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قرار نیست از به کارگیری روندهای قانونی درباره مسئله ای که
از طریق دموکراسی و بنابه خواست مردم پیش آمده دست بکشم
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مشاور اقتصادی رئیسجمهور استعفاء داده است

مسعود نیلی قربانی
حلقه خاکستری دولت!

ابوالفض��ل س��روش عضو ش��ورای مرک��زی فراکس��یون امید
میگوی��د« :با توجه به توق��ع و انتظار افکار عمومیو بخصوص
عملک��رد ضعیف تیم اقتص��ادی دولت ،الزم اس��ت که وزرای
صنع��ت ،اقتصاد ،ریی��س کل بانک مرکزی و رییس س��ازمان
برنام��ه و بودجه تغییر پیدا کنن��د ».وی میافزاید« :اگر دولت
تی��م اقتصادیاش را ع��وض نکند ،مجل��س ورود پیدا کرده و
وزرای صنعت و اقتصاد را اس��تیضاح میکند» .فالحت پیش��ه

چرا دولتیها از رسانهها
فراری هستند؟

سرکارگذاشتن
خبرنگار
به سبک
وزارت کشور!
4

شهردار سابق با رواج شایعاتی
نشان داد نیازمند
دیده شدن است

ترفندهایقالیبافیها
برای آمدن روی جلد
11

بازار مسکن کمیآرام گرفت

ثباتقیمت
به لطف
کاهشمعامالت
1

همکار اصولگرای سروش در مجلس و رئیس کمیسیون امنیت
ملی نی��ز در این باره میگوید« :بنده ش��خصا معتقد به تغییر
تیم اقتصادی دولت هس��تم و حتما باید برای حل مش��کالت
کنونی کشور ،این تیم تغییر کند ».پور ابراهیمیرئیس با نفوذ
کمیسیون اقتصادی و از چهرههای نزدیک به رئیس مجلس نیز
باور دارد که «تغییر تیم اقتصادی دولت از آن کارهایی اس��ت
که حتما باید صورت پذیرد».

آمریکا قادر است
فروش نفت ایران را به صفر برساند؟

تهدید نفتی
حسنروحانی

> اعلام آمادگی عربس�تان
برای افزایش تولید نفت

صفهای حیرتانگیز برای خرید گوشی اپل

> ک�ره جنوب�ی خری�د نفت
ایران را کاهش میدهد

3

اقدامات
تازه ایران برای
پیوستن بهFATF
11

انتشار فهرست

واردکنندگان خودرو

با ارز رسمی

خوشچهره:

گفتوگوی آفتاب یزد با وحید امیری:

سکهها را مردم نخریدهاند؛
بهآنهاتوهیننکنید

ایرانیها ما را
رویچشمشانگذاشتند!

2

سید علیرضا کریمی

9

یادداشت1

مصائب
یك دولت دوزیست

دكتر علی میرزامحمدی

3
سرمقاله
حاالفهرست
خودیها را
منتشرکنید

جامعه شناس

«دولت دوزیست» اصطالح خودساختهای است كه به كمك آن میتوان ریشه
مشكالت را كه دولتهایی اینچنین با آن درگیر هستند ،تحلیل نمود .نخست باید
بین دولت ائتالفی و دولت دوزیست تمایز قائل شد .دولت ائتالفی در نظامهای
سیاس��ی پارلمانی که دولت از درون پارلمان بیرون میآید شكل میگیرد .اما
دولت دوزیست یا چندزیست با دولت ائتالفی از چند جهت تفاوت دارد:
نخس��ت آنك��ه در ای��ن دولتها ،ح��زب به معن��ای واقعی و كارك��ردی آن
وجود ندارد.
دوم اینك��ه كابین��ه دول��ت از درون پارلمان بیرون نمیآید بلك��ه پارلمان به
عنوان فیلتری برای اعتماد یا عدم اعتماد به كابینه پیشنهادی رئیسجمهور
عمل میكند.
سوم اینكه انگیزه تشكیل دولت دوزیست بر خالف دولت ائتالفی محدودیتهای
قانونی نیست؛ بلكه این انگیزه بیش��تر توجه به مصالحی قلمداد میشود كه
در قوانین به آنها اش��ارهای نش��ده اس��ت .مهمترین این مصال��ح تالش برای
حساسیتزدایی و رضایت "دولت پنهان" برای پیشبرد اهداف است .توجه به این
مصالح دولتهای دوزیست را مجبور میكند در تركیب كابینه و سطوح مختلف
مدیریتی ،امتیازهای قابل توجهی به رقبا و منتقدان دولت بدهند .كاربس��ت
استراتژی حساسیت زدایی توسط دولتهای دوزیست آنها را مجبور میكند در
حوزههای مختلف مدیریتی با وجود نامزدهای قدرتمند و توانمند از نیروهای
درجه دو استفاده شود .در نتیجه با اینچنین منش سیاسی ،دولتهای دوزیست
توان عمل به اصل شایسته ساالری را نخواهند داشت.

جناب آقای مصطفی تاجزاده

با نهایت تاسف و تأثر ،درگذشت ابوی گرامیتان را تسلیت
ع�رض نم�وده ،از درگاه ای�زد منان ب�رای آن مرحوم علو
درجات و برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی
مسئلتمینماییم.
روزنامه آفتاب یزد

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

یادداشت2

سهیل آل رسول

چه تغییراتی قطار اقتصاد را
به ریل بازمیگرداند؟
دکتری مدیريت استراتژیک

زمانی که نوس��انات شدید و شوکگونه در اقتصاد پدید میآید تحلیلهای
اقتصاد و نگرانیهای مردمی تبدیل به بحث روز محافل عمومی و خصوصی
میش��ود؛ رکود پایدار ،تورمهای موضعی و کل��ی و اخالل در نظام عرضه و
تقاضا نشان از خطاهای بنیادین دارد که بدون شک وابسته به جابجایی یک
یا چند مدیر و یا تغییرات سطحی و روبنایی نخواهد بود .پرسش اساسی این
است که چه تغییراتی قطار اقتصاد را به ریل بازمیگرداند؟
هرچند پاس��خ به این پرسش در حیطه تسلط صاحبنظران اقتصادی است
لیکن برخی از عمدهترین چالشهای اقتصاد ،روز کشور چنان مشهود است
که نیاز به تحلیلهای پیچیده ندارد و با چند اصالح ساده اما بنیادین قابل
دستیابی است .از آنجا که اقتصاد ،تعاملیترین بخش هر جامعه است این
اصالحات نمیتواند فقط متوجه دولت یا مردم باش��د و بیتردید ترکیبی از
تغییر رویکردهای هر دو طرف خواهد بود.
اصالح الگوی مصرف

ب��ه گواهی آمار ،اصالح مصرفگرایی نهتنها با س��طح رفاه اجتماعی جوامع
ارتباط دارد بلکه به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی نیز تفاوتهای چشمگیری
در آن مش��اهده میشود ،در قیاس با کش��ورهای اروپایی ،آمریکا در سطح
باالیی از مصرفگرایی به سر میبرد یا در میان اقتصادهای برتر دنیا سطح
مصرف و الگوی زیستی مردم چین بسیار پایینتر از میانگینهای کشورهای
مشابه بوده است.

سردبیر

