
در تجمع مقابل مجلس
مالباختگان موسسات اعتباری 

خواستار تعیین تکلیف خود شدند
جمعی از مالباختگان موسسات اعتباری روز )چهارشنبه 
3 دی( مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. در 
این تجمع، مالباختگان با سر دادن شعارهایی خواستار 
تعیین تکلیف هرچه زودتر اموال از دســت رفته خود 
شدند. مالباختگان از موسســات اعتباری کاسپین و 
ثامن الحجج بوده و با در دست داشتن پالکاردهایی و 
سر دادن شعار خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر 

اموال از دست رفته خود شدند.  فارس

خبر

دبیر شــورای نگهبان گفت: در شــرایطی که به دلیل سوء 
تدبیر های برخی مســئوالن مردم با مشــکالتی همچون 
گرانی و تورم مواجهه هستند، رئیس جمهور اظهارت خالف 

قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می کند.
آیــت اهلل احمد جنتــی روز چهارشــنبه در نطق پیش از 
دســتور خود در جلسه این شورا با توصیه به همگان برای 
خوانــدن و عمل کردن به کتاب چهل حدیث امام خمینی 
)ره( گفت: اخیراً توفیق شد برای چندمین بار چهل حدیث 
امام خمینی را بخوانم و در آن تدقیق کنم. یکی از گناهان 
بزرگی که در این کتاب بحث شده و آثار و تبعات سنگینی 

دارد، غیبت کردن است.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی این گناه کبیره »نیمه 
رایج شده«، افزود: طبق روایت اگر کسی مرتکب این گناه 
شود اعمال خوبش به فرد غیبت شونده می رود و اعمال شر 
غیبت شــونده به فرد غیبت کننده منتقل می شود؛ از این 

رو همگان باید مراقب باشــیم که آلوده به گناهان مختلف 
به ویژه غیبت نشویم.

دبیر شــورای نگهبان در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تاکید بر اینکه متأســفانه در ســخنان برخی از مسئوالن 
همچنان بحث مذاکره با آمریکا دیده می شــود، گفت: پس 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اختالفات 
و شــکاف های عمیق و قدیمی در این کشــور روز به روز 
افزایش پیدا کرده و موجب آبروریزی آنها شــده؛ علیرغم 
کینــه توزی های ســران رژیم آمریکا علیــه مردم خوب 
کشورمان، عجیب است که عده ای همچنان بر طبل مذاکره 
با آمریکا که سراسر درگیر مشکالت خودش است، می زنند.

آیت اهلل جنتی متذکر شد: همان طور که بارها رهبر معظم 
انقالب فرمودند، عالج مشکالت کشور، در توجه و تکیه بر 
ظرفیت های داخلی اســت که امیدواریم مسئوالن به جای 
نگاه به خارج کشــور، به خود آمــده و ظرفیت های عظیم 

داخلی را فعال کنند. وی در بخش ســوم ســخنان خود با 
ابراز تأسف از اظهارات نادرست و حاشیه ساز رئیس جمهور 
درباره مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تاکید کرد: 
من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سو تدبیریهای 
برخی مســئوالن مردم با مشکالتی همچون گرانی و تورم 
مواجهه هســتند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای 
رئیس جمهور اظهارت خالف قانون اساســی علیه شورای 
نگهبــان مطــرح می کنند که اصاًل در شــأن او نبود. دبیر 
شــورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان بر اساس نص 
صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهده اش قرار گرفته 
شــامل تطبیق مصوبات با شــرع مقدس و قانون اساسی، 
نظارت بر انتخابات و تفســیر قانون اساسی عمل می کند. 
آیت اهلل جنتی در خاتمه ســخنان خود ابراز امیدواری کرد 
که مســئوالن آرامش کشور را بهم نزنند و به وظایف قانونی 

خود عمل کنند.   روابط عمومی شورای نگهبان

رئیس جمهور درباره جلسه دولت با مجلس شورای اسالمی 
در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه بحث و 

بررسی انجام گرفت و نظرات به هم نزدیک تر شد.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز 
گذشــته هیئت دولت اظهار داشت: در ایام میالد باسعادت 
پیامبر عظیم الشــأن جهان، حضرت عیســی مســیح)ع( 
هســتیم که ایام مبارکــی برای همه پیــروان این پیامبر 
بزرگوار و همه مسیحیاِن هم وطن ما خواهد بود. البته جای 
تبریک برای همه بشــریت هم دارد که ایشان پیامبر صلح 
و دوستی بود و همان طور که خود او بیان کرد، مایه برکت 

برای جایی بود که در آن جا حضور می داشت.
رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: تأکید 
می کنم که علیرغم فشــارهایی که هم از ناحیه تحریم ها و 
جنــگ اقتصادی و هم از ناحیه ویــروس کرونا بر مردم ما 
فشــار بود، حرکات خوبی در ســایه حضور و ایثار مردم و 

خادمان مردم در دولت و قوای دیگر شاهد هستیم.

روحانــی بیان کرد: بودجه ســال آینــده پیام های مهمی 
برای اقتصاد ســال آینده داشت و جامعه ما امروز در عمل 
این پیام را به خوبی دریافت کرده اســت؛ پیام بودجه این 
است که ســال آینده با امسال و ســال های قبل از لحاظ 
سیاســی، اقتصادی و تحوالتی در زمینــه بودجه عمرانی 
متفــاوت خواهد بــود، هم چنین تقدیم بودجــه انتظارات 
مردم را نســبت به ســال آینده مثبت کرد و می بینیم که 
در هفته های اخیر تحــوالت مثبتی در بخش های اقتصاد، 

کشاورزی و خدمات را مشاهده می کنیم.
وی هم چنین درباره جلســه دولت با مجلس در بررســی 

بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: 
اصول و چارچوب بودجه به گونه ای است که می تواند برای 
سال آینده دستگیری بسیار خوبی برای قشر کم  برخوردار 
داشــته باشد و یکی از ویژگی های بودجه سال آینده پیش 
بینی 25 درصدی افزایش برای حقوق بگیران و بازنشستگان 
و مستمری بگیران است. از طرف دیگر صنعت نفت تحرک 

بسیار خوبی خواهد داشت و در بودجه کامال مشهود است 
که رقم تولید و صادرات نفت را با شرایط سال آینده پیش 
بینی کردیم و این یک تحرک بزرگی را در زمینه اقتصادی 
بــه وجود خواهد آورد؛ هم چنین منابــع مورد نیاز ارزی و 
ریالی که برای ما به وجود خواهد آورد. ارزش پول ملی در 
بودجه سال آینده مدنظر بوده که حائز اهمیت است تا در 
ســال آینده اقتصاد ثبات بیشتری شاهد باشد و امیدواریم 
چابک ســازی دولت و واگذاری سهام و توسعه بازار سرمایه 
را انجام دهیم که نقش بســیار ارزشــمندی برای شادابی 
اقتصاد بورس داشــته و دارد. طبیعت بورس این است که 
فراز و نشــیب دارد ولی در مجمــوع وقتی بورس را با یک 
سال گذشــته مقایسه می کنیم معلوم است که در مجموع 

رشد خوبی داشته و بازار بسیار مهمی برای جامعه است.
روحانی اظهار داشــت: در آن جلسه در برخی مواردی که 
مورد بحث و ســوال بود به جمع بندی خوبی رسیدیم که 
امیدواریم که در کمیسیون تلفیق با حضور سازمان برنامه 
و بودجــه بتوانیــم بودجه را در زمان مناســب با تصویب 
نماینــدگان دریافت کنیم و برای ســال آینده برنامه ریزی 

کنیم.
وی در ادامه ســخنان خود درباره مســئله کرونا و برخی 
نگرانی ها گفت: ما در بحث کرونا نگرانی برای آینده نداریم 
و حتی برای تولید و تهیه واکسن مشغول هستیم و پابه پای 
دنیا در زمینه مقابله با این ویروس پیش رفتیم و نســبت 
به بعضی کشــورها حرکت ما مناســب تر و مثبت تری بود. 
در هفته های گذشــته این موج سوم کنترل شد و ما شاهد 
بودیم که حدود 5۰ درصــد از فوتی های ما کاهش یافت. 
در زمینه واکسن همه اقدامات انجام می گیرد و این بشارت 
را می دهــم که هم بانک مرکزی و هم وزارت بهداشــت و 
درمان برنامه ریزی کردند تا هم واکسن از خارج در اختیار 

مردم قرار بگیرد و امیدواریم واکسن داخلی هم در ماه های 
آینده به تولید برسد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ســالمت و معیشــت دو اصل 
مهم تا پایان دولت اســت، تصریح کــرد: دولت همه توان 
خود را برای کاهش آثار جنگ اقتصادی از یکســو و پایان 
بخشــیدن به تحریم های ظالمانه بــه کار خواهد گرفت و 
هر روزی که بتوانیم که تحریم را بشــکنیم، صیهونیســم، 
ارتجاع و تندروها را شکســت داده ایم. این تحریم محصول 
صیهونیســت ها، مرتجعان و تندروهای آمریکا بود. هر روز 
که پشــت صیهونیســت ها را به خاک بمالیم، خوشحال تر 
می شویم؛ برخی می گویند یکی-دو روز عقب تر، شاید وضع 
آن ها بهتر اســت. فشــاِر تحریم روی مردم است و مردم 
روزانــه آن را تحمل می کنند. برخــی تاکید دارند بگویند 
آمریکا خوب اســت و دولت بد است. دو موجود مجنون در 
تاریخ داشــتیم که جنگ را بر مــردم تحمیل کردند؛ یکی 
صدام بود و دیگری ترامپ. صــدام جنگ نظامی و ترامپ 

جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کردند.
روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راه های مبارزه با 
فســاد همان ۴ الیحه ای بود کــه مجلس دو مورد از آن را 
تصویب کرد و دو مورد دیگر در گیر و دار مانده و دســتور 
اخیر مقام معظم رهبری راهگشاســت و این لوایح معروف 
به »FATF« بهترین راه برای مبارزه با فســاد است و همه 
حرکت های مالی و پولی را روشــن می کند و ممکن است 

برخی خوششان نیاید و این راه مبارزه با فساد است.
روحانــی در پایان گفــت: از مبــارزه با فســاد گرفته تا 
چابک سازی دولت تا مســئله کرونا، معیشت مردم، رونق 
تولید، مبارزه با تحریم و شکســت تحریم از اهدافی است 
که تا روز آخر دولت با کمک مردم و حمایت و ارشــادات 

رهبر معظم انقالب ادامه خواهیم داد.

 آصفری:

پیگیری مطالبات مردم مهم تر 
از پاسخ دادن به اظهارات 

»روحانی« است
نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
مهم تر  مــردم  مطالبات  پیگیــری 
اظهــارات  بــه  دادن  پاســخ  از 
رئیس جمهور اســت و قطعاً مجلس 

وارد حواشی نمی شود.
آصفــری در واکنش بــه اظهارات 
بر  اخیــر رئیــس جمهــور مبنی 
اینکه مجلــس حق نظارت بر عملکــرد دولت و وزرا را 
نــدارد، گفت: رئیــس جمهور با طرح ایــن مباحث به 
دنبال عصبانی کردن نمایندگان مجلس اســت اما قطعاً 
نمایندگان مجلس با ایــن مباحث عصبانی و از وظایف 

خود دور نمی شوند و وارد این حواشی نخواهند شد.
وی بــا تاکید بــر اینکه مجلس شــورای اســالمی به 
دنبال کمک به دولت اســت، افزود: متاســفانه برخی از 
دولتمردان به مباحث حاشیه ای دامن می زنند که اصاًل 
درست نیست و نباید کشور را درگیر این مسائل کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی متذکر 

شــد: البته همه دولت ها معموالً در ماه های پایانی خود 
چنین مباحثی را مطــرح می کنند که هدف دولت ها از 
طرح این مباحث آن است که افکار عمومی را از بررسی 

کارنامه و وعده های خود دور کنند.
آصفری تاکید کرد: دولت امروز باید پاسخگوی عملکرد 
و وعده های خود به مردم باشد اما آنان امروز مباحثی را 
مطرح می کنند که زمان پرداختن به این مباحث نیست.

وی افــزود: به اعتقاد بنده هــدف رئیس جمهور از طرح 
مسائل حاشیه ای آن است که ذهن منتقدان را از بررسی 

فعالیت ها و کارنامه های دولت دور کند.
نایــب رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
مجلس گفت: مجلس شــورای اســالمی قطعاً وارد این 
حاشیه سازی ها نمی شود و به وظایف خود یعنی نظارت 
بر عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی و حل مشکالت 

معیشتی مردم می پردازد.
نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: پیگیــری مطالبات مردم مهم تر از این اســت که 
پاســخ رئیس جمهور را دهیــم و نمایندگان مجلس به 
جای آنکه پاســخ رئیس جمهور را دهنــد و مانند وی 
مباحث حاشیه ای مطرح کنند، وقت خود را روی تدوین 
و تصویب طرح هــا و لوایح مهم می گذارند تا افرادی که 
حاشــیه ســازی می کنند نتوانند به اهداف خود دست 

یابند.  مهر

 گزیده ای از جلسه علنی 

روز گذشته مجلس

ورود خانه ملت به 
موضوع مهریه

تعییــن معیارهای رجــال سیاســی و مذهبی و مالک 
ایرانی االصــل بــودن کاندیداهــای انتخابات ریاســت 
جمهوری، اعالم وصول طرح نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مهریه از جمله مهمترین اخبار جلســه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلســه علنی روز چهارشــنبه مجلس به ریاست محمد 
باقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور 
دوم کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مورد 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری 

اسالمی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در این جلســه محســن زنگنه نماینــده تربت حیدریه 
پیشــنهاد حذف ماده ای از طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری را مطرح کرد که در آن احراز شروط 
مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری تعریف شده اســت. اما نمایندگان با 
حذف این مــاده مخالفــت کردند.  در ادامه بررســی 
جزییات این طرح،  معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در 

قانون انتخابات ریاســت جمهوری تعیین شد. همچنین 
نمایندگان با پیشــنهادی در مورد تعیین نحوه ی اعتقاد 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهــوری به والیت فقیه 
مخالفت کردند که این پیشــنهاد از طرف مهرداد ویس 

کرمی نماینده خرم آباد مطرح شده بود.
ویــس کرمی پیشــنهاد دیگری در خصــوص ضرورت 
اشــتهار به استقامت فکری در اندیشه ناب اسالمی برای 
داوطلبــان حضور در انتخابات ریاســت جمهوری را نیز 
مطرح کرد که پس از بررســی های الزم، نمایندگان با 

آن مخالفت کردند.
پیشنهاد محمدحسین فرهنگی درباره حذف ماده 3 این 
طرح  هم با مخالفت نمایندگان روبرو شــد که این ماده 
درباره  تعریف ایرانی االصل کاندیدای انتخابات ریاست 

جمهوری بود. 
در نهایت نمایندگان مصوب کردند که کسانی می توانند 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری کاندیدا شــوند که 
ایرانی االصل بــوده بدان معنا که از پــدر و مادر ایرانی 
با تابعیت ایرانی متولد شــده باشند و در گذشته تابعیت 

کشور دیگری را نداشته باشند.
در جریان جلســه علنی مجلس، ســید ناصر موســوی 
الرگانــی،  عضــو هیات رئیســه طــرح نحــوه اجرای 

محکومیتهای مالی مهریه را اعالم وصول کرد.
در پایــان علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اســالمی تذکرات کتبی نمایندگان به 

مسئوالن اجرایی کشور را قرائت کرد.  ایسنا

گزارش

 انگلیسی ها با یکی دو ماه تاخیر موضوع را به جهان اطالع دادند
وزیر بهداشــت با اشــاره به ویروس جدید در انگلیس گفت: انگلیسی ها با 
یکی ـ دو ماه تأخیر ایــن موضوع را به جهان اطالع دادند ولی ما تاکنون 

ویروس موتاسیون  یافته انگلیسی در ایران نداشته ایم.
دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز گذشته در 
حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: خوشبختانه با همت همکاران ما و همدلی 
و وفاق در ســازمان بسیج و کمک مردم در طرح شهید سلیمانی به آمار بسیار 

پایین تر از قبل رسیدیم و حداقل 5۰ درصد کاهش فوتی داشتیم.
وی با اشــاره به شــیوع ویروس جدید در انگلیس گفت: انگلیسی ها با یکی دو ماه 
تاخیر این موضوع را به جهان اطالع دادند ولی ما  تاکنون ویروس موتاســیون یافته 

انگلیسی در ایران نداشته ایم.  فارس

نگران تبلیغات و تجمعات انتخاباتی در ۱۴۰۰ هستیم
وزیر کشور گفت: نگرانی ما برای 2۰ روزی است که باید تبلیغات و تجمع 
برگزار شــود. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیئت دولت با 
اشاره به آخرین تصمیمات برای نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
با وجود شــرایط کرونا گفت: در حال بررســی این موضوع هستیم و از 
همه خواســتیم نظراتشان را اعالم کنند. نمونه های خارجی را هم بررسی 
می کنیم. وی افزود: نگرانی ما برای روز برگزاری انتخابات نیست زیرا می توانیم 
در همان روز به صورت قانونی یک تا دو ســاعت آغــاز رأی گیری را افزایش دهیم و 
همچنین می توانیم تعداد شــعب را زیاد کنیم. وزیر کشــور گفت: بحث مشارکت در 
انتخابات خیلی برای ما مهم اســت. اگر تجمعات قبل از انتخابات شکل نگیرد ممکن 
است روی مشارکت اثر منفی بگذارد. رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا امکان 

دارد انتخابات طی 2 روز برگزار شود؟ گفت: نه، چنین چیزی امکان ندارد.  مهر

بودجه ای برای سند ۲۰۳۰ نداریم
وزیر آموزش و پرورش گفت: وقتی که ســتاد مقابله با کرونا اجازه دهد و 
مقررات منعی نداشته باشد،  ترجیح ما برقراری آزمون حضوری است اما اگر 
در برخی از مناطق با مخالفت ســتاد روبرو شود، به صورت غیر حضوری 
برگزار خواهد شــد. محسن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه هیئت دولت  
دربــاره برگزاری امتحانات دانش آموزان گفــت: امتحانات را ابالغ کردیم و 
اختیاراتی به شورای مدرسه دادیم و روش های آزمون غیر حضوری را هم تعیین 
کــرده و در اختیار مدارس قرار دادیم. وی افزود: مــا دو نوع آزمون داریم؛ یکی آزمون های 
تکوینی و دیگری آزمون های پایانی که سهم آن در تعیین نمره دانش آموزان متفاوت است.  
وزیر آموزش و پرورش درباره ردیفی در بودجه برای سند 2۰3۰ خاطرنشان کرد: در الیحه 
بودجه سال آینده هیچ ردیفی برای سند 2۰3۰ در نظر گرفته نشده و قسمتی برای سال 9۴ 

بوده که به صورت اشتباه گذاشته شده بوده و برداشته شده است.  تسنیم

آیت هللا جنتی:

اظهارات »روحانی« علیه شورای نگهبان خالف قانون اساسی بود
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

حتی برای پرداخت دستمزد مربیان خارجی فوتبال با 
مشکل روبرو بود چگونه است که با تصویب و اجرای اف 
ای تی اف می توان مبادالت بانکی انجام داد؟ دلیل آن 
که ایران نمی تواند واکسن خریداری کند، تحریم های 
آمریکا و همراهی کشورهای همسو و شرکای ایاالت 

متحده است.
تحریم هایی که اکنون علیه ایران اعمال می شــود، بر 
اســاس توافق برجام و تأیید ســازمان ملل و شورای 
امنیت این سازمان باید لغو شود اما می بینیم که آمریکا 
یکجانبه ایران را تحریم کرده و حتی به این تحریم ها 
افزوده است. جالب است که دولتمردان برای پیوستن 
ایران به اف ای تی اف هیچ تضمینی نمی دهند. آقای 
ظریف وزیر خارجه ایران ۱5 مهر ۱397 در مجلس در 
دفاع از پیوســتن ایران به اف ای تی اف گفته بود؛ »نه 
من و نه رئیس  جمهور تضمین نمی دهیم که با تصویب 

CFT مشکالت حل شود.«
دولتمردان هنوز درگیر برجامی هستند که دستاورد 
آنها اســت،  اکنون که تکلیف این توافق روشن نشده 
اســت چرا اصرار بر پیوســتن ایران به اف ای تی اف 
دارند؟! عجله آنها برای چیســت؟ آیا بهتر نیست که 
تکلیف برجام روشن شود آنگاه دراندیشه ایجاد مشکلی 

دیگر برای ایران به واسطه اف ای تی اف باشند؟

چهل سال بعد در چنین روزی
شاخص بورس به منفی دومیلیون واحد 

سقوط کرد
شاخص بورس به منفی دومیلیون رسید اما به مردم 
اطمینان می دهم که خطری سرمایه های منفی آنها 

را تهدید نمی کند.
اصل  قالیباف  پارمیس  دکتر  »بورسنا«  گزارش  به 
رییس سازمان بورسضمن انتقاد شدید از رسانه های 
منتقد بازار سرمایه تصریح کرد: دشمنان انقالب و 
و  شریف  مردم  دارند  قصد  جهانی  استکبار  ایادی 
من  اما  کنند  ناامید  و  خسته  را  خرد  سهامداران 
قاطعانه اعالم می کنم بهترین محل برای سرمایه 

گذاری همین بازار بورس است.
چنین  چطور  پرسید  که  خبرنگاری  پاسخ  در  وی 
چیزی ممکن است، گفت: اگر مردم در بورس سرمایه 
گذاری نکنند ما برای پرداخت حقوق کارکنان خود 
هم مشکل خواهیم داشت به خاطر همین از هرگونه 
عرضه  از  وی  کنیم.  می  استقبال  گذاری  سرمایه 
داراهزارم در اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: تا 
حاال 999 صندوق سهام دولتی به مردم فروخته ایم 
و تا 999 تا دیگر به آنها نفروشیم ول کن معامله 

نیستیم.
پارمیس قالیباف اصل استفاده از باتوم و کلت کمری 
تکذیب  بورسی،  معترضان  تجمع  سرکوب  برای  را 
کرد و افزود: وقتی مشکل با اسپری فلفل حل می 
شود هیچ نیازی به این سالح های استکبار جهانی 
اخطار  به سهامداران  بورس  رییس سازمان  نداریم. 
داد که پول سهام منفی خود را به حسب سازمان 
بورس واریز کنند وگرنه مبالغ یادشده از یارانه های 
آنان کسر خواهد شد. وی امر آموزش را یک موضوع 
انحرافی اعالم کرد و افزود: خواهرانه به مردم توصیه 
می کنم از آموزش و سوسول بازی های دیگر پرهیز 
کنند چون فایده ای ندارد. قالیباف اصل خاطرنشان 
عمق  در  را  هایشان  اگر سرمایه  بدانند  مردم  کرد: 
سیصدمتری زمین هم پنهان کنند از رصد بورس 
از پذیرش چهار شرکت  در امان نخواهند بود. وی 
جدید بورسی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک سهام 
نسابیده(  ،  توزیع کشک های  و  )تولید  »غکشک« 
 ، مشکوک(  سازی  پل  )کارخانجات  »سپلشک« 
و  موهوم«  محصوالت  کنندگان  )عرضه  »دفریب« 
»غلواشک« )اتحادیه تولیدکنندگان لواشک خانگی( 
را به ملت خواهیم انداخت. پارمیس بابا در پایان از 
ملت ایران قدردانی کرد و گفت: از اینکه همه چیز 
خودتان را به بورس سپرده اید ممنونم اما یادتان باشد 

تا آخرین ریال پولتان را نگیریم آروم نمی گیگیریم.

روحانی: 

نظرات دولت و مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ به یکدیگر نزدیک تر شده است


