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جوادی حصار:
عبور از روحانی به مفهوم افزایش رای اصولگرایان نیست

علی صوفی:
مردم دیگر به اصولگرایان اعتماد نخواهند کرد

آفتاب یزد گزارش میدهد

گزارش آفتاب یزد از شانس موفقیت
جان کری در برابر رئیس جمهور آمریکا

واردات اتوبوسهای دست دوم خارجی

تمام قد علیه ترامپ

برای نوسازی ناوگان شهری!
ششم اسفندماه سال گذشته روزنامه آفتاب یزد این خبر را اعالم کرده بود
اما رئیس و یک عضو شورای شهر تهران آن را تکذیب کردند
آژانسهای گردشگری با توجه به
نوسانات ارزی و گرانی بلیط
تدابیری اتخاذ کردهاند تا مشتری جذب کنند

مسافرتقسطی!

درگذشت حسین عرفانی

سرطان
جانصدا را
گرفت
پیشبینی کیهانی کیهان در مورد دالر
یادداشتنویس کیهان میگوید دالر  20هزار تومان میشود .ناظران اینگونه موضعگیریها را
موجب التهاب در جامعه میدانند .چرا کسی به این روزنامه اصولگرا تذکر هم نداد؟

یادداشت1

8

یادداشت2

تاخیر در معرفی وزیر
به ضرر دولت است

تهدیدها
و کارکرد دولت

سید محمد رضوی یزدی

حسن رسولی

عضو شورای شهر تهران

چالشهای امروز جامعه مانند گرانی ،فقر ،بیکاری ،خشکسالی
و مسائلی ازاین دست از یکسو و از طرفی مولفههای تهدیدآمیز
خارجی به ویژه ائتالف بی سابقه عربستان ،آمریکا و اسرائیل،
باعث ش��ده تا عدهای از رئیس جمهور بخواهند که ال اقل با
حضور بیش��تر در میان مردم و یا تداوم س��فرهای استانی و
دیدارهای��ش با ملت ایران ،اندکی آنه��ا را آرام کرده ،امید
دهد و چهره امروز خود را تطهیر کند .اما حقیقت این است
که در این جنگ رس��انهای ،کلیت نظام است که مورد توجه
قرار گرفته است.
کاف��ی اس��ت ش��ما ب��ه دادهه��ای ب��ه دس��ت آم��ده از
نظرس��نجیهای معتبر توجه کنید .به نظر من این دادهها
پش��تیبانی از این پیش فرض است که مسائل امروزجامعه
ایران فراتر از حیطه مس��ئولیتها و اختیارات قوه مجریه و
رئیس جمهور ب��وده و کل ارکان حاکمیت تحت تاثیر این
فضای تهدیدآمیز بالقوه و بالفعل جاری اس��ت که خودش
را در بیثبات��ی نرخ ارز ،کاهش ارزش پول ملی و ...نش��ان
میدهد .بنابراین درس��ت است که رئیس جمهور به عنوان
دومین مقام کش��ور در برخی امور مانند سیاستهای پولی
و بانکی و جهتگیریهای ج��اری اقتصادی دارای اختیار و
مس��ئولیتهایی اس��ت اما فضای عمومی ایران تحت تاثیر
مولفههایی که خارج از دولت هس��تند ق��راردارد .بنابراین
ارجاع سنگینی همه بار مسئولیت کنونی برعهده قوه مجریه
در نظر نداشتن واقعیتهاست.
غیر پاس��خگو دانس��تن دولت نی��ز در این زمین��ه تحلیل
واقعبینانهای نیست .به نظر من باید با توجه به این واقعیات
اوال مس��ئوالن ارش��د کش��ور بپذیرند دامن��ه نارضایتیها
گسترده است و میبایست به دنبال تصمیم گیری واحد برای
کاستن از دامن نارضایتیها و مهار این مشکالت باشند.

عضو مجمع روحانیون مبارز

واقعیت این است که روسای جمهور در معرفی وزراء اختیاردار
تام نیستند و در این موضوع بسیاری از آیتمها و عوامل بیرونی
همچون سازمانها ،نهادهای بیرون از دولت و افراد قدرتمند در
این امر دخیل هستند.
در معرفی گزینه برای وزارتخانهها ،قدرتهای بیرون از دولت،
رئیس جمهور را محاصره میکنن��د و چنانچه رئیس دولت
بخواهد مس��تقل باشد ،مش��کالت زیادی را در سر راه خود
خواهد داشت.
بنا براین رئیس جمهور در معرفی وزرا باید با س��رعت عمل
کند و چه بس��ا بهتر اس��ت که برای هر وزیر خود جایگزین
داشتهباشد تا در صورت استیضاح یا بروز هراتفاقی ،بالفاصله
ف��رد جدید را به مجلس معرفی کند تا اصال نیازی به مهلت
3ماهه برای معرفی وزیر نباشد.
این سرعت عمل موجب خواهد شد که گروههای فشار نتوانند
تاثیرگذاری الزم را بر روی رئیس دولت داش��ته باش��ند .اما
تاخیر در معرفی وزرا بی شک موجب خواهد شد که گروههای
فش��ار مانع از تصمیم گیری مستقل رئیس جمهور شوند.
وقتی تاخیر در معرفی وزیر صورت میگیرد ،طبعا گروههای
فش��ار هم به تکاپو میافتند و رئیس جمهور هم تحت این
فشارها اختیارات خود را از دست میدهد.
در چنین حالتی ممکن اس��ت رئیس جمهور مردد ش��ود و
این تردید میتواند بس��یاری از تصمیمات درس��ت قبلی در
خصوص معرفی افراد توانمند را با خلل روبرو کند که نتیجه
بروز چنین مشکلی این خواهد بود که رئیس دولت خودش
هم در خصوص معرفی فرد یا افراد برای اداره وزارتخانهها به
نتیجه مطلوب نرسد.
با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور و مش��کالتی که در حوزه
اقتصادی وجود دارد ،احتمال دارد...
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سرمقاله

دولتهای احمدی نژاد و روحانی رکوردار تاخیر در معرفی وزرا به مجلس

حکومت سرپرستان بر وزارتخانه ها ؛
لجبازی یا قحط الرجالی؟

آفتاب ی�زد :گرچه رئیس جمهور قانونا پس از اس��تیضاح و
افت��ادن وزیر  3ماه مهلت دارد ت��ا وزیر جدید تعیین کند اما
به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از  1ماه از رفتن ربیعی
و نزدی��ک به  20روز از س��قوط کرباس��یان هنوز دولت هیچ
جمعبن��دی دقیقی از افراد توانمند ب��رای معرفی و حضور در
دولت برای کسب رای اعتماد ندارد.
اکنون دو وزارتخانه بدون وزیر اداره می شوند و سرپرستان زمام
امور را در دس��ت دارند .رئیس جمه��ور هم تا زمان مقرر 3ماه
فرصت دارد اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که
چرا در شرایط فعلی دولت مایل است سه ماه مهلت قانونی خود
را پر کند و سپس با هزار مکافات و فشار رسانهای در دقیقه90
افرادی را برای تصدی وزارتخانه های بی وزیر معرفی نماید؟
در شرایط فعلی ،کشور در آسیبهای اقتصادی و تحریم های
سخت قرار دارد  ،قیمت ها روز به روز افزایش می یابند و برخی
کاالها کمیاب و یا برای س��ودجویی در انبارها دپو ش��ده اند.
گمرکات و بانکها هم که خود مختاری های خود را دارند و عمال
آشفتگی این وضع بر تالطمات موجود می افزاید.
>حکومت سرپرستان در وزارتخانه ها

اکن��ون رئیس جمهور که احتماال نس��بت به اس��تیضاح های
مجلس دلخور نیز هست یکی از همشهریان خود را که سمنانی
اس��ت به عنوان سرپرس��ت وزارت اقتصاد معرفی کرده است.
رحمت اهلل کرمی که به جای کرباسیان به وزارت اقتصاد رفته،
دکترای مدیریت از بلژیک و سابقه چندین سمت مدیریتی در
سازمان برنامه و بودجه را در رزومه خود دارد .محسنی بندپی
هم که از بهزیس��تی به وزارت رفاه رفته اهل مازندران است و
قبال نماینده نوشهر در مجلس بوده است.
گرچ��ه فرصت  3ماهه به رئیس جمهور ب��رای معرفی وزیران
جدید این دو وزارتخانه هنوز باقیست اما به نظر می رسد دولت
خیلی هم بدش نمی آید که اداره این دو ارگان دولتی را بدون
تشریفات قانونی دنبال کند.
> جای پای احمدی نژاد گذاشتن ؟

موضوع حائز اهمیت این است که دولت تدبیر حسن روحانی
به جای آنکه از بدعهدی دولت ما قبل از خود ( احمدی نژاد)
عبرت بگیرد ،او نی��ز در بی نظمی ،رویه دولت احمدی نژاد را
درپیش گرفته و حتی مواقعی بوده که مهلت قانونی معرفی وزیر

مخاطبان محترم
           و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
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روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

رو به اتمام بوده اما دولت تدبیر به خود زحمت نداده تا وزیر
جدید را معرفی کند!
در ماجرای معرفی وزیر علوم در سال  96روحانی همین رویه را
در پیش گرفت .گزینه های اصالح طلب مناسبی هم از طریق
رسانه ها و به طور خصوصی به وی پیشنهاد شده بود اما تعلل
دولت بیش از حد بود و حتی با گذش��ت مهلت قانونی او وزیر
جدید را معرفی نکرده بود.
در آن زمان وضعیت به گونه ای بود که برخی می گفتند دولت
دچار قحط الرجالی ش��ده است .اما برخی دیگر از آگاهان امور
اینگونه اظهارات بدبینانه به دولت را مناس��ب نمی دانس��تند
و معتقد بودند دولت در حال مطالعه و بررس��ی بس��یار دقیق
اس��ت تا بتواند بهترین گزینه را که شاید هم پرانرژی و دارای
اندیشههای باز است معرفی کند.
تبصره  ۲ماده  ۲۰۶آئین نامه داخلی مجلس می گوید" چنانچه
مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و یا وزارتخانهای به
هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت
اصل یکصدوس��ی وپنجم قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه
فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید".
نق��ض قوانین از جمله مواردی بود ک��ه دولت احمدی نژاد به
کرات به آن متهم شده بود اما تاسف بار اینکه دولت روحانی
نیز در رویه ها ،عمال کم راه رئیس جمهور قبل خود را دنبال
نکرده است .با آغاز دور دوم دولت روحانی ،تاخیر او در معرفی
وزی��ر علوم حتی نزدیک به تاریخ پایان مهلت قانونی بود و کار
به جایی رس��ید که موافقان روحانی در مجلس همچون علی
مطهری به صراحت گفتند رئیس جمهور تخلف کرده است.
در آن زمان ( پاییز  ) 96مطهری همچنین کنایه سنگینی هم
به روحانی زد و گفت" :دولت در معرفی وزیر علوم نباید منتظر
اعالم رضایت دیگران باشد همین سرپرست فعلی وزارت علوم
آقای دکتر سید ضیاء هاشمی به نظرم مناسب است .چرا کار را
معطل کردهاند؟ آقای احمدی نژاد در اینگونه موارد مستقلتر
عمل میکرد و کمتر اجازه دخالت می داد.".
پائیز سال قبل مهلت قانونی روحانی برای معرفی وزیر هفدهم
آبان ماه  ۱۳۹۶بود که در نهایت با فش��ار مجلس و رس��انه ها
دول��ت فرد جدید را ک��ه از افراد س��الخورده و مورد رضایت
جامعه دانشگاهی هم نبود در روزهای نزدیک به مهلت پایانی
معرفی کرد.

ِنق زن
سیدعلیرضاکریمی

سردبیر

هیچ به یک نکته توجه کردید که همه این روزها
«نقزن» شدهایم .منظورم از همه واقعا «همه» است.
از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا وزیر و وکیل.
فیالواقع کسی باقی نمانده؛ همه یکپا «نق زن» قهار
شدهایم .تازه شرایط در شبکههای اجتماعی نظیر
توئیتر اس��فبارتر اس��ت .از آنجا که در این شبکه
اجتماعی و نظیر آن رقابتی بر سر الیک وجود دارد
هرچه بهتر و بیشتر غر بزنی و نق بزنی ارج و قرب
باالتریپیدامیکنی!
ناگفته نماند تب نقزنی آنقدر شدت گرفته که حتی
معاون اول رئیسجمهور هم که باید راهکار دهد
«نق» میزن��د .او دو روز پیش از مدیران «نق زن»
انتقاد کرد اما در نهایت خود را نتوانس��ت کنترل
کن��د و در نهایت خودش ه��م نق زد! خب وقتی
ش��رح یک مقام عالیرتبه دولتی چنین است دیگر
مشخص است در کوچه و بازار ،تاکسی ،مترو و
اتوبوس چه خبر است .البته اشتباه نشود .کسی منکر
دردهای مزمن معیشتی و تازه ظهور نیست اما باور
بفرمایید این نقزدنهای افراطی هم دردی را تسکین
نمیدهد .همه میدانیم چه شده؛ همین که مدام این
شرایط را تکرار و تکرار میکنیم و به نشانه تایید
یکدیگر س��رتکان میدهیم ،بار روانی ایجاد شده
افزون میشود .اینکه مطالبهگری جامعه بعضا در
قالب نقزدن ظهور و بروز کند .جای گالیه نیست
اما ماجرا وقتی عجیب است که مسئوالنی که خود
علت مش��کل هستند از وضعیت فعلی ناراضی و
نق میزنند .فیالمثل نماینده مجلسی که غر میزند
خود بخش��ی از مشکل است چرا که او ریلگذار
دولت اس��ت .معاون اولی که نق میزند بایس��تی
دوای درد را بگوید کجاست و عمل کند .در سایر
بخشها و نهادها هم وضع همینگونه است .گویی
مشتینقزندریکدورهمیمسابقهگذاشتهاندتادر
نهایت مشخص شود چه کسی دلرباتر غر میزند.
حال چاره چیست؟ چاره را من نباید بگویم .وقتی
گفته میش��ود هیچ کس جای خود نیست همین
است .مسئولی که باید تشریح کند چاره چیست
بسان یک کودک نق میزند و از فشارهای دشمن
مینالدوماییکهبایستینقدکنیمبهتوصیهناچاریم
به اصطالح دیپلماسی رسانه را رعایت فرماییم.

