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خبر ویژه

جلســه مجمع عمومــی عادی ســاالنه و مجمع عمومی فوق العــاده صاحبان 
ســهام ذوب آهن اصفهان شنبه ۲۵ تیرماه، با حضور بیش از ۷۳ درصد سهامداران و 
نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیئت مدیره، نماینده مؤسسه حسابرسی و 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تعدادی از دیگر مسئوالن این شرکت، 

در سالن تشریفات روابط عمومی برگزار شد.
مهنــدس ایــرج رخصتی، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان، در ارائــه گزارش به 
هیئت مدیره گفت: این شرکت به عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانی مطابق با آخرین 
اســتانداردهای روز دنیا، این مقاطع کیفی را برای استفاده در زیرساخت های کشور در 

بخش های گوناگون تولید می کند.
ذوب آهن اصفهان، دارنده رتبه سوم تولید فوالد خام

او افزود: این شــرکت با تولید دو میلیون و ۴۸۹ هزار تن فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در 
مقایسه با سایر رقبا از منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در سال های 
۹۹ و ۱۴۰۰ رشــد همه شرکت ها به جز ذوب آهن منفی بوده است و این شرکت مادر 

صنعتی رشد پنج درصدی تولید فوالد خام را به همت تالشگران ثبت کرد.
تیرآهن سهم ۶۴ درصدی در سبد تولید ذوب آهن دارد

این مقام مسئول بیان کرد: در سبد تولید محصوالت ذوب آهن، تیرآهن سهم تولید 
۶۴ درصدی دارد و در بخش صادرات نیز ۵۶ درصد از ســهم صادرات شــرکت را از 
آن خود کرده اســت؛ بنابراین تولید و توسعه انوع تیرآهن ها در سایزهای مختلف در 

دستور کار قرار دارد.
ذوب آهن روی ریل پیشتازی تولید

مهندس رخصتی گفت: در ســه ســال اخیر از سال ۹۸ تا ســال ۱۴۰۰، تولید همه 
محصــوالت در شــرکت از جملــه کک به عنوان یــک محصول میانی تا شــمش و 

محصوالت نوردی رو به افزایش بوده است.
ســاخت یک میلیون واحد مســکونی فرصــت مغتنمی بــرای تولید کننده 

مقاطع ساختمانی استاندارد
او فرصت های پیش روی شرکت را نیز چنین برشمرد: آغاز نهضت ملی مسکن از 
ســوی دولت خدمتگزار و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای ذوب آهن 
اصفهان که تولید کننده مقاطع ساختمانی است، یک نقطه قوت بسیار مهم به شمار 
می رود، امکان تأمین نســبی بخشــی از مواد اولیه و انرژی در داخل کشــور، توسعه 
تکنولــوژی در صنعت فوالد و امکان کاهش هزینه های تولید، هدف گذاری دولت در 
توسعه شبکه حمل ونقل ریلی کشور، تغییر الگوی مصرف از ورق به مقاطع سنگین 
و انتقــال نماد از فرابورس به بورس و اســتفاده از معافیت هــای مالیاتی و ابزارهای 

تأمین مالی.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان در 
ادامــه به تشــریح نقاط قوت شــرکت 
نیز به شــرح ذیــل پرداخــت: اعتبار و 
برنــد شــرکت در بازارهــای داخلی و 
بین المللی، وجود زنجیــره کامل تولید 
فوالد، تولیــد فوالد خام تمیز، توانمندی 
در تولید محصوالت متنوع با کیفیت باال، 
وجود زیرساخت های الزم برای توسعه 
و ســرمایه گذاری، تأمین بخشی از منابع 
انرژی مورد نیاز (برق و گاز سوختنی) در 
داخل شــرکت، بهره گیری از کمیته های 

تخصصی و اتاق های فکر برای رصد مســتمر فضای کسب و کار و ارائه سیاست های 
راهبردی.

او درخصــوص محدودیت های موجــود نیز گفت: نامتوازن بــودن خط تولید در 
کک سازی و فوالدســازی از جمله محدودیت ها است. قابلیت تولید سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن چدن در باال دســت خط وجــود دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید مقاطع در 
میانه فوالدســازی وجود دارد که قابلیت جذب این میزان از چدن را ندارد که با تأکید 
هلدینگ صدر تأمین و برنامه های مصوب شــده به ســمت جذب حداکثری چدن در 

کوتاه مدت و تبدیل آن به فوالد که ارزش افزوده باالیی دارد، حرکت می کنیم.
۳ هاب ویژه برای تأمین پایدار مواد اولیه

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان درخصــوص تأمین مواد اولیه نیز گفت: در ســه 
محدوده کشــور ســه هاب تعریف شــده اســت که در یک بخش آن مجوز تأسیس 
گندله ســازی و فراوری ســنگ آهن گرفته شده اســت و در بخش دیگر در کردستان 
تفاهم نامه آن منعقد شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم و ان شاءاهللا 

به زودی خبرهای خوشی در این زمینه منتشر می کنیم.
او اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران از نســل 
اول کــه بنیان این کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروی انســانی مجرب، کارنامه 
درخشــانی از خودش در بخش های مختلف و در جای جای ایران اســالمی به یادگار 
گذاشته اســت. برنامه ریزی برای بهره گیری از تجربیات پیشگامان و همچنین دانش 

کارکنان در بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را نیز چنین عنوان کرد: دستیابی 
بــه رکورد تولید دو میلیــون و ۷۶۸ هزار تن چدن مــذاب و یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن 
کک خشــک، طراحی و تولید ریل مترو و قطار پرسرعت، توافق با استانداری کردستان 
برای بهره برداری از معادن ســنگ آهن، اخذ مجوز فراوری سنگ آهن و تولید گندله 
در خراسان جنوبی و خراسان رضوی، تکمیل زنجیره تولید ریل ملی با انعقاد قرارداد 
سوزن ریل با اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان، طراحی و تولید محصوالت 
جدید با ارزش افزوده باال مانند: میلگرد ســاده قطــر۳۰ و ۵۰ مارک ۷۰Cr۲، تیرآهن
IPE۳۰ و شــمش فوالدی با مارک های مختلف و کسب رکورد ۱۲ ساله تولید قطعات 

در کارگاه های ساخت با ساخت و تحویل حدود ۴۰۵ هزار قطعه.
بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی ساالنه صورت های مالی تلفیقی گروه و 
شرکت ذوب آهن اصفهان شــامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه 
۱۴۰۰ و صورت های ســود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای 

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
همچنین مقرر شد از محل سود خالص سال 
۱۴۰۰ به ازای هر ســهم ۶۰ ریال به عنوان ســود 
ســهام تقســیم و طبق برنامه زمان بندی شده در 

وجه سهامداران پرداخت شود.
این مصوبات، مؤسسه حسابرسی  بر اســاس 
هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی تدوین 
و همکاران به عنوان حســابرس مستقل و بازرس 
قانونی علی البدل، برای مدت یک ســال انتخاب 
شدند. ضمن اینکه روزنامه دنیای اقتصاد جهت 
درج اطالعیه و آگهی های شرکت برای مدت یک 

سال تعیین شد.

در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان مطرح شد:
تولید محصوالت با ارزش افزوه باال، استراتژی اصلی ذوب آهن است

حامد حســین ولی بیک معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: به منظور تسهیل در 
امر اجرای طرح های توسعه تعریف شده برای گروه فوالد مبارکه که بدون شک در توسعه 
صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر خواهند بود، گســترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم 
بانکی در دســتور کار قرار گرفته است. وی از سه ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ به عنوان ایام 
پرافتخار و درخشان خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سؤاالت خبرنگار 

فوالد این چنین پاسخ داد:
 لطفا درخصوص راهبرد فوالد مبارکه در زمینه های تولید، توســعه و ســرمایه گذاری   .

توضیح دهید.
همان گونه که مطلع هستید همکاران ما در جای جای شرکت با همت بلند خود در 
سال ۱۴۰۰ و البته سه ماهه نخست سال جاری با وجود تحریم ها و همه محدودیت های 
موجود در حوزه مواد اولیه و انرژی و همچنین پاندمی کرونا توانستند کارنامه درخشانی 
از خود بر جا بگذارند و در بدترین شــرایط که بســیاری از شــرکت ها و سازمان ها حتی 
در تــراز جهانی بــا رکود مواجه بودند، نه تنهــا در حوزه تولید متوقف نشــدند، بلکه با 
برنامه ریزی های راهبردی و هدفمند موفق شــدند گام های ارزنده ای در راستای توسعه 
اقتصــاد ملی بردارند؛ و با عبور از تولید ۱۰ میلیون تن فــوالد خام در گروه فوالد مبارکه 
ســهم حدود ۵۰ درصدی خود در تولید فوالد کشــور را حفظ کنند. عالوه بر این با ایفای 
نقــش محوری در اَبرپروژه هایی نظیر انتقال نفت گوره به جاســک کــه از آن به عنوان 

بزرگ ترین و استراتژیک ترین پروژه های ملی یاد شده است نیز افتخارآفرینی کنند.
 برنامه و راهبرد مدیریت فوالد مبارکه در ادامه این راه چیست؟  .

در حــال حاضــر پروژه های از پیش تعریف شــده توســعه ای در فــوالد مبارکه به 
بهره برداری رسیده است و زمینه کسب این موفقیت ها را فراهم آورده، اما برای بزرگ ترین 
هلدینگ فوالدســازی کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیســت و بــرای گام های بعدی 

برنامه ریزی های حساب شده ای تعریف شده و در حال اجراشدن است.
شرکت فوالد مبارکه به منظور اجرای ابر پروژه های توسعه ای خود همچون نورد گرم 
شــماره ۲ و سایر پروژه های تعریف شــده در گروه، در سال ۱۴۰۰ حجم باالیی از مصارف 
نقدینگی را پیش بینی کرده بود که خوشبختانه سهام داران شرکت در مجمع عمومی با 
افزایش سرمایه به مبلغ ۸۴٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته برای اجرای طرح های 

توسعه ای مذکور که از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره ۲ بود موافقت کردند.
 مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع چه راهکارهایی در نظر گرفته   .

است؟
در بخشــی از این اقدامات ازآنجایی که پرداخت های مربوط به طرح های توسعه ای 
مذکور از ابتدای ســال ۱۴۰۱ شروع شد؛ بنابراین شــرکت با مازاد نقدینگی مواجه شد بر 

این اســاس و به منظور مدیریت مناســب منابع نقدینگی در حساب های بانکی و حفظ 
منافع ســهام داران وجوه نقد مازاد در حســاب های بانکی ســپرده گذاری شد که مانده 
این حســاب ها در پایان سال به مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰ میلیارد ریال رسید. با روی کارآمدن دولت 
جدید و قرارگرفتن شرکت فوالد مبارکه در گروه پیشتازان پیشرفت ایران بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ 
میلیــارد ریال پروژه در ســطح ملی که شــامل طرح نیــروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی و خرید ۵۰ 
دســتگاه لوکوموتیو بود در دســتور کار قرار گرفت. همچنین قــرارداد اَبرپروژه نورد گرم 
شماره ۲ در ســال ۱۴۰۱ به مرحله پرداخت رسید و پیش پرداخت بخش ارزی آن انجام 
شــد. ازآنجایی که طرح های مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار باالیی را جذب نمودند؛ 
بنابراین مانده حساب های سپرده بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت، به طوری که 

در بعضی از بانک ها مانده این سپرده ها به صفر رسیدند.
 جایگاه گروه فوالد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصاد ملی چگونه است؟  .

گروه فوالد مبارکه با گردش عملیات مالی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در ســال 
به یکی از شــرکت های اثرگذار در ســطح کشور مبدل شده و در همین راستا این شرکت، 
توسعه اقتصاد کشور به منظور کاهش نرخ تورم و از طریق کاهش نرخ رشد پایه پولی را 

یکی از رسالت های اصلی خود می داند.
 طبیعتا چنین گردش مالی به مدیریتی هوشمند و هدفمند نیاز دارد؛ در این زمینه چه   .

تمهیداتی اتخاذ شده است؟
این شرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر دارد سیستم خزانه داری 
متمرکز مالی را در کل گروه خود مستقر کند. از جمله اقداماتی که در این راستا به  عمل  
آمــده، انعقاد تفاهم نامه همکاری با همه بانک های داخلــی برای تمرکز وجوه نقد در 
حساب های قرض الحسنه جاری و عدم ســپرده گذاری این وجوه در حساب های سپرده 

به منظور کسب سود سپرده است.
در این راســتا اولین تفاهم نامه با بانک تجارت در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱ به امضا رســیده 
که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حســاب های قرض الحسنه جاری، تسهیالت ریالی با 
نرخ هــای ترجیحی برای کل گروه اخذ می شــود. با اجرای این تفاهم نامه انتظار می رود 
ضمن کاهش هزینه های مالــی در گروه فوالد مبارکه از گردش منابع مالی در عملیاتی 
غیر از عملیات تولید جلوگیری شــود و با حرکت به ســمت بانکداری اسالمی از برکات 

افزایش تولید اشتغال و پایداری کسب وکار در صنعت کشور بهره مند شویم.
 سخن پایانی.  .

به یاری خداوند، گروه فوالد مبارکه مفتخر اســت کــه با تولید انواع محصوالتی که 
بســیاری از آنها وارداتی بوده اند و همچنین با اشــتغال آفرینی و عمل به مسئولیت های 

اجتماعی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور در حال حرکت است.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد
گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی

مهفام ســلیمان بیگی: ۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشــکیده است؛ این 
آخرین گزارش ســتاد مدیریت بحران آذربایجان غربی است؛ گزارشی 
کــه دل میلیون ها ایرانی را بــه درد آورده و در روزهای اخیر بارها بین 
کاربران فضای مجازی رد و بدل شــد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
آب و محیط زیســت مجلس می گوید با محاســبه نرخ تسعیر دالر و 
تورم، نزدیک بــه ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه بــرای احیای دریاچه 
ارومیه خرج شده و کمک های خارجی بسیاری برای دریاچه ارومیه به 
ایران سرازیر شده که ۱۰ میلیون دالر کمک ژاپنی ها از آن جمله است. 
اعتبــاری که بنا بر گفته مدیران اســتانی، درخور توجه و کافی بوده اما 

درنهایت دریاچه ارومیه تقریبا به طور کامل خشکیده است.
نماینــدگان ارومیه می گویند با وجود آن همــه بودجه، از ۲۷ طرح 
احیای دریاچه ارومیه فقط یک طرح اجرا شــده و جالل محمودزاده، 
عضو کمیســیون آب و کشــاورزی مجلس به تازگــی در صحن علنی 
مجلس از تخلفات گسترده دولت قبل در ستاد احیای دریاچه ارومیه 
پرده برداشــته و گفته منابــع احیای دریاچه صرف امــور انتخاباتی و 
ســفرهای خارجی شــده و پژوهش های مربوط به احیــای دریاچه از 

اینترنت کپی شده است!
بودجه دریاچه ارومیه صرف تبلیغات انتخاباتی شد

چند روزی اســت مردم برخی شــهرهای آذربایجــان غربی درباره 
وضعیت دریاچه ارومیه معترض شده اند.

حاال بســیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست اعتقاد دارند 
دریاچــه ارومیه دیگر برنمی گردد و احیای آن غیرممکن اســت. اخیرا 

جالل محمودزاده، عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس و نماینده 
مــردم مهاباد نیــز در صحن علنــی مجلس از تخلفات گســترده در 
هزینه کرد بودجه احیای دریاچه ارومیه پرده برداشته است. او با تأکید 
بر بی اثربودن نتیجه اقدامات این ستاد، مدعی شد ستاد احیای دریاچه 
ارومیه از ابتدا ماهیت سیاسی داشته نه ماهیت اجرائی و به همین دلیل 
نیز تصمیم گیری هایش غیرفنی بوده است. عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس همچنین این ستاد را حیاط خلوت دولت قبل خوانده بود که 
از ابتدای کار از مشارکت جوامع محلی و استادان باتجربه دانشگاه های 
کشــور برخوردار نبوده و تمام اعتبارات احیای دریاچه ارومیه را در امر 
انتخابات و مأموریت های خارج از کشور هزینه کرده است! او صراحتا 
گفت: «شــائبه های سوء اســتفاده های مالی، قانون شــکنی و دورزدن 
قوانین مجلس صرف اعتبارات ســتاد احیا در موارد غیرضرور و خارج 
از وظایف قانونی و برخــالف موافقت نامه ها و هزینه کرد اعتبارات در 
مأموریت ها، همایش ها و سفرهای خارجی اعضای ستاد و پروژه های 
ناموفق از جمله موارد مد نظر اســت». نماینده مردم مهاباد همچنین 
تأکید کرده بود که پروژه های مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه غالبا 
ضعیف و حاصل کپی کردن مفاد مطالعات از اینترنت بدون بررســی 
میدانی بوده است. به گفته او، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس 
و دیوان محاســبات و گزارش سال ۹۸ مرکز استراتژیک وقت دولت در 

۱۵۰ صفحه حاکی از تخلفات گسترده در این ستاد است.
بودجه خوب اما بدون نتیجه...

این اولین باری بود که در موضوع عملکرد ستاد دریاچه ارومیه به 

گزارش دیوان محاسبات اشاره شد. ظاهرا تا پیش از این، هیچ گزارش 
یا اطالعاتی از نظارت دیوان محاســبات به طور رسمی منتشر نشده 
بود. البته جســته  و گریخته انتقاداتی شنیده می شد. مثال آذرماه سال 
گذشــته مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان  غربی گفته بود: «بیش 
از ۱۰ هــزار میلیــارد ریال از اعتبارات دســتگاه های اجرائی در حوزه 
دریاچه ارومیه هزینه شده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه با وجود 
هزینه کرد اعتبارات در این حوزه، عملکرد مناســبی را در این بخش 
نداشته اســت». همان زمان دادســتان دیوان محاسبات کشور هم 
در گفت وگویــی توضیح داد: «از لحاظ توجه بودجه ای، برای احیای 
دریاچه ارومیه توجه خوبی شده و بودجه کافی اختصاص داده شده 
اما نظارت خوبی بر بودجه و هزینه کرد آن نشده است». البته کسی 
نمی دانســت وقتی مقامات از «بودجه کافی» می  گویند، منظورشان 
دقیقا چقدر اســت؛ چون رقم دقیقی که برای احیای دریاچه هزینه 
شــده، به همراه شــکل هزینه کرد آن همواره نامشخص و گفته ها 

درباره  آن بسیار متناقض بوده است.
مثال آذر ۹۹ مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادعا کرده 
بود تا همان تاریخ اعتباری حدود شش هزار میلیارد تومان برای احیای 
دریاچه ارومیه هزینه شده است که به قول خودش به ارزش روز حدود 
۱۰ هزار میلیارد تومان می شــد. اما چند ماه قبــل از آن، یعنی در بهار 
۹۹، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای دریاچه ارومیه گفته 
بود از زمان شــروع عملیات احیای این ستاد در سال ۱۳۹۳ تا آن زمان 
چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل یک میلیارد دالر هزینه شده است. 
عالوه بر اینها، عیسی کالنتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس 
سابق سازمان محیط زیست، رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان را برای بودجه 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه طی هفت سال تأیید کرده بود. نهایتا ۳۱ 
مرداد سال گذشته دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه 
رســما اعالم کرد تا آن زمان نه چهار، شــش یا ۱۱ هزار میلیارد تومان، 
بلکه ۱۵ هزار میلیــارد تومان برای اجرای پروژه هــای احیای دریاچه 

ارومیه هزینه شده است.
البته ستاد احیای دریاچه ارومیه این رقم را نپذیرفت و در توضیحاتی 
که در پاســخ به گزارش های انتقادی رسانه ها ارسال کرده، مدعی شد 
کل رقم اعتبار هزینه شــده در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه، بالغ بر 
پنج  هزارو ۶۳۸ میلیارد تومان است که از سه منبع تأمین شده  است. به 
گفته این ستاد، سه هزارو ۱۰۸ میلیارد تومان (۵۵ درصد) از این اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملی و صرفا برای طرح های سیلوه و کانی سیب 
هزینه شده اند. ۵۳۷ میلیارد تومان (۱۰ درصد) از اعتبار کل نیز از محل 
بودجه سنواتی تأمین شده است. هزارو ۹۹۳ میلیارد تومان باقی مانده 
(۳۵ درصد) نیز از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور تأمین شده  که 
البته فقط در سال هایی که کشور با بحران های غیرمترقبه ای همچون 
ســیل یا زلزله مواجه نبوده، به طرح ملی نجات دریاچه ارومیه تزریق 

شده است!
در نهایت به نظر می رســد ارقام ســتاد با رقم شــش هزار میلیارد 
تومانی عنوان شــده از ســوی نماینده مهاباد و حتی رقم عنوان شده از 

سوی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همخوانی دارد.
رئیــس فراکســیون آب و محیــط زیســت مجلــس اخیــرا رقم 
تخصیص یافته به ستاد دریاچه ارومیه را پنج هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان 

اعالم کرد و به تســنیم گفت با محاسبه نرخ تســعیر دالر و نرخ تورم، 
این مقــدار پول معادل بیــش از ۱۵ هزار میلیارد تومــان حال حاضر 
بوده ؛ با این حال، در نهایت این اعتبار هیچ دســتاورد مهمی برای نجات 
این دریاچه نداشــته اســت. به جز این، گزارش های متعددی از کمک 
کشــورهای خارجی برای نجات دریاچه ارومیه وجــود دارد که از آن 
جملــه می توان به کمک ۱۰ میلیون دالری ژاپــن برای احیای دریاچه 
ارومیه اشاره کرد که کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران در روز هفتم 

تیر امسال و در استانداری آذربایجان غربی به آن اشاره کرده است.
مرگ دریاچه ارومیه دست ساز است!

به گفته ســمیه رفیعی، رئیس فراکســیون آب و محیط زیســت 
مجلس، بر اســاس مطالعات و برابر اعالم رئیس ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، ۱۸ درصد علت خشک شدن تاالب، تغییر اقلیم و ۸۲ درصد به 
دلیل مدیریت غلط منابع آبی حوزه آبریز بوده اســت. اما حاال پرسش 
این است که منابع بودجه ای احیای دریاچه ارومیه، صرف کدام طرح 
و پروژه شــده که حــال و روز دریاچه این اســت؟ هرچند همان طور که 
ذکر شــد، مجلس اخیرا طرح تحقیق  وتفحص برای رسیدن به پاسخ 
این پرســش را کلید زده   اما شــمار باالی طرح هــای تحقیق و تفحص 
به نتیجه نرسیده، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم را 
هم درآورد. او سال گذشته گفت: «متأسفانه برخی جهت گیری ها منجر 

به آن شده که نتیجه نهایی تحقیق و تفحص ها ضعیف باشد».
فقط یک طرح از ۲۷ طرح احیای دریاچه ارومیه اجرا شد!

اصالح الگوی کشــت، بارورســازی ابرها، انتقــال آب به دریاچه 
ارومیه از طریق رودخانه ارس (که به دلیل هزینه بر بودن با شکســت 
مواجه شــد)، انتقال پســاب تصفیه خانه ها، رهاســازی آب ســدها، 
صرفه جویی ۴۰ درصدی میزان مصرف آب بخش کشاورزی، انتقال آب 
از زاب، کاهــش میزان مصرف آب بخش صنعت، خانگی و ...از جمله 
طرح های بی نتیجه برای نجات بخشــی دریاچه ارومیه از سوی ستاد 
احیا بود که میلیاردها تومان بودجه بلعیده و به هیچ رسیده است. ۳۱ 
مرداد ۱۴۰۰ نماینده مردم ارومیه اعــالم کرد از ۲۷ عنوان برنامه برای 
احیای دریاچه ارومیه که تدوین و بر عهده ستاد احیای دریاچه ارومیه 
گذاشته شده بود، فقط انتقال آب به دریاچه ارومیه اجرائی شد و مابقی 

۲۶ پروژه راکد مانده اند.
«من خودم عضو ستاد احیای ارومیه بودم، افرادی را جمع کردند، 
سفره ای را پهن کردند، میلیاردها پول وسط آمد و در جیب عده ای رفت 
ولی قطره ای آب به دریاچه نیامد»؛ این گفته اسماعیل کهرم، کارشناس 
آب و محیط  زیست است. او که از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه 
بوده، گوشــه ای از تجربه حضورش در این ستاد را این گونه به «شرق» 
توضیح می دهد: «ســتاد عده ای از کارشناسان و متخصصانی را که در 
رابطه با دریاچه ارومیه کار کرده بودند، جمع کرد که من هم جزء آنها 
بودم. ما شــروع به جمع آوری اطالعاتی کردیم که وجود داشت؛ مثل 
اینکه تاریخچه دریاچه چه بوده، چقدر ســال های گذشــته آب داشته 
و... . قرار بود در نهایت این اطالعات یک کاســه شــود و ما راه حل ارائه 
کنیم، ولی وقتی به مرحله ارائه راه حل رســیدیم، دست ها خالی بود و 
اطالعات به درد نخورد. درســت لحظه ای که باید از اطالعات استفاده 
می شد، فعالیت های ستاد ادامه پیدا نکرد. آن زمان کمتر از یک سال از 
فعالیت ســتاد گذشته بود. زمانی که من دیدم حدود یک سال گذشته 

و جمــع آوری این اطالعات هیچ فایده ای ندارد، از ســتاد خداحافظی 
کردم».

ماجرا  ماستمالی نشود!
او ادامه می دهد: «ستاد در حال تکرار مطالبی بود که ۲۰ سال پیش 
هم می دانســتیم. اینکه مثال ســال ها پیش دامنه، شوری یا عمق آب 
چقدر بوده، آن زمان و آنجا راهگشا نبود. تحقیقات تکراری به دردنخور 
انجام می شد؛ در حالی که مصب رودهایی که به دریاچه وارد می شدند، 
نیاز به الیروبی داشت. وقتی این پیشنهاد را دادیم، در این زمینه اقدامی 
نکردند. الیروبی رودها هزینه بر، زمان بر و مؤثر بود  ولی هیچ کس از آن 
اســتقبال نکرد. آنجا من متوجه شدم تمام اقدامات ستاد نوعی اتالف 
وقت، انرژی و سرمایه است. این نتیجه را البته جز من خیلی های دیگر 
هم گرفتند. من نمی دانم سال های بعد در آن ستاد چه کردند، چون نه 

گزارشی دادند و نه نتیجه ای حاصل شد که ببینیم».
کهرم ادامه می  دهد خوشــحال اســت که باالخره مجلس به این 
نتیجه درباره ســتاد رســیده و تأکید می کند: فقط امیدوارم مســئله را 
ماســتمالی نکنند و این طور نشــود که بگویند حاال پولی خرج شده و 

نتیجه حاصل نشده مثل ده ها یا صدها پروژه دیگر و بعد تمام شود».
کهرم جزء کارشناسانی اســت که معتقدند دیگر امیدی به احیای 

دریاچه نیست؛ چرا که از نگاه او نه عزم آن وجود دارد و نه پول آن.
ستاد تنها مقصر نبود

علــی بیت  اللهی، دبیــر کارگروه ملــی مخاطــرات طبیعی مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی هم در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد 
که فقط نباید ستاد را عامل اصلی و مقصر وضع دریاچه دانست؛ تمام 
اهرم های قدرتی که در تخصیص منابع، آزاد کردن آب ســدها و رودها 
و همچنین تخصیص منابع مالی طبق برنامه عمل نمی کردند، مقصر 
هستند. به باور او، در دوره ای از فعالیت ستاد که حدودا یک سال بعد 
از تأسیس آن بود، به دلیل هماهنگی های سیاسی، مالی و کارشناسی 
اثر محسوســی را در باال آمدن ســطح آب دریاچه دیدیم. بعد از آن اما 
ســتاد درگیر تشتت آرا شــد؛ زیرا اهرم های سیاسی و تخصیص منابع 
با هم همسو نشدند و نتایج بســیار منفی شد و منفی ماند. بیت الهی 
توضیح می دهد: یکی از نقاط ضعف ســتاد، نداشتن برنامه مشخص 
برای مدیریت کشت و زرع و باغداری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بود. 
آنها هیچ ارتباطی با ذی نفعان در این زمینه برقرار نکردند؛ درحالی که 
عمده ترین ســهم کمبود آب دریاچه از این قســمت ناشی می شد. او 
همچنین ادامه می دهد تا جایی که اطالع دارد مرجعی برای ارزشیابی 
نتایج کارها و مقایسه راندمان کار ستاد نسبت به بودجه دریافتی وجود 

نداشته است.
بیت الهی می گوید: مشــکل این بود که کســی نبود تا بررسی کند 
آیا واقعا منابع تخصیص یافته در جای خود هزینه شــده اند یا نه؟ مگر 
دیوان محاســبات و ســازمان بررســی که از این دو بخش نیز تاکنون 
در این باره هیچ گزارشی ندیده ایم. حتی در مجلس هم ما نشنیده بودیم 
در این باره سؤال شود؛ در حالی که دیوان محاسبات مستقیما با مجلس 

کار می کند.
با وجود تمام اینها، او از کارشناســانی اســت که باور دارد دریاچه 
قابل احیاســت و الزمه این اتفاق نیز هماهنگی بین اهرم های سیاسی 

و کارشناسی است.

بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف انتخابات و سفرهای خارجی شده است؟

دریاچه سرخ در وضعیت سرخ


