اقتصاد
به بهانه صعود و سقوط بهای دالر

دموکراسی و پدیدارشناسی
سونامی اقتصادی
دکت�ر
صادقی

شهس�وار

از منظ��ر دینی ،اقتصاد
«فض��ل خداون��د» و
مایهی رفاه ،آس��ایش ،امنیت و بستر عبادات
سالم و س��ازنده است .مفهوم اقتصاد در تمام
فرهنگها با واژه «پول» و اخیرا ً «دالر» قرین
شده است .دانشمندان از پول در کنار «آتش»
تمدنساز بشر
و «چرخ » بهعنوان سه اختراع ّ
نام میبرند .امروزه نیز اهمیت این سه عنصر
حیاتی بر کسی پوشیده نیست اما ارزش پول
بیشازپیش روشن است چه این که همه باور
دارند عالوه بر پول ،همزمان چرخ و آتش هم
هس��ت که با آن هم زندگی بش��ر میچرخد
و هم ممکن اس��ت آتش گی��رهای برای تمام
س��رمایههای موجود و متص ّور حتی سرمایه
عمر انسان باشد و نمونه بارز این ویژگی را در
طی یک ماه گذشته دیدیم که چگونه ناگهان
با جزر و مدهای سیاسی داخلی و بینالمللی
«سونامی صعود وسقوط دالر» رخ داد .در اثر
امواج این طوفان سیاس��ی اقتصادی گروهی
یکش��به به ثروتهای نجومی رسیدند و در
مقابل ،اکثرا ً ش��اهد س��وختن زندگی و دارو
ندار خود ش��دند! در فرآیند شکلگیری این
س��ونامی ،عوامل مختلفی دست داشتند ولی

استان کرمان  6درصد کسری بودجه دارد

تورم
 16درصدی
در سیرجان

نگاه

درسی که «دالر» به ایرانیها داد

هنجارشکن و شهروند بیگانه میدانند !.البته
گروههای م��ال باخته ،حیران و س��رگردان
گرچه مجالی برای دادخواهی ندارند اما حق
دارند بس��یاری از اقتصاددانان را در محکمه
وج��دان علمی و اخالقی به چالش بکش��ند
که ش��ما با کدام منطق و معلومات علمی و
اقتصادی میگفتید «دالر از مرز چهل هزار
هم خواهد گذشت» و حاال که ورق برگشته
صحبت از دالر هشت هزار تومانی میکنید و
آیا برای تثبیت همین وضعیت نیز تضمینی
وج��ود دارد که «گاومان ظ��رف چند هفته
نزاید» و در این زایش غیرمتعارف «مرغمان
از تخ��م نرود» و به هم��راه گوجه ،تخممرغ
هم نایاب نش��ود؟ با این وصف آن دس��ته از
اقتصاددانان��ی که خود را مخاطب مردم مال
باخت��ه میدانند جا دارد بالفاصله به س��راغ
تیم اقتصادی دولت در حلقه نیاوران رفته و
شرح این قصه سرمایهس��وز را از زبان آنها
شنیده و برای عبرت با عذرخواهی در اختیار
مردم بگذارند تا حداقل اعتبار علم اقتصاد و
مرجعیت دانشمندان مردمگرای این شاخه از
معرفت بشری در جامعه علمگریز با مسئولین
عوامگرا حفظ شود .در پایان تناسب دارد به
«نه» بزرگ شهروندان سوئیس در سال 95
به یارانه  2500دالری اشاره کنم .حتماً خیلی
از خوانندگان به یاد دارند دولت آن کشور در

هیچکس تا به حال مسئولیت آن را نپذیرفته
اس��ت و البته در این میان موضعگیریهای
دولت مردان جای تعجب دارد!
چ��ه ای��ن ک��ه در موج گران��ی ارز ،مس��ائل
پیشآمده را به بیگانگان و سود جویان داخلی
نس��بت میدادند اما اینک که ورق برگش��ته
و قیمت دالر بهطور محس��وس س��قوط آزاد
نموده بر موج سوار شده و آن را ناشی از تدبیر
خود میدانند .این اقدام اخیر س��بب شده تا
قضاوتهایی در مورد دست داشتن دولت در
افزایش و کاهش قیمت دالر در اذهان عمومی
بهوجود بیاید .این قضاوت از چش��م و گوش
حدی که ریاست
دولتمردان پنهان نمانده تا ّ
جمهوری را به پاسخگویی و تکذیب وا داشته
است.
حاال چنانچه س��خنان دولتم��ردان و نقش
معجزهآس��ای دول��ت را در کنترل و کاهش
قیم��ت دالر بپذیریم هیچ ک��س نمیتواند
منکر ضرر و زیان بس��یاری از شهروندان در
داستان خرید و فروش سایر کاالها بشود که
متأسفانه رسانه ملّی چهرههای مغموم آنها
را ب��ا لبخند طعنآمیز مجری��ان به نمایش
میگ��ذارد و در کن��ار تیم اقتص��ادی دولت
پیدرپی وعده بهبود اوضاع را فریاد میکنند
متضرری��ن هیچگونه
ام��ا گوی��ی در قب��ال
ّ
مس��ئولیتی ندارن��د و ی��ا آنه��ا را گروهی

گروه خبر :رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي
اس�تان كرمان در شورای اداری اس�تان که روز
دوش�نبه برگزار ش�د خب�ر از کس�ری بودجه 6
درصدی در این اس�تان داد .جعفر رودری گفت:
 ۱۶۵۸میلی�ارد توم�ان بودج�ه تمل�ک دارایی
استان امسال ابالغ شده که  ۷۳۶میلیارد تومان
بار مال�ی مع�ادل  ۴۴.۴درصد دارد و س�ال ۹۷
نس�بت به س�ال گذشته ش�اهد وضعیت بهتری
هس�تیم .وی بیان داش�ت :بیش از  ۱۶۰میلیارد
توم�ان از اعتب�ارات تمل�ک دارای�ی بهصورت
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البته این گروه های مال باخته حیران و سرگردان گرچه مجالی
برای دادخواهی ندارند اما حق دارند بسیاری از اقتصاددانان را
در محکمه وجدان علمی و اخالقی به چالش بکشند که شما با
کدام منطق و معلومات علمی و اقتصادی میگفتید «دالر از مرز
چهل هزار هم خواهد گذشت » و حاال که ورق برگشته صحبت
از دالر هشت هزار تومانی می کنید و آیا برای تثبیت همین
وضعیت نیز تضمینی وجود دارد که «گاومان ظرف چند هفته
نزاید» و در این زایش غیر متعارف «مرغ مان از تخم نرود» و
به همراه گوجه ،تخم مرغ هم نایاب نشود؟
مقطعی تصمیم گرف��ت در صورت موافقت
مردم به هر نفر مبل��غ باال را بهصورت یارانه
پرداخ��ت کند و این موض��وع را به رفراندوم
گذاش��ت ولی مردم ب��ا اکثری��ت آراء «نه»
گفتند و علت آن تنه��ا بینیازی مردم نبود
بلکه اعتماد آنها به مراجع و کارشناسان علم
اقتصاد کشورشان بود که با این طرح دولت
که به اعتقاد آنها تورمزا بود مخالفت کرده
بودند .حال چگونه در آن کشور دانشمندان
به چنین نتایج قطعی میرس��ند و مردم هم
ب��دون چون و چرا از آنه��ا تبعیت میکند

نقدی و  ۲۰۰میلیارد تومان اسناد بند ز تبصره ۵
میباشد که هنوز هیچ دستگاهی آن را از خزانه
دریافت نک�رده درحالیکه قری�ب به  ۴۲درصد
بودج�ه هزین�های تخصیص یافت�ه و ما  ۶درصد
کسری بودجه در اس�تان داریم که باید مدیران
به آن توجه ویژه داش�ته باش�ند که در غیر این
ص�ورت در پای�ان س�ال باید جوابگوی کس�ری
بودجه باشند.
فرمان�دار س�یرجان هم ط�ی س�خنان کوتاهی
ب�ه مس�ائل اقتص�ادی این شهرس�تان اش�اره

آگهی جذب سرماهی انسانی
شرکت فوالد سیرجان اریانیان (سهامی خاص)

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی
توس�عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به منظور تکمیل س�رمایه انس�انی مورد نیاز جهت خدمت در
مجتمع معادن ،کنس�انتره و گندله س�ازی س�یرجان (واقع در شهرستان س�یرجان  -کیلومتر  55جاده
ش�یراز) از بین واجدین ش�رایط بومی مرد ،در مقاطع تحصیلی کاردانی و دیپلم از طریق برگزاری آزمون
استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی) و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین
کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید.
جدول ( )1رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع دیپلم
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مدرک
تحصیلی

تعداد

عنوان شغل
مورد نیاز

1

رشته های نظری

ریاضی فیزیک ،علوم تجربی،
علوم انسانی

دیپلم

25
نفر

اپراتور

2

رش��ته ه��ای فنی و
حرفه ای و کاردانش

[برق ،مکانیک ،تاسیسات ،متالورژی،
کامپیوت��ر ،معدن ،جوش��کاری (کلیه
گرایش��ها)] ،صنای��ع فلزی ،ماش��ین
اب��زار ،تعمی��ر خ��ودرو و موتورهای
دیزلی ،ماش��ین های کشاورزی ،امور
اداری و حسابداری

دیپلم

47
نفر

اپراتور

3

رش��ته ه��ای نظری،
فن��ی و حرف��ه ای و
کاردانش

کلیه گرایش ها

دیپلم

10
نفر

جوشکار
صنعتی

جدول ( )2رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کاردانی
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مدرک تحصیلی

تعداد

عن�وان ش�غل
مورد نیاز

1

مکانیک

کلی��ه گرای��ش ه��ا (به غی��ر از
مکانیک خودرو)

کاردانی

 8نفر

تکنسین

2

متالورژی

کلیه گرایش ها

کاردانی

 4نفر

تکنسین

3

شیمی

کلیه گرایش ها

کاردانی

 4نفر

تکنسین

*توضیحات مهم:
 داشتن حداقل معدل کل 13برای فارغ التحصیالن کلیه مقاطع الزامي مي باشد. در خصوص ردیف  3جدول 1داشتن مهارت انجام انواع جوشکاری حرفه اي وتعمیرات ،با گواهي نامهجوشکاري معتبر الزامی می باشد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ 1397/07/16
لغایت  1397/07/30به پایگاه اینترنتی  www.karasa.irمراجعه نمایند.

چندین عل��ت روش��ن دارد و آن هم دانش
باالی عالمان علم اقتصاد ،استقالل نهادهای
علمی از دولت ،دین وگردش آزاد اطالعات و
در نتیجه ثُبات و ش��کوفایی اقتصادی است
ول��ی در کش��ور ما این حلقهه��ا مفقود و یا
به هم متصل نیس��تند .حلقههایی که فقط
دموکراسی آن را ایجاد و به هم وصل میکند
و در برابر س��ونامیهایی از این دس��ت سد
میسازد ،واال در غیاب دموکراسی ،حکایت
غم بار سونامی همچنان باقی است.
*مدرس دانشگاه

ک�رد و گفت :نرخ ت�ورم در س�یرجان حدود ۱۶
درصد اس�ت و نرخ بیکاری ب�ه  ۱۱درصد کاهش
یافت�ه ،همچنین  ۵۰۰۰مس�کن اجتماعی در این
شهرس�تان پیشبینی ش�ده که ۲هزار مس�کن
به بهرهبرداری رس�یده و  ۳ه�زار واحد دیگر در
دس�ت اجراس�ت .مکیآبادی با اشاره به سهمیه
اش�تغال در س�یرجان گفت :در س�یرجان طبق
سهمیه برای  ۳۹۰۰نفر میبایست ایجاد اشتغال
شود که تاکنون توانستهایم  ۲۹۰۵فرصت شغلی
فراهم کنیم.

عصر ایران :زندگی برخی از ما ش��بیه ماش��ین حساب شده است.
همیش��ه در حال حس��اب و کتاب .واقعاً از زندگی لذت نمیبریم از
بس در اعداد غوطهور هس��تیم .این یادداشت برای داللها نیست،
آنها تکلیفشان روشن است ،این برای آنهایی است که با خودشان
گفتند دالر میخریم تا حداقل نگران آینده نباش��یم .گفتند هر چه
داریم میفروشیم تا حداقل سرمایه خود را حفظ کنیم .حاال همینها
دربهدر بهدنبال فروش دالرهایی هستند که خریدند .آن هم درست
به همان دلیلی که دالر انبار کرده بودند؛ حفظ سرمایه .آنها نگران
بوده و هس��تند .نگران آیندهی زندگی خود و فرزندانشان ،شرایط
کش��ور آنها را به این سبک زندگی سوق داده است .گویی نگرانی
برای فردا ،بخش��ی از وجود ما شده اس��ت .هنوز بچه بهدنیا نیامده
است به فکر دانش��گاه رفتن او هستیم .سختیهای امروز را بهجان
میخریم تا در فردایی که هنوز نیامده زندگی آرامی داش��ته باشیم.
ب��اال و پایین رفتن قیمت دالر در چند ماه اخیر ،درس بزرگی برای
همه ما بود .برای همهی مایی که فکر میکنیم میتوانیم مسیرهای
خوش��بختی را از بیراه برویم .تالش آنه��ا برای خریدن دالر ،یکی
از دالیل ملتهب ش��دن بازار بود .دالرفروشها هر قیمتی میدادند،
اینه��ا میخریدند تا مب��ادا فردا گران تر از امروز ش��ود .البته امروز
هم میفروش��ند مبادا فردا ارزان تر ش��ود .اگر اجازه بدهیم زندگی
روند عادی خود را طی کند ،ممکن اس��ت در بعضی روزها س��ختی
بکش��یم و کامهایمان تلخ شود اما حداقل حرص مال از دست رفته
نمیخوریم .زندگی برخی از ما ش��بیه ماش��ین حساب شده است.
همیشه در حال حساب و کتاب .واقعاً لذت نمیبریم از بس در اعداد
غوطه ور هستیم.
آنهای��ی که دالر نخریدند یا پرای��د  40تومانی نخریدند ،امروز چه
حس��ی دارند و آنهایی که خریدند چه حسی .هرچه طمع بیشتر،
کام تلختر.ای��ن نگرانیها برای همه اس��ت .واقع��اً همه نگران آینده
هستیم .فردایی که روشن نیست و ابرها اجازه نمیدهند آن را ببینم
و بهخاطر همین به آب و آتش میزنیم تا به کشتی مطمئنتر دل به
این دریای طوفان زده و مه آلود بزنیم اما فراموش نکنیم در حال هم
باید زندگی کنیم .یادمان نرود تمام کش��تیهای امن هم میتوانند
غرق شوند .تایتانیک ،امنترین کشتی زمان خود بود اما مغلوب کوه
یخ ش��د.خیلی از ما لذت زندگی ک��ردن را فراموش کردهایم .ذهن
مقتصد همیش��ه در حال حساب و کتاب است و این باعث میشود
همه دنیا را با چش��م حساب و کتاب ببیند .همهی دنیا پول و سود
نیست .ما ایرانیها دیگر خیلی سود و ضرری شدهایم .چند خریدی؟
چند فروختی؟ کاش دیر میفروختی و  ...حتی وقتی کس��ی کتاب
هم میخرد از او اول قیمت را میپرسیم .بیایید سبک زندگیمان را
عوض کنیم .دیدید که در دنیای دالر و ریال چه خبر اس��ت .گاهی
خندان بهخاطر سود و گاهی گریان بهخاطر ضرر .بیایید به گذشته
فکر کنیم که چگونه ش��اد بودیم در حال��ی که تلویزیونمان پارس
س��یاه و س��فید بود و یا با اتوبوس واحد از این سو به آن سوی شهر
میرفتیم.

