چهار سناریوی تاثیر مذاکرات برجام
بر بازار جهانی نفت
مذاکرات هستهای ایران هیچ وقت تا به این حد برای معاملهگران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشته است .قیمتهای نفت از
ابتدای سال میالدی جاری تاکنون  ۱۰درصد رشد کرده و به حدود  ۸۵دالر در هر بشکه رسیده است و بسیاری از تحلیلگران پیشبینی
ی شوند.
میکنند زمان زیادی نمیبرد که قیمتها برای نخستین بار در هشت سال گذشته سه رقم 
صفحه10
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مذاکره با آمریکا؛ چرا و چگونه؟!

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱مصوب کرد

گفتوگوی مستقیم ایران
و آمریکا در وین
دیگر غیرممکن نیست

حداقل حقوق سربازان
 ۳میلیون و  ۳۵۰هزار تومان
صفحه 2

صفحه2

واشنگتن به چراغ سبز تهران واکنش نشان داد

آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران

صفحه3

نهضت ملی مسکن
هنوز روی غلتک نیفتاده است

آمادهباش مراکز درمانی
در سراسر کشور

اگرچه دولت اعالم کرده که  ۷۶۰هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحل ه اجرا
رســیده و همواره بر اجرای تمام این پروژه توســط بخش خصوصی تاکید کرده،
بخش خصوصی میگوید که هنوز وزارت راه و شهرســازی آنطور که باید و شاید
تعاملی با آنها صورت نداده و کارها هنوز روی غلتک نیفتاده است .به گزارش ایسنا،
پروژه جهش تولید و تامین مســکن (نهضت ملی مسکن) بعد از پایان نامنویسی
بخشی از متاهلها هماکنون در مرحله فراخوان ثبت نام افراد مجرد باالی  ۲۳سال
قرار دارد و تا  ۲۰بهمن ماه نامنویســی در سامانه  saman.mrud.irادامه خواهد
داشــت .آخرین وضعیت این طرح از تامین زمین  ۷۶۰هزار واحد و آمادگی پروژه
برای آغاز عملیات اجرایی حکایت دارد .این آمار البته مربوط به اوایل دی ماه است.
حدود  ۵۳۰هزار واحد از  ۷۶۰هزار واحد ،مربوط به پروژه اقدام ملی اســت که با
نهضت ملی مسکن ادغام شده است .البته طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی ممکن
است تمام  ۷۶۰هزار واحد به مرحله اجرا نرسیده باشد و...

دبیر کمیته علمیکشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه طبق بررسیهای صورت
گرفته ،کشور در آستانه آغاز پیک ششم کرونا با سویه امیکرون است؛ در عین حال
بر ضرورت اصالح معیارهای رنگبندی کرونایی شــهرها و اهمیت تزریق دز سوم
واکســن کرونا تاکید کرد .دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به اینکه تســت کرونا از افراد دارای عالئم بیمای گرفته میشــود ،گفت :بر اساس
مطالعات صورت گرفته و تستهای انجام شده ،وضعیت بیماری تقریبا در بسیاری
از اســتانها به این ســمت پیش میرود که امیکرون تبدیل به سویه غالب شود و
این در حالی است که در برخی استانها نیز به سویه غالب بدل شده است .به نظر
میرســد بیماری در حرکت به سمتی است که در اکثر استانها ظرف چند هفته
آتی سویه غالب ،اُمیکرون شود و بنابراین اکثر مبتالیان به این سویه از کرونا دچار
خواهند شد .بر اساس بررسیهای صورت گرفته ما در آستانه آغاز پیک ششم کرونا
با سویه امیکرون هستیم.

صفحه10

صفحه4

کییف نیروهای ضربت تشکیل داده است

ثانیهشماری اوکراین برای برخورد با روسیه
سرمقاله

زهرا علیاکبری

حضور زنــان در مديريتهاي كالن و مناصب
سياستگذاري كشور و سپردن مسئوليتهاي مهم
در گذرگاههــاي خطير از جملــه مطالبات مدني
اســت كه چندين دهه از عمر پيگيري آن ،توسط
فعاالن اجتماعي اين حوزه ميگذرد.
بدون ترديد آنچه به جهان امروز رنگ و زیبایی
ميبخشد ،این خواهد بود که زنان و مردان در قالب
یک حضو ِر برابر در جامعه در کنار هم با هم افزایی
اندیشه و فخر تجربه ،بر غنای بودن و زندگی معنا
دهند .امروز جای زنان در کرســیهای اندیشهورز
دانشگاهی ،کرسیهای سیاست مجلسی و دولتی،
کرســیهای فقهی و دینی و...خالی است و آنچه
ضروری اســت اعتماد کردن و سپردن بخشی از
امور به زنــان و پیگیری نتایج آن اســت تا زنان
در جوامــع به همان اندازهای کــه مردان آزمون
و خطا کردهاند ،تا به تجربه زیســتی وافری برای
حکمرانی و سیاستگذاری دست پیداکنند ،نرسند
نميتوان انتظار داشــت وجود زنان در عرصههای
مختلــف معجــزه آفرینی کند .چگونــه ميتوان

یادداشت

صفحه11

در همایش رتبهبندی سال  ۱۴۰۰شرکتهای برتر ایران  IMI-100محقق شد

زنان و مديريتهاي كالن
توقع داشــت قبــل از آنكه زنــان در مديريت و
تصميمسازيهاي كشوري تجربهاي داشته باشند،
در جامعه و عرصههاي متنوع آن قادر به اثرگذاري
باشــند؟ زنان و حضور آنان در عرصههاي مختلف
اجتماعي ،اقتصادي و سياســي و دسترسي برابر
به حقوق شــهروندي از جمله مواردي است كه نه
تنها در كشــور ما بلكه در اكثر جوامع به شــكلي
ويژه پيگيري ميشــود .فراموش نشود كه هرچند
انتصــاب زنان در مديريت منطقههاي آموزشــي،
اقتصادي ،بخشداري و فرمانداري هم خوب است
اما معيار و منظور در ســطح كالن كشور است نه
سطح محله و شهر.
اين همــه تعلل در بكارگيــري و حضور آنان
در سطوح مديريتي و سياستگذاري براي چيست؟
به انصاف و به جاســت اگر گفته شــود زنان اين
مرز و بوم در نتيجه سنجش و برآورد شاخصهاي
مختلــف علمي و مهارتي نه تنها كاســتي ندارند
بلكه در بســياري از موارد ،ســرآمد نيز هستند و
به تاريخ ثبت شده قابليتهاي انكارناشدني دارند.
اگرتورقــي بر تاريخ ايران زده شــود نام آشــناي
چنديــن صــد زن نامدار به چشــم ميخورد كه
سرچشمه تحول و رخدادهاي علمي و اجتماعي و
فرهنگي فاخر در كشور بوده اند .اين مجال صرف

آن نيســت كه اقدامات و حضــور مردان علمي و
سياســت مدار به كناري زده شــود و قدردان آن
نبود ،بلكه خواهان آن اســت كــه از امروز براي
دختران اين سرزمين برنامه ريزي شود تا رهبران
و مديران موفق آينده كشور باشند و آنچه در دل
و ذهن براي سرافرازي ايران ميپرورانند ،به وقوع
بپيوندد و امكانپذير شــود .بيگمان ،در مقابل با
بحثهاي ديني كه مطرح ميشود و برخي حضور
زنان را مغاير شعائر اسالمي ميدانند بايد يادآوري
كرد؛ فاطمه (س) دختر پیام آور اسالم با آنکه به
تمامی احکام واصول اسالم آشنا بود  -آن گونه که
در تاریخ نگاشته شده است -با صالبت و کامله به
اجتماع وارد ميشود و در کمال خوش كرداري و
عدالت طلبی ،حق همسر خود ،خانواده اش و چه
بسا تضمین ســعادت آینده بشر را جویا ميشود.
هر چند كه امروز شاهد آن هستيم كه از نگاههاي
تعصب مســلك و غير منطقي بــراي حضور زنان
در مناصب كالن كاســته شده اســت اما هنوز به
ميزاني نرســيده كه از آن بتوان به عنوان عدالت
جنسيتي در اجتماع نام برد .امید که ابعاد مختلف
حقانیتها و واقعیتهای حضور موثر زنان بیشــتر
مورد واکاوی جنبشها و طرفــداران عدالت قرار
گیرد.

مذاکره مستقیم با آمریکا؛ خوب یا بد؟
مصطفیداننده

«اگر در روند مذاکرات به مرحلهای برسیم که
رسیدن به یک توافق خوب با تضمین باال الزمهاش
این باشد که سطحی از گفتوگوها را با آمریکاییها
داشته باشــیم این را هم نادیده نخواهیم گرفت».
این جمله متعلق بــه امیرعبداللهیان وزیر خارجه
دولت سیزدهم اســت .اما چرا مذاکره مستقیم با
آمریکا میتواند به مذاکرات وین کمک کند؟
اگر یادتان باشــد در عهد احمدینژاد و سعید
جلیلی و قبل از آن علــی الریجانی و حتی زمان
اصالحــات و دبیــری حســن روحانی ،ایــران با
کشورهای اروپایی ،چین و روسیه مذاکره میکرد
و آمریــکا در حاشــیه بود و هیچــگاه به صورت
مســتقیم با آنها در مورد توافق هستهای گفتوگو
نمیکردیم .حاصل این مذاکرات پشــت سرهم و
طوالنی ،توافق بر ســر شهر مذاکرات بعدی بود و
هیچ توافق به سود کشور حاصل نمیشد.
بعد از حضور حســن روحانی با سابقه طوالنی
در مذاکرات هســتهای ،در دولــت و دادن اختیار

مذاکره بــه وزارت خارجه با مدیریت محمد جواد
ظریف ،پای آمریکا به صورت مستقیم به مذاکرات
هستهای باز شــد .دیگر زمان پیام بردن و آوردن
توسط کشــورهای اروپایی به پایان رسید و ایران
وآمریکا پشــت یک میز سر برنامههستهای حرف
زدنــد و در نهایــت به توافق رســیدند که برجام
نام گرفــت .رئیس دولت یازدهــم به این نتیجه
رسیده بود که بدون گفتوگوی مستقیم با آمریکا،
توافقی حاصل نخواهد شد.
خروج آمریــکا از برجام و انفعال کشــورهای
اروپایــی ،چین و روســیه در احیای برجام و عدم
توانایی در شکستن تحریمهای ایاالت متحده علیه
ایران ،بازهم نشان داد که طرف اصلی این مناقشه
تنها و تنها آمریکاست.
دیگــران در ماجــرای برجام زینــت المجلس
هســتند و تنها به این مذاکــرات و توافقها جنبه
بینالمللی میدهد و نقش دیگری ندارند .به زبان
ســاده میتوان گفت آنها شــاهدان یک قرارداد

هستند که پای برگه را امضا میکنند.
قطعا در دور تازه مذاکرات در دولت رئیسی و
بایدن ،گفتوگوی مستقیم ایران و آمریکا میتواند
یک گام بزرگ برای رسیدن به توافقی تازه باشد.
مذاکراتی که در آن آمریــکا باید به ایران این
تضمین را بدهد که اگــر دباره فردی مثل ترامپ
ســرکارآمد و از برجام خوشــش نیامــد ،دوباره
داســتان به کما رفتن توافق هستهای تکرار نشود.
همه ما میدانیم اگر ترامپ نبود ،شاید داستان این
روزهای ایران هم به گونه دیگری نوشته میشد.
احیــای برجــام میتوانــد کمــک بزرگی به
دولت ســیزدهم برای به سامان رساندن وضعیت
اقتصادی کشور کند .مردم به خوبی روزهای کوتاه
بعد از توافق هســتهای را به یــاد دارند .روزهای
ثبــات و آرامش .مذاکره با آمریکان ،رســیدن به
توافق هســتهای میتواند دوباره طعم این آرامش
را به ایرانیها هدیه کند.
منبع :عصر ایران

کسـب رتبه شـرکت پیشـرو توسـط فکـور صنعت
ارتقای شش پلهای رتبه با افزایش بهرهوری


«شرکت فکور صنعت تهران که سال گذشته
در راســتای ایجــاد شــفافیت در زنجیره فوالد
با عرضه  ۲۵هزار تن کنســانتره ســنگآهن با
کیفیت بســیار باال در بورس کاال ،پیشتاز ایجاد
شــفافیت در این حوزه بود ،در رتبهبندی سال
 ۱۴۰۰شــرکتهای برتر ایــران  IMI-۱۰۰نیز
موفق به کســب رتبه شرکت پیشــرو شد و از
مهندس محمدوحید شــیخزاده مدیرعامل این
شــرکت به عنوان یکی از  ۱۰شرکت پیشرو در
اقتصاد کشور تقدیر شد .در واقع معیار اصلی در
انتخاب شرکتهای پیشــرو ،تغییر رتبه فروش
شرکتهای فهرست  ۱۰۰شرکت برتر ایران طی
چهار ســال اخیر است که با توجه به معیارهای
دیگری پاالیش میشود و از جمله آنها میتوان به
وجود اطالعات شرکت در رتبهبندی IMI-۱۰۰
برای حداقل ســه سال اخیر ،منفی نبودن تغییر
رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیانده نبودن
شرکت اشاره کرد .البته این اولینباری نیست که
شرکت مهندســی فکور صنعت تهران به عنوان
شــرکتی فعال در مسیر توسعه و تکمیل صنایع
باالدستی و پاییندســتی زنجیره ارزش آهن و
فوالد ،موفق به کسب چنین عنوانی میشود بلکه
در رتبهبندی ســال  ۹۹نیز این شرکت موفق به
کسب رتبه  ۹۹از  ۵۰۰شرکت بزرگ و تاثیرگذار
در اقتصاد کشور شد و رتبه شرکت پیشرو را نیز
به خود اختصاص داد .اما در رتبهبندی امســال
شاهد این هستیم که این شرکت با تمرکز بیشتر
بر بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری ،رتبه  ۹۳را
در میان صد شرکت برتر ایران به خود اختصاص
داده است.
براین اساس و با توجه به اینکه گفته میشود
صد شــرکت برتر کشور با صادرات ،ارز مورد نیاز
در تامین مواد اولیه رشته فعالیتهای صنعتی در
زنجیره گسترده صنایع کوچک و متوسط کشور
را تامین میکنند ،شرکت مهندسی فکور صنعت
تهران نیز نه تنها نقش قابلتوجهی در این حوزه
دارد بلکه در کنار دیگر شرکتهای برتر ایران به
عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور حرکت میکند.
تالش برای شفافسازی قیمتها
شــرکت فکــور صنعــت تهــران از جمله
شــرکتهایی به شــمار میرود که در راستای
عرضــه کامودیتیها و کاالهــا در بورس کاال به
عنــوان مکانیســمی برای شفافســازی واقعی
قیمتها بسیار سریعتر از شرکتهای دیگر وارد
عمل شده و همواره معتقد بوده است که اگر همه

شرکتهای معدنی در بورس کاال عرضه کنند و
عرضه و تقاضا شکل بگیرد ،قطعا قیمت سنگآهن
واقعی خواهد شد .به گفته محمدوحید شیخزاده
مدیرعامل توانمند این شرکت که بارها به عنوان
مدیــر برگزیده بخشخصوصــی صنعت فوالد
نیز شــناخته شده اســت ،اگر مواد اولیه شمش
(سنگآهن ،کنســانتره ،گندله ،آهن اسفنجی)
در بورس کاال عرضه شــوند ،شفافیت کامل در
کل زنجیره فوالد ایجاد و ســود کامال عادالنه در
زنجیره توزیع میشود و عرضه و تقاضا قیمت را
تعیین خواهد کرد.
در این راســتا در دی ماه سال گذشته شاهد
ورود ایــن شــرکت به بورس کاال بــرای عرضه
کنســانتره ســنگآهن به عنوان اولین شرکت
معدنــی بودیــم کــه در نهایت با وجــود تمام
مانعتراشیها از سوی تولیدکنندگان فوالد ،باعث
شــد قیمتها در رابطه با ســنگآهن تا حدی
رنگ و بوی شفافیت به خود بگیرد .این شرکت
همچنین با ســه دهه فعالیت ،نقش بسزایی در
تحقــق تولید فوالد خام به میــزان  ۵۵میلیون
تــن در افق ســال  ۱۴۰۴از طریق انتقال دانش

فنی و بومیســازی علوم روز دنیا ایفا کرده و با
بهرهگیری از دانش روز در حوزه مدیریت و ضمن
به کارگیری ابزارهای تخصصی به کسب تجاربی
ارزنده موفق شــده است .به این سبب پیشتازی
در عرصه رقابت را در صنایــع حوزه فعالیت ،از
آن خود کرده است .شرکت فکور صنعت تهران
همچنین در مشارکت بینالمللی با شرکتهای
خارجــی معتبر و صاحب فناوری از یکســو و با
ایجاد بســتر همکاری بین متخصصان شرکت و
اساتید و خبرگان دانشــگاههای معتبر ایرانی و
خارجی از ســوی دیگر اهدافی را در زمینههای
بهبــود عملکرد ،افزایش بهــرهوری ،حفاظت از
محیط زیست و صرفهجویی در مصرف انرژی ،در
روند توسعه شرکت تعیین کرده است.
از ســوی دیگر این شرکت با تبدیل شدن به
یک پیمانکار عمومی تخصصی و با مشــارکت و
همکاری شرکتهای داخلی و خارجی در قالب
مشــارکتهای مختلف ،در حال حاضر قابلیت
انجام بســیاری از پروژههای بــزرگ صنعتی و
معدنی کشور را با اتکا به توان داخلی امکانپذیر
ساخته است.

