
15 ســالهشــتم|شــماره1977   1399 1خــرداد   |  جامعهپنجشــنبه
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

ســاختگی  فراخوان  پشت پرده 
وی پرســتار برای جذب نیر

آییننامهاعطایتابعیت
خارجیابالغمیشود بهفرزندانزناندارایهمسر

تصویبتابعیتمادرانه
اعطای  قانون  آیین نامه  دیروز  ]شهروند[ 
تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی  در 
هیأت دولت تصویب شد تا براساس آن فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با  مردان خارجی، تا 
قبل از هجده سالگی به درخواست مادر و پس 
بتوانند تقاضای  به درخواست  خودشان  آن  از 
تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت 
کنند. این  الیحه درحالی تصویب شده که قبل 
ح  از این در سال 1394 نمایندگان مجلس با طر
ازدواج  از  حاصل  فرزندان  به  تابعیت    »اعطای 
زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان  شهدای 
در  که  طرحی  بودند؛  کرده  مخالفت  غیرایرانی« 
دوم مهر 1398 هم بعد از سه   بار رفت و برگشت 
میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
برای  تا  رسید  دولت  و  به  شد  نهایی  و  اصالح 
، رفاه و دادگستری  اجرای به سه  وزارتخانه کشور

ابالغ شود.  
آیین نامه اعطای تابعیت این بار با دو تبصره 
از مشکالت  فرزندان  تا کمی  به تصویب رسید 
بدون تابعیت ایرانی بکاهد؛ تبصره یک قید در 
را  مورد تأکید قرار  یا در دسترس نبودن  حیات 
داده است؛ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی 
نباشد، در  یا  در دسترس  نبوده  در قید حیات 
احراز  متقاضی  نسب  احراز  در  ابهام  صورت 
نسب با دادگاه صالح  است. تبصره دوم شرط 
نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن مشکل 
امنیتی )به  تشخیص وزارت اطالعات و سازمان 
را در  اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی( 
خود  که  تابعیتی  فاقد  افراد  است؛  نظر  گرفته 
متولد  ایران  در  والدین شان  از  یکی  حداقل  و 
 شده باشند، می توانند پس از رسیدن به 18 سال 
که  کنند  را  تقاضا  ایرانی  تابعیت  شمسی  تمام 
نیز  و  کیفری  سوءپیشینه  نداشتن  صورت  در 
وزارت  )به  تشخیص  امنیتی  مشکل  نداشتن 
پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  و  اطالعات 
پذیرفته  تابعیت  ایران  به  اسالمی(  انقالب 

می شوند.  

حل 10 درصد مشکالت
براساس آمارها از سال 92 تا 98 نزدیک به 7هزار 
گرفته؛  خارجی  صورت  اتباع  با  ایرانی  زن  ازدواج 
از این ازدواج ها هم غیرقانونی و جایی  تعدادی 
استاد  و  وکیل  بهشید  ارفع نیا،  نشده اند.  ثبت 
حقوق بین الملل خصوصی بر این باور است که 
تابعیتش  بتواند  باید  مانند  مرد  هم  ایرانی  زن 
انتقال  آمده،  دنیا  به  که  کجا  هر  فرزندش  به  را 
بدهد. همان طور  که مرد ایرانی طبق بند دو ماده 
ج  976بچه ای که به دنیا بیاید چه در ایران چه خار
 ایرانی محسوب می شود باید این موضوع در مورد 
زنان هم صدق کند. ارفع نیا  به   »شهروند« از تکرار 
ایراد ماده واحد سال 85 در الیحه تصویبی جدید 
می گوید: »این  فرزندان هنوز هم تا هجده سالگی 
از منظر تابعیت بالتکلیف اند و این درحالی است 
که  برای کوچک ترین کارها شناسنامه و کارت ملی 
نیاز است و این برای این فرزندان تنها  یک معنا 
دارد؛ اینکه تا هجده سالگی هیچ کاری نمی توانند 

خ  بالتکلیفی می مانند.«   انجام بدهند و در برز
با  خصوصی  بین الملل  حقوق  استاد  این 
ایران  در  که  مهاجرانی  اغلب  اینکه  به  اشاره 
مهاجران  اقامت اند،  و  تابعیت   به دنبال 
افغانستانی هستند، می گوید: »حذف معافیت 
از شرط اقامت که در ادامه ماده 980 قانون مدنی 
آمده راهکار حل  مشکالت این بخش از جامعه 
ماده ای  مدنی،  980قانون  ماده  از  بعد  است. 
آمده که  داشتن زن و فرزند ایرانی را شرط گرفتن 
تابعیت می داند،  داشتن زن و فرزند  ایرانی به 
اقامت  سخت  شرط  می کند  کمک  مهاجران 
پنج ساله را نداشته باشند اگرچه  اجباری در نظر 
آن  حذف  وجوداین،  با  اما  است  نشده  گرفته 

می تواند به این زنان و  فرزندان کمک کند.«  
کشورهای  فهرست  در  افغانستان  دولت 
که  است  دولت هایی  جزو  خارجه  امور  وزارت 
 تابعیت شان را به همسرتحمیل می  کنند و این 
درحالی است که قوانین افغانستان در  این مورد 
تغییر کرده ولی هنوز به گفته وزارت خارجه کتبا به 
این  با  که  ایرانی  زنان  است.  نشده  ابالغ  ایران 
از  را  خود  ایرانی  تابعیت  می کنند  ازدواج  مردان 
دست داده  و تابعیت کشور متبوع همسرشان 
می گوید:  دراین باره  ارفع نیا  می گیرند.  را 
»متأسفانه  با وجود تغییر قانون افغانستان زنان 
تابعیت  که  افغانستانی  مردان  با  بسیاری 
تابعیت  و  می کنند  ازدواج  دارند  کشورشان  را 
از دست می دهند تا همسرشان  را  ایرانی شان 

اقامت و  تابعیت ایرانی بگیرد. «

ابتالبهکروناباشیبمالیم  آمار
درحالافولاست

]شهروند[ فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
تهران از شیب مالیم کاهش ابتال به کرونا در تهران 
خبر داد. علیرضا زالی دراین باره گفت: »علت افول و 
تهران،  در  کرونا  به  مبتالیان  محسوس  کاهش 
سوی  از  فردی  بهداشت  متعهدانه  رعایت 
شهروندان است.« او با بیان اینکه ماهیت کووید- 
19 ماندگاری باال در سطوح است، ادامه داد: »تغییر 
رفتار ویروس کرونا دور از ذهن نیست و این ویروس 
کشنده می تواند میزبان های جدید خود را با شدت 
عالیم بیشتر درگیر و شکار کند. بنابراین تازمانی که 
زنجیره انتقال ویروس قطع نشده باید توصیه ها با 

شدت و قوت ادامه یابد.« 

وزارت خانــواده و جمعیــت ســالمت دفتــر مدیــرکل
داد: هشــدار بهداشــت

 کاهشرشدجمعیتایران
بهکمترازیکدرصدبراینخستینبار

جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل  ]شهروند[ 
به  نسبت  بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده 
کمتر  به  کشور  جمعیت  رشد  شاخص  کاهش 
برکاتی دراین باره  از یک درصد هشدار داد. حامد 
گفت: »ایران از  سال 1395 پای در سنین میانسالی 
 1430 تا  سال  می شود  برآورد  و  است  گذاشته 

کشورمان میانسال و پیر شود.« 
حامد برکاتی دراین باره گفت: »رشد جمعیت  
کشور در سال های اول انقالب حدود 2.45 درصد 
بود؛ به این معنا که جمعیت کشور ساالنه حدود 
2.5 درصد نسبت به  سال قبل افزایش می یافت. با 
به   1370 دهه  در  به ویژه  جمعیت  کاهش  وقوع 
ناگهان یک شاخص از این رقم کم شد، در ابتدای 
ورود به دهه 80 به شاخص حدود 1.5 رسیدیم و طبق 
آخرین آمارها نیز در  سال 1398 رشد جمعیت کشور 
متاسفانه برای نخستین بار در تاریخ ایران به کمتر از 

یک درصد رسیده است.« 

رئیــسســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانتهــران
خبــرداد:

پروندهقضائیبرایبویبداطراففرودگاه
بینالمللی

]شهروند[ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران از ارسال پرونده بوی بد اطراف فرودگاه 

امام)ره( به قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش ایسنا، در جلسه ویژه بررسی و رفع بوی 
بد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( به ریاست رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از چهار 
شرکت و دامداری بزرگ نام برده شد که سهم زیادی 
در تولید کود و فضوالت حیوانی )بوی بد( در چند ده 
کیلومتری فرودگاه بین المللی دارند. برخی از این 
شرکت ها و دامداری ها با احداث تصفیه خانه مجهز 
به سپراتور و سیستم کلر زنی و برخی هم بدون 
توجه به هشدارها و اخطارها به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
و  »دامداری ها  گفت:  ترکی  نعمت اهلل 
شرکت هایی که قانون را در مورد رفع بوی بد ناشی از 
فعالیت های خود رعایت نمی کنند پس از هشدار و 
بررسی وضع از سوی محیط زیست استان تهران به 

مراجع قضائی معرفی شوند.«

برجآزادیدرمسیرجهانیشدن
پرونده   قالب  در  آزادی«  »برج   ]شهروند[ 
زنجیره ای از میراث معماری معاصر کشور، برای ثبت 
در فهرست  میراث جهانی آماده می شود. معماری 
این برج  که در سال 49 حسین امانت ساخته، 
تلفیقی از  معماری هخامنشی، ساسانی و اشاره های 

نمادینی از معماری پس از اسالم است.  
به گزارش ایسنا، در نامه ای که معاون میراث 
فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ریاست  گردشگری به  مشاور و مدیرکل حوزه  و 
وزارتخانه نوشته، تأکید شده که هر چند ثبت جهانی 
برج آزادی به دلیل  محدودیت ها در سهمیه نیازمند 
زمان بیشتری است، اما قطعا این برج تاریخی همراه 
با تعدادی از میراث  معماری کشور در اولویت های 

ثبت جهانی قرار می گیرد . 
در این نامه محمدحسن طالبیان خطاب به 
»درباره  است:  آورده  مونسان  مشاور  ابراهیمی، 
پیشنهاد ثبت  برج آزادی تهران در فهرست میراث 
جهانی یونسکو، ثبت زنجیره ای میراث معماری 
معاصر کشور در اولویت  برنامه های این معاونت 
از  متشکل  کارشناسی  کمیته ای  و  داشته  قرار 
ستاد  وزارت  در  معاصر  معماری  صاحب نظران 
درحال بررسی آثار شاخص معماری معاصر به جهت 

تطبیق با معیارهای ثبت جهانی است . «

به فراخوان  اعتراض  گیالنی در  از پرستاران  جمعی  ]زهراجعفرزاده[   
ساختگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و  ارایه قراردادهای 89 روزه به جای 
یک ساله در بحران کرونا، روز گذشته مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، اما 
 نتیجه ای حاصل نشد و همه آنهایی که شبانه به سمت برج های دوقلوی وزارت 
بهداشت رفته بودند، حاال با  دست خالی دوباره در جاده تهران - رشت قرار 

گرفتند.  

ماجرا از چه قرار است؟
دانشگاه علوم پزشکی گیالن هفتم اسفند  سال گذشته فراخوانی برای جذب 
نیروی پرستار و فعالیت در بخش  کرونای بیمارستان ها داد. در این فراخوان 
صحبت از قراردادهای 89 روزه شده بود؛ قراردادهای 89 روزه،  قراردادهایی بدون 
تعهد بیمه، ساعتی و بدون مزایاست و پس از پایان، تعهدی برای تمدید آنها 
وجود ندارد،   اما کسی استقبال نکرد. دانشگاه علوم پزشکی گیالن این بار از 
شیوه دیگری برای جذب پرستار استفاده کرد.  در فراخوان جدید دیگر  حرفی 
از قراردادهای سه ماهه به میان نیامد و اعالم شد که با پرستاران قراردادهای 
یک ساله و شرکتی بسته  می شود. پرستاران بیمارستان های خصوصی و آنهایی 
را می گذراندند،  از فراخوان جدید  غ التحصیلی دوره طرح شان  از فار که پس 
استقبال کردند و با بررسی های نظام پرستاری رشت و سایر بخش ها  به پرستاران 
این اطمینان خاطر داده شد که قطعا با آنها قرارداد یک ساله منعقد می شود 
و جای نگرانی  نیست. با این اتفاق پرستارانی که در بیمارستان های خصوصی 
فعال بودند، مدارک شان را به شرکت آوا  سالمت به عنوان شرکتی که قرار بود 
با آنها قرارداد یک ساله منعقد کند، ارایه کردند و راهی بیمارستان های  دولتی 
شدند. از میان تمام بیمارستان های دولتی گیالن، بیمارستان رازی بیشترین 
نیرو را گرفت، چراکه به  عنوان مهم ترین و در عین حال شلوغ ترین بیمارستان 
رشت شناخته می شود و در اسفند تبدیل به سانتر کرونا  شد. مسئوالن بخش 
پرستاری بیمارستان ها حتی با اشتغال پرستاران در دو بیمارستان هم مخالفت 
کرده بودند  و از آنها خواستند شیفت کامل را در بیمارستان دولتی بگذرانند. به 
همین دلیل حتی پرستارانی که در  جای دیگری فرصت شغلی داشتند، آنجا را ترک 
کردند و به طور کامل در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن  قرار گرفتند. آنها را به 
چند بیمارستان در رشت، تالش، فومن، صومعه سرا، هشتر و ... معرفی کردند. 
اسفند  تمام شد و از قرارداد خبری نشد. فروردین آمد و باز هم خبری نشد. اواسط 
اردیبهشت دانشگاه برگه ای مقابل  پرستاران گذاشت که حکایت از قرارداد 89 
روزه بدون بیمه و کارانه و مزایای دیگر داشت. همین شد تا صدای  اعتراض آنها 

هم بلند شود.  
 

 از اینجا مانده و از آنجا رانده
پرستاران می گویند دانشگاه علوم پزشکی گیالن آنها را فریب داده و حاال 
خود دانشگاه هم دستور داده است که  قراردادهای 89 روزه تمدید نشود و عمال 
پرستاران از اینجا مانده و از آنجا رانده شدند. نه می توانند به  بیمارستان های 
خصوصی برگردند و نه در بیمارستان دولتی جایی دارند. یکی از این پرستاران 
با 6 سال  سابقه به »شهروند« می گوید که رئیس بیمارستان خصوصی که قبال 
در آنجا فعالیت داشت، اعالم کرده است  افرادی که از بیمارستان رفته اند،  نباید 
دوباره به کار گرفته شوند. او که نخواست نامش در گزارش بیاید، ادامه  می دهد: 
»دانشگاه علوم پزشکی چنین مجوزی برای استخدام نیرو نداشته. آنها درنهایت 
می توانستند  قراردادهای 89روزه با پرستاران منعقد کنند نه یک ساله و شرکتی 
با مزایا. چرا که باید هزینه ها را خودشان  تأمین می کردند.« این پرستار می گوید 
هر زمان که پیگیر قراردادهایمان می شدیم به ما می گفتند صبر کنید.  تعطیالت 
است. کرونا آمده شرایط سخت است. طول می کشد. همین طور ما را فریب 
دادند:  »نمی دانستیم  قرار است سه ماه بدون حقوق و بیمه کار کنیم.« او یکی 
از پرستارانی است که در این دوره شرایط سختی در  بخش کرونا بیمارستان 
رازی داشته: »از هجدهم اسفند در بخش آی سی یو بیمارستان رازی رشت کار 

می کنم  و شاهد اتفاقات تلخی بودم. بیماران مثل برگ خزان می افتادند. « این 
پرستاران قبل از ارایه قراردادهای 89 روزه، در هفدهم اردیبهشت تجمعی در 
مقابل دانشگاه علوم پزشکی  گیالن داشتند:   »نامه ای با امضای 400 نفر از 536 
نفری که به این صورت در بیمارستان های دولتی مشغول  به کار شده بودند، 
تهیه و به استانداری گیالن ارایه دادیم. آنها  فقط وعده پیگیری دادند.« خانم 
»ن«  پرستار دیگری است که شرایط مشابهی دارد. او می گوید برای کار در بخش 
دولتی، آن هم با بیماران مبتال به  کرونا، تحت فشار زیادی از طرف خانواده خود 
و همسرش بوده. فرزندش نوزاد است و تمام این مدت از طرف  همسرش 
مراقبت می شده. قرارداد او هم خرداد تمام می شود و باید مستقیم به خانه 
برود. مسئوالن وزارت  بهداشت روز گذشته به آنها گفته اند که »بخشنامه ای که 
از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی  گیالن داده شده جذب نیرو 
براساس قراردادهای 89 روزه تا پایان کرونا و بدون تعهد استخدام دایم و مستمر 
 بوده است.« این پرستار می گوید مسئوالن متوجه نیستند که ما سه ماه است 
حقوق نگرفته ایم و بیمه  نداریم. آن هم در روزهایی که بیشترین فشار را تحمل 
کردیم: »اگر با ما قرارداد شرکتی می بستند حقوق مان  به چهار و نیم میلیون 

تومان می رسید.« 

جامعه پرستاری ملتهب است
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، ماجرای این پرستاران را می داند 
و از شرایطی که برای این افراد  آن هم در دوره ای که سخت ترین شرایط را 
از  و  تمجید  تعریف  »با  می گوید:  »شهروند«  به  او  می کند.  گالیه  داشته اند، 
آنها این رفتارها را می کنند.  آنها را برانگیختند حاال با  پرستاران احساسات 
بیماران مبتال به کرونا هر  نفسی که می کشند و هر عطسه و سرفه ای که 
می کنند پر از ویروس است که به سمت پرستاران می رود.  استرس و اضطراب 
ناشی از بیماری و فشارهای روانی زیاد، مسائلی است که پرستاران در این مدت 
با آن روبه  رو بوده اند.« به گفته او جامعه پرستاری ملتهب است.  بیکاری و 
 برخورد توهین آمیز با پرستاران گیالن در شرایطی است که به گفته شریفی 
مقدم، تاکنون 6نفر از  پرستاران این استان در اثر ابتال به کرونا جان شان را از 
، رئیس نظام  پرستاری رشت هم با  دست داده اند. محمد حسین دلسوز
انتقاد از این برخوردها، اقدام دانشگاه علوم پزشکی گیالن را تخلف می داند:  
»از این 536  نفر 267 نفر از بیمارستان های خصوصی آمده بودند و مابقی 
نیروهای طرحی بودند. البته اگر نیروهای  تأمین اجتماعی و مرکز 115 را در نظر 
بگیریم تعدادشان به باالی 600نفر می رسد.« به گفته او، ماجرا با  رئیس سازمان 
نظام پزشکی در میان گذاشته شده و از قوه قضائیه، دولت و وزارت بهداشت 

درحال پیگیری  است.  

خبر میز اسفندسالگذشتهرابررسیکردگزارش »شهروند«جزئیاتاقدامغیرقانونیدانشگاهعلومپزشکیگیالندر

پرســتارانگیالنیراتنهابرایســهماهکروناییخواستند

]شهروند[ بیست و پنج میلیمتر بارش در 18 دقیقه سه شنبه شب تهران 
کافی بود تا بسیاری از خیابان ها ُپر آب شود و رفت وآمد مختل.  بارشی که میزان 
آن با بارش چند سال پیش در َکن، که در عرض 20 دقیقه، 25 میلیمتر باران بارید، 
برابری می کرد. همین میزان بارش در کن عامل وقوع سیل و جان باختن تعدادی 
از شهروندان شد. در بارش سه شنبه شب که آخرین بارش زیاد اردیبهشت ماه 
امسال است، 9 نقطه در معابر اصلی پایتخت و بخشی از بزرگراه های چمران، 
ستاری، همت، صدر و البته بخش هایی از خیابان ولیعصر در محدوده ولیعصر، 
میرداماد و هفت تیر با آبگرفتگی روبه رو شد. هرچند پس از آن اصغر عطایی، 
مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران اعالم کرد که این آب ماندگی به 
معنای آبگرفتگی در مسیل ها و رودها نیست و آب برای رسیدن به نهرهای کنار 
خیابان با توجه به حجم زیاد بارش، زمان می خواهد، اما برای شهروندان مانده 
در خیابان وضع شکل دیگری داشت و شدت بارندگی در مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 
6، 14، 15 و 22 مردم را غافلگیر کرد. این غافلگیری در حالی بود که مجتبی یزدانی، 
معاون خدمات شهری شهرداری تهران، از هشدارها و پیش بینی هواشناسی 
در این باره خبر داده و گفته بود:   »بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، 
شامگاه سه شنبه )سی ام اردیبهشت ماه( پایتخت دچار باران بهاری شدیدی 
خواهد شد.« به گفته یزدانی، براساس همین پیش بینی ها نیروهای معاونت 

خدمات شهری و 2500 آتش نشان برای رویارویی با خطرات احتمالی در حالت 
آماده باش بودند و جز چند منطقه مثل میدان هفتم تیر و اتوبان بسیج که حجم 

آب در آنها زیاد بود، بقیه مناطق شهر با مشکل جدی مواجه نشدند.
که احد وظیفه، رئیس مرکز ملی  آن طور   بارش های امسال در تهران 
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می گوید نسبت به نرمال 
میلیمتر،  با 56  تهران  فیروزکوه  ایستگاه  و  است  شده  بیشتر  50 درصد 
بیشترین بارش بیست وچهار ساعته گذشته کشور را ثبت کرده است. 
ازجمله دالیلی که مدیران شهری برای ماندن آب در خیابان ها نام برده اند، حجم 
گسترده زباله در مسیل هاست. غالمحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری تهران با انتشار فیلم هایی، از خارج کردن پتو از جوی 
و نهرهای آب خبر داده و گفته است روزانه 500 تن زباله از کانال های شهری 
جمع آوری می شود: »هفت روددره در اطراف شهر تهران داریم که اینها به 13 
مسیل تقسیم می شوند و به داخل شهر تهران می آیند و از این رو، الیروبی 
دائمی امری ضروری است، چرا که این مسیل ها به دلیل اینکه شن و ماسه را از 
باالدست به پایین دست می آورند، نیاز است به صورت منظم در همه فصول  
سال الیروبی شود. اگر رودخانه ها الیروبی نشده بود، مشکالت زیادی برای 

شهر تهران به بار می آورد.«

بارششدیدباران غافلگیریتهرانیهااز

له  راه ها را بســت  زبا

استخداماین
افرادبایدمصوبهستاد

مقابلهباکروناشود
محمدحسین قربانی، 

نماینده تام االختیار وزیر 
بهداشت در استان  گیالن 
که بعد از شادنوش به این 
سمت منصوب شد و این 
تصمیم قبل از انتصاب او 

گرفته شده، می گوید که 
گاهی   این اتفاق به دلیل ناآ
خ داده  دانشگاه از قوانین ر

است. او به »شهروند« 
می گوید در آن دوره رئیس 
 بیمارستان مبتال به کرونا 

بود و تمام این تصمیمات از 
سوی معاونان او گرفته شد. 

به گفته او زیرساخت ها و 
 مجوز برای استخدام این افراد 

وجود ندارد مگر در شرایط 
خاص. چرا که دانشگاه مجوز 

استخدام به این صورت  را 
ندارد:  »پیشنهاد من این 

است که این پرستاران 
قراردادها را امضا کنند. ما هم 

از وزیر بهداشت خواستیم 
تا  استخدام این افراد که 

تعدادشان هم باال نیست 
مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
شود تا مجوز استخدام شان 

صادر  شود.« 

کانالهایشــهریجمعآوریمیشود شــهرداریتهران:روزانه500تنزبالهاز

خبرگزاری آنا


