
زنان و مديريت هاي كالن 

مذاكره مستقیم با آمريکا؛ خوب يا بد؟
مصطفی داننده

حضور زنــان در مديريت هاي كالن و مناصب 
سياستگذاري كشور و سپردن مسئوليت هاي مهم 
در گذرگاه هــاي خطير از جملــه مطالبات مدني 
اســت كه چندين دهه از عمر پيگيري آن، توسط 

فعاالن اجتماعي اين حوزه  مي گذرد.
 بدون ترديد آنچه به جهان امروز رنگ و زيبايی 
مي بخشد، اين خواهد بود كه زنان و مردان در قالب 
يک حضوِر برابر در جامعه در كنار هم با هم افزايی 
انديشه و فخر تجربه، بر غنای بودن و زندگی معنا 
دهند. امروز جای زنان در كرســی های انديشه ورز 
دانشگاهی، كرسی های سياست مجلسی و دولتی، 
كرســی های فقهی و دينی و...خالی است و آنچه 
ضروری اســت اعتماد كردن و سپردن بخشی از 
امور به زنــان و پيگيری نتايج آن اســت تا زنان 
در جوامــع به همان اندازه ای كــه مردان  آزمون 
و خطا كرده اند، تا به تجربه زيســتی وافری برای 
حکمرانی و سياستگذاری دست پيداكنند، نرسند 
نمي توان انتظار داشــت وجود زنان در عرصه های 
مختلــف معجــزه آفرينی كند. چگونــه مي توان 

توقع داشــت  قبــل از آنکه زنــان در مديريت و 
تصميم سازي هاي كشوري تجربه اي داشته باشند، 
در جامعه و عرصه هاي متنوع آن قادر به اثرگذاري 
باشــند؟ زنان و حضور آنان در عرصه هاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي و سياســي و دسترسي برابر 
به حقوق شــهروندي از جمله مواردي است كه نه 
تنها در كشــور ما بلکه در اكثر جوامع به شــکلي 
ويژه پيگيري مي شــود. فراموش نشود كه هرچند 
انتصــاب زنان در مديريت منطقه هاي 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 بکارگيــري 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 شاخص هاي 
مختلــف علمي و مهارتي نه تنها كاســتي ندارند 
بلکه در بســياري از موارد، ســرآمد نيز هستند و 
به تاريخ ثبت شده قابليت هاي انکارناشدني دارند. 
اگرتورقــي بر تاريخ ايران زده شــود نام آشــناي 
چنديــن صــد زن نامدار به چشــم مي خورد 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، بلکه 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 مي پرورانند، به وقوع 
بپيوندد و امکان پذير شــود. بي گمان، در مقابل با 
بحث هاي ديني كه مطرح مي شود و برخي حضور 
زنان را مغاير شعائر اسالمي مي دانند بايد يادآوري 
كرد؛  فاطمه )س( دختر پيام آور اسالم با آنکه به 
تمامی احکام واصول اسالم آشنا بود - آن گونه كه 
در تاريخ نگاشته شده است- با صالبت و كامله  به 
اجتماع وارد مي شود و در كمال خوش كرداري و 
عدالت طلبی، حق همسر خود، خانواده اش و چه 
بسا تضمين ســعادت آينده بشر را جويا مي شود. 
هر چند كه امروز شاهد آن هستيم كه از نگاه هاي 
تعصب مســلک 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. اميد كه ابعاد مختلف 
حقانيت ها و واقعيت های حضور موثر زنان بيشــتر 
مورد واكاوی جنبش ها و طرفــداران عدالت قرار 

گيرد.

»اگر در روند مذاكرات به مرحله ای برسيم كه 
رسيدن به يک توافق خوب با تضمين باال الزمه اش 
اين باشد كه سطحی از گفت وگوها را با آمريکايی ها 
داشته باشــيم اين را هم ناديده نخواهيم گرفت.«  
اين جمله متعلق بــه اميرعبداللهيان وزير خارجه 
دولت سيزدهم اســت. اما چرا مذاكره مستقيم با 

آمريکا می تواند به مذاكرات وين كمک كند؟
اگر يادتان باشــد در عهد احمدی نژاد و سعيد 
جليلی و قبل از آن علــی الريجانی و حتی زمان 
اصالحــات و دبيــری حســن روحانی، ايــران با 
كشورهای اروپايی، چين و روسيه مذاكره می كرد 
و آمريــکا در حاشــيه بود و هيچــگاه به صورت 
مســتقيم با آنها در مورد توافق هسته ای گفت وگو 
نمی  كرديم. حاصل اين مذاكرات پشــت سرهم و 
طوالنی، توافق بر ســر شهر مذاكرات بعدی بود و 

هيچ توافق به سود كشور حاصل نمی شد.
بعد از حضور حســن روحانی با سابقه طوالنی 
در مذاكرات هســته ای، در دولــت و دادن اختيار 

مذاكره بــه وزارت خارجه با مديريت محمد جواد 
ظريف، پای آمريکا به صورت مستقيم به مذاكرات 
هسته ای باز شــد. ديگر زمان پيام بردن و آوردن 
توسط كشــورهای اروپايی به پايان رسيد و ايران 
وآمريکا پشــت يک ميز سر برنامه هسته ای حرف 
زدنــد و در نهايــت به توافق رســيدند كه برجام 
نام گرفــت.  رئيس دولت يازدهــم به اين نتيجه 
رسيده بود كه بدون گفت وگوی مستقيم با آمريکا، 

توافقی حاصل نخواهد شد.
خروج آمريــکا از برجام و انفعال كشــورهای 
اروپايــی، چين و روســيه در احيای برجام و عدم 
توانايی در شکستن تحريم های اياالت متحده عليه 
ايران، بازهم نشان داد كه طرف اصلی اين مناقشه 

تنها و تنها آمريکاست.
ديگــران در ماجــرای برجام زينــت المجلس 
هســتند و تنها به اين مذاكــرات و توافق ها جنبه 
بين المللی می دهد و نقش ديگری ندارند. به زبان 
ســاده می توان گفت آنها شــاهدان يک قرارداد 

هستند كه پای برگه را امضا می كنند.
 قطعا در دور تازه مذاكرات در دولت رئيسی و 
بايدن، گفت وگوی مستقيم ايران و آمريکا می تواند 
يک گام بزرگ برای رسيدن به توافقی تازه باشد.

مذاكراتی كه در آن آمريــکا بايد به ايران اين 
تضمين را بدهد كه اگــر دباره فردی مثل ترامپ 
ســركارآمد و از برجام خوشــش نيامــد، دوباره 
داســتان به كما رفتن توافق هسته ای تکرار نشود. 
همه ما می دانيم اگر ترامپ نبود، شايد داستان اين 

روزهای ايران هم به گونه ديگری نوشته می شد.
احيــای برجــام می توانــد كمــک بزرگی به 
دولت ســيزدهم برای به سامان رساندن وضعيت 
اقتصادی كشور كند. مردم به خوبی روزهای كوتاه 
بعد از توافق هســته ای را به يــاد دارند. روزهای 
ثبــات و آرامش. مذاكره با آمريکان، رســيدن به 
توافق هســته ای می تواند دوباره طعم اين آرامش 

را به ايرانی ها هديه كند.
منبع: عصر ایران
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دبير كميته علمی كشوری مقابله با كرونا با بيان اينکه طبق بررسی های صورت 
گرفته، كشور در آستانه آغاز پيک ششم كرونا با سويه اميکرون است؛ در عين حال 
بر ضرورت اصالح معيارهای رنگ بندی كرونايی شــهرها و اهميت تزريق دز سوم 
واكســن كرونا تاكيد كرد. دكتر حميدرضا جماعتی در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به اينکه تســت كرونا از افراد دارای عالئم بيمای گرفته می شــود، گفت: بر اساس 
مطالعات صورت گرفته و تست های انجام شده، وضعيت بيماری تقريبا در بسياری 
از اســتان ها به اين ســمت پيش می رود كه اميکرون تبديل به سويه غالب شود و 
اين در حالی است كه در برخی استان ها نيز به سويه غالب بدل شده است. به نظر 
می رســد بيماری در حركت به سمتی است كه در اكثر استان ها ظرف چند هفته 
آتی سويه غالب، اُميکرون شود و بنابراين اكثر مبتاليان به اين سويه از كرونا دچار 
خواهند شد. بر اساس بررسی های صورت گرفته ما در آستانه آغاز پيک ششم كرونا 

با سويه اميکرون هستيم.

اگرچه دولت اعالم كرده كه ۷۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله  اجرا 
رســيده و همواره بر اجرای تمام اين پروژه توســط بخش خصوصی تاكيد كرده، 
بخش خصوصی می گويد كه هنوز وزارت راه و شهرســازی آن طور كه بايد و شايد 
تعاملی با آنها صورت نداده و كارها هنوز روی غلتک نيفتاده است. به گزارش ايسنا، 
پروژه جهش توليد و تامين مســکن )نهضت ملی مسکن( بعد  از پايان نام نويسی 
بخشی از متاهل ها هم اكنون در مرحله فراخوان ثبت نام افراد مجرد باالی ۲۳ سال 
قرار دارد و تا ۲۰ بهمن ماه نام نويســی در سامانه saman.mrud.ir ادامه خواهد  
داشــت. آخرين وضعيت اين طرح از تامين زمين ۷۶۰ هزار واحد و آمادگی پروژه 
برای آغاز عمليات اجرايی حکايت دارد. اين آمار البته مربوط به اوايل دی ماه است. 
حدود ۵۳۰ هزار واحد از ۷۶۰ هزار واحد، مربوط به پروژه اقدام ملی اســت كه با 
نهضت ملی مسکن ادغام شده است. البته طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی ممکن 

است تمام ۷۶۰ هزار واحد به مرحله اجرا نرسيده باشد و...

آماده باش مراكز درمانی 
در سراسر كشور

نهضت ملی مسکن
 هنوز روی غلتک نیفتاده است

مذاكره با آمريکا؛ چرا و چگونه؟!

گفت وگوی مستقیم ایران 
و آمریکا در وین 

دیگر غیرممکن نیست
واشنگتن به چراغ سبز تهران واكنش نشان داد

آمادگی آمريکا برای مذاكره مستقیم با ايران 

كی يف نیروهای ضربت تشکیل داده است

ثانیه شماری اوكراين برای برخورد با روسیه 
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 چهار سناريوی تاثیر مذاكرات برجام
 بر بازار جهانی نفت

مذاكرات هسته ای ايران هيچ وقت تا به اين حد برای معامله گران نفت در بازارهای جهانی اهميت نداشته است. قيمت های نفت از 
ابتدای سال ميالدی جاری تاكنون ۱۰ درصد رشد كرده و به حدود ۸۵ دالر در هر بشکه رسيده است و بسياری از تحليلگران پيش بينی 

می كنند زمان زيادی نمی برد كه قيمت ها برای نخستين بار در هشت سال گذشته سه رقمی  شوند.

زهرا علی  اکبری

 
در همایش رتبه بندی سال 1400 شرکت های برتر ایران IMI-100 محقق شد

کسـب رتبه شـرکت پیشـرو توسـط فکـور صنعت
ارتقایششپلهایرتبهباافزایشبهرهوری

»شركت فکور صنعت تهران كه سال گذشته 
در راســتای ايجــاد شــفافيت در زنجيره فوالد 
با عرضه ۲۵ هزار تن كنســانتره ســنگ آهن با 
كيفيت بســيار باال در بورس كاال، پيشتاز ايجاد 
شــفافيت در اين حوزه بود، در رتبه بندی سال 
۱۴۰۰ شــركت های برتر ايــران IMI-۱۰۰ نيز 
موفق به كســب رتبه شركت پيشــرو شد  و از 
مهندس محمدوحيد شــيخ زاده مديرعامل اين 
شــركت به عنوان يکی از ۱۰ شركت پيشرو در 
اقتصاد كشور تقدير شد. در واقع معيار اصلی در 
انتخاب شركت های پيشــرو، تغيير رتبه فروش 
شركت های فهرست ۱۰۰ شركت برتر ايران طی 
چهار ســال اخير است كه با توجه به معيارهای 
ديگری پااليش می شود و از جمله آنها می توان به 
 IMI-۱۰۰ وجود اطالعات شركت در رتبه بندی
برای حداقل ســه سال اخير ، منفی نبودن تغيير 
رتبه فروش شركت در سال اخير و زيان ده نبودن 
شركت اشاره كرد. البته اين اولين باری نيست كه 
شركت مهندســی فکور صنعت تهران به عنوان 
شــركتی فعال در مسير توسعه و تکميل صنايع 
باالدستی و پايين دســتی زنجيره ارزش آهن و 
فوالد، موفق به كسب چنين عنوانی می شود بلکه 
در رتبه بندی ســال ۹۹ نيز اين شركت موفق به 
كسب رتبه ۹۹ از ۵۰۰ شركت بزرگ و تاثيرگذار 
در اقتصاد كشور شد و رتبه شركت پيشرو را نيز 
به خود اختصاص داد. اما در رتبه بندی امســال 
شاهد اين هستيم كه اين شركت با تمركز بيشتر 
بر بهبود عملکرد و افزايش بهره وری، رتبه ۹۳ را 
در ميان صد شركت برتر ايران به خود اختصاص 

داده است.
براين اساس و با توجه به اينکه گفته می شود 
صد شــركت برتر كشور با صادرات، ارز مورد نياز 
در تامين مواد اوليه رشته فعاليت های صنعتی در 
زنجيره گسترده صنايع كوچک و متوسط كشور 
را تامين می كنند، شركت مهندسی فکور صنعت 
تهران نيز نه تنها نقش قابل توجهی در اين حوزه 
دارد بلکه در كنار ديگر شركت های برتر ايران به 

عنوان لوكوموتيو اقتصاد كشور حركت می كند.
تالش برای شفاف سازی قیمت ها

شــركت فکــور صنعــت تهــران از جمله 
شــركت هايی به شــمار می رود كه در راستای 
عرضــه كاموديتی ها و كاالهــا در بورس كاال به 
عنــوان مکانيســمی برای شفاف ســازی واقعی 
قيمت ها بسيار سريع تر از شركت های ديگر وارد 
عمل شده و همواره معتقد بوده است كه اگر همه 

شركت های معدنی در بورس كاال عرضه كنند و 
عرضه و تقاضا شکل بگيرد، قطعا قيمت سنگ آهن 
واقعی خواهد شد. به گفته محمدوحيد شيخ زاده 
مديرعامل توانمند اين شركت كه بارها به عنوان 
مديــر برگزيده بخش  خصوصــی صنعت فوالد 
نيز شــناخته شده اســت، اگر مواد اوليه شمش 
)سنگ آهن، كنســانتره، گندله، آهن اسفنجی( 
در بورس كاال عرضه شــوند، شفافيت كامل در 
كل زنجيره فوالد ايجاد و ســود كامال عادالنه در 
زنجيره توزيع می شود و عرضه و تقاضا قيمت را 

تعيين خواهد كرد. 
در اين راســتا در دی ماه سال گذشته شاهد 
ورود ايــن شــركت به بورس كاال بــرای عرضه 
كنســانتره ســنگ آهن به عنوان اولين شركت 
معدنــی بوديــم كــه در نهايت با وجــود تمام 
مانع تراشی ها از سوی توليدكنندگان فوالد، باعث 
شــد قيمت ها در رابطه با ســنگ آهن تا حدی 
رنگ و بوی شفافيت به خود بگيرد. اين شركت 
همچنين با ســه دهه فعاليت، نقش بسزايی در 
تحقــق توليد فوالد خام به ميــزان ۵۵ ميليون 
تــن در افق ســال ۱۴۰۴ از طريق انتقال دانش 

فنی و بومی ســازی علوم روز دنيا ايفا كرده و با 
بهره گيری از دانش روز در حوزه مديريت و ضمن 
به كارگيری ابزارهای تخصصی به كسب تجاربی 
ارزنده موفق شــده است . به اين سبب پيشتازی 
در عرصه رقابت را در صنايــع حوزه فعاليت، از 
آن خود كرده است. شركت فکور صنعت تهران 
همچنين در مشاركت بين المللی با شركت های 
خارجــی معتبر و صاحب فناوری از يکســو و با 
ايجاد بســتر همکاری بين متخصصان شركت و 
اساتيد و خبرگان دانشــگاه های معتبر ايرانی و 
خارجی از ســوی ديگر اهدافی را در زمينه های 
بهبــود عملکرد، افزايش بهــره وری، حفاظت از 
محيط زيست و صرفه جويی در مصرف انرژی، در 

روند توسعه شركت تعيين كرده است.
 از ســوی ديگر اين شركت با تبديل شدن به 
يک پيمانکار عمومی تخصصی و با مشــاركت و 
همکاری شركت های داخلی و خارجی در قالب 
مشــاركت های مختلف، در حال حاضر قابليت 
انجام بســياری از پروژه های بــزرگ صنعتی و 
معدنی كشور را با اتکا به توان داخلی امکان پذير 

ساخته است.
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