
حضور دانشجویان بسیجی و 
نمایندگان مجلس در مناطق محروم 

تهران
دانشــجویان بســیجی دانشــگاه تهران و جمعی از 
نمایندگان مجلس با حضور در مناطق محروم اطراف 
تهران، از نزدیک با مشکالت این مناطق آشنا شده و 

با مردم به گفت وگو پرداختند.
جمعی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به 
همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به مناطق محروم 
اطراف تهران رفتند تا از نزدیک با مشکالت مردم این 
مناطق آشنا شدند. در این مراسم که به همت بسیج 
دانشجویی دانشگاه تهران و به مناسبت روز دانشجو 
برگزار شــد، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی، 
علی خضریان و اقبال شــاکری نماینــدگان مردم 
تهران در مجلس از نزدیک با مردم محروم گفت وگو 
کرده و به ســواالت آنها پاسخ دادند. مسئول بسیج 
دانشــجویی دانشگاه تهران در این مراسم با اشاره به 
مسائل و مشکالت مردم گفت: آقایان مسئول، شما 
مدیر نیستید، شما مسئولید؛ مسئول حل مشکالت 
مردمید. مشکل از زمانی شروع شد که مسئولین ما 
حس کردند مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد خود 
ندارند. این فعال دانشــجویی خطاب به نمایندگان 
تاکید کرد: ما که از دولتی ها انتظاری نداریم. اما شما 
ای وکالی ملت، شــما به عنوان نمایندگان مجلس 
انقالبی به داد مردم برســید. این فعال دانشــجویی 
افزود: مشکالت کشور در خود کشور است، نه در ژنو 
و وین و لوزان. مردم باید مشکالت حاشیه ی شهرها 
را ببیند. جابرحسنی یکی از ساکنان روستای اسالم 
آباد در ادامه به نمایندگی از مردم این منطقه گفت: 
مسئولین محترم توجه داشته باشند که وضعیت ما 
نامناســب اســت. وی افزود: خانم جلودارزاده اینجا 
آمدند و وعده آب شــرب دادند؛ االن فرزند من ۱۰ 
ســاله اســت و همچنان آب شــرب نداریم. مهدی 
جعفری به نمایندگی کشاورزان روستای اسالم آباد 
هم در ادامه گفت: آب کشاورزی را ساعتی ۸۰۰ هزار 
تومان می خریم!. وزارت نیرو پول زیادی از حجم آب 
مصرفی می گیرد. این مشــکل بزرگ کشاورزهاست. 

نمایندگان به این مشکل رسیدگی کنند.  فارس

اخبار

فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بــا تأکید بر اینکه راه شــهید فخری زاده با 
عزم و اراده بیشــتر دنبال می شــود، گفت: 
دشمنان باید منتظر واکنش های جمهوری 
اســالمی ایران با کیفیــت و وضعیتی که 

خودمان تعیین می کنیم، باشند.
سردار سرلشــکر پاسدار حســین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در حاشــیه مراســم گرامیداشت دانشمند 
شــهید محســن فخری زاده که در ســتاد 
با بیان  فرماندهی کل ســپاه برگزار شــد، 
اینکــه بزرگترین لطف الهی که شــهادت 
است، شامل حال محسن فخری زاده عزیز و 
فخر ایران شد، گفت: دشمنان قسم خورده 
ایران اسالمی باید بدانند که شهادت چراغ 
راه ماســت و ما راه این شهید عزیز را ادامه 
خواهیم داد و راهی که شهدا باز می کنند، 

هیچ گاه توقف نخواهد داشت.
وی افزود: هر نقطه ای که دشــمن روی آن 

متمرکز می شــود، به منزله نقطه قوت ما و 
هراس دشــمنان اســت و متوسل شدن به 
اقدامات جنایتکارانه ای مانند ترور به معنای 
آن است که ما باید امثال شهید فخری زاده 

را تربیت کنیم.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه راه این 

عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش 
ادامه خواهد داشــت، گفت: دشمنان باید 
منتظر واکنش های جمهوری اسالمی ایران 
با کیفیت و وضعیتی کــه خودمان تعیین 

می کنیم، باشند.
ســردار ســالمی با تصریح به اینکه ترور و 

اقدامات کوردالنه دشمنان جز افزوده شدن 
بر شتاب انقالب اسالمی ما دستاورد دیگری 
نخواهد داشت، ادامه داد: ما با شهادت رشد 
کرده ایم و دشمن قدرت درک این حقیقت 
را ندارد. آنها فکر می کنند که مردان بزرگ 
مــا تنها هویــت فیزیکی دارنــد از این رو 
به دنبال حذف آنها هستند اما شهادت آنان، 
اراده ما را در رســیدن به اهداف عالیه نظام 

قوی تر می کند.
وی در پایان با تأکید بر این که به ملت عزیز 
ایران اطمینان می دهیم که واکنش قاطعی 
نســبت به ترور دانشمند هســته ای خود 
خواهیم داشــت, اضافه کرد: شهادت برای 
ما افتخار است و همان طور که شاهد بودیم 
حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار 
شد قطعاً شهادت محســن فخری زاده نیز 
موجب ذلت دشــمنان می شود و سرعت ما 
را در مســیری که انتخاب کرده ایم بیشتر 

می کند.  سپاه نیوز

رئیس جمهور گفت: به رغم فشــارهای بی ســابقه تحریمی 
و آســیب های شــیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص های 
اقتصادی فصل تابســتان، عالمت های امیدبخشی نشان داده 
است. حسن روحانی  روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی، گفت: به دلیل سرمایه گذاری هایی که در تقویت 
و توسعه زیرســاخت ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در 
مقابل تکانه های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر 
از سال های دشــوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر 

ثبات و رشد قرار گیرد.
وی افزود: البته شــیوع کرونا شــوک تازه ای به اقتصاد وارد 
کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود ولی 
خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، 
اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته 
است. رئیس جمهور تاکید کرد:  به رغم فشارهای بی سابقه 
تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص 
های اقتصادی فصل تابستان، عالمت های امیدبخشی نشان 
داده اســت روحانی با اشــاره به اینکه متاسفانه شیوع کرونا 

باعث شــده است که موفقیت های اقتصادی کشور در مقابله 
با تحریم آمریکا ملموس نباشــد، خاطرنشان کرد: در شرایط 
حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در 
همین روزها شاهد بهره برداری و سواستفاده بدخواهان ملت 
و کشــور از اختالفات درون کشور هستیم لذا همه موظفیم 
آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید کنیم.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت نوسازی و توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی 
و تمهیدات در نظر گرفته شــده در خصوص تامین قطعات 
مورد نیاز خودروهای عمومی، گفت: برای دستیابی به اهداف 
برنامه های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق 
ناوگان جدید اســت. در ادامه جلســه پیشنهاد وزارت کشور 
در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
کشــور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق ساز 
و کارهای در نظر گرفته شده با تامین قطعات ناوگان حمل و 
نقل، هم عمر مفید اتوبوس ها افزایش یافته و هم نســبت به 

نوسازی و همچنین تامین اتوبوس های جدید به این ناوگان 
اقدام شــود. وزارت کشــور همچنین موظف شد با مشارکت 
وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، ساز و کار اجرایی 
این طرح را تدوین کند. در این جلسه در خصوص راهکارهای 
تامین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی نیز بحث 

و بررسی و تصمیم های الزم اتخاذ شد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر باقری: 
مجاهدت های سردار 

زارعی راهگشای عزت و 
اقتدار کشور است

رئیس ســتادکل نیروهای مسلح در پیامی 
درگذشت ســردار علی اصغر زارعی نماینده 
سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
را تســلیت گفت. متن پیام سرلشکر محمد 
باقری به شرح زیر است. عروج شهادت گونه 
سردار رشید اســالم دکتر علی اصغر زارعی 
از بنیان گــذار فاوا و جنگ های الکترونیک 
سپاه و نماینده سابق مردم تهران در مجلس 

شورای اسالمی موجب اندوه فراوان گردید.
مجاهدت های ســترگ و تالش های ارزنده 
و تاثیر گذار آن ســردار عالیقدر در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و نقش آفرینی در 
پی ریزی و تاسیس فاوا و جنگ الکترونیک 

در ایــن نهــاد مقدس و پشــتوانه ســازی 
برای موفقیت هــا و پیروزی های غرورانگیز  
فرماندهان و رزمندگان اسالم در هشت سال 
دفاع مقدس و سپس ایفای نقش های مومنانه 
و عالمانه در قامت نماینده در خانه ملت و نیز  
یک استاد بسیجی در بسیج اساتید کشور که 
تصویری باشکوه از یک عنصر مومن ،انقالبی ، 
مجاهد  و خدوم پای آرمان های انقالب ، نظام 
و ملت عظیم الشــأن ایران و منافع و مصالح 
ملی ترسیم کرده اســت، می تواند یاد، نام و 
خاطره او را زنده و راهگشای پویندگان عزت، 
اقتدار و اعتبار جهانی این سرزمین قرار دهد. 
فقدان آن شخصیت مخلص ، دلسوز و مردمی 
را به خانواده معظم ایشــان و آحاد همکاران 
و عالقه مندان وی تســلیت عرض نموده و از 
درگاه حضرت کبریایی برای آن  فقید سعید 
رضوان و جنت الهی و همجواری با ســید و 
ساالر شهیدان حضرت حسین بن علی) ع ( 
و برای بازماندگان و داغدیدگان معزز صبر و 

شکیبایی و سکینه قلبی طلب می کنم.

ذوالنور در دیدار سفیر آلمان:

آمریکا برای بازگشت به 
برجام زیان ها را

 جبران کند

ســفیر آلمان در تهران با مجتبی ذوالنوری رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
ذوالنــوری در ابتدای این دیدار با اشــاره به اینکه 
مناسبات جمهوری اسالمی ایران و آلمان به لحاظ 
فرهنگی و هم از منظر اقتصادی و تجارت ریشه در 
تاریخ ۱5۰ ســاله دارد، گفت: نگاه مردم دو کشور 
نســبت به یکدیگر عمدتاً مثبت و براساس احترام 
متقابل بوده؛ هرچند که در مقاطعی متأثر از نقش 
طرف های ثالث، این نگاه دســتخوش تغییر شده 

است.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس همچنین در ادامه این دیدار با اشــاره به 
تصویب قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از ملت ایران در مجلس شورای اسالمی، 

ابعاد مختلف این قانون را تشریح کرد.
وی با انتقــاد از بی عملی اروپا در موضوعاتی مانند 
اجرای تعهدات برجامی اظهار کرد: اروپا در ماجرای 
حفظ عملــی برجام انتظارات جمهوری اســالمی 
ایــران را برآورده نکرده اســت بنابراین بر این باور 
هستم اگر اروپا از جمله آلمان، در دفاع از تعهدات 
خود ذیل برجام بطور موثــر اقدام و در برابر زیاده 
خواهی آمریکا مقاومت کرده و در برابر جنایت های 
در حال انجام در غرب آســیا مسئوالنه رفتار کند، 
جهانی امن با حداقل تنش و بحران خواهیم داشت.

ذوالنوری همچنین تاکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایــران به همه تعهدات خود مطابــق توافق برجام 
عمل کرده اســت اما طرف مقابل علی رغم گذشت 
چندسال، از اجرای تکالیف خود طفره رفته است از 

این رو تداوم یک طرفه تعهدات پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفــت: ما در قانون اخیر بــه طرف های این توافق 
مهلتی 2 ماهه داده ایم تا حســن نیت خود را برای 
اجرای توافقات خود، بصورتی ملموس نشان دهند، 
در غیر اینصورت دولت را مکلف کرده ایم گام های 
مهمی را برای کاهش تعهدات طرف ایرانی بردارد.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام افزود: آمریکا 
با خــروج از برجام و وضع تحریم هــای ظالمانه، 
خســارات زیادی را متوجه ملت ایران کرده است، 
از این رو در صورتیکه دولت جدید این کشور قصد 
بازگشــت به برجام را داشته باشد باید این زیان ها 
را جبــران کرده و به تعهدات خــود مبنی بر رفع 

تحریم ها عمل کند.
ذوالنوری در پایان با محکوم کردن اســتانداردهای 
دو گانــه اروپا و غرب در قبال موضوع دسترســی 
به انرژی هســته ای گفت: اروپا و غرب در موضوع 
هســته ای ایران نگاه های تبعیــض آمیزی دارند، 
بطوری که رژیم صهیونیســتی کــه دارای صدها 
کالهک هســته ای اســت، مصــون از اعتراض و 
ایراد اســت در حالیکه فعالیت صلح آمیز و علمی 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه مورد اعتراض 

است. این نوع برخورد قابل قبول نیست.
هانس اودو موتسل ســفیر آلمان در تهران نیز در 
ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از گفت وگوهای 
ســازنده نمایندگان مجالس ایران و آلمان در سال 
های گذشــته، گفــت: ما بر اهمیــت و نقش موثر 
مجلس شــورای اســالمی در تحــوالت داخلی و 
خارجی ایران آگاه هســتیم، از این رو از توســعه 
همکاری های فیمابین بویژه میان کمیسیون های 

روابط خارجی دو پارلمان استقبال می کنیم.
وی در ادامه با اشــاره به مذاکرات برجامی و صرف 
زمانی طوالنی برای رســیدن به توافقی در زمینه 
پرونده هسته ای کشــورمان گفت: آلمان از تداوم 
اجــرای برجــام حمایت می کند و معتقد اســت، 
اجرای دقیق این ســند از ســوی طرفین، موجب 
تأمین منافع همه ذینفعان خواهد شد. هانس اودو 
موتسل سفیر آلمان در تهران در پایان سواالتی در 
خصوص نحوه اجرای قانــون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران مطرح و پاسخ 

مقتضی را دریافت کرد. خانه ملت

سردار فدوی:
انتقام از عامالن و آمران 

ترور شهید فخری زاده 
حتمی است

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر انتقام 
از عامالن و آمران ترور شهید فخری زاده، 
گفت: حتماً در نخستین فرصتی که پاسخ 
ما کفایــت کننده و درخور باشــد، اقدام 

می کنیم.
سردار علی فدوی جانشــین فرمانده کل 
ســپاه در حاشــیه مراسم تشــییع پیکر 
مرحوم علی اصغر زارعی از پیشــرفت در 
بررســی پرونده ترور شهید محسن فخری 
زاده و اعالم نتایج آن در اســرع وقت خبر 
داد و گفت: ما حتمــاً در این پرونده جلو 
از  می رویــم و نهادهای ذیربــط مختلف 
اطالعات ســپاه، ســپاه حفاظت و وزارت 

اطالعات شــبانه روز در حال بررسی این 
پرونده هستند.

وی تاکیــد کرد: حتماً و در اســرع وقت در 
برنامــه ای زنده، بنده یا یکی از مســئوالن 
دیگر نتایج ایــن بررســی ها را تبیین و از 
پیشــرفت ها در این زمینه بــه مردم اطالع 
رسانی می کنیم. جانشین فرمانده کل سپاه 
در پاســخ به این پرســش که آیا امیدی به 
دســتگیری عوامل دخیــل در این جنایت 
وجود دارد؟ گفت: شــیطان بزرگ آمریکا و 
را  صهیونیست ها، خبیثان کمک کننده ای 
هم به کار می گیرنــد و این خبیثان گاهی 
مواقع متاسفانه نام ایرانی هم باید برایشان به 
کار گرفت؛ کسانی که از دهه شصت خیانت 
به ملت ایران را آغاز کردند که باید شناسایی 
و معرفی شــوند که ایــن کار را می کنیم. 
ســردار فدوی با تاکید بر انتقام از عامالن و 
آمران ترور شهید فخری زاده گفت: حتماً در 
نخستین فرصتی که پاسخ ما کفایت کننده 

و درخور باشد، اقدام می کنیم.

میرتاج الدینی: 
وابستگی بودجه 1400 به 
نفت در ظاهر 25 درصد 

و در واقع بیش از 40 
درصد است

نایب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس گفت: وابســتگی بودجــه ۱4۰۰ به 
نفت ظاهرا 25 درصد ولی در اصل باالی 4۰ 

درصد اســت. حجت االسالم سید محمدرضا 
میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به الیحه بودجه 
۱4۰۰ گفــت: الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ 
بســیار مبسوط بسته شده و ارقام آن چه در 
بخش درآمدی و چه بخش هزینه ای افزایش 
قابل توجهی را نشــان می دهــد. وی افزود: 
وابســتگی بودجه ۱4۰۰ بــه نفت در ظاهر 
25 درصد یعنی حــدود 2۰۰ هزار میلیارد 
تومان اســت، اما درآمدهای دیگری که در 
این حوزه وجــود دارد و در الیحه بودجه به 
صورت شفاف نیامده بیش از این است. نایب 

رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
اظهار داشــت: همان طور که گفتم در ظاهر 
وابســتگی بودجه ۱4۰۰ به نفت 25 درصد 
اســت اما اگر درآمدهای اوراق سلف نفتی، 
فرآورده هــای نفتی و امثال آن را  حســاب 
کنیم، بیش از 4۰ درصد از بودجه را شــامل 
می شود و عمال می توان گفت که بیش از 4۰ 
درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی است. 
میرتاج الدینی خاطرنشــان کرد: درآمدهای 
نفتی باید در حوزه توســعه زیرســاخت ها، 
توسعه بنادر و احداث راه آهن هزینه شود و نه 
در حوزه امور جاری کشور وی افزود: متأسفانه 

در بودجه  مشاهده می شود که اگرچه بخشی 
از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت ها 
هزینه می شود، اما بخش قابل توجهی از این 
هزینه ها صرف امور جاری کشــور می شود. 
الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ چهارشنبه هفته 
گذشــته ۱2 آذر ماه ۹۹ توسط غالمحسین 
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور تقدیم 
مجلس شــد و کار بررسی آن پس از مطالعه 
الیحه  توسط نمایندگان در فرصت ۱۰ روزه 
در کمیسیون های تخصصی و پس از آن در 
کمیســیون تلفیق و سپس در صحن علنی 

مجلس انجام خواهد شد.

گزارش

رئیس مجلس قانون لغو تحریم ها را ابالغ کرد
عضو هیات رئیســه مجلس از ابالغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

و صیانت از حقوق ملت از سوی رئیس مجلس خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی در حســاب توئیتر خود نوشــت: آخرین فرصت 
آقای روحانی برای ابالغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از حقوق ملت ایران روز دوشــنبه بود که ابالغ نکردند البته ایشــان با عدم 
ابالغ قانون تامین کاالی اساســی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر قانون 
گریــزی کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این نامه که خطاب به اکبرپور رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رســمی کشور اســت، آمده؛ با توجه به انقضای مهلت 
مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور»قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« برای چاپ و انتشار در روزنامه 

رسمی ابالغ می گردد.  خانه ملت

رئیس جمهور باید پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصاد کشور باشد
نماینده اردبیل در مجلس گفت: اقشــار کم درآمد زیر فشــار اقتصادی 
بی ســابقه دست و پا می زنند و طبقه متوسط در سراشیبی سقوط به 
طبقات پایین است. صدیف بدری با بیان اینکه بهتر است دولت نگاهی 
به وضعیت اقتصادی  مردم داشــته باشــد چون هر روز سفره کارگران 
و اقشــار ضعیف کوچکتر از گذشــته می شود، گفت:یکسال پیش دولت 
قیمت بنزین را ســه برابر افزایش داد و اعالم کرد این گرانی تاریخی به نفع 

مردم است و درآمد حاصل از آن بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت عالوه بر اقتصاد، ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را 
نیز هدف قرار داده گفت: نمی شــود چشــم در چشم مردم وعده داد و از صحنه 
بیرون رفت. نمی شــود به هر طریقی مردم را به بازار سرمایه کشاند و پشت آنها 

را خالی کرد.  تسنیم

جوانان دانشمند راه شهید فخری زاده را ادامه می دهند
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: صدها جوان دانشــمند کشــور، راه 
شــهید فخری زاده را با قدرت ادامه می دهند. امیــر دریادار حبیب اهلل 
ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش درحاشــیه مراســم بزرگداشت 
شهادت شهید محسن فخری زاده که در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران 
برگزار شــد، گفت: صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید فخری زاده را 
با قدرت ادامه می دهند. وی افزود: راه این شهید را همانند بقیه شهدا ادامه 
خواهیم داد و به برکت خون این شــهید مسیر نورانی وی تداوم می یابد. معاون هماهنگ 
کننده ارتش با بیان اینکه آنچه دشــمن در این ترور و اقدامات مشابه آن هدف قرار داده، 
این اســت که ایران به توانمندی ها و قله علم و دانش دســت پیدا نکند، اما کور خوانده 
اســت و دشمن هرگز به این خواسته خود نخواهد رسید، تاکید کرد: همان طور که رهبر 
معظم انقالب هم فرمودند، هر چه داریم به برکت خون شهداست.. روابط عمومی ارتش

آموزش سلبریتی شدن در 
یک جلسه

ابتدا به دانشگاه آزاد مراجعه می کنیم و می گوییم 
آن مدرک ما را بده که برویم.اگر مســئوالن گفتند 
کدام مــدرک تو که اینجا درس نخواندی بالفاصله 
شــماره کارت امور مالی را دریافت کرده و هزینه 
های چهارســال را یکجا واریز کرده و مدرک را می 

گیریم و به خانه می رویم.
در خانــه یک صفحه اینســتاگرام باز کــرده و از 
خودمــان فیلم مــی گیریم. ترجیحــا در فیلم به 
صورت نیمــه عریان، جفتــک و چارکش راه می 
اندازیم و صدای شــغال درمی آوریم. وقتی تعداد 
دنبال کنندگان به ده هزار رســید چند اســتوری 
روشــنفکری می گذاریم و سه روز بعد عدد دنبال 

کنندگان را به بیست هزار نفر می رسانیم.
در این زمــان باید به یکی از اقــوام مملکت خود 
توهین کنیــم. امتیاز توهین به اقــوام بین پنجاه 
تا صد در نوســان اســت.یعنی اگر به گیالنی ها و 
مازندرانــی ها توهین کنیــد آمارتان پنجاه درصد 
افزایش می یابد اگر به آذری ها و لرها اهانت کنید 

صددرصد افزایش دنبال کننده خواهید داشت.
در مرحله بعد ادعا کنید که شما را دزدیده اند. یک 
ظرف شــکر هم جلوی شماست که هی از آن می 
خورید و هی به رباینده ها التماس می کنید که با 

هویج تهدیدتان نکند.
اگر بانو باشــید که کار خیلی راحت تر است. یک 
شــوهر شــبیه زامبی ها ) ترجیحا شبیه دی جی 
فســنقری( پیدا کنید و هی برایش عشــوه بیایید 
و تصاویر عشــوه آلود خود را در صفحه بارگذاری 
کنیــد. حاال دیگر دنبــال کننده ها بایــد از عدد 
یکصدهزار فراتر رفته باشــد. البته یادتان باشد که 
این ازدواج نباید خیلی طوالنی باشــد و چند روز 
بعد کاســه کوزه ها را به هم بریزیــد و به خارج از 
کشــور بروید و بگویید: چه کشکی چه دوغی؟ ما 

فقط دوست اجتماعی بودیم.
در پایان کمی مواد مخدر مصرف کنید و فیلمی از 
حرکات موزون و ایضا ناموزون پس از سوء مصرف 
مواد را در صفحه خود منتشر کنید اگر تعداد دنبال 
کننده هــا از مرز یک میلیون گذشــت که هیچی! 
دعایش را به جان ننجون بکنید اما اگر نگذشــت 
احتماال چراغ راهنمای شما مشکل دارد. یک سری 
به لوازم یدکی فروشــی های معتبر بزنید تا عیبش 

را پیدا کنند. باقی بقایتان و جانم فدایتان! ننجون

سرلشکر سالمی: 

دشمنان منتظر واکنش جمهوری اسالمی ایران باشند
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روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

شاخص های اقتصادی فصل تابستان، عالمت های امیدبخشی نشان داده است


