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پژوهشگر و مشاور صنعت

تنها راه تحقق جهش تولید ،تولید محصوالت باکیفیت است زیرا با تولید
کیفیتمحور ش��اهد جهش در تولید ،توس��عه بازار و رونق فروش کاالهای
داخلی خواهیم بود و اقتصاد کش��ور با تولیدات اقتصادمحور داخلی ،مقاوم
میش��ود .البت��ه باید به این مهم توجه داش��ت که کیفیتم��داری مقدمه
مشتریمداری است و کاالهای مرغوب در ابتدا به سمت تصاحب بازارهای
داخلی حرکت و سپس در جهت کاهش سهم بازار محصوالت مشابه وارداتی
تالش میکند .جهش در تولید همواره باید منجر به «جهش در فروش» شود
تا شاهد آثار مثبتی در بخش تولید و اقتصاد کشور باشیم؛ به این معنی که با
ارائه تولیدات باکیفیت به بازار و ایجاد آس��ودگی خاطر برای مصرفکننده،
ضمن ایجاد وفاداری در مش��تریان ،س��هم بازار و فروش محصوالت داخلی
تضمین شود و در این مسیر توسعه صادرات و توسعه بازار خارجی نیز مدنظر
قرار گیرد .باتوجه به این نکته که «برندسازی در جهان سبب تمایز تولیدات
یک کش��ور یا س��ازمان با کاالهای مشابه آن در بازار میشود» ضرورت دارد
ب��ا تحقیق و پژوهش برای ایجاد یا توس��عه برن��د داخلی (بهویژه در صنایع
پیشرفته کشور) اقدام شود .متاسفانه برخی تولیدکنندگان با علم به اینکه
برندس��ازی از اصول موفقیت در بازاریابی و فروش و موجب رقابت در بازار
فروش کاال اس��ت ،بهجای خالقیت در طراحی و تولید محصوالت جدید و
باکیفیت ،برای فروش تولیداتشان به صورت غیرقانونی از طرحها ،برندها و
نام و نشان شرکتهای خارجی الگوبرداری و در واقع سوء استفاده میکنند
ک��ه این روش نوع��ی تالش در جهت تبلیغ محصول مش��ابه خارجی و در
حقیقت موجب آسیب زدن به تولید داخلی است.
در راستای حمایت از تولید داخلی باید با برندسازی داخلی که از مهمترین
مبانی و فرمولهای اقتصادی در کش��ور اس��ت ،مردم را به مصرف کاالهای
س��اخت داخل ترغیب کرد .برندس��ازی یکی از مس��ائلی است که میتواند
موجب توسعه بازار و معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای صنعتگران داخلی
به جامعه ش��ود ،چراکه رشد تولید ،توزیع و مصرف کاالهای جعلی با نشان
(برند)های معتبر و لوکس در کش��ور تهدیدی برای تولید داخلی بهش��مار
میرود.
حقوق مصرفکنندگان از دیرباز همواره مورد توجه قرار داش��ته و بهطور
حت��م ای��ن توجه مبتنی بر اصول اخالقی بوده اس��ت .در حقیقت حاکمان
جوام��ع خ��ود را موظ��ف کردهاند که بهعنوان یک اص��ل اخالقی ،از حقوق
مصرفکنن��دگان دفاع ک��رده و بهعنوان یک فضیلت اخالقی برای برقراری
عدال��ت در جامع��ه تالش کنند و حامی اصول اخالق��ی و عدالت اجتماعی
باشند؛ بنابراین دولت بهدنبال گسترش فضای رقابتی بین بنگاهها در جهت
حمای��ت از حق��وق مصرفکننده اس��ت .توجه به کیفی��ت تولیدات با برند
مل��ی و ارائه توانمندی واقعی تولیدکنندگان ،اهمیت حمایت مالی دولت را
نمایان میکند .حمایت از تولیدات داخلی از جمله موضوعاتی است که در
سالهای اخیر در محافل اقتصادی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است.
بدیهی اس��ت همزمان با حمای��ت از تولید ملی باید از حقوق مصرفکننده
نیز حمایت ش��ود و این حق طبیعی مصرفکننده ایرانی اس��ت که از کاالی
بادوام ،باکیفیت و دارای نام و نشان معتبر استفاده کند و خرید هر محصولی
اع��م از داخلی یا خارج��ی برای خریدار رفاه و امنیت خاطر بیاورد؛ بنابراین
برندس��ازی ،رقابتپذیری و اس��تفاده از فرصتها برای ورود به عرصههای
رقابت بینالمللی بهترین شیوهای است که میتوان مردم را به مصرف کاالی
باکیفیت با برند ایرانی ترغیب کرد.
مان��دگاری بنگاههای اقتصادی در ب��ازار رقابتی به انتخاب مصرفکننده
بستگی دارد ،زیرا مشتری به مطالعه و ارزشگذاری مواردی همچون قیمت،
مرغوبیت و کیفیت میپردازد و درنهایت کاال یا خدمات را انتخاب میکند.
همانگونه که مصرفکننده در پی نرخ مناس��ب و کیفیت مطلوب اس��ت،
این تفکر باید در فرهنگ تولید نیز نهادینه ش��ود تا تولید رقابتی و اقتصاد
س��الم در بازار ایجاد ش��ود؛ بنابراین در یک بازار رقابتی سالم ،تولیدکننده و
مصرفکننده در پی جلب رضایت یکدیگرند و فرهنگس��ازی مناس��ب در
زمینه شناساندن حقوق حقه مصرفکنندگان به عامه مردم ،بخشی غیرقابل
انکار در روند دستیابی به امنیت خاطر مصرفکننده است.
بیتردی��د بنگاههای اقتصادی و صاحبان صنایع برای تحقق برندس��ازی
داخل��ی و جهش در ف��روش باید در جهت اس��تیفای حقوق مصرفکننده
بیشتر تالش کنند .هرچند برخورداری از سرمایه مالی ،دانش ،تجهیزات و
دسترسی به مواد اولیه از مزیتهای تولید بهشمار میرود اما داشتن مشتری
وفادار همراه با مزیتهای فوق مهمترین ابزار و بزرگترین سرمایه است که
رکن اصلی بقا و توسعه بنگاههای اقتصادی بهشمار میرود .در واقع موفقیت
بنگاه اقتصادی در گرو رعایت حقوق مصرفکننده و حفظ مشتری است.
جهش تولید برای تحقق جهش فروش نیازمند برندس��ازی داخلی است
ت��ا در رقابت با محص��والت خارجی امکان موفقی��ت در بازارهای داخلی و
صادراتی فراهم ش��ود؛ به بیان دیگر از آنجایی که یکی از مهمترین الزامات
«جه��ش تولی��د» رقابتپذیر ب��ودن محصوالت با برند داخلی اس��ت و اگر
بخواهی��م جهش تولید به جهش در فروش منتج ش��ود و محصوالت تولید
ش��ده داخلی عالوه بر بازارهای داخلی در بازار خارجی نیز س��همی از بازار
داش��ته باش��ند ،باید برای محصوالت استاندارد ایرانی برندسازی کرد .البته
تاکید بر برندسازی داخلی به این دلیل است که کاالی برند در بازار داخلی
و صادراتی ،رقابتپذیری باالتری دارد و میتواند از رقبا پیش افتد ،اما باتوجه
به تنوع برند در بازار ،اگر محصولی با برند جدید برای نخستین بار در بازار
عرضه میش��ود ،باید از نظر نرخ وکیفیت توان رقابت با محصوالت مش��ابه
و دس��تیابی به بازارهای مختلف داخلی و خارجی را داش��ته باشد و چنانچه
سابقه حضور در بازار را داشته ،با تقویت برند سهم بازار خود را حفظ کرده
یا توسعه دهد ،زیرا در بازارهای خارجی ،رقابت سختتری را با محصوالت
مشابه خارجی خواهد داشت.
بنگاهه��ای تولی��دی و اقتصادی که با هدف تولی��د کاال و خدمات ایجاد
ش��ده باش��ند ،برای پایداری و توس��عه بازارهای داخلی و خارجی ملزم به
تولید کاالیی با کیفیت رقابتی برای جلب رضایت مش��تریان خود هس��تند
زیرا مش��تریمداری در بازار عالوه بر تقویت تولید پایدار و رقابت برای بقا،
موجب ارتقای برند ،رونق و جهش تولید ،جهش فروش و سودآوری بیشتر
میش��ود .امید اس��ت در آیندهای نهچندان دور با ارتقای مس��تمر کیفیت
محصوالت و خدمات ایرانی و راهیابی برندهای معتبر و خوشنام کشورمان
ب��ه بازارهای جهانی ،زمینه مناس��بی برای معرف��ی برندهای برتر ایرانی در
سطح بینالمللی فراهم شود.

مذاکره برای
لغو تحریمها و
صیانت از منافع
ملت ایران

رافائل گروس��ی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شنبه
شب برای دیدار با مقامات ایران و رایزنی درباره آخرین تحوالت
در فعالیته��ای هس��تهای ایران در چارچ��وب کاهش تعهدات
برجام��ی وارد تهران ش��د .این دومین س��فر گروس��ی در  ۶ماه
گذش��ته به کشورمان اس��ت .به گزارش ایرنا رافائل گروسی که
برای گفتوگو درباره آخرین تحوالت در فعالیتهای هس��تهای
ایران در چارچوب کاهش تعهدات برجامی وارد تهران ش��ده ،با

علیاکبر صالحی و محمدجواد ظریف دیدار کرد.
علیاکب��ر صالحی و رافائل گروس��ی بهمنظور هماهنگی برای
اج��رای همزمان «قان��ون اقدام راهب��ردی برای لغ��و تحریمها
و صیان��ت از مناف��ع ملت ایران» و فعالیته��ای پادمانی آژانس
مذاکره کردند.
مذاک��رات مدی��رکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتم��ی با وزیر
امورخارجه ایران و رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در حالی انجام

شد که سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی روز گذشته مجلس
شورای اسالمی بیانیه نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت اجرای
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را که به امضای  ۲۲۶نفر
از نمایندگان رسیده ،قرائت کرد .نمایندگان مجلس در بیانیهای
خط��اب به دولتیها ،آوردهاند :در صورت رفع نش��دن تحریمها،
اج��رای داوطلبان��ه پروتکل الحاق��ی از  ۵اس��فند  ۹۹متوقف و
بازرسیهای آژانس صرفا محدود به نظارتهای پادمان شود.

اصالح نشدن ساختار بودجه به اشکاالت ساختاری اقتصاد انجامید

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی
روز گذش��ته مجلس شورای اسالمی ،ضمن گرامیداشت
اعیاد مبارک ماه رجب و والدت امام جواد (ع) ،به بررسی
بودجه سال آینده در مجلس پرداخت و گفت :بودجه کل
کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولتها است و
بخش قابلتوجهی از اشکاالت ساختاری در اقتصاد کشور
بهعلت در اولویت نبودن اصالح ساختار بودجه است.
به گزارش خانه مل��ت ،وی تصریح کرد :الیحه بودجه
 ۱۴۰۰ه��م طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش��تر از
اشکاالت س��اختاری مرسوم دارای اشکاالت جدی بود و
معیشت مردم را در معرض آسیب قرار میداد .کمیسیون
تلفیق اصالحات مهمی را در این الیحه اعمال کرد و راه
تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود :در نهایت دولت
مجری بودجه اس��ت ،به همین جهت نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی تصمیم گرفتند اصالح��ات بودجه بر
عهده دولت گذاش��ته شود و مس��ئوالن اجرایی باتوجه
به ت��وان و اراده فعلی دولت تغیی��رات الزم را در الیحه
اصالحی��ه اعمال کنن��د .قالیباف گف��ت :در نتیجه این
فرآیند و رایزنیهای صورت گرفته ،خوش��بختانه دولت
هم بخش��ی از ای��ن اصالحات موردنظ��ر را اعمال کرد و
ی��ک گام در تعام��ل با مجلس به نفع مردم برداش��ت و
مجلس هم چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و
اصالحات مدنظر خود چشمپوشی کرد تا در این شرایط
اختالفات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل
مشکالت مردم نشود .وی تصریح کرد :آنچه امروز پیش
روی ماس��ت ،بودجه مطلوب مجلس نیس��ت اما باتوجه
ب��ه ظرفیتهای اجرای��ی و در تعامل ب��ا دولت حداکثر
اصالحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده
است .از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه که در چند روز
گذشته بهصورت سهش��یفته و حتی در روزهای تعطیل
وظیفه خطیر تکمی��ل الیحه اصالحیه بودجه را برعهده
داشتند ،تش��کر میکنیم .در جلسات بررسی بودجه در

مجلس نمایندگان درباره اصالحات اعمال ش��ده توسط
دولت و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون تلفیق با رای
خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.

فعالیته��ای اقتصادی مذکور در ص��در اصل  ۴۴قانون
اساس��ی جز موارد مذکور در گروه  ۳ای��ن ماده را در بر
میگیرد.

سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی در نشست علنی
روز یکش��نبه پارلمان در جریان بررسی بخش درآمدی
الیحه بودجه س��ال  ،۱۴۰۰با ردیف نخست تبصره یک
ماده واحده الیحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت
کردند .ب��ه این ترتیب میزان یک میلی��ون و  ۹۹۲هزار
و  ۷۲۰میلی��ارد ریال بهعنوان س��قف مناب��ع حاصل از
درآمدهای نفتی تصویب شد.

مجل��س با خرید گاز مایع از کش��ورهای دیگر یا تهاتر
آن با بنزین و گازوئیل ازس��وی شرکت ملی نفت ایران یا
سایر ش��رکتهای تابعه وزارت نفت موافقت کرد .بر این
اس��اس ،در بخش درآمدی بند الحاقی  ۲تبصره  ۱ماده
واحده الیح��ه بودجه آمده اس��ت :وزارت نفت از طریق
ش��رکتهای تابع��ه ذیربط مجاز به خری��د گاز مایع از
کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت
ملی نفت ایران یا س��ایر ش��رکتهای تابعه وزارت نفت
اس��ت و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر ش��ده،
نفتگاز یا بنزین صادر میکند که تمام عواید حاصل ،به
حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارتخانه واریز میشود.
قیم��ت هر کیلوگ��رم گاز مایع تحویلی به ش��رکتهای
توزیعکننده برابر دوسوم نرخ یک لیتر بنزین سهمیهای
تعیین میشود.

 وزارت نفت مجاز به خرید گاز مایع شد

 مصوبات بودجهای مجلس

رعای��ت بند (پ) م��اده ( )۱۷و جزء ( )۴بن��د (ح) ماده
( )۱۶قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب
 ۱۰بهمن  ۱۳۹۵با اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به
تامین مابهالتفاوت حاصل از منابع حس��اب ذخیره ارزی
اقدام کند.
در ادامه این بنده آمده اس��ت :در صورت تحقق درآمد
م��ازاد بر س��قف مقرر در بن��د (ب) این تبص��ره ،درآمد
حاصله براس��اس حکم بند (ب) ماده ( )۱۷قانون احکام
دائمی برنامههای توس��عه کشور به حساب ذخیره ارزی
واریز میشود.

 تخصی�ص  ۲۰درصد از درآمدهای فروش
نفت به صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه علنی
مجل��س ش��ورای اس�لامی و در جریان بررس��ی بخش
درآمدی الیحه بودجه س��ال  ،۱۴۰۰با بند (الف) تبصره
( )۱ماده واحده در ارتباط با س��هم صندوق توسعه ملی
از درآمدهای نفتی موافقت کردند .سهم صندوق توسعه
ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی
تا س��قف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز
 ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام
و میعانات گازی  ۳۸درصد تعیین میشود.

 ش�رایط خصوصیس�ازی بنگاههای دولتی
مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اس�لامی در بررسی الیحه
بودجه ش��رایط واگذاری بنگاهه��ای دولتی پس از احراز
صالحیت ب��ه نظام بانکی ،س��ازمان خصوصیس��ازی و
صندوقهای بازنشستگی را مشخص کردند.
در بخ��ش درآمدی ردیف یک تبص��ره  ۲ماده واحده
الیحه آمده است :به دولت اجازه داده میشود ،بنگاههای
دولتی مش��مول گروه ( )۱و ( )۲موضوع ماده ( )۲قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی مصوب
 ۲۵خرداد  ۱۳۸۷با اصالحات و الحاقات بعدی را پس از
احراز صالحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین
عدم بدهی معوق به نظام بانکی ،سازمان خصوصیسازی
و صندوقهای بازنشستگی ،واگذار کند.
گروه یک شامل تمامیفعالیتهای اقتصادی جز موارد
مذک��ور در گ��روه  2و  3این ماده اس��ت و گ��روه  2نیز

 دولت مجاز به برداش�ت مشروط از ذخیره
ارزی شد

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه دولت اجازه
دادن��د در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت
کمتر از سقف مقرر باش��د ،نسبت به تامین مابهالتفاوت
حاصل از منابع ،از حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
براس��اس بند ج تبصره یک ماده واحده ،چنانچه منابع
دولت از مح��ل صادرات نفت ،میعان��ات گازی و خالص
صادرات گاز در س��ال  ۱۴۰۰کمتر از سقف مقرر در بند
(ب) ای��ن تبصره ش��ود ،به دولت اجازه داده میش��ود با

 واری�ز درآمدهای م�ازاد نفتی به حس�اب
منابع عمومی دولت

بان��ک مرکزی مکلف ش��د در ص��ورت افزایش عواید
حاصل از درآمدهای نفت��ی ،درآمدهای مازاد نفتی را به
حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرحهای تملک
دارایی واریز کند.
بر این اس��اس ،در بخش درآمدی ردیف  ۳تبصره یک
ماده واحده الیحه بودجه آمده اس��ت :در صورت افزایش
عوای��د حاصل از جزء ( )۱این بند نس��بت به ردیفهای
مصوب فوقالذکر ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف اس��ت منابع حاصله را به ردیف  ۲۱۰۱۱۲جدول
ش��ماره ( )۵این قان��ون واریز کند .دولت موظف اس��ت
از ابت��دای مهر س��ال  ۱۴۰۰منابع حاصله را در س��قف
اعتب��ارات بودجه عمومی ص��رف افزایش تخصیص برای
تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کند.

تمام تحریمها باید لغو شوند
وزیر خارجه کش��ورمان تاکید کرد :امریکا نمیتواند به
برج��ام بپیوندد؛ مگر اینکه تحریمه��ا را لغو کند .تمامی
تحریمه��ا باید لغو ش��وند .ب��ه گزارش ایس��نا ظریف در
گفتوگ��وی زنده با ش��بکه پرستیوی تاکی��د کرد :ما
تعهداتی داریم که به آنها پایبند هستیم .تمام اقدامات ما
در راستای برجام است .ما قوانین کشور را که پارلمان به
آن مش��روعیت بخشیده ،اجرا میکنیم .وی ادامه داد :در
امریکا ،رئیسجمهوری میتواند از حق وتو برای مخالفت
با هر گونه تصمیمی اس��تفاده کند اما ما در ایران ،چنین
کاری نخواهی��م کرد .وی با انتقاد از درز اطالعات آژانس
بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد :این اسناد باید محرمانه
بماند .وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد :رئیسجمهوری
بایدن با سیاس��تهای دونالد ترامپ مخالفت میکند اما
در حقیقت همان سیاس��ت را دنب��ال میکند .وی گفت:

اصطالح مکانیس��م ماشه س��اخته امریکاست
و چنی��ن چی��زی در برج��ام وج��ود ن��دارد.
امریکاییها ب��رای کنترل اف��کار عمومی این
اصطالح را ایجاد کردند.
ظریف با اش��اره به رویکرد دولت امریکا در
قب��ال برجام گف��ت :تفکر س��لطهجویانه آنها
مبنی بر این است که آنچه مال من است برای
من اس��ت و آنچه برای توست ،قابل مذاکره است .آنها با
کلمات بازی میکنند تا متن برجام را تغییر دهند.
وی با بیان اینکه پس گرفتن درخواس��ت فعال ش��دن
مکانیس��م ماش��ه از ش��ورای امنیت ،امتیازدهی به ایران
نیس��ت ،افزود :آنها حقیقتی را پذیرفتهاند مبنی بر اینکه
نمیتوانند از این طریق به جایی برسند.
وزی��ر خارجه کش��ورمان گفت :اروپاییه��ا به تعهدات

خ��ود در برجام عمل نکردهاند .ممکن اس��ت
دولتهایشان درباره پایبندی به توافق حرف
بزنند اما شرکتهایش��ان به حرف واشنگتن
گ��وش میکنند .اروپاییها برای تصمیمگیری
نیازمند تایید واش��نگتن هس��تند .آنها باید از
امری��کا بخواهند ک��ه به جایگاهش��ان احترام
بگ��ذارد و اجازه دهد که به الزامات خود عمل
کنند .وی با بیان اینکه امریکا پس از بازگش��ت به برجام
باید خسارات ما را جبران کند ،تاکید کرد :ایاالت متحده
باید متعهد شود که دیگر چنین رفتاری را تکرار نکند.
ظری��ف گف��ت :م��ا درخواس��تهای زی��ادی داریم و
خواه��ان اقدام عملی ازس��وی امریکا هس��تیم ،نه حرف.
اکنون مشکل این اس��ت که بایدن در حال دنبال کردن
سیاستهای ترامپ است؛ نه اوباما.

وزیر خارجه کش��ورمان تصریح کرد :ما تنها زمانی وارد
مذاکره میش��ویم که تحریمها لغو ش��ود و رفتار امریکا
تغییر کند .بهدلیل سیاستهای امریکاست که داراییهای
ما در کره جنوبی و ژاپن بلوکه ش��دهاند .این رویکردباید
تغیی��ر کند ،اما دولت بایدن همچنان به مس��دود کردن
پول ایران برای خرید واکسن کووید  ۱۹ادامه میدهد.
ظریف با اشاره به تحوالت هستهای ایران از زمان خروج
امریکا از برجام گفت ایران اکنون ذخیره اورانیوم بیشتری
دارد؛ هرچن��د که ما هیچ کس را تهدید نمیکنیم و تنها
از ح��ق خود اس��تفاده میکنیم .بهگفت��ه وی اگر امریکا
خواهان تعامل اقتصادی با ما نیس��ت ،باید به بقیه اجازه
تجارت با ایران را بدهد .وی در پاس��خ به س��والی درباره
احتم��ال خروج ایران از برجام تاکید کرد :ایران نیازی به
این کار ندارد.

بایدن با تهران وارد مذاکره خواهد شد
نخستوزیر پیشین عراق گفت جو بایدن برای حل مسئله هستهای
با ایران وارد مذاکره خواهد ش��د .بهگزارش ایسنا به نقل از رایالیوم،
ن��وری مالک��ی ،رئیس ائت�لاف دول��ت قانونی ع��راق در گفتوگویی
تلویزیون��ی تاکید کرد :انتظار میرود دولت جدید امریکا به ریاس��ت
ج��و بایدن مذاکراتی با ایران برای حل موضوع هس��تهای انجام دهد.
وی گفت :با جو بایدن تفاهم دارم و دولت کنونی بسیار بهتر از دولت

قبلی است .باتوجه به روابطی که با رئیسجمهوری جدید امریکا دارم،
بهنظ��ر من وی در چارچوب پرونده هس��تهای با ای��ران وارد مذاکره
خواهد ش��د .نخستوزیر پیشین عراق خاطرنشان کرد :اگر هر یک از
طرفهای ایرانی یا امریکایی از ما بخواهند که برای حل بحران میان
دو کش��ور ورود کنیم ،ما مانعی نخواهیم داشت و این مسئله به سود
عراق نیز خواهد بود .نوری مالکی تاکید کرد :بازگشت روابط و از بین
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رفتن تنش ایرانی-امریکایی به سود عراق و منطقه است.
وی با اش��اره به رواب��ط خوبش با رئیسجمه��وری ،وزیر خارجه و
دول��ت جدید امریکا گفت :روابط عراق-امریکا باید تداوم یابد و دولت
کنونی امریکا خواهان خروج از عراق اس��ت .نخستوزیر پیشین عراق
همچنین تاکید کرد کش��ورش دیگر نیازی به نیروی خارجی ندارد و
از تجهیزات و نیروهای کافی برخوردار است.

همراهی نخبگان در اجرای بهتر انتخابات ۱۴۰۰

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :از نخبگان سراس��ر کشور
درخواس��ت داری��م ک��ه م��ا را در بهتر اج��را ک��ردن انتخابات
ریاستجمهوری  ۱۴۰۰همراهی کنند .بهگزارش ایرنا ،عباسعلی
کدخدایی در مراس��م اختتامیه رویداد ایدهنگاری بحران کرونا
و مش��ارکت در انتخابات ریاس��ت جمهوری  ۱۴۰۰گفت :کرونا
ویروس منحوس��ی است که جامعه بشریت را درگیر کرده و در
همه جای دنیا همه مشغول مبارزه با آن هستند .در جای جای
کش��ور ما نیز همه درگیر آن هستند .سخنگوی شورای نگهبان
افزود :همه مس��ئوالن و دس��تگاهها نیز بهدنبال آن هستند که
در حوزه مسئولیتش��ان مشکالتی که این ویروس ایجاد کرده
را مرتف��ع کنن��د .کدخدایی در ادامه با بیان اینکه باید از وزارت
بهداش��ت تشکر ویژه داشته باش��یم که در خط مقدم مبارزه با
این ویروس هستند .تصریح کرد :مبارزه و مقابله با این ویروس
نیازمند مش��ارکت همه آحاد جامعه اس��ت و فقط مس��ئوالن
نمیتوانند بار مبارزه با آن را به دوش بکش��ند .وی تاکید کرد:
از نخبگان سراسر کشور درخواست داریم که ما را در بهتر اجرا
ک��ردن انتخابات ریاس��تجمهوری  ۱۴۰۰همراهی کنند که با
وضعیت ش��یوع این ویروس منحوس بتوانیم انتخابات س��المی
برگزار کنیم ،چراکه نظرخواهی از نخبگان میتواند مش��کالت

ما را حل کند .سخنگوی شورای نگهبان افزود :در کنار سالمت
انتخاب��ات باید س�لامت مردم را مالک ق��رار دهیم ،چراکه هم
س�لامت انتخابات و هم س�لامت مردم برای ما مهم اس��ت .در
همین حال معاون کل وزیر بهداش��ت درباره ایدهنگاری بحران
کرونا و چگونگی مش��ارکت در انتخاب��ات  ،۱۴۰۰با بیان اینکه
نگران روز رایگیری نیس��تیم ،بلکه نگ��ران تجمعهای قبل از
رایگیری هستیم ،برای برگزاری انتخابات الکترونیک بهصورت
کامل پیش��نهاد داد .بهگزارش ایس��نا ،دکتر ایرج حریرچی در
مراس��م اختتامیه رویداد ایده نگاری بحران کرونا و مش��ارکت
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری  ۱۴۰۰گفت :ما احتیاج داریم
تا اطالع ثانوی س��بک زندگی را تغیی��ر دهیم و خود را با کرونا
منطبق کنیم .وی افزود :ما اصل مشارکت در انتخابات را از خود
فرد موثرتر میدانیم؛ لذا گزینه فردگذاری انتخابات را حداقل در
مورد ریاست جمهوری نباید بدانیم .وی تاکید کرد :ما در وزارت
بهداش��ت نگران روز رای گیری نیستیم؛ نگران تجمعهای قبل
از رای گیری هس��تیم .حریرچی افزود :بهنظرم شورای نگهبان
میتوان��د ،انتخاب��ات الکترونیک را در نظ��ر بگیرد؛ البته آن هم
انتخابات الکترونیک کامل .انتخابات حتما برگزار شود ولی اینکه
ببینیم چگونه باید آنرا برگزار کرد که خوب برگزار شود.

