
وزير صنعت، معدن، تجارت و غيره مي گويد: قرار اس��ت خودروسازان بعد از 
افزايش توليد، قيمت ها را کاهش دهند. يعني االن گرانش کرده اند که بعداً 

ارزانش کنند. البته اين به مفهوم وعده سِر خرمن نيست!
وعده سِر خرمن شرايطي دارد. اواًل بايد حتماً سِر خرمن داده شود. توي جلسه 
و زيِر باد کولر قبول نيست. اگرچه االن پاييز است و کولرها خاموش هستند. 
مقصود اين است که وعده بايد در شرايط شبيه سازي شده سِر خرمن داده شود 

و همينجوري الکي نمي توان وعده سِر خرمِن استاندارد داد. 
ثانياً بايد يکي از طرفين وعده يعني همان وعده گيرنده شاعر باشد. شعرا هم 
که معمواًل در عالم خيال و هپروت سير مي کنند. ولي مسئوالن و وزراي ما 
که خدا را شکر حواسشان جمع است و ميانه اي هم با شعر و شاعري و اوهام 

ندارند. پس نمي شود بهشان وعده سِر خرمن داد. 
ثالثًا و از همه مهم تر اينکه وعده س��ِر خرمن بايد در فصل برداشت محصول 
داده ش��ود! در صورتي که االن اصاًل فصلش نيس��ت. پس موضوع به کلي 

منتفي است. 
در نتيجه ما و شما و س��اير ارکان ملت در کمال خوش��وقتي و آرامش خيال 
مي نشينيم و منتظر مي شويم که خودروسازان عزيز به وعده شان عمل کنند 

و شاهد کاهش قيمت خواهيم بود. آخر پاييز و وقت شمارش هم که نزديک 
است. 

تنها س��ؤالي که االنه ذهن ما را به خود مش��غول کرده اين اس��ت که بهانه 
خودروس��ازان براي عدم ارائه خودرو و اصرار به افزاي��ش قيمت اين بود که 
مي گفتند با اين قيمت ها و هزينه باالي قطعات، ما اصاًل نمي توانيم خودرو 
توليد کنيم. ام��ا جالب بود که بالفاصله بعد از مجوز افزايش قيمت، ليس��ت 
جديد با تحويل 15 روزه منتشر کردند! براي ما عجيب بود که چطور در عرض 
15 روز خودرو تولي��د مي کنند! اصاًل هم تابلو نبود که اي��ن خودروها از قبل 
توليد شده بودند. ولي قباًل که مي گفتند خودرو انبار نکرده ايم. حاال پيدا کنيد 
پرتقال فروشي را که پرتقال رنگ مي زند و جاي خودرو مي دهد دست مردم!

در همين رابطه س��خنگوي خودروس��ازان به خبرنگار ما گف��ت: ما گفتيم 
ارزان مي کنيم، سر حرفمان هم هستيم. فقط ممکن است بعضي از قطعات 

غيرضروري را حذف کنيم. مثل تاير، فرمان، ترمز و. . . 
خبرنگار با تعجب پرسيد: مگر بدون فرمان و ترمز هم مي شود رانندگي کرد؟

ايشان با لبخند پاسخ دادند: چرا نمي شود جاِن من؟ همين االن ما بدون فرمان 
و ترمز داريم صنعت خودروسازي را به جلو مي رانيم به چه قشنگي!
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ب��ه مناس��بت روز دانش��جو دکت��ر صادق 
زيباکالم در مصاحبه اي گفت: شرايط 

اصالح طلبان و حسن روحاني مانند 
ازدواج بوده است. 

وي ب��ا درک اي��ن ض��رورت که 
کالمش نياز به توضيح بيش��تري 

دارد ادامه داد: اصالح طلبان به اميد 
اينکه قرار است با زندگي مشترک با حسن 

روحاني به خوش��بختي دس��ت پيدا کنند وارد 

زندگي مش��ترک با او ش��دند.  دکتر که متوجه 
نگاه هاي خي��ره حاضران ش��د، به خاطر 
اينکه به جاي جذاب ماجرا رس��يده 
بود کمي مکث کرد تا تعليق ايجاد 
کند و مخاطب را با خود همراه کند، 
سپس افزود: با اين وجود اين ازدواج 
به داليلي ناموفق از آب درآمده است.  
زيباکالم در تشريح اين واقعه گفت: اتفاقًا 
زمان زيادي نيز طول نکشيد که به اين نتيجه 

رس��يدند اين پيوند نمي تواند سبب خوشبختي 
آنها شود. 

دکتر زيباکالم آه س��ردي کش��يد و سکوت 
کرد. يکي از حاضران در حالي که اش��ک در 
چش��مانش حلقه زده بود، گفت: يعني ديگر 
اميدي نيست؟ االن اصالح طلبان رفته اند و 
مهرشان را حالل و جونشان را آزاد کرده اند؟!

در اين لحظه چهره دکتر در هم رفت، ابروانش 
به هم گره خوردند، س��رش را ب��اال آورد و با 
خشم گفت: هرگز! تا ريال آخر مهريه اش را 

مي گيريم! چي خيال کرديد؟... 

زيباکالم: ازدواج اصالح طلبان با روحاني ناموفق بود!

عزت اهلل ضرغامي با  اشاره به سانسور هاي صداوسيما، بيان داشت: 
در ابتداي دوره رياس��ت رويه متفاوتي را در پيش گرفتيم و با خلق 
پديده  روتوس��کوپي در ويرايش فيلم ها و س��ريال هاي خارجي به 
جاي حذف يا سانسور بس��ياري از صحنه ها با روتوش کردن، آنها 
را در قالب ضوابط صداوسيما براي پخش در شبکه هاي ملي آماده 

مي کرديم. 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي اظهار داشت: اگر فيلمسازاني که 
فيلم آنها روتوسکوپي شده به تماشاي فيلم اصالح شده بنشينند، 

قطعاً متوجه ويرايش هاي انجام شده نخواهند شد!
در همين راستا دني بويل کارگردان »ميليونر زاغه نشين« و برنده 
اس��کار با تأييد س��خنان ضرغامي گفت: ما تازه متوجه شديم که 
نسخه اي از فيلم که به اسکار فرستاديم، نسخه روتوسکوپي شده 
توسط صدا و س��يما بوده و من اس��کارم را مديون آقاي ضرغامي 
هستم! داوران اسکار که بعداً فيلم اصلي را ديدند اعتراف کردند که 
اصاًل در حد اسکار گرفتن نبود و فقط به خاطر روتوسکوپي به آن 

رأي داديم! ضرغامي متشکريم. 

همزمان با دومين س��الروز انتش��ار تيتر »امضاي کري تضمين 
است« س��تاد گراميداش��ت اين روز براي نامگذاري اين واقعه 

فراخوان داد. 
اين س��تاد که در باشگاه طنز انقالب اس��المي آغاز به کار کرده 
است، در اين فراخوان از آحاد ملت شريف ايران خواسته است تا 
عنوان مناسبي براي نامگذاري روز اول دي ماه که سالگرد انتشار 

اين تيتر است، پيشنهاد دهند. 
در اين فراخوان آمده است:

»اکنون، در آستانه دومين س��الروز انتشار تيتر تاريخي و ماندگار 
روزنامه وزين شرق قرار داريم. تيتري که تاريخ روزنامه نگاري، 
روشنفکري، حقوق و روابط بين الملل، تجربه گرايي، مادي گري، 
غربزدگي و غرب پرس��تي را به قبل و بعد از خود تقسيم کرد. روا 
نيست که اين داشته بزرگ جريان شبه روشنفکري و نماد هويتي 
جامعه غرب زدگان ايراني را فراموش کرده و آن را پاس نداريم. 

لذا از آحاد ملت شريف ايران که در اين سال ها با گوشت و پوست 
خود درک کرده اند »امضاي کري تضمين است« دعوت مي شود 
با توجه به لزوم ثبت اين روز تاريخي در تقويم و حافظه ايرانيان، 
اسامي پيشنهادي خود را براي نامگذاري اين روز بزرگ و خجسته 

اعالم کنند. 
ش��ماره پيام��ک »۳۰۰۰۴55۰« و همچني��ن آي دي @

natanzym در همه پيام رسان هاي داخلي و خارجي و موافق 
و معاند آماده دريافت نام هاي پيشنهادي شماست.«

طبق اعالم اين ستاد، به پيشنهاددهنده نام برگزيده، عالوه بر يک 
عدد کمپوت گالبي، هديه نفيسي نيز اهدا خواهد شد. 

روز ملي ه��وش، روز ملي برد- برد، روز مل��ي ظرافت، روز ملي 
خارج، روز ملي کدخدا، روز ملي خ��واب، روز ملي آب و صابون، 
روز ملي آفتاب تابان، روز ملي حقوقدان، روز ملي چرخ، روز ملي 
ِکري، روز ملي کري و کوري، روز ملي حراج، روز ملي سازش و 
روز ملي جوات از جمله نام هايي است که تا کنون براي نامگذاري 

اين روز پيشنهاد شده است. 
شايان ذکر است اين ستاد از پذيرش پيشنهادات بي ادبانه معذور 
است و تاکنون مواردي چون روز ملي خريت، روز ملي حماقت و. . 

. رد شده و در ارزيابي و نظرسنجي نهايي نخواهند آمد. 
بنا بر اين گزارش، روزنامه شرق در تاريخ اول دي ماه 1۳۹5 تيتر 
»امضاي کري تضمين است« را در پاسخ به منتقداني که احتمال 
خروج امري��کا از برجام را متذکر مي ش��دند، در صفحه اول خود 

منتشر کرده بود. 

اسکارم را مديون ضرغامي هستم

فراخوان ستاد گراميداشت دومين 
سالروز »امضاي کري تضمين است!«

محمود نظری |فارس

 وزير صمت: خودروسازان قيمت ها را کاهش خواهند داد

گرانش کردند که ارزانش کنند

رئيسي: خدا رحم کرد
سيدابراهيم رئيسي گفت: خدا رحم کرد که من رئيس جمهور نشدم که دالر 5 هزار 

تومان شود. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام افزود: از آقاي روحاني تشکر مي کنم که 

نگذاشتند دالر 5 تومان شود!
رئيسي با اشاره به اينکه اگر در انتخابات برنده مي شدم امکان داشت امريکا از برجام 
خارج شود، افزود: خدا را ش��کر که من رئيس جمهور نشدم و االن امريکا از برجام 

خارِج فاحش نشده است. 
وي افزود: خدا رحم کرد که هيالري کلينتوِن باهوش و مؤدب هم رئيس جمهور 

امريکا نشد وگرنه تحريم ها دوباره برمي گشت!

ميرسليم: خدا رحم کرد
نامزد انتخاب��ات رياس��ت جمهوري دوره دوازدهم گفت: خدا رح��م کرد که من 

رئيس جمهور نشدم وگرنه آقاي روحاني اين را چي مي گفت؟
سيدمصطفي ميرسليم افزود: اگر من رئيس جمهور مي شدم قيمت پژو پارس به 86 

ميليون تومان مي رسيد ولي خدا رحم کرد واقعاً. 
وي با اشاره به اينکه خدا خيلي رحم کرد، افزود: اگر من بودم به فکر افزايش قيمت 
بنزين مي افتادم و ممکن بود مردم ناراضي ش��وند و هنوز يک س��ال از انتخابات 

نگذشته بريزند توي خيابان!

قاليباف: خدا رحم کرد
شهردار پسا اس��بِق تهران گفت: خدا رحم کرد که من رئيس جمهور نشدم وگرنه 

تلگرام را فيلتر مي کردم. 
محمدباقر قاليباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه افزود: اگر من رئيس جمهور 
مي شدم خط 7 و 8 و ۹ و 1۰ مترو را هم به صورت نا ايمن افتتاح مي کردم ، بنابراين 

خدا به همه سرنشينان مترو رحم کرد. 
وي با اشاره به پرداخت بدهي هاي مؤسس��ات غيرمجاز توسط دولت افزود: خدا 

رحم کرد، همين!

هاشمي طبا: خدا رحم کرد
نام��زد انتخابات رياس��ت جمهوري در س��ال ۹6 گف��ت: خدا رحم ک��رد که من 

رئيس جمهور نشدم وگرنه شعر »ما گل هاي خندانيم« را سرود ملي مي کردم. 
سيدمصطفي هاشمي طبا افزود: البته من خودم به روحاني رأي دادم و تمام تالشم 

را کردم که رئيس جمهور نشوم، ولي خدا هم جداً رحم کرد!

... وی اف��������������زود ...

ساختار
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: فساد اصلي ناشي از ساختار دولت است. 

لعيا جنيدي در همايش مبارزه با فساد و اتاق بازرگاني گفت: به خاطر همين ما ساختار 
دولت را تحت پيگرد قانوني قرار داده ايم و به زودي دستگيرش مي کنيم. 

وي افزود: همه فسادها زيِر سِر همين ساختاِر ورپريده است و من قول مي دهم او را به 
سزاي اعمالش برسانيم. 

معاون رئيس جمهور در پاس��خ به خبرنگاران درباره اينکه ساختار االن کجاست و چه 
خبري از او داريد، گفت: بر اس��اس آخرين اطالعات و گزارش ها ساختار از کشور فرار 
کرده و مقيم کانادا ش��ده اس��ت ولي ما از طريق اينترپل به زودي او را برمي گردانيم. 

حداکثر تا فردا بعد از ظهر، اگر نشد پس فردا قطعاً اينجاست. 

پوسته
حسام الدين آشنا گفت: تا برداشته شدن حصر يک پوسته 

مانده است. 
وي توضيح داد: در حال حاضر چاقويمان کند شده و فعاًل 

داريم آن پوسته را با دست مي َکنيم. 
فعلي مش��اور رئيس جمهور اف��زود: البته ب��ا توجه ب��ه اينکه در ش��رايط 

اقتصادي کشور، پوس��ت مردم کنده شده است، شايد بهتر باش��د آن پوست را دست 
نزنيم!

وي همچنين به اصالح طلبان پيشنهاد کرد که تا دير نشده، به مردم پاسخگو باشند. 
آشنا گفت: اگر دير شود ديگر نمي توانيد پاسخگو باشيد. از من گفتن بود. 

وي افزود: تا دير نشده و دالر زير ۴۰ هزار تومان است و تورم زير 2۰۰ درصد، پاسخگو 
باشيد، چون اگر دير شود ديگر پاسخ شما به درد الي جرز ديوار مي خورد. 

سبقت سیگار از لبنیات در تخصیص ارز دولتی


