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وزیر خوشنام این بار به وزارت کار میرود

سهیال نوری
خبرنگار

زندگی اتفاقهــای اخیــر کشــور هرچنــد کــه
از زوایــای مختلفــی قابــل واکاوای
هســتند ،امــا آنچــه بســیار اهمیــت دارد زندگــی
متالطــم میلیونهــا خانــواده ایرانــی اســت کــه
نیازمنــد آرامــش اســت .مطلــب پیــش رو و نــکات
جامعــه شــناختی مطــرح شــده کمــک مــی کنــد
بخــش وســیعی از این التهــاب و تالطــم مدیریت
شــود .مقولــه مهمــی کــه در اثــر شــرایط ملتهــب
اخیــر شــدت گرفتــه اضطــراب اســت .از آنجایــی
هــم نشــأت میگیــرد کــه مــردم نســبت بــه آینــده
نگــران شــده انــد؛ در یــک بــازه زمانــی کوتــاه ،ارز
بشــدت دچــار نوســان شــد و بهطــور مســتقیم
زندگــی روزمــره افــراد و بهطــور غیــر مســتقیم
امنیــت شــغلی افــراد زیــادی را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .دکتــر علیرضــا شــریفی یــزدی
بهعنــوان جامعــه شــناس و عضــو پژوهشــکده
خانــواده نتیجــه اضطــراب و مشــکالت ناشــی از

آن را احســاس بیپناهــی میدانــد کــه در البـهالی
حرفهــای افــراد جامعــه بــه آن برخــورد کــرده و
در ادامــه از احســاس نــا امیــدی نســبت بــه آینــده
میگویــد کــه شــدت گرفتــه اســت .بــه اعتقــاد وی
احســاس نــا امیــدی افــراد یــک جامعــه ر ا بــه
ســمت غمگیــن شــدن ،افســردگی و ســیاه دیــدن
میبــرد کــه ایــن مــوارد در روابــط آنهــا بــا اعضــای
خانــواده ،همســر و فرزندانشــان دیــده میشــود.
جوانهــای زیــادی از ازدواج پشــیمان میشــوند
یــا اینکــه تصمیمشــان را بــه تعویــق میاندازنــد،
همانطــور کــه خیلــی از خانوادههــا تصمیــم
بــرای فرزنـدآوری را بــه تأخیــر میاندازنــد یــا از آن
منصــرف میشــوند.
بســیاری از افــراد مهاجــرت را بهعنــوان یــک راه
حــل ،پیــش روی خودشــان میببینــد و آنهایــی
هــم کــه امــکان مهاجــرت ندارنــد ایــن موضــوع
بــه یکــی از فانتزیهــای ذهنیشــان تبدیــل
خواهــد شــد .افزایــش خشــونت هــم پدیــده
مخربــی اســت کــه دکتــر شــریفی یــزدی از آن خبــر

آنهــا بــا تصمیمــات مدیــران ایــن ارگان گــره
خــورده اســت.
ایــن وزارتخانــه بعــد از  2مــاه و انــدی کــه
بعــد از برکنــاری علــی ربیعــی بــه سرپرســتی
انوشــیروان محســنی بندپــی اداره میشــد
حــاال وارد فــاز جدیــدی از تغییــرات میشــود.
امــروز طــی نامـهای از ســوی رئیــس جمهــوری
کاندیــدای تصــدی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی بــه مجلــس معرفــی شــد .محمــد
شــریعتمداری ،وزیــر اســبق وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت گزینــه پیشــنهادی دولــت
بواســطه حضــور چنــد ســالهاش در ایــن
وزارتخانــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا فعــاالن حــوزه
صنعــت و جامعــه کارگــری دارد.
بــه عــاوه شــریعتمداری مــورد اعتمــاد

شــورایعالی فضایــی و شــورای اســتاندارد و
تحقیقــات صنعتــی در دولــت یازدهــم را در
کارنامــه خــود دارد.
همچنیــن او در آغــاز کار دولــت یازدهــم٢٠ ،
روز سرپرســتی وزارت ورزش را نیــز عهــده دار
بــوده اســت.
از ســوابق دیگــر وی میتــوان بــه ریاســت
کمیســیون اقتصــادی شــورای راهبــردی
روابــط خارجــی نیــز اشــاره کــرد .ایــن کارنامــه
پربــار باعــث شــده شــریعتمداری در هــر
دو دورهای کــه بهعنــوان وزیــر بــه مجلــس
معرفــی شــده ،باالتریــن رأی اعتمــاد را از آن
خــود کنــد ،بنابرایــن ایــن بــار هــم شــانس او
بــرای تصاحــب صندلــی وزارت کار بســیار بــاال
تخمیــن زده میشــود.
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فرهاد دژپسند

از این نمد نمی شود کالهی ساخت

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی یکــی از کلیدیتریــن
محســوب
دولــت
وزارتخانههــای
میشــود،چراکه بــا زندگــی  80میلیــون
ایرانــی ســر و کار دارد و جامعــه هــدف آن
کارگــران ،معلــوالن ،بازنشســتگان ،مســتمری
بگیــران و ...اســت کــه زندگــی ،اشــتغال و رفــاه

جناحهــای مختلــف سیاســی نیــز هســت کــه
بــا وجــود ایــن ،میتــوان امیــدوار بــود بــا رأی
اکثریــت مجلــس نشــینان عهــده دار وزارت
کار شــود.
بــا توجــه بــه ایــن دو امتیــاز میتــوان حــدس
زد دولــت بــا برنامهریــزی دقیــق ســعی
دارد شــریعتمداری را در کابینــه دولــت
حفــظ کنــد .شــریعتمداری جانشــینی رئیــس
جمهــوری ایــران در شــورایعالی ایرانیــان،

رضا رحمانی

بازرســی و مدیــرکل اداری مالــی اســتانداری
آذربایجــان شــرقی بــود.
ëëوزارت راه و شهرسازی
ســومین وزارتخان ـهای کــه امــروز وزیــر آن بــه مجلــس
معرفــی شــد وزارت راه و شهرســازی بــود .دولــت بــرای
وزارت راه و شهرســازی ،محمــد اســامی را انتخــاب و به
مجلــس معرفــی کــرد .محمــد اســامی متولــد ۱۳۳۵
در شــهر اصفهــان اســت .اســامی ،دانشآموختــه
مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه دیترویــت
میشــیگان امریــکا در
مقطــع کارشناســی و
همچنیــن کارشــناس
ارشــد مهندســی
راه و ســاختمان از
دانشــگاه «تولیــدو»
اوهایــو امریکاســت.
وی همچنیــن در
ســال  ۱۳۸۳مــدرک
«ام بــیای »MBA
مدیریــت جهانــی
هوانــوردی مشــترک
را از دانشــگاه «رویــال
رودز» کانادا و دانشــگاه
شــریف دریافــت کــرد.
اســامی همچنیــن،
معــاون مهندســی و
حهــای توســعه
طر 
ســازمان صنایــع دفــاع
بــزرگ ،مدیرعامــل
شــرکت هواپیماســازی
ممقــام
ایــران ،قائ 
ســازمان صنایــع
هوافضــا ،رئیــس مؤسســه آموزشــی و تحقیقاتی صنایع
دفاعــی ،معــاون امــور صنعتــی و تحقیقاتــی وزارت
دفاع ،عضو شــورای عالی معماری و شهرســازی ایران،
عضــو شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور ،عضــو شــورای
برنامهریــزی بنیــاد مســتضعفان ،معــاون مهندســی
پدافنــد غیرعامــل وزارت دفــاع و همزمــان دبیــر ســتاد
توســعه ســواحل مکــران و اســتانداری مازنــدران را در
کارنامــه خــود دارد.

محمد اسالمی

اقتصادی دولــت امــروز 3وزیــر پیشــنهادی حــوزه
اقتصــاد را بــه مجلــس معرفــی کــرد.
«فرهــاد دژپســند» بــرای وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی« ،محمــد اســامی» بــرای وزارت راه و
شهرســازی و «رضــا رحمانــی» بــرای وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت .بعــد از اســتیضاح مســعود
کرباســیان ،وزیــر پیشــین امــور اقتصــادی و دارایــی کــه
تنهــا یــک ســال بــر صندلــی وزارت اقتصــاد تکیــه زده
بــود ،دو وزیــر اقتصــادی دولــت نیز روز گذشــته اســتعفا
کردنــد .در ادامــه نگاهــی داریــم بــه ســوابق اجرایــی 3
وزیــر پیشــنهادی دولــت در حــوزه اقتصــاد کشــور.
ëëوزارت اقتصاد و دارایی
فرهــاد دژپســند بهعنــوان وزیــر پیشــنهادی وزارت
اقتصــاد و دارایــی ،متولــد ســال  1341در رســتمکالی
بهشــهر اســت .دژپســند فارغالتحصیــل رشــته اقتصــاد
در مقطــع دکتــرا از دانشــگاه آزاد اســامی و اکنــون
اســتادیار دانشــکده علوم اقتصادی و سیاســی دانشــگاه
شــهید بهشتی اســت .همچنین دژپسند ســابقه حضور
در معاونــت طــرح و بودجــه ســازمان برنامــه و بودجــه
دولــت یازدهــم ،معاونــت تولیــدی ســازمان برنامــه در
دولــت نهــم و معاونــت طرحریــزی اقتصــادی وزارت
بازرگانــی دولــت هشــتم را دارد .وی هماکنــون ریاســت
مرکــز پژوهشهــای توســعه و آیندهنگــری ســازمان
برنامــه و بودجــه را برعهــده دارد.
ëëوزارتصنعت،معدنوتجارت
رضــا رحمانــی ،دومیــن وزیــر اقتصــادی پیشــنهادی
دولــت بــرای پســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســت .رضــا رحمانــی متولــد  ۱۳۴۵در شــهر
تبریــز و دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس حقــوق،
فوقلیســانس مدیریــت منابــع انســانی و دکتــری در
رشــته مدیریــت اســتراتژیک اســت .رحمانــی پیــش از
ایــن قائــممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در
امــور تولیــد بود .وی نماینده مردم تبریــز در دورههای
هفتــم ،هشــتم و نهــم مجلــس شــورای اســامی بــود
و در مجلــس نهــم هــم ریاســت کمیســیون صنایــع و
معــادن مجلــس شــورای اســامی را برعهــده داشــت.
رحمانــی پیــش از نمایندگــی در مجلــس ،مدیرعامل
شــرکت آلومینیــوم المهــدی ،همچنیــن مدیــرکل
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میدهــد .میــزان تــابآوری افــراد بــه لحــاظ روانــی
کاهــش پیــدا کــرده و بــر میــزان خشــونتها علیــه
خانــواده ،جامعــه و خــود فــرد اضافــه شــده اســت.
موضوعــات دیگــری هــم کــه نمیتــوان از آنهــا
فاکتــور گرفــت گرایــش بــه مصــرف الــکل و مــواد
مخــدر صنعتــی بویــژه مــاده گل اســت کــه ایــن
روزهــا ســیر صعــودی پیــدا کــرده اســت .بــه اعتقاد
وی بیــش از آنکــه مســائل مطــرح شــده بــه گرانــی
و التهابات ارز در کشــور ربط داشــته باشــد به ســیاه
نماییهایــی بــر میگــردد کــه از چنــد ســو در حــال
جهتگیــری اســت؛ در اینکــه شــرایط موجــود
ســخت اســت هیــچ شــکی نیســت ،امــا بــه زعــم
ایــن جامعــه شــناس شــرایط ،بحرانــی نیســت و
رســانههای خارجــی هســتند کــه قصــد دارنــد بــا
تزریــق افــکار منفــی شــرایط کشــور را بحرانی جلوه
دهنــد .دومیــن عامــل ایــن ســیاه نمایــی ،خــود
مــردم هســتند زیــرا مادامــی کــه تــرس دور ه شــان
میکنــد در شــبکههای مجــازی یــا نشســتها
و دورهمیهــا شــروع بــه انتقــال اخبــار و اظهــار
نظرهایــی میکننــد کــه التهابهــای موجــود را
پررنگتــر میکنــد .ســومین دلیــل هــم بــه بعضــی
از جریانهــای سیاســی بــر میگــردد کــه بــه غلــط

زمان را برای تســویه حســابهای سیاســی مســاعد
دیدهانــد .برخــی هنــوز در دوره انتخابــات بــه ســر
میبرنــد و در ایــن فکــر هســتند کــه شــاید بشــود
از ایــن نمــد بــرای خــود کالهــی درســت کننــد ،در
حالــی کــه شــرایط موجــود تنهــا و تنهــا دعــوت بــه
آرامــش را میطلبــد و راه حلهایــی کــه کمــک
میکنــد آرامــش بــه زندگــی افــراد بــاز گــردد ،هــم
از ســوی دولتمــردان و هــم از ســوی افــراد جامعــه
قابلیــت اجــرا دارنــد .عضــو پژوهشــکده خانــواده با
بیــان اینکــه اولیــن و مهمتریــن راه حــل آن اســت
کــه دولتمــردان بویــژه آنهایــی کــه در بخشهــای
اقتصــادی فعــال هســتند تــا حــد ممکــن ایــن
التهابهــا را مدیریــت و بــرآن ســوار شــوند ،البتــه
ســایر دســتگاهها نیــز بایســتی بــه کمــک بیاینــد.
دومیــن راهــکار آن اســت کــه در رســانهها شــفاف
صحبــت شــود؛ نبایــد اجــازه داد بــرای رســانههای
خارجــی کــه بــه ظاهــر تحلیــل درســتی دارنــد ،امــا
در واقعیــت نتیجـهای نادرســت را خواهنــد گرفت
میــدان خالــی شــود چراکــه قصــد نهایــی ایــن
رســانهها القــای نظــرات خودشــان و ایجــاد تــرس
و نــا امیــدی نســبت بــه آینــده اســت.
اهــل قلــم و فرهیختــگان جامعــه نیــز بایــد علیــه

ایــن جریــان امیــد زایــی ،قیــام کننــد و بــا تجربـهای
کــه از ســالهالی قبــل و روزهــای جنــگ وجــود دارد
مــردم را بــه امیــد نزدیک کنند؛ جامعــه آنطور که
برخــی تصویرســازی میکننــد در حــال فروپاشــی
و انفجــار نیســت .از همــه مهمتــر اینکــه ملــت را
نبایــد دســت کــم گرفــت؛ بــا احتــکار اقــام خوراکی
و مصرفــی یــا تــاش بــرای ایجــاد صندوقهــای ارز
خانگــی ،شــاید در کوتــاه مــدت ســود کننــد امــا در
بلنــد مــدت نــه تنهــا کاری از پیــش نخواهنــد بــرد
کــه ضــرر اقتصــادی بزرگتــری را شــاهد خواهنــد
بــود .همچنیــن در راســتای همیــن مســائل ،آینــده
کــودکان و نوجوانــان و رعایــت احــوال بیمــاران را
نبایــد نادیــده گرفــت.
دکتــر علیرضــا شــریفی یــزدی در پایــان بــه
خانوادههــا یــادآور میشــود :از طــرح مســائل
منفــی در دورهمیهــای خانوادگــی کــه جــز
خــراش روح و روان چیــزی نــدارد دســت بکشــند،
چراکــه کــودکان و نوجوانــان قــدرت تحلیــل ندارند
و ایــن ادبیــات منفــی و پمپــاژ ناامیــدی ،در آینــده
شــان نمایــان خواهــد شــد.
بهجــای ایــن اشــتباههای رفتــاری بایــد دســت بــه
دســت دهیــم و آرامــش را بازگردانیــم.

