
رئیس جمهــور با اشــاره به تبلیغــات ناروای رســانه های 
ضدایرانی درباره واکسن کرونا گفت: ایران در پی ساخت و 
خرید واکسن است اما آمریکایی ها کارشکنی کردند و اعالم 
شد باید دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 

آمریکا اجازه دهد.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفــت: درمدت 10 ماهی که از 
شــیوع کرونا عبور کردیم و وارد ماه یازدهم شدیم، به طور 
مرتب حداقل هفته ای یک جلسه در ستاد و چند جلسه در 
کمیته های مختلف هماهنگی، البته غیر از قرارگاه و وزارت 

بهداشت که شبانه روز فعال هستند، برگزار شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: خوشحالیم که در کشور منطقه 
قرمز نداریــم. تقریبا منطقه نارنجی هم نداریم و بیشــتر 
کشور منطقه زرد است و باید این شرایط را حفظ کنیم. از 
مــردم که با همه وجود و توان با رعایت پروتکل ها بویژه در 
شب یلدا که از حیث دیدار خانوادگی برای مردم مهم بود، 
توجه کردند و همچنین از نیروی انتظامی و صدا وسیما که 
ذهن ها را آماده کردند تشــکر می کنم و امیدوارم شب یلدا 

تاثیری بر این روند نگذاشته باشد.
روحانــی خاطرنشــان کرد: وقتــی ایران را با کشــورهای 
پیشرفته و اروپا مقایسه می کنیم، عقب نیستیم. در کارکرد 
همه عوامل تاثیر گذار، بســیار مهم است و باید این شرایط 
را پایدار نگهداریم و پایدار ماندن یکی از مسائل بسیار مهم 
ما اســت. وی ادامه داد: فوت صد و سی و خرده ای هم زیاد 
است و اگر زیر صد هم برویم خیلی زیاد است. اولین مساله 
پایدار ماندن وضعیت کنترل شده است. ما شاهد جهش این 
ویروس در کشورهای دیگر مخصوصاً در انگلیس هستیم که 
از انگلیس عبور کرده است و به دیگر کشورهای اروپایی هم 

رسیده اســت، باید مراقبت بیشتری از مسافرانی که از این 
منطقه عبور کرده اند و ورودی ها داشته باشیم تا این ویروس 

جهش یافته مردم را گرفتار نکند.  
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همیشــه باید مراعات کنیم 
در یک شرایط عادی نیستیم و در شریط کرونایی هستیم، 
اظهار داشــت: شــهادت حضرت زهرا )س( در پیش است؛ 
مردم نســبت به خاندان رسالت عشق می ورزند و این حق 
آنها اســت اما رعایت پروتکل های بهداشتی شرعی است و 

آنها هم از ما همین را می خواهند.
وی در مورد واکســن گفت: این رســانه های ضد ایرانی که 
خیلی هم پر رو هستند واقعیت ها را تحریف می کنند و روی 
موج ســوار می شوند. مدتها گفتند همه دنیا واکسن می زند 
و ایران پــول ندارد یا دارد نمی توانــد پرداخت کند. مردم 
توجه کنند از همان روزهای اول یکی از اقدامات ســاخت 
واکســن و خرید واکســن بود. رئیس جمهور تصریح کرد: 
تمامی تبلیغاتی که می شد نادرست و ناروا است. بله؛ ایران 
حتماً به دنبال ساخت واکسن است و همزمان هم به دنبال 
خرید واکسن تایید شده هستیم. حتما آمریکایی ها در این 
کار کارشکنی کردند و فعالیت خبیثانه و رذیالنه در همه جا 
از ســوی آمریکایی  ها است. چطور می توان به شما)آمریکا( 
اعتماد کرد. شــما که در دزدی معروفید. شــما که مترصد 
هستید پولی از ما پیدا کرده تا آن را بگیرید. چگونه می توان 

به شما اعتماد کرد. فکر نکنید مشکلی نداریم.
وی اضافه کرد: پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را از 
کوواکس بخریم ولی آنها گفتند باید اوفک اجازه دهد. آنها 
آنقدر مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترسانده اند. پول را 
تهیه کرده، آن کشور با انتقال پول موافقت کرده، اوفک هم 
قبول کرده ولی گفتند پول ابتدا باید بانک آمریکایی بیاید.

روحانی در مورد نقش FATF در تهیه واکســن کرونا بیان 
داشــت: من کاری ندارم که FATF موثر اســت یا نه؛ اما 
مــا ۴ الیحه دادیم که دوتای آن تصویب شــد و دولت هم 

می خواهد دوتای دیگر آن هم تصویب شود.
وی ادامه داد: مردم فکر نکنند ما مشکل نداریم. اینکه مقام 
معظــم رهبری گفتند تحریم را بــی اثر کنید ما هر لحظه 
داریــم این کار را انجام می دهیــم. هر لحظه که پولی وارد 
کشور و کاالیی صادر می شود، بدانید ساعت ها برای این کار 
جنگیده شده است. این کاری است که از سال ۹۷ ساعت ها 
و لحظه ای انجام شده است. روحانی بیان داشت: آنروزی را 
که واکســنی را خریدیم و وارد کشور شد به دقت به مردم 
گزارش داده شــود. اگر اینکار نشود دوباره یک بازی جدید 
شروع خواهد شد. بگویید که چند واکسن وارد شده، به چه 
افرادی تزریق شــده است. این واکسن چه شد، از بازار آزاد 

سر در آورد و داستان ها شروع می شود.اولویت ها برای تزریق 
واکسن مشخص است. آنهایی که بیماری زمینه ای دارند و 

کادر درمان، اولویت های ما هستند.
وی در مورد ویروس جهش یافته انگلیســی بیان داشت: ما 
اول باید پیشــگیری کنیم اما اگر با این مشکل روبرو شدیم 
همین ماسک گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
امید ما به آینده نباید کاهش یابد. به هر حال بشــر بر این 
ویروس پیروز خواهد شد و حتماً هم واکسن مطمئن داخلی 

یا خارجی ساخته می شود. 
رئیس جمهور در خاتمه خاطر نشــان کرد: در این شرایط 
چاره ای جز آموزش غیرحضوری نداریم و شــاید در آینده 
آموزش حضوری شــود؛ اما فعالیت اقتصادی و کار و تولید 
باید به ســرعت ادامه یابد و در کنار آن حوزه بهداشــت و 

درمان هم تقویت شود.  فارس 

الیاس نادران:

اگر دولت بر نظر خود اصرار 
کند الیحه را به شورای نگهبان 

ارسال می کنیم
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 1۴00 مجلس گفت: چنانچه 
دولت با اصالحات کارشناســی مجلــس همراهی نکند و روی 
مواضع خود ایستادگی کند، اصالحات الزم را انجام و الیحه را 

برای شورای نگهبان ارسال می کنیم.
الیاس نادران در حاشــیه نشست کمیســیون متبوعش گفت: 
کلیات الیحه بودجه در کمیســیون در حال بررســی اســت؛ 
بررسی به این معنا که نمایندگان دولت و مدیران ارشد حضور 
پیــدا کردند و ابعاد مختلف بودجه، الزامات بودجه، آثار بودجه 
در حوزه پولی، تورم، رشــد اقتصادی، ســرمایه گذاری و توزیع 
بین بخش های خصوصــی برای نمایندگان توضیح می دهند تا 

نمایندگان بتوانند تصمیم گیری درستی داشته باشند.
وی افزود: در جلسات بعد کمیسیون تلفیق به جز وزیر اقتصاد 
و دارایی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه از سایر وزرا، رئیس 
بانک مرکزی و ســایر نماینده ها دعوت خواهیم کرد، همچنین 
مرکز پژوهش ها، دیوان محاســبات و سایر نهادهای نظارتی و 
پژوهشی که در خصوص بودجه نظری داشته باشند نیز دعوت 

خواهند شد.
رئیس کمیســیون تلفیــق بودجه 1۴00 مجلس بــا تاکید بر 
اینکــه تعجیلی برای رأی گیری کلیات الیحــه بودجه نداریم، 
تصریح کرد: ما در ابتدا بررســی ها را در حد اقناع برای اعضای 
کمیســیون انجام خواهیــم داد و از نظــرات نماینده دولت، 
کمیسیون و بخش های مختلف طبق آیین نامه داخلی استفاده 

خواهیم کرد.
نادران یادآور شد: در مجلس دو سه بحث اساسی در این زمینه 
وجود دارد؛ نخست اینکه نماینده ای نیست که به صورت تام از 

الیحه بودجه دولت دفاع کند یا الیحه را عملیاتی بداند یا بگوید 
که این الیحه آثار منفی اقتصادی ندارد. دومین بحث در ارتباط 
بــا نظر جمعی از نمایندگان مبنی بر رد الیحه بودجه 1۴00 و 

تصویب بودجه چند دوازدهم است.
وی ادامــه داد: گروهی دیگــر از نمایندگان از جمله خود بنده 
معتقدیــم که حداکثر تالش برای تعامل با دولت برای تصویب 
بودجه با اصالحات اساســی الزم است به نوعی که رویکردهای 
مجلس در اصالح بودجه را اعمال کنیم مثال بودجه را دو سقفی 
ببندیــم، دو زمانی کنیم و نامه رهبر معظم انقالب در پاســخ 
به ریاســت جمهوری برای برداشــت از صندوق توسعه ملی را 
اعمال کنیم. رئیس کمیســیون تلفیــق بودجه 1۴00 مجلس 
بیــان کرد: در حوزه مالیات، اوراق و در حوزه های برداشــت از 
نفت نظرات اساســی عمیقی وجود دارد که قابل اعمال است. 
انضباط مالی دولت، توزیع عادالنه منابع برای مصارف مختلف 
حقوق، دستمرد، بازنشسته ها، سایر هزینه های بین دستگاه ها و 

رعایت عدالت در پرداخت ها هم مورد نظر قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ما بــا مجموعه اصالحات در طرف مصارف و در 
طرف منابع می توانیم یک بودجه قابل دفاعی را به صحن علنی 
ارائــه دهیم و با همکاری نماینــدگان در صحن به کلیات رأی 

دهیم و وارد جزئیات اساسی شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه اظهار کرد: در حقیقت 
ما دنبال این هستیم که دولت با اصالحات کارشناسی مجلس 
همراهی کند امــا اگر دولت بر روی مواضع خود ایســتادگی 
کنــد، اصالحات الزم را انجام و الیحه را برای شــورای نگهبان 
می فرســتیم و اگر تصویب نشــد به ناچار اصالحــات را کنار 
می گذاریــم و بودجه چند دوازدهم بــه دولت می دهیم تا امور 
دولت برای چند ماه اول ســال اداره شــود و با رایزنی با دولت 

درباره بودجه تصمیم گیری کنیم.
نادران در پاســخ به اینکــه آیا نظرات مجلــس درباره اصالح 
ســاختار در الیحه بودجــه 1۴00 اعمال خواهد شــد، گفت: 
بعضی از اصالحات فوق العــاده مهم مانند بحث نفت، خوراک 
پتروشــیمی، انضباط مالی در پرداخت حقوق ها، رعایت عدالت 
در توزیع عادالنه بودجه های عمرانی بین استان های مختلف را 

حتما در بودجه 1۴00 اعمال می کنیم.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا از اجــرای منع تردد 
درون شهری از ساعت ۲1 تا ۴ 
بامداد در شهرهای با وضعیت 

زرد کرونا خبر داد.
رئیســی روز شــنبه  علیرضا 
و  مصوبات  آخریــن  دربــاره 
مباحث مطرح شــده در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
افزود: یکی از مصوبات جلسه در این زمینه بود که با 
توجه به ارزیابی های انجام شــده در کشور و گزارش 
دانشــگاه های علوم پزشــکی، یکی از اقدامات بسیار 
مؤثر که هزینه کمــی دارد و باعث ایجاد محدودیت 
شدید نمی شود، منع تردد درون شهری از ساعت ۲1 
تا ۴ بامداد است که بسیار مؤثر بوده و مصوب شد که 
در شهرهای زرد نیز این منع تردد از ساعت ۲1 تا ۴ 

بامداد ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: وضعیت بیماری کرونا که اروپا و آمریکا 
را در بر گرفته در جلســه بررســی شــد. با توجه به 
تغییراتی که در ویروس کرونا و رفتار آن اتفاق افتاده، 
مرور شده است. تعداد ابتال در دنیا از مرز ۸0 میلیون 
نفر گذشــته است. در کشــور ما وضعیت به گونه ای 
اســت که در حال حاضر در ۳0 اســتان روند کامال 
نزولی اســت. روند بیماری در استان مازندران نزولی 

نشده است.
رییســی گفت: در حال حاضر شهر با وضعیت قرمز 
کرونا نداریم و ۳۳0 شــهر زرد و 10۸ شهر نارنجی 
هســتند که امیدواریم این شــهرهای نارنجی نیز به 
مرور به ســمت وضعیت زرد حرکــت کنند و میزان 

ابتال و بستری در شهرهای مختلف کمتر شود.
وی افزود: این دســتاورد نتیجه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و همه دســتگاه های اجرایــی و مردم و 
بازاریــان و اصناف و بســیج و نیروهــای انتظامی و 
اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی است. معاون وزیر 
بهداشت اظهار کرد: بحثی در هفته گذشته مبنی بر 
بازگشایی پایه های اول و دوم ابتدایی مطرح شده بود 
که دانش آموزان بتوانند در مدارس حضور داشــته 
باشند که در کمیته تخصصی رأی نیاورد و همچنان 
مــدارس غیرحضوری خواهد بود تا شــرایط بهتری 
فراهم شــود. بعــد از اجرای واکسیناســیون و قطع 
زنجیره انتقال ویروس کرونا امیدواریم در سال آینده 
به سمت بازگشــایی مدارس حرکت کنیم. بنابراین 
مدارس همچنان غیرحضوری خواهد بود و پیشنهاد 
حضور پایه های اول و دوم ابتدایی هم مصوب نشــده 

است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: در حال 
حاضر میزان بســتری در کشــور روزانه بیش از ۴0 
درصــد کاهش یافته و مرگ و میــر نیز بیش از ۵0 

درصد کاهش داشته است.
وی افزود: دورهمی های خانوادگی و شــب نشینی ها 
می تواند بسیار مؤثر باشد و اگر رعایت نشود، ممکن 

است شاهد پیک مجدد بیماری باشیم.
رییسی اظهار کرد: اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد، 
۵0 هزار بستری بیشتر داشتیم و با اجرای طرح های 
اخیر شــاهد کاهش ۵0 درصدی بستری و در نتیجه 
۷ هزار و ۵00 مرگ و میر کمتر اتفاق افتاده اســت. 

 ایرنا

امیر حیدری:

مرحوم پورداراب سند 
واقعی دفاع مقدس بود

فرمانده نیــروی زمینی ارتش گفت: مرحوم ســرتیپ 
پــورداراب از جمله افســرانی بود کــه در دوران دفاع 
مقدس نقش بی بدیلی از خود به یادگار گذاشت و سند 

واقعی دفاع مقدس بود.

امیر کیومرث حیدری در مراســم تشــییع پیکر امیر 
سرتیپ دوم »سعید پورداراب« که روز گذشته در ستاد 
فرماندهی این نیرو برگزار شــد،گفت: امیر پورداراب از 
یادگاران دوران دفاع مقدس و همرزم و همراه شهدا بود 
که جان و هســتی خود را در طبق اخالص گذاشت و 

منشأ ثمرات فراوانی شد.
وی افــزود: فرماندهــی که پیکر مطهرش بر دســتان 
همرزمانش تشــییع می شــود، مصداق عینی انســان 
با شــرافت و والیتمداری اســت که لحظه ای در انجام 
وظایفش درنگ نکرد و با جانفشانی در جبهه های حق 

علیه باطل حاضر شــد. فرمانده نزاجــا گفت: ارتحال 
شــهادت گونه این فرمانده نامی دوران دفاع مقدس را 
به محضر رهبر معظم شــهدا و خانواده شریف و صبور 
وی تســلیت عرض می کنم. وی اضافه کرد: جبهه های 
جنوب کشــور اگر زبان باز کننــد، حدیث مفصلی از 
رشادت های والیتمدارانه، تالش های مجدانه و اقدامات 
شجاعانه و عاشقانه او را خواهند گفت؛ مرحوم سرتیپ 

پورداراب سند واقعی دفاع مقدس بود.
فرمانده نزاجا یادآور شــد: امیر پــورداراب جنگ را با 
فرماندهی گردان تجربه کرد و ســپس به عنوان افســر 

عملیات لشــکر کار را ادامــه داد و در نهایت به عنوان 
فرمانده تیپ و جانشین لشــکر ۲1 حمزه درآمد. امیر 
حیدری تأکید کرد: کســب دو نشــان فتح از دستان 
نورانی فرمانده معظم کل قــوا برازنده امیر پورداراب و 
بیانگر رشادت های او در دوران دفاع مقدس بود؛ چراکه 
دریافت ۲ نشــان فتح برای یک فرمانده، بســیار نادر 
بوده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: 
ان شــاءاهلل خداوند او را با شــهدا محشــور کند و ما را 

ادامه دهنده راه این فرمانده والیی قرار دهد.
  روابط عمومی ارتش

ادامه از صفحه اول
وی در ادامه افزود:»در این اواخر شاهد افزایش خطر 
از ســوی ایران در رابطه با اسرائیل هستیم«. وی در 
رابطه با اقدامات احتمالی ایران به دلیل ترور چندی 
پیش دانشــمند هســته ای ایران، ابراز نگرانی کرد. 

تهران، اسرائیل را متهم به این قتل کرده است.
رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته؛ »به تازگی 
از افزایش تهدیدهای ایران علیه اســرائیل خبرهایی 
می شنویم. اگر ایران و شریکانش، جنبش حزب اهلل 
اقدامی علیه اسرائیل انجام دهند، آنها خواهند فهمید 
که بهای سنگینی خواهند پرداخت. این مواضع که 
از سوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مطرح 
شــده است، بی ارتباط با انتشار فیلم ساخته شده از 
ترور شــهید فخری زاده نیســت، این فیلم پیش از 
ترور ســاخته شــده بود و در آن نشان داده می شود 
که برنامــه ریزی برای ترور دانشــمند ایرانی دقیق 
انجام شــده اســت و پس از ترور منتشر شده است. 
دریافت هایی که »آویو کوخاوی« رئیس ستاد ارتش 
رژیم صهیونیستی از آنها نام برده است، ترس از قدرت 
پاسخگویی ایران را در سخنان او نشان می دهد.قدر 
مسلم ایران مصمم به انتقام است و چنین واکنش ها 
و تهدیداتی نمی تواند جمهوری اســالمی را از انتقام 
منصرف کند.مقامات رژیم صهیونیستی به این سخن 
۳1 سال پیش رهبر ایران در جمع رزمندگان لشکر 
ثارااهلل کرمان و در کنار سردار سلیمانی فرموده بود؛ 
»می بینم در آینده  ملتمان، آن روزی را که ملت ما به 
عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن 
به او، حمله  کننده را پشیمان خواهد کرد؛ ملتی که 
تعرض به خود را با قدرت جواب خواهد داد، ملتی که 
قدرتها هوس حمله و تعرض به او را باید از فکر خارج 
کنند، به این عنوانها ما ملت ایران در چشم ملتهای 

دیگر و در تاریخ معرفی خواهیم شد.

گزارشسرمقاله

طرح شهید سلیمانی نمونه ای نتیجه بخش و نیاز به تقویت دارد
نایب رئیس مجلس در جلســه ستاد ملّی مبارزه با کرونا گفت: طرح شهید 
حاج قاسم ســلیمانی مدلی موفق از مردمی شدن وظایف حاکمیتی است 
که نتیجه بخش است و نیاز به تقویت و مدل شدن در سایر حوزه ها دارد.
سّید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه روز شنبه   ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: طرح شهید حاج قاسم سلیمانی مدلی موفق از مردمی شدن 
وظایف حاکمیتی اســت، از این رو به برادران و خواهران بســیجی ام خدا قوت 

می گویم و از آنان سپاسگزارم.
وی گفت: پیشنهاد می کنم که به صورت هفتگی از عملکرد بسیج در طرح شهید سلیمانی 
در ســتاد ملی کرونا گزارش داده شود، هم از باب تشکر از بسیجیان که زحمت می کشند 
و هم از این باب که اگر در مســیر اقدامات آنها موانعی وجود دارد بتوانیم موانع برداریم. 

 خانه ملت

تحریم دارویی ایران مصداق تروریسم است
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس گفت: تحریم دارویی ایران از سوی 
کشــورهای غربی مصداق تروریسم اســت و حقوق بشر به ابزاری برای 
رســیدن آنان به اهدافشــان تبدیل شده اســت. محمد سرگزی افزود: 
متأسفانه امروز حقوق بشر به ابزاری در دست سلطه گران برای رسیدن 
به برنامه ها و اهدافشان تبدیل شده است و از تحریم به عنوان ابزاری برای 
تنبیه کشــورهای مخالف خود استفاده می کنند. وی تصریح کرد: در برجام 
قرار بود که تحریم های کشــورمان به ویژه در حوزه دارویی برداشــته شود اما نه تنها 
برداشــته نشد، بلکه دشــمنان با مکانیزم های دیگری این تحریم ها را افزایش دادند. 
ســرگزی گفت: از طرف دیگر اتحادیه اروپا دنبال آن بود که یک خط اعتباری تعریف 
کند تا بتواند از این طریق کاالهایی را که تحریم شــده است به ویژه در حوزه دارو به 

کشورمان دهد اما این خط اعتباری هیچ موقع راه نیفتاد.  مهر

FATF تکمیل کننده پازل برجام است
 نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: FATF تکمیل کننده 
جورچیــن و پازل برجــام در اعمال تحریم ها علیه جمهوری اســالمی 
ایران اســت. عباس گودرزی نماینده مــردم بروجرد در مجلس افزود: 
طرف های غربی که در برجام نتوانســتند روزنه هایی در بحث دور زدن 
تحریم ها از ســوی ایران را در قالب برجام مسدود کنند و به دنبال فشار 
بیشتر بر ملت ایران هستند سعی دارند از طریق کنوانسیون های FATF به 
اهداف خود برسند.  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گردانندگان 
کنوانســیون های FATF آمریکا، رژیم صهیونیســتی، عربستان و امثال آن هستند که 
همواره در طول ســال های مختلف تمامتالش خود را برا یاعمال فشــار بر ایران به کار 
گرفته اند. گودرزی گفت: دســتور رهبر معظم انقالب برای بررسی دوباره اف ای تی اف 

بوده و هیچ اعالم نظری مبنی بر موافقت یا مخالفت در آن دیده نمی شود.  فارس

چهل سال بعد در چنین روزی
محموله واکسن به زودی می رسد
شــایعه نخریدن واکسن مربوط به استکبار جهانی 
اســت و در آینده نزدیک نخستین واکسن کوبید 

1۹ وارد کشور خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی اخبار، دکتر پریناز همتی 
_رییــس کل بانک مرکزی_ بــا اعالم این مطلب 
افزود: ما سر ســالمتی مردم با هیچ کسی معامله 
نمی کنیــم و اعتقاد داریم پول چرک کف دســت 
است. وی افزود: پدر مرحومم هم قصد داشت این 
واکســن را بخرد اما آمریکای جهانخوار تمام منابع 

بانکی ما را محدود یا مسدود کرده بود.
پریناز همتی ورود واکسن کوبید ۳۸ را تکذیب کرد 
و افزود: دیگر آنقدر پول نداریم که از این واکســن 
جدیدها بخریم اما برای تهیه واکســن کوبید 1۹ 

هیچگونه محدودیتی نداریم.
وی در پاســخ خبرنگاری که پرســید مگر کوبید 
1۹ در چهل ســال پیش ریشــه کن نشده است، 
خاطرنشان کرد: ریشه کنی کوبید 1۹ هیچ خللی 
در تصمیم ما وارد نخواهد کرد و چون به مردم قول 

دادیم این واکسن ها را خریداری می کنیم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود دالر چهل 
میلیون تومانی را نتیجه عملکرد نادرست سازمان 
بورس دانست و گفت: نوسانات بازار بورس این بال 
را سر نرخ دالر آورده  وگرنه من دالر را در نرخ سی 

و هشت میلیون تومان تثبیت کرده بودم.
پریناز همتی با حمله شدید به فضای مجازی گفت: 
از همه رسانه هایی که هنوز از انتشار کاریکاتورهای 

مرحوم پدرم دست برنداشته اند شکایت می کنم.
وی افزود: پدر من با چاپ بی رویه اسکناس موافق 
نبود اما قبول کنید امضای رییس کل بانک مرکزی 

روی اسکناس و چک پول خیلی حال می دهد.
ایشــان تصریح کرد: من راه پدر را تا آخرین لحظه 
ادامه می دهم و  مردم شــریف ایران باید بدانند تا 

انتقام ریال را از دالر نگیرم آروم نمی گیرم.
رییــس کل بانــک مرکزی بــا رد ادعــای انزوای 
ایــران در اقتصاد جهانی، تاکید کــرد: هنوز با دو 
کشــور دنیا ارتبــاط اقتصادی داریم کــه یکی از 
آنها "سیرالون"..."ســریال ون"... سری ویالون" ... 
عذرخواهی می کنم "سیرالئون" است و یکی هم 

کشوری دیگر که با ما تعامل دارد.
وی در پاســخ خبرنگاری که از اســم کشــور دوم 
پرسیده بود، گفت: تلفظ نام آن یکی کشور سخت 
است اما همینقدر بگویم که مردم خیالشان راحت 
باشــد چون این کشــور هم دریا دارد هم رودخانه 

دارد و هم میوه های جنگلی اش شیرین است.
دکتر پریناز همتی در پایان از رســانه ها خواســت 
تا از جنگولک بازی، اقدامــات ایذایی و تحریکات 
ددمنشانه دست بردارند تا بانک مرکزی در آرامش 

به کارش برسد.

رئیس جمهور:  

ایران در پی ساخت و خرید واکسن است اما آمریکایی ها کارشکنی کردند
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
مدارس همچنان غیرحضوری است

اجرای منع تردد از ساعت ۲۱ در شهرهای با وضعیت زرد کرونا


