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علت تحریم مهندس عظیمیان 
توسط دولت آمریکا

مهدی الیاسی

 آمریکایی ها که از یک سو تحریم صنعت فوالد را 
بی اثر دیدند از سوی دیگر شاهد بودند که مهندس 
عظمیان با اجرای طرح بــزرگ نورد گرم 2 به دنبال 
توسعه صنعت فوالد در قسمت های راهبردی است 
که سهم بازارهای صادراتی بیشتری را در آینده نصیب 
فوالد مبارکه و اساسا صنعت فوالد ایران خواهد کرد 
چرا به تنوع محصول و رقابت پذیری بیشــتر فوالد 
مبارکه منجر خواهد شد. تحریم مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه، توسط دولت ایاالت متحده 
آمریکا بازتاب دهنده اهمیت صنعت فوالدسازی و 
اقدامات مهندس عظیمیان در حوزه صنعت فوالد بود. 
به باور نگارنده دو اقدام مدیرعامل فوالد مبارکه نقش 
اساسی در قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم های 
آمریکا داشت. نخســت این که در دوران مدیریت 
مهندس عظمیان صادرات صنعت فوالد و ایفای کامل 
تعهدات ارزی ادامه پیدا کرد و ارز حاصل از صادرات 
فوالد، کامال به کشور بازگشت. آمریکایی ها با تحریم 
نفتی کشور نه تنها به دنبال صفر شدن صادرات نفت 
ایران بودند که می خواستند اساســا ورودی ارز به 
کشور را به صفر برسانند تا اقتصاد ایران به طور کامل 
زمین گیر شود. مهندس عظیمیان از جمله مدیرانی 
بود که اجازه نداد این آروزی آمریکایی ها محقق شود. 
صنعت فوالد در کنار صنعت پتروشیمی به عنوان به 
دو بخش پیشران اقتصاد ایران با صادرات محصوالت 
خود به سرعت به جایگزین درآمد نفتی تبدیل شدند. 
فوالد مبارکه در دوران مدیریت مهندس عظیمیان 
در کنار صادرات محصوالت فوالدی، به تایید بانک 
مرکزی، با بازگرداندن ارز صادراتی به کشــور یاری 
بسیار به اقتصاد ملی رساند و نقشی مهم در تراز تجاری 
کشــور ایفا کرد. آمریکایی ها که از یک سو تحریم 
صنعت فوالد را بی اثر دیدند از ســوی دیگر شاهد 
بودند که مهندس عظمیان با اجرای طرح بزرگ نورد 
گرم 2 به دنبال توسعه صنعت فوالد در قسمت های 
راهبردی است که سهم بازارهای صادراتی بیشتری 
را در آینده نصیب فوالد مبارکه و اساسا صنعت فوالد 
ایران خواهد کرد چرا به تنوع محصول و رقابت پذیری 
بیشتر فوالد مبارکه منجر خواهد شد. به بیان بهتر 
اقدامات مهندس عظمیان موجب شد نه تنها فوالد 
مبارکه بر اثر تحریم های آمریکا از بازار حذف نشود که 
با اجرای پروژه نورد گرم 2 به دنبال کاهش وابستگی 
کشور به واردات و توسعه بازارهای صادراتی نیز باشد 
و این یعنی شکست کامل آمریکا در تحریم صنعت 

فوالد ایران.
    

ارتقای ایمنی با استفاده از سیستم 
بازرسی اثربخش و كارآمد

معاون بهره برداری شــرکت فــوالد مبارکه در 
جلسۀ کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشــت کار فوالد 
مبارکه که با حضور مدیران ارشــد و مدیران نواحی 
تولیدی و پشــتیبانی برگزار شــد، وجود سیستم 
بازرسی اثربخش و کارآمد را موجب ارتقای ایمنی 
شرکت دانست. مختار بخشیان بازرسی تجهیزات 
در خطوط تولید را بااهمیت خوانــد و افزود: اجرای 
دستورالعمل های ایمنی و ردیابی عدم انطباق ها در 
خط تولید از مؤلفه های اصلی دســت یابی به نتایج 
مطلوب ایمنی است. وی در ادامه ضمن اشاره به نقش 
پراهمیت اپراتورهای خط تولید و تعمیرات درزمینۀ 
بازرسی تجهیزات، خواستار پیگیری و جدیت بیشتر 
کارکنان شــرکت درزمینۀ بازرسی و تکمیل چک 
لیست های بازرسی تجهیزات محیط کار شد. حسین 
مدرسی فر، مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن 
ارائۀ گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، رعایت حداکثری شیوه نامه های 
بهداشــتی ویروس کرونا در نواحی مختلف را مورد 
تأکید قرار داد. در ادامۀ این جلسه، جواد کیانی رئیس 
ایمنی، بهداشــت حرفه ای و آتش نشانی به تشریح 
شاخص های حوادث در 9 ماه گذشته پرداخت و ضمن 
قدردانی از تالش مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در 
زمینۀ رعایت دستورالعمل های ایمنی، دست یابی به 
نتایج مطلوب در حوزۀ ایمنی را نشانۀ فرهنگ غنی 

کارکنان فوالد مبارکه در این خصوص عنوان کرد.
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اخبار فوالد

ضربه هــای آخر دونالــد ترامپ 
رییس جمهور امریکا به صنعت فوالد 
ایران در روزهای پایانــی دولت او، 
نشان از درماندگی و عجز این کشور 
در مقابله با پیشرفت صنایع فوالدی 

کشور دارد.
بر اســاس آخرین اخبــار اعالم 
شده، در شامگاه 15 ژانویه و زمانی 
کــه تنهــا 5 روز به پایــان تحویل 
کرســی ریاســت جمهوری امریکا 
از دونالد ترامــپ جمهوری خواه به 
جو بایدن رییــس جمهور منتخب 
دموکراتهای امریکایی باقی مانده، 
وزارت خزانــه داری امریکا مجددا 

تحریم های جدیدی را برای کشور 
عزیزمــان ایــران اعمال کــرد؛ اما 
این بــار در میان نام افــراد تحریم 
 شــده، نام حمیدرضا عظیمیان نیز 

دیده می شود.
وی مدیرعامل شرکتی است که 
طی 2 سال گذشــته بارها از سوی 
امریکا تحریم شــد تا این شــرکت 
فوالدساز ایرانی که اکنون در میان 
صادرکننــدگان مطرح محصوالت 
فوالدی به اقصی نقاط دنیاست را با 

مشکل مواجه کند.
الزم به یــادآوری اســت فوالد 
مبارکه به ســبب تولید محصوالت 

با کیفیت توانســته ســطح زرین 
مدیریت کیفیت اروپا را به دســت 
بیــاورد و پتانســیل کافــی برای 
قــرار گرفتن در میان 10 شــرکت 
برتر جهــان را دارد. از ســوی دیگر 
اســتارت یکی از پروژه های مهم در 
این شرکت یعنی واحد نورد گرم 2 
بسیار اهمیت دارد که با بهره برداری 
از آن ایــران از واردات این محصول 
اســتراتژیک و مهم بی نیاز خواهد 
شد. )شرکت فوالدمبارکه دهمین 
تولیدکننــده فوالد جهــان بوده و 
شــرکت هایی که رتبه های باالتر از 
این فوالدســاز را به خود اختصاص 

داده انــد از آلمان، ژاپــن، امریکا ، 
فرانسه و ... هستند.(

این پروژه نیز  یکی دیگر از نقاط 
مثبت پرونــده مدیرعامــل فوالد 
مبارکه اســت و در کنار آن می توان 
به بومی ســازی نزدیک به 1200 
قلم کاال در ســال جاری اشاره کرد. 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان که 
کارنامه موفقی در زمینه بومی سازی 
)نزدیک به 30 سال( دارد، طی این 
ســال ها توانســته با بومی سازی، 
درصد قابل توجهی از زهر تحریم ها 
را به این طریــق از بین ببــرد و در 
آخرین پروژه مهم خود با ســاخت 

لیزر پرتوان به جمع 5 شرکت تولید 
کننده این تکنولوژی مهم بپیوندد.

فوالد به عنوان یک فلز استراژیک 
نقش مهمی در صنعتی شــدن هر 
کشــوری دارد و اهمیــت آن نیز بر 
هیچکس از جملــه امریکایی ها به 
ویژه ترامپ پوشــیده نیست و شاید 
اگر به حدود 3 ســال قبــل نگاهی 
بیندازیم خواهیم دیــد که یکی از 
محورهای اصلی جنگ تجاری امریکا 
با چین نیــز همین فــوالد بود که 
ترامپ سعی کرد با اعالم تعرفه های 
ســنگین قدرت چیــن را در تولید 
و صــادرات این محصــول کاهش 
دهد؛ البته این رفتــار ادامه دار بود 
و کشــورهای اتحادیه اروپا، کانادا و 
... نیز از این جنگ تجاری بی نصیب 
نماندند تا اینکه ترکش تحریم های 
 وی بــه صنعت فــوالد ایــران نیز 

برخورد کرد.
امریکا که زمانی بــه عنوان یک 
کشور پیشتاز در نظام سرمایه داری 
شناخته میشــد و قدرت نفوذ قابل 
توجهی برای بســیاری از کشورها 
داشت، طی دوســال گذشته فاصله 
بسیاری گرفته و دلیل آن هم رفتارها 
و تصمیمات گرفته شــده از سوی 
دونالد ترامپ رییــس جمهور این 
کشور بوده اســت؛ در پیش گرفتن 
سیاســت انبســاطی در امریکا که 
طی دوره شــیوع کرونا نیز شدیدتر 
شد و ســبب تزریق 5هزار میلیارد 
دالر پول بــه اقتصاد امریــکا بود، 
تبعات زیــادی را به همراه داشــته 
که یکی از آنها افزایــش نرخ تورم و 

 بیکاری در این کشــور بوده است.
دست و پا زدن های ترامپ در آخرین 
روزهای عمر دولتش نشان می دهد 
که امریکا تمامی مهره های خود را در 
بازی شطرنج مقابل ایران و بسیاری 
دیگر از کشورها به حرکت درآورده 
بدون اینکه نتیجه ای از آن بدســت 

آورد.
در شرایط فعلی که امریکا آخرین 
تیر ترکش خود را بــه فوالد مبارکه 
اصفهان روانه کرده اســت، حمایت 
دولت از این شرکت فوالدساز و ایجاد 
یک فضای بدور از تشنج و اضطرار، 
می تواند شــرایطی مناســب برای 
حرکت روبه جلو و قدرتمندانه فوالد 

مبارکه فراهم کند.
به نظر می رسد در حالیکه امریکا 
در تالش است تا صنعت فوالد ایران 
را با اعمال تحریمها به زمین بزند، در 
پیش گرفتن سیاستهایی در جهت 
حمایت از این شرکت بزرگ فوالدی 
کشــور که در منطقــه و همچنین 
شمال افریقا رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده، الزم و ضروری است. 
برای مثال انجــام تحقیق و تفحص 
از این شــرکت فوالدی کــه هفته 
گذشــته به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید، اکنون در کنار تحریم 
حمیدرضا عظیمیــان مدیرعامل 
فوالدمبارکه اصفهان، گرچه در اصل 
ماجرا ممکن است به نفع فوالد باشد 
اما در ظاهر هم راستا با تحریم های 
امریکا خواهد شــد و به نوعی فضا را 
بیش از پیش برای ادامه فعالیت ای 

شرکت مسموم خواهد کرد.

به بهانه تحریم مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان بررسی شد؛

پادزهر تحریم در دستان فوالدسازان ایرانی است

یادداشت

مرتضی بلوکی

طبق اعالم وزارت خزانــه داری آمریکا و 
پیرو خبری که وزیر امور خارجه آمریکا اعالم 
کرد، مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه توسط ایاالت متحده تحریم شد. 
پیش از این نیز شــرکت فوالد مبارکه چهار 
مرحله توسط آمریکا تحریم شده بود و این بار 
مستقیماً مدیرعامل فوالد مبارکه مورد تحریم 

واقع شده است.
طبق آمار جهانی فوالد مبارکه در ســال 
2020 با رشد تولید نسبت به سال قبل همراه 
بوده اســت. در این خصوص به نظر می رسد 
رویدادهای چند ماه گذشــته در داخل تاثیر 
گذار بوده است. متاسفانه هنگامی که برخی 
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی تحت 
عنوان تحقیق و تفحص، به طرح مسائل مهم 
و راهبردی صنعت فــوالد در فضای عمومی 
کشــور می پردازند بدیهی است که مورد سوء 

استفاده دشمن قرار خواهد گرفت.  هنگامی 
که قرارداد اَبَر پروژه  نــورد گرم 2 و تالش های 
مهندس عظمیان بــرای دور زدن تحریم ها و 
اجرای این پروژه، توسط نمایندگان مجلس به 
صورت علنی بر مال و مستمرا در فضای عمومی 
کشور مطرح می شود، نتیجه ای جز قرار گرفتن 
مهندس عظمیان در قهرست تحریم ها به دنبال 
ندارد. هنگامی که مهندس عظمیان توســط 
نمایندگان مجلس تحت عنوان شفاف سازی 
تحت فشار قرار می گیرد تا جزییات بسیاری از 
فعالیت های فوالد مبارکه را بیان کند، بدیهی 
است که ایاالت متحده آمریکا نیز مدیرعامل 
فوالد مبارکــه را تحریم می کنــد. اگرچه با 
شناختی که از مهندس عظیمیان دارم، قطعا 
وی علی رغم تحریم تا آخریــن لحظه ای که 
در فوالد مبارکه مسئولیت دارد از کار و تالش 
دست نخواهد کشید؛ اما این اتفاق هشداری 
برای نمایندگان مجلس و سایر مسئوالن کشور 
اســت که همان گونه که مقام معظم رهبری 
بارها تاکید کرده اند، باید مراقب رفتار و گفتار 

خود باشند.

قطعــا از ترامپ  و سیاســت های خصمانه 
آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی انتظاری 
جز این نمــی رفت. اما تحریم هــای داخلی و 
بازی های سیاســی و طرح تحقیق و تفحص 
که باید در سکوت خبری انجام می شد،  باعث 
شد، ترامپ در واپسین روزهای عمر سیاسی 
خود در کاخ سفید یکی از مدیران موفق جبهه 
اقتصاد کشور را تحریم کند. تذکر رسانه ها به 
برخی از مسوالن برای انتشار اطالعات دقیق 

به دشمنان از طریق رسانه های معاند منجر به 
محکوم شدن رسانه ها به حق العمل کاری شد. 
رسانه ها امروز در جایگاه مدعی العوم باید پل 
ارتباطی بین مردم و مسوالن باشد. همانطور که 
بارها تاکید شد و خرسند از پیگیری نمایندگان 
محترم مجلس انقالبی بــر نظارت و صیانت از 
حق و حقوق مردم بودیم. اما از آن ســوی نیز 
در کنار مدیران موفق و تولید و صنعت کشور 
خواهیم بود. فصل الخطاب رسانه ها بایستی 

فرمایشــات مقام معظم رهبری در حمایت 
از کار و کاالی ایرانــی در ســال جهش تولید 
باشد . باید توجه داشــت هر گونه خطا و رانت 
خواری و فســاد اقتصادی از سوی هر مسئول 
دولتی و غیر دولتی محکوم است. واخواهی و 
پبگیری و تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس 
و مســوالن بوده و خواهد بود. تشخیص دادن 
مدیران پاکدست یا رانت خوار فاسد اقتصادی 
در حیطه و وظایف رسانه ها نیست.اما تا قبل از 
آن رسانه ها موظف به تمکین از فرمایش مقام 
معظم رهبری در حمایت از کار و تولید در سال 

جهش تولید است.
امیدواریم مســولین و نمایندگان محترم 
مجلس در سال های سخت اقتصادی کشور با 
وجود همه مشکالت فارغ از هر جریان سیاسی 
بیش از این  در کنار صنعت کشور باشند. رهبری 
فرموده اند: »ما باید قوی باشیم . نباید منتظر 
برداشــتن تحریم ها و  مذاکرات و برجام بود، 
کار را باید در داخل کشور پیش برد« بی انگیزه 
کردن مدیران اقتصادی کشور لطمات جبران 

ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد زد.

ترور اقتصادی فرمانده جبهه صنعت فوالد كشور توسط ایاالت متحده

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اهدای لوح 
تقدیر به مهندس عظیمیان، مـــدیرعامـــل شـــرکت 
فـــوالد مبـــارکه، از تالش هــــای ایـــن شــــرکت 
درخـــصوص رعایـــت دستورالعمل های حوزۀ پدافند 

غیرعامل قدردانی کرد.
در پی دریافت این لوح تقدیر، دبیــر کمیتۀ پدافند 
غیرعامــل و مدیر حراســت فوالد مبارکه در تشــریح 
اقدامــات فوالد مبارکــه در این حوزه گفت: پیشــبرد 
اهداف دفاعــی و پایداری همــگام با رونــق و جهش 
تولید در شــرکت فوالد مبارکه موجــب موفقیت این 
مجموعه در بخش پدافند غیرعامل کشــور شده است. 

خوشبختانه با تدابیر خردمندانه و همت واالی مدیریت 
و کارکنان شرکت که رزمندگان جبهۀ صنعت محسوب 
می شوند، تمامی سیاســت ها، برنامه ریزی ها و هدایت 
ســازمانی در این زمینه مطابق با معیارهای امنیت ملی 
و مؤلفه های دفاعی کشــور تنظیم شــده و همچنین 
مالحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در طرح ها، 
عملیات اجرایــی و بهره بــرداری فرایندهــای تولید 
تحقق یافته اســت تا این ســرمایۀ بــزرگ را در برابر 
 تهدیدهای طبیعی و آنچه ساختۀ دست بشر است، آماده 

و مصون نگه دارد.
کریم فخارزاده در خصوص ســاختار کمیتۀ پدافند 
غیرعامل در فوالد مبارکه اظهار داشت: در این ساختار 
مدیرعامل و عالی ترین مقام ســازمان به عنوان رئیس 
کمیته، مدیر حراســت به عنوان دبیر و تمامی معاونان 
به همــراه مدیر بهداشــت حرفه ای و محیط زیســت 
)HSE( و فرمانده بســیج کارخانه به عنــوان اعضای 
کمیته حاضرند. همچنین این ســاختار دارای یک نفر 
کارشــناس مدیریت در مقام هماهنگ کنندۀ درون و 

برون سازمانی است که مسئولیت پیونددهی و هم افزایی 
قرارگاه هــا و کارگروه تخصصی پدافنــد غیرعامل )در 
 حال تشــکیل( با سلســله مراتب باالدســتی کشوری 

را به عهده دارد.
وی دربارۀ آنچه اهمیت توجه به پدافند غیرعامل را 
در فوالد مبارکه دوچندان می کند، گفت: فوالد مبارکه 
مولود انقالب اسالمی است و در شرایط بسیار سخت در 
دوران جنگ و تحریم ساخته شــده است. امروز حفظ 

فوالد مبارکه از اهداف اصلی پدافند غیرعامل است.
مدیر حراست فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: 
بحران و جنگ به عنوان عوامل همیشه حاضر در حیات 
بشری، تدابیر و اقدامات کشورهای پیشرفته پس از جنگ 
جهانی اول در بخش پدافند غیرعامل، شرایط استراتژیک 
خاورمیانه و کشور در منطقه و جهان، تأکید رهبر معظم 
انقالب اســالمی بر بخش پدافند غیرعامل و حفاظت از 
زیرساخت های کشور از مهم ترین عوامل هستند. از دیگر 
عواملی است که باعث شده فوالد مبارکه همواره اجرای 
دســتورالعمل های پدافند غیرعامل را الزم االجرا بداند 

می توان به این موراد اشــاره کرد: استقرار شرکت فوالد 
مبارکه در ردیف تهدیدات و تحریم های دشــمن، نقش 
ویژه و جایگاه عالی شــرکت در عرصۀ داخلی و خارجی 
صنعت فوالد، اهمیت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اسالمی و یکی از مهم ترین زیرســاخت های اقتصادی 
و تولیدی کشــور، تأکید رئیس هیئت عامل ســازمان 
ایمیدرو در بخش پدافند غیرعامل و تأکید مدیریت عالی 

شرکت در این حوزه.
گفتنی اســت در متن این لوح که به امضای سرتیپ 
پاسدار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 

کشور رسیده است چنین آمده است:
شکوفایی، بالندگی و اســتحکام درونی مؤلفه های 
قدرت ملــی نظام مقــدس جمهوری اســالمی ایران، 
مرهــون زحمــات بی وقفــه و مجدانــه بزرگوارانــی 
چون جنابعالی اســت که بــا تکیه بر ایمــان و روحیۀ 
جهــادی در عرصــۀ اعتــالی پدافنــد غیرعامــل و 
 آمــوزش و فرهنگ ســازی مفاهیــم و اصــول آن 

گام های ارزنده ای برداشته اید.

قدردانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل كشور از مدیرعامل فوالد مباركه
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