
حسن روحانی با اشاره به اینکه یکی از اصول اسالم، ستیز با 
ستمگران است، گفت: مقاومت و اراده پوالدین مردم فلسطین 

ادامه خواهد داشت.
حس��ن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: ما مواجه با روز 
قدس هس��تیم، در مناطق س��فید مردم ب��ه نماز جمعه می 
روند و ندای مظلومیت مردم فلس��طین را به گوش جهانیان 
می رس��انند. روحانی اظهار داشت: آنهایی هم که در مناطق 
غیرس��فید هس��تند باز هم از طریق فضای مجازی یا فضای 
حقیقی در چارچوبی که امکان پذیر است روز قدس را برگزار 
می کنند اما ما آن هدف اصلی را در هیچ شرایطی از یاد نمی 
بریم. یکی از س��تون های اساسی انقالب اسالمی و جمهوری 
اسالمی ایران همین است که در برابر ستمگران بایستیم و به 

حمایت مظلومان به پا خیزیم. 
وی بیان داش��ت:هر روز توطئه جدیدی توسط آمریکا علیه 
مسلمانان و مردم فلسطین  طراحی می شود اما اراده پوالدین 
مردم فلسطین ایستادگی و مقاومت آنها ادامه خواهد یافت و 

این راه به پیروزی نهایی خواهد رسید.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قدس فراموش نخواهد ش��د، 
اظهار داش��ت: قدس در اشغال ستمگران باقی نخواهد ماند؛ 
سرزمین فلس��طین روزی آزاد خواهد شد. ما به هیچ عنوان 
این ظلم و س��تم و تجاوز را نمی پذیریم و بر نمی تابیم. این 

روز بسیار مهم قدس را گرامی خواهیم داشت.
وی در مورد مبارزه با کرونا اظهار داش��ت: در این مدت برای 
کادر درمانی و خانواده هایی که عزیزان آن ها در بیمارس��تان 
بودند سه ماه نفس گیر بود و باید به افرادی که عزیزان خود 
را در این دوران س��خت از دست دادند و مظلومانه نتوانستند 
برای آن ها مجلس ترحیمی برگزار کنند تس��لیت بگوییم، ما 

هم در غم آن ها سهیم و شریک هستیم.  
روحانی بیان داش��ت: در این س��ه ماه قدم ب��ه قدم در حال 

پیشرفت هستیم و عقب 
نشینی نداشتیم و تقریبا 
به مرز مهار رسیدیم، اگر 
برخی اس��تان ها بیش��تر 
همراه��ی می کردند االن 
شرایط بهتری داشتیم اما 
تا پایان راه مسیر طوالنی 
داری��م. ما از ابت��دا راهی 
را ک��ه انتخ��اب کردی��م 
قرنطینه آمرانه نبود، بلکه 
راه ما سیاستی مشارکتی 

و داوطلبانه بود.
ک��رد:  تاکی��د  روحان��ی 
مبارزه با کرونا در کش��ور 
اس��ت  بلن��دی  مس��یر 
و هم��ت بلن��د و ی��اری 

یکدیگر می خواهد و مراعات همه دستورالعمل ها الزم است 
و ب��ا هماهنگی و همراه��ی ما این راه س��خت را راحت و با 
خس��ارت کمتر طی می کنیم. رئیس جمهور ضمن تاکید بر 
ادامه حمایت های دولت از مردم که در این مدت مش��کالت 
فراوان داش��تند تصریح کرد: دولت برای آموزش فرزندانتان 
تالش های خود را انجام می دهد. کمک هایی که باید به مردم 
شود حتی به صورت مجانی در اختیار آنان گذاشته می شود و 
جایی که دولت باید به مردم کمک کند، در حد توان کمک 
خواهد کرد. روحانی اضافه کرد: برای کمک به ش��رکت های 
حمل و نقل و ش��رکت های هوایی دستورات الزم داده شد و 
مقدار کمک ها مشخص شده است. حتی برای رانندگان درون 
شهری و برون شهری و بسیاری از بنگاه ها آنچه الزم بوده مد 
نظر قرارداده ش��ده اس��ت. همه این تصمیمات باید تا پایان 

خرداد به خوبی اجرایی و 
عملیاتی شود و فرصت ما 
برای اجرا حداکثر در ماه 

خرداد است.
وی ادامه داد: می خواهم 
به مردم بزرگوار قول دهم 
آنچ��ه در فضای مجازی 
بعضی ها ش��ایع و تردید 
می کنند )نگران نباشند(، 
مردم هی��چ نگرانی برای 
نداشته  اساسی  کاالهای 
باش��ند. ما ارز الزم برای 
تامین کاالهای اساس��ی 
و  داری��م  اختی��ار  در 
ب��رای  الزم  خریده��ای 
انجام  اساس��ی  کاالهای 
ش��ده و انجام خواهد ش��د. مش��کلی در این زمینه نخواهیم 

داشت. وضعیت کشاورزی ما امسال مناسب بوده است.
روحانی اظهار داش��ت: ش��رایط صادرات غیرنفتی ما امسال 
مطلوب است؛ البته یکی دو ماه اخیر به خاطر اینکه مرزهای 
ما با همس��ایگان به خاطر کرونا دچار مش��کل بود، یکی بعد 
از دیگری مرزها باز می ش��ود. صادرات غیرنفتی افزایش پیدا 
خواهد کرد و ارز به بخش نیما س��رازیر خواهد داشت. دیروز 
و امروز به رئیس بانک مرکزی تاکید کردم باید شرایط ارزی 
به شرایط تعادل برگردد. روحانی اظهار داشت: به زودی مردم 
شاهد انتشار اوراق خزانه خواهند بود و در بازار سرمایه مردم 
مش��اهده خواهند کرد که این اوراق بدون ریسک برای مردم 

خواهد بود و تحرک در بازار به وجود خواهد آورد.
وی تاکی��د کرد: امیدوارم ۳۰ درصد س��هام عدالت که برای 

فروش آزاد ش��ده اس��ت، مردم بتوانند در همین ماه خرداد 
ب��ا مراجعه به ش��عبات بانک ها بتوانند س��هام خود را عرضه 
کنند. بانک ها حق خرید این سهام را ندارند. بانک ها کمک 
کنند. این برای مردمی که در شرایط سخت زندگی هستند، 
گش��ایش و روزنه ای خواهد بود و در این زمینه هم ش��ورای 
عالی بورس هم وزیر اقتصاد همه تالش خود را انجام خواهند 
داد که مردم در شرایط بهتری در سال جاری باشند. وی در 
مورد مش��کالت موجود در آمریکا بیان داشت: کاخ نشینان 
کاخ سفید بدترین شرایط سیاسی و بدترین شرایط برای اداره 
کشور و بیش��ترین اختالفات داخلی را دارند. بدترین اداره را 
برای مبارزه با ویروس کرونا به دنیا عرضه کردند و در رقابت 
مبارزه با کرونا نش��ان دادند که چقدر ناتوان هستند. روحانی 
در م��ورد ادعای آمریکا مبنی بر کمک به کش��ورهای درگیر 
کرونا گف��ت: در اخبار خواندم که کش��وری از آمریکا تقاضا 
ک��رده بود که در مبارزه با وی��روس کرونا به آنها کمک کند. 
آمریکایی ها با چه کلمات و الفاظی گفتند ما صد تا ونتیالتور 
داری��م و میدهیم به فالن کش��ور و پ��ول آن را هم از فالن 
جا می خواهیم تامین کنیم؛ صدتا ونتیالتور!؟ این تولید یک 

شرکت دانش بنیان ما در سه روز است. 
روحانی در باره پایان مجلس دهم بیان داش��ت: ما روزهایی 
در کنار هم بودیم، البته بیشتر می توانستیم با هم همکاری 

کنیم. لوایح بودجه ما هر ساله با کم و بیش تصویب شد. 
وی ادامه داد: از مجلس دهم به خاطر حمایت ها و همکاری 
ه��ا و تفاهم هایی که با هم داش��تیم باید تش��کر کنم، می 
توانستیم تفاهم بیشتری داشته باشیم، یک دو فوریت  ما طی 
سه سال تا امروز در مجلس بی نتیجه ماند. این تفاهم را می 
گذاریم برای مجلس آینده. ما مجری قانون اساسی خواهیم 
بود، آرزوی من این است روابط ما با مجلس آینده که از هفته 

بعد شروع می شود، روابط نزدیکتری باشد. فارس

آخرین جلسه علنی مجلس دهم در حالی با عکس یادگاری 
و حاللیت طلبیدن نمایندگان از یکدیگر به پایان رس��ید که 

علی الریجانی نشان داد از منتقدان دل پری دارد.
آخرین جلسه مجلس دهم امروز )چهارشنبه ۳1 اردیبهشت( 
رأس س��اعت 9 و 24 دقیقه آغاز و س��اعت 11 و 45 دقیقه 
پای��ان یاف��ت در حالی ک��ه مجلس دهم در طول 4 س��ال 
فعالیتش از س��ال 95 تا س��ال 99، 144 هفته جلسه علنی 
داشته اس��ت. در این نشس��ت که بازار عکس یادگاری داغ 
بود و نمایندگان س��عی می کردند آخرین لحظات حضور در 
صندل��ی س��بز پارلمان را ثبت تصویری کنن��د. در این بین 
حاللیت طلبیدن هم جمله مشترک نمایندگان در مواجهه با 

خبرنگاران و کارمندان مجلس بود.  
بر اس��اس قانون، مجلس دهم ش��ورای اسالمی هنوز برقرار 
ب��وده و تا روز قب��ل از افتتاحیه مجلس جدید، مجلس دهم 
به دستورکارهای موجود می پردازد اما جلسه علنی نخواهد 
داش��ت. مجلس دهم تا سه شنبه هفته آینده )6 خرداد 99( 
برق��رار خواهد بود و بر این اس��اس رس��ما کار مجلس دهم 
ش��ورای اس��المی در این تاری��خ پایان خواه��د یافت. البته 
قرار است جلس��ه افتتاحیه مجلس یازدهم شورای اسالمی 
چهارش��نبه 7 خرداد 99 برگزار ش��ود که بر این اساس 56 

نماینده مجلس دهم به مجلس یازدهم راه پیدا می کنند.
چن��دی پیش رئیس اداره اخبار مجل��س به وزارت ورزش و 
جوانان کوچ کرد و روزهای گذشته هم کل پارتیشن های این 
بخش را جمع کردند؛ این تغییر مهم ترین تغییر صورت گرفته 
مجلس از آخرین حضور خبرنگاران در اسفند ماه بود. ضمن 
اینکه در ورودی مجلس هم با تب س��نج دمای بدن مراجعه 
کنندگان را ثبت ک��رده و تقریبا همه نمایندگان مجلس یا 
ماسک داش��تند و یا دس��تکش؛ مواد ضد عفونی کننده هم 
روی می��ز خیلی از نمایندگان بود و آنها برای هر کاری یک 
برگ دستمال کاغذی از بسته آن خارج می کردند تا بتوانند 
به موس دس��ت زده و رای بدهند. در جلسه بین نمایندگان 
مجلس ده��م که از راهیابی به مجل��س یازدهم باز ماندند، 
کارت ادوار نمایندگی توزیع ش��د. همچنین نمایندگان راه 
یافته به مجلس یازدهم نیز کارت نمایندگی جدید دریافت 

کردند.
در جلسه علنی نمایندگان ۳ دستور کار داشتند که گزارش 
کمیسیون امور داخلی کشور و ش��وراها درباره طرح اصالح 
موادی از فعالیت احزاب سیاسی، گزارش کمیسیون قضایی 
و حقوقی درباره اعتبار اسناد رسمی، گزارش اقدامات نظارتی 
مجلس در اجالس��یه چهارم و آخرین نطق رئیس فیلسوف 

مسلک مجلس این موضوعات بود.
حین بررسی طرح افزایش اعتبار اسناد رسمی، تذکر پژمان 
فر نماینده مردم مش��هد به س��رعت تصوی��ب این طرح به 

پزشکیان و عدم اجازه بیان این تذکر منجر به التهاب خاصی 
در صحن علنی شد ولی اداره کننده مجلس به وی گفت که 
در ماده بعدی تذکر ش��ما را گ��وش می دهیم. پژمان فر هم 
تذکرش را به پزش��کیان گفت و هم به الریجانی؛ زیرا نایب 
رئیس اول مجلس جای خ��ود را به رئیس مجلس داده بود 
و الریجانی از پژمان فر خواس��ت که مجددا تذکرش را بیان 
کند. برخی نمایندگان هم با لباس محلی حوزه های انتخابیه 
خود وارد مجلس شدند که فضای دلنشینی از تنوع رنگ ها 
را در صحن علن��ی بوجود آورد. زیبایی لباس های ترکمن و 
کردزبان و بختی��اری  در تن نمایندگان در روز بارانی تهران 

رنگین کمانی را در پارلمانی ایجاد کرده بود.
25۰ نف��ر از نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی هم در 
بیانی��ه ای از زحمات اعضای هیئت رئیس��ه و به خصوص از 
تدبیر علی الریجانی تشکر و قدردانی کرده و برای منتخبین 
مجلس یازدهم آرزوی موفقیت در خدمت رس��انی به مردم 
داشتند. علی الریجانی که دل پری داشت و بنا داشت مفصل 
صحبت کند چرا که او از ساعت 1۰:5۰ تا 11:45 گزارشی از 

عملکرد مجلس دهم ارائه کرد.
او در بخشی از آخرین نطقش به عنوان رئیس مجلس دهم 
به دف��اع از جایگاه مجلس پرداخت و افزود: در حق مجلس 
جفا شده است. ضمن اینکه این موضوع به معنای این نیست 
که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم ضعف نداشته است، بلکه 

منظور جفایی است که در حق این مجلس به ناحق صورت 
گرف��ت. وی تصری��ح کرد: این همه مصاحبه و تکرار فس��اد 
فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم، 

بگم های سابق به ذهن متبادر نمی کند.
رئی��س مجلس همچنین بیان کرد ک��ه مجلس دهم تقریبا 
2۰۰ قانون به تصویب رس��ید که حدود دو سوم آن را لوایح 
تش��کیل می دادند. وی همچنین درباره قانون تجارت گفت: 
این قانون از زمان دولت اصالحات در مجلس مانده بود و این 

مجلس جرأت کرد آن را به تصویب برساند.
الریجانی همچنین خاطرنش��ان کرد: قانون اقدام متقابل در 
برابر اعالم سپاه پاس��داران به عنوان سازمان تروریستی که 
اقدام گس��تاخانه آمریکا بود ک��ه در مجلس دهم به تصویب 
رسید و نمایندگان برای اینکه اراده خودشان را نشان دهند 
همان روز لباس س��پاه ب��ر تن کردند تا بگوین��د آن ها نیز 

سپاهی هستند.
رئیس مجل��س در ادامه افزود: قانون اص��الح اقدام متقابل 
ماجراجویانه آمریکا پس از ترور ش��هید بزرگوار س��لیمانی 
به صورت س��ه فوریتی مطرح و تصویب ش��د و همان زمان 
مج��ددا برای بنیه دفاعی نی��روی قدس تصمیماتی را اتخاذ 
کردی��م یا قانون اخیری که در مقاب��ل اقدامات جنایتکارانه 
رژیم صهیونیستی در مجلس مصوب شد. الریجانی همچنین 
گفت که یادم نیست مقام معظم رهبری دستوری به مجلس 

داده باشد که مجلس اجرا کند. تنها ایشان نظراتشان را بیان 
می کرد. البته ش��اید به من دستوری درباره استیضاحی داده 
باشند اما به مجلس دستور نداده اند، پس دوستانی که راجع 

به رهبری حرف می زنند یاد بگیرند نظر والیی چیست.
وی که 12 س��ال ریاست مجالس هش��تم، نهم و دهم را بر 
عهده داشته در پایان سخنانش طبع شعر دوستی خود را به 
رخ نمایندگان کشاند و خاطرنشان کرد: مجلس تمام گشت 
ولی باید گفت در تو پایانی نیس��ت و آغازی دیگر باید تو را. 
پیش از سخنان الریجانی، غالمرضا اسداللهی معاون نظارت 
مجلس ش��ورای اسالمی در تشریح گزارش اقدامات نظارتی 
مجلس در اجالس��یه چهارم دوره دهم گفت: تعداد روزهای 
تأخیر رئیس جمهور در ابالغ قوانین از 5۳ روز طی اجالسیه 

سوم به صفر کاهش یافته است.
وی با اش��اره ب��ه ثبت 11۰1 مورد تذکر ش��فاهی به هیات 
وزیران و دس��تگاه های اجرایی در سال چهارم مجلس دهم 
گف��ت: از این میان وزیر دفاع با یک مورد کمترین و رییس 
جمهور ب��ا 2۳6 مورد بیش��ترین تذکر ش��فاهی را به خود 
اختص��اص دادند که 14 درصد به عملکرد ش��خص رییس 

جمهور مربوط بوده است.
در پایان جلس��ه علنی، نمایندگان که ق��رار بود بیرون و در 
حیاط مجلس عکس یادگاری بگیرند، این عکس را در صحن 

علنی به خاطر بارندگی شدید گرفتند.
اس��داهلل عباسی س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس دهم در 
توضیح جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم، گفت: این جلسه را 
هیات رئیس��ه سنی به ریاست آقای تقوی اداره می کند. کار 
هیات رئیسه سنی تا زمان هیات رئیسه موقت ادامه خواهد 
داش��ت. وظیفه اش عالوه بر برگزاری مراسم افتتاحیه توزیع 
اعتبارنامه ها بین ش��عب و قرعه کش��ی برای تعیین اعضای 
ش��عب خواهد بود. وی اف��زود: در مراس��م افتتاحیه رئیس 
جمهور حضور داش��ته، وزیر کش��ور درباره انتخابات گزارش 

می دهد و روسای مجالس قبلی هم دعوت شده اند.
نماین��دگان در پایان فعالیت خ��ود در مجلس دهم با علی 
الریجانی عکس یادگاری گرفتند. وقتی از صحن علی مجلس 
خارج  شدیم مشاهده  کردیم که نمایندگان وسایل شخصی 
خود اعم از کتاب و گزارش را به بیرون از صحن آورده و در 
حال خداحافظی با همکاران خود که 4 س��ال با یکدیگر در 
مس��یر قانونگذاری و نظارت اقدامات��ی را انجام دادند بودیم.  
مش��خص نیس��ت چه تعدادی از نمایندگان ب��ه بدنه دولت 
می روند ولی طبق قانون مس��ند های مدیریت��ی آنها باید با 
همتراز با نمایندگی مجلس باش��د هر چند که دولت در این 
باره بخشنامه صادر کرده که برخی نمایندگان رد صالحیت 
ش��ده و همچنین نمایندگان بازمان��ده از حضور در مجلس 

یازدهم در دستگاه های اجرایی جذب شوند. فارس
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گزارش

امیرحاتمی: اگر مزاحمت ها برای نفت کش ما ادامه یابد پاسخ قاطع 
و محکم می دهیم

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح درباره مزاحم��ت آمریکایی ها برای 
نفت کش کش��ورمان گفت: هم آمریکایی ها و هم دیگران می دانند که ما در 
واکنش به این موضوع یقینا هیچ تردیدی به خودمان راه نخواهیم داد و اگر 
مزاحمت ها ادامه پیدا کند و تشدید شود حتما پاسخ قاطع و محکمی را خواهد 
گرفت. امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اقدامات اخیر آمریکایی ها 
در ایجاد مزاحمت برای نفت کش های کشورمان اظهار داشت: مزاحمت برای نفتکش ها 
خالف مقررات و امنیت بین الملل اس��ت و س��ازمان های بین المللی و کشورهایی که 
نسبت به مقررات و امنیت آبراه ها حساس هستند باید حتما به این موضوع واکنش نشان 
دهند. وی افزود: این به نوعی راهزنی دریایی است و سیاست ما هم کامال روشن است و 

به صراحت هم اعالم کردیم که هیچ گونه مزاحمتی را تحمل خواهیم کرد.  تسنیم

طرح های خوبی برای حفظ سیالب در سیستان و بلوچستان اجرا شد
وزی��ر نیرو گفت: طرح های خوبی برای حفظ س��یالب در سیس��تان و 
بلوچس��تان اجرا ش��د. رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت: ما امروز در سیس��تان و بلوچستان در بخش آب طرح های 
عمده ای را رسماً افتتاح می کنیم. وی افزود: این در راستای پویش »هر 
هفته ایران الف - ب« اس��ت که به تعبیری قطارش از تهران حدود یک 
ماه پیش حرکت کرد و به ایالم و استان مرکزی رسید و در هفته چهارم به 
استان سیستان و بلوچستان می رسد. اردکانیان ضمن اشاره به توصیه رهبر انقالب 
که سیالب ها در سیستان و بلوچستان فقط نعمت باشد، در مورد پروژه های دیگر 
در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پروژه دیگر سازه کنترلی است که یک صد 
میلیون تومان برای آن اختصاص داده ش��ده اس��ت که می تواند برای آب شیرین 

زابل مهم باشد.  فارس

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی

س��خنگوی دولت از تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.

علی ربیعی س��خنگوی دولت، روز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: با تالشی که صورت گرفت خوشبختانه 
آیی��ن نامه اعطای تابعیت ایران��ی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی تصویب ش��د. وی عنوان کرد: بر اساس این آیین نامه استانداری ها 
به همراه س��ازمان ثبت احوال و در خارج از کش��ور هم دفاتر نمایندگی ما مسئول 
اجرای این آیین نامه هس��تند.  س��خنگوی دولت تصریح کرد: زنان ایرانی دارای 
فرزند که فرزندانش��ان 1۸ سال دارند حتی در صورت فوت و طالق مادر می توانند 

تابعیت ایرانی بگیرند.  مهر

زدم، زدی، زد، زدی�م، زدند، 
دررفتند

قرار نبود بزنیم.یعنی این چند وقت 
هم حس��ن نیت خودمان را نش��ان 
دادی��م که نمی زنیم. تک مضراب را 
عرض می کنم اما هر چقدر تحمل کردیم نش��د که 
نشد. برادر الریجانی زد و ما هم به منتهی الیه سمت 
راس��ت زدیم. گل نش��د اما به هر حال دلمان خنک 
شد. تک مضراب "کرونایی" ننجون و علی آقای قوه 
دار را حتما بخوانید. برادر الریجانی: به پایان آمد این 

دفتر  ننجون: اگر بار گران بودید ...
برادر الریجانی: مجلس دهم 4 سال پیش در همین 
روزها تش��کیل شد وآن روزها بسیاری از نمایندگان 
با افکار همدیگر آشنا نبودند. ننجون: حتی از ساعت 
خواب همدیگر هم خبر نداشتند و اصال نمی دانستند 
بعضی از نمایندگان به خربزه و طالبی و گالبی چقدر 
عالقه دارند. برادر الریجانی: اما به بحث نشستند که 

گاهی نتایج این مباحث منجر به قانون شد.
ننج��ون: گاه��ی هم یق��ه همدیگر را چس��بیدند و 

گریبانی دریدند که بیا و تماشا کن.
برادر الریجانی: پس از 4 سال دوستی و مودتی بین 
همه نمایندگان ش��کل گرفت که امر مهمی است و 
بای��د قدر آن را بدانیم. ننجون: به هر حال فردا همه 
در وزارتخانه ها مشاور و معاون می شوید و چشمتان 

توی چشم هم است.
ب��رادر الریجانی: قانون برنامه شش��م با زحمات زیادی 
تصویب ش��د. ننجون: اصال معروف است که تصویب 
قانون برنامه ششم بعد از کار در معدن سخت ترین 
کار دنیاس��ت. برادر الریجانی: قانون کاهش ساعات 
کار بانوان ش��اغل اداری نی��ز در این دوره از مجلس 
به تصویب رس��ید. ننج��ون: ن��ه خداوکیلی خیلی 
به خودتان فش��ار آوردید من که ب��ه عنوان ننجون 
اصال و ابدا راضی ب��ه زحمت نبودم. برادر الریجانی: 
نمایندگان در جوف یک قانون مصوب کردند تا برای 
حاشیه نش��ینان امکانات اختصاص یابد اما در فاصله 

زمانی ۳ ساله اجازات آن را بگیرند.
ننج��ون: جوف؟ اج��ازات؟ آهای آق��ای حدادعادل 
کجایی؟ برادر الریجانی: قانون پیشگیری از تقلب در 
آثار علمی نی��ز از جمله مصوبات مهم مجلس دهم 
ب��ود. ننجون: تقلب در آثار عمل��ی کی تصویب می 
ش��ود؟ برادر الریجانی: قان��ون ممنوعیت تبلیغات و 
معرفی محصوالت و خدمات آسیب رسان به سالمت 

در رسانه های جمعی دهم به تصویب رسید.
ننجون: یعنی صدا و س��یما دیگر مصوبات مجلس و 
دولت را پخش نمی کند؟ برادر الریجانی: برخی افراد 
در رس��انه ها اعالم می کنند این مجلس بی عرضه 
بود. ننجون: البته بعضی افراد هم چیزهای ناجورتری 
می گویند که اگر منتشر کنیم همین ستون را روی 
سر ما خراب می کنید. برادر الریجانی: به این مجلس 
جفا شد و هیچ وقت به مصلحت کشور نبود که یک 
رکن مهم و اصلی دموکراسی در کشور که این همه 
تالش کرده با الفاظ سبک ، تحقیر و تخریب مواجه 

شود. ننجون: آهان همین الفاظ را عرض کردم.
ب��رادر الریجانی: حل مش��کل موسس��ات اعتباری 
چندین جلس��ه وقت مجلس را در جلسات علنی و 
غیرعلنی گرفت. ننجون: بعضی از همین مصوبات هم 
وقت هش��تاد میلیون آدم را گرفت که خوردیم و دم 
نزدیم. برادر الریجانی: مجلس دهم در مقابل حوادث 
بس��یار عجیب س��ال های اخیر که گاه هرکدام می 
توانست یک بحرانی در منطقه ایجاد کند با صالبت 
و دقت، بیانیه های مهمی صادر کرد. ننجون: هر بار 
هم این بیانیه ها ت��ا یک هفته خواب و خوراک را از 
امریکای جهانخوار گرفت و البته بعد برایشان عادی 
ش��د و حاال خوب می خورند و س��ر ساعت هم می 
خوابند. برادر الریجانی: شما در قلب من جای دارید و 
در این 4 سال از شما خیلی آموخته ام. ننجون: بنده 
هم از ش��ما ممنونم که حتی ی��ک روز در این چهار 

سال بچه های طنزپرداز را بدون سوژه نگذاشتید.

رئیس جمهور: 

مقاومت مردم فلسطین ادامه خواهد داشت
 تقریبا به مرز مهار کرونا رسیدیم

حاشیه های اختتامیه مجلس دهم 

دل پُر الریجانی از منتقدان و اثاث کشی نمایندگان

ادامه از صفحه اول
قالب نش��ر و گسترش س��خنان رهبر انقالب در روز 
قدس صورت گیرد. ایش��ان به عنوان سخنران اصلی 
روز قدس بیانات سرنوش��ت سازی در قبال فلسطین 
و تحوالت منطقه خواهند داشت که بازنشر و انتشار 
گسترده آن در فضای رسانه ای و شبکه های مجازی 
مولفه ای مهم در برگزاری باش��کوه روز قدس خواهد 
بود. بخش دیگر، مش��ارکت در قال��ب بهره گیری از 
فضای مجازی و ویدئوکنفرانس ها و فایل های صوتی 
و تصویری می تواند ص��ورت گیرد. آری هر چند روز 
قدس در قالب راهپیمایی امسال برگزار نمی شود اما 
می ت��وان از فضای مجازی بهره گرفت تا به جهانیان 
نشان داد پرچم آزادی فلسطین همچنان برافراشته 

است چرا که حاج قاسم همیشه زنده است.

سرمقاله


