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نگاهی به دالیل عقب گرد  قیمت دالر

تنبیهسفتهبازان

چرتکه 3

درحالی که قیمــت دالر در روزهای گذشــته 
به 19 هزار تومان رسید و بســیاری از فعاالن بازار 
و تحلیلگران اقتصــادی، ورود دالر بــه کانال 20 
هزار تومــان در روزهای آتی را کامال در دســترس 
می دانستند، از ظهر دوشنبه ناگهان ورق برگشت. 
شبکه های اجتماعی ناگهان پر شد از اخبار کاهش 
قیمت دالر. خبرهایی که بعضــا باورنکردنی بود؛ 
تشکیل صف فروش با قیمت هایی که بازگشت به آن 
بعید به نظر می رسید. در بعضی شهرها فروشندگان 
شــبانه به خیابان هایی که محل خرید و فروش ارز 
اســت آمدند و در به در دنبال خریدار می گشتند. 
تصاویری که در شــبکه های اجتماعی منتشر شد 
یادآور فردای پذیرش قطعنامه 598 و کاهش قیمت 
دالر بود: افرادی دالر به دست، مضطرب و به دنبال 
خریدار. حتی صحبت از فروشندگانی بود که حاضر 
بودند دالر به قیمت 8 هزار تومان و کمتر نیز بفروشند. 
صبح سه شنبه نیز با خبرهای کاهش قیمت دالر آغاز 
شد. گزارش میدانی خبرنگار ایلنا از میدان فردوسی 
و چهارراه استانبول از آغاز صبح با دالر 10 تومانی خبر 
می داد. براساس این گزارش اگر چه صبح سه شنبه با 
دالر 10 هزار تومانی آغاز شد اما قیمت ها هیچ ثباتی 

نداشت و در یک بازه 10 هزار تا 13 هزار تومان ...
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یادداشت

شیرزاد عبداللهی 

سیدمهدی هاشمی سه سال رئیس سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان کشــور، چهار سال 
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی و رئیس 
کمیسیون عمران مجلس و مدتی هم سرپرست 
وزارت کشــور، معاون عمرانی وزیر کشــور بوده 
و از مزایای مــادی و معنوی مدرک مهندســی 
عمران نهایت اســتفاده را کرده است و حاال طبق 
اعالم مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین 
)ع( یعنی همان دانشگاهی که مدرک تحصیلی 
مهندسی ایشان منتسب به آن است چنین مدرکی 
به هیچ وجه وجود خارجی ندارد و از نظر مدیریت 
امور آموزشی دانشگاه جعلی و قابل پیگرد قانونی 
است. این مطلب را دانشگاه ســال 94 به سازمان 
نظام مهندسی اعالم کرده و حاال آخوندی، وزیر راه 
و شهرسازی در نامه ای اداری آن را اعالم کرده است. 
طنز ماجرا اینکه گفته می شود که آقای هاشمی 
در حال حاضر دانشــجوی دوره دکترا در رشــته 

زلزله شناسی یکی از دانشگاه های کشور است.
خدا می داند که مدارک تحصیلی فوق و دکترای 
چه تعداد از مقامات و مدیران سطوح باال و متوسط 
کشور جعلی است. چنین تخلفاتی وقتی رو می شود 
که بین مدیران کشــور تضاد منافع پیش می آید 
وگرنه چرا باید بعد از سه ســال این مساله آفتابی 

شود؟ تازه سیدمهدی هاشــمی هنوز دو قورت و 
نیمش باقی اســت و می گوید از دست آخوندی 
شکایت خواهد کرد. این مساله و نمونه های مشابه 
نشــان می دهد که مدرک تحصیلی مقامات اعم 
از دکترا و فوق لیســانس و مهندســی فقط یک 
دکوراسیون به درد نخور است و تاثیری در عملکرد 
مدیریتی آنها ندارد. یعنی اگر به جای دکتر فالن، 
یک دیپلم با معدل 12 وزیر و معاون وزیر و نماینده 
مجلس و رئیس کمیسیون و حتی رئیس یک نهاد 
تخصصی مثل نظام مهندسی بشود فرقی نمی کند. 
نکته دیگر اینکه قبح اعمال خالف شکسته شده و 
خالفکاران به جای اینکه سرشان را پایین بیندازند 
و خجالت بکشند طلبکار می شوند. مدرک گرایی 
مدیران نوعی بازگشت به دوره قاجار است. در آن 
دوره افراد برای گرفتن لقب ...الدوله و ... السلطنه 
و ...الملک مبلغی به عنوان پیشــکش به درباریان 
می دادند و بعد از گرفتن لقب از مزایای آن استفاده 
می کردند. یک پژوهشگر تاریخ می گوید: »مدارک 
دانشگاهی اکثریت از رجال، دولتمردان، مدیران 
فوقانی و حتی میانی، شــخصیت های لشکری 
و کشــوری )باالخص مدارک فوق لیســانس و 
دکتری( از کمترین ارزش علمی برخوردار است 
از مدارک جعلی که بگذریم اکثریت بزرگ دیگر 
صاحب منصبان عالیرتبه صاحب مدرک )باالخص 
آنهایی که در طول خدمت مدرک گرفته اند(، اگر 

مورد پرسش قرار بگیرند حتی قادر نخواهند بود 
عنوان پایان نامه های فوق یا دکترایشــان را )که 
اغلب حاصل کار دیگران است( دقیق ذکر کنند؛ 
اکثر اینها بدون اینکه حتی یک جلسه سر کالس 
درس حاضر شــوند در زدوبند با این و آن مدرک 
تحویل گرفته انــد.« این پژوهشــگر می افزاید: 
»باالخص از زمانی کــه حداقل مدرک تحصیلی 
کاندیداهای مجلس فوق لیسانس تعیین شد، رقم 
بزرگی از نمایندگان قدیــم و جدید و حال حاضر 
مجلس در کسب و درواقع ابتیاع! مدارک کیلویی 
دانشگاهی گوی سبقت را از سایر مدرک ساالران 
بی سواد در مناصب باالی مدیریتی حاکمیت ربوده 
اند!« مدرک گرایی در مدیریت کشــور موضوعی 
فراجناحی یا به عبارتی کم و بیش مبتالبه هر دو 
جناح است. سیستم بروکراتیک ما هم در بخش 
دولتی و هم نهادهای غیردولتی طوری شده که اگر 
یک مدیرکل یا معاون وزیر یا نماینده مجلس لقب 
دکتری نداشته باشد احساس می کند که چیزی 
کم دارد. برخی برای گرفتن این لقب خود را به آب 
و آتش می زند و از هیچ عمل غیراخالقی ابا ندارند. 
پدیده کردانیسم در اشکال گوناگون آن نقطه شروع 
فساد مدیریتی است. مدیری که با مدرک جعلی 
پستی را اشغال کرده است یا با تقلب و بدون رعایت 
مراتب علمی و با پارتی بازی مدرک واقعی گرفته 

است، مستعد انواع و اقسام فسادها است.

کردانیسم علمی، نقطه آغاز فساد مدیریتی


