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معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

بسیار امیدوارم که وزرای پیشنهادی رای باالیی از 
نمایندگان اخذ کنند

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که وزرای پیشنهادی 
راه، اقتصاد، صنعت و کار رای باالیی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

اخذ کنند.
به  نسبت  مجلس  رویکرد  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  امیری  حسینعلی 
وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت خانه های راه و شهرسازی، اقتصاد 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: 
نسبت به رویکرد مجلس شورای اسالمی درباره رای اعتماد به وزرای پیشنهادی 
بسیارخوش بین هستم و با توجه به گفت وگو هایی که در حال انجام است و 
همچنین حضوری که افراد معرفی شده در کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع 
استانی مجلس داشته اند، بسیار امیدوارم که وزرای پیشنهادی رای باالیی از 

نمایندگان اخذ کنند.
وی همچنین درباره طرح اظهاراتی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کار از سوی 
تعدادی از نمایندگان مجلس، گفت: آقای شریعتمداری برای پاسخگویی به ابهامات 
مطرح شده اعالم آمادگی کرده  است. همچنین طی روزهای گذشته در جلساتی 
که در مجلس داشته اند، پاسخ های خوبی به این ابهامات مطرح کردند و توانستند 

نمایندگان را قانع کنند.
رئیس جمهوری یکشنبه ۲۹ مهر ۹۷ طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی، محمد 
اسالمی، فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری را به ترتیب برای تصدی 
پست وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.
قرار است مجلس در جلسه روز شنبه ۵ آبان، صالحیت وزرای پیشنهادی را 

بررسی کند.

توضیحات واعظی درباره دلیل عدم معرفی سخنگوی 
دولت

رئیس دفتر رئیس جمهوری علت تاخیر در معرفی سخنگو از سوی دولت را 
تمایل برای انتخاب فردی از داخل مجموعه دولت عنوان کرد.

محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، درباره علت عدم معرفی سخنگو از سوی 
دولت اظهار کرد: علت تاخیر در معرفی سخنگوی این است که می خواهیم این فرد 

از داخل دولت انتخاب شود.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس :

گزینه های پیشنهادی برای 4 وزارتخانه رای اعتماد 
می گیرند

نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت: در  عضو فراکسیون 
انتخاب شوند  معرفی وزیران پیشنهادی تالش شده که گزینه هایی 
باشند؛  داشته  قوی  کاری  رزومه  و  خوب  مجلس  با  آنها  تعامل  که 
مجلس  از  اعتماد  رای  پیشنهادی  گزینه  چهار  هر  این  به  توجه  با 

می گیرند.
سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر روز پنجشنبه در گفت وگو با 
ایرنا عنوان کرد: معرفی وزیران بحث مهمی است زیرا کابینه اکنون با چالش مواجه 
شده و حتی امور این وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است، به ویژه آنکه این وزارتخانه ها 

بخش های مهم اقتصادی کشور هستند.
در  بهتری  وضعیت  معرفی،  اول  روزهای  به  نسبت  شریعتمداری  افزود:  وی 
مجلس دارد، نسبت به برخی وزیران نیز شناخت کافی نبود که با حضور آنان در 

کمیسیون های مجلس این شناخت حاصل شده است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری روز 
یکشنبه، ۲۹ مهرماه در نامه ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، گزینه های 

پیشنهادی خود برای چهار وزارتخانه معرفی کرد.
بر این اساس، فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد 
شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسالمی برای 
وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی 

شدند.
جلسه بررسی صالحیت و رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، از ساعت 13 روز 

شنبه )پنجم آبان( در صحن علنی مجلس برگزار می شود.

آیت اهلل نوری همدانی:

از نام خلیج فارس باید حراست شود
مرجع تقلید شیعه گفت: خلیج فارس از گذشته با همین نام مطرح بوده 

است و باید از این نام حراست شود.
سازمان  اعضای  دیدار  در  همدانی  نوری  حسین  آیت اهلل  ایسنا،  گزارش  به 
نقشه برداری کشور در قم عنوان کرد: برای جلوگیری از وقوع بسیاری از مشکالت 
زیست محیطی باید پیش از واقعه عمل کرد و برنامه داشت تا بتوانیم آن هارا مدیریت 

کنیم.
وی با بیان این که »باید روحیه خدمتگذاری و عمل گرایی در بین مسئولین تقویت 
شود«، گفت: مسئولین در شرایط فعلی باید به دنبال راهکارهای مناسب برای حل 

مشکالت و عملیاتی کردن آن باشند.
این استاد برجسته حوزه خاطر نشان کرد: در امر مدیریت باید نگاه ما خدمت 
گذاری خالصانه باشد و در جهت آن تالش و همت کنیم، اگر این تفکر اجرایی شود، 

بسیاری از مشکالت درمان می  شود.
وی همچنین به بیان تاریخچه کهن نام »خلیج فارس« در متون تاریخی پرداخت 
و ضمن تقدیر از اعضای آن سازمان جهت ثبت بین المللی نام خلیج فارس در برخی 
منابع گفت: شبهه پراکنی در مورد نام این خلیج کار دشمن است و باید از نام خلیج 

فارس، حفظ و حراست شود.
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 عضو مجمع تشخیص مصلحت:CFT مغایرتی با سیاست های کلی نظام ندارد
یک عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید CFT و همچنین دیگر لوایح مرتبط با FATF مغایرتی با سیاست های کلی نظام ندارد و پیوستن به آن در جهت منافع ملی کشور است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با 

ایرناپالس می  افزاید: من موافق لوایح مربوط با FATF هستم و نظرات کارشناسی خود را نیز در جلسات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته ام. به گفته او بررسی CFT همچنان در دستورکار هیأت عالی نظارت مجمع قرار دارد و روز شنبه آینده جلسه بعدی 
برگزار خواهد شد. انصاری تعجیل هیأت عالی نظارت در بررسی لوایح مرتبط با FATF را رد می کند و می گوید: اتفاقاً هیأت عالی نظارت چون عجله نکردند، نظر هیأت درباره یکی از این لوایح دیرتر از نظر شورای نگهبان اعالم شد که به عقیده من دارای اشکال قانونی است.

 نمایندگان مجلس:

هیات عالی نظارت ، مجلس و قانون اساسی را تضعیف می کند

 کارشناس حقوق بین الملل:

استراتژی تیم ایرانی در دیوان دادگستری بین المللی هوشمندانه بود

نمایندگان مجلس تشکیل هیات عالی نظارت بر سیاست 
های کلی نظام را تضعیف مجلس و قانون اساسی عنوان 
می کنند؛ موضوعی که با محدود کردن اختیارات مجلس، 

مردم ساالری نظام را زیر سوال می برد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تشکیل هیات عالی نظارت بر 
سیاست های کلی نظام در روزهای گذشته حاشیه های فراوانی 

داشته است.
روز  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
چهارشنبه)هجدهم مهرماه( با اشاره به اعاده مصوبات پالرمو و 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسالمی توئیت 
کرد: »ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت 
به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات 
به مجلس اعاده شوند.« به دنبال این توئیت عباس آخوندی در 
نامه ای به علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نوشت: 
»اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعالم 
داشت که جای تأمل فراوان دارد؛ »نحوه بیان سخنگوی این شورا 
این گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی 
نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار 
الزم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و 
پس از اعالم عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای 

نگهبان را دارد.«
آخوندی در نامه خود، این موضوع را رکن جدیدی در ارکان 
قانون اساسی  از  حاکمیت جمهوری اسالمی خواند که »فراتر 

تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.«
خبرنگار سیاسی ایرنا در گفت و گو با نمایندگان مجلس نظرات 
آن ها را در باره چندوچون هیات عالی نظارت بر سیاست های 

کلی نظام جویا شد.
 نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظریات شورای 

نگهبان است
سید احسان قاضی زاده هاشمی دبیر هیات رییسه و عضو 
فراکسیون جوانان مجلس درباره هیات عالی نظارت بر سیاست 
های کلی نظام گفت: در خصوص سیاست های کلی، اصل کار و 
نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظرات شورای محترم نگهبان 
است؛ یعنی هر آنچه در رفع ابهام و ایراد و نقض قانون وجود داشته 

باشد موضوع آن در حیطه کار نظر شورای نگهبان است.
وی افزود: حوزه قانونگذاری این هیات و حوزه نظریات آن باید 
مشخص شود؛ اکنون این هیات نظرات خود را به شورای نگهبان 
ارائه می دهد و نظرات آنها از طریق شورای نگهبان به مجلس 

ارسال می شود
این نماینده مجلس تصریح کرد: حقوقدانان باالتفاق اعتقاد دارند 

که حتی نظریاتی که با عنوان تغایر با سیاست های کلی مطرح 
است، مجمع آن ها را بررسی می کند، خود مجمع یک رکن است 
و در قانون اساسی پیش بینی شده است اما در مورد هیات عالی 

نظارت اینگونه نیست.
 هیچ نهادی نمی تواند جانشین مجلس در قانون گذاری 

شود
و  ملی  امنیت  نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون  علی 
سیاست خارجی و عضو فراکسیون امید مجلس گفت: طبق قانون 
اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم و 
عدم تعارض با قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان است 
و هیچ مقرره و نهادی به جز قانون اساسی و شرع، نمی تواند کار 
ویژه مجلس در قانون گذاری را محدود کند و جانشین مجلس در 

قانون گذاری شود.
این قضیه روشن نیست که  ابعاد  برای ما  البته  افزود:  وی 
سیاست های  با  مجلس  مصوبات  تطبیق  میزان  عنوان  تحت 
کلی نظام بخواهد یک ساختار موازی پیش بینی شود و فرآیند 

مسئولیت  تداخل  باعث  هم  کند  سنگین  هم  را  قانونگذاری 
شود.

 محدودکردن سیستم های عملیاتی از موازی کاری می 
کاهد

بر  نظارت  عالی  هیات  درباره  جمالی نوبندگانی  محمدجواد 
سیاست های کلی نظام گفت: ما هر اندازه سیستم های عملیاتی 
را محدودتر کنیم از پراکنده کاری، موازی کاری و احیانا هدر رفت 
انرژی می کاهد؛ به طوری که توصیه شده است در راستای پرهیز 
از این پراکندگی ها، حتی ستاد اقتصاد مقاومتی با روسای قوا در 

جلساتی که روزانه دارند، ادغام شود.
وی افزود: هر اندازه این سیستمها افزایش یابد وبه دنبال آن، 
تعدد آرا داشته باشیم، نهادهای تصمیم گیر بیشتر خواهند شد و 

در شرایط کنونی این موضوع به صالح کشور نیست.
 تشکیل هیات نظارت تضعیف مجلس و قانون اساسی 

است
عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مردم آمل و الریجان و عضو 

فراکسیون حقوق بشر مجلس گفت: زمانی که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ایجاد شد، قرار بود که اگر بن بستی و اختالفی 
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی با شورای نگهبان 
پیش آمد، آن را رسیدگی کند، در حالی که االن به قانونگذار 

تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کار این 
هیات در جهت تضعیف قانون اساسی و در جهت تضعیف مجلس 
است مجمع تشخیص هم همین مسیر را رفته است؛ ما در هر 
مرجع سوگند می خوریم که باید به قانون اساسی وفادار باشیم در 
حالی که این برخالف سوگندی است که خورده اند و لطمه زدن 

به قانون اساسی است.
ما  با شعارهای  و  نظام است  امر تضعیف  این  ادامه داد:  وی 
مبتنی بر مردم ساالری مغایرت دارد چون اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت با رای مردم انتخاب نشده اند رای مردم فقط مجلس 
دولت و رهبری و شورای نگهبان است و این موضوع به ضرر نظام 

است .

کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به دستور موقت دیوان 
بین المللی دادگستری استراتژی تیم وکالی ایرانی را در 
استناد به آسیب غیر قابل جبران، هوشیارانه دانست و 
گفت: کلید موفقیت برای گرفتن دستور موقت همین رویه 

قضایی جدید است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تاالر فردوسِی خانه اندیشمندان 
علوم انسانی روز پنجشنبه میزبان نشستی با عنوان » آثار و چشم 
انداز دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه عهدنامه 
1۹۵۵ به لحاظ بازگشت تحریم ها« بود که از سوی انجمن ایرانی 
مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علم 

انسانی و مرکز اطالعات سازمان ملل متحد برگزار شد.
دستور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری درباره دعوای 
ایران از آمریکا براساس عهدنامه مودت و ابعاد حقوقی آن از منظر 
حقوق بین الملل و شروط و قواعد دیوان محور نظرات ارائه شده 

در این نشست بود.
هادی آذری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس 
حقوق بین الملل یک از سخنرانان این نشست، »شرط آسیب غیر 
قابل جبران« را به عنوان یک رویه قضایی در دیوان بین المللی 
یازدهم مهرماه  این دیوان  دادگستری در صدور دستور موقت 
) سوم اکتبر( عنوان کرد و گفت: شرط آسیب غیرقابل جبران 
مانند سایر شروط نه در اساسنامه دیوان و نه در قواعد دیوان آمده 
است؛ اینها شرایطی هستند که در رویه قضایی دیوان شکل گرفته 
اند، غیر از بحث فوریت که از سیاق ماده 41 اساسنامه دیوان و 

همچنین یکی از بندهای قواعد دیوان قابل برداشت است.
الظاهر« و »باور  ادامه داد: سایر موارد ماننِد »صالحیت  وی 
پذیری« شرط جدیدی است و هم اکنون هم به شدت مورد حمله 
است یا شرط آسیب غیرقابل جبران که خود دیوان در دستوراتی 

که صادر کرده در رویه قضایی خود به وجود آورده است.
آذری درباره اهمیت شرط آسیب غیر قابل جبران، افزود: این 
موضوع دست دیوان را باز می گذارد که حدود و ثغور آن را تعیین 
کند؛ همین رویه قضایی است که در طول زمان تعیین می کند 

که چه آسیبی جبران پذیر و چه آسیبی جبران ناپذیر است در 
واقع کلید موفقیت برای گرفتن دستور موقت همین رویه قضایی 

جدید است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در پاراگراف ۷۷ دستور موقت 
به رویه قضایی که تاکنون وجود داشته اشاره شده است که در 
چه مواردی دستور موقت صادر شود. بر اساس ماده 41 اساسنامه، 
اعالم شده است که دیوان این قدرت را دارد که هر زمانی خطر 
ورود لطمه غیر قابل جبران به حقوق هر یک از طرفین ایجاد شود 

دستور موقت صادر کند.
وی ادامه داد: این رویه کالسیک بوده و در همه دستورات موقت 
آمده، اما آنچه جالب است یکی از آورده های دستور موقت که قباًل 
وجود نداشته و برای اولین بار در این دستور موقت آمده، ورود 
خطر به حقوق یکی از طرفین است؛ دیوان اضافه می کند خطری 

که عالوه بر حقوق، آثار غیر قابل جبران به بار آورد.
حکم کلی دیوان درباره صدمه غیرقابل جبران در باره 

ایران
این استاد حقوق بین الملل در ادامه گفت: تفاوت، میاِن آثار عدم 
توجه به حقوق و نقض حقوق است که در مورد ایران کمابیش 
دیوان این را مشخص کرده؛ در پاراگراف ۹0 دستور موقت، دیوان 
به نوعی در بحث صدمه غیر قابل جبران شرطی اضافه کرده یا 

دامنه آن را گسترده کرده است .
وی تصریح کرد: دیوان در پاراگراف ۹6 پس از حقوق باورپذیر 

بیان می کند که دیوان وارسی می کند که حقوق در عهدنامه مودت 
برای ایران وجود دارد و دیوان نیز آنها را باور پذیر می داند. این 
موضوع از چنان ماهیتی برخوردار است که عدم توجه به آنها آثار 
غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد؛ در اینجا دیوان اشاره نمی کند 
که نقض کدام ماده یا حق ناشی از کدام ماده غیر قابل جبران 

است.
آذری در ادامه عنوان کرد: دیوان حکم کلی می دهد از جمله 
-نه  و  انسان دوستانه  اهداف  برای  که  کاالهایی  خرید  واردات 
بشردوستانه در زمان جنگ- ضروری است؛ در اینجا این سوال 
مطرح است که غیر انسان دوستانه از کجا آمده است؛ در هیچ 
ماده ای از عهدنامه مودت طرفین تعهدی برای رعایت مسائل 

بشردوستی ندارد.
این استاد داشگاه تصریح کرد: از زمانی که دیوان رویه قضایی 
خود را برای صدور دستور موقت شکل داده، بالدرنگ وارد بحث 
مفهوم صدمه غیر قابل جبران شده است؛ یک تعریف از صدمه غیر 
قابل جبران در سال 1۹۲۷ در قضیه عهدنامه چین و بلژیک ارائه 
داده؛ خسارت غیرقابل جبران خسارتی است که با پرداخت پول یا 

هرگونه پرداخت مادی جبران شود.
صدور دستور موقت در موارد انسان دوستانه

این کارشناس حقوق بین الملل گفت: همه تعاریف یا مفاهیمی 
که در طول زمان و ده ها دستور موقتی که در دیوان قبلی و فعلی 
صادر شده است به نوعی در این موضوع که چه چیز غیر قابل 
جبران است به این تعریف باز می گردد: چیزی که نتوان آن را 

باپرداخت های تعریف شده جبران کرد.
وی همچنین اضافه کرد: در نگاه اولیه باید توجه شود که دیوان 
قبلی به این نظر رسید که اگر خسارتی وارد شود که غیر قابل 
جبران نیست آن خسارت غیر قابل جبران است و دستور موقت 
صادر نخواهد کرد دیوان فعلی هم در همین مسیر قدم گذاشت در 
قضیه دریای اژه اولین بار این قضیه مطرح شد که اگر خسارت وارد 
شده ماهیت اقتصادی داشته باشد از نظر دیوان قابل جبران است و 

معموال در این مورد دستور موقت صادر نخواهد شد.

در  نشان می دهند  دیوان  قضایی  رویه  به  نگاهی  وی گفت: 
مواردی که لطمه مادی باشد دستور موقت صادر نمی شود و در 
مواردی که زیان وارد شده مادی است، دیوان می گوید که بعدا در 
رای نهایی می تواند جبران مادی برای آن در نظر گیرد. این صدمه 
غیر قابل جبران تلقی نمی شود؛ در جایی که حیات و جان انسان، 
سالمت و بهداشت او در خطر باشد در تمام این موارد دیوان بین 

المللی دادگستری دستور موقت صادر کرده است.
آذری در ادامه به گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد درباره ایران و در ماه آگوست به عنوان یک امتیاز برای تیم 
وکالی ایران در دیوان بین المللی دادگستری اشاره و خاطرنشان 
کرد: یک هفته پیش از زمان استماع اظهارات ایران در دیوان، 
گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران منتشر شد که 
در آن آمده بود تحریم های غیرعادالنه در حال نابود کردن اقتصاد 
و پول ایران است و میلیون ها انسان را به سمت فقر می کشاند 
مقاصد  برای  ضروری  کاالهای  ورود  تحریم  شرایط  طرفی  از 

انسان دوستانه را ایران غیر ممکن کرده است.
آذری ادامه داد: استراتژی تیم ایران و وکالی ایرانی در اینجا 
بسیار قوی بود دیوان روی این موضوع دست گذاشت و گزارش 
سازمان ملل را برای برخورد انسانی در صدور دستور موقت در نظر 

گرفت و صدور دستور موقت به نفع ایران را تضمین کرد.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی ایران در خرداد 13۹۵ با توجه 
به اختالف مربوط به تخلفات دولت آمریکا در خصوص عهدنامه 
سال 1344 شمسی)1۹۵۵  در   - آمریکا  و  ایران  میان  مودت 
میالدی( - دادخواستی را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرد.
دعوای ایران از آمریکا در این دیوان ناظر به رای دادگاه های 
ایاالت متحده آمریکا در مورد مصادره ۲ میلیارد دالر از دارایی های 
که  است  این کشور  در  ایران  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری 
نظامیان  ایران در بمب گذاری مقر  ادعای واشنگتن،  بر مبنای 
آمریکایی در بیروت در سال 1۹83 )آبان 136۲( میالدی دست 
داشته و با این مدعا دارایی ایران به منظور پرداخت غرامت به 

خانواده قربانیان این حادثه مصادره شده است.

نماینده تربت حیدریه:

صداقت با مردم در جلب اعتماد جامعه به مسئوالن تاثیرگذار است
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: امید مردم، سرمایه ای اجتماعی 
است که باید برای بازگرداندن این سرمایه از دست رفته اقدامات اجرایی در 

سه قوه مجریه، مقننه و قضایی اتفاق بیفتد.
سعید باستانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حساسیت ها و انتظارات عمومی از 
مسؤوالن کشور، گفت: شاخصهای حساسیت و علل بی اعتمادی مردم به مسئوالن 
مشتمل بر ناکارآمدی ها و بهره وری پایین، باندبازی ها و فساد اداری و اقتصادی، عزل 
و نصب های مدیریتی، بی عدالتی و بی تفاوتی در برخورد با مفاسد، فقدان سیستم ها و 

سامانه های جامع اداری و اطاله دادرسی در دستگاه قضایی است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نارضایتی مردم و دوری سرمایه 
اجتماعی از مسئوالن کشور و شفاف و صادق نبودن مسئوالن با جامعه را در 
تداوم نابسامانی ها موثر دانست و افزود: تداوم این چرخه مانع از اعتماد جامعه 
به مسئوالن و ناتوانی مسئوالن برای آرام کردن شرایط کشور می شود. قوای سه 
گانه باید با آسیب شناسی زیرمجموعه های خود دالیل ایجاد مشکالت و چالش 
و ناکارآمدی ها را برای مردم تشریح کرده و از برنامه های قوه خود برای اصالح 

فرآیندها بگویند.
به گفته نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، تبدیل شاخص های نارضایتی 
جامعه به ارقام کمی قابل اندازه گیری را نشانه ای مبنی بر عزم مسئوالن برای بازگردان 
اعتماد از دست رفته سرمایه اجتماعی دانست و افزود: با تعریف فساد و شاخصهای 
آن گزارش های واقعی از روند برخورد با مفسدان اداری و اقتصادی به مردم داده شود 
همچنین گزارشهای واقعی از نحوه و چگونگی شناسایی مفسدان و ساز و کارهای 
بستن منافذ فساد و مجازات مفسدان به سرمایه اجتماعی داده شود. انتشار آمار 
و اطالعات درست و واقعی از فساد و بستن راه های مفسده انگیز تاثیر بسزایی در 

بازگردان اعتماد از دست رفته مردم به نظام دارد.
باستانی، صداقت مسئوالن در رده های مختلف مدیریتی با مردم را در جلب اعتماد 
جامعه به مسئوالن تاثیرگذار دانست و افزود: در روابط مسئوالن با مردم به جز مسائل 
امنیتی نباید هیچ مسئله پنهانی وجود داشته باشد به عبارت روشن تر مسئوالن 
باید مردم را در جریان ریزترین مسائل تحت مدیریت خود و برنامه دستگاه تحت 

مدیریتشان برای از بین بردن مشکالت و کاستی ها بگذارند.


