
عضــو هیئــت مدیره ســازمان تامین اجتماعی بــا بیان اینکه 
ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومان بابت مستمری تاکید کرد پایدار سازی 
منابع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی یکی 

از مباحث مهم این سازمان در سال های آتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی همتی در سلسله نشست های 
رویــای تامیــن اجتماعــی فراگیــر کــه بــا موضــوع »متناسب ســازی 
حقــوق مســتمری بگیران، از رویــا تــا واقعیــت« برگزار شــد، درباره 
فضایی که در ســازمان تامین اجتماعی در این مدت برای پیگیری 
متناسب سازی شکل گرفته است، گفت: بیشترین استفاده و بهره 
را از شرکای اجتماعی بردیم و این کار با کمترین مشکل و در حجم 

وسیعی انجام شد.
و  اجتماعــی  شــرکای  همفکــری  و  مشــارکت  افــزود:  وی 
خردجمعــی کــه شــکل گرفت بســیار مهــم و مبارک بود و باید ســر 

منشاء اقدامات دیگر باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه 
پایدارســازی منابع متناسب ســازی حقوق مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی یکی از مباحث مهم در سال های آتی خواهد بود؛ اظهار 
کــرد: راه حل هــای مختلفــی بــرای ایــن امــر مطرح شــده اســت که 
اصالحات پارامتریک از جمله آنهاست. در دنیا وقتی سن امید به 
زندگــی افزایش می یابد ســن بازنشســتگی هم باال مــی رود؛ اما ما 
در ایران خالف جهت حرکت کرده ایم و ســن بازنشســتگی کاهش 
یافته و به ۵۲ سال رسیده است. همتی تاکید کرد که ما اعانه بگیر 
دولت نیستیم، بلکه مطالباتمان را باید بگیریم. اگر مطالبات جاری 

را وصول کنیم این مسیر را به سمت درستی پیش می بریم.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهران نیز در این نشست با بیان اینکه معیشت دغدغه همگان 

اســت، گفت: بحث ارتقای معیشــت در سازمان تامین اجتماعی 
از یــک ســال و نیــم گذشــته پیگیــری و بــا متناسب ســازی حقوق 
در دو مرحلــه تــا حــدودی محقــق شــده اســت. وی افــزود: اجــرا 
نشــدن قوانین یکی از موانع موجود پیش روی ارتقا پیدا نکردن 
معیشــت و حــل مشــکالت در ایــن حوزه اســت کــه از جمله آنها 
می تــوان اجــرا نشــدن صحیــح مــاده ۴۱ قانــون کار در چنــد دهه 

گذشته  را نام برد. 
دهقان کیا، همچنین با اشاره به ۲۶ قانون مترتب بر تامین 
اجتماعی از سوی ادوار گذشته مجلس که بار مالی ۴۲۰۰ میلیارد 
تومانی در هرماه به دوش تامین اجتماعی گذاشته است، گفت: 
تعهد جاری دولت به تامین اجتماعی ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان 
اســت که دولت آن را نمی پردازد. دولت بدهی های ســنگینی به 
تامین اجتماعی دارد. تامین اجتماعی ظرف سال گذشته و امسال 
توانســت بخشــی از دیون را دریافت کند؛ این در حالی اســت که 
اگر قوانین به درســتی اجرا شــود مشــکالت تامین اجتماعی حل 

خواهند شد.

عضــو هیئــت رییســه اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران 
و عــراق اظهــار کــرد عــراق در ازای ۱6 میلیــون دز واکســن 
کواکس، ۱۱5 میلیون فرانک سوییس معادل ۱25 میلیون 
دالر پرداخــت کــرده اســت و قاعدتــا از این پــس عراقی ها 
می تواننــد از محــل پــول ایران در این کشــور، پول واردات 

واکسن ایران را پرداخت کنند.
دربــاره  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  حســینی  ســیدحمید 
اظهــارات وزیــر نیرو مبنی بر واردات ۱۶ میلیون دز واکســن 
کواکــس از محــل پول هــای ایــران در عــراق اظهار کــرد: این 
میزان واکســن ســهمیه ما در کواکس بوده اســت که از یک 
ســال قبل باید پرداخت می کردیم؛ اما به علت تحریم های 
آمریــکا ایــن اتفــاق رخ نمــی داد. در چنــد مــدت اخیــر کــه 
آمریکایی هــا تحریم هــای مربــوط بــه کرونــا را لغــو کردنــد، 
عراقی هــا توانســتند از محــل پول هــای بلوکه شــده ایران در 

این کشور پول واکسن را پرداخت کنند.
او افــزود:  االن کــه توافق شــده دیگر بایــد بتوانیم پول 
۶۰ میلیون دز واکسن اسپوتنیک روسیه را نیز از این محل 
پرداخت کنیم، فکر می کنم دیگر برای پرداخت پول مانعی 

وجود نداشته باشد.

عضــو هیئــت رییســه اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران 
و عــراق در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد سرنوشــت باقــی 
پول های ایران در عراق گفت: در مورد بقیه پول های ایران 
در عــراق نیــز مبــادالت ادامــه دارد و در ازای بخشــی از آن 
در حــال دریافــت کاال هســتیم. امــا قاعدتا ایــن پرداخت ها 
تاثیر چندانی بر حجم بدهی عراق به ایران نمی گذارد. ۱۲۵ 
میلیــون دالر تنهــا پــول دو هفتــه صــادرات گاز و بــرق ایران 
به عراق است و پول کالنی نیست؛ اما همین که راهی باز 
شــده این امیدواری را ایجاد می کند که واکســن وارد شــود 
تا مشکالت و نگرانی های مردم برطرف شود و حجم بدهی 

هم بیشتر نشود.
وی همچنین در خصوص ابراز تمایل عراق برای خرید 
گاز بیشتر از ایران بیان کرد: همین که عراقی ها توانستند 
ایــن پرداخــت را انجام دهند نشــان می دهد که دلیلی برای 
اینکــه عراقی ها نخواهند پول ایران را پرداخت کنند، وجود 
ندارد. باید برای صادرات گاز زمان بندی صورت بگیرد؛ االن 
که تابستان است ما مازاد گاز داریم، عراقی ها هم به دلیل 
مشکل برق و خاموشی به شدت به گاز نیاز دارند؛ بنابراین 

اگر توافقی صورت بگیرد، قطعا به نفع دو طرف است.

کاهش سن بازنشستگی به 52 سال

»راه برای خرید واکسن از طریق عراق باز شد«
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افزایش نرخ تورم خرداد  
به ۴۳ درصد

نرخ تورم ساالنه خردادماه با رشد دو درصدی به ۴۳ درصد 
رسیده است.

به گزارش ایسنا، اعالم مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص 
مصرف کننــده در خرداد نشــان می دهد که درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به 
دوره مشــابه قبل از آن یعنی تورم ســاالنه روند افزایشــی داشته 
و ۴۳ درصد گزارش شــده اســت. تورم نقطه ای که در اردیبهشت 
مــا کاهــش داشــت، نیز بــار دیگر روند افزایشــی پیدا کــرده و  به 
۴۷.۶ درصد در خرداد ماه رسید ه است، میزان رشد تورم نقطه 
به نقطه که بیانگر تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل است 

۰.۷ درصد اعالم شده است.
بر این اســاس، نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی¬ها و دخانیات« با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٦٢.٣ 
درصــد و گــروه »کاالهــای غیرخوراکی و خدمــات« با افزایش ٠.٥ 
واحد درصدی به ٤٠.٨ درصد رســیده اســت. همچنین نرخ تورم 
ماهانه خرداد به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 

در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش دارد.
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیــات« و »کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات« به ترتیب ٣.٢ 

درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

لیال ابوالفتحی 

لــوازم  کانتینــر   ۴20 محمولــه  ترخیــص  احتمــال  خبــر 
خانگــی بــوش روز گذشــته در حالــی مطرح شــد که مســئوالن 
گمــرک هرگونــه ترخیــص تاکنــون را رد کرده اند، امــا می گویند 
در مکاتبــات صورت گرفتــه بــا بانــک مرکــزی و وزارت صمــت، 
مشــکلی بــرای ترخیــص ایــن کاالهــا وجــود نــدارد و در صورت 

توافق سه جانبه این ترخیص به زودی صورت خواهد گرفت.
پیش از این، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در اظهاراتی گفته بود که ظاهرا دوســوم محموله لوازم 
خانگی بوش ترخیص شده است؛ اما او در ادامه اظهارات خود 
را بــه نوعــی اصــالح کــرد و گفت که اخبار ضــد و نقیضی درباره 
احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می شود و احتماال با این 

اوضاع قرار است واردات لوازم خانگی نیز آزاد شود.
این گمانه زنی در حالی مطرح شده است که از آبان سال 
گذشــته کــه ماجــرای ورود ۴۲۰ کانتینــر لوازم خانگــی بوش در 
گمرک شــهید رجایی مطرح شــد، ابهامات درباره  ورود این کاال 
بــا توجــه به ممنوعیتی کــه برای واردات کاالی گروه چهار وجود 
داشــت، موجــب توقــف ترخیــص ایــن محمولــه از ســوی گمرک 

شده بود.
آن زمان درباره جریان ثبت سفارش این محموله و منشأ 
تامیــن ارز واردات آن ابهاماتــی مطرح شــد؛ امــا ظاهرا در مدت 
اخیــر مکاتبه هــای زیــادی صــورت گرفتــه که به برداشــته  شــدن 

موانع ترخیص محموله کاالهای بوش منتهی شده است.
در  ایــران  گمــرک  فنــی  معــاون  ارونقــی،  جمــال  مهــرداد 
گفت وگــو بــا ایســنا، تاکیــد کــرد کــه تــا ایــن لحظه هیــچ یک از 
کانتینرهــای بــوش از گمــرک ترخیــص نشــده و مجــوز نهایی در 
این رابطه صادر نشــده اســت. او در ادامه توضیحات بیشــتری 

ارائــه کــرد و افــزود: بــا توجه به اینکه گمرک ایران یک دســتگاه 
مجــری اســت بــا ابــالغ قوانین و مقررات از ســوی دســتگاه های 
مربــوط آنهــا را اجــرا می کند؛ امــا در کنــار آن، وظایف حاکمیتی 
نیز برای گمرک وجود دارد که بر همین اســاس اگر به مواردی 
مشــکوک شــود یــا براســاس قوانیــن و مقررات مســتندات الزم 
بــرای ترخیــص وجود نداشــته باشــد، برای دریافت اســتعالم از 
دســتگاه های ذیربط اقدام می کند که درباره محموله بوش نیز 

این اتفاق افتاد.
ارونقــی دربــاره جریــان مکاتبــات وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت )صمــت( و بانــک مرکــزی دربــاره ترخیــص کانتینرهــای 
از  اســتعالم صورت گرفتــه  طبــق  گفــت:  بــوش  لــوازم خانگــی 
وزارت صمــت بــه عنــوان متولی امــور و صادرکننــده مجوز ورود 
کاال بــه کشــور و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن حقــوق مکتســبه 
ایجاد شــده بــرای صاحــب کاال و از ســوی دیگــر مکاتباتــی کــه با 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان تاییدکننــده منشــأ ارز صــورت گرفت، 
جمع بنــدی مســتندات نشــان می دهــد کــه هیــچ مشــکلی برای 
ترخیــص کاالهــای بــوش وجــود نــدارد. بــه گفته او، اگــر گمرک 
ایــران در ایــن بــاره بخواهــد بــرای نگهــداری کاال اصــرار کنــد به 
نوعــی توقیــف غیرقانونــی مال غیر به حســاب می آید و صاحب 
کاال می توانــد ادعــای خــود را در مراجــع قضایــی مطــرح و علیــه 

گمرک شکایت کند.
او دربــاره اینکــه ترخیص محموله بــوش چه زمانی صورت 
خواهــد گرفــت؟ گفــت: در این باره مکاتباتــی از بخش حقوقی 
و معاونــت امــور گمرکــی گمــرک ایــران بــا دســتگاه های اجرایــی 
صورت گرفته است که در برخی موارد ابهام و در مواردی پاسخ 
وجــود داشــته اســت. از ایــن رو قــرار شــد تــا صــورت جلســه ای 
سه جانبه بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تنظیم و اگر 

مقامات هر سه دستگاه آن را امضا کنند و تایید شود که هیچ 
مشــکل قانونــی و مقرراتــی بــرای ترخیص  وجود نــدارد، گمرک 

ایران در این باره اقدام خواهد کرد.
بــه گفتــه ارونقــی، احتمــاال در چنــد روز آینــده بــا حضــور 
نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران جلســه ای 
تشــکیل و صورت جلســه مربوطــه تنظیــم و در دســتور کار قــرار 

خواهد گرفت.

واکنش به ترخیص محصوالت بوش
در کنــار این صحبت ها، ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان 
از  بســیاری  تحریــم،  زمــان  در  شــد:  یــادآور  خانگــی  لــوازم 
شرکت های خارجی بدون توجه به تعهدات خود در قبال کشور 
اقــدام بــه تــرک بــازار ایــران کردنــد امــا تولیدکننــدگان ایرانی با 
افزایــش ســرمایه گذاری و تولیــد محصــوالت متنــوع موفــق بــه 

خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا شدند.
بــه گفتــه حمیدرضــا غزنــوی، منفعت طلبــی شــرکت های 
خارجــی بــه همیــن جا ختم نشــده اســت؛ بــه طوری کــه آنها با 
انتقال دفاتر رســمی خود به کشــورهای همســایه زمینه را برای 
ارسال کاال به صورت غیررسمی به بازار ایران مهیا می کنند که 
نتایج آن را می توان در وفور کاالی قاچاق در بازار عنوان کرد.

او ادامــه داد: بــه منظــور حمایــت از کاالهــای داخلــی و 
تفهیــم ایــن موضــوع که خــروج از بازار ایــران در زمان تحریم ها 
بــرای کشــورهای خارجی هزینه خواهد داشــت، معاون قضایی 
و  ال جــی  محصــوالت  ورود  کــرد:  کشــوراعالم  کل  دادســتان 
سامســونگ بــه بازار ممنوع اســت. حال تولیدکننــدگان داخلی 
منتظــر اجرایــی شــدن ایــن وعده هــا  بــرای حمایــت از تولیــد 

هستند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

چینوارداتنفتخام
برایپاالیشگاههای

خصوصیراکاهش
میدهد

ترجمه: سلیم حیدری

بــر اســاس ســندی کــه بــه رویــت رویتــرز و دو 
چیــن  اســت،  رســیده   خبــری  منابــع  از  آگاه  منبــع 
۳5.2۴ میلیــون تــن ســهمیه واردات نفــت خــام بــه 
پاالیشــگاه های خصوصی برای ســال 202۱ اختصاص 
داده اســت؛ این میزان ۳5 درصد کاهش نســبت به 

سال گذشته نشان می دهد.
ســهمیه  واردات  در  شــدید  کاهــش  ایــن 
پاالیشــگاه های خصوصــی در حالــی رخ می دهــد کــه 
پکــن بــرای تثبیــت صنعــت پاالیــش نفــت و کاهــش 
انتشــار گازهــای گلخانه ای تالش می کنــد. تحلیلگران 
انتظــار دارنــد بــا تغییــر در ســهمیه ها و مالیات هــای 
نفــت  واردات  قیــر،  اولیــه  مــواد  بــر  تازه اعمال شــده 
خــام پاالیشــگاه های مســتقل و میــزان تولید ســوخت 
آنهــا در نیمــه دوم ســال کاهــش یابــد. بــا ایــن حــال 
پاالیشــگاه های دولتــی واردات و  فــرآوری نفــت خــام 
را افزایــش می دهنــد تــا حاشــیه امنیت بیشــتری را به 

دست آورند.
بــه  معــروف  مســتقل،  پاالیشــگاه های 
پاالیشــگاه های قــوری، حــدود یک پنجــم واردات نفــت 
خام بزرگترین واردکننده نفت جهان، چین را به خود 

تخصیص می دهند.
انــرژی گفــت:  تــی، تحلیلگــر ســیا  ییــک  ســنگ 
»تغییر ســهمیه ها و مالیات ها بر واردات نفت توســط 
پاالیشــگاه های قــوری تأثیــر می گــذارد، اما بــر واردات 
کلــی نفــت خــام یــا عملیــات پاالیشــگاه ها تأثیــر نمــی 
گــذارد، زیــرا انتظــار داریــم NOC )شــرکت های ملــی 
جبــران  را  قــوری  پاالیشــگاه های  کمبودهــای  نفتــی( 

کنند.«
لیــو یونتائــو، تحلیلگــر چینــی در بخــش مشــاوره 
انرژی، نیز گفت: این پاالیشــگاه ها به احتمال زیاد از 
موجودی نفت در بخش تجاری چین استفاده کنند و 
اکنــون نفــت خامــی را که قبــالً خریداری کــرده بودند، 

پاالیش می کنند.
لیــو افــزود، تأثیــر افزایش نرخ بر پاالیشــگاه های 
مستقل در سه ماهه چهارم سال آشکارتر خواهد شد؛ 
زیرا آنها به تدریج از ذخایر خود استفاده خواهند کرد 

و این ذخایر به اتمام خواهد رســید.
کــه چنــد  ایــن ســند نشــان می دهــد  همچنیــن 
پاالیشگاه مستقل مستقر در شاندونگ یا به اصطالح 
قــوری کــه امســال ســهمیه واردات نفــت خــام را در 
دســته اول دریافت کرده بودند، از لیســت دوم خارج 
شــدند. این پاالیشگاه ها شــامل پتروشیمی شاندونگ 
وونفــول، پتروشــیمی شــاندونگ هایــو و پتروشــیمی 

چینگ یوان بود.
این ســند نشــان داد که چندین شــرکت وابســته 
به شــرکت های بزرگ نفتی دولتی چین نیز در لیســت 

دوم قرار نگرفته اند.
بــا ایــن حــال، چیــن به احتمال زیاد دســته ســوم 
ســهمیه واردات نفــت خــام را قبــل از ســه ماهه چهارم 
بــه پاالیشــگاه ها تخصیــص خواهــد داد، لیــو اذعــان 
کرد؛ این ســهمیه شــامل ســهمیه مگاپاالیشــگاه جدید 

پتروشیمی شنگ بانگ نیز شود.
وزارت بازرگانی چین در اواخر ســال ۲۰۲۰ اعالم 
کــرده بود كــه برای تأمیــن تقاضای مگاپاالیشــگاه های 
جدید، میزان واردات نفت خام غیر دولتی برای ســال 
۲۰۲۱ را بــه ۲۴۳ میلیــون تــن افزایــش می دهــد. ایــن 
کشــور در ماه دســامبر، ۱۲۲.۵9 میلیون تن به عنوان 
اولین قسمت واردات نفت خام برای سال ۲۰۲۱ وارد 

بازار مصرف کرد که باالترین میزان تاکنون اســت.
بــا ایــن حــال، تنظیــم تأمیــن ســوخت داخلــی و 
بهبــود ســود پاالیشــگاه ها در ســال ۲۰۲۱، مقامــات را 
تشــویق بــه کاوش دقیــق اســتفاده از ســهمیه واردات 
خام و اخذ مالیات جدید برای ســوخت مورد اســتفاده 

پاالیشگاه ها کرده است.
بخــش دوم ســهمیه واردات غیــر دولتــی چین به 
۱۵۷.8۳ میلیون تن، تاکنون در ســال جاری می رســد 
کــه  بــا ۱۵۷.۷۱ میلیــون تــن در همیــن زمان در ســال 

۲۰۲۰ قابل مقایسه است.
از طــرف دیگــر چین بــرای دومین مــاه متوالی در 
مــاه مــه ذخایــر نفت خــام خود را مــورد اســتفاده قرار 
داده است. این نشانه دیگری است که نشان می دهد 
بزرگترین واردکننده نفت جهان آماده اســت از ذخایر 
عظیــم خــود اســتفاده کنــد، تــا قیمــت نفــت را تعدیل 
کند؛ زیرا قیمت های فعلی را بیش از حد باال می داند.
داده هــای  و  انجام شــده  محاســبات  اســاس  بــر 
رســمی، پاالیشــگاه های چیــن حدود ۵89هزار بشــکه 
در روز پاالیش کردند؛ بیشــتر از آنچه از واردات نفت 
خــام و میــزان تولیــدات داخلــی قابل پیــش بینی بوده 

است.
ایــن کشــور حجم نفــت خام موجــود در انبارهای 
امــا  نمی کنــد؛  فــاش  را  خــود  تجــاری  و  اســتراتژیک 
می توان با کسر مقدار کل نفت خام موجود از واردات 
و مقــدار تولیــدات داخلــی از نفــت خام فرآوری شــده، 

برآوردی از حجم ذخایر ارائه کرد.
امســال وضع خرید خریداران نفت خام در آســیا 
بــا اروپــا و آمریــکای شــمالی متفــاوت بــوده اســت؛ در 
اروپــا تقاضــا در حــال بهبــود اســت؛ زیــرا اقتصــاد پس 
از تعطیلــی بــرای مقابله بــا همه گیری کرونا دوباره باز 

می شود.
بســیاری از کشــورهای آســیایی هنوز با ســطحی 
از محدودیــت روبه روینــد و ســفر در ایــن مناطق هنوز 
بســیار کمتر از ســطح قبل از همه گیری است؛ به این 
معنــی کــه تقاضــای نفــت در منطقــه پرمصــرف جهــان 

هنوز بهبود قابل توجهی نشان نداده است.
منبع: رویترز

حریرچی:۵تا۸دهم
درصدایرانیانبهدلیل

هزینههایسالمت
فقیرمیشوند

معــاون کل وزیــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
کمرشــکن  را  ایــران  در  درمــان  هزینه هــای  پزشــکی 
دانســت و گفت که در کشــور بین پنج تا هشــت دهم 
درصــد جمعیــت بــه دلیــل هزینه هــای ســالمت فقیــر 

می شوند.
در   دیــروز   حریرچــی  ایــرج  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مراســم بهره برداری از فاز دوم بیمارســتان امام حســن 
مجتبی)ع(، افزود: ممکن است گفته شود که این درصد 
ناچیــز اســت؛ امــا اگــر در کل جمعیت کشــور محاســبه 
کنیــم بیــن ۴۷۰ هــزار تــا 8۰۰ هــزار نفر بــه دلیل صرف 
هزینه های ســالمت فقیر می شــوند. وی فقر ناشــی از 
ســالمت را بدترین نوع فقر دانســت و یادآور شــد: یکی 
از موضوعاتی که باید توجه جدی به آن داشــته باشــیم  
هزینه هــای فقــرزا را در حــوزه ســالمت کاهــش دهیــم. 
معاون کل وزیر بهداشت، با قدردانی از توجه خیران به 
توســعه زیرســاخت های بیمارســتان های دولتی از جمله 
مســیح دانشــوری، نقش خیران را در کشور بسیار مهم 
خوانــد و گفــت: تمرکــز خیــران باید بر ارائــه خدمات نیز 
معطــوف شــود، البتــه اگــر خیــران فقط بر ساخت و ســاز 
تاکیــد دارنــد، توســعه زیرســاخت های بیمارســتان های 
دولتــی بهترین مدل اســت؛ چراکــه هزینه ارائه خدمات 

در این مراکز پایین و برعهده دولت است.
 حریرچــی ادامــه داد: در برخــی ایالت هــای کشــور 
و  خیریــه  بیمارســتان ها  درصــد   ۷۰ از  بیــش  کانــادا 
غیرانتفاعی هستند و ما نیز باید در این عرصه به کمک 

فرهنگ غنی ایرانی، پیشرفت کنیم.
محافظــت  و  مــردم  ســالمت  افزایــش  حریرچــی، 
مهــم  هــدف  دو  را  ســالمت  حــوزه  در  آن هــا  از  مالــی 
ســازمان بهداشــت جهانــی دانســت و اظهــار کــرد: در 
حــوزه محافظت مالی، کاهــش پرداختی از جیب مردم، 
کاهش هزینه های کمرشکن و کاهش هزینه های فقرزا 

از جمله مهمترین رویکردها محسوب می شوند.
قائم مقام وزیر بهداشــت گفت: پاسخ به نیازهای 
غیربهداشــتی و درمانــی مــردم از دیگــر اهداف ســازمان 
بهداشت جهانی است که شامل حفظ کرامت انسانی و 
ارائه خدمات با کیفیت غیربهداشتی و درمانی می شود.
همچنیــن معــاون کل وزیــر بهداشــت و درمــان و 
آموزش پزشــکی در بخش دیگری از ســخنانش در جمع 
خبرنــگاران اعــالم کــرد مرکــز پیونــد بیمارســتان مســیح 
دانشوری که در حال حاضر پیوندهای ریه، کبد و قلب 

را انجام می دهد، توسعه می یابد.
حریرچی افزود: این بیمارستان نقش بسیار مهمی 
در درمــان بیمــاران کرونایــی هم از لحــاظ تعداد و هم با 
ابــداع روش هــای درمان های جدید که مــورد الگوبرداری 
جهانــی هــم قرار گرفته اســت، دارد. وی با یــادآوری این 
کــه ایــن بیمارســتان یکــی از بیمارســتان هایی اســت کــه 
کمترین مرگ و میر بستری کرونا را داشته است، اظهار 
کــرد: از ۷۰۰ پرســتار این بیمارســتان کــه 9۵ درصد آنها 
زنان هستند، ۴۵۰ نفر در حین خدمت به بیماران کرونا 
گرفتنــد. وی تاکیــد کــرد کــه تاکنون مرگ و میر ناشــی از 
بیماری کرونا در بین پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان 
ایــن بیمارســتان نداشــتیم کــه جــای قدردانــی و تشــکر 

فراوان دارد.

طرحپرورشمرغ
خانگیدرتعاونیهای
روستاییاجرامیشود

مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات فنی و کشــاورزی 
تعاونی هــای ســازمان تعــاون روســتایی از اجــرای طــرح 
پــرورش مــرغ بومــی خانگــی در تعاونــی های روســتایی 

خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی  ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی، محســن تواضــع در این بــاره گفت: در 
ســال های اخیــر تالش هــای جهــاد کشــاورزی بــرای حفظ 
فنــاوری  ژنتیکــی،  اصالحــات  طریــق  از  بومــی  نژادهــای 
تولیــد جوجه هــای بومی و تخم مرغ هــای نطفه دار محلی 
کمک هــای شــایانی بــه اشــتغال زایــی، بهبــود اقتصــاد و 
تأمیــن بخشــی از پروتئیــن مورد نیاز جامعه کرده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن امر ســبب عالقمنــدی کارآفرینان 
زیــادی بــه منظــور پــرورش جوجــه و مــرغ بومــی شــده و 
دسترســی بــه یــک درآمــدی قابــل قبــول را فراهــم کــرده 
اســت، افزود: در این میان شــرکت های تعاونی روستایی 
تحت پوشــش ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )به 
ویژه اعضای شــرکت تعاونی روســتایی زنان( با دارا بودن 
امکانــات و زیــر ســاخت های الزم جامعــه هــدف مــا برای 

اجرای این طرح را تشکیل می دهند.
مدیــر کل دفتــر توســعه خدمــات فنــی و کشــاورزی 
تعاونی هــا گفــت: در ایــن طــرح از جوجه هــای واکســینه 
شده ۳ تا ۴ هفته پولت )نیمچه( بومی محلی که متحمل 
بــه شــرایط اقلیمــی و بیماری هــا بــوده جهــت پــرورش به 
مــدت )حداکثــر ۱۶ هفتــه( در فضاهــای مشخص شــده 
شــرکت های تعاونــی روســتایی )بــه ویژه شــرکت تعاونی 
زنان روستایی( نگهداری و تغذیه می شوند و پس از طی 
دوره پــرورش و رســیدن به وزن مطلــوب جهت عرضه به 
صــورت زنــده در بازارهــای محلی هر منطقه، شهرســتان 

به فروش می رسد.
بــه گفتــه تواضــع، حســب گزارش هــای دریافتــی از 
اســتان های فارس، ســمنان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، 
اصفهان و اردبیل اجرای طرح فوق الذکر، با تهیه، تدارک 
و تأمیــن حداقــل ۳۰ هــزار قطعــه پولت در مــاه جاری در 

دستور کار قرار دارد.
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