
معاون اول رئیس جمهور مخالفت خود را با نق زدن 
اعالم کــرده اســت. پیشــنهاد می کنیم ایشــان 
بخشنامه ای به همین منظور به مدیران دولتی ابالغ کند. خودمان هم 

آستین باال می زنیم و پیش نویس این بخشنامه را پیشنهاد می دهیم:
از معاون اول به کلیه مدیران نق زن

از تاریخ ابالغ این بخشــنامه هرگونه نــق زدن ممنوع 
می باشــد مگر اینکه طبق دســتورالعملی که در 

ادامه می آیــد مجوز مربوطه اخــذ و به تایید 
ستاد ساماندهی نق و نق زنان کشور برسد 

که این ســتاد هر دو ماه یکبار به ریاست 
معاون اول تشکیل خواهد شد.

بند یک: نق زِن محترم می بایست 
درخواســت نق زنی خود را به 

همراه مفــاد نق مــورد نظر 
حداقــل 72 ســاعت قبل از 
اعالم رسمی نق در رسانه ها، 
با تایید وزیر مربوطه به ستاد 

ساماندهی ارسال نماید.
بند دو: نق زدن در رسانه ها قبل از 

تایید رســمی، مطلقًا ممنوع و موجب 
پیگرد قانونی می باشــد. برای افراد متخلف 

مجازاتی نظیر عزل و انفصال از خدمات 
دولتی، حبس از یک روز تا سه روز 
)به جز جمعه ها(، توبیخ رسمی با 
درج در پرونده، توبیخ غیررسمی 
بدون درج در پرونــده، دعوا و 
سرکوفت رســمی با درج در 
پرونــده، ســرکوفت و داد و 
هوار بــدون درج در پرونده، 
سبیل آتشی رسمی با درج در 
پرونده، سبیل آتشی یواشکی 

بدون درج در پرونده، چپ چپ نگاه کردن در جلســات هیئت دولت 
و پشت چشم نازک کردن در دیدارهای رسمی، گذاشتن موزها دور 
از دسترس در همایش ها و ســایر مجازات مندرج در قانون خدمات 

کشوری در نظر گرفته خواهد شد.
بند سه : نق زدن نسبت به اشــکاالت دولت قبل )منظورمان دولت 
قبل تر است، دولت قبل که الســاعه خودمانیم( به هر میزان 

آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ندارد.
بند چهار:  رئیس جمهور محترم و معاون اول از 
این قانون مستثنا هستند و انواع و اقسام نق زنی 
و غرغر و بهانه تراشی از سوی آنان بالمانع 

می باشد.
بند پنج: بنا بر تصمیــم هیئت دولت به 
زودی همزمان با معرفی سخنگوی 
جدید دولت، فردی هم به ِســَمت 
»نق نقوی دولت« منصوب و از آن 
پس کلیه نق ها از طریق ایشان به 
اطالع افکار عمومی خواهد رسید.

بند شــش: همانگونه که آقای 
جهانگیری فرمودند، مدیران کم انگیزه 
یا بی انگیزه که اهل نق زدن هستند، افراد 
این شرایط خطیر نیستند. از طرفی مدیران باانگیزه 
یا پرانگیزه که اهل نق زدن نیســتند را 
خودمــان برکنار کرده ایــم و آن ها 
هم در این شــرایط خطیر نیستند. 
بنابراین تا اطالع ثانوی حاال ببینیم 

چه می شود.
بند هفت: حرف دیگری نداریم، 
فقط می خواستیم بخشنامه شش 

تایی نشود، خوبیت ندارد.
با تشکر
رئیس ستاد راهبردی نق کشور
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تابناک تیتر زد: ۱۹۰۰ دختر در معرض فرار شناسایی شدند!
برای ما سؤال پیش آمد که چگونه این دختران در معرض فرار سربزنگاه شناسایی 
شده اند؟ هر جور حساب کنید کار مشکلی است و تخصص باالیی می خواهد. شاید 
از روی چهره دخترها در کوچه و خیابان تشخیص داده اند که این ها در معرض فرار 
هستند و ســریعا اقدامات ضد فرار خود را اجرا کرده اند. فرض کنید شما دختری 
هستید که قصد فرار دارد، یواشکی وسایلتان را برمی دارید و در خانه را باز می کنید تا 
بروید که می بینید مأموران مبارزه با فرار پشت در با لبخندی بر گوشه لب ایستاده اند 

و می گویند: »کجا؟؟!!«
البته بعداً که از ســر کنجکاوی متن خبر را خواندیم فهمیدیم تیتر به این صورت 
صحیح نیست. پایگاه خبری تابناک در خبر مربوطه آورده است: »مدیرکل دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سال گذشته حدود ۱۹۰۰ 
دختر در معرض آسیب در کشور شناسایی و مورد حمایت بهزیستی قرار گرفتند که 

این دختران از طریق اورژانس اجتماعی یا به صورت خود معرف مراجعه کردند.«
باید تیتر میزدند: »۱۹۰۰ دختر قبل از فرار خودشــان را معرفــی کردند!« یعنی 
طرف فکر فرار به سرش زده است ولی قبل از اقدام پشیمان شده و رفته خودش را 
خودمعرف کرده است! االن دختر بیچاره را گرفته اند و برای اینکه فکر فرار از سرش 
بیفتند بازداشتش کرده اند. نکته دیگری که در این گزارش هست این که به پسرها 
کاری ندارند و فرارشان آزاد است! یعنی نه تنها کســی از فرار کردن پسر خانواده 
نگران نمی شود، بلکه خوشحال هم می شوند! کم مانده مسئوالن بیایند آمار بدهند 
که امسال 2 هزار فرار موفقیت آمیز پســران داشته ایم و توانسته ایم خانواده ها را از 
دست پسرها خالص کنیم که تاکنون با اقداماتی که انجام دادیم جلوی بازگشت 
این پسران را به خانواده ها گرفته ایم و امیدواریم تا پایان سال 5 هزار پسر دیگر را 

نیز از سر خانواده ها باز کنیم. واال!

شــیوه نــو بــا َکَمکــی ابتــکارداده بــه تــو، مبتکــر هوشــیار
جیــب تــو لبریــز شــود از دالرتــا ببــری ســود از ایــن کار و بار
ِِحتــکارخــوب توجه بکــن ای مایــه دار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

هر چه که دیدی تو خریدار داشــتهر چه که با پول ســرو کار داشت
مشــتری  ثابــت بــازار داشــتعاشــق و دلداده ی  بســیار داشت
ِِحتــکارمنحصــرش کن ببــرش در حصار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

دل ز غــم نــان شــب آزاد کــنگــوش به پنــد مــِن اســتاد کن
اهــل و عیالــت همه را شــادکنخانه ی فــردای خــود آبــاد کن
ِِحتــکارتــا بخــورد ارث تــو را ارثخــوار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

پوشــک و پوشــاک، برنــج و لبوروغــن و چایــی و دوا و کــدو
تــا کــه نگویند بــه تو هــی، ببومحــض دل یــار دوســه تــا هوو
ِِحتــکارُپــر بکــن انبــار بــم و چابهــار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

کشــتی و ویالی جــدا توی کیشخودروی لوکس و دو سه خروار ریش
گر چه بنوشــی تو ز اطــراف نیشهر چه کــه داری تو بخــر باز بیش
ِِحتــکارخــوف بــه دل راه نــده ای بِــرار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

هر چه که باشــد قدغن، داشــتنقســمت تو بوده ســمن داشــتن
قــد دوتــا غــار دهــن داشــتندلبر خــوش تیپ و خفن داشــتن
ِِحتــکاربا همه خوش بــاش در این روزگار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

معجزه شد دســت کجت سنگ شدلکن اگر عرصــه به تو تنگ شــد
بر ســر پــول و پله ات جنگ شــدپــای گریز از همه ســو لنگ شــد
ِِحتــکارروســری و شــال و رژ و الفــرار! ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا

گــور تــو از کشــور مــا دور بــادجــای تــو امــروز تــه گــور باد
زرت تــو هــر آینــه قمصــور بادچشــم وزغ گونــه ی تو کــور باد
ِِحتــکارتا بــرود جســم تــو بــاالی دار ا َیحَتِکــُر   ِحَتَکــَر  ا
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صبر و حوصله آقای ابطحی و شرکا
سیدمحمدعلی ابطحی در کانال شخصی خود نوشت: »در سخت ترین 
شرایط اقتصادی و در اوج بحران بیکاری و کارزار بی امان رسانه ای، 
دولت نه وزیر اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه سخنگو و نه کسی به فکر 
جایگزین آنهاست. فقط جهت اطالع عرض کردم. مسئوالن هر چه 
ندارند، صبر و حوصله خوبی دارند. کال معتقدند عجله کار شــیطان 

است و بس.«
از آقای ابطحی به خاطر اظهارنظرشــان قدردانی می کنیم. فقط ای 
کاش ایشان و رفقایشان هم یک کمی از صبر و حوصله مسئوالن را 
در حمایت انتخاباتی از دولت و پشیمان شدن بعد از چند ماه داشتند که 

الاقل خودشان اذیت نشوند، مردم که هیچ!

این 5 نفر آزادانه دستگیر شدند!
پنج طلبه به دلیل شکایت دولت توســط دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازداشت 
شــدند. اتهام این افراد حمل پالکارد طعنه آمیزی بود که موضوع مذاکره و استخر 
فرح را به هم ربط داده بود. البته به دلتان بد راه ندهید، احتمااًل این طلبه ها را دعوت 
کرده اند که حقوق شهروندیشان را نقداً پرداخت کنند! وگرنه اینکه استخر فرح در 
انتظار کسی باشد تهدید به نظر نمی رسد! بیشتر شبیه تطمیع است تا تهدید! فوقش 
اگر بخواهند گیر بدهند باید به استخر فرح گیر بدهند که بالوجه و غیرمجاز منتظر 

کسی مانده است.
بخش اول شعار روی پالکارد هم که اساساً نمی تواند چیز بدی باشد: »ای آنکه مذاکره 
شعارت« چرا باید به آنکه مذاکره شعارش است بربخورد؟! مگر اینکه مذاکره شعارش 
نباشد و بگوید من شعار ندادم عمل کردم که در آن صورت باید پالکارد تصحیح شود به: 
»ای آنکه مذاکرات کارت« و مصراع دوم هم برای احتیاط به صورت اصالح شود که 
به کسی بر نخورد: »استخر پاستور یا هر استخر دیگری که از نظر شما مشکلی ندارد در 
انتظارت«. حتی می توان برای رفع هر گونه شائبه خیلی رسمی و اداری برخورد کنیم: 

»مراسم افتتاح پروژه در انتظارت علی برکت اهلل«.
به کسانی هم که در جریان این دستگیری ها نگران مقوله آزادی شدند اطمینان می دهیم 

که این افراد در کمال آزادی دستگیر شده اند و مسئله مهمی نیست، خیالتان راحت!

رئیس ستاد نق زنی کشور: نق نزنید!

 انتصاب سخنگوی دولت همزمان با انتصاب نق نقوی دولت!

مخالفت جهانگیری با نق زدن

هو!پسرهافرارنمیکنند!

قددوتاغاردهنداشتن!

ـــــــــــــــ دوِر یقــه! ـــــــــــــــ
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از تصویب طرح 
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن مجلس خبرداد. وی با 
اشاره به برخی نمایندگان مجلس، اطمینان داد که با ممنوعیت ورود 
گوشی تلفن همراه به صحن علنی، دیگر شاهد پرت شدن حواس 
نمایندگان و معطل ماندن امور جاری مجلس نخواهیم بود. گفتنی 
است به زودی طرح بازدید از لیوان و دستمال شخصی نمایندگان 
در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهدشد. در همین 
زمینه یک منبع آگاه اعالم کرد که شنبه ها ناخن ها و دور یقه را نگاه 
می کنیم و هر کی ناخن بلند، موی دراز، روی سیاه داشته باشد باید 
فردای آن روز با لیستش به دفتر مجلس مراجعه کند. این منبع آگاه 
درباره سکوت نمایندگان درمقابل مشــکالت کشور و َکم کاری 

دولت، سکوت کرد!

ـــــــــــــ ــــــــــــــ قضای حاجتـ 
وزارت ورزش و جوانان باید به دو وزارتخانه ورزش و جوانان تبدیل 
شود. معاون تفکیک و توســعه وزیر ورزش و جوانان در گفتگوی 
تلفنی با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب گفت: در حالی که همه ما 
با بروبچه ها و َفک و فامیل رفته بودیم اندونزی تا مراقب بازی های 
آسیایی باشیم باز هم شاهد اشتباهات کوچکی از قبیل حذف زهرا 
نعمتی از مسابقه تیراندازی با کمان بودیم. وی درحالی که صدایش 
گرفته بود افزود: متأســفانه علی رغم اینکه مسیر رختکن تا سالن 
مسابقه را با ُخرده نان عالمتگذاری کرده بودیم، ورزشکارمان به 

جای سالن مسابقه از رستوران َسردرآورد. 
در همین رابطه، معاون فدراســیون و سرپرســت تیم نیز، ضمن 
تأیید سخنان، اعالم کرد همه 6۹ نفری که به همراه این ورزشکار 
به اندونزی آمده اند نیاز فوری به قضای حاجت داشــته اند و رفته 

بودند آنجا !

ــــــــــــــ ـــــــــــــــ اُکازیــون!ـ 
پس از پنج سال و همزمان با هفته دولت، دومین دستاورد عظیم 

دولت تدبیر و امید افتتاح شد. 
خانه شخصی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی با وسعت 
کم و در گوشه باالی تهران افتتاح شد. این خانه با تالش و کمک 
دولت، شورای شهر و شهرداری تهران، خانواده آن مرحوم و سایر 
آشنایان، بازماندگان و اقوام وابسته، به موزه تبدیل شده است. در 
مراسم افتتاح این دســتاورد که در دوطبقه، دوبلکس، باغ نُقلی و 
فول امکانات ساخته شده، معاون اول رئیس جمهور، وزیرخارجه و 
چندنفر از مسئوالن کشوری حضور داشتند و بر ساده زیستی همه 
مردم و مجسمه های مومی آن مرحوم تأکید شد. رئیس موسسه 
تنظیم و نشر آثار نیز در این مراســم اعالم کرد: به زودی در این 

مکان آثار را تنظیم و نشر خواهیم کرد. 
گفتنی اســت جهانگیری، ضمن بازدید از این خانه به خبرنگاران 
گفت: اینجاها همه اش بیابان بود. وی ادامه داد: مردم یادتان هست 
که هیچ خانه-موزه ای نداشــتید؟ معاون اول رئیس دولت تأکید 
کرد پس از افتتاح خانه پدر حسن روحانی، افتتاح خانه پدر مهدی 
هاشمی، دومین دستاورد بزرگ این دولت است و تالش می کنیم 

سومین دستاورد را به زودی تقدیم مردم عزیز ایران کنیم.

از ما گفتن بود

مردمیادتانهست
خانه-موزهنداشتید؟!

رئیس اتحادیه مرغداران: قیمت مرغ فعال منطقی است.

کری: ترامپ با خروج از برجام غیرقابل اعتماد بودن ما را اثبات کرد

وی افزود: حیف امضای من که تضمین بود!
جان کری، وزیر خارجه اسبق امریکا که امضای او پای برجام است، در جدید ترین مصاحبه 
خود با شبکه پی بی اس این توافق را »قدرتمندترین، پاسخگو ترین و شفاف ترین توافقنامه 
هســته ای جهان« توصیف کرده و با اشــاره به اینکه منتقدان برجام در ایران امریکا را 
غیرقابل اعتماد می خواندند، گفت: »دونالد ترامپ ثابت کرد که آن ها درست می گفتند.«

وی در ادامه اظهار کرد: من با اینکه خودم نمی دانســتم ولی در حین مذاکرات از طریق 
روزنامه های ایران متوجه شدم که امضایم تضمین اســت. ترامپ اگر با ما مشکل دارد 
الاقل آبروی روزنامه های اصالح طلب را در نظر می گرفت و امضای من را پاره نمی کرد!

کری در حالی که بغض گلویش را گرفته بود گفت: از آن روز به بعد هیچ چیزی را نمی توانم 
امضا کنم! دست خودم نیست، حتی کارنامه فرزندم را نتوانستم امضا کنم و فقط انگشت 
زدم! واقعاً این چه کاری بود کردی ترامپ؟! امضای من را به خاک ســیاه نشاندی، خدا 
امضایت را بکشد! با آن امضای بی ریخِت بدقواره که مثل رشته کوه های راکی می ماند 

امضای خوشگل و هنری من را له کردی. جز جگر بزنی ترامپ!
وی افزود: هق هق هق ... !

ایران به کشورهای 
همسایه  بنزین می زند!

معادل مجموع مصرف بنزین در کشــورهای 
ترکیه، پرتغال، نروژ، جمهوری چک و سوئیس 
روزانه از کشور قاچاق می شود، یعنی 2۰ میلیون 

لیتر در روز.
این بدان معنی است که ما داریم به همسایه ها 
یا حتی محله های دورتــر بنزین می زنیم! ملت 
ایران واقعًا دست و دلباز هستند. اگر ما نبودیم 
این عزیزان تــوی باک خودروهایشــان چی 
می ریختند؟ طفلکی ها. جــا دارد از قاچاقچیان 
عزیز و خّیر تشکر کنیم و دست مریزاد بگوییم 
که اینگونه حس نیکــوکاری ایرانیان را به رخ 
جهانیان می کشانند. از مسئوالن محترمی که 
راه را بــرای چنین عمل انساندوســتانه ای باز 

می گذارند نیز کمال تشکر را داریم!


