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یادداشتی درباره قانون کپی رایت و پیگیری 
محمود صادقی برای تصویب آن

نبرد تن به تن برای 
تصویب قانون کپی رایت

سونامی مصرف الکل نشانه آنومی های 
نادیده گرفته شده فرهنگی-اجتماعی 

دیگر به ساقی ها 
اعتماد  نکنید

مخالفان ترامپ هدف بمب های لوله ای

منتقد خوب
منتقد مرده است

مقامات پلیسی که موضوع بمب گذاری های هفته 
گذشته در آمریکا را مورد بررسی قرار داده اند، توجه 
خود را به بخش جنوبی ایالت فلوریدا معطوف کرده اند، 
جایی که به عقیده آنها، با استفاده از خدمات پست، 
این بمب ها از آنجا ارسال شده است. دو فرد مطلع از 
موضوع روز پنجشنبه )3 آبان( به روزنامه نیویورک 
تایمز گفتند که این بمب ها شخصیت های برجسته 

منتقد سیاست های ترامپ را هدف قرار داده اند...
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امام جمعه موقت تهــران با تاکید بر وحدت 
کلمه خطاب به جناح  ها، جریان های سیاســی 
و دلسوزان نظام گفت: اگر بنا است مچ یکدیگر 
را بگیریــد، هیــچ دولتی قدم هــای اصالحی 
برنمی دارد، اگر خواستار اصالح نظام اقتصادی 
کشور هستید باید با هم و با اجماع حرکت کنید.

بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســالم 
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در نماز جمعه این 
هفته تهران، افزود: در قدم های اصالحی و اصولی 
که مبتنی بر سیاســت های کلی ابالغی رهبر 
معظم انقالب اســت در کنار هم باشیم، اگر این 
اجماع شکل بگیرد راه برای برداشتن قدم های 

اولیه هموار   می شود.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین 
درخصوص سیاست های آمریکا در قبال منطقه 
و ایران گفت: امروز آمریــکا در مقابل ایران قرار 
نگرفته، بلکه در برابر دو میلیارد نفر جمعیت در 

جهان است.
ابوترابی فرد خاطرنشــان کرد: امروز دوران 
بالندگــی و حرکــت رو بــه رشــد جمهوری 
اسال  می ایران اســت و تحریم  ها و فشارها همان 
نقشــی را ایفا   می کند که دفاع مقدس ایفا کرد، 
دفاع مقدس با همه بالها و مصائب، امروز ایران 
را به قدرتــی بی بدیل در منطقــه تبدیل کرده 
که ماشــین جنگی آمریکا را در منطقه متوقف 

کرده است.
وی یادآور شــد: قدرت دفاعــی جمهوری 
اسال  می  ایران قدرت نظا  می  آمریکا را مهار کرده 
است، امروز ماشین جنگی این کشور و ماشین 
جنگی صهیونیست ها به گل نشسته و امت اسالم 

در اوج قدرت قرار دارد.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: جهانیان 
بویژه مسلمانان منطقه بدانند که راهبرد قطعی 
جمهوری اسال  می آن است که با قدرت دفاعی 
بازدارنده خــود مانع بروز هرگونــه جنگی در 
منطقه شود و اجازه ندهد آمریکا که به گسترش 
جنگ در دنیای اسالم فکر   می کنند لحظه ای به 

این هدف بیاندیشد و در راه آن قدم بردارد.
ابوترابی فرد یادآور شــد: ان شــاءاهلل سایه 

شــوم جنگ در ســایه اقتدار امت اسالم، ملت 
بزرگ ایران، ملت های عراق، لبنان، ســوریه، 
یمن، فلســطین از منطقه و دنیای اسالم رخت 
بر  می بندد و رژیم عربستان که امروز موردنفرت 
تما  می  چهره های سیاسی و نخبگان علمی است 
و تنها حا  می آن رئیس جمهوری آمریکاســت 

نمی تواند به جنگ افروزی دامن بزند.
امام جمعه موقت تهران همچنین در ادامه 
این خطبه بــا توجه به اینکه دولت در آســتانه 
تدوین بودجه ســال 1398 کل کشور است به 

بیان نکاتی درمورد بودجه پرداخت.
وی گفــت: »بودجــه آیینه ای بــرای ارائه 
چگونگی اداره کشــور اســت«،   می گویند اگر 
می خواهید با توانایی و کیفیت کسانی که کشور 
را اداره می کنند آشنا شــوید، بودجه آن کشور 
را مــورد توجه قرار دهید؛ بودجــه بیانگر نحوه 

مدیریت کشور است. 
خطیب نماز جمعه ایــن هفته تهران گفت: 
بدون تردید ریشه مشــکالت اقتصادی امروز 
به نحوه بودجه ریزی کشــور باز  می گردد، نظام 
بودجه ریزی کشــور و تدوین بودجه براساس 
هزینه است؛ قطعاً به افزایش هزینه  ها و کاهش 
کارایی بودجه   می افزاید، وابستگی به درآمدهای 
نفــت را افزایش می دهــد و دولــت را بزرگ و 

ناکارآمد   می کند.
ابوترابــی فرد بــا در ادامــه توصیه هایی را 
درخصوص نظام بودجه ریزی کشور به مسئوالن 
کشور مطرح کرد و افزود: توصیه اول به شخص 
رئیس جمهوری است؛ بیایید در مدت باقیمانده 
از دولت دوازدهم در چند الیحه بودجه، پیشروی 
اساس بودجه ریزی را برمبنای عملکرد و برمبنای 
صفر بنیان بگذاریم؛ این کار انقالبی و کاری است 
که شاید امروز مشکالت ما را حل نکند، اما فردا 

موجب احترام و تحسین شما   می شود. 
وی ادامه داد: به سیاســت های کلی نگاه و 
بلندمدت فکر کنید، آینده را ببینید چرا باید بعد 
از ابالغ چشم انداز و تاکید رهبر معظم انقالب بر 
قطع رابطه نفت و هزینه های جاری، امروز شاهد 
این پیوند و پیوستگی جدی نفت با هزینه های 

جاری کشور باشیم؛ زیرا نگاه بلندمدت نداریم 
و بودجه ریزی ما براســاس عملکرد و بر مبنای 

صفر نیست. 
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت اصالح نظام بانکی کشــور -که ریشه 
مشکالت در این نظام پرآســیب است- توجه 
خود را در بودجه سال 98 و سال های بعد به چند 
نکته معطوف کنید؛ اصالح نظام بانکی، افزایش 
استقالل بانک مرکزی؛ افزایش نظارت قانونمند 
و استاندارد بانک مرکزی بر بانک های دولتی و 

خصوصی.
ابوترابی فرد ادامه داد: تمام توجه خود را در 
بودجه ساالنه کشور معطوف به رشد اقتصادی، 
افزایش درآمد سرانه، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ 
بیکاری و در یک کلمه به صورت واقعی، معطوف 
به عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی اقتصاد 

مقاومتی کنید.
وی همچنین از مســئوالن خواســت که از 
تمام ظرفیت خود استفاده کنند که هزینه های 
کشور افزایش نیابد، با ارتقای بهره وری و حذف 
هزینه های غیرضروری، حوزه های مورد نیاز را 

افزایش دهند و در این مسأله جدی باشند.
وی تاکید کرد: با مردم صادقانه سخن بگویید. 
مردم اگر ســخن صادقانه را بشــنوند و عمل 
شــما را مبتنی بر آن تصمیم و سخن مشاهده 
کنند، همراهی   می کنند؛ این مردم هستند که 
هشت سال دفاع مقدس را حمایت کردند. این 
ملت هســتند که در برابر تحریم  ها ایستادند و 
از دستیابی ایران اســال  می  به دانش و فناوری 
هســته ای دفاع کردند. به ملت اعتماد کنید و با 
آنها صادقانه سخن بگویید، در این امر به گونه ای 

حرکت کنید تا اعتمادساز باشد.
ابوترابــی فرد بار دیگر خطاب به مســئوالن 
تاکیدکرد: به طور جدی حتی یک پروژه عمرانی 
جدید را کلید نزنید. دولت و مجلس همراه باشید و 
برای کشور هزینه های جدید خلق نکنید، بگذارید 
راه برای رشد اقتصادی کشور هموار شود؛ این نگاه 
زودگذر مانع از رشد و بالندگی اقتصاد ملی است و 

این امر به طور جدی مراقبت کنید. 

خبر
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چرتکه 3

بزرگی فاجعــه صندوق های بازنشســتگی را 
نمی توان تصور کرد. این جمله، ســال گذشــته از 
زبان سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی بیان شد. درست در زمانی 
که  رسانه های  اقتصادی فارغ از موضوع خروج آمریکا 
از برجام، سرگرم انتشار اخبار و تحلیل های متفاوت از 
بحران های اقتصادی کشورمان بودند. بحران هایی که 
توسط  مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
به عنوان شش ابرچالش اقتصاد ایران معرفی  شده بود 
و در میان این شش ابرچالش، بحران صندوق های 
بازنشستگی هم دیده می شد. حاال نزدیک به یک سال 
از آن روز ها گذشته و مشخص نیست تصمیم سازان 
و تصمیم گیران اقتصــاد ایــران، در این مدت چه 
راهکارهایی را برای حل این بحران در نظر گرفته اند.   
بحران صندوق های بازنشستگی چیست؟  گفتیم که 
بحران صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی 
یک ابرچالش برای اقتصاد ایران محسوب می شود. 
برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا ابعاد این بحران 

را شناسایی کرد. برای این منظور ...

نگاهی به ابرچالش 
صندوق های بازنشستگی

بمب  ساعتی 
را خنثی کنید


