
اگر توان مدیریت ندارید مسئولیت نپذیرید

ضرورت پاسخگویی 
دستگاه های اجرایی 

و رئیس جمهور!

نظارت کاغذی بر 
گرانی کاالها 

برجام برای ملت ایران 
سودآوری نداشته 

است

با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت علمی ریاست جمهوری و 
دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت

رونمایی از اولین فراصندوق بازار سرمایه ایران
آیین رونمایی از  اولین فراصندوق کشور با سرمایه گذاری 5هزار میلیارد ریالی به همت ستاد اجرایی فرمان 
امام، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسالمی، سازمان اقتصادی رضوی، کمیته امداد، سازمان 
تبلیغات اسالمی و سازمان اقتصادی کوثر صبح دیروز در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی 

فرمان امام برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار روزنامه سیاست روز -محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم گفت: 
درحال حاضر فعالیت های  خرد و متوسط بنگاه های اقتصادی و حمایت از فعالیت های شرکت های دانش 

بنیان دو راه برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد روزانه  100 طرح کوچک و خرد و ایجاد 300 شغل به طور روزانه 
توس��ط س��تاد در مناطق محروم کشور خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری تاکنون توانستیم 100 هزار 
شغل ایجاد نماییم که مسلما تعداد شغل های ایجاد شده تا پایان سال از این مقدار هم بیشتر خواهد شد. 
وی افزود: دربحث شرکت های دانش بنیان برنامه ستاد اجرایی اینست که سرمایه گذاری ریسک پذیری در 
این حوزه داشته باشد. وی از ایجاد 3 صندوق در بورس خبر داد و گفت: ما به دنبال  خط شکنی در بحث 

اشتغال هستیم و ایجاد بستر الزم برای فعالیت شرکت های دانش بنیان را دنبال می کنیم.
سورنا ستاری معاون علمی ریاست جمهوری نیز در این مراسم به اهمیت جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر 
اشاره کرد و افزود: تا کنون توانسته ایم چندین صندوق سرمایه گذاری جسورانه را در بورس به ثبت برسانیم 

که این مقدار کافی نیست و نیازمند همکاری سازمان ها و دیگر ارگان ها هستیم.
وی با اشاره به نقش شتابدهنده ها در کسب و کارهای دانش بنیان، تاکید کرد: متاسفانه دانشگاه ها نمی 
توانند این اکو سیستم دانش بنیان را پرورش دهند و برای اصالح این موضوع باید مراکز نوآوری و استارت 
آپ ها ایجاد کرد. وی از حمایت های ستاد اجرایی فرمان امام در تشکیل این فراصندوق قدردانی نمود و 
گفت:بدون حمایت دکتر مخبر و ستاد اجرایی فرمان امام نمیتوانستیم این ریسک پذیری را انجام دهیم و 
به این نقطه برسیم. طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی دیگر سخنران این مراسم با بیان این مطلب که 
باید فضای دانشگاه به طوری باشد که مجموعه های استارت آپ ها از آن حاصل شود گفت: با پول نفت و 

سرمایه گذاری دولتی نمی توان اقتصاد پویا ایجاد کرد.

یکی از شرکت های شستا دستمزد ۲میلیون و۵۰۰هزار 
یورویی ویلموتس را پرداخت کرد!

یکی ازشرکت های شستا)شرکت ف(،بدون داشتن مصوبه هیئت مدیره شستا دومیلیون وپانصدهزار یورو 
مبلغ قرارداد ویلموتس سرمربی تیم ملی بابت بدهی فدراسیون فوتبال را پرداخت کرد!

یک منبع مطلع در شس��تا ضمن اظهارتاسف ازاین رفتارغیرقانونی صورت گرفته به خبرنگار سیاست روز 
گفت:متاس��فانه مدیرعامل این شرکت معلوم نیست براساس کدام دستورالعمل این مبلغ راپرداخت کرده 
اس��ت. وی همچنین افزود:پس ازپرداخت این مبلغ به ویلموتس مدیرشرکت مربوطه بدنبال اخذ امضای 
هیئت مدیره شستا برآمده که خواسته وی مورد موافقت مهندس ترکان قرارنگرفته و اعضا، حاضربه امضای 
مصوبه پرداخت پول به ویلموتس نشدند. این منبع آگاه افزود؛افراد پشت پرده پرداخت دستمزد ویلموتس، 
به تعدادی از ش��رکت های شس��تا دستور داده اند برای پوش��ش این عمل غیر قانونی با فدراسیون فوتبال 
معادل 30میلیارد تومان قرارداد تبلیغات دور میدان استادیوم های فوتبال را منعقد کنند. درپی این اقدام 
غیرقانونی که نس��بت به اموال و سرمایه های متعلق به کارگران وبازنشستگان صورت گرفته، این مهم به 
ذهن متبادرمی ش��ود که اصوال چراباید چنین حیف ومیلی دراموال این ش��رکت صورت بگیرد و پرداخت 

بدهی فدراسیون فوتبال چه ربطی به شستا و زیرمجموعه هایش دارد؟
اینک وزیر کار و هیئت مدیره شستا باید بگویند که در برابر این اقدام خالف قانون چه برخوردی داشته اند؟ 
مدیرعامل ش��رکت براساس کدام دستور و مقام پش��ت پرده سرمایه های متعلق به بیمه شدگان را خرج 
مربی خارجی تیم ملی کرده است؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بعنوان امین اموال سازمان و بیمه 
شدگان پس ازمطلع شدن از این عملکرد غیرقانونی چه اقداماتی را برای استیفای حقوق از بین رفته بین 
النسلی سازمان تامین اجتماعی انجام داده یا خواهد داد؟ روزنامه سیاست روز حسب اخالق حرفه ای خود 
در آینده جزئیات بیشتری ازاین اقدام غیرقانونی رامنتشر خواهد کرد وتارسیدن به ورود مقامات قضایی به 

این موضوع درراستای صیانت ازحقوق بیمه شدگان پیگیرموضوع خواهد بود.

صفحه 7

صفحه 5

ارزیابی صدرالحسینی از پیام 
عراقچی به اروپایی ها

در بخش پایانی گفتگو با حجت االسالم 
احمد سالک نماینده مردم اصفهان در 

مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

سیاست روز نحوه نظارت ها بعد از 
افزایش قیمت  بنزین را بررسی می کند؛

صفحه 8

یکی از شرکت های شستا دستمزد 
۲میلیون و۵۰۰هزار یورویی 
ویلموتس را پرداخت کرد!
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این روزها کش��ور بیش از گذش��ته به حل مشکالت 
مردم می اندیش��د. مردم ایران ب��ه عنوان صاحبان 
حق به دنبال اس��تیفای حقوق قانونی خود هستند. 
این در حالی اس��ت که طی چهل س��ال گذشته از 
هیچ کوششی برای حمایت از نظام اسالمی فروگذار 
نک��رده ان��د. هیچکس فراموش نکرده اس��ت که در 
دوران دف��اع مق��دس از فرزندان و ام��وال و آبروی 
خود گذش��تند تا دشمنان اسالم و کشور را از خاک 
خود بیرون کنند. هن��وز تحمل و صبر این ملت در 
جنگ ش��هرها و موش��کباران ها در حافظه تاریخی 
این کشور فراموش نش��ده است. بدون تردید وجود 
مش��کالت متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طالق، 
اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، 
تجمل گرای��ی، مهاجرت مغزه��ا، واردات بی رویه، 
قاچ��اق کاال، خشکس��الی، ترافی��ک، آلودگی های 
محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، 
بوروکراسی، پارتی بازی، فس��اد اداری، آسیب های 
اجتماعی و... زندگی مردم را )بویژه در دوران تحریم 
های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران( دشوار نموده 
اس��ت. شایسته نیس��ت که فداکاری های مردم را با 
مش��کالت روزافزون در زندگی ش��ان پاسخ داد. در 
یک بررس��ی اجمالی و س��طحی می ت��وان دریافت 
که پیرامون هر یک از مش��کالت موجود در زندگی 
مردم ده ه��ا و در برخی موارد صده��ا قانون وجود 
دارد. ناکارآم��دی قانون و قانونگذاری امری قطعی و 
اجتناب ناپذیر است و نیاز به اثبات و ابرام ندارد چرا 
که اگر قانون و قانونگذاری در کشور دارای کارآمدی 
الزم بود دیگر اثری از مشکالت یاد شده باال بصورت 
روزاف��زون در زندگ��ی مردم باقی نم��ی ماند. چهار 
ده��ه قانونگذاری که از آن به عن��وان بیماری تورم 
قانون و قانونگذاری یاد می شود فرصت زمانی کافی 
برای آزمون و خطا در قانونگذاری کش��ور اس��ت که 
دستاورد دست اندرکاران و فعاالن قوه مقننه است. 
قانون آنگاه راهگش��ای حل مش��کالت زندگی مردم 
است که از کارآمدی مطلوب برخوردار باشد. پرسش 
این است که آیا تقس��یم کار ملی توانایی الزم برای 
اندازه گیری میزان کارآمدی مصوبات خود را دارد؟ 
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی الزم برای 
ان��دازه گیری میزان کارآم��دی در تدوین و تصویب 
اس��ناد فرادست کارآمد )چش��م انداز بیست ساله و 
سیاس��ت های کلی نظام( را دارد؟ آیا دولت توانایی 
الزم ب��رای اندازه گیری می��زان کارآمدی در تدوین 
لوایح و اجرای مصوبات را دارد؟ آیا مجلس ش��ورای 
اس��المی توانای��ی الزم ب��رای اندازه گی��ری میزان 
کارآم��دی در تدوی��ن طرح ها و تصوی��ب مصوبات 
خود را دارد؟ آیا ش��ورای نگهبان توانایی الزم برای 
ان��دازه گیری می��زان کارآمدی در تایی��د مصوبات 
مجلس ش��ورای اس��المی و تفس��یر اص��ول قانون 
اساس��ی را دارد؟ آیا قوه قضاییه )س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور و دیوان عدالت اداری( توانایی الزم برای 
اندازه گیری میزان کارآم��دی وظایف نظارتی خود 
را دارن��د؟ تدوین، تصوی��ب، تایید، اج��را و نظارت 
تقس��یم کار ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی 
بر تعدادی گزاره ناکارآمد که بیش��تر به قانون¬نما 
یا ش��به¬قانون ش��بیه اند تا قانون کارآمد، تاکنون 
نتوانس��ته است مشکالت زندگی مردم را حل نماید. 
تداوم ناکارآمدی در قانونگذاری س��نتی امید بستن 
در رس��یدن به مقصد از طریق نشانی غلط است که 
چندین و چند بار کش��ور آن را بیهوده و بی نتیجه 
پیموده اس��ت. بدون تردید حل مش��کالت زندگی 
مردم با قانونگذاری س��نتی که خود موجب آن بوده 
است محقق نگردیده و نخواهد گردید. اصرار بیش از 
حد به آزمودن چند بار آزموده خطاست. در گفتمان 
سیاس��ی موجود نزد گروه ها و جناح های سیاس��ی 
مرس��وم در جامعه اعم از اص��ول گرا و اصالح طلب 
که تاکنون قوا و نهادهای مورد نظر تقسیم کار ملی 
قانونگذاری طی چهار دهه گذش��ته بین آنها دست 
به دست چرخیده است، نشانه ای از ضرورت تحول 
در عرصه ه��ای پیچیده قان��ون و قانونگذاری دیده 
نمی ش��ود. ش��ورای نگهبان نیز از اختیارات قانونی 
خود بویژه نظارت استصوابی در کارآمدسازی قانون 
و قانونگذاری به نحو مطلوب اس��تفاده نکرده است. 
بنابراین به صراحت اعالم می نماید که با تداوم رویه 
های گذشته در برگزاری انتخابات و تایید صالحیت 
ها و قانونگذاری س��نتی، نمی توان به حل مشکالت 
زندگ��ی مردم از طری��ق قانون و قانونگ��ذاری امید 

داشت.

قانون حل مشکالت 
زندگی مردم!؟ 

سردار نجات:
هدف اصلی آشوب های اخیر استعفای 
رئیس  جمهور بود
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سرمقاله
صفحه 2

حضرت آیت هللا خامنه ای خطاب به داوطلبان نمایندگی مجلس: 

صفحه 3

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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از زمان اجرای سهمیه بندی 
بنزین مطلع بودم

الریجانی در نشست خبری:


