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مدیرعامل فوالد مبارکه:
از دغدغه و توجه قوه 

قانون گذاری كشور به صنعت فوالد 
استقبال می كنیم

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با رای 
اکثریت نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از فوالد 

مبارکه اصفهان تصویب شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در واکنش به این مصوبه 
مجلس شورای اسالمی گفت: این که موضوع صنعت 
فوالد تا این حد مورد توجــه نمایندگان محترم 
مجلس قرار گرفته مایه خوشحالی بوده و حتما از 

آن استقبال می کنیم.
مجلس محترم شورای اسالمی  بنا بر اختیار به 
حق خود، طرح  تحقیق و تفحص از شرکت فوالد 
مبارکه را به تصویب رســاند. تصویــب این طرح 
اتفاق مبارکی است که نشان از توجه و دغدغه قوه 
قانون گذاری کشور نسبت به صنعت فوالد کشور و 
مجموعه معظم فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اسالمی دارد و این جانب به سهم خود خورسندم که 
اکنون همزمان با سالروز افتتاح فوالد مبارکه و پس 
از دهه ها کار و تالش صورت گرفته در این شرکت، 
مجالی برای آشنایی و توجه بیش از پیش به این مادر 
صنعت کشور پیش آمده است و می تواند بستری 
باشد تا  خدمات شگرف و اتفاقات بسیار تاثیر گذار 
این شرکت در توســعه اقتصاد و صنعت کشور به 
محضر نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی 

عرضه گردد.
حمیدرضا عظیمیان عنوان کرد: بالغ بر ۵ دهه از 
شروع به کار صنعت فوالد و ۳ دهه از راه اندازی فوالد 
مبارکه در کشور می گذرد و عموما در این دوران این 
صنعت مهم، اشتغال ساز و ارزآور کشور مغفول مانده 

و مورد توجه در جامعه نبوده است.
امروز شاهد آن هستیم که اکثریت نمایندگان 
محترم یعنی قاطبه ی قوه ی قانونگذاری کشور به 
عنوان یکی از قوای سه گانه ی اداره کننده حاکمیت 
جمهوری اســالمی، واجد این دغدغه و خواسته 
شده اند که از صنعت فوالد و از فوالدمبارکه به عنوان 
بزرگ ترین فوالدساز کشــور شناخت دقیق تری 
حاصل کنند. عظیمیان در ادامه گفت: این جانب از 
طرف خانواده فوالد مبارکه اصفهان اعالم می کنم 
اتفاقی که  در مجلس شورای اسالمی رخ داد با نگاه 
بلندمدت و ملی مایه مباهات و خوشــحالی است 
و این دغدغه ی نماینــدگان محترم را به فال نیک 
می گیریم و به هر شکل و کیفیتی بر اساس خواست 
و اراده نمایندگان محترم آماده هر گونه همکاری و 
پذیرای هر گونه سوال، درخواست و نظارت مجلس 

محترم به عنوان عصاره ی فضائل ملت هستیم.

بنده باور دارم تصویب این طرح بیش از هر چیز 
این پیام را با خود به همراه دارد که بدنه مسئولین 
کشــور بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی عالقه مند به آشنایی و شناخت بی واسطه و 
عمیق تری از این جبهه صنعت کشور هستند و این 

خود به غایت امری مبارک و میمون است.
مدیریت فوالد مبارکه از هــر فرایندی که چه 
از جانب دولت محترم و چه از جانب قوای محترم 
مقننه و قضائیه و دیگر مدیران دلسوز کشور  مطرح 
شود و در نهایت منتج به شناخت و توجهی درخور 
صنعت استراتژیک فوالد کشور بشود استقبال می 
نماید چرا که قطعا در نهایت به نفع کشــور عزیز و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی خواهد بود و بهانه 
ای خواهد بود تا خواســته دیرینه مدیران صنعت 

جامه عمل بپوشد.
وی ادامه داد: البته در جلسه دیروز مجلس فردی 
از نمایندگان محترم به بیان موضوعاتی پرداخت 
که متاسفانه در آن رعایت صداقت و حفظ حریم و 
حیثیت افراد نشده بود و قلبا معتقدم ایشان شرمنده 
خود، وجدان خود و فردای قیامت باید پاسخگوی 

این سخنان غیر حرفه ای و غیر اخالقی خود باشد.
عظیمیان با اشاره به تاثیرگذاری صنعت فوالد 
در کشور بیان کرد: صنعت فوالد آنچنان که از آن در 
کتاب آسمانی ما نیز یاد شده آنقدر صنعتی تاثیرگذار 
و مهم می باشد که هر چه اطالع، آگاهی و شناخت 
تصمیم گیران و مقامات کشور از این صنعت فزونی 
یابد خیر و صالح آن در نهایت به جامعه و مردم باز 

خواهد گشت.
این شرکت برآمده از مردم و برای مردم است و 
در پایان این فرایند نیز  برگی دیگر بر دفتر افتخارات 
آن به ثبت خواهد رسید و فوالد مبارکه به فضل خدا 
و با تکیه بر عزم راسخ و همت واالی کارکنان خود 
همچنان با صالبت قله های افتخار را یکی پس از 

دیگری فتح می نماید.

اخبار فوالد

عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگســتری مرکز 
گفت: مفهومی که به شــکل مصونیت قضایی در حقوق 
عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه کننده اهانت و 

افترا توسط نمایندگان مجلس نیست.
علیرضا آذربایجانــی در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا 
در خصوص مصونیت پارلمانــی نمایندگان و اتهام زنی 

نمایندگان به برخی از اشخاص، اظهار کرد: توهین و افترا 
توسط هر سخنرانی ممکن است مطرح شود اعم از اینکه 
آن فرد سخنران یا نماینده مجلس باشد. اگر رکن مادی 
یعنی استعمال الفاظی که عرفاً رکیک و مستهجن است، 
جرم است و عنوان مجرمانه آن نیز اهانت و فحاشی است.

عضو هیأت مدیــره کانــون وکالی دادگســتری 
مرکز افــزود: اگر در قالــب افترا صــورت بگیرد یعنی 
به ایــن کیفیت باشــد کــه بــدون دلیل و بــه قصد 
اضرار به غیــر، عناویــن مجرمانــه ای را بــه دیگری 
نســبت دهد که نتواند آنهــا را ثابت کند، افترا و نشــر 
اکاذیــب خواهد بــود و قطعاً جــرم اســت و می تواند 

 توسط مخاطب، موضوع شــکایت کیفری قرار بگیرد.
وی بیــان کرد: نکتــه ای کــه بعضاً در خصــوص این 
موضوعات تداخل حقوقی پیدا می کند، بحث مصونیت 
نمایندگان است. یعنی اینکه اوالً نمایندگان در خصوص 
اظهارنظرهای خود از بازخواســت هــای اولیه مصون 
هســتند اما نه به این معنا که اهانت و تندی و فحاشــی 
نسبت به دیگران انجام دهند. این اقدامات از حق الناس و 

حقوق شخصی است و قطعاً جرم است.
این حقوقدان ادامــه داد: مصونیت قضایی هم یعنی 
اینکه اگر نماینــدگان مجلس مرتکب جرم شــوند،  با 
ویژگی های خاصی مثل اینکــه حوزه صالحیت محلی 

این افراد منحصراً در دادسرای عمومی تهران خواهد بود، 
صورت می گیرد. بنابراین مفهومی که به شکل مصونیت 
قضایی در حقوق عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه 

کننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست. 
این وکیل دادگســتری گفت: عالوه بــر اینکه این 
موضوعات می تواند جنبه کیفری داشته باشد، در خود 
مجلس نیز مقرراتی در بــاب نظارت بر رفتار نمایندگان 
وجود دارد که هیاتی برای رسیدگی به این مسائل وجود 
دارد و حسب مورد متضرر از جرم می تواند عالوه بر اقدام 
در مرجع قضایی، در هیات نظــارت بر رفتار نمایندگان 

مجلس نیز اعتراض خود را بیان کند.

عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز:

مصونیت قضایی، توجیه كننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست

بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس 
مســائل اقتصادی معتقد است:  هدف آمریکا 
از تحریــم مهندس حمید رضــا عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه،  تحریم یک فرد نیست 
بلکه تحریم صنایع مرتبط به این شرکت، مانند 
صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، نفت و گاز و 

کل سیستم اقتصادی کشور است.
بهمن آرمــان، در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، تحریم ایشــان توسط ایاالت 
متحده را ادامه فضاسازی های ضدتوسعه ای در 
ایران دانست و گفت: متاسفانه فضاسازی های 
ضدتوســعه ای در ایران ریشه عمیق داشته و 
جریان های سیاسی داخلی و خارجی روی آن 

حساس هستند.
وی معتقد اســت: موضوعات مطرح شده 
در خصــوص انحرافات مالی فــوالد مبارکه 
مخصوص این شــرکت نبوده و بســیاری از 
شرکت ها نیز درگیر این موضوع هستند و نباید 
این امر را یک تسویه حساب جناحی و یا گروه 
خاص دانست. ممکن است هر بنگاه اقتصادی 

دچار فساد مالی شود. اما چرائی اینکه جریان 
های خاص سیاسی در داخل و خارج از کشور 
نسبت به این موضوع حساس شده و واکنش 
نشــان می دهند، قابل تامل است. مشابه این 
موضوع را می توان در پرونده واگذاری هفت تپه 
و یا پارس آباد مغان جست و جو کرد. اخبار این 
دو پرونده توسط رسانه های داخلی و خارجی 
بدون توجه به واقعیت موضوع،  بزرگ نمایی 

شده و منتشر می شد.
وی با بیان اینکه شــرکت فــوالد مبارکه 
بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران 
است، عنوان کرد: ارزش تولیدات این مجموعه 
بیش از 4 میلیارد دالر بوده و حدود 4۵ درصد 
کل تولید فوالد کشور را در اختیار دارد. طبیعتا 
افرادی هستند که به دنبال رانت و سواستفاده 

از این گردش مالی بسیار بزرگ باشند.
این کارشــناس مســائل اقتصادی با رد 
ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر کم 
شدن 2 میلیون تن از تولیدات فوالد مبارکه،  
گفت:  فوالد مبارکه پــس از اجرای طرح های 

توســعه ای،  تولید خود را در سال 99 به بیش 
از ۳ برابر  ظرفیت اسمی رسانده است. این امر 
نشان می دهد عنوان چنین اتهاماتی از سوی 
برخی از نمایندگان مجلس یک فضاســازی 

سیاسی است.
وی تحریم مهندس عظیمیان،  مدیر عامل 
فوالد مبارکه از ســوی آمریکا را برای منزوی 

کردن این شرکت دانست.
آرمان معتقد اســت: با از زیر خاکستر در 
آوردن طرح توســعه ای نورد گرم 2،  شــدت 
حمالت به فوالد مبارکــه افزایش  پیدا کرده 
است. وی افزود: فوالد مبارکه با اجرای طرح  
های توســعه خود ، می توانــد محصوالتی را 
تولید کند که به غیــر از چیــن،  ژاپن و کره 
جنوبی هیچ کشــور دیگری توان ساخت آن 
را در آســیا ندارد و ایران به بازاری دست پیدا 
خواهد کرد که تا شرق آســیا رقیبی نخواهد 
داشــت. به دنبال اجرای این طرح ها ، شدت 
حمالت بر شــرکت فوالد مبارکه تشــدید و 
انواع اتهاماتــی و اظهار نظرها عنوان شــده 

است. وی با اشــاره به بازار محصوالت فوالد 
مبارکه در صنایع خودروسازی،  لوازم خانگی، 
نفت و گاز گفت: بــه ازای ایجاد یک شــغل 
در فوالد مبارکه  100 شــغل دیگر در کشور 
فعال می شــود. بنابراین دشــمن قصد دارد 
با ضربه زدن به 20 هزار کارگر شــاغل  بطور 
مستقیم در این مجموعه،  شــغل ۳۵0 هزار 

 نفر در صنایع دیگر را تحت شــعاع قرار دهد. 
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است:  
هدف آمریکا از تحریــم مهندس عظیمیان، 
 تحریــم یک فــرد نیســت،  بلکــه تحریم 
صنایع مرتبط به فوال مبارکــه مانند صنایع 
خودروسازی، لوازم خانگی، نفت و گاز یعنی 

سیستم اقتصادی کشور است.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی:

آمریکا با تحریم فوالد مباركه به دنبال ضربه زدن به كل صنایع كشور است

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه در لیست 
تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 
قرار گرفــت، این بدان معناســت که 
فشارهای بین المللی و دور چهارم تحریم 
ها بر این شرکت در حال تشدید است و 
این در حالی است که عده ای در داخل 
کشور با تندترین الفاظ به این شرکت 

می تازند.
دفتر کنترل دارایــی های خارجی 
وزارت خزانــه داری امریکا)اوفک(روز 
جمعه، 26 دی ماه در اقدامی شــتاب 
زده در راســتای کارزار ناکام »فشــار 
حداکثری« بــر ایــران، »حمیدرضا 
عظیمیان«، مدیرعامل فوالد مبارکه، را 

در لیست تحریمی خود قرار داد.
فوالد مبارکه با تولید ناخالص داخلی 
یک درصدی، مهمترین صنعت کشور 
محسوب می شود که تاکنون چهاربار 
مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته 
اســت؛ اگرچه ضمانــت اجرایی این 

تحریم ها جوهر خشــک نشده رئیس 
جمهــور معزول آمریکاســت و ارزش 
دیگری ندارد، اما شــاید ادعاها و ترور 
شــخصیت مدیرعامل فوالد مبارکه 
در صحن علنــی مجلس برای تصویب 
»طرح تحقیق و تفحــص درباره فوالد 
مبارکه« بر تصمیم گیــری دقیقه نود 
ترامپ و هم پیمانانــش بی تاثیر نبوده 

است!
»بهرام ســبحانی« که پیشــتر از 
»عظیمیان« ســکان فوالد مبارکه را 
در دست داشته اســت در گفت و گو با 
خبرنگار ایراســین گفت: تحریم های 
لحظه آخر خزانه داری آمریکا علیه ایران 
نشانه اســتیصال و درماندگی ترامپ و 
شکست سیاســت های عبث تحریم 

فوالد و مدیران آن است.
وی افزود: ترجیح مــی دهم درباره 
اظهاراتی کــه در صحن علنی مجلس 
شورای اســالمی درباره فوالدمبارکه و 

مدیریت آن شــد نظری ندهم چراکه 
مجلس شورای اســالمی این اختیار را 
دارد که در راستای شفاف سازی عمل 
کند. رئیس انجمن فوالد ایران با اشاره 
به اینکه چهار بار تحریم فوالد مبارکه 
ثمری نداشته است، گفت: علی رغم تمام 
محدودیت هایی که در قالب سیاست 
مخدوش و شکســت خورده»فشــار 
حداکثری« به ایــران و صنایع فوالدی 
وارد شده است شاهد این هستیم صنعت 
فوالد ما با ســربلندی در حال توسعه 
است و فوالدمردان توانستند با افزایش 
تولید جایگاه ایران را در میان ده کشور 
اول تولید کننده فوالد جهان قرار دهند.

وی باز هــم تاکید کــرد: این گونه 
اقدامات شکســت خــورده ثابت می 
کند که ترامپ و همفکرانش در زمین 
گیرکردن فوالد ایران ناتوان هستند و 
این اقدامات هیچ تاثیری بر عملکرد این 

شرکت ها نخواهد داشت.

یک هزار و 700 شخصیت حقوقی 
و حقیقی در لیست تحریم های 

آمریکا! نتیجه چه سود؟
اگرچه دولت ترامپ در ســه سال 
گذشته بیش از یک هزار و 700 شخص 
حقیقی و حقوقی را در لیســت تحریم 
هایش ثبت کرده اســت، اما طبق آمار 
جهانی فوالد مبارکه درســال گذشته 
میالدی با رشد تولید نسبت به سال قبل 
از آن همراه بوده است؛ همین چند روز 
گذشته به مناسبت سالروز افتتاح فوالد 
مبارکه و با شعار »پای کار ایرانیم« برای 
نخستین بار در کشور با حماسه کارکنان 
فوالد به دســتاورد تولید ضخیم ترین 
تختال )اسلب( کشور با ضخامت ۳00 
میلی متر برای اولین بار به روش ریخته 
گری مداوم و طراحی صددرصد بومی 

و با تکیه بر دانش داخلی دست یافت.
بهادر احرامیان، بــا تاکید بر اینکه 
تحریم آمریکا تاثیری بر تولید و صادرات 

فوالد ایران ندارد، اظهار داشت: تحریم 
های شخصیت های حقیقی و حقوقی 
کوچکترین تاثیری بــر صنعت فوالد 
ایران ندارد چراکــه این تحریم بیش از 
چهار دهه اســت ادامه داشته و آمریکا 

هیچ کاری نکرده است.
وی افزود: ایران جزء 10 کشور تولید 
کننده فوالد جهان است و بدون شک 
هدف گیری دوباره فوالد مبارکه در این 
لحظات آخر نشانه قدرت و توانمندی 
صنعت فوالد است و آمریکا اقدام خاصی 

نخواهد کرد.
نائب رئیس انجمن تولید کنندگان 
فوالد افزود: ایران یکــی از بزرگترین 
تولید کنندگان فوالد در جهان اســت 
و صادرات خود را حفــظ خواهد کرد و 
تحریم مدیرعامل فوالد مبارکه سایه 
ای بر موفقیت هــای بزرگترین تولید 
کننده فوالد کشور و خاورمیانه نخواهد 

انداخت.
 تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه

 به کجا انجامید؟
پروین صالحی که تماسهای مکرر 
خبرنگار ایراسین را برای گفت و گو بی 
پاسخ گذاشت در بیانیه ای که منتشر 
کرده علت رای ممتنع خود را توضیح داد 
و گفت: روند تصویب تحقیق و تفحص 
تاکنــون در ادوار مختلف مجلس موثر 
نبوده و نیســت، اینکه از ادوار گذشته 
مجلس تاکنون بیشــتر از ۳00 طرح 
تحقیق وتفحص مصوب شده ولی کمتر 
از ده درصد ازاین تعداد، منجر به صدور 
حکم و اجرا شده است گواه محکمی بر 

این ادعاست.
وی  در بیانیه ای که منتشــر کرده 
ادامه داد: مبحث مهم دیگر که به عنوان 
یک اشــکال بزرگ به این موضوع وارد 
است، مربوط اســت به نحوه رسانه ای 
کردن، و بیان و انتشار ادعاهای مختلف، 
برای تفحص در عملکرد یک شــرکت 
یا سازمان و موسسه ای، بدون گرفتن 

نتیجه براســاس تجربیات طرحهای 
تفحص قبلــی، خروجی ایــن گونه 
تحرکات نتیجه ای جز آب به آســیاب 
دشمن ریختن و تهیه بهانه جهت مانور 
شبکه های تبلیغاتی برعلیه نظام و کشور 

نخواهد بود. 
نماینده مردم شهرســتان مبارکه 
در مجلــس یازدهم در بیانیــه ای که 
منتشر کرده  بیان کرد: پیگیر این حق 
قانونی مطالبه و شفافیت در موارد مطرح 
شــده اخیر در حوزه این مجموعه )به 
عنوان نماینده شهرستان میزبان فوالد 
مبارکه و دارای بیشترین تعامالت با این 
صنعت( ازطریق دستگاه های متولی 
بوده و خواهم بود ولی ضربه زدن به اصل 
موجودیت این شرکت بزرگ اقتصادی 
بدون برنامه حساب شده جهت بازرسی 
از این شرکت باعث خواهدشد دود آن 
به چشــم مردم منطقه و کل مملکت و 
سهامدارن این شــرکت برود و سودی 
نخواهد داشت والزم است بدانیم فقط 
دالالن از این آب گل آلود بهره خواهند 
برد. وی در بیانیه ای که منتشــر کرده 
ادامه داد: معتقدم ادعاهای فساد مالی و 
یا طرح سوال در خصوص هرگونه تخلف 
در فوالد مبارکه، بایستی از طریق مراجع 
قضایی و سازمان بازرسی پیگیری شود و 

مسئوالن این شرکت نیز پاسخ دهند.
در شرایطی که رهبرمعظم انقالب 
بیش از یک دهه است که با دوراندیشی 
شعار سال را بر مبنای اقتصاد قرار داده 
اند فوالد مبارکه ســعی کرده است تا 
با تکیه بر دانش بومی و توان داخلی به 
دغدغه های مقام معظم رهبری لبیک 
دهد؛ امید می رود با اقدامات سنجیده و 
در راستای منویات رهبری و حفظ نظام 
مقدس جمهوری اسالمی از ثمره نهالی 
که با دستان کوچک اما همدل کاشته 
شده است بهره جســت و با رفتارهای 
نابخردانه بهانه ای دست دشمن نداد که 

»همه پای ایرانیم«.

در پی تحریم مدیرعامل فوالد مبارکه؛ 

آیا صنعت فوالد با تحریم آسیب می بیند؟


