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 رنج مضاعف بیماران 
سرطانی 

 تحقق اهداف مالیاتی 
در گرو حمایت از تولید 

معاون اول رئیس جمهور از استاندار 
آذربایجان غربی تجلیل کرد

مقاوم سازی 30 درصد خانه های 
روستایی در مقابل زلزله

در حال حاضر ۳۰ درصد خانه های روستایی اســتان مقاوم سازی شده اند اما این آمار باید تا سال 
۱۴۰۴ به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد. 

آذربایجان غربی بیش از 2۷۰۰ روســتای سکنه دار  با 25۸ هزار خانوار دارد که البته بیشتر خانه های روستایی 
در مقابل زلزله ایمن نیستند. با توجه به اینکه بیش از نیم قرن می شود که در استان زلزله سختی به وقوع  نپیوسته 
اســت؛ روستاییان نیز وســواس چندانی برای ایمن سازی منازلشان نشــان نداده اند و اگر زلزله سختی به وقوع 
بپیوندد متاســفانه تلفات جانی و مالی زیادی در روســتاها را شــاهد خواهیم بود. بر پایه این ســوال بنیاد مسکن 

آذربایجان غربی متولی شــده است تا با ایمن سازی منازل روستایی عالج واقعه...

تورم در آذربایجان غربی 

بیشتر از میانگین کشوری
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آذربایجان غربی

 بهره برداری از نیروگاه سیکل 
ترکیبی ماکو
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بهره بــرداری از نیروگاه 
سیکل ترکیبی ماکو

همزمان با حضور رئیس جمهور در استان 
آذربایجان غربی بهره برداری از نیروگاه ســیکل 
ترکیبی ماکو با حمایت مالی بانک سپه  آغاز شد.

مدیر بانک ســپه منطقــه آذربایجان غربی با 
اعالم این موضوع افزود: فاز اول نیروگاه ســیکل 
ترکیبی ماکو با حجم ۸۰ مگاوات با حمایت بانک 
ســپه وبا دســتور رئیس جمهور از طریق ویدیو 

کنفرانس  توسط وزیر نیرو افتتاح گردید .
 ســید علی موسوی  با اشاره به این که حمایت 
از بخش خصوصی برای توسعه  استان آذربایجان 
غربی در راســتای کاهش نــرخ بیکاری ورونق 
اقتصادی الزامی می باشد ،مهمترین برنامه بانک 
سپه همچون سنوات گذشته را  حمایت از بخش 
صنعت وتولید دانســت و افزود: در راستای تحقق 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت 
فعال سازی ظرفیت های تولیدی صنایع کوچک 
و متوســط و برنامه های اقتصادی دولت محترم 
می توان با در نظر گرفتن ســهم بانک سپه از کل 
منابع نظــام بانکی، بانک ســپه را جزو برترین 
بانک های کشــور درزمینه حمایت از واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط بیان کرد.
 شــایان ذکر اســت وزیر نیرو کــه به عنوان 
نماینده دولت در شهرستان ماکو  حضور پیدا کرده 
بود، از طریق ویدئــو کنفرانس توضیحاتی را در 
رابطــه با این نیــروگاه برای رئیــس جمهور   و 
حاضریــن  ارائه و از نقش ویژه بانک ســپه در راه 
اندازی این نیروگاه تقدیر و تشکر نموده، سپس  با 
دستور رئیس جمهور و با حضور آقای چقازردی، 
مقام محترم مدیریت عامل بانک سپه که شخصا 
در معیت ریاســت جمهوری به استان آمده بود و 
سایر مسئولین استانی و کشوری  بهره برداری از 

این واحد آغاز گردید . 

میلیون  فــروش ۲۵۸۶ 
 کیلووات ســاعت برق در

 ۶ ماهه اول سال
 مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
آذربایجان غربی از فروش بیش از 25۸۶ میلیون 
کیلووات ســاعت در آذربایجان غربی در شــش 

ماهه اول سال جاری خبر داد.
اکبر حســن بکلو با تحلیل مقایســه مصرف 
انرژی در نیمه اول ســال ۹۷ و ۹۶ گفت : مجموع 
فروش انرژی در نیم ســال اول ۹۷ به عدد 25۸۶ 
میلیون کیلووات ســاعت رســید که این میزان 
نسبت به مدت مشــابه سال ۹۶ با فروش انرژی 
بــه میزان 25۸5 میلیون کیلووات ســاعت، تنها 
۰/22 درصد افزایش دارد به بیانی دیگر تغییرات 
چندانی در افزایش انرژی مصرفی مشترکین در 
نیم سال اول سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال 

۹۶ مشاهده نمی شود.
وی افزود: این در حالی است که متوسط رشد 
مصرف انرژی در شــش ماهه اول ســال جاری 
نسبت به سال گذشــته در کشور حدود 2 درصد 
بوده اســت و این اعداد نشــان می دهد شرکت 
توزیــع بــرق آذربایجان غربی در کنترل رشــد 
مصرف و مصرف بی رویه برق، علیرغم افزایش 
 تعداد مشــترکین عملکرد قابل قبولی داشــته 

است.
وی از همکاری خوب و آگاهانه بخش دولتی 
و عمومــی غیردولتی خبــر داد و عنوان کرد : در 
تیر ســال جاری در مقایســه با تیر سال گذشته، 
به میــزان ۱۶ درصد متوســط کاهش مصرف 
انرژی در تعداد ۱۰2۸ مشــترک دیماندی شامل 
دســتگاه های دولتی و وابســته به دولت به ثبت 

رسیده است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان افزود : این نتایج با توجه به ابالغ دستور 
العمل هــای هیئــت دولت، همــکاری خوب 
مشــترکین، اقدامات منسجم و مستمر مدیریت 
مصرف و پیک ســایی، فعالیت های فرهنگی و 
اطالع رســانی به مشــترکین و تغییر ساعت کار 

اداری در تابستان بوده است .

در نوزدهمین جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران و فناوران برگزیده کشور، از 
استاندار آذربایجان غربی به عنوان استاندار حامی پژوهش تجلیل شد.

به گزارش جام جم، در نوزدهمین جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران و فناوران 
برگزیده کشــور که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار 

شــد، از محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به عنوان استاندار حامی 
پژوهش تجلیل شد.

در این جشــنواره، آذربایجان غربی به عنوان استان برتر جشنواره معرفی شد و 
معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر از محمد مهدی شهریاری، استاندار و 

رئیس ستاد استانی پژوهش و فناوری آذربایجان غربی تجلیل نمود.
گفتنی است، اســتان آذربایجان غربی، سال گذشته و در هجدهمین جشنواره 
تجلیل از پژوهشــگران و فناوران برگزیده کشور نیز رتبه برتر کشور را کسب کرده 

بود.

معاون اول رئیس جمهور از استاندار آذربایجان غربی تجلیل کرد
در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور؛

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 
آذربایجان غربی

خبر

بر اساس شاخص اعالم شده نرخ تورم در استان 
۳۴/۶ و نرخ تورم کشوری ۳۴/۹ درصد  است. 

کاهش ارزش پول ملــی و افزایش تورم به نوعی 
همه کشــور را تحت تاثیر قرار داده اســت اما این امر 
در شــهر های مرزی با شدت بیشــتری خود را نشان 
می دهــد. هجوم اتباع کشــورهای همســایه برای 
خرید مواد غذایی یا ســوخت روند خروج ســرمایه را 
از اســتان های مرزی مانند آذربایجان غربی تشدید 
می کند و همین امر نیز باعث می شــود تورم در استان 
بیشــتر از مرکز احســاس شــود. در این میان پیش 
بینی های کارشناســان اقتصادی نیــز حاکی از این 
اســت که به این زودی ها نبایــد انتظار بهبود اوضاع 
اقتصادی را داشــت چراکه از سوی مردم برای اقالم 

مختلف تقاضا وجود دارد. 

* تورم بیشتر از میانگین کشوری
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی با 
اشاره به تعریف شاخص قیمت می گوید: این شاخص، 
متغیری در اقتصاد اســت که تحــوالت قیمت را بر 
مبنای یک ســال پایه نشــان می دهد. در نهایت نیز 
تورم را  بر اساس همین شاخص در جامعه می سنجند. 
ناصر حضرتی پر اظهار می کند: مرکز آمار ایران به 
عنوان متولی آمار کشور، هر سال و هر ماه طرح های 
آمــاری مختلفــی را از جمله طرح شــاخص قیمت 

سنجش و اعالم می کند. 
وی با اشــاره به اینکه سال پایه برای محاسبات ما 
ســال ۱۳۹5 است، بیان می کند: شاخص قیمت بر دو 
پایه شاخص خوراکی،آشامیدنی و دخانیات )گوشت، 
نــان و غالت، شــیر، پنیر، تخم مرغ، شــکرف مربا، 
چای و...(  و همچنین شــاخص کاالی غیرخوراکی 
)پوشاک، مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت درمان و...( 

سنجیده می شود. 

رئیس ســازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی 
اظهار می کند: با پایه پولی ســال ۹5، شــاخص کل 
قیمت شهری و روســتایی در آذربایجان غربی عدد  
۱۴۹/2 و این شــاخص در کشــور ۱۴۷/۸ است. این 
امر نشــان می هد که در مجموع قیمت ها در اســتان 
آذربایجان غربی ۱.۴ بیشــتر از میانگین کشــوری 
افزایش قیمت داشته است. حضرتی پر بیان می کند: 
بر اساس شاخص اعالم شده نرخ تورم در استان ۳۴/۶ 

و نرخ تورم کشوری ۳۴/۹  است. 

* فشار بیشتر بر اقشار با درآمد پایین
به گفته وی، در شــاخه مواد خوراکی، آشامیدنی 
و دخانیات؛ شــاخص قیمت ها به نســبت آبان سال 
گذشــته 5۱/۱درصد افزایش داشــته است که این 
میانگین در کشــور 5۰ درصد اســت. در شاخه مواد 
غیرخوراکی نیز شــاخص قیمت در استان به نسبت 
سال گذشــته 2۶/۱ رصد رشد داشته که این عدد در 
کشــور 2۹ درصد است. یعنی در بحث افزایش قیمت 
مسکن و اجاره بها افزایش قیمت کمتری را نسبت به 

میانگین کشوری داشته ایم. 
این مقام مسئول ادامه می دهد: شاخص قیمت ها 
در مجموع حوزه شــهری و روستایی کاالهایی مانند 
روغن هــا و چربی ۷۴ درصد،  نان و غالت ۳2 درصد، 
مســکن ۸ درصد و بهداشــت و درمــان 2۴ درصد 
افزایش قیمت داشــته ایم که در میانگین کشــوری 
در بحث مســکن و بهداشت به ترتیب شاهد افزایش 

قیمت 2۳ و 2۰ درصدی هستیم. 
حضرتی پر درباره نرخ تورم شــهری و روستایی به 
تفکیک می گوید: نرخ تورم آبان در آذربایجان غربی 
۳۳ و در کشــور ۳۴/5 درصد است که نشان می دهد 
در تورم شــهری اســتان ۱/5 درصد تورم پایین تری 
را تجربــه می کند. همچنین نرخ تورم روســتایی در 

اســتان ۳۸/۹ درصد و و میانگین نرخ تورم روستایی 
در کشــور ۳۷/۳درصد است و این آمار نشان می دهد 
که روســتاییان آذربایجان غربی کاالهای مورد نیاز 

خود را به طور میانگین ۱/۶ درصد گرانتر می خرند.
وی دربــاره وزن تورمــی مواد خوراکــی و مواد 
غیرخوراکــی ابراز می کنــد: از نــرخ تورمی ۳۴/۶ 
درصــدی آبان، وزن تورمی کاالهــای خوراکی ۶۷ 
درصد و مواد غیرخوراکی ۳۳ درصد اســت. می دانیم 
کــه افراد با درآمد پایین بیشــتر درآمد خود را صرف 
خریــد مــواد خوراکی و غذایی می کننــد و این وزن 
تورمی نشان می دهد که در حال حاضر افراد با درآمد 

پایین فشار بیشتری را تحمل می کنند. 

* روستا، گران تر از شهر
رئیس ســازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی 
با اشــاره به نرخ تورم روســتایی می گوید: نرخ تورم 
مــواد خوراکی، آَشــامیدنی و دخانیات در روســتاها 
۴۹/5درصد نســبت به آبان سال گذشته رشد داشته 

است. 
حضرتی پر می افزاید: روغن و چربی۹۸/5 درصد 

و  چای 5۸ درصد رشد قیمت داشته است. 
به گفته وی در کاالهــای غیرخوراکی د ربخش 
آب، بــرق و گاز 5 درصــد ، در بهداشــت درمان 2۳ 
درصــد و در مجموع 2۷/۶ درصد رشــد قیمت وجود 

داشته است. 

 * شــرایط ســخت آذربایجان غربی
 در دوران تحریم

استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه در پاسخ به این سوال 

که آیا امیدی به بهبود نرخ تورم می رود؛ اظهار می کند: 
پیــش بینی بنده افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی 
مردم نیز دلیل آن اســت. بسیاری از دستورالعملهای 
کاهش قیمت که در رســانه ها می خوانیم همان روی 
کاغــذ باقی می مانــد، چراکه مــردم طالب خریدن 
اجنــاس حتی با قیمت باال هســتند و وجود تقاضای 
مردمی باعث می شد در عمل قیمت کاال کاهش پیدا 
نکند. حســن حیدری می افزایــد: باید جلوی قاچاق 
در کشــور گرفته شود؛ بستن همه مرزها که عمال در 
کشــور ما  عملی نیست و چاره ای جز نزدیک کردن 
قیمت داخلی سوخت با قیمت های بازار جهانی نداریم 
تا جلوی قاچاق گرفته شود اما خود این امر نیز افزایش 

تورم را به دنبال خواهد داشت. 
به گفته وی، با توجه به اینکه درباره زیرساخت های 
مالیاتی عملکرد خوبی نداشته ایم و سال آینده نیز رشد 
منفی اقتصادی را تجربه خواهیم کرد دولت مجبور به 

افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود. 
این کارشــناس اقتصاد در پاســخ به اینکه در این 
پازل وضعیت اســتان آذربایجــان غربی به چه نحو 
خواهــد بود، بیان می کند: مــا همه در یک مجموعه 
تعریف شــده ایم و قطعا از سیاست های پولی و ارزی 
کشور تاثیرخواهیم پذیرفت اما با توجه به اینکه میزان 
صادرات از آذربایجان غربی افزایش پیدا خواهد کرد 
و اتباع کشــورهای همسایه نیز برای خرید به استان 

می آیند، شرایط سخت تری را تجربه خواهیم کرد. 
حیدری ادامه می دهد: شاید مهمترین اقدامی که 
در آذربایجان غربی می توان انجام داد، این اســت که 
جلــوی قاچــاق و بویژه قاچاق ســوخت را از مبادی 

رسمی بگیریم.

تورم در آذربایجان غربی 

بیشتر از میانگین کشوری
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی 
گفت: از مظلومیت های قرآن در جامعه اسالمی این 
اســت که هزینه و بودجه کافــی برای فعالیت های 

قرآنی در اختیار مؤسسات قرار نمی گیرد.
  بــه گزارش جــام جم، حجت االســالم ناصر 
جوانبخت در جلســه توجیهی طرح ملی بشــارت 
۱۴52، اظهار کرد: مصیبت و بالهایی که در کشور، 
جهان اســالم و عالم وجود دارد، نشان دهنده دوری 

از معارف قرآنی است.
وی با اشــاره به اینکه اگر احــکام و معارف دین 
در جامعه ســاری و جاری شــود، شاهد این میزان از 
درگیری ها در جامعه نخواهیم بود، ادامه داد: تمامی 
مشکالت کنونی جهان به خاطر دوری جستن مردم 
از قرآن بوده و باید بتوانیم با نشــر معارف قرآنی، در 

برابر مشکالت ایستادگی کنیم. 
حجت االســالم جوانبخــت تصریح کــرد: با 
وجــود تشــکر از دولت، نســبت به نیــاز جامعه به 
مباحــث و آموزه های قرآنی هزینــه و بودجه کافی 
بــرای فعالیت های قرآنی در اختیار موسســات قرار 
نمی گیرد و این امر نشاندهنده مظلومیت های قرآن 

در جامعه اسالمی است.
 وی با اشاره به اینکه طرح بشارت ۱۴52، نمونه و 
مصداق عینی برای هم افزایی دستگاه ها در رابطه با 
فعالیت های قرآنی است، اظهار کرد: هرجا هم افزایی 
بوده، نتیجه بهتری حاصل شده است که امیدواریم 
امســال نیز این طرح با هم افزایــی، به بهترین نحو 
احســن اجرا شــده و حفظ قرآن که مورد تاکید مقام 

معظم رهبری است، تحقق یابد.
* حفظ قــرآن مقدمه تدبر و عمل به آن 

است
حجت االسالم داوود قاسمی، نماینده مرکز ستاد 
حفــظ و قرائت قرآن اوقاف  نیز در جلســه توجیهی 
طرح ملی بشارت ۱۴52، با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبری بر حفظ قرآن و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن 
در کشــور افزود: دلیل تاکید مقام معظم رهبری بر 

حفظ قرآن این اســت که حفظ قرآن مقدمه ای برای 
تدبر و عمل به آن اســت، اگــر می خواهیم به قرآن 
عمل کــرده و در زندگی خود اجرا کنیم، باید بتوانیم 

آن را حفظ کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در مباحث قرآنی در کشور 
کم کاری کرده ایم، خاطرنشــان کرد: آمار حافظان 
کل قرآن در کشور بســیار کم است و باید علت این 
مســاله ریشه یابی شــود، شــرط ورود به دانشگاه 
االزهر مصر، حفظ قرآن بوده و تمامی دانشــجویان 

این دانشگاه در مصر حافظ قرآن هستند.
نماینده مرکز ســتاد حفــظ و قرائت قرآن اوقاف 
یادآور شــد: طرح ملی بشــارت ۱۴52، به صورت 
آکادمیک حفظ قرآن را از جزء ســی شروع کرده که 
بیشــتر مردم با ســوره های این جزء مانوس بوده و 
برخــی از ســوره ها را از کودکی در مدارس نیز حفظ 
کرده اند، ۳۷ سوره در این جزء قرار دارد و در واقع یک 
سوم سوره های قرآن در جزء سی قرار گرفته و حفظ 
همین جزء می تواند مشــوق خوبی برای حفظ کل 

قرآن باشد.

سرپرســت اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در جلسه معرفی خود ضمن تاکید 
بر ضرورت رفع موانع تولید  گفت: تحقق اهداف مالیاتی در گرو حمایت از تولید است . 

حسن کوماسی در جلسه معرفی اش به عنوان سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان، 
با بیان اینکه مؤدی مداری و رعایت حقوق شهروندی از اولویت های این دستگاه اجرایی 

است افزود: برای افزایش رعایت تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی، زیرساخت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری مهیا شــده است.وی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید، بر 
رعایت قانون در عین تســهیل امور اشــاره و اظهار کرد:  اگر به دنبال ســهم بزرگتری از 
مالیات هستیم، باید از تولید حمایت کرده و دید توسعه گرا در این زمینه داشته باشیم.این 

مقام مسئول گفت: تغییر مقررات و زیرساخت های مالیاتی در کنار مؤلفه مهمی چون تغییر 
نگرش کارکنان و هماهنگی آنان با ساختار جدید است که نتایج مورد نظر را در پی خواهد 
داشت . وی  ادامه داد: شفاف سازی و ایجاد انگیزه بیشتر در همکاران نیازمند نبود اجحاف، 

شایسته ساالری و سازماندهی  منطقی نیروهاست.

تحقق اهداف مالیاتی، در گرو حمایت از تولید 

کمبــود دارو، هزینه باالی درمان و حذف بیمه 
سالمت باعث رنج بیماران ســرطانی و خانواده های 

آنها شده است.
آذربایجان غربی از استانهایی است که شاخص های 
بهداشتی و درمانی در آن رشد چشمگیری داشته است 
اما هنوز شرایط برای بیماران سرطانی چندان که باید 
مساعد نیست. خانواده افراد بیمار سرطانی اعتقاد دارند 
که شرایط اســتان برای آنها بویژه مشکالت بیمه ها، 
هزینه هــای گران و کمبــود دارو باعث رنج مضاعف 
آنها می شــود. در این میان مسئوالن امر نیز می گویند 
از ابتدای هر ســال به دلیــل تاخیر بیمه ها در پرداخت 
مطالبات داروخانه ها ســبد دارویی استان ضعیف شده 
بود اما اکنون تدابیری برای رفع این ایراد اندیشــیده 

شده است. 

* مشــکالت خانواده هــای بیمــاران 
سرطانی

پدر یکی از بیماران درباره مشــکالت خود و فرزند 
بیمــارش می گوید: دولت قرار بود بیمه ســالمت را 
به طور رایــگان برای همه اقشــار اختصاص دهد تا 
خانواده ها از مزایای آن بهره مند شــوند اما اکنون به 
جای بیمه ســالمت که حذف شده است برای دریافت 
دفترچه جدید، باید برای هر نفر مبلغی حدود 25۰هزار 
تومــان پرداخت کنیم و با توجه به اینکه در هر خانواده 
بــه یک نفر بیمه تعلق نمی گیــرد و حتما باید 2 نفر از 
یک خانــواده برای بیمه اقدام کنند، خانواده ها مجبور 
به پرداخت رقمی حدود 5۰۰هزار تومان می شوند که 
با توجه به اینکه اکثر کســانی که بــه دنبال دریافت 
بیمه اند از اقشــار ضعیف جامعه هستند، نمی توانند از 

پس پرداخت این رقم بر بیایند.
علی محمــدی ادامه می دهد: همچنین شــاهد 
هســتیم نبود امکانات الزم  برای ارائه خدمات بویژه 
در بخش درمان بیماری های خاص چون ســرطان، 

بیماران را مجبور به رنج ســفر به استان های همسایه 
یا مرکز کشــور کرده که فشار فزاینده ای بر آنان وارد 

می کند. 
وی همچنیــن اظهار می کنــد: بخش مددکاری 
بیمارســتان امید، نسبت به ســال گذشته ۳۰ درصد 
کمک بیشــتری برای اقشار کم در آمد اختصاص داده 
که با این حال، باز هم در مقابل ســیل اقشار کم درآمد 

مبتال به بیماری ناچیز است.
این شهروند اضافه می کند: یکی دیگر از مشکالت 
بیماران ســرطانی اســتان که با آن دست به گریبان 
هســتند، کمبود داروهای ویژه شیمی درمانی است. 
داروهــای این بیمــاران در ۳ داروخانه آن هم فقط در 
ارومیه عرضه می شود. خانواده بیماران مجبور به سفر 
به استان های دیگر و خرید دارو از آن استان ها هستند. 
چطور در تبریز چنین مشــکلی برای خانواده ها وجود 
ندارد. آیا نباید مســئوالن استانی ما نیز به فکر باشند 
که مشکالت حل شــود؟ پدری که اهل روستاست و 
ســواد آنچنانی هم ندارد چگونه به سایر استانها برود و 
داروهای تخصصی را تهیه کند؟ گاهی رنج تهیه دارو 

از رنج داشتن بیمار هم بیشتر است. 

* کمبود دارو
محمدی بیــان می کند: 2 داروخانه قدس و هالل 
احمر داروهای بیماران ســرطانی را عرضه می کنند 
ولی مقــدار داروی اختصاص یافته به این داروخانه ها 
در مقابل بیماران نیازمند، کم است و جالب اینکه شهر 
تبریز عالوه بر استان آذربایجان شرقی، توان پوشش 
بیماران آذربایجان غربی را نیز دارد ولی شــهر ارومیه 

حتی امکان پوشش بیماران استان خود را ندارد.
وی ادامــه می دهد: مســئولین گرچــه قول حل 
مشکل داروی مورد نیاز را می دهند ولی این وعده تنها 
چند مدت ادامه می یابد و دوباره مشکل کمبود دارو به 
وجود می آید. امیدواریم مســئولین استانی و کشوری 

بــرای حل این معضل که مشــکالت زیادی را برای 
بیماران بویژه بیمــاران بیماری های خاص همچون 
سرطان ایجاد کرده اســت اقدام موثری انجام دهند 

تا نیاز این قشر مشخصا ضعیف جامعه برطرف شود.

* تدابیری برای حل مشکالت
معاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
آذربایجان غربی در پاسخ به سوالهای خانواده بیماران 
ســرطانی می گوید: واقعیت امر این است که از اوایل 
سال تا شهریور مشکالتی داشــتیم. به دلیل ناتوانی 
بیمه ها در پرداخــت مطالبــات داروخانه ها و گاهی 
مشکالت مدیریتی ســبد دارویی استان ضعیف شده 
بود. هرچند داروخانه هالل احمر با توان بیشتری دارو 

را در بین افراد نیازمند توزیع می کرد. 
جالل غفارزاده ادامه می دهد: در اســتان داروهای 
شــیمی درمانی در ۳ داروخانه بیمارستان امام خمینی 
)ره(، قــدس و هــالل احمر توزیع می شــود. در این 
میان نیز بیمــه داروخانه ها را به 2 بخش دولتی و غیر 
دولتی تقســیم کرد و با این تقسیم، پرداخت بیمه های 
داروخانه هــای غیر دولتی هر 2 یا ۳ ماه یک بار انجام 
می شود اما بیمه، بدهی خود به داروخانه های زیرنظر 
دولت را دقیقا یک ســال می شود که پرداخت نکرده 
است. همین امر نیز باعث سبب شد تا داروخانه قدس 
و بیمارستان امام خمینی با مشکالتی مواجه شوند.   

وی در پاســخ به اینکه آذربایجان شــرقی چگونه 

بر مشــکالت فائق آمده اســت، اظهار می کند: تبریز 
تمام داروهای بیماران ســرطانی را به داروخانه های 
بخش خصوصی داده اســت. این کار چندان پذیرفته 
نیست اما ما نیز باید به این سمت برویم. هرچند که باز 
نیاز به داروخانه هایی داریم که بتوانند در مقابل تاخیر 

پرداخت های بیمه دوام بیاورند.

* بیمه ۲۵0 هزار تومانی
مدیر کل بیمه ســالمت آذربایجــان غربی درباره 
انتقادات صورت گرفته مردم از حذف بیمه ســالمت و 
هزینه های باالی بیمه ایرانیان می گوید: برای افرادی 
که اولین بار می خواهند ثبت نام بیمه سالمت را انجام 
دهند، محدودیت داریم وفعال ســامانه نیز بسته است 
اما افرادی کــه می خواهند دفترچه های بیمه ایرانیان 
بگیرنــد با پرداخت 25۰ هــزار تومان برای هر فرد به 

صورت ساالنه از این بیمه ها استفاده کنند. 
نادر نانبخش می افزاید: هزینــه آزاد برای درمان 
بیماران صعب العالج زیاد می شــود. هرچند شــاید 
هزینــه 25۰ هزار تومانی برای هر فرد در ابتدا زیاد به 
نظر برســد اما با توجه به اینکه بیمه تا حدودی قیمت 
داروهای ســرطانی را پوشش می دهد استفاده از بیمه 

ایرانیان نیز به صرفه است. 
وی اظهــار می کند: اتفاقا بیشــتر افرادی که دچار 
بیماری مزمن و ســخت هستند تقاضای زیادی برای 

استفاده از این بیمه دارند.

 رنج مضاعف بیماران 
سرطانی 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان غربی

بودجه مناسب برای فعالیت های 
قرآنی لحاظ نمی شود 
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
                        این چنین با همه در ساختة یعنی چه 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

در حــال حاضــر ۳۰ درصــد خانه های 
روستایی استان مقاوم ســازی شده اند اما این 
آمار باید تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد. 
آذربایجــان غربی بیش از 2۷۰۰ روســتای 
ســکنه دار  بــا 25۸ هزار خانــوار دارد که البته 
بیشــتر خانه های روستایی در مقابل زلزله ایمن 
نیســتند. با توجه بــه اینکه بیــش از نیم قرن 
می شــود که در استان زلزله ســختی به وقوع  
نپیوســته است؛ روستاییان نیز وسواس چندانی 
برای ایمن سازی منازلشــان نشان نداده اند و 
اگر زلزله ســختی به وقوع بپیوندد متاســفانه 
تلفات جانی و مالی زیادی در روســتاها را شاهد 
خواهیم بود. بر پایه این ســوال بنیاد مســکن 
آذربایجان غربی متولی شــده اســت تا با ایمن 
سازی منازل روستایی عالج واقعه قبل از وقوع 
را انجام دهد. این نهاد حاکمیتی با معرفی افراد 
به بانک ها مبلغی که امســال 25 میلیون تومان 
تعیین شــده اســت را در اختیار روستاییان قرار 
می دهد تا آنها بتوانند به ایمن ســازی خانه های 
خود بپردازند اما بر اســاس آمار تاکنون تنها ۳۰ 
درصد خانه های روســتایی مقاوم سازی شده 
اند و برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله 

وجود دارد. 

 * ضرورت ایمن ســازی ســاالنه 
1۲ هزار خانه روستایی

مدیرکل بنیــاد مســکن آذربایجان غربی 
می گویــد: ایران در یک منطقــه زلزله خیز قرار 
گرفته است و بر این اساس نیز هر لحظه احتمال 
وقوع یک زلزله پیش بینی می شــود اما در این 
میــان بســیاری از خانه ها و بویــژه خانه های 
روســتایی از اســتحکام الزم برای مقاومت در 

مقابل این بالی طبیعی برخوردار نیستند. 
محمود بدلی می افزاید: بر این اســاس نیز از 
سالهای گذشــته برنامه ریزی های الزم برای 
ایمن ســازی 2۰۰ هزار واحد خانه روســتایی 
در ســال با نظارت بنیاد مســکن و اســتفاده از 

تسهیالت بانکی کم بهره انجام شده است. 
به گفتــه وی با توجه به آمار فوق، ســاالنه 

در آذربایجــان غربی باید ۱2 هــزار واحد خانه 
روستایی ایمن سازی شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی بیان 
می کند: در ســال جاری برای روســتاییان، 25 
میلیون تومان وام با بهره 5 درصد و مدت زمان 
بازپرداخت ۱5 ســال تعیین شده است. شایان 
ذکر اســت این مبلغ هر ســال بر اساس شرایط 

تغییر می کند. 

* تالش برای رسیدن به افق 1404
بدلی با اشاره به فعالیت های انجام شده برای 
مقاوم ســازی خانه های روستایی، می گوید: در 
استان 2۷۰۰ روســتای با سکنه و با 25۸ هزار 
واحد مســکونی وجود دارد. از زمان آغاز اجرای 
این طرح تــا امروز ۱۰۰ هزار نفــر به بانک ها 
برای پرداخت تســهیالت معرفی شــده اند و از 
ایــن میان با ۸۷ هزار نفر قرارداد بســته شــده 
اســت. همچنین خوشبختانه ۷5 هزار واحد نیز 
پایان کار گرفته و ۷۷ هزار واحد مقاوم ســازی 

شده است.  
به گفتــه وی در حــال حاضــر ۳۰ درصد 
خانه های روســتایی مقاوم ســازی شده اند اما 
این آمار باید تا ســال ۱۴۰۴ به ۷۰ تا ۸۰ درصد 

برسد.
این مقام مســئول عنوان می کند: در استان 
بیش از ۳۰۰ مهندس ناظر در حال فعالیت اند. 

بدلی در پاســخ به اینکه آذربایجان غربی در 
مقایســه با میانگین کشــوری در چه وضعیتی 
قرار دارد اظهار می کند: ما نســبت به میانگین 
کشــوری عقب هستیم. البته باید در نظر داشته 
باشــیم که با توجه به زلزله های اتفاق افتاده در 
سالیان گذشته در برخی اســتانهای کشور، در 
آنجا ستادهای معین تشکیل وخانه ها بازسازی 
و ایمن سازی شده اند. البته ما می توانیم شرایط 
بسیار بهتری را نیز تجربه کنیم اما این امر نیاز به 
فرهنگ سازی دارد. همکاران ما حتی به صورت 
خانه به خانه نیز به روســتاها مراجعه داشته و از 
مزایای این طرح ها روســتاییان را آگاه کرده اند 
امــا به دلیل آنکه نزدیک به 5۰ ســال، زلزله یا 

بحرانی به وقوع نپیوسته هنوز برخی به اهمیت 
مقاوم سازی خانه هایشان پی نبرده اند و میزان 
استقبال روستاییان با نقطه مطلوب فاصله دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا  بنیاد مسکن 
به انبوه سازی نیز می پردازد یا نه، بیان می کند: 
در این مبحث، مسئولیت ساخت ۱۱ هزار واحد 
مسکن مهر با ما بود که همه این واحد ها ساخته 

و تحویل داده شده اند. 
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی بیان 
می کند: حمایت از اقشــار مســتضعف جامعه 
حدود ۳5۰۰ واحد نیــز برای مددجویان کمیته 

امداد ساخته و تحویل داده شده است. 
بدلی درباره سیل ســال گذشته شهرستان 
نقــده و اعتراض برخی اهالی بــه نگرفتن وام 
بازســازی، اظهار می کند: در فاز اول شناسایی 
خانه های آســیب دیده مقرر شده بود که برای 
۹۰۰ نفر تسهیالت پرداخت شود اما بعدا به این 
لیست به طرق مختلف اضافه شد. در حال حاضر 
نیز به همه تسهیالت الزم داده شده است و فقط 
تعــداد محدودی در صــف انتظار برای اخذ وام 

بالعوض هستند. 

* اجرای طرح  هادی و بازگشــت 
روستاییان

وی بــا اشــاره بــه اجرای طرح هــادی در 
روســتاهای آذربایجان غربــی می گوید: این 
طرح  برای روســتاهای بــاالی 2۰ خانوار اجرا 
می شــود و از بین 2۱۸۶ روســتای باالی 2۰ 
خانوار در 5۸۶ روستاها طرح هادی اجرایی شده 
اســت. ضمن آن که بنیاد مسکن به افرادی که 
در شــهرها زندگی می کنند اما زمین یا خانه ای 
نیز در روستا داشته و بازگشت به روستا را داشته 
باشــند تســهیالت پرداخت می کند. این مقام 
مســئول ادامه می دهد: در برخی روســتاها که 
طرح هادی در آنها به پایان رسیده، پایش هایی 
انجام شده است. بر این اساس شاهد هستیم که 
در این روســتا ها یا مهاجرت به شهرها متوقف 
شده است یا شاهد مهاجرت معکوس از شهرها 
به روســتاها هستیم که نشــان از موفقیت آمیز 

بودن این طرح ها دارد. 

مدیــر اجتماعــی، ســالمت و 
ورزش ســازمان منطقــه آزاد ماکو از 
برگزاری اولین رویداد بزرگ ورزشی در 
ســطح بین المللی ماکو پس از پیروزی 
انقالب اســالمی با عنوان “جام جاده 
ابریشــم ” خبر داده و می گوید: با پیش 
بینــی برنامه های مختلف قرار اســت 
ماکو به کمپ برپایی اردوهای ورزشی 
در ســطح ملــی تبدیل شــود و از این 
طریق ضمن توســعه ورزش به رونق 

گردشگری منطقه نیز کمک کند.
حســین ولیزاده به زیرساخت های 
فیزیکی موجود در حوزه ورزش منطقه 
آزاد ماکو اشــاره کــرده و می افزاید:  
خوشــبختانه ماکو در حــال حاضر تا 
حــدودی از زیرســاخت های منطقه 
ای و ملــی در این حوزه برخوردار بوده 
اما در این میــان نیازمند فراهم بودن 
زیرساخت های نرم افزاری نیز هست.

وی بیان می کند: اما مســئله ای که 
حائز اهمیت بوده این است که به منظور 
حرکت در مســیر رو به جلو الزم است 
قبل از هر اقدامی و پیش از آماده سازی 

زیرساخت ها، اهداف مشخص شوند.
مدیر اجتماعی، ســالمت و ورزش 
ســازمان منطقه آزاد ماکــو صادرات 
خدمــات در حــوزه ورزش و جــذب 
گردشــگر را هــدف اصلــی اقتصاد 
ورزش در منطقــه عنــوان و اظهــار 
می کنــد: منطقه آزاد ماکو این ظرفیت 
و پتانســیل را داراســت که با پرورش 
نخبگان ورزشــی در بخش صادرات 
خدمــات ارز آوری داشــته باشــد و 
همچنین با برگزاری رویدادهای ملی 
و بین المللی گردشــگران بسیاری را 

جذب کند.
ولیزاده از افزایش نرخ ارز به عنوان 
یک فرصت مناسب یاد می کند و ادامه 
می دهد: افزایش ارز فقط تهدید نبوده 
بلکه بزرگترین فرصت برای صادرات 
نیز محسوب می شــود به طوری که با 
ارائه خدمات ورزشی به سایر کشورها 
می توان ارزآوری موثری برای کشــور 

ایجاد کرد.
وی بیــان می کند: بــازار هدف ما 
در حوزه پرورش نخبگان ورزشــی در 

مرحله نخست جمهوری آذربایجان و 
ترکیه است.

مدیر اجتماعی، ســالمت و ورزش 
ســازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه 
برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی 
می توانــد ماکــو را پایلــوت ورزش 
دوستان ســازد، ابراز می کند: با چنین 
شــرایطی می توان با یک تیر دونشان 
زد به طوری که در کنار توســعه ورزش 
می توان گردشــگری منطقــه را نیز 

توسعه داد.
ولیزاده در ادامه از اهداف اجتماعی 
حوزه ورزش ســخن بــه میان آورده و 
می گوید: در کنار بعد اقتصادی ورزش 
اهداف اجتماعی آن نیز از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت که مربوط به ایجاد 
نشاط ، جامعه سالم و توانمند می شود.

به گفته مدیر اجتماعی، ســالمت و 
ورزش ســازمان منطقــه آزاد ماکو ؛ با 
توجه به اینکه انسان محور توسعه بوده 
باید گفت که دســت یافتن به توســعه 
پایدار نیازمند انســان های توانمند به 

لحاظ فکری و جسمی است.
مدیر اجتماعی، ســالمت و ورزش 
ســازمان منطقه آزاد ماکو از برگزاری 
اولین رویداد بزرگ ورزشــی در سطح 
بین المللی ماکو پس از پیروزی انقالب 
اســالمی خبر داده و اظهــار می کند: 
مقرر اســت در روزهای ابتدایی اسفند 
سال جاری شاهد برگزاری رویداد بین 
المللی ورزشــی با عنــوان “جام جاده 

ابریشم ” باشیم.
ولیزاده در این باره اضافه کرد:  این 
مهــم اولین رویداد بیــن المللی بعد از 
انقــالب منطقه آزاد ماکو محســوب 
می شــود و از ۱5 کشور برای مشارکت 

در آن دعوت شده است .

مقاوم سازی 30 درصد خانه های روستایی در مقابل زلزله  منطقه آزاد ماکو، میزبان نخستین 
رویداد بین المللی »جام جاده ابریشم«
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