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گزارش

اميرعباس رسولي

اروپاييها چرا بعد از گذشت 56ماه از برجام كانال اينستكس را قطرهاي راهاندازي كردند؟

5

تکرار وعدههای سرخرمنی با سراب اینستکس!

هفته گذش�ته بود ك�ه وزارت خارج�ه آلمان
با انتش�ار پيامي از ارس�ال اولين محموله به
ايران در چارچوب اينستكس (سازوكار ويژه
مالي اروپ�ا براي تجارت با ته�ران) خبر داد و
پس از آن موج�ي تصنعي از س�وي جماعت
خوشبين به غ�رب در فضاي مج�ازي و پس
از آن در س�طح رس�انهها به راه افتاده است،
مبني بر اينكه بايد همچنان ب�ه آينده روابط
يكس�ويه ميان اي�ران -اروپ�ا امي�دوار بود!

تالش براي سرپوش گذاش��تن بر بدعهديهاي
مس��تمر كش��ورهاي اروپاي��ي و حت��ي نق��ض
چندينباره توافق هستهاي طي چهار سال و نيم
اخير از سوي جريان خوشبين به غرب در حالي
است كه اروپاييها از همان روز 18ارديبهشت ماه
سال  1397كه رئيسجمهور اياالت متحده رسماً
خروج اين كشور را از برجام اعالم كرد ،تعهدات
و وعدههاي پيدرپي را با هدف خريد زمان براي
امريكا به طرف ايراني ارائه دادند كه مهمترين آن
راهاندازي كانال مالي «اينستكس» بود.
به بيان بهتر اروپاييها از ارديبهشتماه سال97
تا به امروز قريب به دو س��ال ط��رف ايراني را به
وعدههايي دلخوش و اميدوار كردهاند كه اساساً
قابليت اجرايي نداش��ته يا اگ��ر قابليت اجرايي
ش��دن داش��ته ،مطلقاً ارادهاي ب��راي انجام آن
وعدهها وجود نداشته اس��ت؛ كمااينكه طي 24
ماه گذشته اروپاييها تنها به ثبت كانال موسوم
به اينس��تكس اقدام كرده و هفته گذش��ته و در
آس��تانه گام بعدي «كاهش تعهدات هس��تهاي
توس��ط ايران» كه گويا خروج از پروتكل الحاقي
است ،اروپا كانال اينستكس را به صورت نمادين
و سمبليك بعد از گذشت بيش از  700روز وارد
فاز اجرايي كرد.
برقراري اينستكس ناكافي است
در دسامبر سال گذشته فرانسه ،آلمان و بريتانيا،
سه كشور اروپايي امضاكننده برجام ،از پيوستن
ش��ش كش��ور اروپايي ديگر (بلژيك ،دانمارك،
فنالند ،هلند ،نروژ و سوئد) به اينستكس؛ سا زوكار
مالي كه ب��راي كماثر ك��ردن تحريمهاي امريكا
عليه ايران و ايجاد يك كانال تجاري ايجاد شده،
اس��تقبال كرده بودن��د .در همان زم��ان معاون
وزير خارجه چين در نشس��ت خب��ري با عباس
عراقچي ،معاون وزير امور خارجه ايران در پكن،

از اروپاييها خواس��ته بود اجراي اينستكس را با
سرعت بيشتري دنبال كنند.
رئيسجمهور كش��ورمان در گفتوگوي تلفني
با مكرون ،رئيسجمهور فرانس��ه ني��ز گامهاي
اوليه برداشته شده را در راس��تاي برقراري ساز
و كار اينس��تكس مثبت ،ولي ناكافي برشمرد و
گفت« :اين مسير نبايد تنها منحصر به كاالهاي
پزشكي و غذايي باش��د و بايد بتوانيم از آن براي
تأمين تمامي نيازمنديهاي كشورمان استفاده
كنيم».
س��خنگوي دس��تگاه ديپلماس��ي درباره اولين
تراكن��ش مالي اينس��تكس ه��م عن��وان كرد:
«اينستكس مقدمهاي است كه كشورهاي اروپايي
به ساير تعهداتش��ان عمل كنند .اينستكس في
نفس��ه تعهدي نيست ،آنها اينس��تكس را ايجاد
كردند كه راهي باش��د ب��راي اج��راي تعهدات

دفاعی

رئيس س�تاد و مع�اون هماهنگكننده ارت�ش جمهوري
اسالمي ايران اعالم كرد رژه  ۲۹فروردين برگزار نميشود.

به گزارش فارس ،دريادار حبيباهلل س��ياري ،رئيس س��تاد و
معاون هماهنگكننده ارتش جمهوري اس�لامي ايران صبح
ديروز در نشست خبري اظهار داشت :از سال  ۱۳۵۸كه فرمان
امام براي رژه ارتش صادر شد ،هرساله اين رژه باشكوه برگزار
شده اس��ت .رژه يكي از برنامههاي نمايش قدرت است و توان
بازدارندگي را ب��ه نمايش ميگذارد ،باعث خوش��حالي مردم
ميشود و به دشمنان هم نشان ميدهد كه جمهوري اسالمي
ايران توان بازدارندگي را دارد.
س��ياري ادامه داد :در سالجاري ش��رايط متفاوت شده است

يازدهگانهاي كه بعد از خ��روج غيرقانوني امريكا
از برجام داده بودند .چندينبار به تعويق افتاد و
يك سال و نيم طول كش��يد .اخيرا ً تراكنش را با
چند صد هزار يورويي انجام داده و آن هم با دارو و
تجهيزات پزشكي .انتظار ايران اين است كه بقيه
تعهدات را انجام دهند و اين مبادالت و ارتباطات
ميتواند از طريق اينستكس باشد».
موس��وي افزود« :راهاندازي اينستكس را به فال
نيك ميگيري��م ،ولي همه تعه��دات اروپاييها
نيست».
قطرهاي از تعهدات دريايي برجام
همانطور كه سخنگوي دستگاه سياست خارجه
تصريح كرده اس��ت ،اينس��تكس با هدف ايجاد
مس��يري براي اجراي تعهدات يازدهگانه برجام
اس��ت كه اروپاييها براس��اس متن برجام ملزم
به اجراي��ي ك��ردن آن ش��دهاند و از  23تيرماه

س��ال  1394تاكنون حتي بخ��ش اندكي از آن
تعهدات را نيز اجراي��ي نكردهاند؛ يعني قريب به
56ماه ،اروپاييها هيچ كدام از تعهدات مندرج در
متن توافق هستهاي را اجرايي نكردهاند و طرف
ايراني در اين مدت تمام تعهدات فني ،سياسي،
حقوقي و اقتص��ادي برجام را به بهترين ش��كل
ممكن براس��اس دو مرجع حقوقي و فني برجام
اجرايي كردهاند.
آژانس بينالمللي انرژي اتم��ي بهعنوان مرجع
فني برجام در گزارشهاي دورهاي خود به كرات
تأييد نم��وده كه جمهوري اس�لام اي��ران تمام
تعهدات خود را اجرايي كرده است و از سوي ديگر
كميسيون مشترك برجام در دو سطح معاونان
وزراي خارجه دوطرف مذاكره و همچنين وزراي
امورخارجه دو كش��ور تصريح و تأكيد كرده كه
ايران به تمام مفاد برجام پايبند بوده است.

محمدجواد ظري��ف در يكي از موضعگيريهاي
خود در ۱۴ارديبهشت ماه سال  98در گفتوگو
با پايگاه لوبالگ ميگوي��د« :اروپا همانطور كه
ش��ما بهدرس��تي گفتيد به كمتر از ۱۰درصد از
تعهداتش عمل كرده اس��ت ،در واق��ع ،بيش از
صددرصد در بيانيههاي عموم��ي و كمتر از يك
درصد در پايبندي واقعي به تعهداتش».
وزير ام��ور خارج��ه كش��ورمان همچنين در
 96/14/12در گفتوگ��و با روزنام��ه اعتماد با
گاليه نس��بت به رويك��رد اروپاييه��ا در قبال
برج��ام تصريح ميكن��د« :در ح��ال حاضر دو
گروه برجام را نق��ض كردهاند؛ امري��كا و اروپا؛
امريكاييها به دليل سياس��تهاي واشنگتن و
اروپاييها به دليل سياس��تهاي امريكا ».وي
در  98/5/31در مؤسس��ه امور بينالملل نروژ
(نوپي) با تأكي��د بر اينكه «ما هي��چ منافعي از
برجام به دس��ت نياورديم» ميگويد« :ما هيچ
منافعي از برجام به دست نياورديم و من درباره
جزئيات پيشنهاداتي كه مطرح شده با مكرون
گفتوگو ميكنم».
قابليت جديد اينستكس
رفتار امروز اروپاييها از يك الگوي ثابت با عناصر
مشخص بهره ميبرد مبني بر اينكه ميتوان با دادن
وعدههاي درازمدت و با هدف تضعيف جمهوري
اس�لامي ايران ،دولتم��ان را پاي مي��ز مذاكرات
غيرهستهاي نيز كشاند .براساس همين الگو برجام
صنعت هستهاي را به حالت تعطيلي كشاند و عامل
بازگرداندن و بسيط شدن تحريمهاي ضدايراني
ش��د و امروز تالش ميكند تا مان��ع از اجراي گام
بعدي كاهش سطح تعهدات برجامي توسط ايران
كه براساس گفتههاي مقامات كشورمان خروج از
پروتكل الحاقي است ،شود.
بهترين راهكار براي به بنبست كشاندن اهداف
امروز اروپاييها آن است كه گام بعدي (كه گام
نهايي باش��د) كاهش س��طح تعهدات برجامي
توسط كش��ورمان عالوه بر آنكه شامل خروج از
پروتكل الحاقي باشد ،موارد مهمي ديگري را نيز
شامل شود؛ ايران بايد در قالب بيانيهاي رسمي از
توافق هستهاي «خروج مشروط» كند و براساس
اين بيانيه جه��ت اخذ تضمي��ن عيني ،مكتوب
با قابليت اج��را از اروپا ضرباالج��ل كوتاهمدت
تعيين كند.

تغيير در نحوه برگزاري رژه  ۲۹فروردين
و با توجه به بيماري كرونا و مصوبات ابالغي از س��وي س��تاد
ملي مبارزه با بيماري كرون��ا ،بنابر تدبير فرماندهي كل ارتش
و هماهنگي با س��تادكل نيروهاي مسلح ،براي كمك به بحث
پيشگيري از بيماري ،ارتش جمهوري اسالمي ايران طرحي را
بهعنوان جايگزين مراس��م رژه گراميداشت  ۲۹فروردين روز
ارتش جمهوري اسالمي ايران پيشبيني و تصويب كرده است.
اين طرح رژه خدمت با ش��عار مدافعان وطن -ياوران سالمت
است كه در سطح كشور اجرا خواهد شد.
وي در تشريح اقداماتي كه قرار اس��ت در اين طرح جايگزين
انجام شود ،تصريح كرد :در روزهاي منتهي به  ۲۹فروردين و
روزهاي بعد از آن اقدامات گس��تردهاي را ب��راي رفع آلودگي

اماكن عمومي و سطح شهرها انجام خواهيم داد .در رسيدگي به
بيماران در مناطق محروم ،غربالگري با اعزام تيمهاي پزشكي،
كمك نيروي انساني به مراكز درماني ،كنترل ورود و خروج و
رفع آلودگي خودروها در ورودي و خروجي شهرها اقداماتي را
انجام خواهيم داد.
س��ياري با بيان اينكه طرح جايگزين رژه از امروز در سراس��ر
كشور آغاز خواهد ش��د ،افزود :همچنين تختهاي بيشتري
را براي اختصاص به ش��بكه بهداش��ت و درمان كش��ور آماده
كردهايم.
معاون هماهنگكننده ارتش با اشاره به در پيش بودن سالروز
شهادت سپهبد شهيد علي صياد شيرازي عنوان كرد :با توجه به

شرايط كشور و بيماري كرونا طرح جايگزيني براي گراميداشت
سالروز ش��هادت شهيد صياد ش��يرازي و روز شهيدان در نظر
گرفته شده است .اين طرح تحت عنوان «سپهبدهاي اخالص»
خواهد بود كه براي گراميداشت سه سپهبد شهيد يعني سپهبد
شهيد قرني ،سپهبد ش��هيد صياد ش��يرازي و شهيد سپهبد
حاجقاسم سليماني است.
س��ياري در پايان خاطر نشان كرد :هر سه س��پهبد شهيد ما
انس��انهايي مؤمن ،مخلص ،واليتمدار و شهادتطلب بودند
كه بهعنوان فرماندهان الگو در نيروهاي مسلح مطرح هستند و
سيره اخالقي آنها بهگونهاي ميباشد كه قابل استفاده نسلهاي
بعدي است.

گزارش 2

رس�انههاي اصال حطل�ب ب�ا ع�دم موقعيتشناس�ي
س�عي دارند با كاس�بي سياس�ي دوقطبي خاص�ي را به
جامعه الق�ا كنند؛ دوقطبي اش�تباهي كه جاي دوس�ت
و دش�من را عوض ك�رده و تحريمه�اي ظالمان�ه امريكا
را نميبين�د ام�ا س�عي ميكن�د ب�ه كش�وري ك�ه در
بح�ران كرون�ا در كن�ار اي�ران بوده اس�ت حمل�ه كند!

به گزارش راه دانا؛ اين روزها كه كش��ورمان درگير مقابله با
شيوع ويروس كروناس��ت برخي گروههاي سياسي به دنبال
صيد ماهي خود از اين آبگل آلودند و در واقع منتشركننده
ويروس كروناي سياسي هستند.
در همين حين درحالي كه امريكا ايران را تحريم كرده است
و حتي اجازه ارس��ال دارو و لوازم بهداش��تي به كشورمان را
نميدهد و مانن��د هميش��ه اروپاييها با اينك��ه در ظاهر از
اقدامات خشونتآميز و ضدبشري امريكا انتقاد ميكنند اما
در عمل همراهي تام و تمامي با كاخ سفيد براي ضربه به ملت
ايران دارند ،يك جريان سياس��ي دنبال درس��ت كردن يك
دوقطبي اشتباه است.
كش��ورهايي مانند چين س��عي كردهاند با وج��ود همه اين
تحريمها به كش��ورمان كمك كنند و چندين محموله اقالم
بهداشتي به كشورمان ارسال كردهاند .در ميان كارشكنيهاي
كش��ورهاي غربي اين روزها ديده ميشود كشورهايي مانند
چين ،ژاپن و كرهجنوبي با اهداف بشردوستانه از ارسال دارو
و لوازم بهداش��تي گرفته تا موارد ديگر به كمكرس��اني به
كشورمان بپردازند.
اين در شرايطي است كه كش��ورهاي غربي نه تنها كمكي
به ايران نكردند ،بلكه س��د راه ارس��ال اقالم بهداش��تي و
درماني به كشورمان ش��دند ،اما در ظاهر س��عي كردند با
ژست بشردوستانه باطن سياه خود را توجيه كنند .حضور
افرادي با عنوان «پزش��كان بدون مرز» كه در ميان آنها نه
تنها متخصص بيماريهاي عفوني نبود ،بلكه پزشك نيز به
همراه نداشتند و اقالم كمي را به كشورمان با خبرسازيهاي
تبليغاتي ارسال كردند كه به اندازه اقدامات خيران محلي
كشورمان هم نميشود ،نمونه بارز اين بازيهاي سياسي و
رسانهاي است.

تخريب رابطه ايران و چين به نفع كيست؟

«دوقطبيسازي كاذب» در رسانههاي كاسب كرونا

دوقطبيسازي اشتباه عليه چين
در اين شرايط بود كه «كيانوش جهانپور» سخنگوي وزارت
بهداشت انتقادي را نسبت به چينيها ابراز داشت كه «چانگ
هوا» سفير چين آنرا رد و سعي كرد توضيحاتي در اين زمينه
ارائه كند .اين موضوع باعث شد تا سوءاستفادهكنندگان به
سرعت دس��ت به كار ش��وند و دوقطبي مطلوب خود را در
فضاي ويروس كرونا رقم بزنند.
اما موضع جهانپور توسط برخي اصالحطلبان هم مورد نقد
قرار گرفت .از جمله «عباس عبدي» كارش��ناس سياس��ي
اصالحطلب نوشت« :اين نوع توجيهات كمكي به حل مشكل
نميكند .البته نميخواهم بگويم فقط ايران دچار خطا شد.
خطاي غربيها به ويژه ترامپ و بوريس جانسون چنان بود
كه روي هر اشتباه ديگري را سفيد كردند .چينيها هم چه

راست گفته باشند و چه دروغ،كارشان به خودشان و منافع
كشورشان مربوط است».
وي افزود« :به نظرم بد نيس��ت نسبت به پروتكل شناسايي
سازمان بهداشت جهاني اعتراض شود كه به احتمال فراوان
منشأ بخش مهمي از نارساييها در تش��خيص بهنگام اين
ويروس بوده است».
جالب است در اين ميان برخي رسانههايي كه عمدتاً نزديك
به دولت و اصالحطلبان هستند كاسب كرونا بوده و توئيت
سفير چين با مضمون دعوت به همدلي و يادآوري ضرورت
همكاريها براي مقابله با توطئههاي كرون��ا را به دروغ و با
مغلطه به عنوان تهديد از موضوع باال جلوه دادهاند.
جالب است همين رسانهها كه كمكهاي بشردوستانه چين
را در نظر نميگيرند رد كم��ك ظاهري غربيها كه با هدف

ژست سياسي و نه كمك واقعي بود را با جنجالسازي زيادي
تقبيح كردند اما حاال با ناديده گرفتن كمكهاي كشورهايي
مثل چين سعي دارند با دوقطبيسازي آشكار اختالفاتي در
اين حوزه ايجاد كنند.
در ش��رايط بحراني كه بايد دوس��ت و دش��من را به خوبي
بشناس��يم و همكاريهاي الزم براي مقابله با اين ويروس
منحوس را انجام دهيم برخي با كارشكني سعي دارند از كاه
كوه بسازند و با ايجاد اختالف واهي آب در آسياب دشمنان
انقالب از جمله امريكا بريزند.
رسانههايي كه دوست و دشمن را اشتباه گرفتهاند
رسانههايي كه در اين حوزه كارشكني ميكنند اين روزها در
برابر كارشكنيهاي غرب و به ويژه امريكا در مقابله با ايران
آنهم زماني كه ويروس كرونا س�لامت كشورمان را تهديد
ميكند ،سكوت اختيار كردهاند.
درحالي كه جامعه جهاني و حتي سازمان ملل نيز خواستار
لغو تحريمهاي ظالمانه امريكا در زمان بحران ش��ده است
«دونالد ترامپ» رئيسجمهور امريكا در دروغي آشكارا بيان
ميكند هيچگونه درخواس��تي براي ارسال و كمك دارو به
ايران صورت نگرفته است!
البت��ه اروپا و امريكا اي��ن روزها خود در جدال س��رقت و
راهزني اقالم بهداشتي كش��ورهاي ديگر به شدت درگير
هستند و در اين زمان نميتوان انتظار داشت اين كشورها
با حسن نيت نس��بت به ايران اس�لامي كه هميشه با آن
خصومت داش��تهاند ،ن��گاه كنند ،اما ماج��را وقتي جالب
ميش��ود كه برخي رس��انههاي مرعوب و ش��يفته غرب
اين م��وارد را نميبينند و با يك انتقاد س��خنگوي وزارت
بهداشت سعي در عقدهگشايي عليه كشوري كه تا به امروز
در ماجراي شيوع كرونا با كشورمان همكاري كرده است،
ميپردازند؛ موضوعي كه در اين شرايط حاد بيماري كرونا
نه تنها به نفع مردم و سالمت جامعه نيست ،بلكه به ضرر
جامعه نيز است ،اما نگرش س��ياه سياسي برخي رسانهها
حتي موقعيتس��نجي هم ن��دارد و به امنيت و س�لامت
كشورمان در اين حوزه نميانديش��د و اهداف كور خود را
پي ميگيرد.

 چين دنبال منافع خود است ،اما...
عبداهلل گنجي در توئيتي نوش��ته است:بخشي از
جريان اصالحات اراده كرده است اكنون كه راهي
به سوي امريكا نيست آب باريكه دوران تحريم را با
هدف انتقام از نظام ببندد .حمالت رسانهاي و اين هماني دانستن
چين و امريكا را در اين راس��تا بايد ارزيابي كرد .چين دنبال منافع
خود اس��ت اما حمايت از منتقدان امريكا در ش��رايط سخت جزو
منافعش اس��ت .چین تنها کشور جهان اس��ت که قابلیت بالفعل و
بالقوه برای عبور از تحریم امریکا را دارد.
........................................................................................................................
حاميان غرب به دنبال تخريب روابط ايران و چين
سيدامير سياح در توئيتي نوشته است :هدف امريكوفيلها تلخ كردن روابط
ايران وچين است .يكروز با حمايت از داعشيهاي اويغور .يك روز با توهين
به شي در تهران .يكروز با دهنكجي سويا .يك روز هم با متلك آمارچيني
يا قرنطينه چيني .اگر تهران و پكن زيادي صميمي شوند ،چينتحريم را
بياثر ميكند و بازي برجام و مذاكره تمام ميشود؛ ماجرا روشن است؟
........................................................................................................................
عليه چين به نفع امريكا!
احمد قديري در توئيتي نوشته اس��ت :پيش از برجام و زدوبند با
امريكا خط تخريب روسيه را پيش گرفته بودند تا جايي كه ايران
را مستعمره اين كش��ور ناميدند و پروژه «رفيق آيتاهلل» را كليد
زدند .اكنون نيز چي��ن را تخريب و موضع خصمان��هاي براي آن
ترس��يم ميكنند تا امريكا را تطهير و مذاكره و معاملهاي ديگر را
تسهيل نمايند.
........................................................................................................................
بيخبري زيباكالم
فريد ابراهيمي در توئيتي نوش��ته اس��ت :زيباكالم اطالع داره كه در
اسكاتلند براي تعطيلي مشروب فروشيها در شرايط بحران كرونا قانون
تصويب كردن و اين رو به رخ ما ميكش��ه .اما اطالع نداره كه در كشور
خودش ،حرم امام رضا(ع) و امامزادهها و نمازهاي جمعه و جماعات رو
براي غلبه بر كرونا تعطيل كردن.
........................................................................................................................
غرب بدون روتوش
نعيم رحيمي در توئيتي نوش��ته است۱۴ :كش��ور آفريقايي مجبورند
۸۵درصد از ذخيره خارجي را در بانك مركزي فرانسه نگهداري كنند.
هنوز كشور توگو و تقريباً ۱۳كشور آفريقايي ديگر ،بدهي مستعمراتي
خود را بهفرانسه ميپردازند!
........................................................................................................................
سود خجالتآور!
بالعوض كرونايي كه هيچ،
كبري آسوپار در توئيتي نوشته است :كمك
ِ
دولت ميخواهد از همان وام يك ميليوني به مردم ،س��ود هم بگيرد!
دوربين مخفي اس��ت؟! كمكي كه نه نقدي ،بلكه اعتبا ِر خريد است و
در واقع دولت از پولي كه ميداند خرج روزانه ملت ميشود ،ميخواهد
۱۲درصد سود بگيرد! ربا تعريف ديگري دارد؟ بحث شرعي بماند ،شرم
نميكنند؟!
........................................................................................................................
دولت بايد ريزحسابها را بفرستد
الياس نادران توييت زده كه :مجوز برداش��ت يك ميليارد يورو از
صندوق توسعه ملي براي جبران هزينههاي كرونايي مردم صادر
ش��ده .قب ً
ال هم براي س��يل  ۹۸چنين مجوزي صادر شد .آقايان
دولت بدانند كه بايد ريزحساب اين هزينهها را به مجلس يازدهم
بفرستند!
........................................................................................................................
استاندارد دوگانه براي طلب مرگ!
مجتبي دانشطلب نوشته است :اصالحطلبها سالها گفتند نگوييد
«مرگ بر امريكا» به جاي اين كارها شعار همزيستي و دوستي بدهيم
و گفتوگو كنيم اما همين دلقكها س��ال  ۸۸چنان عربده «مرگ بر
روسيه» و «مرگ بر چين» ميزدند كه معلوم شد مشكل فقط دشمني
با امريكاس��ت واال مرگ و نابودي براي مخالفان امري��كا را خيلي هم
دوست دارند.

معاون اول رئيسجمهور:

برخيكشورها
مانعانتقالتجهيزاتپزشكيبهكشورشدهاند
در روزهاي نخس�ت كرون�ا ،وقتي كاالهاي س�فارش ش�ده
ما آم�اده بارگيري به س�مت ايران ب�ود ،برخي كش�ورها به
بهانه تحريم مانع از ارس�ال اين محمولهها به كش�ور شدند.

به گزارش تسنيم ،اسحاق جهانگيري صبح ديروز پس از بازديد
از خط توليد ماس��ك در ش��هرك صنعتي نصيرآباد رباط كريم
گفت :در دوران سخت كرونا و در روزهاي ابتدايي با توجه به نبود
آمادگي الزم با محدوديتهايي براي تأمين نيازهاي كادر پزشكي
و مردم مواجه بوديم ،اما امروز با حركتي جهادي و با جهش توليد
توانس��تهايم تجهيزات موردنياز مقابله با كرونا را در داخل كشور
توليد كنيم.
وي با بي��ان اينكه در روزهاي نخس��ت مجبور بودي��م ملزومات
موردنياز بهداشتي و درماني را از كشورهاي ديگر وارد كنيم ،اظهار
داشت :متأس��فم كه بگويم در آن مقطع وقتي كاالهاي سفارش
شده ما آماده بارگيري به سمت ايران بود ،برخي كشورها به بهانه
تحريم مانع ارسال اين محمولهها به كشور شدند.
جهانگيري ادامه داد :همزمان با گس��ترش بح��ران كرونا بخش
صنعت و فرزندان كشور در حوزه صنعت تالش كردند تا نيازهاي
كشور در زمينه ماسك و موادشوينده را فراهم كنند كه نمونه آن
همين واحد توليدي است كه با تغيير خط توليد ،در حال حاضر به
دنبال تأمين ملزومات كشور است و در آيندهاي نزديك قرار است
تعداد نيروهاي خود را به 4هزار نفر افزايش دهد.
معاون اول رئيسجمهور ضمن اع�لام قدرداني دولت از موافقت
رهبر انقالب با درخواست دولت براي برداشت يك ميليارد دالر
از صندوق توس��عه ملي براي تأمين هزينههاي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و جبران آسيبهاي وارده از كرونا گفت:
مقام معظم رهب��ري در موافقت خود با اين موض��وع بر دو نكته
مهم تأكيد كردند .نخست توليد داخلي و دوم استفاده از ظرفيت
شركتهاي دانشبنيان .شركتهاي دانشبنيان در مقطع كنوني
به خوب��ي وارد عمل ش��ده و در زمينه توليد تجهيزات پزش��كي
اقدامات مناسبي انجام دادهاند.
جهانگيري با اشاره به اينكه بخشهايي از بنگاهها با مصوبه ستاد
مقابله با كرونا در اين مقطع تعطيل شدند ،اظهار داشت :به هتلها،
رس��تورانها و كس��ب و كارهاي اينچنيني براي اينكه با مشكل
مواجه نشوند به شرط حفظ شاغالن خود وامهاي با سود ترجيحي
12درصد و بازپرداخت دو ساله پرداخت خواهيم كرد.
معاون اول رئيسجمهور بار ديگر با تشكر از مقام معظم رهبري
گفت :در اين ايام هر درخواس��تي كه دولت از ايشان داشتند در
كوتاهترين زمان پاسخ مثبت دادهاند .قطعاً موافقت با پرداخت يك
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي ميتواند به بخش بهداشت و
درمان كش��ور كمك كند تا پيامدهاي منفي اين دوران كاس��ته
شود.

