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اخبار

صدور قرار کفالت و وثیقه برای
۴نفر از اولیای دانش آموزان
مدرسه معین
شعبه بازپرسی دادسرای امور ارشاد برای
چهار نفر از اولیای دانش آموزان مدرسه معین،
قرار کفالت و وثیقه صادر کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم،
شعبه بازپرسی دادسرای امور ارشاد 6 ،نفر از
اولیای دانش آموزان مدرسه معین را با شکایت
ناظم همین مدرسه که هم اکنون  10سال
محکومیت حبس خود را طی میکند ،احضار
کرده است.
ناظم مدرسه معین از  6نفر از اولیای دانش
آموزان شکایت کرده و مدعی شده اولیای
دانش آموزان در زمان دستگیری ،او را مورد
ضرب و شتم و توهین قرار دادهاند.
به دنبال این شکایت ،شعبه بازپرسی  6تن از
اولیا را احضار کرده که تا کنون چهار نفر از آنها
در دادسرا حضور یافتند.
پس از حضور اولیا و اخذ توضیحات از آنها،
شعبه بازپرسی برای  3نفر از اولیای دانش
آموزان قرار کفالت و برای یکی از اولیا ،قرار
وثیقه به خاطر اتهام اخالل در نظم عمومی
صادر کرده است.
هنوز اولیای دو تن از دانش آموزان در شعبه
بازپرسی حاضر نشدهاند و پس از حضور این
افراد و تکمیل تحقیقات ،پرونده مدیر مدرسه
معین نیز به همراه این پرونده به دادگاه ارسال
میشود.
اتهام مدیر مدرسه معین «عدم نظارت و
اعالم جرم به موقع» است.

اخبار

«ابتکار» از چالشهای سالمندان در شرایط بحران اقتصادی گزارش میدهد

میانگین عمر مفید مدارس به 70
سال می رسد

رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت :در
حالی که میانگین عمر مفید مدارس  40سال
است تالش میکنیم ،این زمان را به  70سال
برسانیم که دانش آموزان از این پروژه ها بهره
مند شوند.
به گزارش ایرنا ،مهراله رخشانی مهر در
آیین بهره برداری از  110مدرسه بنیاد برکت
در مناطق محروم افزود :امسال در آغاز سال
تحصیلی هشت هزار کالس درس از سوی
سازمان نوسازی مدارس افتتاح شد و پروژه
های بنیاد برکت در احداث مدارس نیز جزو
آمار اهدای مدارس توسط خیران محسوب می
شود .وی اضافه کرد :از دالیل عقب افتادگی
کشور کم توجهی به حوزه آموزش و پرورش
است .میانگین عمر مفید مدارس حدود 40
سال است و از آنجا که پروژه های احداثی قبل
از سال  1360مطابق آیین نامه زلزله احداث
نشده اند نیازمند تخریب و نوسازی هستند.
رخشانی مهر گفت :سرانه فضای آموزشی قبل
از انقالب  1.5متر بود و هم اکنون به  5.5متر
رسیده.
همچنان شرایط مطلوبی نداریم و با وجود
اختصاص اعتبار قابل توجهی که به حوزه
عمرانی اختصاص یافته با سرانه جهانی که 8.4
متر است ،فاصله داریم.
رخشانی مهر همچنین در خصوص مدارس
در حال تخریب بیان کرد :در برنامه پنجم
توسعه  90هزار میلیارد تومان برای تخریب
و بازسازی مدارس اختصاص یافت و آمار
 70درصدی مدارس نیازمند تخریب و مقاوم
سازی به  39درصد کاهش یافت.

پنجشنبه5/مهرماه / 1397شماره4095

ایران فردا جایزه جهانی پیشگیری
از بیماری غیر واگیر می گیرد

کمرهای خمیده و بار گرانی

در ابتدای گزارش فرض کنید یک فرد سالخورده،
سالمند یا به معنای عامیانهتر پیر هستید .نزد فرزند
خود زندگی میکنید یا به تنهایی با همسر مستقل
هستید و یار و یاور یکدیگرید یا در خانه سالمندان
گذران عمر میکنید .شما نیازهایی دارید؛ که این
نیازها به واسطه انسان بودن شما برای کودکان،
نوجوانان ،جوانان ،میانساالن و شما فرق میکند.
جسم شما یاریتان نمیکند .توان پیادهرویهای
طوالنی را ندارید .وضعیت مالیتان نیز به واسطه
حقوق بازنشستگی که اگر بازنشسته باشید؛ که
اگر حقوق به موقع پرداخت شود ،که اگر دخل و
خرجتان بخورد ،خوب نیست .درست مثل وضعیت
جسمیتان که بیماری امانتان را بریده .یادتان نمیآید
وسیلهای که تا چند دقیقه پیش دستتان بوده را کجا
گذاشتهاید .دکترها میگویند آلزایمر دارید .یا شاید
گوشتان درست نشنود زمانی که شخصی بارها شما
را صدا میزند و این شما هستید که نیاز به سمعک
دارید .مانند شما افراد بسیاری در این خاک زندگی
میکنند .موارد زجر آور دیگری است که در این سن
ممکن است به سراغتان بیاید .قدرت نگهداری ادرار
یا مدفوع خود را ندارید .جایتان را خیس میکنید.
ممکن است از گذشته میزبان برخی بیماریها باشید.
دیابت و فشار خون تنها دو مورد کوچک آن است!
اگر دچار بیماری خاص شده باشید که دیگر هیچ! در
شرایط بد اقتصادی مشکالت سالمندان نوع دیگری
است .آنها قدرت خرید کافی ندارند و نیازهای آنها
نیز متفاوت است .عالوه بر مایحتاج روزانه آنها باید
برای زندهماندن و برای مبارزه با بیماریهایی که خواه
ناخواه به سراغشان میآید ،تالش کنند.
سمعک از  2میلیون تا  10میلیون
روز گذشته «تسنیم» طی خبری قیمت سمعک در
کشور را  8میلیون تومان عنوان کرد .این خبرگزاری
مینویسد« :افزایش قیمت مواد غذایی ،پوشاک
و ...از مواردی است که اکثر خانوادهها با آن روبهرو
هستند اما برخی خانوادهها و افراد عالوه بر موارد
اشارهشده دغدغه و مشکالت بیشتری دارند که از
جمله این افراد میتوان به معلوالن و بازنشستگان
و سالمندان در جامعه اشاره کرد ،افرادی که این
روزها شرایط سختی را سپری میکنند .شاید باور
این موضوع کمی سخت باشد اما واقعیتی است
که هماکنون وجود دارد افزایش نجومی وسایل
کمکتوانبخشی برای معلوالن و سالمندانی که نیاز به
این وسایل دارند ،و خانوادههایی که برای نگهداری
عزیزانشان نیاز به این وسایل و تجهیزات دارند و
هماینک خرید مایحتاجشان دشوار و سخت شده
است.در هفتههای گذشته قیمت پوشک افزایش قابل
توجهی پیدا کرده است و همین امر مشکالت بسیاری
را برای خانوادهها و حتی مراکز نگهداری معلوالن و
سالمندان در کشور ایجاد کرده است ،مشکلی که
همچنان وجود دارد و پیشبینی میشود ادامه نیز
داشته باشد» .
علی محمود کالیه ،کارشناس حوزه توانبخشی
سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به اینکه قیمت
سمعک از دو میلیون شروع میشود و تا به  10میلیون
تومان میرسد ،گفت :نوع انتخاب سمعک بستگی به
شدت معلولیت افراد دارد که البته در این زمینه سن
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هریک از ما به تناسب سنی که داریم بازهای از تاریخ را تجربه خواهیم کرد .پدربزرگان و مادربزرگانی داریم که پیش از انقالب را به چشم دیدهاند وآن
را زندگی کردند .پدران و مادرانمان نیز یا در آن زمان کودک بودهاند یا پس از انقالب به دنیا آمدهاند .خودمان نیز در دهههای مختلف پس از انقالب
چشم به این جهان گشودیم .شرایط در دورههای مختلف نهتنها در هر دهه بلکه از هر سال تا سال بعدش فرق میکند .گاهی گرانی است و گاهی
ثبات قیمت! گاهی دزدی فراوان است و گاهی سکوت ملت! در چنین شرایطی برخی از اقشار نه به واسطه وسع مالی بلکه به خاطر سن وسالی که از
آنها گذشتهاست آسیبپذیرترند .آنها که آسایش کشور در چند دهه گذشته را مدیون آنها هستیم ،این روزها در عذابند .گفتنی است حدود 7
میلیون و  300هزار نفر از جمعیت کشور سالمند هستند.

 1200تا 1700
مرکز خدمات
«پرستاری در
منزل» مجوز
گرفتهاند که 80
درصد خدمات
این مراکز
توسط غیر
پرستارهاارائه
می شود
فرد معلول نیز مورد توجه قرار دارد .اختالالت شنوایی
از طیف خفیف شروع میشود و به خیلی شدید
میرسد و بر همین اساس شدت معلولیت افراد در
کمیته توانبخشی سازمان بهزیستی ارزیابی و براساس
آن شدت معلولیت مشخص میشود.
دردی از جنس پوشک!
ت بیشتر اجناس در بازار کشور
در حالی قیم 
افزایش یافته که در هفتههای گذشته مشکل کمبود و
گرانی قیمت پوشک نیز برای سالمندان مشکل ایجاد
کرده بود .در گذشتهای دورتر که استفاده از پوشک
هنوز همهگیر نشده بود ،مادران برای کنترل ادرار
و مدفوع فرزندشان از «کهنه» استفاده میکردند.
جنسی پالستیکی که نیاز به شستن داشت و یکبار
مصرف نبود .در همان زمان نیز استفاده از این نوع
نگهدارنده برای سالمندان به دلیل سنی که از آنها
گذشته بود و غرور و عزت نفسی که داشتند ،میسر
نبود .حال اینکه با گسترش استفاده از پوشکهای
مختلف در سایز کودکان وبزرگساالن این مشکل برای
نسلی ازسالمندان و بیماران ممکن شد .در یکی دو
ماه اخیر با افزایش قیمت پوشک دردی به درد مردم

کشورمان و علیالخصوص سالمندان افزوده شد.
خودتان تصور کنید؛ خودتان را جای آنها بگذارید.
در هفتههای اخیر اما وضعیت بدتر از گذشته نشد
و در مرحله ای با تزریق پوشک به بازار کنترل شد
اما همچنان قیمت پوشک گران است و قشر سالمند
این افزایش قیمت را مطمئنا ًبیشتر از کودکان لمس
میکنند؛ در این بازی آنها تنها هستند.
تیغ پرستاران غیر مجاز روی گردن سالمندان!
بسیاری از خانوادهها پیش از افزایش چند برابری
قیمتها برای محافظت از پدران و مادران خود که
سالمند بودند ،از پرستار در خانه کمک میگرفتند .آن
روزها هزینهها کمتر بود و مقدار کمی پسانداز هزینه
استخدام یک پرستار آسان بود .حال اینک ه به گفته
منصور ،که پدری  67ساله دارد ،این روزها از هزینه
استخدام برنمیآید .او میگوید« :هزینه استخدام
متفاوت است .هر موسسه ای یک قیمت میگوید.
البته این هم بسته به خدماتی که ارائه میدهند دارد.
خرداد ماه بود که پرستاری که همیشه برای ما میآمد
از افزایش هزینههای خدمات گفت .آن هم نه افزایش
معمولی که بر اساس نرخ تورم دولتی باال برود .حدود

 50درصد روی قیمت کشیدند .من کارمند از کجا
بیاورم این همه پول را؟» همسر منصور به همراه
او در دو ماه اخیر از پدر منصور مراقبت کردهاند
اما به گفته منصور هم پدرشان از این موضوع که
فرزندانشان در عذابند ناراحت است و هم خودشان
در محیط کار به مشکل برخوردهاند .به گفته منصور:
«کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته ام!»
این در حالی است که به گفته مسئوالن نباید به هر
موسسه خدمات پرستاری اطمینان کرد .بازی دو سر
باخت سالمندان که هم هزینههای باالیی میپردازند
و هم ممکن است خدمات درستی توسط افراد غیر
متخصص به آنها ارائه شود .به گزارش« ایرنا»،
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت 1200 :تا 1700
مرکز خدمات پرستاری در منزل مجوز گرفته اند که
 80درصد خدمات این مراکز توسط غیر پرستارها
ارائه می شود ،پرستار نماها دست از ارائه خدمات
سالمت بردارند تا مردم طعم واقعی خدمات پرستاری
را بچشند .گفتنی است در حال حاضر  ۹۰درصد
خدمات مراقبت در منزل در شهر تهران توسط افراد
شود.
غیرمجاز ارائه می 

مانع تراشی ها در ساخت پالسکو تعرض به حقوق مالکان است

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ،گفت :طبق استدالل های
مسئوالن شهرداری تعداد طبقات ساخته شده در پالسکو از همان
ابتدا اشتباه بود.
به گزارش خانه ملت ،علیرضا محجوب در خصوص آخرین
پیگیریها مبنی برحل مشکالت ساختمان پالسکو ،گفت :متاسفانه
اقدامات شهرداری تهران در مسیر حل مشکالت پالسکو و احداث
دوباره این ساختمان قابل قبول و پسندیده نیست ،زیرا هر باب مغازه
در مجموعه پالسکو دارای مالک مشخصی است ،مالک زمین بنیاد
مستضعفان بوده و هرمحل کسبی دارای یک مالک حقیقی مشخص
است؛ متاسفانه شهرداری در احداث دوباره ساختمان پالسکو مجوز
 5طبقه را صادرکرد که مناسب تعداد کسبه فعال در پالسکو نیست.
نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
درمجلس شورای اسالمی ،افزود :به طور قطع یا باید برای ادامه

فعالیت کسبه پالسکو پس ازحادثه نقطه دیگری را در نظر می
گرفتند ،یا اینکه شرایط را به نحوی تعیین تکلیف می کردند؛ اینکه
بگویند به لحاظ معماری ساخت پالسکو از همان ابتدا اشتباه بوده
نوعی فرار از مسئولیت است ،در آن مقطع باید از صدور مجوز برای
ساخت و ساز جلوگیری می شد؛ این نهاد شهرداری است که مجوز
ساخت و ساز را صادر کرده و هرگونه اقدام اشتباهی درگذشته سلب
مسئولیت های امروز نیست.
وی با بیان اینکه مدت های بسیاری در تعیین تکلیف این مسئله
زمان هزینه شده است ،تصریح کرد :دو جلسه درمجلس و سه
نشست در شورای شهرتهران برای روشن شدن وضعیت برگزار شده
است ،البته پس از پیگیری های اخیر به ظاهر مشکالت حل شده
است ،اما از جزئیات آن درحال حاضر خبری نیست؛ البته بنیاد
مستضعفان معتقد به اختصاص زمین های اطراف پالسکو و تخریب

پاساژهای دیگر برای ساخت واحدهای مورد نیاز کسبه پالسکو به
اضافه هزینه های قابل تقبل است ،بنابراین به جهت برخی تعارضات
و فرار از مسئولیت در شهرداری از همان ابتدای آتش سوزی کماکان
هیچ اقدامی درجهت ساخت انجام نشده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم ،با انتقاد از عملکرد شهرداری در
عدم ارایه مجوز برای ساخت و ساز جدید پالسکو ،گفت :متاسفانه
نهادی که عامل خرابی بود به جای انجام اقدامات کمکی برای اتمام
پروژه ساخت سعی در توقف فعالیت ها می کند ،متاسفانه شهرداری
مدعی است که ساختمان پالسکو نسبت به گذشته باید کوچکتر
شود؛ طبق استدالل های مسئوالن شهرداری تعداد طبقات ساخته
شده در پالسکو از همان ابتدا اشتباه بود ؛ این درحالی است که
تمامی واحدهای کاری در آن پاساژ مالک داشته و نمی توان افراد را
از حقوق خود به هیچ دلیل منطقی محروم کرد.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :ایران فردا جایزه سازمان ملل در زمینه
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با حضور
دکتر ظریف یا همکارانشان دریافت می کند.
به گزارش ایرنا ،سید حسن قاضی زاده
هاشمی افزود 80 :درصد از مرگ و میرها در
دنیا به دلیل بیماری های غیرواگیردار است و
اقداماتی که ایران در زمینه پیشگیری از بیماری
های قلبی ،دیابت همچنین بیماری های
انسدادی و سرطان ها انجام داده است ،در
مجموع کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته
و شاید خیلی از کشورهای پیشرفته عالقه مند
بودند که این جایزه به آنها تعلق بگیرد .وی
ادامه داد :خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران
این جایزه را دریافت میکند و امیدوارم آن طور
که در اسنادی که ما ارائه کردهایم آمده است،
در عمل هم بتوانیم بیش از همه از حمایت
مردم بهره مند شویم زیرا پیشگیری از این
بیماری ها در وهله نخست به خواست فرد
بستگی دارد و بعد هم اقداماتی مهم است که
دولت و مجلس باید انجام دهند.

آغاز ثبتنام «زائران اربعین» با
ارز  ۸هزار تومانی

مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور
حج و زیارت سازمان حج گفت :ثبتنام زائران
اربعین حسینی از امروز در  ۲۵۰۰دفتر تحت
پوشش این سازمان با تخصیص ارز حدود ۸
هزار تومانی در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش تسنیم ،مرتضی آقایی با اعالم این
خبر اظهار کرد :ارز تخصیص یافته بهصورت
ارز ثانویه از طریق بانک مرکزی تامین شده و
زائران باید به هنگام ثبتنام از طریق یکی از
دفاتر اعالم شده بر مبنای حدود  40دالر برای
اخذ روادید با در نظر گرفتن هر دالر حدود
هشت هزار تومان معادل ریالی آن را پرداخت
کنند.
وی افزود :این مبلغ فقط برای صدور روادید
در نظر گرفته شده و هزینههای بیمه ،بهداشت
و خدمات درمانی در حدود  20هزار تومان و
نیز کارمزد ثبتنام دفاتر جداگانه محاسبه و
اخذ میشود.
مدیرکل نظارت بر امور زیارت سازمان حج
خاطرنشان کرد :ویزای صادره زائران اربعین از
زمان صدور دارای  50روز اعتبار است و زائران
عتبات میتوانند طی این مدت به عراق سفر
کنند .آقایی اضافه کرد :زائران برای ثبتنام
شرکت در مراسم اربعین فقط میتوانند از
طریق سامانه سما اقدام کنند؛ مردم باید با
هوشیاری کامل مراقب افراد فرصتطلب و
کالهبردار باشند و نباید تحت هیچ شرایطی
حتی در صورت تقاضای ثبتنام کنندگان به
آنان ارز پرداخت کنند.

اسناد خسارات متفرقه پزشکی
در تامین اجتماعی پذیرش می شود

ابطال مجوز رانندگان سرویس مدارس
در صورت ارتکاب تخلف

فعالیت گردانهای مردمی
در یگان ویژه

پیشنهاد تدوین بودجه ساالنه شهرداری
به روش جدید

مدیرکل امور کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی،
از پذیرش اسناد خسارات متفرقه پزشکی در
تمام کارگزاری های رسمی این سازمان در
سراسر کشور تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا ،محمد قوامی اظهار داشت:
از ابتدای مهر ماه  ،٩٧رسیدگی به اسناد و
مدارک پزشکی در تمام کارگزاری های رسمی
سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور با هماهنگی
دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی آغاز شده است .وی با
تاکید بر اینکه پذیرش اسناد خسارات متفرقه در تمام کارگزاری های
استان تهران و سایر استان های کشور انجام می شود ،گفت :کارگزاری
های شهر تهران برای انجام این خدمت ،منتخب هستند .در حال
حاضر  32کارگزاری از  47کارگزاری رسمی فعال در سطح شهر تهران،
اسناد خسارات متفرقه را پذیرش می کنند و سایر کارگزاری ها به زودی
مشمول ارائه این خدمت به بیمه شدگان خواهند شد .وی تصریح کرد:
در آینده نزدیک مقرر است خدمات جدیدی به کارگزاری های رسمی
تامین اجتماعی واگذار شود که موجب تسهیل خدمت رسانی به مردم و
کاهش قابل توجه مراجعات در واحدهای اجرایی خواهد شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ گفت :مجوز رانندگان
سرویس مدارس در صورت ارتکاب تخلف
باطل میشود .به گزارش میزان ،سرهنگ
مسعود جبارزاده گفت :این افراد باید بهطور
کامل قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت
کنند ،چرا که این افراد نقش بهسزایی در رفتار
و آموزش دانشآموزان دارند ،زیرا دانشآموزان از
راننده سرویس تأثیر میپذیرند .در صورتی که رانندگان
سرویس مدرسه مرتکب تخلفی خصوصا ًتخلفات حادثهساز شوند ،مجوز
آنها ابطال میشود .پلیس ،آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی رفتار
و عملکرد رانندگان سرویس مدارس را به روشهای مختلف رصد کرده و
اگر رانندهای تخطی کرده باشند ،با وی برخورد میشود .وی همچنین اظهار
کرد :رانندگان سرویس مدارس بهموقع حرکت کرده و از رانندگی با سرعت
غیرمطمئنه پرهیز کنند؛ همچنین از پخش موسیقی با صدای بلند اجتناب
کنند .شتاب بیمورد و سوار کردن کودکان زیر  ۱۲سال در صندلی جلوی
خودرو ،ایستادن دانشآموزان در سرویسهای ون و مینیبوس و همچنین
سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت خودرو ممنوع است.

فرمانده یگانهای ویژه ناجا از فعالیت  15گردان
«مردم پایه» در این یگان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسن کرمی
درباره فعالیت گردانهای «مردم پایه»
گفت :این گردانهای مردمی پس از آموزش
بازماندگی میشود.فرمانده یگانهای ویژه
ناجا با بیان اینکه تاکنون  15گردان مردم
پایه در سراسر کشور پایه گذاری شده است،
افزود :از جمله اقدامات این گردانها کنترل استادیومها
و ورزشگاههاست .کرمی درباره وظایف گردانهای مردم پایه گفت :این
گردانها را برای تقویت گردانهای خودمان نیز به کار خواهیم گرفت
و از آنها در ماموریتهای خودمان کمک میگیریم .وی با بیان اینکه
برای عبور از بحرانها همیشه مردم دفاع جانانهای از حاکمیت کردهاند،
اظهارکرد :همواره باید به قدرت مردم توجه داشته باشیم و آنها را نادیده
نگیریم .فرمانده یگانهای ویژه ناجا با اشاره به تاثیرگذاری یگانهای ویژه
تصریح کرد :ما از ابتدای برنامه ششم پیش بینی کردهایم که  100گردان
را در قالب طرح توسعهای یک به سه برنامه ریزی و ساماندهی کنیم و
هدف از این گردانها نیز مقابله با تهدیدها است.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر از ارائه طرح یک
فوریت رویه رسیدگی و بررسی برنامههای پنج
ساله و بودجه ساالنه شهرداری در شورای
شهر تهران با  ۲۰امضاء خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجید فراهانی درباره
فوریت این طرح گفت :بررسی برنامههای
پنج ساله و بودجه ساالنه یکی از مهمترین
وظایف شورای اسالمی شهر و کمیسیون برنامه
و بودجه است اما فقدان رویه مشخص قانونی در قانون
شوراها ،آئین نامهها و دستورالعملهای این قانون سبب شده است تا ما
شاهد حاکم شدن سلیقه به جای یک رویه واحد و منحرف شدن نظام
برنامه ریزی و بودجه صحیح به علت بخشی نگریها باشیم.
فراهانی ادامه داد :با تصویب این طرح به منظور فراهم کردن یک رویه
مشخص و مورد اجماع اعضاء شورا  ،تقسیم کار و بررسی کلیه جوانب
در چارچوب یک روال و زمانبندی معین با بهرهگیری از تجربه مجلس
شورای اسالمی و آئین نامه داخلی این نهاد که در آن رویه و فرآیند
بررسی و رسیدگی برنامه های توسعه و بودجه ساالنه کشور به روشنی
تبیین شده است ،انجام میگیرد.

