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بورس رکورد زد؛

شاخص
نیم میلیونی

اقتصاد متاثر ازليست سياهFATF
اينکهبرخيادعاميکنندقرارگرفتندرليستسياه FATFتاثيريبراقتصادايراننميگذارداصالصحيحنيست
وجايتاسفداردکهمسووالناقتصاديکشوربرايآرامکردنجوسياسيکشوراينحرفراميزنند

جنجال نماینده قم در مجلس؛
فوت  ۵۰نفر براثر کرونا

بازار سرمایه از روز یکشنبه وارد رشد
لحظهای شده است ،شاخص بورس دیروز
(دوشنبه) در ادامه رشد روز یکشنبه تا این
لحظه ( )۹:۲۶با هشت هزار و  ۲۵۰واحد
رشد برای نخستین بار به عدد  ۵۰۷هزار و
 ۱۵۴واحد رسیده و رکوردشکنی دیگری را
از خود بر جای گذاشت.براساس این گزارش
تا این لحظه همه شاخصهای اصلی بورس
مانند شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی)،
شاخص کل (هم وزن) ،شاخص قیمت (هم
وزن) ،شاخص آزاد شناور ،شاخص بازار اول
و شاخص بازار دوم در کنار شاخص کل با
رشد همراه بودند.تاکنون اکثر نمادها مثبت
هستند و نماد ملی صنایع مس ایران (فملی)،
فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) ،معدنی و
صنعتی گل گهر (کگل) ،فوالد خوزستان
(فخوز) ،پتروشیمی پارس (پارس) ،نفت
و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) ،سرمایه
گذاری غدیر (وغدیر) بیشترین تاثیر مثبت
را بر شاخص کل داشتند.

3

2

قرنطینه کن آقای وزیر
قرنطینه

بيشترين تاثير کرونا بر حملونقلهاي صادراتي و گردشگري است؛

مصطفی داننده

چین و ایتالیا و احتماال (کشورهایی که
به زودی درگیر کرونا ویروس میشوند) بعد
از مشاهده اولین بیمارها ،دستور قرنطینه
برخی شهرها را صادر کردند .در ایران اما
بعد از گذشت چند روز از گسترش کرونا در
سطح کشور هنوز خبری از قرنطینه و تعطیل
کردن شهرها نیست.
جناب نمکی وزیر بهداشت در پاسخ
به اینکه چرا شهر قم را قرنطینه نکردید
گفته است «:برخی به ما گفتند که قم را
قرنطینه کنید ،اما من اعتقاد دارم مردم ما
آنقدر فهیم ،شریف و باشخصیت هستند که
با آموزشهایی که ارایه میدهیم ،خودشان
رعایت میکنند و قرنطینه خانگی را برای
خودشان اعمال میکنند».
آقای وزیر بهداشت ،نویسنده این متن
تخصصی در علم پزشکی ندارد اما بنا بر اساس
آنچه خوانده و شنیده میداند که ویروس کرونا
به سرعت قابل انتقال است و یک مبتال میتواند
چندین نفر دیگر را گرفتار کند.
در این یک مورد با انشاهلل،انشاهلل
گفتن کار درست نمیشود .باید کمی جدیتر
بود .بارها گفته و نوشتهایم الزم نیست شما
چرخ را اختراع کنید .کشور چین به صورت
گسترده درگیر کرونا شده است .اولین کار
آنها قرنطینه شهر ووهان بود .شهری که کرونا
اولین بار آنجا به جان مردم افتاد.
کرونا در ایران هم از قم شروع شد .در
همان ساعتهای اعالم مرگ دو نفر بر اثر
کرونا ،برخی از اهالی قم از شهر خارج و به
تهران و دیگر شهرها آمدند .هنوز هم این
مهاجرت در حال انجام است .حق هم دارند،
میترسند و بهترین راه را فرار از شهری
میدانند که درگیر ویروس کرونا شده است.
همان زمانی که وزیر بهداشت در حال
توصیه مردم به قرنطینه خانگی است ،برخی
از اهالی پایتخت بعد از تعطیلی مدارس و
دانشگاهها راهی شمال شدند تا آنجا هم از
هوا لذت ببرند هم جوجه بزنند و هم به خیال
خودشان از شر کرونا خالص شده باشند.
وقتی شما شهر را تعطیل و قرنطینه
نمیکنید ،برخیها به اجبار مجبور هستند به
محل کار خود بروند .همین آمد و شدها ،به
کرونا کمک میکند تا افراد بیشتری را درگیر
خود کند.به خدا که با قرنطینه کردن یک
شهر هیچ کس به شما برچسب بیمسئولیتی
یا ناتوانی نمیزند .در خانه ماندن و بیرون
نرفتن کمک بسیاری به کنترل کرونا میکند.
پس لطفا دست دست نکنید و فرمان قرنطینه
قم به عنوان اولین شهری در ایران که درگیر
این بیماری شده است را صادر کنید.
همین االن در همین پایتخت در
قهوه خانهها مردم در حال دست به دست
کردن شلنگهای قلیان هستند .فکر میکنم
قهوهخانهها به شدت میتوانند محلی برای
انتقال کرونا باشند.
برای یک هفته مردم از خانه خارج
نشوند به سرکار نروند و رفتوآمدها محدود
شود تا تاثیر آن را در کنترل کرونا ببینم.
برخی از مردم کرونا را جدی نگرفتهاند .باید
کاری کرد تا همه خود را در برابر دیگران و
این بیماری مسئول بدانند.

کرونا يقه
بازار مسکن را
هم گرفت!

با وجود آنکه معامالت مسکن شهر
تهران در يک ماه اخير  20درصد باال رفته،
در چهار روز اخير همزمان با احتمال شيوع
کروناويروس از حجم مراجعات حضوري
براي بازديد واحدها کاسته شده است.
به دنبال شيوع بيماري کرونا و خودداري
خانوادهها نسبت به خروج از منزل
بررسيهاي ميداني...

سرمقاله

روزنامهنگار
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اقتصاد کشور متاثر از
ليست سياهFATF
؟

در همايش ارگانهاي دريايي کشور اعالم شد؛

ظرفيت بالقوه ايران
براي توسعه صنعت بانکرينگ
4

سخنگوی دولت :جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست روحانی برگزار میشود

سخنگوی دولت با بیان اینکه گروهها از سیاسیکردن
ویروس کرونا اجتناب کنند ،گفت :جلسه ستاد مبارزه با بیماری
کرونا روز سه شنبه به ریاست رییسجمهوری برگزار میشود.
«علی ربیعی» روز دوشنبه در نشست خبری سخنگوی
دولت درباره شیوع کرونا ویروس ،گفت :در شرایطی هستیم
که همه باید در کنار یکدیگر و با همدلی کامل به مبارزه با این
بیماری برخیزیم .همه باید در کنار وزارت بهداشت که امروز در
خط اول مقابله با این مساله هست قرار بگیریم .به پزشکانمان
اعتماد کنیم .از همه احزاب ،گروهها و رسانه ها می خواهم
از سیاسی کردن این موضوع اجتناب کنند .از مردم به جد
درخواست داریم که همراهی با نظام سالمت ایران را بیش از
هر دوره دیگری در زندگی روزمره و کنش اجتماعی خود قرار
دهند.سخنگوی دولت گفت :متاسفانه شاهد برخی سوداگری
های تلخ در خصوص لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم هستیم.
در این شرایط همه هرچه داریم در اختیار هم قرار دهیم .امروز
روز اعتماد است و باید همبستگی خود را با یکدیگر بیش از هر
زمان دیگری حفظ کنیم و بیش از هر دوره دیگری با همدیگر
مهربان و همدل باشیم.ربیعی افزود :برخی از سوداگری های
اقتصادی که امروز هم من بیش از جلسه با وزیر صمت که
بنابر مصوبه دیروز دولت در این زمینه مسوولیت گرفت صحبت
کردم که خوشبختانه در زمینه شوینده ها و لوازمی که می
تواند پاکیزه کند ما مشکلی نداریم .چند خط جدید تولید اضافه
کردند .برخی خطوطی که در صنایع وجود داشت تغییر جهت
به تولید شوینده هایی که برای سالمت مردم است که از همین
امروز به بازار عرضه خواهد شد.
وی تاکید کرد :به هیچ وجه در زمینه مواد اولیه کمبود
نداریم .در مساله ماسک هم بنابر توصیه وزیر بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی فعال و موقتا توزیع از طریق مراکز بهداشت و
درمان به شکل گسترده ای صورت خواهد گرفت.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :از
رسانه ها یک انتظار دیگر هم به خصوص دارم .ما این جلسه
را در راستای مصوبه دیشب هیات دولت برگزار کردیم .ستاد
ملی مبارزه با کرونا روز سه شنبه به ریاست رییس جمهور
تشکیل خواهد شد .دیروز هم در دولت در این خصوص بحث
مفصلی شد .بیش از جلسه دولت هم معاون اول دولت اسحاق
جهانگیری جلسه گذاشتند و به طور شبانه روزی هم در وزارت
بهداشت با دستگاه های زیربط این ستاد مستقر است.
وی اضافه کرد :وزارت بهداشت به طور شبانه روزی با
دستگاههای مختلف ارتباط دارد بر اساس تصویب هیات وزیران
و ابالغ رییس جمهوری کمیتههای مختلف تشکیل شدند که
سیاستگذاری رسانهای هم به این جانب واگذار شد البته
سخنگویی کماکان بر عهده وزارت بهداشت و درمان است.
ربیعی ادامه داد :امروز خبری را دیدم که در آن گفته
شده تمامی فروشگاه ها ،مغازه ها ،ادارات و بازارها به حالت
تعلیق در خواهند آمد و کسانی که دارو یا خریدهای مهم دارند
حتما در این چند روز انجام دهند .این نمونه خبرهایی است که
متاسفانه غیرمسئوالنه در فضای مجازی منتشر میشود .اینها
نه نیت خیرخواهانه بلکه نیت شان قطعاً به هم زدن آرامش
جامعه ایران است.
دستیار رییس جمهوری گفت :از همه رسانهها به عنوان
میانجی های اجتماعی بین دولت و جامعه می خواهم هم
اطالع رسانی کامل صورت بگیرد .حتی معتقدیم اطالعرسانی
بیش از هر دوره دیگری است البته اطالع رسانی زیادی را در
این دوره منفی نمی دانیم منتهی اطالعرسانی که دولت را
کمک کند و اگر کاستی هست به دولت منتقل شود ولی در
جهت کنترل ،آرامش و به پیشبردن کنار هم بودن دولت و
جامعه باشد برای این که به سرعت به امید خدا شهر به شهر
اعالم کنیم که نگرانی و بستری دیگر نداریم.

سخنگوی دولت با تاکید بر لزوم برخورد با مواردی از
سوداگری رسانه های جمعی اظهارداشت :این یک امر مذموم
است که از رنج مردم سوء استفاده شود و ماسکی که قیمت
آن در شرایط عادی کمتر از  ۲هزارتومان است  ۲۵هزارتومان
به فروش برسانند بنابراین رسانه ها میتوانند در این زمینه به
ما کمک کنند.
ربیعی با بیان اینکه ملت ایران فداکاری و از خود
گذشتگی کادر درمانی و بهداشتی را در این شرایط تاریخی
فراموش نخواهد کرد ،ضمن قدردانی از کادر وزارت بهداشت
از نیروهای خدماتی تا پرستاران و کارشناسان اظهارداشت :از
همراهی رسانهها هم در این زمینه در کنار مردم و دولت نقادانه
ولی به طور اطمینان بخش و ایجاد امنیت روانی تالش خواهند
کرد ،سپاسگزاری میکنم.
کرونا مساله جهانی است
ربیعی در ادامه به شیوع کرونا در ایران اشاره کرد و گفت:
شیوع کرونا در ایران از چند جهت اهمیت دارد .کرونا امروز
فقط یک بیماری در حوزه نظام بهداشت و سالمت نیست بلکه
مسالهای جهانی است .این تصور که فقط یک موضوع حوزه
بهداشت و سالمت ایران است تصور درستی نیست .امروز از
ایتالیا و فرانسه و ژاپن و کره جنوبی و بسیاری از کشورهای
دیگر درگیر این بیماری جهانی هستند.
کرونا در ایران هم بیماری و هم مساله اجتماعی است
سخنگوی دولت ادامه داد :گستره شدن ارتباطات انسانی
مستقیم و غیرمستقیم ،جهانی شدن اقتصاد مسالهای بود که
سالها قبل هم پیش بینی کرده بودند که ما با بیماریهای نوع
جهانی بیش از گذشته روبرو خواهیم شد .کرونا در داخل کشور
هم به همان اندازه که مساله بهداشتی و درمانی است مساله
اجتماعی هم است .کرونا ویروس کوری است که مرزهای
طبیعی و اجتماعی را به رسمیت نمیشناسند .بین دولتی،
مردمی و نظامی و غیرنظامی ،این گروه و آن گروه و آن جناح،
پایین شهری ،باالشهری ،زن و مرد ،این قوم و آن قوم تفاوت
قایل نمی شود .عالوه بر جان انسانها با زندگی روزمره مردم
هم مرتبط است.
ربیعی در پاسخ به پرسشی راجع به اظهارات یک پرستار
که در بعضی از بیمارستانهای خصوصی مانع پوشش کادر
می شوند و رسانه ملی در زمینه کرونا ضعیف عمل میکند،
گفت :استفاده از لباسها سطح بندی دارد ،یک پرستاری
بیمار عمومی میبیند در این صورت ضرورتی ندارد آن لباس
خاص را بپوشد اگر پزشکی میبیند بیمار مشکل تنفسی دارد
از ماسک خاص استفاده کند؛ استفاده از این لباس که مانند
لباس فضانوردی است ،پروتکل دارد و کسانی باید استفاده
کنند که مثال مریضی داشتند که قب ً
ال فوت کرده و به دلیل
کرونا بوده ،و امکان انتقال باشد یا پزشکی که از بیمار با کرونای
مثبت مراقبت می کند .پوشیدن آن لباسها کار سادهای نیست
عرق میکنند و کار کردن با آن سخت است برای همین خود
پرسنل قبول نمی کنند.
وی ادامه داد :پروتکلی که از یک ماه و نیم قبل اعالم
کردیم معلوم می کند چه کسی چه چیزی را باید استفاده کند.
صدا و سیما از حیث آگاهیبخشی همکاری بسیار خوبی با ما
داشته است؛ در اکثر مسائل بخش های خبری هم برای انجام
مصاحبه زنده هماهنگ میشود.
دولت و مجلس متعلق به همه ایرانیان است
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش درباره انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،گفت :روز جمعه
یکی از مهمترین و حائز اهمیتترین مقاطع سیاسی کشور
یعنی انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسالمی برگزار
شد و حاال منتخبان برای چهارسال در نهاد قانونگذاری کشور
مسوولیت مهمی را بر عهده گرفتند .هم به منتخبان و همه

مردم ایران چه آنهایی که پای صندوق ها آمدند و چه کسانی
که نیامدند تبریک می گویم ،دولت و مجلس متعلق به همه
ایرانیان است.
سخنگوی دولت افزود :بیش از همه از مردم که با وجود
همه شرایط سخت حاکم بر کشور از تحریمها گرفته تا حوادث
ناگوار رخ داده؛ پای صندوق ها آمده تشکر و از همه دست
اندرکاران انتخابات هم قدردانی میکنم .دولت همه تالش خود
را برای این که این انتخابات با صحت و امنیت برگزار شود به
کار برد.
ربیعی یادآور شد :نظام انتخاباتی ما صندوق محور است و
همه ارکان نظام با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم روی کار
آمدند و معتقدیم دولت و مجلس برای منافع ملی و کمک به
زندگی مردم کنار هم قرار بگیرند و همافزایی کنند.
بیش از داروی کرونا به داروی اعتماد نیاز داریم
ربیعی با انتقاد از منفی نویسی گفت :گاهی وقتها منفی
نویسی برای الیک گرفتن در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد
است؛ االن زمان اعتماد از روابط دو طرفه است .اجازه دهید در
کرونا با اعتماد کامل جلو برویم .در بحث کرونا شوخی نداریم و
جامعه را نباید دچار ناامنی روانی کنیم و کشور را برای آنانی که
میخواهند جامعه را به تاراج ببرند ،آماده نکنیم .در نقد کردن
دولت و گفتن کاستیها تردیدی وجود ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در وزارت بهداشت به طور
مستقیم دنبال برگزاری ویدئو کنفرانس خبری هستیم ،خطاب
به رسانه ها ،اظهار کرد :از رسانهها درخواست دارم با پیگیری
روندها موضوع را به مسیر خود ببرید و اگر اشکالی هست،
بگویید؛ با پیگیری خبرها ،اطمینان بخشی ایجاد کنید .ما بیش
از داروی کرونا به داروی اعتماد ،کنار هم قرار گرفتن و عمل به
توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت نیاز داریم.
شمار جانباختگان کرونا اعالم میشود
ربیعی عنوان داشت :هیچ چشمپوشی و کمگویی از
اتفاقاتی که افتاده صورت نگیرد .مطمئن باشید هر تعداد افرادی
که به رحمت خدا میروند و جانشان را از دست میدهند از هر
نقطهای که باشد بیان میشود.
سخنگوی دولت اضافه کرد :خواهش میکنم کمکم کنید
چرا که کرونا یک بیماری است که جهان به آن مبتالست و
همه تالش میکنند آن را کنترل کنند ،ظرفیت بهداشتی ما
هم میتواند آن را کنترل کند .هراس بیش از اندازه از کرونا
آسیبش از نظر ایمنی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
ربیعی ادامه داد :این تعهد اخالقی دولت است که وزارت
بهداشت مسائل را دقیقا اعالم خواهد کرد .توصیه دیگر ما این
است که منعکس میکنیم که به توصیههای وزارت بهداشت
عمل شود.
وی با اشاره به زمان بستن پروازها اظهار داشت :یکی از
احتماالت بسیار باال در شیوعشناسی ،شخص بازرگانی است
که دوبار در فاصله بستن پروازها ،با خط هوایی کشور امارات و
کشورهای دیگر این ویروس را انتقال داده و االن یکی از عالئم
قوی این است.
ت بسیاری از کشورها اندازه ما نبوده است
شفافی 
ربیعی تصریح کرد :شاید به عنوان سخنگوی دولت
نخواهم این موضوع را بیشتر باز بکنم ،میدانیم که بسیاری از
کشورها به هیچ عنوان شفافیتشان اندازه ما نبوده است .ما در
این زمینه شفاف عمل کردیم.
وی خاطرنشان کرد :میدانیم که کشورها با این ویروس
درگیری هستند و بعدا ً و یا در اخبار مختلف هم مشخص
میشود که این کشورها هم درگیر هستند .به اعتقاد من ،ما در
موضوع اعالم ،متعهدانه عمل کردیم.
سخنگوی دولت افزود :کمک کنید همین روند اعالم،
هشدار و اطمینانبخشی توامان ادامه یابد.
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عملیات انتحاری
در سیستان و بلوچستان ناکام ماند

سردار احمدعلی
گودرزی روز دوشنبه
در آئین تشییع پیکر
شهید احمد توکلی
کوچکسرایی که در
درگیری با اشرار در
هنگ مرزی جکیگور
استان سیستان و
بلوچستان به درجه
رفیع شهادت نائل آمده بود گفت :دشمنان ایران اسالمی تالش داشتند
که با تحریم انتخابات و جدا کردن مردم از اصل انقالب اسالمی ،به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ضربه وارد کنند.
وی افزود :حضور با صالبت مردم ایران اسالمی در انتخابات دوم
اسفند ،مایه عصبانیت آمریکا ،انگلیس و عربستان سعودی خبیث شد و
آنان تالش کردند که با تدارک اقدامات خرابکارانه ،شیرینی جشن حضور
را به کام مردم تلخ کنند.
سردار گودرزی تصریح کرد :دشمنان از همان لحظات اولیه حضور
مردم در انتخابات ،تالش داشتند تا با عملیات انتحاری ،این حضور را
تحت الشعاع قرار دهند ،اطالعات نیروهای مسلح و مرزبانی کشور نشان
میداد که عوامل استکبار تالش داشتند که با استفاده از خیمههایی که
اطراف کشور برپا کردهاند وارد ایران شده و مردم را با انفجارات خود به
شهادت برسانند.
گودرزی افزود :مرزبانان غیور و مظلوم ایران اسالمی و این شهید
سرافراز ،مردانه در برابر  ۱۵نفر از اشراری که تنها دقایقی پس از پایان
انتخابات قصد تصرف یکی از یگانهای انتظامی داشتند ،ایستادگی کرده
و اجازه ندادند که این افراد وارد کشور شوند.
وی اظهار کرد :شهید احمد توکلی با وجود آن که چندین گلوله
به پیکر پاک و مطهرش اصابت کرده بود ،از مقاومت دست نکشید و
نخستین شهید این حمله ناجوانمردانه شد.
جانشین مرزبانی ناجا افزود :یکی از شهدای این حمله ناجوانمردانه
از برادران اهل تسنن بود و این شهادت نشان داد که توطئه استکبار در
ایجاد اختالف بین شیعیان و اهل تسنن ،محکوم به شکست است و همه
افراد با هر دین و مذهب از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی دفاع
میکنند.
وی تصریح کرد :در این درگیری ،تعدادی از اشرار توسط مرزبانان
ایران اسالمی به هالکت رسیدند که رد خون آنان ،تا پاکستان رسیده که
مستندات و سوابق این جنایت توسط نیروی انتظامی در اختیار وزارت
امور خارجه قرار گرفته تا با شکایت از طریق مراجع بینالمللی این
موضوع پیگیری شود.
پیکر شهید احمد توکلی کوچکسرایی که در درگیری با اشرار در
هنگ مرزی جکیگور استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت
نائل آمد ،روز دوشنبه با حضور مردم شهید پرور شهرستان قرچک تشییع
و به خاک سپرده شد.
بامداد سوم اسفند در درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک
تروریستی در منطقه جنوب شرق کشور ۲ ،تن از مرزبانان هنگ مرزی
جکیگور به شهادت رسیدند.
مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با تشدید اقدامات کنترلی نوار مرز
برای تامین امنیت انتخابات کشور از حضور تعدادی تروریست مسلح
که به قصد ضربه زدن به یگانهای مرزی به سمت مرزها پیشروی کرده
بودند مطلع شدند.
مرزبانان بالفاصله با آتش سنگین با گروهک تروریستی درگیر شدند
که در این درگیری تعدادی از اعضای گروهک با توجه به مقاومت شدید
مرزبانان با دادن تلفات به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.
در این درگیری مسلحانه ۲ ،نفر از مرزداران هنگ مرزی جکیگور
به نامهای استواریکم احمد رحمانی فرد و سرباز احمد توکلی به فیض
واالی شهادت نائل آمدند.

