
7 فرمان وزير 
 براي شناسايي 

و درمان مبتاليان 

 زوزه گرگ وال استریت 
از زخم کرونا

 نخست وزير 
مکلف به اخراج امريکا

بازگشت بدهي 1600ميليارد 
 توماني به بيت المال 
فقط از يك بدهکار

 رهبر انقالب: 
 مسافرت غيرضروری

 جايز نيست

بازگشت بدهي 1600ميليارد توماني به بيت المال فقط از يك بدهكار

تست موفقيت آميز داروی ايرانی با درمان ضايعه ريوی کرونانوروزتان پيروز بر کرونا

سوءاستفاده ای کرونايی برای فراری دادن جاسوس اسرائيل از لبنان

تست موفقیت آمیز 
داروی ایرانی با درمان 

ضایعه ریوی کرونا

وصول هزار و 600 ميليارد    اجتماعی
تومان از بدهي هاي بدهکار 
3هزار ميليارد توماني، تعيين تکليف پرونده جهانباني، 
آخرين وضعيت مرخصي زندانيان، بازگشت حدود هزار 
واحد صنعتي به چرخه توليد و برخورد قاطع با كساني كه 
امنيت رواني جامعه را به مخاطره مي اندازند از مهم ترين 

بخش هاي نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا بود. 
غالمحسين اسماعيلي روزگذشته بيست و دومين نشست 
خبري اش را در راستاي محوري ترين برنامه  قوه قضائيه در 
دوره تحول يعني مقابله با ويروس منفور و نااميدكننده فساد 
در كشور آغاز كرد و گفت: در مهار اين ويروس، موفقيت هاي 

چشمگيري حاصل شده است. 
به گفته سخنگوي دستگاه قضا آخرين رأيی كه شعبه سوم 
ويژه رس��يدگي به پرونده هاي اخالل در نظام اقتصادي در 

تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ صادر كرد، راجع به بخشي ديگر از 
پرونده بانك سرمايه و صندوق تعاوني فرهنگيان است. 

30 سال حبس براي جهانباني و عمار
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنش��ان كرد: در اين پرونده افراد 
متعددي تاكنون محاكمه شده اند. بر اين اساس محمدرضا 
جهانباني به اتهام اخالل در نظ��ام اقتصادي و تحصيل مال 
نامشروع به مبلغ 6هزار ميليارد ريال محاكمه شد. اين فرد 
متأسفانه از مجموعه بانك سرمايه كه سهام صندوق ذخيره 
فرهنگيان بود، ب��ه تنهايي و در قالب ش��ركت هاي متعدد، 
بيش از ۱00 فقره تس��هيالت گرفته بود و اين تسهيالت را 
در غيرموضع خود هزينه كرد؛ اين تسهيالت را نيز مسترد 
نمي كرد كه بعد از رس��يدگي و محاكمه به تحمل ۲0سال 
حبس، ۷۴ ضربه ش��الق در انظار عمومي، محروميت دائم 
از مشاغل دولتي، استرداد ۵هزار ميليارد ريال در حق بانك 

سرمايه محكوم شده است.  اسماعيلي افزود: متهم ديگر اين 
پرونده، عمار صالحي فرزند عطاءاهلل هم به جرم معاونت در 
اخالل در نظام اقتصادي به تحمل ۱0 سال حبس و محروميت 

دائم از خدمات دولتي محكوم شده است. 
 دهها ميليارد براي 10 بانك

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مصداقي ديگر از مبارزه با فساد و 
تسهيالت متعددي كه يكي از بدهكاران عمده بانكي از بانك هاي 
مختلف اخذ كرده بود و با تالش قوه قضائي��ه اين بدهي ها به 
بانك ها مسترد شد، بيان داشت: يكي از بدهكاران بزرگ بانكي 
كه بيش از ۳ هزار ميليارد تومان به ۱0 بانك كشور بدهي داشت و 
با عناوين مختلف تسهيالت اخذ كرده بود و از تسويه بدهي هاي 
خود امتناع مي كرد، با پيگيري هاي قضايي به عمل آمده و در 
فرآيند رسيدگي بيش از ۵0 درصد از اين بدهي هاي معوق را تا 

امروز تسويه كرده است.  | بقيه در صفحه3

كرونا آمارهای جهان را به هم 
غالمرضا صادقیان

  سردبیر
ريخ��ت ولی م��ا آدم   ها فقط 
آمارهای مان نيستيم. ما آدم   ها 
پيچيده تر از رياضيات هستيم! پيچيده تر از بيولوژی خود و 

پيچيده تر از سياست ورزی های خويش!
ما را جهان و موجودات جهان –ازجمله جناب كرونا- هنوز 
درس��ت نش��ناخته  اند. كرونا نمی داند كه اين جهان از چه 

زمانی است!
پشه كی داند كه اينجا از كی است

 در بهاران زاد و مرگش در دی است
پشه هيچ گاه رستاخيز جهان را نديده  است، نفهميده است 
كه اين جهان اگر زمس��تانی دارد،  بهاری هم دارد! ما آدم   ها 
رس��تاخيز  ها را تجربه كرده ايم، دم به دم، ساعت به ساعت، 

روزبه روز ، عمربه عمر و جهان به جهان!
 كرونا هم نمی داند كه نمی تواند بيش��تر از تحمل ما زيرورو 
كند ما را. و نمی داند كسی هست كه »ينزل الصبر علی قدر 

المصيبه«، صبر را به قدر مصيبت نازل می كند.
كرونا هرچه كه هست و هر چقدر كه باهوش و پيچيده است، 
نوروز ندارد، عيد ندارد! هر روزش مثل روز قبل است، تكراری 
و مالل آور. روزی نيست كه متحول ش��ود و دست از گناه و 

كشتن آدم   ها بردارد تا آن روز عيد باش��د برايش. كم آزارتر 
می شود اما بی آزارتر نه! 

اما كرونا را ما دست كم نمی گيريم. می دانيم آ ن كه »ما تسقط 
من ورقه اال يعلمها« از كرونا هم بی خبر نيست و آن را می داند. 
و  چون »الحبه فی ظلمات االرض و ال رطب و ال يابس اال فی 
كتاب مبين«، اين كرونا را هم جايی نوشته اند و داستان پس از 

كرونا را هم نوشته اند، پس چه باک از داستان كرونا؟!
آن كس كه »اليستحيی ان يضرب مثال ما بعوضه«، از آوردن 
مثال پشه، شرم نمی كند، چرا از آوردن مثال كرونا شرم كند 
و آن كس كه »اوحی ربك من النحل«، به زنبور عسل وحی 
می كند، چرا به كرونا وحی نكند؟! اصالً گوييا كه با وحی جلو 
می رود، چنانكه درب��اره اش می گويند وقتی اوج می گيرد تا 
همه را از ميان بردارد، ناگهان از گمان و هراس اينكه بعد از 
مرگ همه، چه ميزبانی برای خود بيابد و پيشتازی كند، آرام 
می شود و به اين ترتيب از پرآزاری به كم آزاری تغيير ماهيت 
می دهد و از تكثير نمونه پرآزار خ��ود می كاهد تا همچنان 

ميزبانی برای خود بيابد!
كرونا ما را تسليم نكرد، آنكس كه ما را تسليم كرده است، با اين 

اسيران خويش مهربان تر از آن است كه گمان می كنيم.
نگاه كنيد در شهر! مردم از تنازعات خود كاسته اند. ديگر برای 

هم كمتر بوق می زنند، كمتر چش��م در چشم هم پرخاش 
می كنند. به هم مهربان شده اند، به هم مهلت می دهند، اصاًل 
هر روزشان عيد شده  است. ش��ايد دارند به خود می گويند 

زندگی ارزشش را ندارد كه بيازاری دلی.
جهان ما-خوب   ها و بد  ه��ا هركدام- از اي��ن »قضيه كرونا« 
درس��ی گرفته اند و آينده ای را برای خود ترسيم می كنند. 
خوب   ها ش��ايد ديگر هرگز با غرور حرف نزنند،  دنيا را برای 
چندرغاز مال دنيا بر سر ديگران خراب نكنند، شايد برخی   ها 
هميشه دست های  خود را مثل زمان كرونا شست و شو دهند! 
تكليف خيلی   ها برای هميشه با خرافات روشن شد، با برخی 
روش   ها و روندها، با برخی ادعا  ه��ا و بلندپروازی ها، با برخی 

باور  ها و بايدها.
اما بد  ها شايد از همين حاال در فكر تكرار كرونا باشند، اين بار 
با مصنوعی اش! )اگر خود اين كرونا مصنوعی نباشد!( و شايد 
برای به هم ريختن دنيا مطابق تجربه كرونا برنامه ريزی كنند! 

چه تجربه  جهانی گرانقدری برای بدها!
خوب   ها اما كرونا را مثل وباها، مث��ل طاعون ها، مثل  بالها، 
جنگ ها، بمب های اتمی ، قحطی   ها و آوارگی   ها پش��ت سر 
می گذارند. خوب   ها اين جمعه را عيد می گيرند. هر روزشان 

نوروز و نوروزشان پيروز بر كرونا!

  اجتماعی يك ش�ركت دانش بنيان 
ايرانی موفق ش�د تركيب 
دارويی ايرانی درمان ضايعه ريوی بيماری كرونا را كشف 
و شناس�ايی كند كه با اس�تفاده از آن دوران بستری 
بيم�اران كرونايی به چه�ار روز كاهش پي�دا می كند. 
يك ش��ركت دانش بنيان ايران��ی زيرمجموعه معاونت 
علم��ی رياس��ت جمه��وری موف��ق ش��ده در نتاي��ج 
آزمايش��گاهی و ويروس شناس��ی، داروی درم��ان 
ضايعه ريوی بيماری كرونا را كش��ف و شناسايی كند. 
 تس��ت بالينی و انس��انی اي��ن دارو ه��م موفقيت  آميز 

بوده است. 
مصطفی قانعی، دبير ستاد زيس��ت فناوری در نشست 
خبری ب��ا بيان اينكه اي��ن تركيب دارويی توليدش��ده 
می تواند مدت بستری بيماران مبتال به كرونا را                                          تا چهار 
روز كاهش ده��د، اف��زود: ضايعه ري��وی متعاقب بروز 
بيماری كرونا در ريه ايجاد می شود كه منجر به بستری، 

رفتن به بخش »آی سی يو« و حتی در مواردی منجر به 
مرگ می شود. 

قانعی گفت: ما صحبت از درم��ان كرونا نمی كنيم بلكه 
صحبت از درمان ضايعه ريوی ناشی از اين ويروس است 
كه متعاقب بيماری كرونا در ريه ايجاد می شود و منجر به 

بستری و رفتن بيمار به  آی سی يو و مرگ می شود. 
وی ادام��ه داد: در اين روش درمانی ب��ه غير از پروتكل 
درمان كه وزارت بهداش��ت برای اين بيم��اری در نظر 
گرفته است، س��ه داروی آزيترومايسين، پردنيزولون و 

ناپروكسن به طور توأم استفاده شد. 
وی ادامه داد: ۲۸ نفر در گروه درمان و ۳۱ نفر در گروه 
كنترل ما قرار داش��تند و بنابراين جمعيت 60 نفری را 
تست كرديم كه پزشك در انتخاب اين جمعيت دخالتی 
نداشت، يعنی از پذيرش بيمارس��تان يك سری تحت 
نظر يك پزشك و گروه ديگر تحت نظر پزشك ريه قرار 
می گرفتند و برای يك گروه پروتكل را رعايت می كرديم 

و برای گروه ديگر اين سه دارو را به پروتكل اضافه كرديم 
در بررسی مشخص ش��د كه ۴0 درصد بيماران قبل از 

چهار روز ترخيص شدند. 
قانعی خاطرنش��ان كرد: ما تمام مجوزه��ای اخالقی را 
دريافت كرده و نتايج اين طرح را به استماع معاون وزير 
و دبير ستاد كرونا و در نهايت وزير بهداشت رسانديم و 
مقرر شد كه اعالم كنم خوشبختانه به عنوان شروع يك 

برنامه درمانی مورد قبول واقع شده است. 
وی ادامه داد: نتايج اين طرح در قالب مقاله ای منسجم 
منتشر می شود، ما در اين تحقيق شاخص های التهاب 
را بررسی كرديم و متوجه ش��ديم كه با تركيب اين سه 
دارو، س��ی ار پی س��ريعاً كاهش پيدا می كند و ترخيص 
سريع تر می ش��ود و مدت بس��تری به طور محسوسی 
كاهش پيدا می كند البته اين شروع كار است و بنا داريم 
تحقيقات ديگر را پس از تأييد در س��تاد اصلی كرونا به 

اطالع برسانيم. 

  بین الملل مقام�ات نظام�ی لبنان 
امي�دوار بودن�د ب�رای 
خالص�ی از فش�ار امري�کا جه�ت آزادی يک�ی از 
جاسوسان رژيم صهيونيستی زمان خوبی يافته اند و 
قرنطينه خانگی مان�ع از اعتراض�ات مردمی به اين 
خيانت خواهد شد اما اعالم حکم آزادی اين جاسوس 
 ب�رای م�ردم اين كش�ور چن�ان س�نگين ب�ود كه 
حتی كرونا هم نتوانست جلوی ريختن آنها به خيابان 
و اعت�راض ب�ه حک�م ص�ادر ش�ده را بگي�رد. 
دادگاه نظامی لبنان دو   شنبه دفاعيه صوری را كه وكالی 
»عامر الفاخوری« به بهانه قديمی شدن اتهام های وارد 
شده به موكل ش��ان ارائه دادند، پذيرفت و حكم آزادی 
الفاخوری ملقب به قصاب بازداشتگاه الخيام در جنوب 

لبنان و جاسوس رژيم صهيونيستی را صادر كرد. 
بر اساس گزارش »العربی الجديد«، در پی اين اقدام دادگاه 
نظامی، مردم لبنان در تعدادی از مناطق اين كشور دست 
به اعت��راض زدند. معترض��ان اتوب��ان »البحصاص « در 

طرابلس در ش��مال لبنان را در هر دو طرف بس��تند. در 
»البقاع « لبنان و بعلبك در ش��رق لبنان هم معترضان 

الستيك های خودرو را آتش زدند. 
معترضان لبنانی اعالم كردند: آنها تصميم به شكس��تن 
قرنطينه خانگی برای پيشگيری از كرونا گرفته اند زيرا از 

كنار چنين مسئله ای نمی توان گذشت. 
آنها افزودند: برخی مسئوالن از وضعيت كنونی ملت لبنان 
كه از بيم ابتال به كرونا در خانه نشسته، سوءاستفاده كرده 
تا الفاخوری را آزاد كنند. اين مس��ئوالن خيال كرده  اند 

مردم برای اعتراض به خيابان نمی ريزند. 
الفاخوری دو تابعيت��ی لبنانی- امريكايی در س��پتامبر 
سال گذشته ميالدی پس از بازگشت از امريكا در لبنان 
بازداش��ت ش��د. وی در زمان اش��غال لبنان فرمانده ای 
نظامی در زن��دان الخيام در جنوب لبنان ب��ود و با رژيم 

صهيونيستی همكاری می كرد. 
روزنامه س��عودی »الشرق االوس��ط « اعالم كرد، سفير 
جديد امريكا در ديدار با مقامات لبنانی خواستای آزادی 

الفاخوری شده است. 
»نجاه ابوشقرا« قاضی تحقيقات نظامی لبنان در فوريه 
گذشته كيفرخواستی عليه الفاخوری صادر كرد كه در آن 
وی به قتل، تالش برای قتل زندانيان در الخيام، ربايش و 
شكنجه و امثال آن محكوم شد و ممكن بود حكم وی به 

خاطر اين موارد اعدام باشد. 
حزب اهلل لبنان هم شامگاه دو   ش��نبه در واكنش به اين 
حكم اعالم كرد: »از روز اول دستگيری عامر الفاخوری 
مزدور جنايتكار و قاتل، فش��ار   ها و تهديدهای امريكا در 
خفا و آشكارا آغاز شد تا لبنان را وادار به آزادی وی كند، 
با وجود اينكه همه جنايات نسبت داده شده به وی و همه 

سابقه سياه و خونين او ثابت شده بود.«
بر اساس بيانيه حزب اهلل، فشارهای امريكايی سه    شنبه به 
ثمر نشست و در اقدامی غيرمنتظره دادگاه نظامی اين 
تصميم اش��تباه را گرفت و از همه درد و جراحت آنهايی 
گذشت كه مظلومانه تحت شكنجه    ها قرارگرفته و هنوز 
هم برخی از آنها با عوارض اين جراحت    ها درگير هستند. 
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نوروزتان پیروز بر کرونا

  ترامپ كه او را »گرگ وال اس��تريت« و مرد بازار س��هام 
می نامند، بر خالف رويه چند هفته  اخير خود گفته است امريكا 

بايد خود را  براي ركود اقتصادي آماده كند |  صفحه 4

گروه های عراقی حمايت از الزرفی را مشروط به اجرای 
مصوبه پارلمان برای خروج نظاميان امريکايی كردند

 صفحه 15

صفحه 2

كرونا آمارهای جهان را به هم ريخت ولی ما آدم   ها فقط آمارهای مان نيستيم. ما آدم   ها پيچيده تر از رياضيات هستيم! پيچيده تر از بيولوژی خود و پيچيده تر از سياست ورزی های خويش!  
ما را جهان و موجودات جهان –ازجمله جناب كرونا- هنوز درست نشناخته  اند. كرونا نمی داند كه اين جهان از چه زمانی است! پشه كی داند كه اينجا از كی است/ در بهاران زاد و مرگش در دی است

پشه هيچ گاه رستاخيز جهان را نديده  است، نفهميده است كه اين جهان اگر زمستانی دارد،  بهاری هم دارد! ما آدم   ها رستاخيز  ها را تجربه كرده ايم، دم به دم، ساعت به ساعت، روزبه روز ، عمربه عمر و جهان به جهان!  | همين  صفحه

همين  صفحه


