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یاچه ارومیه آذربایجان؛چشــم انتظار اقدام جدی برای نجات در

یاچه  ارومیه حال ناخوش در

طاهره زینالی 

روزنامه نگار

روزنامـه جـام جـم، دریاچـه  گـزارش  گـزارش سـرویس  بـه 
فیـروزه ای  نگیـن  عنـوان  بـه  ازآن  روزگاری  کـه  ارومیـه 
آذربایجـان یـاد می شـد بحرانی تریـن شـرایط خـود را سـپری 
می کند. اگر در سالهای 1370 و 80  خبرهایی از پیش روی آب 
دریاچـه ارومیـه و خسـارت بـه زمین هـای کشـاورزی منتشـر 
می شـد امروز بحران کم آبی و خشـک شـدن دریاچه ارومیه 
و تبدیـل آن بـه شـوره زار نمکـی، به سـوژه رسـانه های داخلی 
و خارجی تبدیل شـده و کارشناسـان محیط زیسـت در دنیا 

را بـه چالـش و واکنـش واداشـته اسـت.
آذربایجـان کـه دریاچـه ارومیـه را نمـاد هویـت ایـن  مـردم 
منطقـه و مردمانـش می داننـد همچنـان بصـورت عقالیـی 
و در چارچـوب قانـون پیگیـر مطالبـات خـود و انتقـاد از بـی 
آلـود  نمـک  و  پیکـر نحیـف  نجـات  بـه فوریـت  توجهی هـا 

هسـتند. دریاچـه 
دریاچـه  سـتاد  فعالیـت  از  سـال   8 از  بعـد  منطقـه  مـردم 
ارومیـه و هزینـه کـرد 6 هـزار میلیـارد تومانـی از بیت المـال 
انتظـار احیـای دریاچـه ارومیـه را داشـتند ایـن درحالـی اسـت 
کـه مدیـرکل بحـران آذربایجـان غربـی خبـر از خشـک شـدن 

95 درصـدی دریاچـه می دهـد.
بـه گفتـه قاسـم زاده، مدیـر صنعـت آب نیـز بـه علـت کاهش 
بارندگی ها و گرم شـدن هوا، رهاسـازی آب به دریاچه ارومیه 
کـه قـرار بـود سـاالنه 3 میلیـارد و 100 میلیـون مترمکعـب 
باشـد بـه ۲ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون مترمکعـب کاهـش یافتـه 
اسـت و امسـال نیـز حتـی ایـن میـزان هم رهاسـازی نشـده و 
تنهـا یـک میلیـارد و 50 میلیـون مترمکعـب بـه پیکـر بی جان 

دریاچـه ارومیـه آب رسـیده اسـت.
براسـاس آخرین آماری که شـرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربـی در اختیـار جام جـم قـرار داده اسـت وسـعت دریاچـه 
ارومیـه بـه 1886 کیلوومترمربـع رسـیده و 2 میلیـارد و 36 
میلیـون مترمکعـب آب دارد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 
یـک  و  آن  وسـعت  از  کیلومترمربـع   1148 گذشـته  سـال 
میلیـارد و 49 میلیـون مترمکعـب از حجـم آب آن کاهـش 

اسـت.  یافتـه 
آمارهـای ارائـه شـده از سـوی مسـئوالن بیانگـر وضعیـت 
در  مرثیـه ای  درحقیقـت  و  اسـت  ارومیـه  دریاچـه  بحرانـی 
رثـای احتضـار دومیـن دریاچـه شـور جهـان اسـت کـه زندگـی 
کـه  را تهدیـد می کنـد  از سـاکنین منطقـه  میلیون هـا نفـر 
ح هـای  توجـه ملـی و اختصـاص بودجـه ویـژه بـرای اتمـام طر
انتقـال آب بـه دریاچـه ارومیه را در سـریع ترین زماان ممکن 
اسـتاندار  معتمدیـان،  کـه  موضوعـی  می سـازد  ضـروری  را 
آذربایجـان غربـی در دیـدار بـا معـاون وزیـر نیـرو بـر آن تاکیـد 

کـرد.

بـا  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار  معتمدیـان  محمدصـادق 
اشـاره بـه دسـتورات ویـژه ریاسـت جمهـوری در سـفر اخیـر 
بـه آذربایجـان غربـی بـرای نجـات دریاچـه ارومیـه، تسـریع در 
ح انتقـال آب از کانـی سـیب بـه دریاچـه  تکمیـل و اتمـام طـر
ارومیـه را خواسـتار شـد. وی ادامـه داد: یکـی از اولویت هـای 
آذربایجـان غربـی و اسـتان های همجـوار  مهـم دولـت در 
احیـای دریاچـه ارومیـه اسـت که اقداماتی قباًل در این راسـتا 

انجـام شـده امـا هنـوز بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیده اسـت.
ارومیـه  دریاچـه  وضعیـت  این کـه  بیـان  بـا  معتمدیـان 
ح هـای نیمـه تمـام  نیازمنـد یـک کار جهـادی در اتمـام طر
دریاچـه  نجـات  رونـد  در  کاری  کـم  هرگونـه  افـزود:  اسـت 
ارومیـه خسـارت های جبـران ناپذیـر زیسـت محیطـی را برای 

داشـت. خواهـد  دنبـال  بـه  منطقـه 
ح هایـی چـون انتقـال  اسـتاندار آذربایجـان غربـی اتمـام طر
آب بـه دریاچـه ارومیـه، مـدول سـوم تصفیـه خانـه ارومیـه و 
ح های مهم دیگر در  خط انتقال آن و نیز سـد چپرآباد را از طر
بهبـود وضعیـت دریاچـه ارومیـه عنـوان کـرد و گفـت: مـردم 
تخصیـص  در  امـر  مسـئوالن  جـدی  اقـدام  انتظـار  چشـم 
بـرای  بخـش  نجـات  پروژه هـای  تکمیـل  و  الزم  اعتبـارات 

دریاچـه ارومیـه هسـتند.
معتمدیـان افـزود: دولـت مصمـم بـه احیای دریاچـه ارومیه 
اسـت و ایـن نـگاه ویـژه بایـد در تخصیـص اعتبـارات الزم 

توسـط متولیـان امـر اجرایـی شـود.
حـال  در  فـرد  همچـون  ارومیـه  دریاچـه  امـروز  واقعیـت 
احتضـار اسـت، توصیه هـا دیگر اثری نـدارد، گفتن از کارهای 
کـرده و ناکـرده مرحـم زخم هـای نمک خـورده دریاچه ارومیه 

بـه  آب  رسـاندن  بـرای  عاجـل  اقـدام   ، کار تنهـا  نمی شـود، 
پیکـر بـی جـان آن اسـت.  دریاچـه ارومیـه شـرایط بـه شـدت 
نامناسـبی دارد، در حـال حاضـر حجـم آب ایـن دریاچـه بـه 
کمتـر از 2.5 میلیـارد مترمکعـب رسـیده اسـت و کاهـش 
خطـر  و  بیشـتر  را  نمکـی  رسـوبات  می توانـد  آن  حجـم 
افزایـش دهـد؛  را  از دریاچـه  توفان هـای نمکـی برخاسـته 

بنابرایـن ورود آب بـه ایـن دریاچـه امـری ضـروری اسـت.
بـه گفتـه یکـی از کارشناسـان آب و محیـط زیسـت وزارت 
نیـرو بایـد در فصـل پاییـز حـدود ۷۰۰ میلیـون مترمکعـب از 
آب سـدهای حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه را رهاسـازی کنـد و 
اگـر ایـن برنامـه اجـرا شـود می تـوان امیدوار بود کـه دریاچه از 

احتضـار کامـل در زمسـتان پیشـرو، نجـات پیـدا کنـد.
محسـن موسـوی خوانسـاری می گویـد: بـر اسـاس اعـالم 
سـخنگوی وزارت نیـرو سـدهای مخزنـی مشـرف بـه دریاچـه 
ارومیـه حـدود 60 درصـد آب دارنـد کـه ایـن 60 درصـد حـدود 
یـک میلیـارد مترمکعـب اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط فعلی 
منابـع آب در کشـور ایـن رقـم، رقمـی قابـل قبـول اسـت. بـا 
توجـه بـه ایـن ارقـام پیشـنهاد می کنـم کـه وزارت نیـرو بـا در 
نظـر گرفتـن یـک برنامـه دقیـق، فـوری و اضطـراری در پاییـز 
امسـال مقادیـر قابـل توجهـی از آب ایـن سـدها را بـه دریاچه 
ارومیـه منتقـل کنـد. عـددی کـه پیشـنهاد می شـود حـدود 
آب در  ایـن  انتقـال  بـا  کـه  700 میلیـون مترمکعـب اسـت 
فصـل پاییـز می تـوان امیـدوار بـود کـه دریاچـه از خشـک 
زمسـتان  فصـل  در  در  کامـل  احتضـار  و  تدریجـی  شـدن 
ادامـه  زیسـت  محیـط  کارشـناس  کند.ایـن  پیـدا  نجـات 
ح  داد: بـرای اجرایـی شـدن ایـن برنامـه می تـوان هزینـه طـر

نکاشـت را بـرای کشـت پاییـزه کشـاورزان در نظـر گرفـت و 
آبی که هر سـاله در پاییز به کشـاورزان می رسـد را به دریاچه 
ارومیـه اختصـاص داد. اگـر توافـق الزم بـرای پرداخـت هزینـه 
نکاشـت بـا کشـاورزان ایـن حوضـه انجـام شـود، می تـوان 
قسـمت اعظمـی از آب ایـن سـدها را بـه دریاچـه ارومیـه 
اختصـاص داد. موسـوی توضیـح داد: بـا توجـه بـه این کـه 
ایـن  مخـزن  از  بخشـی  اسـت  پیـش  در  زمسـتان  فصـل 
سـدها بـا روان آب هـای پاییـزه و زمسـتانه جبـران خواهـد 
شـد و آب شـرب مـورد نیـاز مـردم پاییـن دسـت سـدهای 

حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه تأمیـن خواهـد شـد.
ارومیـه  دریاچـه  بـه  آب  رهاسـازی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
انجـام  فروردیـن  و  اسـفندماه  در  گذشـته  سـال های  در 
می شـد امـا در سـال 1401 بـه دلیـل شـرایط وخیـم دریاچـه 
ایـن رهاسـازی بایـد عـالوه بـر فروردیـن در پاییـز نیـز انجـام 
شـود تا از ترسـیب نمک و اشـباع شـدن کامل آب دریاچه از 
ح می تـوان  نمـک جلوگیـری شـود و بـا اجرایـی شـدن ایـن طـر
امیـدوار بـود کـه دریاچـه تـا بهـار سـال 1402 در شـرایط پایـدار 

بمانـد. باقـی 
اظهـار  و  ارومیـه  دریاچـه  بحرانـی  شـرایظ  بـه  توجـه  بـا 
نظرهـای کارشناسـان آب و محیـط زیسـت و البتـه انتصـاب 
بـه  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار  معتمدیـان  محمدصـادق 
عنـوان مدیراجرایـی و دبیـر کارگـروه احیـا دریاچـه ارومیـه، 
انتظـار مـی رود تعلـل و بـی توجهی هـای سـال های گذشـته 
بـه دریاچـه ارومیـه تکـرار نشـده و برای نجـات دریاچه ارومیه 
اقدامـات حیاتـی کـه رهاسـازی و انتقـال آب اسـت، صـورت 

گیـرد. 

اسـت  یکمـاه  بـه  قریـب 
کـه واکنش هـا بـه حـاِل زار 
دریاچـه ِی محتضـر ارومیه 
فضـای مجـازی را پـر کـرده ؛ 
بـه طوریکه »نجات دریاچه 
ارومیـه« ترنـد شده اسـت.
بـا ایـن اوصـاف و بـا وجـود 
مختلـف  اظهارنظرهـای 
و  داخلـی  کارشناسـان 
خارجی در خصوص وضعیت بغرنج و بحرانی دریاچه ارومیه، 
مسـئوالن دولتی بصورت صریح و شـفاف پاسـخگوی افکار 

نبودنـد . عمومـی 
امـا مجلسـی ها بـه اقتضـای انتخابـات پیـش رو، فعالتر عمل 
کـرده و در کنـار نطـق، مصاحبـه و طـرح تحقیـق وتفحـص از 
عملکـرد مالـی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه، حتـی از برگـزاری 

الیـو بـا اینفلوئنسـرهای اینسـتاگرامی هـم غافـل نشـدند!
قطعـا  کنیـم،  تحلیـل  شـده  انجـام  را  آنچـه  بخواهیـم  اگـر 

غ از چندین هـزار میلیارد  وضعیـت فعلـی دریاچـه ارومیـه فـار
کـه  اسـت  ناموفقـی  عملکـرد  نشـان دهنده  هزینه کـرد، 
حتمـا سـوءمدیریت بیشـترین سـهم را داشـته و دارد . اگـر 
در چنـد روز اخیـر پیگیـر اخبـار و اظهـار نظرهـای مسـئوالن و 
نماینـدگان در خصـوص دریاچـه ارومیـه باشـید، حتمـا بـا من 
هـم نظریـد کـه گویـا بـه ۲۰ سـال قبـل بازگشـته ایم و بتازگـی 
متوجـه حـاِل ناخـوش آن شـده  و آقایـان دنبـال راه چاره انـد!   
یـا  ارومیـه  دریاچـه  وضعیـت  خصـوص  در  تاسـف  اظهـار 
تحقیـق و تفحـص از عملکـرد سـتاد احیائـی کـه هیـچ سـودی 
بـرای دریاچـه نداشـت، نـه بـرای دریاچـه آب می شـود و نـه برای 
مـردم دریاچـه ! اگـر راهـکاری بـرای نجـات دریاچه بـوده قطعا در 
مذاکـرات و جلسـات مختلـف از ایـران تـا ژاپـن بررسـی شـده و 
گزینه ها روی میز است.لطفا با مردم روراست باشید؛ نجات 
دریاچـه ارومیـه تصمیـم و اقـدام همزمـان، بـدون مالحظـه  و 
محافظه کاری می خواهد. حقابه دریاچه ارومیه را بدون هیچ 
مسـامحه و مالحظـه ای تخصیـص دهیـد! بدهـی پیمانـکار 
پروژه تونل انتقال آب از زاب را تخصیص دهید! لطفا دسـتور 

پـر کـردن چاه هـای غیرمجـاز را صـادر کنیـد!  رودخانه هـا را 
الیروبـی کنیـد! بـا کشـت محصـوالت آب بـر به صـورت قانونی 

برخـورد کنیـد!
واقعـا بعـد از ۲۰ سـال ُدم خـروس را بـاور کنیـم یا قسـم حضرت 
عبـاس را؟ وقتـی حقابـه دریاچـه ارومیـه رعایـت نمی شـود، 
می شـود،  بیشـتر  روز  هـر  غیرمجـاز  چاه هـای  حفـر  وقتـی 
وقتـی سـطح زیرکشـت محصـوالت آب بـر کاهـش کـه نیافتـه 
افزایـش یافتـه، وقتـی آب صنایع)شـما بگوییـد آب شـرب( 
تبریز علی رغم اعتراض ها هنوز از اسـتان ما تامین می شـود، 
وقتـی الیروبی هـا بموقـع انجـام نمی شـود، وقتـی در مقابـل 
سدسـازی کشـورهای همجـوار سـاکتیم، وقتـی در روزهایـی 
کـه نفس هـای دریاچـه بـه شـمارش افتـاده از جـذب  بودجـه 
و پرداخـت بدهـی پیمانـکار عاجزیـم و نمی خواهیـم آب را بـه 
دریاچـه برسـانیم؛  چگونـه میتوانیـم از تـالش بـرای نجـات 
دریاچـه ارومیـه سـخن بگوییـم! کاش دریاچـه ارومیـه، فقـط 
همیـن یـک مـورد را خـط قرمـز تمـام رانت هـا، سیاسـی بازی ها 
و محافظه کاری هـا قـرار می دادیـد و زندگـی میلیون هـا نفـر 
را کـه بـه جـان ایـن دریاچـه شـوربخت گـره خـورده اسـت، بـه 
بازی نمی گرفتید! دریاچه ارومیه در حال مرگ اسـت، سـخن 

گفتـن از کارهـای کـرده و نکـرده بـرای حاِل زارش سـودی ندارد. 
تـا دیـر نشـده، کاری انجـام دهیـد. رئیس جمهـور در سـفر بـه 
اسـتان آذربایجان غربـی عنـوان کـرد احیـای دریاچـه ارومیـه از 
اولویت هـای دولـت سـیزدهم اسـت؛ امـروز هـم اسـتاندار 
آذربایجان غربی بعد از روزها در جلسه ای اظهار کرده است:« 
در سـفر اخیـر رئیـس جمهـور بـه آذربایجـان غربـی، ایشـان  
از دریاچـه ارومیـه بازدیـد و پیگیـر آخریـن وضعیـت اجـرای 
پروژه هـای احیـای دریاچـه ارومیـه شـده و دسـتورات الزم را 
بـرای تسـریع در رونـد اجـرا و پرداخـت اعتبـارات مـود نیـاز بـرای 

ادامـه اجـرای ایـن طرح هـا صـادر کردنـد.«
ایـن درحالـی اسـت کـه بـا گذشـت ۵۶ روز از سـفر رئیـس 
جمهـور بـه اسـتان ریالـی از مصوبـات سـفر بـرای دریاچـه 
ارومیـه تخصیـص داده نشده اسـت.آقای اسـتاندار وعـده 
بـه  آب  انتقـال  تونـل  از  بهره بـرداری  در  شـما  هفتـه ای  دو 
دریاچـه ارومیـه در نخسـتین روزهـای حضورتـان در اسـتان، 
نشده اسـت.  عملیاتـی  و  افتـاده  تعویـق  بـه  ماههاسـت 

دریاچـه ارومیـه را ببینیـد، صـدای مـردم را بشـنوید!
کارشناسـان می گوینـد حتـی یـک روز تاخیـر هم در انتقـال آب 

بـه دریاچـه ارومیـه جایز نیسـت.

پس از تاکید رئیس جمهوری در سفر به استان:
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ع  فرهنگی  در دهه والیت و امامت   برگزاری برنامه هــای متنو
گرفت؛ به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه صورت 

رئیـس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ارومیـه 
گفـت: 23  برنامـه متنـوع فرهنگـی بـا هـدف ایجـاد شـور و نشـاط 
اجتماعـی در بیـن مـردم محـات مختلـف ارومیـه همزمـان بـا دهـه 

والیـت و امامـت برگـزار شـد.
محمـد نقـی پـور در گفـت و گـو بـا روزنامـه جـام جـم اظهـار داشـت: 
برای ایجاد شـور و نشـاط اجتماعی و  جبران صدمات روحی ناشـی از 
ویـروس کرونـا، برنامه هـای متنـوع فرهنگی در محات برگزار شـده 

و برخـی نیـز در حـال برگـزاری اسـت.

وی از برگزاری همایش "از غدیر تا ظهور" در مصلی امام خمینی  )ره(، 
همایـش زنـان پیشـگامان دفـاع از حریـم امامـت و والیـت، اجتمـاع 
مردمـی مدافعـان حریـم خانـواده در پـارک ائللـر باغـی ارومیـه و ویـژه 
برنامـه عصـر شـعر بـا عنـوان " زالل غدیـر " در مصلی امام خمینی )ره( 
خبـر داد.  نقی پـور بـه اجـرای نمایـش »رینـارد روباهه« در تماشـاخانه 
سـیار کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان اسـتان آذربایجان 
غربـی در محـات شـهر ارومیـه اشـاره کـرد و گفـت: در جهـت برنامـه 
ریـزی بـرای اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان، نمایـش مذکـور در 

پارک تخم مرغی  و پارک قائم اجرا شـد.وی برپایی ایسـتگاه صلواتی  
در خیابان هـای شـهید مهـدوی، کوثر،کوهنـورد، هشـت شـهریور 
و محوطـه سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی، برگـزاری جشـن 
بـزرگ بچه هـای بهشـت، جشـن ویـژه معلولیـن و خانواده هـای 
معلولیـن بـا عنـوان " پـژواک غدیـر"، جشـن بـزرگ عید غدیـر در جوار 
مـزار شـهدای گمنـام پـارک جنگلـی ارومیه، برپایی ایسـتگاه شـادی 
و جشـن غدیـر در محوطـه ی فرهنگسـراها، مولـودی خوانـی در 
محـات مختلـف شـهر ارومیـه بـا اتوبـوس گردشـگری و طبـخ و 

پخـش تعـداد 5313 پـرس غـذای گـرم بـه مناسـبت گرامیداشـت 
عیـد غدیـر را از دیگـر برنامه هـای دهـه والیـت و امامـت خواند.نقـی 
پـور گفـت: جشـنواره تابسـتانه چـی چسـت از جملـه برنامه هـای 
فرهنگی اجتماعی است که به مدت 8 روز از تاریخ بیست و چهارم 
تیـر مـاه بـا حضـور 70 غرفـه اعـم از صنایـع دسـتی، غذاهـای سـنتی، 
میوه هـای فصلـی و ... در دهکـده سـاحلی چـی چسـت شـروع شـده 
اسـت کـه در کنـار اجـرای برنامه هـای متنـوع، غرفه هـا آمـاده ارائـه 

خدمـات بـه شـهروندان هسـتند.

جشن بزرگ عید غدیر- مزار شهدای گمنام پارک جنگلی ارومیه

رینارد   روباهه - پارک قائم

طبخ غذا به مناسبت عید غدیر

ایستگاه های صلواتی

جشن غدیر ) ُجنگ مهربانی (

رینارد   روباهه- پارک تخم مرغی

نمایشگاه عکس و غرفه

جشن غدیر  - حسینیه حضرت ابوالفضل )ع(

اجتماع مردمی مدافعان حریم خانواده

ایستگاه شادی - فرهنگسرای محمد رسول اهلل

جشن غدیر- پارک استقال

زنان،پیشگامان دفاع از حریم امامت و والیت

همایش از غدیر تا ظهور

جشن بزرگ بچه های بهشت

جشن ویژه خانواده های معلولین با عنوان پژواک غدیر

شب شعر زالل 5 - عید غدیرخم

جشنواره تابستانه چی چست
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آذربایجان غربی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: موضوع زکات 
بیش از پیش در جامعه تبیین شود.

حجت االسالم سید مهدی قریشی در همایش علمی، فرهنگی و ترویجی 
زکات استان با اشاره به اهمیت عمل به جهاد تبیین سفارش شده توسط 
مقام معظم رهبری، افزود: جهاد تبیین در همه عرصه ها الزم است که زکات 

نیز باید در جامعه بیش از گذشته تبیین شود و همه مبلغ زکات باشیم.
وی با بیان این که زکات از فروعات دین و مورد سفارش اسالم است، اظهار 
کــرد: زکــات یک امر واجــب و فریضه الهی است و اگر به این فرضیه عمل 

نشود، در محضر خدا مسئول هستیم. 
امام جمعه ارومیه، دو رکن اساسی که در اسالم به آن سفارش شده است را 
نماز،به عنوان  نماد ارتباط با خدا و زکات را نماد ارتباط با خلق خدا عنوان کرد. 
وی یکی از مصادیق برخورداری از نعمات الهی را زکات عنوان کرد و گفت: 
برای این که در آخرت از نعمات الهی برخوردار شویم برپایی نماز و پرداخت 

زکات ضروری است. 
اگر  گفت:   کــرد و  تاکید  زکــات  بر اهمیت پرداخت  حجت االســالم قریشی 
تأثیر  انسان  روی  تربیت  و  نصحیت  باشد،  پر  حــرام  از  انسان  شکم های 

نخواهد داشت .
لذا با پرداخت خمس و زکات شبهات اموال مرتفع کنیم. 

وی با بیان این که ۲ عامل خشکسالی و کاهش رزق و روزی بر اساس آیات 
و روایات، رواج معصیت، گناه و عدم پرداخت زکات است،  تصریح کرد: اگر 
زکات پرداخت نشود، برکت از زمین برداشته می شود لذا الزم است برای 

مدیریت معیشت زکات پرداخت شود. 
ابــراز تاسف از عدم توجه به پرداخت زکات  رئیس شــورای زکات استان با 
توسط مردم در جامعه گفت: اگر خمس و زکات پرداخت شود مستحقی در 

جامعه پیدا نمی شود. 

رئیس شورای زکات آذربایجان غربی:

نپرداختن زکات از علل خشکسالی
 است

نماینده ارومیه در مجلس:

کشاورزی در آذربایجان غربی
 تعدیل شود

 دبیر شورای زکات آذربایجان غربی اعالم کرد:

زکـــــارت بـــارزتـــریـــن مـــصـــداق عــدالــت 
اجتماعی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی:

زکات مستحبی در جامعه ترویج یابد
: مدیر کل امور اجرایی زکات کشور

زکات بازوی توانمند نظام اقتصادی 
در رفع فقر است

: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور

بــرای مددجویان  ۵۰۰ هــزار فرصت شغلی 
کمیته امداد ایجاد می شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار تعدیل کشاورزی در استان شد.
حجت االسالم سید سلمان ذاکر در همایش علمی،فرهنگی و ترویجی زکات  
افزود: کشت محصوالت پر آب بر معضل جدی در کشاورزی استان است، 
آب و  ارومیه، مصرف غیر اصولی  از علل خشکی دریاچه  با توجه به این که 

کشاورزی سنتی است، ضروری است کشاورزی در استان تعدیل شود. 
از سمت کشاورزی به سمت نیمه  را  ادامــه داد: ضــروری است استان  وی 
صنعتی شدن سوق دهیم. نماینده مردم ارومیه با اشاره به اهمیت پرداخت 
زکات، افزود: زکات همواره مورد تایید اسالم است و مردم را باید با سیاست 
گذاری اصولی به پرداخت زکات تشویق کرد. حجت االسالم ذاکر اظهار کرد: 
جامعه دچار فقر پیچیده ای است باید با نشر پرداخت زکات بخشی از فقر 

را مرتفع کرد. 
وی با اشاره به معادن طالی استان، افزود: طال از موارد وجوب پرداخت زکات 
است، تاکنون معادن طالی استان چقدر از زکات واجب خود را پرداختند تا از 

این محل محرومیتهای منطقه رفع شود.
حجت االسالم ذاکر بر لزوم شفاف سازی هزینه کرد زکات در استان تاکید کرد 
و گفت: الزم است محل هزینه کرد زکاتهای جمع آوری شده به صورت واضح 

شفاف سازی شود. 

 دبیر شورای زکات آذربایجان غربی زکات را بارزترین مصداق عدالت اجتماعی 
در جامعه خواند.

عزیز سهندی در همایش علمی، فرهنگی و ترویجی زکات استان که باحضور 
اعضای شورای زکات در سالن همایشهای اداره برق استان برگزار شد،افزود: 
برای همایش زکات استان  ۴۴ مقاله واصل و داوری شد و از بین ۴۴ مقاله 

ارسالی از ۵ مقاله تقدیر شد. 
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در جامعه با فقر بدخیمی که سرعت ایجاد آن از 
سرعت درمان آن پیشی گرفته است مواجه ایم، گفت: زکات بارزترین مصداق 

عدالت اقتصادی در جامعه است. 
وی جایگاه زکات در اقتصاد را تامل برانگیز دانست و گفت: برای نشر زکات 
باید در عرصه های میدانی با رعایت مبانی شرعی وارد شویم. نیاز است موج 
رسانه ای قوی برای زکات ایجاد و از ظرفیت دانشگاه، حوزه علمیه و.. استفاده 

شود. 
دبیر شورای زکات آذربایجان غربی با اشاره به موضوع شفاف سازی جمع آوری 
زکات گفت: هزینه کرد زکات با نظر اعضای شورا انجام می شود. مهمترین 
اشتغال  و  توانمندسازی  زکــات  دبیرخانه  عنوان  به  امــداد  کمیته  رسالت 

خانواده هاست.

امسال ۲۲  گفت:  کشور  امداد  کمیته  مردمی  مشارکتهای  توسعه  معاون 
هزار فرصت شغلی برای مددجویان آذربایجان غربی ایجاد می شود.

سالن  در  که  استان  زکــات  ترویجی  و  فرهنگی  علمی،  همایش  در  آســوده 
کمیته  سیاست  این که  بیان  با  شد،  برگزار  استان  برق  اداره  همایشهای 
امداد توانمندسازی جامعه هدف است، از تصویب ۲۵ هزار میلیارد تومانی 
مجلس برای کمیته امداد خبرداد و گفت: امسال ۵۰۰ هزار فرصت شغلی 
ایجاد می شود که از این میزان سهم آذربایجان غربی ۲۲ هزار فرصت شغلی 

است. 
وی با اشاره به عملکرد مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور افزود: سال 
شده  آوری  جمع  مرکزی  شــورای  توسط  زکــات  تومان  میلیارد  گذشته ۱۷۲۰ 

است. 
خیرین  توسط  تومان  میلیارد   ۲۷۰۰ گذشته  ســال  این که  بیان  با  ــوده  آس
گذشته ۱۳۶ هزار وسایل  گفت: سال  واریــز شده است،   ایتام  به حساب 

گرمایشی و سرمایشی بین جامعه هدف توزیع شده است. 
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به صدقات جمع 
آوری شده افزود: سال گذشته ۴۸۸ میلیارد تومان صدقه از ۵ میلیون و ۳۰۰ 

هزار صنادیق کوچک و بزرگ کشور جمع آوری شده است. 
وی بر لزوم مشارکت مردمی در پرداخت زکات تاکید کرد و گفت: ۹۵ هزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی هستند که با عزم دولت 
و مردم می توان با جمع آوری منابع زکات، نیازهای این خانواده ها را تامین 
از  پس  زکات  برای  فرهنگسازی  و  سازی  جریان  این که  بیان  با  کرد. آسوده 
زکات یکی  برگزاری همایش های  که  کلید خــورده است  رهبری  فرمایشات 
از بسترهای این جریان سازی است،  گفت: همایش های زکات امسال هر 
هفته در یک استان برگزار می شود و سپس در شهرستانها برگزار خواهد 

شد. 

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور زکات را به عنوان  بازوی توانمند نظام 
اقتصادی در رفع فقر برشمرد.

زکــات  ترویجی  و  فرهنگی  علمی،  همایش  در  مهری  االســـالم  حجت 
بــرکــات و فریضه زکــات در دیــن اســالم  ثــار و  آ ایــن کــه  بــا بیان  اســتــان 
کــشــور در قالب  ــات در  زکــ ــازی  گــفــت:  جــریــان ســ مــشــخــص اســــت، 
برگزار  کشور  مختلف  استانهای  در  فرهنگی  و  ترویجی  جشنواره های 
در  اقتصادی  نظام  توانمند  بازوی  عنوان  به  فرصت  این  از  تا  می شود 
ضــرورت  بر  کشور  زکــات  اجرایی  امــور  کل  ببریم.  مدیر  بهره  فقر  رفــع 
وجوهات  تمام  گفت:  و  کرد  تاکید  زکــات  مصرف  محل  ســازی  شفاف 
و  هدف  جامعه  بــرای  می شود،  جمع آوری  زکــات  مودیان  از  که  شرعی 
مستحق هزینه می شود. در پایان مراسم از کتابچه زکات رونمایی شد.
ارومیه  در  تیرماه جاری   ۲۹ زکــات  ترویجی  و  فرهنگی  علمی،  همایش 
برگزار شد.  ۳۰ مقاله در دبیرخانه همایش وصول شده بود که ۵ مقاله 
برتر در همایش ارائه و تجلیل شد. این همایش مردمی برای فرهنگ 
واجب  این  زکات،  پرداخت  خصوص  در  آسیب شناسی  البته  و  سازی 
شده  سپرده  فراموشی  ورطه  به  اخیر  سالهای  در  که  شد  برگزار  دینی 

است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر لزوم ترویج 
زکات مستحبی تاکید کرد.

رضا ابراهیمی در همایش علمی، فرهنگی و ترویجی زکات استان با بیان این که 
زکات ظرفیت بزرگی است که باید زمینه استفاده از آن فراهم شود، گفت:  
زکات از مواردی است که در جهت رفع فقر مؤثر است، لذا نسبت به ترویج 
زکات مستحبی باید ورود کنیم و برای مشارکت مردم در زکات باید تشویق 

کنیم. 
وی با بیان این که یکی از رویکردهای دولت سیزدهمین محرومیت زدایی 
اســت،افــزود: همه باید از تمام ظرفیتها استفاده کنیم و کمک حال دولت 

باشیم. الزمه توسعه همه جانبه استفاده از ظرفیتهای موجود است. 
از همه مجالس و  لــزوم تبلیغ و نشر زکــات تاکید کرد و گفت:  ابراهیمی بر 
جلسات برای تبلیغ زکات باید استفاده کرد که  علما نقش اساسی در این امر 

می توانند داشته باشند.
 وی گفت: آذربایجان غربی استانی کشاورزی است لذا باید موضوع زکات و 
تبیین شود. معاون  کشاورزان و روستاییان بیشتر  زکات در بین  پرداخت 
سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: هزینه کرد و مصارف زکات باید برای 

مردم شفاف سازی شود.
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یت آرامستان های شهرداری ارومیه برگزار شد  جشن غدیر خم در سازمان مدیر
برپایی  خوانی،  مولود  با  همراه  خم  غدیر  جشن 
سادات،  به  سبز  شال  اهداء  صلواتی،  ایستگاه 
حضور  با  ورزشیی  و  فرهنگی  مسابقه  دو  برگزاری 
آرامستان های  مدیریت  سازمان  کارکنان  و  رئیس 

 شهرداری ارومیه برگزار شد.  
سازمان  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  امور  گزارش  به 
ارومیه  شهرداری  آرامستان های  مدیریت 
حجت االسالم سید طاها موسوی با اشاره به این که 
بود،  )ص(  خاتم  پیامبر  حج  آخرین  الوداع«  »حجه 
در  )ص(  اکرم  پیامبر  هجرت،  دهم  سال  در  گفت: 
مناسک  مردم؛  ای  فرمودند:  مردم  به  رو  حج  آیین 
نبینید. مرا  دیگر  شاید  که  بیاموزید  من  از  را   حج 

ْیَک 
َ
ِإل  

َ
ْنِزل

ُ
أ ْغ َما 

ّ
َبِل  

ُ
ُسول َها الَرّ ُیّ

َ
أ آیه »َیا  وی با اشاره به 

َتُه« افزود: این 
َ
ْغَت ِرَسال

َّ
َما َبل

َ
 ف

ْ
ْم َتْفَعل

َ
َک . َوِإْن ل ِمْن َرِبّ

آیه ای است که در سفر بر پیامبر )ص( وحی شد و از 
آن به عنوان آیه تبلیغ یاد می شود.

آرامستان های  مدیریت  سازمان  جماعت  امام 
شهرداری ارومیه اظهار کرد: در این آیه خداوند متعال 
آنچه را از جانب پروردگارت به  می فرماید: ای پیامبر! 
سوی تو نازل شد، ابالغ کن و اگر چنین نکنی، پیامش 

را نرسانده ای.
دوش  بر  را  تکلیفی  آیه  این  در  خداوند  افزود:  وی 
پیامبر می گذارد که پس از خود امانت دین و هدایت 
کسی  چه  و  دهد؛  قرار  امین  فردی  دوش  بر  را  مردم 

بهتر از امام علی )ع( که اولین ایمان آورنده به رسالت 
پیامبر خدا بود. حجت االسالم موسوی اذعان کرد، 
است  اسالم  تاریخ  وقایع  مهم ترین  از  غدیر  واقعه 
از  بازگشت  هنگام  ص(  اسالم  پیامبر  آن،  در  که 
حجةالوداع ۱۸ ذی الحجه سال دهم قمری در مکانی 
به نام غدیر خم، امام علی)ع( را، ولی و جانشین خود 
معرفی کرد که در میان حاضران واقعه، بزرگان صحابه 

 نیز بودند که با امام علی )ع( بیعت کردند. 
وی خاطرنشان کرد: خطبه غدیر سخنرانی پیامبر اکرم 
)ص( در محل معروف غدیر خم است که این خطبه 
با حمد و ثنا خداوند شروع و به امامت امام علی)ع(، 

فرزندانش و معرفی امامت ختم می شود.

اطالعیه مهم شنا ممنوع
رشکت آب منطقه ای آرذبایجان رغبی

روابطعمومیشرکتآبمنطقهایآذربایجانغربی

نظر به اینکه همه ساله در فصل گرما تعدادی از هموطنان بدون توجه 

به عالئم هشداردهنده و اطالعیه های این شرکت مبادرت به شنا در 

دریاچه سدهای مخزنی و سایر تاسیسات آبی در سطح استان می 

نمایند که عموما با خطرات جانی و احتمال غرق شدن همراه می 

احداث  آبرسانی  جهت  صرفا  تاسیسات  این  آنجایی که  از  و   باشد 

گردیده و به هیچ وجه برای شنا کردن مناسب نمی باشند.

از  از عموم هموطنان عزیز درخواست می شود که  بدینوسیله  لذا   

شنا کردن در این محل ها جدا خودداری نموده و موارد ایمنی را 

کامال رعایت نمایند. بدیهی است در صورت بروز حوادث احتمالی 

این شرکت و واحدهای تابعه هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهند 

داشت.

اشـــاره  ــا  ب آذربــایــجــان غــربــی  بهزیستی  مــدیــرکــل 
ــا ســه ساله  کـــودک یــک ت ــوزاد و  ــ ن ــه ایــن کــه ۱۰  ب
ــط فــرزنــدخــوانــدگــی هــســتــنــد، گفت:  ــرای حــائــز ش
متقاضی  خـــانـــواده   ۳۳۵ آذربــایــجــان غــربــی  در 

فرزندخواندگی هستند. 
مدیرکل  محمدپوری،  پروین  جام جم،  گزارش  به 
هفته  مناسبت  بــه  آذربــایــجــان غــربــی  بهزیستی 
بــهــزیــســتــی در جــمــع خــبــرنــگــاران حــاضــر شـــد و 

پاسخگوی سواالت آنها شد. 
وی به تعداد مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان 
دولتی  شیرخوارگاه  مرکز  در  گفت:  و  کــرد  اشــاره 
ــا ســـه ســالــه  ــودک یـــک تـ ــ کـ ــتـــان ۳۰ نـــــوزاد و  اسـ
نگهداری می شود که از این تعداد فقط ۱۰ کودک 
کودکان  مابقی  و  دارنــد  را  فرزندخواندگی  شرایط 

بدسرپرست هستند.
متقاضی  خــانــواده،   ۳۳۵ اســتــان  در  افـــزود:  وی 
آنها  ــای  ــده ه ــرون پ امـــا  هستند  فــرزنــدخــوانــدگــی 
بررسی نشده است . محمدپوری ادامه داد: عالوه 

 ۲۸۰ از  کودکان  مرکز   ۲۲ در  شیرخوارگاه،  مرکز  بر 
 ۳ بدسرپرست  و  بی سرپرست  نوجوان  و  کودک 
بهزیستی  می شود.مدیرکل  نگهداری  سال   ۱۸ تا 
شهرستان   ۱۵ در  اینکه  بیان  با  آذربایجان غربی 
است،  فعال  اجتماعی  اورژانــس  آذربایجان غربی 
تماس   ۳۰ الــی   ۲۵ میانگین   بطور  ــه  روزانـ گفت: 
به  مربوط  اغلب  که  می شود  گرفته   مرکز  ایــن  با 
است؛  سالمندآزاری  و  ــودک آزاری  کــ گــزارش هــای 
البته این آمار به غیر از مراجعات حضوری است.
به گفته محمدپوری، موارد مربوط به همسرآزاری 
بــا دســتــور قضایی بــه خــانــه هــای امــن دولــتــی و 
خصوصی استان سپرده می شوند؛ هم اکنون یک 
خانه  در  نفر  هفت  و  خصوصی  امن  خانه  در  نفر 
 امن دولتی در ارومیه تحت حمایت و مراقبت اند.
وی اظهار کرد: در سه ماهه اول ۵۵ کودک کار و 
نفر   ۱۰ حاضر  درحــال  و  شده  ساماندهی  خیابانی 
استان  بهزیستی  حمایت  تحت  کودکان  این  از 

هستند.

آذربایجانغربی؛ در

فرزندخواندگی انتظار ۳۳۵خانوادهدر
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آذربایجانغربی امســال۱۶۸کالسدرسدر دهــهفجر
افتتاحوبهبهرهبرداریرســید

ح کرد؛ مدیــر شــرکت برگ ســبز خودکفــا در گفت و گو با جام جــم ارومیه مطر

دغدغــهبهبــودکیفیتمحصوالتکشــاورزیوچالــشتامینمواداولیه

تاژ
رپر

سبز  برگ  بنیان  دانش  و  بازرگانی  تولیدی  شرکت 
خودکفا فعالیت رسمی خود را از سال 1391 با هدف 
تولید کودهای ماکرو، میکرو، آلی و ارگانیک و واردات 

و صادرات به شکل های جامد و مایع آغاز نمود.
با عنایت به اینکه در خاک های زیر کشت کشورمان 
به دالیل مختلف از جمله آهکی بودن، بی کربناتی 
بودن آب ها، تنش خاکی متعدد محیطی و اقلیمی، 
کمبود فراوان عناصر غذایی دیده می شود شرکت را 
برآن داشت تا ضمن تولید و بسته بندی باکیفیت 
با  مطابق  کشاورزی  کودهای  مرغوبترین  و  ترین 
راستا  این  در  موثر  گامی  دنیا،  روز  استانداردهای 
بردارد.اکنون با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت 
بازار  در  حضور  و  تولید  زمینه  در  شرکت  مستمر 
کشاورزی ایران کارخانه برگ سبز خودکفا با کسب 
دانش فنی خاص اقدام به تولید محصوالتی نموده 
است که نه تنها تولید انحصاری داشته بلکه با در 
دانش  بصورت  مربوطه  فنی  دانش  داشتن  اختیار 

بنیان تولید نموده است.
تیم R&D  تولیدی برگ سبز خودکفا تیمی متشکل 
کشاورزی هستند  از بهترین متخصصان شیمی و 
که با حضور در بازار کشاورزی ایران توانسته است 
این  در  کشور  های  استان  اکثر  در  را  ثابتی  جایگاه 
بر  تکیه  با  و  دهند  اختصاص  خود  به  خصوص 
همین دانش اقدام به صادرات محصوالت تولیدی 
و  افغانستان  عراق،  ترکیه،  همجوار  کشورهای  به 

ارمنستان نموده است
کلیه  خودکفا  سبز  برگ  بنیان  دانش  شرکت 
معدن  صنعت،  های  سازمان  از  را  الزمه  مجوزهای 
و تجارت و بخصوص موسسه تحقیقات خاک و آب 

دریافت نموده است.
منظور  به  خودکفا  سبز  برگ  بنیان  دانش  شرکت 
همکاری و هماهنگی موثر و مستمر با سایر سازمان 
تولید  صنفی  انجمن  عضویت  به  مربوطه  های 
واردکنندگان  و  ارگانیک  و  آلی  کودهای  کنندگان 

کودهای کشاورزی در آمده است.
حاال شرکت دانش بنیان "برگ سبز خودکفا"پس از 
یک دهه فعالیت تنوع تولیدات خود را از 5 نوع به 60 
محصول افزایش داده است که قطعا این امر نشان 
از کیفیت محصوالت و بازدهی باالی محصوالت و در 

نهایت اعتماد و اطمینان مشتریان است. 
از  تعدادی  انحصاری  تولید  البته  و  خاص  ترکیبات 
محصوالت همچون " گوگرد مایع"، این شرکت را به 

در زمره شرکت های دانش بنیان قرار داده است.
احمدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان "برگ سبز 
می  رابطه  این  در  جام جم  با  گو  گفت و  در  خودکفا" 

گوید:  گوگرد مایع کاربرد کود و سم را دارد که ضمن 
تمام  های  هزینه  کاهش  و  وقت  در  جویی  صرفه 
شده برای کشاورزان، به تولید محصوالت ارگانیک 

منتج می شود.
چهارفصل  اقلیم  بنابر  خوشبختانه  گوید:  می  وی 
و  دارد  فعالیت  سال  طول  تمام  در  شرکت  کشور، 
و  کار  کیفیت  به  توجه  باعث  مداوم  تولید  همین 

منجر به جذب مشتریان ثابت شده است.
" برگ سبز  تولید شرکت  گفته احمدی، ظرفیت  به 
خودکفا" ساالنه  سه هزار تن است ولی با توجه به 
شرایط اقتصادی موجود در کشور و نوسات قیمت 
است،  وارداتی  آن  درصد   60 از  بیش  که  اولیه  مواد 
نتوانسته ایم تولید را به سقف توان ظرفیتی مدنظر 
برسانیم البته با توجه به فعالیت نمایندگی رسمی 
فارمد  زیست  آویتا  که  جنوبی  آفریقای  در  شرکت 
است این شرکت اخیرا سفارشی حجیم بالغ بر 20.000 
دلیل  به  که  است  داشته  زامبیا  کشور  از  تن  هزار 

کمبود بودجه نتوانسته آن را تامین نماییم.
سبزخودکفا  برگ  بنیان  دانش  شرکت  همچنین 
و  کشت  چندین  کشاورزی  های  نهاده  تامین 
ح در ایران از جمله ) کشت و صنعت  صنعت مطر
تایید  با  که   ) سمنان  استان  در  واقع  شهمیرزاد 
سازمان فائو بزرگترین باغ گردوی جهان می باشد از 
طرف شرکت برگ سبز خودکفا به صورت تخصصی 

تامین تغذیه کودی می گردد.
در  سموم  و  کود  رویه  بی  استفاده  از  انتقاد  با  وی 
صحیح  ای  تغذیه  برنامه  از  استفاده  عدم  و  ایران 
گیاهان که باعث تجمع نیترات و باقی مانده سموم 
گفت:   ، شده  زراعی  و  باغی  محصوالت  از  برخی  در 
بویژه  و  سنتی  های  روش  از  استفاده  متاسفانه 
دادن  برگشت  به  منجر  شده،  منسوخ  ترکیبات 
متضرر  همچنین  و  صادراتی   کشاورزی  محصوالت 

شدن کشاورزان و تجار ایرانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت دانش بنیان " برگ سبز 
خود  کارشناسان  فنی  دانش  به  اتکا  با  خودکفا" 
کشت  برای  تخصصی،  شکل  به  کود  تولید  ضمن 
هر نوع محصوالت کشاورزی نیز برنامه غذایی ارایه 

می دهد.
احمدی ادامه داد: از قدیم به اشتباه این موضوع در 
بین کشاورزان رایج است که باغ یک سال پربار است 
و یک سال به استراحت می رود و محصول چندانی 
ندارد؛ درحالیکه این موضوع اصال بنیه علمی ندارد 
و ما در شرکت برگ سبز خودکفا با بعضی ازتولیدات 
به  وی  کنیم.   حل  کامال  رو  مشکل  این  توانستیم 
دلیل حضور کارشناسان فنی و متخصص مشاوره 
ترکیبات  از  استفاده  برای  کشاورزان  و  باغداران  به 
از  را  زراعی شان  و  کشاورزی  زمین  در  متناسب 
کیفیت  ارتقا  به  کمک  برای  شرکت  خدمات  دیگر 
رمز  گفت:  و  خواند  باغی  و  کشاورزی  محصوالت 
موفقیت کار ما در نوع ترکیب و فرموالسیون خاص 
کالت  صورت  به  محصوالت  تمامی  و  است  کودها 

عرضه می شود.
محصوالت  مرغوب  اولیه  مواد  از  استفاده  احمدی 
با  رقابت  در  شرکت  این  موفقیت  رمز  را  کیفیت  با 
بهترین برندهای خارجی دانست و خاطرنشان کرد: 
برخی تولیدات شرکت دانش بنیان برگ سبز خوکفا 
حتی از رقبای خارجی خود پیشی گرفته و بازار داخلی 
را در دست گرفته است که دلیل آن هم کیفیت باال 
و قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی و در مقابل 

قیمت پایین تولیدات شرکت ماست.
سبز  برگ  شرکت  اینکه  بر  تاکید   ضمن  احمدی 
محصوالتش،  باالی  کیفیت  جهت  به  خودکفا 
ما  دغدغه  کرد:  تصریح  ندارد؛  فروش  دغدغه 
افزایش و نوسانات  اولیه است چراکه  تامین مواد 

گردش  در  سرمایه  افت  باعث  اولیه  مواد  قیمت 
می  کاهش  را  تولید  میزان  و  شده  تولیدی  واحد 
دهد هرچند با این اوضاع نیز همچنان قیمت پایه 
محصوالت  از  پایین تر  شرکت،  تولیدی  محصوالت 

مشابه خارجی است. 
وی تامین نقدینگی را یکی از مهم ترین چالش های 
حال  به  تا  ما  کرد:  اذعان  و  خواند  تولید  واحدهای 
ریالی از دولت تسهیالت دریافت نکرده ایم؛ چندین 
بار خواستیم ظرفیت تولیدی شرکت را تقویت کنیم 
چراکه با افزایش قیمت مواد اولیه، سرمایه هنگفتی 
الزم است تا بتواند این شکاف مالی را جبران کند. 
از  جلوتر  ما  سفارشات  همیشه  حمدهلل  به  البته 
تولید هست و به همین دلیل تمام ظرفیت تولید 

روز در بازار عرضه می شود.
تولید،   « سال  شعار  معظم  رهبری  طرف  از  امسال 
دانش بنیان و اشتغال آفرین » نامگذاری شده است 
آن ندارند و فقط در  اما مسئوالن توجهی به تحقق 
کاغذهاست  روی  و  جلسات  برگزاری  و  شعار  حد 
که هیچ دردی از تولید کننده دوا نمی کند. با وجود 
از  حمایت  مورد   ۱۰۱ دار  فهرست  صورت  به  اینکه 
دریغ  اما  می شود  عنوان  دانش بنیان  شرکت های 
موارد  برخی  در  حتی  عملی؛  حمایت  نوع  یک  از 
واحدهای  اعتبار  به  خدشه  باعث  ها  بخشنامه 

تولیدی می شود.
قبال  در  بانکی  سیستم  عملکرد  از  انتقاد  با  وی   
اینکه  به  توجه  با  افزود:  تولیدکنندگان،  از  حمایت 
نامگذاری  تولید  موانع  رفع  سال  به  گذشته  سال 
شده بود هیئت بازرسی رفع موانع تولید آذربایجان 
غربی به سرپرستی ناصر عتباتی رئیس دادگستری 
استان از کارخانه و خط تولید شرکت بازدید نموده و 
ضمن تحسین عملکرد شرکت برای رفع مشکالت 
تخصیص  اعتباری  صندوق  محل  از  تولیدی  واحد 
داده شد و به بانک معرفی نمودند سیستم بانکی 
ذی ربط از انجام مسئولیت خود سرباز زد و کارخانه 

همچنان با مشکل نقدینگی درگیر است.
اینکه  با بیان  مدیرعامل شرکت برگ سبز خودکفا 
مشکالت واحدهای تولیدی عمیق تر از این است 
و با شعار قابل حل نیست، گفت: همکاری سازمان 
ارز  تخصیص  تولیدی،  واحدهای  با  مربوطه  های 
بازی  کاغذ  کردن  حذف  اساسی،  اولیه  مواد  بابت 
مثبت  دید  و  مجوزات  صدور  تسهیل  اداری،  های 
بخش  الخصوص  علی  و  صنعت  به  مردان  دولت 
برای  اشتغال  ایجاد  ساز  زمینه  تواند  می  کشاورزی 
جوان این مرزو بوم و پیشرفت و افزایش واحدهای 

دانش بنیانی شود.
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