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آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد
امسال برگزار نمی شود
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...
دریچه

 6ماه پس از زلزله کرمانشاه
در زلــزلــه  ۲۱آبــان مــاه  ۱۳۹۶کرمانشاه حــدود
 ١٢هـــزار واحـــد مسكونى روســتــايــی و  ٨هــزار
واحــد مسكونى شهرى  100در صد تخريب شد.
بــا حــمــایــت هـــای دولــــت و کــمــک هـــای مــردمــی
ب ــازس ــازی مــنــاطــق زلــزلــه زده آغـــاز ش ــده اســت.
هم اکنون  ۱۳هزار واحد مسکونی در حال ساخت
است و اسکانهایی براى زلزله زدگان از جمله چادر
و کانکس تهیه شده اما نیازهاى دیگرى مثل ارائه
خدمات بهداشتى و رفاهى (بــرق ،آب ،سرویس
بهداشتى  ،حمام و )...همچنان با کاستی هایی
همراه است...

...
درمان

مرگ  ۹۳بیمار تاالسمی به دلیل نبود دارو و
مصرف داروی بیکیفیت

رئیس انجمن تاالسمی :بیماران سه ماه
است که دارو ندارند

رئیس انجمن تاالسمی از مرگ  ۹۳بیمار تاالسمی به
دلیل عارضه قلبی ناشی از دریافت نکردن دارو و تزریق
داروی بیکیفیت خبر داد .میثم رمضانی با اعالم این
خبر به ایلنا گفت :در ســال گذشته حــدود  ۸۷نفر از
بیماران تاالسمی جان خود را از دست دادند ،فروردین
امسال هم هفت نفر از آن ها فوت کردند .به جز یک مورد،
بقیه بیماران تاالسمی فوت شده به علت عارضه قلبی
جان خود را از دست دادند که به این دلیل است که بیمار
به دالیل مختلف دارو مصرف نکرده یا دارویی که مصرف
کرده عمال کارآمد و موثر نبوده است و نتوانسته نیاز بیمار
را برطرف کند .وی خاطرنشان کرد :وقتی درصد زیادی
از افراد مبتال به تاالسمی به دلیل عارضه قلبی جان خود
را از دست میدهند ،بیشک این موضوع ناشی از تزریق
نکردن یا بیکیفیتی دارو بوده است .رمضانی با بیان این
که اولین خط درمــان یک بیمار تاالسمی تزریق خون
است ،افزود :یک بیمار تاالسمی برای این که زنده بماند
باید خون تزریق کند .با تزریق هر واحــد خون چیزی
ح ــدود  ۳۰۰تــا  ۳۵۰میلیگرم آهــن در بــدن جمع
میشود ،باال رفتن میزان آهن ابتدا روی کبد سپس بر
قلب تاثیرات منفی میگذارد .کبد میتواند با تجمع آهن
مقابله کند اما قلب نمیتواند و دچار عارضه میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تاالسمی ایران با بیان این که
در سال گذشته با نوسانات توزیع داروی وارداتی مواجه
بودیم ،تصریح کــرد :در ســال گذشته دارو در دفعات
متعددی در دسترس بیماران تاالسمی نبود و اکنون نیز
سه ماه است که اصال داروی دسفرال نیست و موجودی
آن صفر مطلق است .مقادیر محدودی داروی دسفرال نیز
به دلیل افزایش قیمت دالر در گمرک است .رمضانی
دربــاره توزیع نشدن مناسب دارو توضیح داد :در سال
گذشته مراکز درمانی به شرکتهای توزیع کننده بدهکار
بودند و نمیتوانستند بدهیهای خود را پرداخت کنند؛
مراکز درمانی نیز مدعی بودند که بیمه هزینههای الزم را
پرداخت نکردهاست .از بیمه ها که جویا میشدیم مدیران
بیمه نیز ادعا داشتند که وزارت بهداشت به آن ها بدهکار
اســت و در نتیجه مشخص نشد؛ چــه کسی باید این
هزینهها را پرداخت کند و ضرر این سردرگمی متوجه
بیماران است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور در پی نایاب شدن یک آمپول هشدار داد

سرانجام اعالم شد

رئیسشبکههپاتیتایرانازنایابشدنآمپولجلوگیری
از انتقال هپاتیت «بی» از مادر به نوزاد خبر داد و گفت :به
دلیلدردسترسنبودنآمپولایمونوگلوبین،باخطرتولد
نوزادان مبتال به هپاتیت «بی» روبه رو هستیم .دکتر سید
مویدعلویان بااشارهبهنایابشدنآمپولایمونوگلوبینکه
برایجلوگیریازانتقالهپاتیتبیازمادربهنوزادکاربرد
دارد ،به ایسنا اظهار کرد :بیماری هپاتیت «بی» قبال از راه
مادربهنوزادهنگامتولدمنتقلمیشد،امابااقداماتیکه
وزارت بهداشت در زمینه واکسیناسیون نوزادان از سال
 ۱۳۷۳انجام داد ،شیوع این بیماری کاهش پیدا کرد؛
در نتیجه میتوان گفت امروز هپاتیت «بی» در افراد زیر
 ۲۴سال تقریبا وجود ندارد و بسیار نادر است .وی افزود:
عالوه بر تزریق واکسن هپاتیت به نوزاد ،یکی از راههای
جلوگیری از انتقال این بیماری از مادر به نوزاد استفاده
از آمپول ایمونوگلوبین است .بیش از  ۲۵سال است که
در کشور از این آمپول استفاده میشود و هیچ وقت در این
زمینه تحریم نبودهایم .وی افزود :این دارو گران نیست،
اما به دلیل سوء تدبیر ،االن مادران مبتال به هپاتیت «بی»
نمیتوانند آن را تهیه کنند .این درحالی است که 1.5
درصداززنانبارداربهاینبیماریمبتالهستند؛باتوجهبه
اینموضوعماباخطرتولدنوزادمبتالبههپاتیتبیبهدلیل
نبود ایمونوگلوبین روبه رو هستیم .رئیس شبکه هپاتیت

رئیس مرکز برنامهریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش
از انتشار دفترچه آزمون استخدامی این وزارتخانه و ثبت
نام این آزمون از  ۲۲اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش خراسان ،از  ۲۹بهمن سال گذشته که وزیر
آمــوزش و پــرورش در نشست خبری خود از برگزاری
آزمون استخدامی در این وزارتخانه خبر داد ،تا امروز
اخبار متعددی درب ــاره بــرگــزاری ایــن آزمــون شنیده
میشود .دانشجو در این زمینه گزارش داد :اسفندیار
چهاربند رئیس مرکز برنامهریزی ،نیروی انسانی و
فناوری اطالعات آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش
که «وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده بود بعد از تعطیالت
اخیر ،دفترچه آزمون استخدامی منتشر میشود چرا
هنوز این دفترچه منتشر نشده اســت؟» ،اظهار کرد:
مسئولیت تولید و انتشار دفترچه آزمــون استخدامی
به لحاظ مدیریت بر عهده سازمان اداری و استخدامی
است که این سازمان پیگیری میکند .وی ادامه داد:
تا آن جا که ما مطلع هستیم ثبتنام آزمون استخدامی
وزارت آموزش و پرورش از طریق پورتال سازمان سنجش
شنبه  ۲۲اردیبهشت آغاز میشود .چهاربند در پاسخ
به این پرسش که «آیا با توجه به تأخیر در برگزاری آزمون
استخدامی آمــوزش و پــرورش افــراد پذیرفته شده مهر
سال ۹۷در مدارس حاضر میشوند؟» ،گفت :ما برای هر

خطر تولد نوزادان مبتال
به هپاتیت «بی»



...
زنان

ایرانبااشارهبهارسالنامهایبهوزیربهداشتدربارهنایاب
شدنایندارو،تاکیدکرد:درایننامهآمدهاستکهفقدان
آمپول ایمونوگلوبین سبب سرگردانی و نگرانی مادران
باردارمبتالوآسیببهبرنامهکنترلهپاتیتدرکشورشده
است.ضرورتتلقیحاینآمپولبهنوزاداناینمادرانامری
جدی است؛ به طوری که تلقیح نکردن آن تا  ۱۰درصد
خطرانتقالبیماریبهنوزادانرابههمراهدارد.هزینهتهیه
این دارو نیز بسیار پایینتر از هزینه کنترل هپاتیت بی در
طوالنیمدتاست.نمیتوانبااینشیوهدرمسیرکاهش
بیماری و ریشه کنی هپاتیت «بی» حرکت کرد .وی گفت:
ایمونوگلوبین قبال از ایتالیا و هند وارد میشد و دارویی در
دسترساست .درایراننیزامکانتولیدآنوجوددارد.
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...
شهر

 ۲۲اردیبهشت آغاز ثبتنام آزمون
استخدامیآموزش و پرورش



...

تعرفه های جدید خدمات درمانی دولتی
ابالغ شد
پزشک عمومی4400تومان

شرایطی یک برنامه عملیاتی مشخصی داریم و اگر فرایند
این آزمون گزینش و پذیرش نهایی در شرایطی انجام
شود که امکان برگزاری پودمان اول باشد طبیعت ًا پودمان
اول را اجرا میکنیم و این معلمان مهر  ۹۷سر کالس
درس حضور مییابند .وی افزود :اما اگر نحوه برگزاری
آزمون و اعالم نتایج با حداقل زمان مورد نیاز ما همخوانی
نداشته باشد ،آمادهایم با روشهای دیگر کمبود معلم
برای مهر  ۹۷را جبران کنیم .گزارش خراسان حاکی
است ،پیش از این مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بیان
کرده بودند :با توجه به نیاز آموزش و پرورش ،سازمان
امور اداری و استخدامی کشور ،مجوز جذب 15هزار نفر
را در این نهاد داده است.



بهزیستی

...

از میان خبر ها

...

فرهنگیان

ابتکار22 :درصد تولید ناخالص ملی
مربوط به زنان است

 20درصد جمعیت شهری
حاشیه نشین هستند

ایران با  347مرکز اورژانس
اجتماعی پیشتاز در خاورمیانه

دانشگاه فرهنگیان پس از مدتها
صاحب رئیس شد

  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
گفت :مشاغل خانگی سهم مهمی در تولید
کاالی ایرانی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارد
به طوری که اکنون  22درصد تولید ناخالص
ملی مربوط به کار خانگی زنان است .به گزارش
ایرنا ،ابتکار در هرمزگان افزود :طبق مطالعات
ســال هــای  85و  95در ایـــران ،ارزش کــار و
فعالیت خانگی زنان در نگهداری و تولید مواد
غذایی ،بهداشت ،مدیریت منزل ،منابع آب،
پسماند و غیره مثمر بوده است.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور گفت:
 20درصــد جمعیت شهری شامل  19میلیون
نفر در مناطق حاشیه ای و بافت های ناکارآمد
شهرهای ایران زندگی می کنند .به گزارش ایرنا،
جمشید گراوند افــزود :این مناطق حاشیه ای،
 130هزار هکتار از گستره شهرهای کشور را به
خود اختصاص داده است و در  100شهر کشور
مشکل بافت ناکارآمد وجود دارد و هزار و 70محله
در شهرهای مختلف با این معضل درگیر بوده که
 425محله مورد مطالعه قرار گرفته است.

رئیساورژانساجتماعیسازمانبهزیستیکشور
گفت 347 :مرکز خدمات اورژانس اجتماعی در
کشور فعال است .ایــران در ارائــه این خدمات در
منطقه خاورمیانه پیشروست و در دیگر کشورهای
منطقهچنینامکاناتیفراهمنشدهاست.اورژانس
اجتماعی یکی از برنامههای مداخله ای با هدف
پیشگیریازآسیبهایاجتماعیاستکهخدمات
خود را از طریق خط تلفن ،123تیم سیار اورژانس
وپایگاهخدماتاجتماعیارائهمیدهدودربحران
هایفردی،خانوادگیواجتماعیمداخلهمیکند.

«حسین خنیفر» با حکم وزیر آمــوزش و پرورش
به عنوان نخستین رئیس دانشگاه فرهنگیان
منصوب شــد .بــه گ ــزارش تسنیم ،همزمان با
صدمین سالگرد تربیت معلم و در همایش ملی
تربیتمعلمحکمانتصابحسینخنیفر بهریاست
دانشگاه فرهنگیان برای یک دوره چهار ساله به او
ابالغ و اعطا شد .وی به اتفاق آراء و تایید شورای
عالی انقالب فرهنگی پس از سه سرپرست پیشین
دانشگاه و با گذشت 147روز سرپرستی به عنوان
"اولین رئیس دانشگاه فرهنگیان" منصوب شد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیــران
دربــاره تعرفه خدمات تشخیصی و درمــانــی در بخش
دولتی در سال  1397را برای اجرا به دستگاه های ذی
ربط ابالغ کرد .پیش از این گفته شد که این تعرفه ها با
افزایش 5درصدی برای سال  97همراه شده است.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دولــت ،تعرفه ارزیابی
و معاینه (ویــزیــت) پزشکان و کارشناسان پــروان ـهدار
در بــخــش ســرپــایــی دولـــتـــی بـــه ایــــن شــــرح اســـت:
 پزشکان ،دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصیدر علوم پایه ( )PhDپروانه دار  118هزار ریال
 پزشکان ،دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومیدارای مــدرک دکترای تخصصی در علوم پایه 147
هزار ریال
 پــزشــکــان فــوق تخصص ،دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی  178هزار ریال
 پزشکان فــوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) روانپزشک  212هزار ریال
 کارشناس ارشد پروانهدار  101هزار ریال کارشناس پروانهدار  82هزار ریالهمچنین ســهــم پــرداخــتــی س ــازم ــا نه ــای بیمهگر
بـــرای ارزیــابــی و معاینه (ویــزیــت) ســرپــایــی اعضای
هــیــئــتعــلــمــی ،پ ــزش ــک ــان درمــــانــــی و کــارکــنــان
غیرپزشک دارای دکــتــرای تخصصی در عــلــوم پایه
( )PhDهیئت علمی و غیر هیئت علمی تما موقت
جغرافیایی ب ـهصــورت دو بــرابــر و بــه ایــن شــرح اســت:
 متخصص و پزشک عمومی دارای مــدرک دکترایتخصصی در علوم پایه ( )MD-PhD
سهم سازمان  206هــزار ریــال و سهم بیمهشده44 :
هزار ریال
 فـــــوق تـــخـــصـــص ،دوره تــکــمــیــلــی تــخــصــصــی(فلوشیپ) و متخصص روا نپــزشــک سهم ســازمــان
 249هـــزار ریـــال و سهم بیمهشده  53هـــزار ریــال
 پزشکان فــوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) روانپزشک سهم سازمان  297هزار ریال و
سهم بیمهشده  64هزار ریال

...
مجلس

کلیات طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی
به وزارتخانه تصویب شد

انتقاد شدید از وزارتخانههای مسئول در احیای دریاچه

کالنتری :با عملکرد فعلی ،احیای دریاچه
ارومیه موفق نخواهد بود

مدیران به شدت عافیتطلب شدهاند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بابیان این که با
عملکرد فعلی ،احیای دریاچه ارومیه موفق نخواهد
بــود ،افـــزود :دولــت موضوعی را مصوب میکند اما
در عمل دستگاه استانی هرچه که خواست انجام
میدهد .مدیران به شدت عافیتطلب شدهاند و اصال
حاضر نیستند برای یک مسئله کوچک اندکی ریسک
کنند .بــه گ ــزارش ایسنا عیسی کالنتری دی ــروز در
پانزدهمین جلسه کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه
ارومیه که در کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف برگزار
شد ،تاکید کرد :اگر قرار باشد دولت تصمیم بگیرد و
دستگا ههای اجرایی استان به شیوه خود اجرا کنند
بیشک ما یک نظام ناکارآمد خواهیم بود .دبیر ستاد
احیای دریاچه ارومیه به انتقاد از عملکرد واحدهای
مختلف که با مسئله احیاسازی دریــاچــه ارومــیــه در
ارتباط هستند ،پرداخت و گفت :مشکل اصلی دریاچه
ارومیه این است که زیرمجموعه دستگاههای اجرایی در
استانها تصمیمی را که دولت می گیرد قبول ندارند.
انتقاد را از خودمان شروع میکنم و میگویم ،خود ما هم
در سازمان حفاظت محیط زیست آن طور که باید برای
دریاچه ارومیه کاری نکردیم.
▪ جهاد کشاورزی به تعهدات عمل نکرد

وی ادامه داد :واحدهای اجرایی دیگری هم که خارج
از سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت میکنند
و با موضوع احیای دریــاچــه ارومــیــه مرتبط هستند،

کار اساسی در این زمینه انجام نــداده انــد .به عنوان
مـــثـــال وزارت جــهــاد ک ــش ــاورزی ب ـهخــصــوص جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی اصال به تعهدات خود درباره
دریاچه ارومیه عمل نکرده است .معاون رئیس جمهور با
اشاره به مصوباتی درباره توسعه ندادن سطح زیرکشت
آبی در حوضه دریاچه ارومیه،اظهارکرد :بعد از تصویب
مصوباتی به منظور جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت
آبی در حوضه ،ساالنه ۸۰۰۰هکتار سطح زیر کشت در اختیار دریاچه قرار گیرد و همه آن سهم دریاچه باشد.
آبی در حوضه توسعه پیدا کرده است .این یعنی  ۲۴وی ادامه داد :از ابتدای سال تاکنون سه بار با وزیر نیرو
هزار هکتار افزایش مساحت زیر کشت کشاورزی در مکاتبه کردم ،بهرغم این که هر ماه هم جلسه داریم اما
منطقه طی سه سال که با احتساب  ۱۰هزار متر مکعب زیر مجموعه وزیــر نیرو به ما جــواب نمیدهند .دلیل
آب مصرفی در هر هکتار ،به عبارتی در پایان این سه آن ها هم این است که شاید در تابستان درجه حرارت
سال  ۲۴۰میلیون متر مکعب افزایش مصرف آب در ارومیه  ۵۰درجه و آب بیشتری تبخیر شود بنابراین ما
حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود داشته است و وقتی نمیتوانیم آب سدها را در اختیار دریاچه قرار دهیم.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کــرد :دالیل
ایـــن اطــاعــات
و توجیهاتی کــه از سوی
کنار هم قرار می
کالنتری:خودماهمدر
وزارت نیرو گفته می شود
گیرند به نظر می
سازمانحفاظتمحیط
فقط بـــرای انــجــام نــدادن
رس ــد کــه دولــت
زیستآنطورکهباید
کــار اســت و در واقــع با این
تـــوســـط بــرخــی
برایدریاچهارومیهکاری
عملکرد ستاد احیاء قطعا
سر کار گذاشته
نکردیم
موفق نخواهد شد.
شـــــــده اســـــت.
کالنتری درباره مسئله رهاسازی مازاد آب سدها اظهار
▪ انتقال یک کارخانه قند از مشهد به ارومیه
کرد :مسئله رهاسازی مازاد آب سدها در زمان حمید
چیتچیان  -وزیر نیروی دولت یازدهم  -تصویب و قرار ویمدعیشد:درسال  ۱۳۹۳تصمیمگرفتهشدکهسطح
شد اگر آب سدها در حوضه آبریز از یک میزان بیشتر شد زیرکشتچغندرافزایشپیدانکنداماوزارتصنعتومعدن

یککارخانهقندراازمشهدبهحوضهدریاچهارومیهآوردکه
این مسئله به طور واضح با مصوبه هیئت وزیران در تناقض
است .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :به
این شکل نمی توان تصمیم گرفت و آن ها را اجرایی کرد در
نتیجهموفقیتیهمدرکارنخواهدبود.مگراینکهبخواهید
دولت را ناکارآمد نشان دهید .رئیس جمهور به تازگی در
سفرتبریزبهمنگفتندکهبهشدتبااینموضوعاتبرخورد
خواهند کرد .کالنتری تاکید کرد :اگر واقعا عضو دولت
هستید مصوبات دولت را باید اجرایی و به آن عمل کنید.
اگرهمنمیخواهیدعضودولتباشیداستعفاکنیدوبروید.
▪مدیری که نمی تواند ،برود

وی در پایان اظهار کــرد :اگر مصوبات را قبول ندارید
وزیرتان بیاید و بگوید این مصوبات را قبول نداریم .اگر
کسی کــاری را قبول نــدارد ،مجبور نیست در رأس آن
باشد .مدیر کلی که سیاستهای مجموعه را نمیتواند در
منطقه اجرا کند ،مجبور نیست بماند ،بهتر است استعفا
کند و برود.

...

کمیته امداد

 50هزار مسکن مهر به مددجویان امداد
واگذار می شود
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت:
 50هــزار واحــد از مسکن مهر کشور در اختیار
مددجویان زیرپوشش این نهاد قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا ،پرویز فتاح دیروز سه شنبه در استان
ایــام اظهار کــرد :استقالل اقتصادی و اشتغال
مددجویان اصلی ترین راهبرد کمیته امــداد بوده
است و نباید در این راه قول هایی را که عملی نمی
شوند ،به مردم بدهیم.
وی با بیان این که امسال سهم خوبی از توسعه ملی
به کمیته امداد امام (ره) تخصیص داده می شود،
افزود :با توجه به پیگیری های انجام شده  50هزار
واحد مسکن مهر در کشور در اختیار مددجویان این
نهاد قرار می گیرد.
رئیس کمیته امــداد کشور یــادآور شــد :با توجه به
تجربیات گذشته اشتغال زایی با پخش پول رفع نمی

رئیس فراکسیون میراث فرهنگی مجلس گفت :کلیات
طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه با نصف
به عــاوه یک رای از سوی هیئت رئیسه تصویب شده
است .جبار کوچکینژاد به فارس گفت :این طرح در چند
دوره مجلس مطرح و در هر دوره با موانعی روبه رو شد .وی
تصریح کــرد :خوشبختانه با اقدامات کمیسیو نهای
مجلس و هیئت رئیسه درنهایت دیروز کلیات این طرح
رای آورد .رئیس فراکسیون میراث فرهنگی اظهار کرد:
در جلسه روز گذشته این طرح با دو سوم آراء رای آورد
اماآقای الریجانی آن را رد کرد که این عمل با اعتراض
نمایندگان روبه رو شد .وی ادامه داد :اما پس از جلسه
دوشنبه هیئت رئیسه اعــام شد که این طرح با نصف
به عالوه یک آراء رای آورده است.
کوچکینژاد افــزود :هم اکنون این طرح تصویب شده
اســت و فقط بــایــد روی جــزئــیــات آن کــار شــود .رئیس
فراکسیون مــیــراث فرهنگی بــا بــیــان ایــن کــه ممکن
اســت بــه علت وجــود مـــواردی در آن  ،طــرح مــذکــور به
کمیسیون تلفیق بــرگــردد ،اظهار کــرد :ممکن است
کمیسیون مشترکی بــرای بررسی جزئیات این طرح
تشکیل شود .وی بابیان این که نمایندگان مدتهاست
در تالش برای تصویب این طرح هستند ،تصریح کرد:
چرا که این وزارتخانه سهم کمی را از بودجه کشور دارد
به همین منظور برای افزایش سهم آن از بودجه نیاز به یک
ثبات مدیریتی داریم .کوچکینژاد گفت :سازمان میراث
فرهنگی با نبود ثبات مدیریتی اصوال به حیاط خلوت
دولت تبدیل شده است و در دولت جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد :برای ثبت جایگاه آن در دولت و نظارت
مجلس بر آن ،این طرح باید تصویب میشد.
رئیس فراکسیون میراث فرهنگی توسعه گردشگری در
قانون و بودجه را یکی دیگر از عوامل لزوم تصویب این
طرح خواند .کوچکینژاد اظهارکرد :به عالوه پیشنهاد
داد هایم تا مناطق آزاد نیز به عنوان نهادی زیرمجموعه
وزارت گردشگری قرار گیرد.

شود بلکه باید روی تسهیالت پرداختی نظارت ویژه
داشت.
فتاح تاکید کرد :نباید طوری برنامه ریزی کرد که
برای مددجویان محله فقرا درست شود زیرا حرمت
این عزیزان در اولویت کمیته امداد است.
CMYK

