اجتماعی
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وزیر بهداشت گفت :برای اشتغال پرستاران ،اخذ مجوز  9هزار پست جدید در حال نهایی شدن است تا بتوانیم در اولین فرصت برای استخدام آن ها
اقدام کنیم .به گزارش وبدا ،نمکی با بیان این که پرســتاران از قشرهای خدمت گزار در ارائه خدمات درمانی هســتند ،افزود9 :هزار میلیارد تومان از
تامین اجتماعی طلب داریم و در حال وصول آن به منظور پرداخت معوقات پرستاران هستیم.

...

مسئوالنمیگویند

مجازات جالب برای
مانتو فروش نظرآبادی
دادســتــان عمومی و انــقــاب شهرستان
نظرآباد در استان البرز از صدور قرار تعلیق
برای مانتوفروشی خبر داد که مانع ورود
اتباع افغانستانی به مغازه خود شده بود.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران  ،روح ا...
احمدی از صدور قرار تعلیق برای صاحب
مانتوفروشی که با نصب بنر مانع ورود اتباع
افغانستانی به مغازه خود شده بود خبر داد
و اظهار کرد :برای مانتوفروشی که با نصب
بنر از ورود اتباع افغانستانی به مغازه خود
جلوگیری کرده بود ،قرار تعلیق صادر شد.به
گفته وی ،این فرد که به دلیل توهین به اتباع
افغانستانی یک روز بازداشت شده بود ،با
ابراز پشیمانی و ندامت ،مدعی شد که برای
جبران عمل زشت خود اقدام خواهد کرد.
وی با بیان این که مجازات تکمیلی متهم سه
بند است ،تصریح کرد :در قرار تعلیق ،متهم
به عذرخواهی از اتباع افغانستانی در فضای
مجازی ،ارائه تخفیف ویژه به اتباع این کشور
ظرف مدت سه ماه ،درج موضوع تخفیف
با نصب بنر و انجام پژوهش در خصوص
سابقه تاریخی رابطه دوستی بین ایران و
افغانستان ،مکلف شد .احمدی اظهار کرد:
دادسرا در بخش جرایم درجه شش ،هفت و
هشت میتواند به جای حبس ،مجازاتهای
تکمیلی برای متهم در نظر گیرد و تعقیب را
تعلیق کند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد
سوم خــردادمــاه امسال از پلمب مغازه مانتو
فروشی که مالک آن با نصب بنر از ورود اتباع
افغانستانی به آن جلوگیری کرده بود خبر داد
و گفت :تذکرات الزم در این خصوص به مالک
مغازه مذکور داده شده تا از تکرار این موضوع
جلوگیریشود.

اولتیماتوم جدی به 2020

وزیر ارتباطات :کیفیت پاسخگویی 2020اص ً
ال خوب نیست
گروه اجتماعی-الحمدهللکهآقایوزیرخودش
باالخره گوشی را برداشت و با  2020تماس
گرفت .واقعا امیدوارم هیچ وقت گذر تماستان
به این سامانه پشتیبانی مخابرات برای اینترنت
نیفتد .گاهی ده ها نفر باید در انتظار پاسخ گویی
باشند و ماجرا آن زمان غم انگیزتر می شود که
اپراتور برای مشکلی که تماس گرفته ای برخی
مواقع پاسخی می دهد که گرهی از کار تو باز
نمی شود .به خصوص مشترکانی که به دلیل
فیبر نوری گاهی راهی جز استفاده از اینترنت
مخابرات ندارند این مشکالت را بیشتر تجربه
می کنند .به هرحال آذری جهرمی دیروز
خود در مقام یک شهروند با 2020
تماس گرفته و در صفحه شخصی
اش در اینستاگرام بیان کرده است
که «کیفیت پاسخگویی اص ً
ال خوب
نبوده اســت ».جدا از این که باالترین
مقام مخابراتی کشور از یک مشکل
فراگیر آگاهی یافته و درصدد رفع
کاستی آن اقدام کرده است،
چقدر خوب است مسئوالن
گاهی خود را میان مردم
و جای آن ها قــرار دهند
تــا مشکالتشان را از



نزدیکحسکنند.بهطورقطعوقتییکمسئول
منصف خــود با یک مشکل مواجه شــود چنین
واکنشی نشان خواهد داد« :امروز(دیروز شنبه)
با پشتیبانی مخابرات ( )۲۰۲۰و چند سرویس
دهنده دیگر تماس گرفتم .کیفیت پاسخگویی
اص ـ ً
ا خــوب نبود .برخی حتی متوجه نشدند
روی خطم اینترنت ن ــدارم .ایــن نــوع خدمت و
معطلکردنزیادپشتخطشایستهمردمنیست.
دو هفته ،فقط دو هفته سازمان تنظیم مقررات
و سرویس دهندگان فرصت دارند این وضع را
اصالح کنند ،در پایان اگر تغییرات ملموسی
مشاهده نشود شخص ًا به این موضوع بدون
هیچ مماشاتی ورود میکنم و میدانند
آن مــوقــع چــه مــیشــود! نــمــونــه آنرا
دربـــاره ستارهمربعها و کمفروشی
دیدهاند که در زمینه حقالناس هیچ
تــعــارف و خــط قــرمــزی نــــدارم .اگــر
شما مــردم عزیز هم در این
خـــصـــوص شــکــایــتــی
دارید لطف ًا با تماس
بـــا  ۱۹۵آنرا
مطرح فرمایید
تـــا رســیــدگــی
شود».

...

هالل احمر

استان های پیشتاز در کمک به زلزله زدگان

رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر آخرین میزان کمکهای مردمی به سیلزدگان را ۳۰۰
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :از این میزان حدود ۱۸۰میلیاردتومان کمکهای نقدی و۱۲۰
میلیارد کمکهای غیر نقدی بوده است .محمد نصیری به مهر گفت :استانهای تهران ،خراسان
رضوی و قم به ترتیب تاکنون بیشترین مشارکت در کمکهای نقدی و استانهای تهران ،گلستان
و اصفهان بیشترین مشارکت در کمکهای غیرنقدی را داشته اند.
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مجوز استخدام ۹هزار پرستار
در حال نهایی شدن

مدیریتدرشرکتهایاقتصادیصندوق
بازنشستگیبالیسانسفلسفه!

غـــفـــوریـــان -شــفــاف ســـــازی در صــنــدوق
بازنشستگی کــشــوری از جمله شعارهایی
است که ظاهرا مدیرعامل جوان و جدید این
صندوق به آن همت گــمــارده اســت .هشتگ
شفافیت (#شفافیت) در توئیتر فضایی است
که از چندی قبل برخی مدیران عمدتا جوان و
البته اهالی رسانه آن را پیگیری می کنند .وزیر
ارتباطات نیز در همین زمینه تاکنون چند پیام
تولید کرده است اما دکترسیدمیعاد صالحی
مدیرعامل 37ساله این صندوق در مدت دوسه
ماه گذشته و شروع کارش در این مجموعه ظاهرا
خیلی جــدی به جــان ویــژه خ ــواران و مدیران
ناشایسته در شرکت های تابعه این صندوق
افتاده است .او در جدیدترین اقدامش سامانه
شفافیت صــنــدوق بازنشستگی کــشــوری را
راه اندازی کرده است که البته پیش از این نیز
اعالم کرده بود از این پس کار در شرکت های
اقتصادی صندوق بازنشستگی فقط براساس
کارآمدی و تخصص و تعهد خواهد بود .حاال او
سامانه شفافیت را راه اندازی کرده   که درباره
آن در توئیتر نوشته اســت « :گام اول :انتشار
مدارک تحصیلی مدیرانعامل و هیئتمدیره
صندوق و هلدینگ ها .کیفیت و ارتباط برخی
مدارک تحصیلی تعجبآور است!کارشناسی



ادبیات،فلسفه،حقوققضاییو. ...طبیعیاست
برخیدکتریمکانیکشریفرابااینمجموعهبی
ربطبدانند!»اوالبتهجملهآخراینپیامشرادرباره
کسانی نوشته است که   مدرک وی را بی ارتباط
به مدیرعاملی در صندوق بازنشستگی کشوری
قلمدادکردهبودند.
▪نوروزگردی مدیران با جیب بازنشستگان

صالحی  13خرداد نیز در خصوص شفاف سازی
هایش در صندوق بازنشستگی نوشته بود« :طبق
گزارش عضو جدید منصوب این جانب در هیئت
مدیره شرکت هتلهای ایرانگردی ،بیش از۴۰۰
ویژهخوار،اسکانوحتیغذاینوروزرامهمانجیب
بازنشستگانبودهاند.هر۶۳هتلموظفاندفاکتور
اعیادنوروزوفطررایکجاتسویهکنند.همهبدانند
دردفاعازبیتالمالبااحدیتعارفنداریم».

...

...
جامعه

پلیس تکذیب کرد :سامانه
گزارش بدحجابی نداریم
طی روزهای اخیر پیامی در فضای مجازی
منتشر شد که در آن فــردی نوشته بود در
صــورت مشاهده بدحجابی ،میتوانید
شماره پــاک موتور یا خــودرو را از طریق
ارســـال پیامک بــه یــک سامانه بــه پلیس
گزارش دهید.
انتشار ایــن پیام در توئیتر واکنشهای
مختلفی را در پی داشت که به همین منظور
رئــیــس پلیس پایتخت اع ــام ک ــرد :هیچ
شمارهای بــرای اعــام گــزارش بدحجابی
داخل خودروها از سوی مردم وجود ندارد.
ســـردار حسین رحیمی دربــــاره شماره
پیامکی که به تازگی از سوی برخی افراد
ناشناس در فضای مجازی با عنوان «اعالم
شماره پالک خودرو و موتورسیکلت افراد
بدحجاب به پلیس» منتشر شده است به
ایسنا گفت :هیچ شمارهای در این خصوص
وجود ندارد.

پایتخت

پلمب  547رستوران الکچری تهران در ماه رمضان

فرمانده انتظامی پایتخت گفت 547 :واحد رستوران الکچری که شئونات اسالمی را درماه
مبارک رمضان رعایت نمیکردند پلمب شدند همچنین در این زمینه  11نفر متخلف شناسایی
و دستگیر شدند .بنابرخبراعتمادآنالین ،سردار رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به
وظایف پلیس در این باره تاکید کرد :رعایت شئونات جزو موضوعاتی است که پلیس همواره به آن
توجه کرده و جزو ماموریت و مسئولیت اصلی پلیس است.

▪به دنبال ارتباط رایانه ای با مردم هستیم

وی افــزود :ما دنبال این هستیم تا ارتباط
رایــانـهای بین پلیس و مــردم وجــود داشته
باشد و مانند سامانه  ۱۱۰عمل کند اما هم
اکنون چنین چیزی در تهران بزرگ وجود
نــدارد .آن چه که در فضای مجازی اعالم
شده ارتباطی با پلیس نــدارد و از سوی ما
اعالم نشده است.
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