
به نمایندگان مجلس
 نشانی غلط ندهید

چرا تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه موضوعیت ندارد؟!/ 
پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنایع مغفول مس و روی

18 مهرماه سال جاری یک عضو هیات رئیسه مجلس از 
کلی��د خوردن تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان 
خبر داد. حجت االسالم س��ید ناصر موسوی الرگانی به 
همراه 1۷ نفر از نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و 
تفحص از مجتمع فوالد مبارکه را تحویل هیات رئیس��ه 
مجلس کردند تا جهت بررس��ی به کمیسیون تخصصی 

مربوطه، ارجاع داده شود.
بررس��ی دالیل کاهش حج��م ص��ادرات، عملکرد مالی 
انتصاب��ات خالف قانون، افزایش هزینه های تولید، توزیع 
ران��ت، انعقاد قراردادهای پر ابه��ام، پرداخت حقوق های 
نجوم��ی و مداخالت متعدد مدیریت در فرآیند خرید در 
مجتمع فوالد مبارکه و کلیه ش��رکت های زیر مجموعه 
از س��ال ۹۷ تا کنون از محوره��ای این تحقیق و تفحص 
عنوان ش��د. دکتر بهمن آرم��ان، اقتص��اددان و معاون 
اس��بق س��ازمان بورس اوراق بهادار به دنبال درخواست 
18 نماین��ده مجل��س از هیئت رییس��ه جهت تحقیق و 
تفحص از مجتم��ع فوالد مبارکه عن��وان کرد: »پس از 
انتخابات مجلس یازدهم پیش بینی می ش��د که مجلس 
جدید به دلیل تفاوت رویکرد سیاس��ی با دولت کنونی، 
پ��روژه ناکارآمدی دولت را کلید بزند که زیان این روند، 
به کشور وارد خواهد شد و نه به دولت روحانی یا رئیس 
جمه��وری دیگر! به گفته این اقتصاددان رای به تحقیق 
و تفح��ص از بزرگ تری��ن بنگاه اقتصادی کش��ور بعد از 
ش��رکت نفت، یعنی فوالد مبارک��ه آن هم به بهانه هایی 
مثل حق��وق های نجومی نش��ان می ده��د هدف صرفا 

نظارت بر سالمت فعالیت اقتصادی نیست!
ف��ارغ از چگونگ��ی عملک��رد مدیریتی و دس��تاوردهای 
مبارکه، با توجه به اینکه صنعت فوالد در کشور ما دیگر 
ی��ک صنعت انحصاری نیس��ت لذا تحقی��ق و تفحص از 
ف��والد مبارک��ه )البته نه به لحاظ قانون��ی بلکه از حیث 
اولوی��ت( موضوعیت ندارد چرا ک��ه بازیگران مختلف و 
متنوع��ی از بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی در زنجیره 
تامی��ن، تولید و توزیع صنعت فوالد و ب��ازار آن فعالند. 
نکته جالب توجه اینجاس��ت که مجلس شورای اسالمی 

یک بار در س��ال ۹۴ نیز ب��ه تحقیق و تفحص از صنعت 
فوالد پرداخته بود.

آیا صنعت فوالد به این میزان دارای ابهام اس��ت که هر 
چند س��ال یکبار باید وقت نماین��دگان محترم مجلس 

صرف بررسی و رسیدگی به آن شود؟ 
چط��ور با ای��ن همه مس��ائل حاش��یه ای و اجتماعی و 
آش��فتگی در ب��ازار و نارضایتی عموم م��ردم، تحقیق و 
تفحص از دو خودروس��از دولتی که تقریبا انحصار تولید 
خودروی س��واری را با بیش از ۹۰ درصد س��هم بازار در 

اختیار دارند انجام نمی شود؟
صنع��ت فوالد هم��واره با مصایب و مش��کالتی دس��ت 
و پنج��ه نرم کرده اس��ت از قبیل هیجان��ات مربوط به 
قیمت گذاری های دس��توری، مس��ایل مرب��وط به حوزه 
زنجیره تامین و محصوالت فوالد، اختالفات همیشگی با 
صنایع پایین دس��تی، مسایل و موانع مربوط به صادرات 
و...   آنقدر در رسانه ها و محافل مختلف و موضع گیری 
ها پیرامون صنعت فوالد و مشخصا فوالد مبارکه صحبت 
و اظهار نظر می ش��ود که باعث ش��ده این صنعت و این 
شرکت همیشه در سایه شفافیت باشد. باید این نکته را 
در نظر داش��ته باشیم که صنعتی چون فوالد که تمامی 
مش��کالت و مصائبش به صورت ش��فاف توسط رسانه ها 

مطرح می شود نیازمند تحقیق و تفخص نیست.
فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین دستاورد صنعتی ایران 
بعد از انقالب اس��المی از زنجی��ره بلند باالی فوالد تنها 
تولید میزان محدودی از آهن اسفنجی، بخشی از اسلب 
و بخ��ش زی��ادی از ورق گرم کش��ور را در اختیار دارد 
و تمام��ی اقدام��ات ان چه در تامی��ن و چه در فروش و 
توزیع کامال ش��فاف و تحت نظ��ر همه نهادهای نظارتی 

صورت میگیرد.
به نظر می رس��د نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
بایس��تی این امر را به س��وی صنایعی سوق دهند که به 
دلیل عدم ش��فافیت، آمار و اطالعات دقیقی از آن ها در 
رسانه ها منتشر نشده است که در صنایع معدنی می توان 

به صنایعی چون "مس" و "روی" اشاره کرد. 
در حوزه صنای��ع روی، بزرگترین مع��دن خاک "روی" 
کش��ور به ن��ام انگ��وران در اس��تان زنجان سالهاس��ت 

دستخوش مسایل و مشکالت عدیده ای است.
سرنوش��ت و وضعی��ت این فلز ارزش��مند و صادراتی در 
اختی��ار چند نفر یا چند مجموعه ق��رار گرفته بطوریکه 
نه رس��انه ها به آن می پردازن��د و نه نمایندگان محترم 
مجلس آن را دنبال م��ی کنند. آخرین اتفاق بزرگ این 
صنعت، واگذاری پر بحث و حاش��یه معدن سرب و روی 
مه��دی آباد بود ک��ه جا دارد نماین��دگان عالقه مند به 

تحقی��ق و تفحص ای��ن موضوع را نیز م��ورد مداقه قرار 
دهند. در صنعت مس نیز که کماکان با همان ساختار و 
رویکرد زمان تاس��یس خود در دوران حکومت پادشاهی 
پیش می رود تقریبا همه معادن بزرگ در کشور بصورت 
انحصاری در اختیار شرکت ملی صنایع مس قرار دارد و 
این ش��رکت هیچگاه با چالش هایی مشابه صنعت فوالد 
مواج��ه نبوده اس��ت. حال آنک��ه فوالد مبارک��ه نه تنها 
معدنی در اختیار ندارد بلکه حتی از معادنی که از طرق 
قانونی صاحب بخشی از سهام آنها شده توان تامین مواد 

اولیه مورد نیاز خود را ندارد.
در ح��ال حاضر بزرگ ترین مش��کل صنع��ت مس عدم 
رش��د صنایع پایین دس��ت این صنعت می باش��د که در 
صورت رش��د صنایع پایین دس��تی، نه تنها شاهد رشد 
اش��تغال زایی در کش��ور خواهیم بود بلکه از خام فروشی 

این محصول نیز جلوگیری می شود. 
همچنی��ن ش��رکت ملی مس ب��ا نماد "فمل��ی" یکی از 
بزرگترین س��همهای بازار سرمایه کش��ور محسوب می 
شود که در ماه های اخیر عدم نظارت و شیطنت مدیران 
ش��رکت و حقوقی های وابسته متاس��فانه موجب زیان 
ش��دید و نارضایتی س��هامداران خرد این سهم گردیده 
اس��ت. چندی پیش ش��ایعه اس��تعفای مدیرعامل این 
ش��رکت نیز قوت گرفت��ه بود که این تصمیم از س��وی 
مدیرعامل ش��رکتی با این ابعاد پس از گذش��ت کمتر از 
یک سال و آن هم در این شرایط حساس صنعت و بازار 

بورس کشور سوال بر انگیز بوده است.
ج��ا دارد نمایندگان محترم مجل��س تعمقی نیز بر روی 
سیاستهای تولید و صادرات صنعت مس داشته باشند تا 
رویکردی که شرکت ملی صنایع مس نسبت به ممانعت 
از رشد صنایع پایین دستی در پیش گرفته اصالح گردد 
و یکی از مغفول ترین بخشهای صنعتی کشور با گردش 
مالی افس��انه ای )ب��ه میزان یک درص��د از کل تولید و 
فروش م��س جهانی( بیش از پی��ش در تیررس نظارت 
مجلس و دیگر نهادهای نظارتی قرار گیرد تا این قدرت 
مالی به جای توسعه فنی و صنعتی در خدمت رفتارها و 

جریان های سیاسی و قبیله ای قرار نگیرد.
قطعا نمایندگان محت��رم در صورت تحقیق و تفحص از 
تنها متولی صنعت مس ایران دس��ت خالی باز نخواهند 
گش��ت و مس��ایل متعددی خواهند یافت که مس��تلزم 

اصالح و نوسازی خواهد بود.
البته در خارج از صنایع معدنی خصوصا در بخش صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی نیز نقاط و نکات مغفول بسیاری 
وجود دارد که نمایندگان محترم می توانند در راس��تای 

رسالت خود دنبال نمایند.
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نظ��ام حاکم در آمریکا ب��رای جلوگیری از انهدام 
با حداقل ب��ه عقب انداختن وضعیت بحرانی خود 
به خاطر وج��ود رئیس جمهوری چ��ون »دونالد 

ترامپ« سعی دارد، تا به دوره او پایان دهد.
آمریکا، حس��اس ترین و بحران��ی ترین انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری برگ��زار کرد ک��ه تاکنون در 
این کشور سابقه نداش��ته است. چهار سال پیش 
هنگام��ی که دونالد ترامپ یک بازیگر و س��رمایه 
دار آمریکای��ی، از س��وی حزب جمه��وری خواه 
ب��رای نام��زدی در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا معرفی ش��د، او را پدی��ده ای منحصر به 
فرد می دانس��تند که می توان��د، آمریکا را متحول 
کن��د، اما رفته رفته، با وجودی که از حمایت های 
گسترده هم حزبی های خود برخوردار بود، بیراهه 
رفت و آمریکا را با چالش های جدی روبرو ساخت. 
چهره و کردار ترامپ به مانند »مردی عوضی« بود 
که قطعا از نظر قد و قامت سیاس��ی لباس و ردای 
ریاس��ت جمهوری برای او گش��اد بود. اما ترامپ 
هر چه بود محصول و دس��تاورد نظ��ام حاکم در 

آمریکا است.
نخب��گان آمریکای��ی همچ��ون نوام چامس��کی، 
فوکویام��ا، توم��اس فریدمن و دیگ��ران از تبعات 
پس��ا انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا بس��یار 
نگرانن��د. نگرانی آنها ب��ه خاطر وجود فردی چون 
ترام��پ اس��ت، گرچه رئی��س جمه��ور کنونی و 
مس��تقر ایاالت متح��ده پرده از روی بس��یاری از 
مفاسد آمریکا برداشت و اعالم کرد که فاسدترین 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در آمریکا برگزار شد؛ 
در واق��ع اعتراف به فس��اد انتخاب��ات، تنها به این 
دوره باز نمی گردد بلکه در دوره های پیش��ین نیز 
وجود داشته است، اما سرکشی های ترامپ و یاغی 
گری های او نظام لیبرال س��رمایه داری آمریکا را 

به هراس انداخته است.
نتایج انتخابات در ایاالت متحده هنوز قطعا اعالم 
نشده، اما آنچه که مشخص است، آغاز دور تازه ای 
در تاریخ آمریکا را رقم زده که براساس اظهارنظر 
نخبگان سیاسی و اجتماعی، ایاالت متحده آبستن 
تحوالتی است که ممکن است به نزدیک تر شدن 

انهدام ایاالت متحده بینجامد.
آمریکا در ای��ن دوره از انتخابات، فارغ از پیروزی 
با شکس��ت هر یک از نامزدها )ترامپ � بایدن( در 
فض��ای دو قطبی عمیق گرفتار گش��ته که باعث 
خواهد ش��د جو ای��ن فضا همه آمری��کا را نیز فرا 
بگیرد. ش��اید پ��س از اعالم رس��می نتایج قطعی 
انتخاب��ات، درگیری هایی رخ ده��د که اکنون نیز 
وجود دارد، اما این درگیری ها با س��رکوب کنترل 
خواه��د ش��د، در حالی که آتش زیر خاکس��تری 
خواهد ماند و در زمان مناس��ب سر برخواهد آورد 
که دیر نیست. نشانه های افول آمریکا دوران چهار 
سال ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ از هر زمان 
دیگری پررنگ تر و پرس��روصداتر دیده و شنیده 
ش��د و اگر جو بایدن به کاخ سفید راه یابد، قطعا 
با راهی پرس��نگالخ و ناهموار روبرو اس��ت. فضای 
دو قطبی حاک��م در آمریکا، اجازه نخواهد داد که 
رئیس جمه��ور پیروز در انتخابات که ش��امل هر 
یک از دو نامزد است، از قدرت و اقتدار یک رئیس 

جمهور ایاالت متحده برخوردار باشد.
چنین رئیس جمه��وری ضعف در تصمیم گیری، 
ضعف در اجرا و ضعف در حمایت از س��وی مردم 
و دیگ��ران را خواهد داش��ت، حتی در سیاس��ت 
خارجی نیز توان آن را نخواهد داش��ت که بتواند، 

هواداران و همراهان را جمع کند.
اگر بایدن پیروز ش��ود، ترامپ دست بردار نخواهد 
بود، برخ��ی تص��ور می کنند، ترام��پ در صورت 
شکس��ت، همچون دیگر روس��ای جمهور آمریکا 
مانن��د یک پس��ر خوب و س��ربه راه ب��ه زندگی 
عادی خ��ود ادامه می دهد و ی��ا بایدن در صورت 
شکست کوتاه می آید. اما اینگونه به نظر نمی آید، 
چرا که ه��ر دو آنها مدعی پیروزی هس��تند، چه 
دونال��د ترامپ چه جو بایدن، آمریکا اکنون به این 
واقعیت رسیده است که مشکالت اساسی و ریشه 
ای این کش��ور س��ر برآورده و خ��ود را به جامعه

صدای شکسته شدن 
استخوان های نظام آمریکا
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روحانی: 

دولت بعدی آمریکا در برابر ملت 
ایران تسلیم خواهد شد
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محمد صفری

نماینده تهران در مجلس:

محدودیت ترددها به طور جدی تری 
پیگیری شود

زهره الهیان گفت: در جلس��ه س��تاد کرونای ته��ران بحث محدودیت 
ترددها به طور جدی مطرح ش��د تا از تجربیات کشورهایی که در این 
زمینه موفق بودند کمک گرفته ش��ود. وی با اش��اره به وضعیت قرمز 
تهران و اس��تان تهران از لحاظ کرونا اظهار داش��ت: نمایندگان تهران 
در این خصوص جلس��ه ای را با دکتر زالی رئیس س��تاد کرونا برگزار و 
نگرانی ها را انتقال دادند. وی افزود: جلس��ه نمایندگان تهران با حضور 
مسؤوالن دستگاه های مختلف از جمله استانداری تهران، نیروی انتظامی 
و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد و نمایندگان نگرانی های 
ج��دی خود را ب��رای هفته های آینده در مورد کرونا در کل کش��ور به 
ویژه استان تهران مطرح کردند. الهیان گفت: قاعدتا برای پیشگیری از 
ش��رایط اسفبار در تهران نیاز به این است که محدودیت های جدی در 
تردد و فعالیت های ورزشی و تفریحی اعمال شود، در غیر این صورت با 
توجه به حضور گسترده ترددها و فعالیت اصناف شرایط بسیار سختی 
را در آینده برای تهران و کل کشور خواهیم داشت. وی یادآور شد: قبال 
تدابیر ویژه ای از س��وی سرلشکر باقری که از سوی رهبرمعظم انقالب  
مأمور ارائه یک طرح جامع برای کنترل کرونا شده بودند اندیشیده شده 
بود اما مورد اقبال دولت و شخص آقای رئیس جمهور قرار نگرفته،  اگر 
آن زمان با این پیش��نهاد موافقت می شد، وضعیت فعلی بسیار بهتر از 

شرایط حال بود.  فارس

Vol.20  No.5443  October 07.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || شنبه 17 آبان 1399  21 ربيع االول 1441  سال بيستم  شماره 5443 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 7

سیاست روز تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران را بررسی می کند؛

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده ( نوبت دوم )

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى کامیونداران خود 
روز  10 صبح  ملى 10700040831 در ساعت  و شناسه  ثبت 392  به شماره  گنبد   راننده 
اعضاء  از کلیه  تعاونى تشکیل مى گردد.  شنبه مورخ 1399/09/01 درمحل دفتر شرکت 
محترم دعوت مى شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین جلسه حضور 

بهم رسانند:
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت 
2-تصمیم گیرى درخصوص بودجه پیشنهادى سال 1399

3- تصمیم گیرى در خصوص تصویب صورتهاى مالى سال 1398 شرکت
4-تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام سال 1398 

5- تصمیم گیرى درخصوص پاداش به هیئت مدیره بر اساس سود سالهاى آتى 
هیئت  بیشتربه  اختیار  (دادن  کارخانجات  بارهاى  گرفتن  درخصوص  گیرى  تصمیم   -6

مدیره)
یا شهرك  اینچه برون و حوالى گمرك و  7- تصمیم گیرى درخصوص خریدن زمین در 

صنعتى گنبد و یا حوالى گنبد 
8-تصمیم گیرى درخصوص بدهى شرکت تعاونى از سال 88 و 89 به اتحادیه حمل بار 

استان گلستان بابت حق عضویت
9-تصمیم گیرى در مورد کسانى که به مدت چندین سال بدهکار به شرکت بوده و به هیچ 

عنوان جوابگو نمى باشند.
10- انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت یکسال مالى 

میان  از  االختیارى(  تام  نماینده  توانند  تعاونى مى  اعضاى  که:  است  آورى  یاد  به  *الزم 
اعضاى تعاونى یا خارج از آنان) براى حضور درمجمع و اعمال راى تعیین نمایند. تعداد 
آراى وکالتى هرعضو سه راى و هرشخص غیر عضو تنها یک راى خواهد بود و بنابراین 
اعضاى محترم درمورخه 1399/08/29 ازساعت 8 لغایت 12 در محل دفترشرکت تعاونى 
تایید  کامیونداران جهت  تعاونى  آزادشهردفترشرکت  جاده  گنبد-کیلومتر یک  در  واقع 
وکالتنامه و برگه حضور در مجمع عادى به همراه عضو و نماینده تام االختیار با دردست 

داشتن مدارك معتبر شناسایى و برگه سهام حضور بهمرسانند.
- افرادى که متقاضى کاندیداتورى سمت بازرسى مى باشند مدارك زیر را حداکثر ظرف 

یک هفته پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و تحویل نمایند.
سوء  عدم  گواهى  خدمت،  پایان  کارت  ملى،  کارت  تحصیلى،  مدرك  شناسنامه،  کپى   -

پیشینه، فرم درخواست سمت کاندیداتورى.

چرا مردم بی تفاوت هستند؟
نگاهی به اظهارات گله آمیز مسئوالن در مورد  بی توجهی مردم به شیوع بیماری کرونا

س
فار

ی 
زار

برگ
س خ

عک


