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روزنامه صبح ایران

اقتصاد کالن

دوشنبه  ۲مرداد  -۱۳۹۶شماره۵۳۵

احتمال معرفی نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد شدت گرفته است

نماد معامله!

آفتاب اقتصادی_ هیرش سعیدیان  :محمد نهاوندیان ،سیاستمداری خوش اقبال و موقعیتشناس است ،وی شاید تجسم عینی واژه مصطلح
" پسر حاجی " باشد ،فرزند بازاری خوشنامی به نام حاج جعفر نهاوندیان ،پدر که تمکن مالی وی زبانزد بود ،با تاسیس حسینیه زنجانیها در
خیابان شیخ هادی تهران در میان تجار شهره شد و آقازاده جوان در همان ایام با تجار مذهبی بازار که هستهای قدرتمند هیئت موتلفه و بعدها
حزب موتلفه اســامی را پایهگذاری کردند ،آشنا شد.نهاوندیان برعکس برخی همکاران اصولگرا در دولت یازدهم همچون ربیعی که گاهی خود
را اصالحطلب مینامد ،به خاطر پیشینه و مواضع آشکارش هرگز نتوانست برندی اصالحطلب و یا اعتدالی از خود به سپهر سیاست معرفی کند.
تصاویر حضور نزدیک نهاوندیان در ســفرها و رخدادها در کنار روحانی هرگز برای اصالحطلبان و بدنه جوان حامیان دولت خوشــایند نبود.اما
چرا؟ .بسیارند اصولگرایانی که مناصب قدرتمندی را نیز در اختیار دارند و همچون نهاوندیان محل اعتراض اصالحات نبودند .حضور نهاوندیان
در کابینه با تالش وافر وی برای جلوگیری از مشارکت اصالحطلبان و نظرات آنها در دولت همراه بود .او مرد زیرکی است که نشان داده است،
بهخوبی امواج سیاسی را میشناسد ،نهاوندیان و تفکر اصالحطلبی اما دو جبههی در مقابل هم تعریف شدهاند و خود وی نیز ظاهرا ً بر این موضوع
اشراف دارد و سعی آشکاری در رد آن ندارد .مطرح شدن جدی نام وی برای وزارت اقتصاد پرسشهای جدی را در مورد یکدست بودن تیم
اقتصادی در دولت دوازدهم مطرح کرده است.
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برای یک سیاستمدار ایرانی چه جای بهتر از مدرسه
علوی برای پایهریزی آینده سیاســی ،بنا بر اقوالی
وی «شــرح ابن عقیل» را در حــوزه علم الحدیث
شوشــتر گذرانده اســت ،حوزهای که پدر به استناد
باب آشــنایی برای وی برگزیده است  ،وی که قرار
بود تا وارث کســب و پیشه پدر شود البته برای آن
به شوشــتر فرستاده شــد تا مقدمات و المکاسب را
بگذارند تا کاسبی شود که حبیب خدا است .پس از
انقالب پســت دولتی وی در صدا و سیما مهیا شد،
اما چندان آنجا دوام نیــاورد ،خود وی این موضوع
را به خاطر اختــاف با قطب زاده میداند .برخی بر
این باورند که او دلش بــا بازرگانی بود و به همین
خاطر در دولت موقت مهندس بازرگان به واسطهای
آشنایی با وزیر بازرگانی دکتر صدر به این وزارتخانه
رفت و در بدو ورود نیز پست مدیر کلی گرفت .او به
ســرعت در این وزارتخانه رشد کرد و به سمتهای
همچون معــاون هماهنگی وزیر و معــاون طرح و
برنامه وزارت بازرگانی منصوب شــد .دولت نخست
وزیر اما به سبب سیاستهای مردممحورش چندان
با بازاریان سنتی سر توافق نداشت و او پس از مدتی
از این وزارتخانه خارج شد.
جهاد در آمریکا

نهاوندیان گفته اســت که پــس از خروج از وزارت
بازرگانی برای ادامــه تحصیالت حوزوی به قم رفته
اســت .در ســال  1361و در اوج جنگ تحمیلی و
مبارزات ضد اســتکباری به همراه همســر و چهار
فرزندش برای کســب علم و دانش به ایاالت متحده
رفت ،سالهای حضور دور از جنگ وی در آن کشور
بارها به روایتهای مختلف مورد واکاوی قرار گرفته
اســت .در آن سالها کم نبودند دولتمردان صاحب
نفــوذی که برای جهاد علمی به هزینه و بورســیه
دولت در خارج از کشــور حضور داشــتند ،در مورد
نهاوندیان اما این یک واقعیت است که سند محکمی
وجود ندارد که هزینهای تحصیل وی را وزارت علوم
وقت پرداخت کرده باشــد ،خود وی نیز در اینباره
صحبت صریحی نداشــته اســت .اکبر منتجبی در
یادداشــتی که در بهار ســال  85پس از مراجعت
دوم وی از ایاالت متحده نوشت ،آورده است که وی
در واشــنگتن موسســهای برای مطالعات اقتصادی
تاسیس کرده است ،این که یک دانشجو در کشوری
همچــون آمریکا چگونه موفق به تاســیس مرکزی
بزرگ شده اســت که به گفته نهاوندیان با بسیاری
از مراکز اســامی در ارتباط بوده است ،در مقایسه
با پرســشهای دیگر مطرح شــده در بــاره زندگی
سیاسی حال حاضر وی چندان سوال مهمی به نظر
نمیرســد .نهاوندیان هشت سال در ایاالت متحده
بود و توانســت گرین کارت اخذ کند .همین گرین
کارت مایه ماموریتی شد که در دورهای احمدی نژاد
به او سپرده شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609981045500228ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺼﺮﺕ ﺫﮔﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95/8/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1499ﻣﺘﻮﻟﺪ 1352ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ
-2ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1777ﻣﺘﻮﻟﺪ  1345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ
-3ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2335ﻣﺘﻮﻟﺪ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ
-4ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 660ﻣﺘﻮﻟﺪ  1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ
-5ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻜﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1ﻣﺘﻮﻟﺪ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110/49929ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  455ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  10ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/3/24ﺷﻌﺒﻪ  455ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻼﺳﻪ 100/455/96
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ )ﺳﻔﺘﻪ( ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ -ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻩ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ
ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ-307541-307534-307536-307538-307540-307542
307535-307537-307539ﻭ  307533ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻭﻻ :ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻓﺎﻋﻲ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﺬﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻻﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ 309-307ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
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بازگشت

نهاوندیــان در ســال  1371بــه ایران بازگشــت،
بازگشــتس مصادف بود با حضور یحیی آل اسحاق
چهرهای شــاخص بازار و از اعضای برجســته حزب
موتلفــه در وزارت بازرگانی و همین نقاط اشــتراک
کافــی بود تا بــرای نهاوندیــان در وزارت بازرگانی
اســتقبالی در خور تدارک دیده شــود .او همکاری
بسیار نزدیکی با آل اسحاق داشت و یار مورد اعتماد
وی محسوب میشد.
سفر مجدد به آمریکا

نهاوندیان همچنیــن همکاری بســیار نزدیکی در
مناصب مختلف با علی الریجانی داشته است ،آنقدر
مــورد اعتماد ،که وی را در ســال  85به ماموریتی
خاص بفرســتد .روزنامه فایننشــیال تایمز در سال
 85از ســفر نهاوندیان به ایــاالت متحده خبر داد.
این خبر بازتاب بسیاری در رسانههای ایران یافت و
علی الریجانی در توضیح سفر همکارنزدیکش به این
کشــور در آنزمان گفت  «:از آنجایی که آمریکا به
دیپلماتهای ایرانی ویزا نمیدهد ،ما از سفر محمد
نهاوندیان به آمریکا اســتفاده کردیم تا مطالب مورد
نظر خود را بــه محمدجواد ظریف نماینده ایران در
سازمان ملل منتقل کنیم» .محمود احمدی نژاد در
آن زمان از این سفر ابراز بیاطالعی کرد .نکته مهم
اما خبر خبرگزاری ایسنا بود که در رسانهها انعکاس
یافت و البته پرسشــی را به وجــود آورد که هنوز
هم جامعیــت دارد ،روزنامه اطالعــات در آن زمان
در خبری به نقل از ایســنا اعالم کرد که نهاوندیان
شهروند ایاالت متحدهای آمریکا است .وزارت امنیت
ایاالت متحده نیز در آن ســال رسماً اعالم کرد که
نهاوندیان شهروند قانونی ایاالت متحده است ،برای
همین نتوانســته است جلوی ورود وی به این کشور
را بگیرد .در ســال جاری حاشــیههای بسیاری در
مورد مســئولین دو تابعیتی یــا دارای گرین کارت
آمریکا به وجود آمده اســت ،البته دارا بودن اقامت
با این موضوع که شــخص شهروند قانونی آن کشور
باشــد متفاوت اســت و نهاوندیان در ســال جاری
تکذیبیهای بابت این موضوع صادر نکرده است.
سوابق کامل اجرایی

وی رئیــس نهاد ریاســت جمهوری اســت که قله
مناصب شــغلی وی تا کنون میباشد ،سایت رسمی
ریاســت جمهوری کــه زیر مجموعهای از شــورای
اطالعرســانی تحت امر وی اســت ،مجموع سوابق
اجرایی وی را به شرح زیر معرفی کرده است :
مسئولیتهای اجرائی:
 .1مشــاور کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای
اسالمی از  1387تاکنون
 .2عضو شورای پول و اعتبار 1385 ،تاکنون
 .3عضــو هیئت امنای دانشــگاه صنعتــی خواجه
نصیرالدین طوسی ،از سال  1384تا 1388
 .4معاون اقتصاد و فناوری دبیر شــورایعالی امنیت
ملی ،شهریور  1384تا دی ماه 1386
 .5عضو کمیســیون نشریات علمی کشور ،از 1382
تا 1388
 .6مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز ملی مطالعات
جهانی شدن 1382 ،تا دی ماه 1386
 .7پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی،
معاون پژوهشی ،از  1382تا 1383
 .8معاون پژوهشــی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،از  1382تا 1383
 .9عضو هیئتمدیره موسســه ســازمان اقتصادی
تولیت آستان قدس رضوی از  1381تا 1389
 .10مشاور کمیسیون اقتصاد کالن بازرگانی و اداری

مجمع تشخیص مصلحت نظام 1380 ،تا کنون
 .11مشــاور مرکز تحققات اســتراتژیک 1380 ،تا
کنون
 .12معــاون برنامهریــزی و اطالعرســانی وزارت
بازرگانی1377-1376 ،
 .13نماینــده تاماالختیار تجــاری دولت-1375 ،
1377
 .14عضو کمیســیون اقتصادی ،بازرگانی و مدیریت
شورای پژوهشهای علمی کشور1378-1375 ،
 .15مدیر مســئول پژوهشــنامه بازرگانی -وزارت
بازرگانی -موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
1376-1375
 .16عضو گروه اقتصادی شــورای بررســی متون و
علومانسانی1376-1375 ،
 .17نماینــده تاماالختیار وزارت بازرگانی در تدوین
برنامه بلندمدت تحقق ایران اسالمی یا ایران ،1400
سال 1375
 .18نماینــده وزارت بازرگانی در کمیته مشــترک
سازمان توسعه تجارت1375 ،
 .19عضو شورای مشاورین اقتصادی رئیسجمهور،
1376-1374
 .20مدیر مســئول موسســه فرهنگی نشر اقتصاد،
1374
 .21مســئول مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بررسی
تبلیغات آمریکای شمالی1373 ،
 .22موسســه مطالعــات پژوهشهــای بازرگانی،
سرپرست موسسه1377-1373 ،
 .23معــاون طــرح و برنامــه وزارت بازرگانــی،
1376-1372
 .24معــاون طــرح و برنامــه وزارت بازرگانــی،
1362-1361
 .25عضو شورای پول و اعتبار1362-1361 ،
 .26معــاون هماهنگی امور مجلس وزارت بازرگانی،
1361-1360
 .27مشاور وزیر بازرگانی1360-1359 ،
 .28نماینده نخستوزیر در بنادر و گمرکات جنوب،
1360-1359
 .29مدیر مســئول ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران ،از  1386تا کنون
دوستان رسانهای اصولگرا

عملکــرد نهاوندیــان در زمان ریاســتش بر دفتر
ریاست جمهوری نقطهی اوج آشکار شدن اختالفات
اصالحطلبان با وی بود .آشــکار ترین نقطه افتراق
این دو تفکر سیاســی گماردن ســخنگوی پیشین
ســتاد انتخاباتــی قالیبــاف ،پرویز اســماعیلی به
عنوان ســکاندار اطالعرسانی دســتاوردهای دولت
بــود .عملکرد ضعیف این شــورا در برقراری ارتباط
بــا رســانهها و تفهمیم راهبرد رســانهای دولت و
انتقادهای فــراوان از عملکرد ضعیــف نهاوندیان و
کارمنــدان اصولگرایش خللی در موقعیت وی ایجاد
نکــرد .در زمانی که اکثر چهرههــای فعال کابینه
همچون زنگنه آماج شــدیدترین حمالت رسانههای
اصولگرا بودند ،این عضو " خودی " کابینه از حمایت
تمام امپراطوری رســانهای اصولگــرا برخوردار بود.
خبرگزاری فارس در گوشــهای از تمجیدی طوالنی
در بارهای نهاوندیان نوشت  « :نهاوندیان تنها رئیس
دفتر رئیسجمهور در تاریخ جمهوری اسالمی است
کــه دکترای اقتصاد دارد و در هنگام انتصاب به این
ســمت هم به طور همزمان ریاســت اتاق بازرگانی
ایــران را بر عهده داشــت( از نظر ایــن خبرگزاری
فعالیت وی در دو شــغل ابدا ً مشــکل زا نیست )»
ایــن خبرگزاری در ادامه میافزایــد  « :حضور وی
در پاســتور امید زیادی در فعاالن بخش خصوصی

ادامه سرمقاله

ایران چند نفر شاغل دارد؟
 ...در ایران میزان ساعات مفصل کار و مکفی
بودن درآمد اســت که در اذهان عمومی فرد
را به عنوان شاغل به رسمیت میشناساند ،در
واقع به فرض مثال اگر فردی به صورت یک
روز در میان به شــغل دستفروشی مشغول
باشد ممکن است که چندان شاغل محسوب
نشود.
یا اگر فردی بزرگســال با در آمد غیر مکفی
به شغلی غیر مطمئن مشغول باشد ،مجددا ً
ممکن اســت شاغل محســوب نشود .یک
ســاعت کار در هفته به هیــچ عنوان معیار
مناسبی برای ســازمان آمار نیست تا با آن

طرحهای عظیم ســنجش را به ســرانجام
برساند ،با توجه به اینکه این آمار مبنای عمل
و سیاســتگذاریهای کالن قــرار میگیرد،
اصالح این معیارهای ســنجش بسیار جدی
به نظر میرسد .برخی میزان شاغلین واقعی
ایــران را که در طول دو دههای اخیر به این
شکل قوام یافتهاند در حدود  ۱۵درصد کل
جمعیت قلمــداد میکنند ،آنها نیز به دلیل
عدم دسترســی به مبانی آماری نمیتوانند
چنین ارقامی را به اثبات برسانند ،اجرای یک
طرح پایش ملی با مبانی جدید یک ضرورت
اقتصادی انکارناپذیر است.

برای توجــه مضاعف دولت به آنهــا و اجرای قانون
بهبود فضای کسب و کار داده است »...از این دست
توصیفات از وی در رســانههای اصولگرا کم نیست
 ،در بدترین حالت این اســت کــه هجمهای به وی
صورت نمیگیرد ،که این خود کم امتیازی از سوی
دوســتان همفکر و هم مرام بــرای یک عضو دولت
یازدهم نیست .اما پرســش این است که نهاوندیان
اجراکنندهی تفکرات تدبیر و امید اســت یا نماینده
محافظهکارترین بخش سنتی بازار در کابینه.
اختالف با وزا

مشخص نبودن حیطهی اختیارات رئیس دفتر نهاد
ریاست جمهوری و اختالف عمیق فکری نهاوندیان
خیلــی زود بــه اختالفات جــدی وی بــا محدود
اصالحطلبان کابینه منجر شــد ،وی در نامههای به
وزارتخانههای همچون نفت و اقتصاد ،در خواســت
گزارشــات مفصل دورهای کرد .این موضوع که این
گزاراشات به صورت مرتب برای معاون اول و ریاست
جمهوری ارســال میشــود و چرا به صورت مجزا
باید به نهاوندیان ارائه شــود و آیا این گزارشات به
جهت شــخص رئیسجمهور طلب میشود یا رئیس
دفتر پرســشهای بود که ســرآغاز اختالفات کاری
گســترده بود .حضور نهادنیان در سفرهای استانی و
جلسات متعدد اقتصادی و درخواستهای کاری پر
تکرار وی از تیم اقتصادی شــاید به این جهت برای
وزرا ناخوشایند بود که معلوم نبود این درخواستها
آیا از ســوی خود وی صادر میشــود یا درخواست
رئیسجمهور اســت .نهاوندیــان در افکار اقتصادی
خود را پیرو بازار آزاد میداند ،وی چندان باوری به
بستههای حمایتی و سیاستگذاری اقتصادی مبتنی
بر تامین اجتماعی ندارد .او بارها در مصاحبه هایش
بر این موضوع تاکید کرده است.
در جستوجوی یک شغل خوب برای نهاوندیان

بسیاری حضور نهاوندیان در کابینه را نتیجهی یک
توافق سیاســی با بخش قدرتمنــدی از اصولگرایان
میدانند .بــا توجه به جدی شــدن احتمال وزارت
نهاوندیــان در وزارت اقتصاد،اصالحطلبــان دلیل
اعتــراض خــود را بر پایــهای دو مورد مشــخص
میدانند ،یکی آن که خود رئیسجمهور گفته است
که مردم میان دو تفکر یکــی را برگزیدهاند و اتفاقاً
نهاندیان بارزترین نماد تفکری است که مردم به آن
رأی ندادنــد و اگر این دلیل کافی نیســت ،عملکرد
نهاوندیان در طول چهار سال برای به حاشیه راندن
اصالحطلبان کابینــه و کارنامه نامطلوب کاری باید
دلیلــی کافی بر رد وی باشــد .اتفاقــی که به نظر
نمیرسد بهزودی رخ دهد.
حضور وی در کابینه نگرانکننده است

مجید کیاســری ،کارشــناس اقتصادی در اینباره
بــه آفتاب اقتصــادی میگوید  :کیســت که نداند،
بزرگترین همــاورد دولت در ســالهای پیش رو
مســئلهای اقتصادی است ،ادبیات دولتمردان ما و
همچنین واقعیات موجود گاهی به شــکل غریبی از
هم فاصله دارند،ما بعضاً در پرداخت حقوق و دستمزد
کارکنان برخی سازمانها دچار مشکل میشویم ،اما
افقهای بلند توسعه را ترسیم میکنیم ،گاهی یک
معضــل و دغدغهای کوچک اقتصــادی محلی برای
ســالها الینحل میماند و در مقابل اعالم میکنیم
که بزرگترین معضالت اقتصادی را بهســادگی حل
خواهیم کــرد .وی در ادامه افزود  :این دغدغههای
کوچــک و رؤیاهای اقتصادی ســترگ به ویترین
مدیریــت اقتصادی ما در تمام دولتها بدل شــده
اســت ،اگر معضالت کوچک مرتفع نمیشــوند ،به

خاطر زنگزدگی راهبردهای مدیریتی در ســطوح
مختلف آن اســت .ریاســت محتــرم جمهوری در
روزهای اخیر تاکید کرده است که کابینه فراجناحی
خواهد بود ،موضوع این اســت که آیا این فرمول به
معیارهای گزینــش تیم اقتصادی نیز تعمیم خواهد
یافت یا خیر .تیم اقتصادی در چهار سال پیش رو با
چنان بحرانها و چالشها و گرههای اقتصادی مواجه
اســت که هماهنگی ،همآوایی و همفکری این تیم
یک پیشنیاز مســلم است .الزم نیست تمام اعضای
تیم اقتصادی دقیقاً مانند یکدیگر فکر کنند ،اما الزم
اســت تا همهی آنها به یک نقشه راه کام ً
ال مشخص
و یک تفکر اقتصادی معلوم باور داشته باشند .قدرت
فردی هر یک از اعضای تیم اقتصادی و چشمپوشی
آنها از منافع جناحی یک ضرورت اســت .هم راستا
بودن چهار پســت حیاتی ریاســت سازمان برنامه و
بودجه ،وزارت کار ،تعــاون و رفاه اجتماعی ،وزارت
اقتصــاد و بانک مرکزی و همچنیــن تبعیت وزیر
صنعت و وزیر مســکن از برنامههای کالن یک نیاز
مبرم است.
تبعیــت وزیــر صنعت و مســکن به معنــای عدم
اســتقالل آنها نیســت ،بلکه به معنای پیروی آنها
از سیاســتهای کالن اقتصادی و راهبردهای بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد اســت ،اتفاقی که در دولت
یازدهــم صورت نگرفت .کیاســری حال با توجه به
این موضوعات اگر رئیسجمهور مث ً
ال وزیر اقتصاد را
از یک جناح سیاســی با یک تفکر سیاسی مشخص
انتخاب و فرضــاً زوج کاری وی در بانک مرکزی را
از تفکــری دیگر که در تقابل با اولی اســت انتخاب
کند ،آیا ایــن همدلی و همآوایی محقق میشــود.
اخبار نگرانکننده در رابطه با انتصاب یکی از وزیران
رئیسجمهــوری به عنوان وزیــر اقتصاد ،مبین این
موضوع اســت که عمق چالشهای اقتصادی پیش
رو بــرای دولت دوازدهم به صــورت مطلوب تبیین
نشــده است ،آیا شــخصی همچون نهاوندیان که به
لحاظ تفکــر اقتصادی و جایگاه حزبــی بر آمده از
حزب موتلفهی اسالمی است ،و به راست اقتصادی
معتقد اســت میتواند با شخص همچون جهانگیری
یا وزرای اصالحطلب تیم اقتصادی هماهنگ شود و
برنامههای اقتصادی را همچون یک تیم به پیش برد.
کاهش نرخ ســود بانکی ،پیاده کردن انضباط مالی
و بانکی ،مبارزه با حفرههای فســادزا ،کوچکسازی
دولت ،واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به بخش
خصوصی واقعی و گســترش ارتباطــات اقتصادی
ایران و جهان از جمله مهمترین ماموریتهای وزیر
اقتصاد است که قرار دادن این مأموریتها و کارنامه
نهاوندیان در یک ظرف موجب پرســشهای جدی
خواهد شد.
تاثیر نمادین نهاوندیان

نهاوندیان ،رحمانی فضلی بــه دو نماد تأثیرگذار از
امتحانی جــدی در پیــش روی رئیسجمهور بدل
شدهاند .حسن روحانی بارها بر نقش قطعی حمایت
اصالحطلبــان در پیــروزیاش تاکید کرده اســت،
چهرههای شــاخص اصالحطلــب همچون مطهری
نیز حضور مجــدد امثال رحمانی فضلی و نهاوندیان
را در کابینه یک آزمون جــدی برای رئیسجمهور
دانســتهاند .پایبندی عملی رئیسجمهور به عقاید
و خواســتههای رأیدهندگانــش را میتوان در نوع
چینش کابینه به عینه دید ،ســپردن سکان اقتصاد
کشــور به یــک اصولگرای شــش دانــگ همچون
نهاوندیان یا ابقــای رحمانی فضلی رئیسجمهور را
مجبور خواهد کرد به این پرسش کلیدی پاسخ دهد
که چگونه اصالحات و اعتدال پیروز انتخابات است،
اما اصولگرایان بر کابینه چیره شدهاند.

یکپنجمواحدهایمسکونیکشور
بین  ۵۱تا  ۷۵متر مربع مساحت دارند

مرکز آمار ایران اعالم کرد :یکپنجم واحدهای مســکونی
کشــور بین  ۵۱تــا  ۷۵مترمربع و یک هــزارم واحدهای
مسکونی نیزبیش از  ۵۰۰متر مربع مساحت دارند.
به گزارش ایرنا ،از نتایج 'سرشماری عمومی نفوس ومسکن
 '۱۳۹۵در بخش مسکن که از سوی مرکز آمار ایران انتشار
یافته اســت ،از مجموع  ۲۲میلیــون و  ۸۳۰هزار و  ۳واحد
مسکونی معمولی در کشور ،تعداد چهار میلیون و  ۹۵۰هزار
و  ۲۱.۷( ۷۱۱درصــد) واحد مســکونی بین  ۵۱تا  ۷۵متر
مربع مســاحت دارند که یکپنجم واحدهای مسکونی در
کشور است و واحدهای مسکونی با مساحت  ۵۰۰متر مربع
و بیشتر با تعداد ۳۲هزار و  ۸۹۶واحد ( ۰.۱درصد) کمترین

سهم را دارا میباشــند .همچنین از مجموع  ۲۲میلیون و
۸۳۰هزار و سه واحد مسکونی معمولی در کشور تعداد هشت
میلیون و  ۹۷۵هزار و  ۱۵۳واحد( ۳۹.۹درصد) آپارتمانی و
تعداد  ۱۳میلیون و  ۸۵۴هــزار و  ۸۵۰واحد( ۶۰.۷درصد)
غیر آپارتمانی میباشــد .توزیع واحدهایمسکونی معمولی
ت نیز نشان میدهد که  ۳۰.۹درصد این
برحسب نوع اسکل 
واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی ۲۶.۴ ،درصد دارای
اســکلت بتنآرمه و  ۴۲.۵درصد سایر بوده است .بیشترین
سهم مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی که اسکلت آنها
فلزی یا بتن آرمه نیســت ،مربوط به آجر و آهن یا سنگ و
آهن با  ۲۵.۶درصد (تعداد  )۵۸۵۰۸۷۹میباشد.

