
رئیس جمهور گفت: دولت در حد توان و امکانات ســعی 
می کند نظرات اصالحی مجلس را با حفظ شــاکله کلی 
بودجه لحاظ کند. حســن روحانی رئیــس جمهور روز 
سه شــنبه در یکصد و نودمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای 
احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، 
افزود: در بخش زیرساخت های اقتصادی هم، هدف ایجاد 
اشتغال های کوچک و متوسط و اجرای پروژه های بزرگ 
اســت. رئیس جمهور کاهش فشــار اقتصادی بر مردم، 
تامین منابع الزم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد کشور 
را در تنظیــم بودجه اولین موضوع مــورد توجه خواند و 
گفــت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجــه با واقعیت های پیش 
رو هم منابع الزم برای سرمایه گذاری های عمرانی دیده 
شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار الزم در 

نظر گرفته شده است.
روحانی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تالش بر 
این خواهد بود که همچون سال های گذشته تورم جبران 
شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر 
گرفتن همه جوانب و بررســی کارشناسانه، سعی خواهد 
کــرد تا نظرات اصالحی مجلس را با حفظ شــاکله کلی 
بودجه لحاظ کند. رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: همه 
تالش ها برای اســتفاده از راهکار های مناسب در تدوین 
و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، با هدف رسیدن 
به نتیجه مطلوب اســت تا بتوانیم در ســال آینده هرچه 
بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
کمتر کنیم. در این جلســه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در زمینه موافقت نامه های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا 
گزارش داد. رئیس جمهور پــس از این گزارش، تصریح 
کرد: عملکرد صادرات و واردات کشــور با این اتحادیه در 
طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار جدیدی 
برای صادرات محصوالت تولیدی ایران گشوده شده است. 
روحانی استفاده از ظرفیت های مختلف تجاری و اقتصادی 
منطقة اوراسیا را یکی از مهمترین فرصت های پیش روی 
کشورمان دانست و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، 
در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی از کرونا، 

بیش از گذشته اهمیت یافته است.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

شمخانی:

ایران مصمم به گرفتن 
»انتقام سخت« از عامالن 

ترور شهید سلیمانی 
است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اســالمی 
مصمم اســت با گرفتن انتقام ســخت از آمران و 

عامالن ترور شــهید ســلیمانی، از تداوم 
جلوگیری  تروریســتی،آمریکا  اقدامات 

کند.
حمــداهلل محب مشــاور امنیت ملی 
رئیس جمهور افغانســتان با دریابان 
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملــی کشــورمان دیدار و 

گفتگو کرد.

در این دیدار، شمخانی با تبیین سیاست اصولی جمهوری 
اســالمی ایران مبنی برتقویت حسن همجواری و برقراری 
روابط راهبردی با کلیه همســایگان خود، گفت: افغانستان 
به دلیل اشــتراکات و پیوندهای فــراوان میان دو ملت از 
جایگاه ویژه ای در سیاســت خارجی جمهوری اســالمی 

ایران برخوردار است.
وی با ابراز مســرت از افتتاح راه آهن 
خواف - هرات و ابــراز امیدواری از 
اینکه این پروژه بتواند نقش مؤثری 
در ارتقا و تحکیم روابط دو کشــور 
و رفــاه و پیشــرفت اقتصادی مردم 
افغانســتان داشته باشــد، ایجاد زیر 
بــرای  الزم  ســاخت های 
توســعه روابط در همه 
حیاتــی  را  زمینه هــا 
ناپذیــر  اجتنــاب  و 

توصیف کرد.
دبیر شــورای عالی 
ملــی  امنیــت 
بــا  کشــورمان 

اشاره به تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات 
مختلف بویژه مسئله گســترش تروریسم و ضرورت ایجاد 
ثبات و امنیت در منطقه بــر حمایت قاطع ایران از دولت 
قانونی افغانســتان و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان 
تهران - کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
تاکید کرد. شمخانی با بیان اینکه آمریکا در طی یک سال 
گذشته اقدامات نا امن ســاز خود را در منطقه غرب آسیا 
تشدید و با ترور ناجوانمردانه فرماندهان ارشد مبارزات ضد 
تروریســتی سردار قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس این 
رفتار را به اوج رساند، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
مصمم اســت با گرفتن انتقام سخت از آمران و عامالن این 
جنایت تاریخی، از تداوم اقدامات تروریستی، تشنج آفرین 
و ضد امنیتی آمریکا و عمالش جلوگیری و آنان را وادار به 

خروج از منطقه نماید.
وی با هشدار نسبت به تشدید و توسعه فعالیت های داعش 
در افغانســتان و خطراتی کــه از این ناحیــه برای مردم 
این کشــور و دیگر کشــورهای منطقه ایجاد خواهد شد، 
بر ضرورت هوشــیاری، همکاری و اشــتراک مساعی همه 
کشورها برای دفع شر کامل این غده سرطانی تاکید کرد.

در ادامه این دیدار، »حمداهلل محب« مشــاور امنیت ملی 

رئیس جمهور افغانستان نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی 
از سفر به جمهوری اســالمی ایران، آمادگی دولت و ملت 
افغانستان برای گسترش همکاری و تعامل با دولت و ملت 
بزرگ ایــران را اعالم و از ایران به عنــوان خانه دوم خود 

یاد کرد. 
وی، همچنین با اشــاره به حمایت های بی دریغ جمهوری 
اســالمی ایران و میهمان نوازی مردم شریف ایران از مردم 
افغانستان در طول ۴۰ ســال گذشته گفت: دولت و ملت 
افغانستان همواره قدردان محبت ها، کمک ها و حمایت های 

ایران و ایرانیان بوده و خواهد بود.
حمــداهلل محب با ارائه گزارشــی از روند گفتگوهای صلح 
در افغانستان افزود: متأسفانه علی رغم توافقات امضا شده 
میان آمریکا و طالبان، حمالت و اقدامات مخرب این گروه 

نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر صعودی نیز داشته است.
وی با تمجید ازنقش مؤثر و ســازنده جمهوری اســالمی 
ایران برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان خاطر نشان 
ســاخت: گروه طالبان با ســو اســتفاده از توافق با آمریکا 
در تالش برای تحمیل شــرایط خود و وادار ســازی دولت 
افغانســتان به تسلیم بود لیکن ما با تاکید بر مواضع اصول 

و قانونی خود مقابل زیاده خواهی آنان ایستادگی کردیم.

 وزارت اطالعات:

 ۹ اخالل گر بازار ارز 
دستگیر شدند

وزارت اطالعــات با صدور اطالعیــه ای اعالم کرد: 
۹ نفــر از صرافان که فعالیت هــای غیرمجاز ارزی 
داشتند، به اتهام پولشــویی، فرار مالیاتی و قاچاق 
ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر 
شــدند. وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: با اقدامات اطالعاتی و رصد مســتمر سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در استان آذربایجان شرقی، 
۹ نفــر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های 
غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر 
رفت منابع ارزی کشــور سهیم بوده اند؛ شناسایی 

و دستگیر شدند.
برابر بررســی های بعمل آمــده، متخلفان در قالب 
فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات 
و دســتورالعمل های معامالت ارز کــه مبادرت به 
واگذاری ارز مداخله ای برای مصارف غیرمجاز، عدم 
ثبت معامالت در ســامانه سنا، مبادله ارز با فعاالن 
و صرافی های غیرمجاز، اســتفاده از حســاب های 
شــخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور 
می کردند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق 

ارز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.
برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 

۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

گزیده ای از جلسه علنی روز گذشته مجلس

ادامه اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری

چنــد مصوبه جدید بــرای نامزدی در انتخابات ریاســت 
جمهوری، پاسخ های قانع کننده وزیر ارتباطات و آموزش و 
پرورش به سواالت نمایندگان، ماموریت ۲ نماینده مجلس 
شورای اسالمی به بین المجالس آسیایی، موافقت مجلس با 
تحقیق و تفحص از شــرکت های خودروسازی از مهمترین 
اخبار جلسه روز گذشته مجلس سورای اسالمی بود. جلسه 
علنی مجلس به ریاســت محمد باقر قالیباف برگزار شــد 
و بررســی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری اســالمی ایران،  سؤال حبیب اهلل دهمرده از وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سؤال محمدحسن آصفری 
از وزیر آمــوزش و پرورش و... در دســتور کار نمایندگان 
قرار گرفت. در این جلسه نماینده مردم زابل ضمن مطرح 

کردن ســوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
خصوص علت اجرای نشــدن طرح نصــب فیبر نوری در 
اســتان های مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان گفت که 
دانــش آموزان مناطق محروم چــه گناهی کرده اند که در 
این مناطــق به دنیا آمده و امروز با شــیوع بیماری کرونا 

از دسترسی به اینترنت و درس خواندن محروم شده اند.
در پاســخ، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات با اعالم 
اختصــاص ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان برای اتصال اســتان 
سیستان و بلوچســتان به شبکه ملی اطالعات، تاکید کرد 
که ما رســاندن ارتباطات را به تمام مناطق کشور وظیفه 
خــود می دانیم و با پیگیری های صورت گرفته ان شــاء اهلل 
مشــکل مردم سیستان و بلوچستان در دسترسی به شبکه 

ملی اطالعات زودتر برطرف خواهد شد.
در ادامه حبیب اهلل دهمرده از توضیحات محمدجواد آذری 
جهرمی در خصوص علت عدم اجرای طرح نصب فیبرنوری 
در اســتان های مرزی به ویژه سیســتان و بلوچستان قانع 
شــد. همچنین نماینده مردم اراک ضمن توضیح سوالش 
از وزیــر آموزش و پــرورش درباره  علت پرداخت نشــدن 
حق التدریس معلمان و عــدم رتبه بندی فرهنگیان گفت: 
مردم از شــعار و وعده در حوزه آموزش و پرورش خســته 
شــده اند، وضعیت موجود در آمــوزش و پرورش با عدالت 
سازگار نیست. محسن حاجی میرزایی هم در پاسخ به این 
سوال گفت که ما دو نوع معلم در سراسر کشور داریم؛ یکی 
معلمینی که از ما حقوق دریافت می کنند و دیگر معلمینی 
که عالوه بر حقوق از ما بابت کار اضافی، اضافه کار دریافت 
می کنند. حقوق هیچ معلمی در سراســر کشــور با تأخیر 
پرداخت نمی شــود و همــه معلمین آمــوزش و پرورش 
حقوقشان را ســر ماه همانند همه کارکنان دولت دریافت 
می کنند. محمدحســن آصفری هم از پاسخ وزیر آموزش 

و پرورش  قانع شــد. در ادامه جلســه علنــی و در جریان 
بررســی طرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهــوری، نمایندگان تصویب کردند کــه منصوبان مقام 
معظم رهبری نیــز می توانند به عنوان کاندیدای انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
همچنین بــا تصویب نماینــدگان مجلس مقرر شــد که 
استادان دانشــگاه ها و مدرســین حوزه علمیه نیز بتوانند 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.
نمایندگان با پیشــنهاد اســتعفای اعضای هیات رئیســه 
مجلس و اعضای شورای عالی قضایی ۶ ماه قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری به منظور کاندیداتوری در انتخابات هم 
مخالفت کردند. در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان 
در خصوص طرح اصالح موادی از قانون ریاست جمهوری،  
محمدصالح جــوکار تاکید کرد: علیرغــم این که برخی از 
افراد انتظار دارند ما لباســی در قانــون انتخابات به اندازه 
آنها بدوزیم مجلس شــورای اسالمی لباسی در تراز انقالب 
اســالمی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می تواند در 
انتخابــات حضور یابد، می کند. در جلســه علنی همچنین 
تقاضــای تحقیق و تفحص از شــرکت های خودروســازی 
بررسی شــد و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند. 
تعدادی از محکومان مهریه و خانواده هایشان هم با تجمع 
مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار تغییر قوانین مهریه 
شــدند. تجمع  کننــدگان از نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی م خواستند که به خاطر افزایش قیمت سکه فکری 
به حال محکومان مهریه کنند. سید محسن دهنوی، عضو 
هیات رییســه از ماموریت دو نماینده پارلمان برای حضور 
در بین المجالس آسیایی خبر داد. در پایان هم علی کریمی 
فیروزجانی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی 

کشور را قرائت کرد.  ایسنا

رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه فداکاری ها 
مقدمه پیروزی ها اســت و اگر کسی از حق خود نگذرد، 
اتفاقی رخ نمی دهد، افزود: ایثارگری یعنی اینکه فردی 

بیش از وظیفه از حق خود گذشت کند.
محمدباقر قالیباف در دیدار با اعضای فراکســیون شاهد 
مجلس شورای اســالمی گفت: امروز در کشور از طرف 
مردم زیر سوال هستیم، مردم از بُعد کارآمدی در کشور 
ناراضی هســتند و چون جامعه ما دینی است، در اولین 

نگاه این عدم رضایت را پای دین می نویسند. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اینکه جامعه 
ایثارگــری پای ایــن انقالب ایســتاده و هزینه مادی و 
معنوی در این راه داده است، ادامه داد: اولین دغدغه ما 
به عنوان جامعه ایثارگری این اســت که مجلس یازدهم 
باید علمدار فهم مشــترک در حل مشکالت باشد، زیرا 

بیش از دیگران احساس مسئولیت دارد. 
وی با بیان اینکه فداکاری ها مقدمه پیروزی ها هستند 
و اگر کســی از حق خود نگــذرد، اتفاقی رخ نمی دهد، 
ادامه داد: ایثارگری یعنی اینکه فردی بیش از وظیفه از 

حق خود گذشت کند.
وی همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
ما وارث دیوان ســاالری و نظام بروکراســی یکصد ساله 
گذشته هستیم که هیچ نسبتی با فقه امام خمینی )ره( 

که به قلب مردم آوردند، ندارد. 
رئیس قوه مقننه با بیــان اینکه مجلس یازدهم علیرغم 
وجود تمامی مشکالت توانسته با تصویب طرح راهبردی 
رفع تحریم ها، مســیر حوزه سیاست خارجه را در مسیر 
انقالب قرار دهد، تصریح کرد: با اصالحات بودجه ســال 
آینده، ریل اقتصاد سیاســی کشور را به نفع معیشت و 

محرومیت زدایی تغییر می دهیم.
وی تأکیــد کرد: اگر جامعه ایثارگری در مجلس به فهم 
مشــترک و روش اجرای واحد برســد، مجلس در رأس 
امــور قرار می گیرد و اگر تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده، 
به دلیل نبود اراده  آن بوده اســت.  قالیباف همچنین با 
تاکید بر اینکه مجموعه جبهه انقالب در حوزه رســانه 
ضعیف اســت، گفت: جبهه مقابل با سیستم زنجیره ای 
اهداف خود را پیگیری می کند، اما ما جمعی و با اولویت 

بندی عمل نمی کنیم.  خانه ملت

گزارش

سرنخ هایی از ترور شهید فخری زاده به دست آمده است
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از شناســایی 

سرنخ های ترور شهید فخری زاده توسط نیروهای امنیتی کشور خبر داد.
حجت االســالم مجتبی ذوالنور، با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی 
بــا وزیر و معاونــان وزیر اطالعات، گفت: ابعاد مختلــف مأموریتی وزارت 
اطالعات را در جلســه ای حدود ۶ ساعت در محل وزارتخانه بررسی کردیم. 
ابعاد مأموریتی و اقدامات خوبی که دستگاه امنیتی ما انجام داده مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت، این اقدامات نشان می دهد که دستگاه امنیتی- اطالعاتی ما توانمندی 
باالیی دارد. وی افزود: در کنار این موضوعات ابعاد مختلف موضوع ترور و شهادت محسن 
فخری زاده بررسی شــد، نیروهای امنیتی در شناسایی سرنخ ها کارهای خوب و مؤثری 
انجام دادند و به نتایج خوبی دست یافته اند. ذوالنور گفت: جامعه اطالعاتی ما با انگیزه، 

انسجام و هم افزایی موضوع ترور شهید فخری زاده را پیگیری می کنند.  خانه ملت

باید کالس قانون اساسی برای روحانی برگزار کنیم
نماینده دماوند در مجلس با بیان اینکه خســارت 8 ســاله دولت روحانی 
صدها برابر جنگ 8 ســاله با صدام اســت، از اظهارنظر رئیس جمهور در 
باره عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی انتقاد کرد و 
خواستار حضور روحانی در کالس قانون اساسی شد. سید احمد رسولی نژاد 
روز گذشــته در جلسه علنی و در تذکر شفاهی اظهار داشت: روز دوشنبه 
شــاهد سخن پراکنی رئیس جمهور بودیم که به نظرم وی نه حقوقدان است و 
نه حقوق خوانده، ضمن این که اطالعی هم از قانون اساسی ندارد. وی تصریح کرد: باید 
کالس قانون اساســی برای حســن روحانی برگزار کنیم. وی در تذکری به وزارت جهاد 
خواستار اعطای خوراک دام به دام های سبک از سوی این وزارتخانه شد. رسولی نژاد در 
تذکر خود خواستار توسعه مترو در حال احداث تهران پردیس به شهر دماوند شد، ضمن 
این که اعالم کرد فاضالب پردیس، رودهن و بومهن باید سریع تر ساخته شود.  فارس

کشف تخلفات گسترده دولت در اجرای قانون بودجه ۹۸
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی با اشاره به کشف تخلفات 
بسیار گســترده دولت در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹8 کل کشور، 

گفت: برای ما مشخص نیست که چرا دولت قانون را اجرا نمی کند!
 حجت االســالم علیرضا سلیمی، با اشاره به اعالم وصول گزارش تفریغ 
بودجه ســال ۱۳۹8 کل کشور در مجلس گفت: مجلس با بهره گیری از 
یافته هــای این گزارش، می تواند از یک طرف برای بودجه ریزی ســال بعد 
تصمیمات دقیق تر و صحیح تری اتخاذ کند و از طرف دیگر برای فعال کردن و 

پویا کردن بخش های تنبل دولت، وارد عمل شود.
و دولت را به تحرک وادار کند؛ واقعا جای تعجب است که چرا باید دولت تا این 

اندازه سنگین بوده و به زمین چسبیده باشد!  مهر

روحانی:  

دولت در حد توان سعی می کند نظرات 
اصالحی مجلس را در بودجه لحاظ کند
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دستاوردهای دولت هونولولو

رییس جمهور هونولولو سخنرانی کرده و هر چقدر 
می گویم  روز  سیاست  روزنامه  مدیرمسئول  به 
است  مهمی  آدم  هونولولو  رییس جمهور  آقاجان! 
و حرفهایش از این صدمن یک غازها نیست و باید 
به خرجشان نمی رود که  را منتشر کنیم  تمامش 
نمی رود. می گوید اصاًل هونولولو کجاست که رئیس 

جمهورش اهمیت داشته باشد؟
غنی  خیلی  فرهنگی  لحاظ  به  هونولولو  می گویم: 
تاریخ و فرهنگ دارد و  است و دو سه هزار سال 
استراتولوژی...استراتژی مهم  استراپژیکی...  نظر  از 
فقط  می گوید  و  نمی آورد  خودش  روی  به  است 

اندازه یک ستون روزنامه برایش جا بگذارید.
این  به  جمهور  رئیس  است؟  درست  این  آخر 
بزند و ما  ارزشمندی  این  به  زحمتکشی حرفهای 

فقط همین یک ستون را ... استغفراهلل!
چانه  بعد  و  است  باریک تر  مو  از  ما  گردن  فلذا 
پایین  از  مضاعف  فشار  و  باال  از  بسیار  زدن های 
را  قطور  چندان  نه  ستون  یک  همین  توانستیم 
چیز کنیم. یعنی یک ستون را به ایشان اختصاص 

بدهیم که شما را به تماشایش دعوت می کنیم.
دوران  در  ما  می گوید:  هونولولو  جمهور  رییس 
فعالیت خود در نصف روستاهای کشور گازرسانی 
از  قبل  هونولولو  روستاییان  که  حالی  در  کردیم 
انقالب اصال رنگ لوله کشی گاز را هم ندیده بودند. 
البته بماند که در آن زمان نیویورک و پاریس هم 
گازکشی نشده بود اما باالخره به هر جان کندنی 
بود توانستیم. قبل از انقالب هونولولو فقط ۲۲ هزار 
روستا از نعمت آب بهره مند بودند و ما این عدد را 
به بیش از دوبرابر رساندیم و حاال ۳۳ هزار روستایی 
از  برخوردارند. )دوستان  نعمت آب  از  هونولولویی 
اتاق فرمان اشاره می  که شخص منافق و معاندی 
به نام آلبرت انیشتین این حرف ما را مسخره می 

کند که البته ما به این جوسازی ها عادت داریم(
هونولولو  مستضعف  آحاد  از  یک  هر  به  ماهانه  ما 
یکصدهزار تمبان ) تمبان واحد پول کشور هونولولو 
است( پرداخت می کنیم البته چون باید منابعش از 
یک جایی تأمین بشود چهارماه پیش از هر یک از 
آحاد مستضعف پنج میلیون تمبان به بهانه خرید 
سهام بورس دریافت کرده ایم و دومیلیون تمبان را 

در صندوق دولت ذخیره کرده ایم.
ممکن است بعضی از بدخواهان دولت هونولولو به 
معیشتی  یارانه  نوع  چه  این  که  بگیرند  خرده  ما 
است؟ من از همین تریبون قاطعانه اعالم می کنم 
که شما غلط می کنید. بیجا می کنید که به دولت 
حال  هر  به  می گیرید.  اشکال  هونولولو  پاکدست 
جبران  جایی  یک  از  را  بودجه  کسری  این  باید 
از کجا می آوردیم که توی شکم مردم  می کردیم. 
بریزیم؟ از خرج سفر بچه های معصوم خودمان به 
ملت  به  و  بزنیم  نمی توانستیم  که  اروپا  و  آمریکا 
بدهیم. ما در هونولولو فقیر نداریم. هر فقیری که 
میان  در  دیگر  کند  تحمل  را  ما  اقتصاد  نتوانست 
ما نیست. ما در هونولولو حتی یک گرسنه نداریم 
چرا که صندوق های فلزی زیادی را در خیابان های 
گرسنه اش  کس  هر  که  کرده ایم  تعبیه  هونولولو 
بشود می تواند برود و هر چقدر که دلش خواست از 
آنجا خوراکی بردارد. من اهل وعده و وعید نیستم 
اگر  البته  کرده ام.  عمل  گفته ام  که  چه  هر  به  و 
تحریم های ظالمانه دولت متخاصم کشور »جابلقا« 
نبود االن شاهد رشد اقتصادی بهتری هم بودیم. 
دنبال آدرس درست مشکالت می گردید یک  اگر 
سری به »جابلقا« بزنید که همه مشکالت زیر سر 
آن نامردها است. من یک گالیه هم از مردم دارم 
مقاومت  کنم. چرا  مطرح  آنها  با  باید صادقانه  که 
می کنید؟ چرا کم نمی آورید؟ دور از جانتان چرا 
نمی میرید؟ من که نمی توانم هونولولو را با این همه 
جمعیت اداره کنم. چرا اینقدر از دولت توقع دارید؟ 
چرا در فضای مجازی هشتگ »واکسن بخرید« را 
ترند جهانی می کنید؟ اصاًل چرا اینقدر اصرار دارید 
دولت  با  مردم  همکاری  رسم  این  بمانید؟  زنده 
نیست. خجالت بکشید. توبه کنید. دست از تضعیف 

ما بردارید.
درباره بحث واکسن هم یک نکته را عرض کنم. ما 
»واکسن بخر« نیستیم. این دندان لق را بکنید و 
دور بیندازید. ما به هزار و یک دلیل واکسن کرونا 
را خریداری نخواهیم کرد. دلیل اولش این است که 
پولی برای این سوسول بازی ها نداریم. دلیل دوم 
اینکه اگر پول بدهیم هم دولت متخاصم »جابلقا« 
بس  از  خسته ام  االن  فروشد.  نمی  واکسن  ما  به 
فلذا  برای مردم شریف هونولولو زحمت کشیده ام 

خودتان ۹۹۹ دلیل دیگر را پیدا کنید.
موضوع دیگر مربوط به انتخابات سال آینده ریاست 
جمهوری هونولولو است که از همین تریبون از همه 

آحاد دعوت می کنم که حماسه بیافرینند.

قالیباف:

با اصالح بودجه سال آینده، ریل اقتصاد 
سیاسی کشور را به نفع معیشت تغییر می دهیم
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