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انگیزه رییس جمهوری آمریکا از نپذیرفتن شکست
چیست؟
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دبیر کمیته انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
خبر داد

جریمه یک میلیون تومانی برای
خروج از شهرهای قرمز
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مدیرکل آژانس:

فعالیت چشمگیری در نطنز
صورت نگرفته است
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چرا عوامل مختلف فیلمسازی در جریان بیماری کرونا
آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیرند؟

کرونا ،بیماری «همه»گیر نه
«سلبریتی»گیر!

صفحه 4

سرمقاله

ژوبین صفاری

دو مینوی کنایه های بی حاصل

گروه سیاسی -به نظر می رسد جنجال ها بر سر آدرس مشکالت هنوز به پایان نرسیده
است .دعوا بر سر اینکه ریشه مشکالت در کجاست مدام بین روسای قوا و زیرمجموعه
هایشان در حال پاسکاری است .کنایه ها هر رزو رنگ تازه ای به خود می گیرد در حالی
که شاید نظر افکار عمومی نسبت به این دعواها متفاوت است .اگر به پیام های مردمی
در شبکه های اجتماعی رجوع کنیم مردم سهم تقصیر را در صورت نداشتن جهت گیری

سیاسی برای همه مسئوالن یکسان می دانند .حاال آنکه هنوز هیچ کدام از مسئوالن
تقصیری بر گردن خود نمی اندازد .در روزهای اخیر محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی ،از
دولت انتقاد کرده بودند که به دنبال مذاکره با دولت جو بایدن است و تاکید داشتند ریشه
مشکل اقتصادی کشور ،دولت است نه تحریم آمریکا.
شرح درصفحه 2

جدال های فرافکنانه
جنجال بر سر مقصر بودن وضعیت موجود بین
مسئوالن همچنان ادامه دارد .از کنایه آدرس آریزونا و
جرجیا تا قهرمان بودن جناح مقابل در رفع تحریم ها که
حسن روحانی روز گذشته به آن اشاره کرد .فارغ از درستی
یا نادرستی این گونه کنایه زدن ها در سطح باالی تصمیم
گیری باید دید به واقع مسئولیت وضعیت موجود به عهده
کیست؟
به لحاظ کارشناسی اقتصاد ایران دچار نابسمانی هایی
است که متغیرهای متعددی برای این وضعیت می
توان در نظر گرفت .بخشی از آن ناشی از فشار تحریم
و بخشی دیگر به سوء مدیریت طی چند دهه گذشته بر
می گردد .واقعیت اما این است که برای هر تشریح هر
بخش از این ناکارآمدی ها می توان ریشه های مجزایی
در نظر گرفت .ناگفته پیداست که مدیریت در بخش
های میانی به واسطه سیستم ناکارآمد رابطه ساالری
چندان قوی عمل نکرده است اما این وسعت ناکارآمدی
در کل سیستم به گونه ای است که حتی اگر یک مدیر
کارآمد هم در آن تعریف شود عمال ً کارآیی الزم را
نخواهد داشت.
افکار عمومی اما با شناخت نسبت به این نابسمانی ها
در انتخابات های اخیر شرکت کرده تا بتواند منتخبانی با
عزم تغییر در این فضا را راهی مسئولیت کنند .بنابراین
مجموعه دولت و مجلس به عنوان منتخبان مردم در این
زمینه ناموفق بوده اند.
ادامه درصفحه 2

روحانی در جلسه هیات دولت:

آمریکا را مجانی
تطهیر نکنید
صفحه 2

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور:

نخستین شناسنامه صادر شده به فرزندان مادر ایرانی
تحویل داده شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با بیان تحویل نخستین
شناسنامههای صادر شده به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر
خارجی ،گفت ۷۵ :هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی در سایت اداره کل اتباع پیش ثبتنام کردند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور« ،مهدی
محمودی» با حضور در محل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت
کشور با تحویل دادن اولین شناسنامه ایرانی فرزندان اتباع خارجی ،گفت:
امروز نخستین شناسنامههای صادر شده به فرزندان حاصل از ازدواج
مادران ایرانی با پدر خارجی تحویل داده شد .مدیرکل امور اتباع و مهاجران
خارجی وزارت کشور تصریح کرد :در گذشته و در سال  ۸۵ماده واحدهای
در قانون وجود داشت که بر اساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان غیرایرانی که باالی  ۱۸سال سن داشتند شناسنامه اعطا
میشد این قانون خالهایی داشت که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت
قانون اعطای تابعیت به همه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
غیرایرانی توسط مجلس شورای اسالمی و همکاری سایر نهادها تصویب
و به همه استانهای سراسر کشور ابالغ و اعالم شد .به گفته وی ،از
چهار ماه گذشته روند صدور شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی آغاز شده است و در اولین گام شناسنامه خانواده
شهبازی فرزندی که پدرش پزشک و مادرش پرستار بود و حین خدمت
به بیماران کرونایی شهید مدافع سالمت شد ،تقدیم شد .مدیر کل امور
اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ،افزود :در این طرح ۲۸ ،هزار نفر
زیر  ۱۸سال و  ۴۷هزار نفر ،باالی  ۱۸سال نام نویسی کرده اند و هم اکنون
 ۱۰هزار پرونده تکمیل شده است که این اقدام جمهوری اسالمی ایران در
حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر هم قابل ارج و احترام است و امروز
تمام کشورهای جهان از این اقدام ایران قدردانی و تشکر کردند .محمودی
درباره فرایند صدور شناسنامه گفت :یک فرایند سه ماهه از استعالم و
تا بررسی هویت طول میکشد و در نهایت بعد از اخذ تاییدیههای الزم
کار صدور شناسنامه در سازمان ثبت و احوال انجام میشود .مدیرکل
اتباع راجع به تعداد ازدواجهای صورت گرفته در این حوزه هم گفت :طبق
آمارهای بهدست آمده ،حدود  ۳۵هزار ازدواج هزار با مرد خارجی انجام شد
و فرزندان حاصل از این ازدواج ها تابع این قانون خواهند بود .این قانون کلی
است و برای همه کشورها قابلیت اعمال داد و ما ثبت نام هایی از کشورهای
اروپایی و آمریکایی هم داشتیم.
محمودی درباره نحوه ثبت نام گفت :ثبت نام برای اخذ شناسنامه از دو
مجرای حضور در محل اداره کل اتباع ،استانداریها ،فرمانداریها ،دفاتر
خدمات اتباع خارجی و دیگری به صورت مجازی با ثبت مشخصات در
سایت اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ( )BAFIAانجام میشود.

سعیدخطیبزاده:

«ابتکار» به مناسبت سیامین سالروز تصویب قانون کار ،چالش پیشروی جامعه کارگری را بررسی کرد

کارگران در دام قوانین بیاعتبار

آمریکا در موقعیتی نیست که
برای ایران شرطگذاری کند
صفحه 7

صفحه 6

خبر
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جدال لفظی مسئوالن برای شانه خالی کردن از تقصیر معیشت مردم ادامه دارد

در جلسه هیات دولت

بررسی کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در دولت آغاز شد
در جلسه امروز هیات دولت ،پس از ارائه گزارش رییس
سازمان برنامه و بودجه از کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور ،اعضای دولت بررسی کلیات الیحه بودجه را در
دستور کار خود قرار دادند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
جلسه هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و
در این جلسه پس از ارائه گزارش رییس سازمان برنامه و
بودجه از کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،اعضای
دولت بررسی کلیات الیحه بودجه را در دستور کار خود
قرار دادند.
تصویب آییننامه اعطای تسهیالت به کارکنان
دستگاههای متقاضی انتقال از تهران و کالنشهرها
هیات وزیران در جلسه امروز با پیشنهاد سازمان اداری
و استخدامی کشور مبنی بر آییننامه اعطای تسهیالت به
کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و
کالنشهرها ،موافقت کرد.
حمایتها و تسهیالت موضوع این آییننامه شامل
تمامی کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل
در وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،موسسات
عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده ()۵

قانون مدیریت خدمات کشوری که تمایل به انتقال دائم از
تهران و کالنشهرهای مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،کرج،
اهواز و قم به سایر نقاط کشور را داشته باشند ،خواهد بود.
انتقال کارمندان به شهرستانهای استان تهران و نیز
شهرستانهایی که مرکز آنها ( )۵۰کیلومتر یا کمتر با سایر
کالنشهرها فاصله دارند مشمول تسهیالت موضوع این
آییننامه نخواهد بود.
همچنین برای استفاده از تسهیالت این آییننامه باید
حداقل  ۵سال از دوره خدمتی کارمندان رسمی و پیمانی تا
بازنشستگی آنان باقی مانده باشد و ایثارگران و فرهنگیان
در استفاده از تسهیالت این آییننامه اولویت خواهند
داشت.
حمایتها و تسهیالت مندرج در آییننامه یاد شده
شامل پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و
مزایای مستمر به کارمندان از محل اعتبارات خدمات
رفاهی ،افزایش هزین ه جابجایی محل خدمت و هزینه
سفر به میزان دو برابر ،کارمندانی که به مناطق کمتر
توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال مییابند با رعایت قوانین
و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف
امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) در بند ( )۱ماده ( )۶۸قانون
مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد ،است.

پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی
دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر
عالوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان ،انجام
معاینات پزشکی به صورت دو سال یکبار برای کارمندان
انتقالی ،همسر و فرزند تحت تکفل آنان به صورت رایگان
توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استان ،برخورداری کارمندان انتقالی ،همسر و فرزندان
تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت
ورزش و جوانان از دیگر موارد حمایتها و تسهیالت
مندرج در آییننامه یاد شده هستند.
کارمندانی که در اجرای این آییننامه از تهران و
کالنشهرها منتقل میشوند ،به مدت ( )۱۰سال مجاز به
انتقال و بازگشت به تهران و کالنشهرها نخواهند بود.
چنانچه استفادهکنندگان از تسهیالت این آییننامه قبل
از انقضای مهلت فوق قصد انتقال به تهران و کالنشهرها
را داشته باشند ،امتیازات متعلقه به آنان در قالب این
آییننامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.
موافقت با تأسیس مرکز منطقهای آموزشی و پژوهشی
مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله
هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری برای مذاکره ،پاراف و امضای موقت موافقتنامه

بین جمهوری اسالمی ایران و سازمان آموزشی ،علمی و
فرهنگی ملل متحد در خصوص تأسیس مرکز منطقهای
آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله
برای غرب و مرکز آسیا موافقت کرد.
هدف اصلی مرکز یاد شده ،کمک به کشورهای واقع در
غرب و مرکز آسیا در زمینه مدیریت کاهش ریسک زلزله
و توسعه روشهای مناسب جهت ایجاد تابآوری نسبت
به زلزله های احتمالی بر اساس خصوصیات فیزیکی،
اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی است و به شکل یک بستر
پژوهشی و آموزشی در زمینه پیشگیری و آمادگی عمل
میکند.
همچنین تأکید اصلی فعالیتهای این مرکز بر انجام
تحقیقات ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی ،ارائه
توصیههای سیاستگذاری ،تسهیل انتقال فناوری و ترویج
همکاری و تبادل تجربیات منطقهای است.
هیات وزیران همچنین به پیشنهاد معاونت حقوقی
رییس جمهوری ،آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب)
تبصره ( )۱۲ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور
درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان ،وظیفه بگیران و
مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین
اجتماعی نیروهای مسلح را اصالح کرد.

رمدسیویر بیمه شد

گایدالین جدید درمان کرونا از یکشنبه آتی
سرانجام پرداختهای ویژه به کادر ،پوشش بیمه ای رمدسیویر ،تدوین
گایدالین جدید درمان کرونا ،لزوم تبعیت پزشکان از پروتکل کمیته علمی
مقابله با کرونا و  ...از جمله مباحثی بود که سخنگوی وزارت بهداشت در
بخش دوم نشست خبری خود مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیما سادات الری در بخش دیگری از نشست
خبری که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد ،در پاسخ به سوالی درباره
اینکه آیا تست داروها و یا واکسن کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران
شده است یا خیر ،گفت :این صحبت بی منطق است .ما اگر مطالعهای
بر داروهایی مثل رمدسیویر و فاویپیراویر انجام دادیم به شکل متداول
ت و در همه دنیا استفاده میشدند .داروی درمان قطعی کرونا
بوده اس 
وجود ندارد و چیزی که تاکنون همه دنیا به آن رسیده است که میتواند
نجات بخش بیمار باشد ،در درجه اول اکسیژن است و در درجه دوم
کورتیکواستروئیدها هستند که در فاز التهابی به مریض میدهیم ،مابقی
داروها کم کننده بیماری هستند و درمان قطعی نیستند.
پزشکان از پروتکل کمیته علمی مقابله با کرونا تبعیت کنند
وی افزود :داروهای آنتی وایرال ،اینترفرونها و ...همگی شامل این دسته
کزاده و تیمشان انجام شده
هستند .یک یا دو مطالعه مهم توسط دکتر مل 
است که باعث افتخار ما است چون مشارکت با چندین کشور معتبر و از
طریق سازمان بهداشت جهانی بوده است و افتخار است که ما را در یک

مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم .دارویی نبوده که بخواهد باعث
افزایش مرگ و میر شود اما آنچه که ما را نگران میکند این است که حتما
همه پزشکان از پروتکل کمیته علمی در تجویز داروها تبعیت کنند.
خطر مسمومیت کبدی به دنبال تجویز داروهای متعدد
انتشار گایدالین جدید درمان کرونا؛ روز یکشنبه
وی افزود :اکنون جوی وجود دارد که ممکن است پزشک نگران باشد و
چندین دارو را با هم تجویز کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض
دیگری مانند مسمومیت کبدی برای بیمار ایجاد کند .در این راستا سازمان
نظام پزشکی و معاونت درمان باید کمک کنند که پزشکان خوب توجیه شوند.
البته این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی حل شده ولی
پزشک باید توجیه شود که داروی متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین
گایدالین برای بیمار دارو تجویز کنند .روز یکشنبه گایدالین  ۹هم قرار است
منتشر شود که امید زیادی به آن داریم چون برای بیماران سرپایی و بستری
موارد خوبی در آن قید شده است و داروهای آنتی وایرال به این گایدالین
اضافه شده است.
رمدسیویر بیمه شد
الری تاکید کرد :خوشبختانه داروی رمدسیویر هم تحت پوشش بیمه
قرار گرفت که عدهای به دنبال سودجویی نباشند .این داروها در فاز خاصی
اثرگذاری دارند که اگر با پروتکل کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی

بهتر خواهد بود.
سرانجام پرداختهای ویژه به کادر درمان کرونا
وی در ادامه درباره پرداختهای ویژه به کادر درمان گفت۱۲ :هزار و ۳۵۰
میلیارد تومان از آن یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده
است .به دلیل نوسنات ارزی ممکن است دچار تغییراتی در درصدها شویم.
از این رقم که در قسمتهای مختلف به ما دادند آخرین تخصیص ۵۵۰۰
میلیاردتومان است که از این رقم  ۲۶۰۰میلیارد تومان تحت عنوان معوقه
کارانه در دانشگاههای علومپزشکی توزیع شده است .برای مابقی هم منتظر
دستورالعمل معاونت بهداشت و معاونت درمان هستند که توزیع آن را هم
آغاز کنند.
الری گفت :درآمد اختصاصی بیمارستانها کاهش یافته است و به همین
علت چون بیشتر بیماران ،مریضهای کرونایی هستند درآمد اختصاصی
کاهش یافته و کارانهها به مشکل خورده است و علیرغم کار بیشتر همکاران،
دریافتی آنها کاهش یافته است .البته افزایش دریافتی که در اول سال اعمال
شد ،شامل حال همکاران ما هم شد ولی قسمت کارانه کاهش یافته است.
وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافهکار ،اظهار کرد :اضافه کار به موقعتر
پرداخت میشود اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد .نمیتوان در شرایطی
که کارانه پرداخت نشده ،پاداش پرداخت کرد .با توزیع این  ۲۶۰۰میلیارد
تومان معوقه کارانه به دو تا سه ماه رسیده است که عدد نرمالی است.

