
وضعیت گس��ترش ویروس کرونا در کش��ور بحرانی است و 
چنین شرایطی بار دیگر می طلبد که همه وارد عمل شوند، 
چ��را که مدیری��ت دولتی مانند مدیریت اقتصادی کش��ور 
است به همین خاطر ارتش و سپاه بار دیگر بسیج شدند تا 

بحران از سر بگذرد.
هن��وز ه��م تصمیمات دولت ب��رای مبارزه ب��ا کرونا جدی 
نیس��ت، هزینه های س��نگین درمان این بیم��اری قطعاً از 
هزینه های تعطیلی شهرهای بحران زده بیشتر است عالوه 
بر آن فش��اری که به س��ازمان درمان کش��ور در این مدت 
وارد ش��ده است، خستگی زیادی را به آنها تحمیل کرده و 
تاکنون بیش از 200 نفر از عزیزان کادر بهداش��ت و درمان 
ک��ه در خط مقدم مقابله ب��ا کرونا قرار دارند به ش��هادت 
رس��یده اند. ته��ران وضعی��ت وخیم تری دارد، تع��داد آمار 
مبتالی��ان و جان باختگان در این کالنش��هر رو به افزایش 
اس��ت، از امروز قرار اس��ت در پایتخت اس��تفاده از ماسک 

اجباری شود که تاکنون اعمال نشده بود. 
عالوه بر پیش��نهاد دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در تهران برای تعطیلی ش��هر نیز ظاهراً ب��ا موافقت روبرو 
ش��ده اس��ت. امخا تعطیلی نی��م بند نمی توان موج س��وم 
ویروس را مهار کند. محدودیت ها باید ش��دیدتر ش��ود، از 
س��فرهای مردم جلوگیری ش��ود، در همین هفته گذشته 
که با تعطیالت همراه بود، س��یل مسافران راهی شهرهای 

شمالی و برخی دیگر از شهرهای کشور شدند.
قطعاً می طلبید که برای جلوگیری از ش��یوه ویروس ستاد 
مل��ی مبارزه با کرونا مانه از انجام این س��فرهای می ش��د، 
اما همچون گذش��ته بار دیگر دیدی��م که چنین تصمیمی 
گرفته نش��د. به هر حال با توجه به شرایط حاکم به خاطر 
گس��ترش وی��روس در کش��ور، نیروهای مس��لح همچون 
بحران های گذش��ته به میدان آمدند و همه امکانات خود را 

برای خدمت رسانی به مردم در اختیار گذاشتند.
س��تادکل نیروهای مس��لح از در اختیار قرار گرفتن تمامی 
بیمارس��تان های نیروهای مس��لح برای خدمت به بیماران 

کرونایی خبر داد.
ستادکل نیروهای مسلح طی اطالعیه ای  اعالم کرد، پیرو 
پذیرش و ارائه خدم��ات درمانی به مبتالیان ویروس کرونا 
در 8 ماه  گذش��ته از سوی  بیمارس��تانها و مراکز درمانی 
نیروهای مسلح، پس ازصدور فرمان فرمانده معظم کل قوا 
به س��ردار سرلشگر پاس��دار محمد باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح درتارخ17/07/1399 همه مراکز درمانی و 
بیمارستانهای نیروهای مسلح با حداکثر ظرفیت در اختیار 

بیماران مبتال به کرونا قرار گرفت.
پس از این فرمان ارتش و سپاه در تبعیت از دستور فرمانده 
کل ق��وا اعالم کردند که همه امکان��ات درمانی خود را در 

خدمت بیماران کرونایی قرار داده اند.
در همین زمین��ه معاون هماهنگ کننده ارتش از بس��یج 
هم��ه امکانات درمان��ی ارتش ب��رای خدمت ب��ه بیماران 
کرونایی خب��ر داد. امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری در پی 

صدور فرمان فرماندهی معظم کل قوا به رئیس س��تاد کل 
نیروهای مسلح گفت: از آنجایی که ویروس منحوس کرونا 
ش��یوع فراوانی پیدا کرده است و فرماندهی معظم کل قوا 
در فرمان اخیر ابالغ فرمودند؛ امکانات بهداش��تی نیروهای 
مس��لح به صورت کامل در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و در خدمت مردم قرار گیرد، ما نیز همزمان با طی مراحل 
دریافت ابالغیه فرمان فرماندهی معظم کل قوا از ستاد کل 
نیروهای مسلح، بالفاصله در ارتش جمهوری اسالمی ایران 
اقدامات الزم را انجام دادیم که اهم آن سیاس��ت گذاری و 
ابالغ س��امانه بهداشت و درمان ارتش در مکاتبه ای به همه 
مبادی بهداشتی و درمانی نیروهای زمینی، پدافند هوایی، 
هوای��ی و دریایی ب��وده که با آمادگی ص��د در صدی همه 
ظرفیت  بیمارس��تان ها و امکانات درمانی ارتش را با برنامه 
ریزی جدید و متناسب با افزایش نیازها در خدمت به مردم 

به کار گیرند.
وی افزود: در اس��فندماه سال 98 نیز پس از شیوع بیماری 
کرونا، فرماندهی معظم کل قوا تدابیر جدیدی به ستادکل 
نیروهای مسلح ابالغ فرمودند که قرارگاهی در سطح ستاد 
کل نیروهای مسلح تشکیل شود و خدمات نیروهای مسلح 
را به مردم توسعه دهند و اقدامات الزم را به عمل آورند، بر 
مبنای این تدبیر امکانات بهداشتی نیروهای مسلح به ویژه 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در س��طح کشور گسترش 
فوق العاده ای پیدا کرد به طوری که 38 بیمارس��تان و 12 
هزار نفر از کادر درمانی ارتش در خدمت مردم ش��ریفمان 
قرار گرفت و صدها تیم پزش��کی سیار برای کنترل بیماری 

و بیماریابی شکل گرفت.
امیر دریادار سیاری خاطر نشان کرد: نقاهتگاه های بزرگ و 

کوچک در سطح کشور در استان هایی که ارتش جمهوری 
اسالمی در آنجا مستقر است شکل گرفت و دیدیم که یک 
نقاهتگاه 2000 تخ��ت خوابی در کمترین زمان ممکن در 
تهران برپا شد. رفع آلودگی در شهرها به ویژه قسمت هایی 

که شیوع بیماری بیشتر بود در سطح وسیعی انجام شد.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادام��ه داد: تاکنون هم برابر 
همان دس��تور قبل��ی امکانات بهداش��ت و درم��ان ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران تحت کنترل عملیات��ی قرارگاه 
پدافند زیس��تی حضرت امام رضا علیه الس��الم س��تاد کل 

نیروهای مسلح در حال انجام ماموریت است.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند زیس��تی ارتش تاکی��د کرد: این 
ق��رارگاه  همزمان ب��ا دغدغه خدمت به مردم ش��ریفمان، 
حفظ س��المتی و مصونیت تمامی کارکنان پایور و وظیفه 
ارت��ش جمهوری اس��المی از ابتال به بیم��اری کرونا را نیز 
م��د نظر دارد چرا که توان دفاعی م��ا به هیچ عنوان نباید 
ضعیف ش��ود که الحمداهلل در این زمینه بسیار موفق عمل 

کرده ایم.
وی اف��زود: ارائ��ه خدمات به مردم در س��طح جامعه نیز با 
استفاده از ظرفیت های موجود به بهترین شکل انجام شده 
که البته ب��ا فرمان اخیر حضرت ام��ام خامنه ای عزیز )مد 
ظله العالی( با توان بیش��تر و با هماهنگی قرارگاه بهداشتی 
امام رضا )ع( س��تاد  کل نیروهای مس��لح، یار و یاور وزارت 

بهداشت  وخدمتگزار مردم عزیزمان  خواهیم بود.
دریادار س��یاری با بی��ان اینکه بیمارس��تان های صحرایی 
ما آمادگی لحظه ای دارند که هر جا الزم ش��ود برپا ش��وند 
اف��زود: از آنجایی که نقاهتگاه ها در یک مقطع زمانی مورد 
اس��تفاده قرار نگرفت برخی از آنها برابر درخواست سامانه 

بهداش��ت و درمان و دانش��گاه های اس��تان ها جمع شد اما 
ای��ن آمادگی وجود دارد که هر جا الزم باش��د در مقیاس 
کوچکتر که کاربر بیش��تری داشته باشد با سرعت بیشتری 

نقاهتگاه شکل بگیرد.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: ویژگی نیروهای 
مسلح، آمادگی لحظه ای است و ما هم این آمادگی را داریم 
که در کمترین زمان ممکن، امکانات بهداش��تی و درمانی 
خود را گس��ترش دهیم و خدمات الزم را به مردم ش��ریف 

کشور ارائه دهیم.
وی با اش��اره به وضعیت مطلوب بهداش��تی پادگان ها در 
سطح ارتش گفت: از اسفندماه سال گذشته و از بدو شیوع 
ویروس کرونا، وضعیت پادگان های ما از نظر کنترل بیماری 
کرونا مطلوب ترین وضعیت را داشت و این را اعالم می کنیم 
که با توجه به اقدامات شایس��ته ای که مبادی بهداش��ت و 
درمان ارتش فراه��م آورده اند امروز هم بهترین وضعیت را 
از نظر بهداشتی و کمترین آسیب را در زمینه بیماری کرونا 
داری��م و هدف ما همین اس��ت که ب��ه بهترین نحو ممکن 
ای��ن بیماری را کنترل کنیم تا ضمن کمک به س��ازمانها و 
دستگاههای متولی و محور، توان رزمی ما نیز حفظ شود.

همچنین س��ردار ش��ریف از آرایش جدی��د و همه جانبه، 
عملیاتی و در امتداد خدمت رس��انی های 8 ماه گذش��ته به 
ارائه خدمات درمانی م��ورد نیاز به مبتالیان ویروس کرونا 
با احداث بیمارس��تان های ثابت و سیار از سوی سپاه خبر 
داد. در پی فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه 
ای)مدظله العالی( به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی 
بر در اختیار قرار گرفتن همه مراکز درمانی و بیمارستانهای 
نیروهای مس��لح ب��رای ارائه خدمات درمان��ی به مبتالیان 
ویروس کرونا، سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از دستور سرلشکر حسین سالمی 
به ستاد فرماندهی کل و همه فرماندهان نیروها و سپاه های 
استانی و همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفین برای 
خدمت رسانی فراگیر به مبتالیان به کرونا در سراسر کشور 
خبر داد. وی افزود: بر اساس دستور  فرمانده کل سپاه مقرر 
شده است همه ظرفیت ها و توانمندی های حوزه بهداشت، 
درم��ان و علوم پزش��کی این نه��اد ش��امل منظومه مراکز 
درمانی و بیمارس��تان های ثابت و سیار)صحرایی(، دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم )عج( با آرایش جدید و همه 
جانبه، عملیاتی و در امتداد خدمت رس��انی های هشت ماه 
گذش��ته به ارائه خدم��ات درمانی مورد نی��از به مبتالیان 

ویروس کرونا می پردازند. 
س��ردار ش��ریف همچنین تقویت اقدامات دفاع زیس��تی و  
س��ازماندهی و نق��ش آفرینی های بس��یجیان در مقابله با 
موج جدید بیماری کووید 19 برای ارائه خدمات بهداشتی 
پیش��گیرانه و تامی��ن و توزیع اقالم مورد نی��از مردم عزیز 
در سراس��ر کش��ور مانند ماس��ک و مواد ض��د عفونی را از 
موضوع��ات مورد تاکید فرمانده کل س��پاه در این دس��تور 

عنوان کرد.

ادامه از صفحه اول
در حوزه تبدیل شدن به محور ناتو و غرب نیز نگاهی 
به رفتار غربی ها نشان می دهد که در عمل رویکرد به 
ترکیه ندارند. عدم پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه 
اروپا، عدم اجرای خواست ترکیه برای استردادگولن 
از آمریکا، تحریم ترکیه از س��وی اروپ��ا و آمریکا به 
خاطر خرید اس 400 از روسیه، صف آرایی غرب در 
مناقضه مدیترانه در برابر آنکارا، نقش اروپا و آمریکا به 
اذعان سران آنکارا در کودتای 2016 علیه اردوغان و 
...، س��ندی بر این حقیقت است. در همین حال اروپا 
و آمریکا تاکید دارند که هیچ کشوری نمی تواند جای 
رژیم صهیونیستی را برای آنان بگیرد چنانکه به رغم 
س��ازش امارات با صهیونیستها، رسما آمریکا از عدم 

فروش اف35 به امارات خبر داد. 
بر این اس��اس می توان گفت ک��ه اقدامات ترکیه در 
نهایت نمی تواند دس��تاوردهای برای ترکیه و شخص 
اردوغان داشته باش��د. ترکیه در نهایت بازی دو سر 
باخت خواهد داشت چرا که از یک سو همسایگانش 
را از دست داده و از سوی دیگر وعده های غرب به آن 
عملی نمی شود در حالی که در نهایت نیز آتشی که 
آنکارا افروخته دامن امنیت این کشور را خواهد گرفت. 
براین اساس راهکار آنکارا پایان دادن به این تصورات 
و اش��تباهات محاسباتی و بازگش��ت به همگرایی به 
کشورهای همسایه اس��ت که ضمن تامین نیازهای 
امنیتی، اقتصادی و سیاسی، مانع گرفتار شدن ترکیه 
در بازی بهره گیری مجان��ی از آنکارا خواهد بود. در 
غیر این صورت ترکیه باید منتظر پیامدهای رفتار های 

غیرمسئوالنه اش در قبال منطقه باشد.

توصیه بورسی یک نماینده مجلس؛ 
صبور باشید و عجله نکنید

عضو کمیس��یون »صنایع و معادن« مجلس با بیان 
اینک��ه بازار بورس نی��از به ثبات و صب��وری دارد، 
گفت: بازار سرمایه به مانند بازار طال و سکه نیست 
و کسانی که می خواهند در این بازار سرمایه گذاری 
کنند بای��د بدانند که نمی توان به س��رعت در این 
بازار به س��ود رسید. بهزاد رحیمی در ارزیابی خود 
از روند فعالیت بازار سرمایه در کشور اظهارداشت: 
ما باید بدانیم که یک ش��رکت زمانی به سود مالی 
می رسد که حداقل یک س��ال را برای این سرمایه 

گذاری وقت گذرانده باشد. 

اخبار

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نتیجه 
برج��ام برای ما باخت و برای طرف مقابل برد بود، گفت: 
تکی��ه به بی��رون برای بهب��ود وضعیت اقتص��ادی، بنیه 
اقتص��ادی را در داخ��ل ضعی��ف و در مقابل هجمه های 

بیرونی آسیب پذیر می کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به وضعیت متالطم در بازار 
گفت: دولت آقای روحانی از ابتدا مسائل اقتصادی کشور 
را ب��ه مذاکرات گ��ره زد و درواقع به دنبال راه حل برای 

اقتصاد کشور در بیرون بود.
وی اف��زود: همان طور که گفتم دول��ت آقای روحانی با 
اس��تفاده از توان خارجی سعی داش��ت اقتصاد کشور را 
س��امان دهد که در نهایت ثمره کار برجام این ش��د که 
سهم ما از این توافق باخت و سهم طرف مقابل برد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نه تنها 
آمریکا بلکه دیگر طرف ها در برجام هم به تعهدات خود 
عمل نکردند و امروز شاهد اجرای تعهدات تنها از سوی 

ایران در این توافق هستیم.
پورابراهیمی خاطرنش��ان ک��رد: آنچه امروز ش��اهد آن 
هستیم مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه ثمره درختی 
است که 7 سال پیش توسط دولت آقای روحانی کاشته 
شده اس��ت. وی افزود: تقویت نکردن بنیه اقتصادی در 
داخل از سوی دولت در این سال ها باعث شده تا اقتصاد 
کشور در برابر تحریم های خارجی قدرت مانوری نداشته 

باشد و ضعیف عمل کند.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س اظهار داش��ت: 
متأس��فانه در این س��ال ها اقدام خاصی از س��وی دولت 
برای به راه انداختن چرخه تولید انجام نشد و بی توجهی 
به داخ��ل در حوزه اقتصاد امروز این بخش ها را در برابر 
تحریم ها و فشارهای خارجی شکننده و آسیب پذیر کرده 

است.  فارس

روحانی در گفتگو با رئیس کل بانک 
مرکزی:

تحریم های جدیدآمریکا 
اهداف تبلیغاتی دارد

ر  ئیس جمه��و ر
آمریکا  تالش های 
ب��رای ایجاد موانع 
ج��دی در نق��ل و 
برای  ارزی  انتقال 
و  دارو  تأمی��ن 
غذا را تروریس��تی 
گف��ت:  و  خوان��د 
جدید  تحریم های 
و  تبلیغاتی  اهداف 

سیاسی برای داخل آمریکا دارد.
حسن روحانی روز جمعه در پی گزارش رئیس کل بانک 
مرک��زی از رون��د تأمین ارز کاالهای اساس��ی و دارو در 
چارچوب برنامه تدوین��ی دولت و تالش های ضد ایرانی 
دولت آمریکا، ضمن قدردانی از تالش های بانک مرکزی 
و بانک های فعال در تأمین نیازهای اساس��ی مردم اظهار 
داش��ت: اقدامات دولت آمری��کا در چارچوب تالش های 
تبلیغاتی-سیاسی با اهداف داخلی خودشان است. رئیس 
جمه��ور، این حرکت ها و رفتارهای بی س��رانجام آمریکا 

را در تداوم خطای راهب��ردی ترامپ در خروج از برجام 
دانس��ت و گفت: دولت آمریکا در چارچوب تحلیلی غلط 
ب��ر این باور بود که این تحریم ها مقاومت ایران را در هم 
می ش��کند و ما را دچار مشکل می کند اما گذشت زمان 
نش��ان داد که این تحلیل بشدت با واقعیت فاصله دارد و 

ناکارآمد بوده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه آمریکا هر بار ب��ا تکرار خطاهای 
راهبردی با شکس��ت مواجه می ش��ود که نمونه تازه آن، 
تالش برای فعال کردن مکانیزم ماش��ه بود، گفت: همه 
کشورها می بینند این اقدامات آمریکا کاماًل خالف قانون 
و مقررات بین المللی اس��ت و در ش��رایط کرونا نیز این 
اقدامات واش��نگتن، کاماًل ضدبش��ری اس��ت و مدعیان 

حقوق بشر در عرصه جهانی باید آن را محکوم کنند.
رئی��س کل بان��ک مرکزی نی��ز در این گفتگ��و تصریح 
ک��رد: تحریم های جدید آمری��کا معافیت های قبلی دارو 
و کااله��ای اساس��ی را لغ��و نک��رده و بانک هایی که در 
این مرحله مش��مول تحریم ثانویه ش��ده اند همچنان از 
س��وئیفت اس��تفاده کرده و به کار تأمین مالی کاالهای 

اساسی ادامه خواهند داد.
همتی گفت: دولت آمریکا به بهانه های مختلف، موانع و 
مش��کالت جدی در نقل و انتقال ارزی برای تأمین دارو 
و غذا ایجاد می کنند ولی با تالش بانک مرکزی، بانک ها 
و تجار محترم، با اس��تفاده از روش های خاص نگذاشتیم 

کمبودی از این لحاظ ایجاد شود. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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گزارش

محدودیت های کرونایی در تهران تا ۲۳ مهر تمدید شد
استاندار تهران ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک توسط شهروندان 
در ته��ران از درب منازل از تمدی��د محدودیت های کرونایی را در پایتخت 

تا 23 مهر اعالم کرد.
انوش��یروان محسنی بندپی اس��تاندار تهران بر ضرورت  استفاده از ماسک 
توس��ط ش��هروندان در تهران از درب منازل از امروز )شنبه 19 مهر( تاکید 
کرد. وی همچنین از تمدید محدودیت های کرونایی در تهران تا 23 مهر خبر 
داد.  استاندار تهران تصریح کرد: همه محدودیت های ابالغی در هفته گذشته از روز 

شنبه تا روز چهارشنبه 25 مهر ماه در استان تهران به قوت خود باقی است. 
بندپ��ی همچنین اظهار داش��ت:  در خص��وص برگزاری کالس ها در  دانش��گاهها و 
مدارس این موضوع بصورت مجازی دنبال می شود. وی در پایان بر ضرورت استفاده 

از ماسک از درب منازل برای شهروندان در تهران تاکید کرد.استانداری تران

مشکالت کشور بیشتر مربوط به سوءمدیریت است تا تحریم ها
نماینده یزد در مجلس گفت:برخالف برخی اظهار نظرها عامل مشکالت 
در کش��ور، بیش��تر از آنکه موضوعاتی مثل تحریم و فشارهای خارجی 
باش��د س��وء تدبیر، فقدان برنامه ریزی های واقع بینان��ه، و عدم اقدام 
و عمل موثر اس��ت. محمد صالح جوکار با انتق��اد از نبود نظارت دولت 
بر بازار کاالهای اساس��ی و افزایش لجام گس��یخته قیمت ها، گفت:امروز 
مس��ائل مشکل سازی مانند اوضاع معیش��ت، بی ثباتی در بازار، به ویژه در 
اقالم ضروری و مایحتاج زندگی مردم، نبود امنیت در بازار کار و سرمایه، افزایش 
سرس��ام اور قیمت ها و رشد افسار گس��یخته ی تورم کامال در جامعه نمود پیدا 
کرده و باعث شده به انگیزه مردم آسیب وارد شود. نماینده یزد در مجلس عنوان 
ک��رد: نمونه بارز این بی ثباتی ها و نبود امنیت در حوزه س��رمایه گذاری را می 

توان در وضعیت بورس مشاهده کرد.تسنیم

دولت می خواهد ازمسئولیت فرار کند
نایب رییس ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: بسیاری از مشکالت 
اقتص��ادی ما ارتباط مس��تقیمی با تحریم ها ندارد و هم��ه اینها را پای 
تحریم نوش��تن شاید فرار از مسئولیت ها باش��د. مهدی چمران، درباره 
گفته ه��ای اخیر رئیس جمهور درباره جنگ اقتصادی و تحریم و ارتباط 
شرایط اقتصادی فعلی با تصویب نشدن FATF اظهار داشت: به هر حال 
تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد،اما ما هم در مقابل این جنگ اقتصادی 
کارکشته تر، مقاوم تر و با تجربه تر شدیم. وی عنوان کرد: اصل مسأله اینجا است 
که ما باید یا جنگ و یا یک دفاع متناسب با جنگ را تنظیم می کردیم. ما سال ها 
تحریم بودیم و بعدها تش��دید شد و اکنون تحت عنوان جنگ مطرح می شود در 
حالی که برجام را امضا کردند تا گشایش ایجاد شود نه اینکه جنگ اقتصادی به 

وجود بیاید.متأسفانه ما اقتصاد مقاومتی را نیز رعایت نکردیم. مهر

مجازات ماسک نزن ها
 اعالم شد

در پی دس��تور اکید "ستاد مشترک مقابله با کرونا 
و کمیته جبران کسری بودجه دولت" طی اطالعیه 
ای جرایم ماسک نزن ها را به شرح زیر اعالم کرد:

مرحل��ه اول: تذکر لس��انی و ده هزارتومان جریمه 
نقدی

مرحله دوم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و پنجاه 
هزارتومان جریمه نقدی

مرحله س��وم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و پول 
چایی و شیرینی به میزان دویست هزارتومان

مرحله چهارم: تذکر لس��انی و برخ��ورد فیزیکی و 
دریافت یک میلیون تومان وجه نقد و س��ه میلیون 

تومان به اقساط کوتاه مدت
مرحله چهارم: تذکر لس��انی و برخ��ورد فیزیکی و 
دریافت پن��ج میلیون تومان ) در صورت خودداری 
ماسک نزن این مبلغ با چک و لگد دریافت خواهد 

شد.(
مرحل��ه پنجم: تذکر لس��انی و برخ��ورد فیزیکی و 
ابطال مدارک هویتی و دریافت صد میلیون تومان 

وجه نقد
مرحله شش��م: تذکر لس��انی و برخورد شیمیایی و 

مصادره اتومبیل
مرحل��ه هفتم: تذکر لس��انی و مص��ادره خانه فرد 

ماسک نزن به نفع دولت
مرحله هشتم: تذکر لس��انی و ضرب و شتم شدید 
فرد ماس��ک ن��زن و مصادره کلیه ام��وال منقول و 

غیرمنقول به نفع دولت
مرحله نهم: تذکر لسانی و شلیک به پای فرد ماسک 

نزن و جریمه یک میلیارد تومانی به نفع دولت
مرحله دهم: تذکر لس��انی و ش��لیک ب��ه قلب فرد 
ماس��ک نزن و مصادره تمامی مایملک فرد ماسک 

نزن به نفع دولت
پی نوش��ت یک: در صورت تک��رار برای بار یازدهم 
جنازه فرد مقتول در میدان اصلی ش��هر سنگباران 
می شود و دارایی ایشان تا هفت نسل بعدی به نفع 

دولت مصادره خواهد شد.
پی نوشت دو: همانطور که می بینید "تذکر لسانی" 
خیلی مهم اس��ت و همیشه در اولویت برنامه های 

دولت محترم قرار دارد.

همزمان با دستور فرمانده کل قوا صورت گرفت 

واکنش سریع ارتش و سپاه مقابل کرونا

پورابراهیمی: 
نتیجه برجام برای ما باخت و برای طرف مقابل برد بود


