـاه  ۱۴۰۰و تشـکیل
دولـت جدیـد تنهـا  ۲۶میلیون و  ۵۲۴هـزار و ۶۱۰
دوز واکسـن بـوده اسـت .این در حالی اسـت که
پـس از  ۱۴مـرداد  ۱۴۰۰و با تشـکیل دولت میزان
 ۱۳۵میلیـون و  ۴۷۵هزار و  ۳۹۰دوز واکسـن ثبت
سـفارش شـد کـه از افزایـش بیـش از  ۵برابـری
ثبـت سـفارش واکسـنها حکایـت دارد.
همچنیـن تعـداد کل واکسـن وارد شـده قبـل
ازتشـکیل دولت سـیزدهم در  ۱۴مرداد  ۱۴۰۰فقط
 ۱۸میلیـون و  ۷۵۴هـزار و  ۶۱۰دوز واکسـن بـود
و حـال آنکـه جمـع کل واردات واکسـن بعـد از ۱۴
مـرداد  ۱۴۰۰و در دولـت سـیزدهم بـه رقـم ۱۴۳

میلیـون و  ۲۴۵هـزار و  ۳۹۰دوز واکسـن رسـید.
در کنـار این گشـایش عظیم در واردات واکسـن
و حجـم انبـوه اسـتفاده از آن ،وزارت بهداشـت به
واردات اکتفـا نکـرد و مسـیر حمایـت از تولیـد
شـش واکسـن داخلـی را نیـز کـه بـه همـت
دانشـمندان جـوان ،مؤمـن و انقالبـی کشـورمان
تولیـد شـده بـود ،پیمـود؛ محصوالتـی کـه عالوه
بـر تأمیـن نیـاز داخلـی و جلوگیری از مـرگ ومیر
هموطنـان عزیـز ،حتـی بـه کشـورهای دیگـر نیز
صـادر شـد و همچنـان آمادگـی بـرای صـادرات و
فـروش آن وجـود دارد.
بـا چنیـن تدابیـری از سـوی دولـت مردمی اعم
از واردات  ۵برابـری واکسـن نسـبت به دولت قبل
و تولیـد  ۶واکسـن مؤثـر و بـا کیفیـت داخلی که
بـه انگیـزه توزیـع عادالنـه سـالمت ،بازگردانـدن
نشـاط اجتماعـی و رونـق کسـب و کارهـا صورت
گرفـت ،طرح واکسیناسـیون سراسـری کرونا رنگ

تحقـق بـه خـود گرفـت .بـه ایـن ترتیـب میزان
توزیع واکسـن کرونا که تا  ۱۴مرداد سـال گذشـته
 ۲۰۵۷۰۸۰۷بـود ،تـا  ۱۴مرداد امسـال یعنی حدود
یـک هفتـه پیـش نصـاب  ۱۸۸۱۰۹۴۷۹را پشـت
سـر گذاشـت .بازتعریـف آمـاری ایـن حجـم از
واکسیناسـیون آن اسـت که سـال قبـل این موقع
فقـط حـدود  ۱۴درصـد جمعیت واکسـینه شـده
بودنـد و در حـال حاضـر  ۷۷درصـد کل جمعیت
واکسـن دریافـت کردهانـد .صرفنظـر از آثـار
واکسیناسـیون سراسـری در بازگرداندن سـالمتی،
ارتباطـات بیـن فـردی ،امیـد و نشـاط اجتماعـی
بـه جامعـه و احیـای بسـیاری از کسـب و کارها،
ایـن دسـتاورد ملـی پیامـی الهـام بخـش بـرای
همـه خادمـان ملت در ایـن دولـت و دولتهای
آینـده دارد و آن اینکـه با روحیـه انقالبی و همت
جهـادی ،میتوان بسـیاری از به ظاهر ناشـدنیها
را ممکن و بسـیاری مسـیرهای صعـب و ناهموار
را همـوار کرد.
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