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عضو کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید تا ۱۵ آبان الیحه بودجه 
شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کند. این قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است.

محمد حسللینی گفت: پیرو اصالح آئین نامه داخلی مجلس شللورای اسللالمی دولت مکلف است الیحه بودجه 
»شرکت های دولتی« را یک ماه جلوتر از بودجه سالیانه، یعنی در تاریخ ۱۵ آبان به مجلس ارسال کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با ارسال الیحه بودجه »شرکت های دولتی« به مجلس آنهم برای نخستین بار، بتوانیم 
بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق تر در مجلس بررسی کنیم.

عضو کمیسللیون »برنامه و بودجه و محاسللبات« مجلس تاکید کرد: اصالح آئین نامه داخلی مجلس پیرو ارسال 
الیحه بودجه »شرکت های دولتی« به مجلس می تواند موجب افزایش بهره وری در شرکت های دولتی شود.

وی بیان داشت: بررسی الیحه بودجه »شرکت های دولتی« باعث خواهد شد تا مجلس وقت و دقت بیشتری بر 
روی این بخش از بودجه گذشتته تقریبا رقم بسیار بزرگی از بودجه کل کشور را شامل می شود.

وی بیان داشللت: دولت باید تا تاریخ ۱۵ آبان الیحه بودجه »شللرکت های دولتی« را به مجلس ارسال کند. این 
قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما مطلع شللدیم که دولت برای ارسللال الیحه بودجه »شللرکت های دولتی« به 
مجلس اقدامات اولیه را انجام داده است. میزان

سرپرسللت سللتاد اجرایی فرمان حضرت امام در اردبیل از خدمت رسانی این مجموعه به زائران اربعین حسینی 
)ع( در پایانه مرزی بیله سوار خبر داد. مهدی افتخاری اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت  امام )ره( روزانه 
میزبان یک هزار زائر اباعبداهلل الحسین )ع( در پایانه مرزی بیله سوار است. وی با بیان اینکه سال گذشته ۷ هزار 
زائر از این پایانه مرزی برای زیارت سیدالشللهدا )ع( در ایام اربعین عبور کرده اند، تصریح کرد: روزانه یک هزار 
غذای گرم و یک هزار بطری آب معدنی بین زائران توزیع می شللود. سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( در اردبیل با اشاره به اسکان موقت زائران در موکب ستاد در پایانه مرزی بیله سوار خاطرنشان کرد: امسال 

پیش بینی می شود، بیش از ۷ هزار زائر از این پایانه مرزی عبور کنند.

به گفته یک جامعه شللناس ارتباطات، نسل جدید بسللیار باهوش تر از نسل های گذشته هستند، اما متاسفانه 
هوش مدنی و هوش اجتماعی بسیار ضعیف تری دارند که باید مورد تقویت قرار گیرد.

"بچه ها نباید زود بزرگ شللوند" و " چشللم و گوش بچه ها نباید باز شود" از جمالت کاربردی است که پدران و 
مادران ایرانی درباره استفاده فرزندانشان از وسایل ارتباط جمعی از تلویزیون گرفته تا تبلت و موبایل ها، بار ها 

به زبان می آوردند.
در این بین برخی خانواده ها استفاده از این وسایل را برای کودکانشان ممنوع و عده ای با در اختیار قرار گذاشتن 

این وسایل، اجازه وقت گذرانی را به کودکانشان می دهند.
برای یافتن پاسخ به این سوال که کودکان از وسایل ارتباطی استفاده کنند یا خیر، به سراغ یک استاد دانشگاه 
در حوزه ارتباطات رفتیم. علی الستی جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه گفت: در عصری قرار داریم که 
بخشی از سلسه عصبی انسان ها را حوزه دیجیتال تشکیل داده است. امروزه کودکان قبل از شکل گیری کامل 
دستگاه عصبی و حتی قبل از یادگیری تکلم، استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه و کامپیوتر ها را یاد 
می گیرند. وی ادامه داد: نقطه مقابل این نسللل، افرادی هسللتند که بعد از بلوغ و پایان یافتن رشد، با ابزار های 
دیجیتال آشنا شده اند که به عنوان " مهاجران دیجیتال" شناخته می شوند. به عنوان مثال اکثر پدر و مادر ها 

در این گروه قرار می گیرند، اما نسل جوان و کودکان ما همگی در گروه اول قرار دارند.
جامعه شللناس ارتباطات افزود: عادت اسللتفاده از ابزار های دیجیتال در نسللل بزرگ های گذشته وجود ندارد، 
اما کودکان بدون هیچ ترسی از این ابزار بهترین استفاده را می برند. همچنین آینده این کودکان نیز با همین 
ابزار ها شللکل می گیرد. وی ادامه داد: برای هر سللنی از کودکان یک حوزه دیجیتال وجود دارد. به عنوان مثال 
کودکان زیر سلله سللال می توانند با کامپیوتر ها نقاشی بکشند که این برنامه ها به افزایش سرعت عمل و تمرکز 
آن ها کمک می کنند؛ بنابراین استفاده از ابزار های دیجیتالی برای کودکان در هر سنی مناسب است و تنها باید 

توجه داشت که محتوای مناسب هر سن مورد دسترس هر کس قرار گیرد.
السللتی افزود: درباره استفاده از وسایل ارتباطی باید توجه داشت که استفاده کودکان به سمت اعتیاد آن ها به 

این وسایل نرود و استفاده به اندازه کنترل شود. همچنین این وسایل نباید مانع از بلوغ اجتماعی افراد شود.
این استاد دانشگاه خاطر ادامه داد: نسل جدید بسیار باهوش تر از نسل های گذشته هستند، اما متاسفانه هوش 

مدنی و هوش اجتماعی بسیار ضعیف تری دارند که باید مورد تقویت قرار گیرد.  میزان

هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد.
در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره 
۲۱۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۳ و دسللتورالعمل شللماره ۵۷/۴۰۰۰۰ دیوان محاسللبات کشور مبنی بر توسعه 
صالحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات 

تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.
هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام 

به صدور رای به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اوالً دبیر محترم شللورای نگهبان به موجب نامه شللماره ۵۹۲۷/۱۰۰/۹۷ 
مللورخ ۲۳/۴/۹۷ درخصللوص ادعای مغایرت مقررات مورد شللکایت با موازین شللرعی اعالم کرده اسللت که : 
»دسللتورالعملهای مورد شللکایت خالف شللرع دانسته نشللد و البته تشللخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان 
محاسللبات حق نظارت بر نهادهایی مانند شللهرداری ها را دارا می باشللد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری 
می باشد.« بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی 
که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات 
اعالم شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می باشد و در مواردی از بودجه 
عمومی اسللتفاده می کند و با عنایت به اینکه براسللاس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای 
انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات 
جمهوری اسالمی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی 
از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده 
باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بندهای ۲ و ۴ بخشنامه شماره 
۲۱۷/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۳ معاون فنی و حسابرسللی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسللبات کشور که 
متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسللبات کشور بر شللهرداری ها می باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد 

نداشته و خارج از اختیار نیز نمی باشد. مهر

افزایش ۷۵ درصدی قیمت خودروهای کارکرده در آمریکا طی ۹ سال گذشته آمریکایی های کم درآمد را تحت 
فشار قرار داده است و وام خودرو بیش از ۷ میلیون آمریکایی ۹۰ روز یا حتی بیشتر از آن عقب افتاده است.

رویترز گزارش داد، برای آمریکایی های کم درآمد یک عامل اصلی در به دست آوردن و نگه داشتن شغل داشتن 
یک خودرو اسللت که اخیراً بسللیار گران قیمت شده است و علی رغم رشد اقتصادی طوالنی مدت آمریکا و نرخ 

پایین بیکاری در این کشور، میلیون ها نفر نمی توانند اقساط خود را پرداخت کنند.
طبق گزارش فدرال رزرو نیویورک وام خودروی بیش از ۷ میلیون آمریکایی ۹۰ روز یا حتی بیشتر از آن عقب 
افتاده است  و تعداد وام گیرندگانی که با امتیاز اعتباری پایین توانایی بازپرداخت را ندارند با شتاب افزایش می 
یابد. ریشلله این مشللکل در بحران مالی قرار دارد، وقتی در بحبوحه بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ 
، خودروسللازان تولید را کاهش دادند. یک دهه بعد، خودروهای دسللت دوم  ده ساله که خانواده های کم درآمد 

توانایی خرید آن را دارند، کمیاب شده است.
طبق اطالعات مشللاوران صنعتی و وبسللایت خرید خودروی ادوموندز، میانگین قیمت این نوع خودروها ۸6۵۷ 
دالر و حدود ۷۵ درصد باالتر از قیمت آن در ۲۰۱۰ است. در عوض، میانگین قیمت یک خودروی نو ۲۵ درصد 

در همین زمان افزایش یافته است.
دستمزد ماهانه آمریکایی هایی که کمتر از ۴۰ هزار دالر درآمد دارند، از ۲۰۱۷ ثابت مانده در حالی که کسانی 

که در رده باالی دستمزد قرار دارند، درآمدشان افزایش یافته است.
مقصر ضعف استاندارد های وام دهی در سال های اخیر عقب افتادن بازپرداخت وام هاست که به نظر ورن کرن 
فیلد، نایب رئیس موسسه مالی مودیز، در حال نزدیک شدن به باالترین حد علیرغم یک اقتصاد پر رونق است.

تحقیقات فدرال رزرو نیویورک نشللان داد در حالی که میزان عقب افتادن اقساط وام ها در بین وام گیرندگانی 
که امتیاز اعتباری باالیی دارند بسللیار پایین اسللت، برای وام گیرندگان درجه دو رو به افزایش اسللت. حدود ۸ 
درصد وام هایی که توسط خریداران دارای امتیاز اعتباری پایین تر از 6۲۰ گرفته می شود، اقساط معوقه دارند 

که در یک اقتصاد قوی با یک بازار کار قدرتمند تعجب آور است. تسنیم

هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در 
دریای سرخ:  

وقتی شور و شعور 
حسینی را در جاده عشق 
با پای پیاده تجربه می کنی

یک زائر پیاده روی اربعین مطرح کرد

نگاهی به حال و هوای برنامه های کودک

صفحه 3

صفحه 8

سرلشر سالمی:
سپاه جغرافیای مقاومت را گسترش 
می دهد

سرمقاله

رژیم سعودی تالش زیادی کرد تا بتواند نقش ایران 
در حمله پهپادی نیروهای انقالبی یمن به آرامکو را 
اثبللات کند، اما تاکنون در این توطئه موفق نشللده 
اسللت چرا کلله ایللران در این حمله پهپللادی هیچ 
نقشللی نداشته است. سران سعودی پس از حمله به 
تأسیسات نفتی آرامکو که شللوک بزرگی بر فضای 
سیاسللی و اقتصادی عربسللتان وارد کرد، جمهوری 
اسالمی ایران را نشانه گرفتند و حتی تهدید کردند 

که تالفی خواهند کرد.
نزدیک به یک ماه از حمله پهپادی نیروهای انقالبی 
یمللن بلله آرامکو می گللذرد و تاکنون هیچ سللند و 
مدرکی برای اثبات ادعای سللران سعودی در تایید 
نقش ایران در این حمله ارائه نشللده است و پس از 
این مدت نیز دروغ بودن ادعای رژیم سللعودی برای 

همگان به اثبات رسید.
هللر چند از همان زمان که تأسیسللات نفتی آرامکو 
هدف قرار گرفت، ادعای سعودی ها برای هیچکس 
باور پذیر نبود، اما تبلیغات منفی سللعودی ها علیه 
جمهوری اسللالمی ایران ادامه داشت. حتی آمریکا 
نیز نتوانسللت به همراهی خود با رژیم سللعودی در 
این ماجللرا ادامه دهد. محمد علللی الحوثی رئیس 
کمیته انقالبیون یمن چهار سللال پیللش از این در 
تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ گفته بللود؛ »اگر ایران آنگونه 
کلله اینها می گویند بلله ما کمک می کللرد، االن ما 
ریاض را فتح کرده بودیم. هیچ موشک ایرانی از یمن 
شلیک نشده، ما بر تانک ها و نفربرهای ایرانی سوار 
نشده ایم. سللخن گفتن از کمک نظامی تهران به ما 

کذب است.«
اکنون پس از گذشللت ۵ سال از آغاز جنگ سعودی 
ها علیه مردم مظلوم یمللن، ارتش و نیروهای انصار 
اهلل یمن توانسته اند معادالت جنگ را با بهره گیری 
از توانمندی های خللود تغییر دهند تا جایی که به 
عمق خاک عربستان سعودی حمله کنند و مهمترین 

تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار دهند.
پس از هدف قللرار گرفتن تاسیسللات نفتی آرامکو 
و اتهللام به ایران در دسللت داشللتن در این حمله، 
جمهوری اسالمی ایران هرگونه نقش خود را تکذیب 
کللرد و اعالم کرد که اگر جمهوری اسللالمی در این 
حمالت نقش داشته جرأت و جسارت آن را دارد که 
برعهده بگیرد، مقامات نظامی و سیاسللی کشورمان 
نیز اعالم کردند که اگر عربستان سعودی قصد دارد 
در این ماجرا سیاسللت تالفی جویانه داشللته باشد، 

قطعاً با واکنش تند ایران روبرو خواهد شد.
یک نفتکش ایرانی با نام »سللابیتی« روز گذشته در 
6۰ مایلی بندر جده عربسللتان سعودی دچار انفجار 

شد که احتمال اصابت موشک به آن می رود.
ایللن احتمال اکنون به یقین رسللیده و مسللئوالن 
کشللورمان اعللالم کللرده اند کلله نفتکللش ایرانی 
»سللابیتی« به فاصله نیم ساعت هدف موشک قرار 

گرفته است.
برخللی پیش بینی ها، نقش عربسللتان سللعودی و 
صهیونیسللت ها را در این حمله موشکی بی ارتباط 
ندانسللته اند. در آن منطقه از دریای سرخ نیروهای 
سللعودی و صهیونیسللتی با همراهی آمریکا حضور 
دارند و با توجه به خصومت و دشللمنی با جمهوری 
اسالمی ایران و شکسللت هایی که از انصار اهلل یمن 
خورده اند، نمی توان نقش سعودی ها و صهیونیست 

ها را در این حمله نادیده گرفت.
با بررسی های دقیق تر که بر روی کشتی نفتکش انجام 
شده و خواهد شد، روشن می شود که حمله موشکی از 
سوی چه رژیمی علیه نفتکش ایرانی انجام شده است 
و با تایید این موضوع تکلیف نیز روشن است. اگر ثابت 
شود سعودی ها در این حمله به طور مستقیم دست 
داشللته اند، جمهوری اسالمی ایران دست روی دست 
نخواهد گذاشت و پاسخ مناسب را به رژیم سعودی با 
توجه به شللرایط موجود در منطقه به آنها خواهد داد. 
در این که ایران به چنین حمله ای پاسللخ خواهد داد 
شکی نیست، سعودی ها از هم اکنون در انتظار واکنش 
سللخت ایران پس از اثبات نقش ریاض در این حمله 
باشند. برخی اظهارات نیز نقش رژیم صهیونیستی را 
در این حمله مطرح کرده اند که در این صورت، رژیم 
اسرائیل باید در انتظار پاسخ تندتری از سوی جمهوری 
اسالمی  ایران باشد. فاکس نیوز در خبری احتمال داده 
که نفتکش ایرانی از سوی یک قایق صهیونیستی در 

دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفته است.

ادامه صفحه 2
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آمریکا نیروهای بیشتری به 
عربستان اعزام می کند

یک رسللانه انگلیسی مدعی شد آمریکا قصد دارد 
چند هزار نیرو جدید به عربسللتان سعودی اعزام 
کند. خبرگزاری انگلیسللی رویتللرز روز جمعه به 
نقللل از منابللع آگاه در پنتاگون مدعی شللد که 
آمریکا قصللد دارد در واکنش بلله ماجرای حمله 
پهپادی ماه گذشللته به تأسیسللات نفتی شرکت 
سللعودی آرامکو،  چند هزار نیرو را به عربسللتان 
سللعودی اعزام کند. وزارت دفللاع آمریکا تاکنون 
درخواست خبرنگار رویترز برای اظهارنظر رسمی 
در این زمینه را رد کرده اسللت و منابع آگاهی که 
بللا رویترز صحبت کرده اند، اطالع دقیقی در مورد 
تعداد نظامیانی که قرار است به عربستان سعودی 
اعزام شوند در اختیار این خبرگزاری قرار نداده اند 
و تنها به گفتن اینکه »چند هزار نیرو« به منطقه 

اعزام خواهند شد، اکتفا کرده اند.
بامداد روز شللنبه ۲۳ شللهریورماه دسللت کم ۱۰ 
پهپاد تهاجمی یمنی به تأسیسللات نفتی شرکت 
سللعودی آرامکو حمله کردند و بللر اثر این حمله 
تولید نفت عربسللتان به میزان ۵.۷ میلیون بشکه 
در روز کاهش یافت. در پی این حمله غیرمنتظره 
که به افزایللش بیش از ۱۴درصدی بهای نفت در 
معامالت روز دوشللنبه ۲6 شللهریور در بازارهای 
جهانی منجر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کشور و تنی چند از مقامات آمریکایی در اظهارات 
خود تللالش کرده اند که ایللران را عامل حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان معرفی کنند و اوضاع را 
به گونه ای جلوه دهند که ایران تهدیدی برای بازار 

نفت و اقتصاد جهانی است. 
در اداملله مقامات عربسللتان سللعودی نیز تحت 
تأثیر القائات کارشناسللان آمریکایی مدعی شدند 
که ایران عامل حمله به تأسیسللات نفتی شرکت 
سعودی آرامکو بوده است. جمهوری اسالمی ایران 
بارها ادعاهای عربسللتان و آمریکا درباره دسللت 
داشللتن در این حمالت را به طور قاطع رد کرده 

است.  تسنیم

 دیدار سید حسن نصرهللا و 
جبران باسیل

»جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان با »سید حسن 
نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل دیدار و گفتگو کرد.

العهد گزارش داد، نصراهلل در این دیدار بر ضرورت 
تأمین ثبات اقتصادی از طریق انجام اقدامات الزم 
در حوزه اقتصللاد تأکید کرد. وی همچنین افزود: 
تللالش در راسللتای افزایللش منابع مالللی دولت 
ضروری اسللت. دبیرکل حزب اهلل لبنان همچنین 
بر لللزوم انجام اصالحات ریشلله ای بللرای بهبود 
اوضاع مالی لبنان تأکیللد کرد. دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در ادامه بر لزوم حل مشللکالت آوارگان در 

این کشور تأکید کرد.

صفحه 7
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حمله به نفتکش ایرانی 
بی پاسخ نخواهد ماند

سیاست روز اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را بررسی می کند؛

حمایت از
 نظام سوریه 

تنها راه
وپا   نجات ار

صفحه 6

اروپایی ها برای فرار از تبعات تجاوز ترکیه و آمریکا 
به سرزمین شامات تقال می کنند

نسل جدید بسیار باهوش تر از نسل های گذشته است
یک جامعه شناس:

هوش اجتماعی نسل جدید بسیار ضعیف است

خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام به زائران اربعین 
 در مرز ایران و آذربایجان

دیوان عدالت اداری نظارت دیوان محاسبات بر 
شهرداری ها را تایید کرد

۷ میلیون آمریکایی نمی توانند اقساط 
خودروشان را پرداخت کنند

دولت باید تا ۱۵ آبان الیحه بودجه 
»شرکت های دولتی« را به مجلس ارسال کند

رویترز مدعی شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:
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سید احمد خاتمی:
تحقیر قانون در شأن مسئوالن نیست


