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با استیضاح یا استعفا؛تغییر در کابینه سیزدهم قریب الوقوع است

دولت در تنگنا

این روزها شــاخص ترین ویژگی مثبت کابینه سیدابراهیم رئیسی 
را مردمی بــودن دولت او می دانند که نتیجه حضور فیزیکی رئیس 
دولت انقالبــی در میان مردم اســت. در فضای فعلی کشــور که 
بحران شــدید اقتصادی بر زندگی مردم ســایه افکنــده، این ویژگی 
مردمی بودن دولت ابراهیم رئیســی می تواند در حکم یک ُمســکن 
کوتاه مدت جامعه را آرام نگه دارد؛ اما آنچه مســلم اســت، برای 
مردمی که زندگی آنها تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد، نقش 
این اقدامات به زودی کم رنگ و خنثی خواهد شــد؛ بنابراین تنها راه 
باقی مانــده برای ابراهیم رئیســی ایجاد اقدامــات مثبت و مؤثر در 
بخش اقتصادی کشــور و با محوریت ایجاد اشتغال است تا از فشار 
مضاعف بر جامعــه بکاهد و در این صورت اســت که اقدامات او 
مفهوم حقیقی مردمی به خود خواهد گرفت؛ اما رسیدن به هدف و 
نقطه مطلوب نیاز به تجربه و تخصص کافی دارد؛ ویژگی ای که در 
تعدادی از وزرای کابینه رئیسی وجود ندارد؛ وزرایی مانند حجت اهللا 
عبدالملکی، وزیر کار؛ سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد؛ سید رضا 

فاطمی امین، وزیر صمت و بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت.
 حذف شبانه گزینه اصلی وزارت کار و جایگزینی عبدالملکی

یکی از مشــکالت جدی سید ابراهیم رئیسی در وزارت کار است. 
در این مدت و برای چندمین بار زمزمه   اســتیضاح وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به گوش می رسد. وزارتخانه ای که مسئولیت اصلی 
پیگیری مســائل و مشــکالت بزرگ ترین بخش جامعه ایران یعنی 
کارگران و بازنشستگان را بر عهده دارد و این خود حاکی از اهمیت و 
جایگاه ویژه این وزارتخانه در کشور است. با وجود گستردگی حوزه 
فعالیت و جمعیت بســیار باالیی که به طور مستقیم تحت پوشش 
اقدامات این دســتگاه اجرائی قرار دارند، نقش این وزارتخانه کامال 
اســتراتژیک اســت. با وجود چنین اهمیتی، این وزارتخانه  عریض و 
طویل در دولت ابراهیم رئیســی تا امروز دستاورد مثبت و شاخصی 
نداشته است و بر اساس این این  بار استیضاح حجت اهللا عبدالملکی 
جدی و به گفته  برخی از نمایندگان، او اردیبهشت ماه صندلی خود 
در وزارت کار را تحویــل خواهد داد. نکته جالب توجه درباره ورود 

عبدالملکی به کابینه این است که تا یک روز مانده به معرفی کابینه 
مهــرداد بذرپاش به عنوان گزینه اصلی ابراهیم رئیســی در جایگاه 
وزیــر کار مطرح بود؛ اما به دالیلی نامعلوم و در شــب آخر یکباره 
بذرپاش حذف و عبدالملکی در لیســت وزرای رئیسی قرار می گیرد 
و امروز بر اساس برخی شنیده ها مهرداد بذرپاش و مهدی مسکنی، 
رئیس ســابق قرارگاه امام رضا و معــاون فعلی امور تعاون وزارت 
کار و نزدیک ترین شخص به محمد باقر قالیباف به عنوان گزینه های 

احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح هستند.
حال آنکه بســیاری از مــردم او را به عنوان مجــری و داور یک 
برنامه سرگرمی در صداوسیما می شناختند. در این میان چند نماینده 
مخالف نیز معتقد بودند نمایندگان با رأی مثبت خود به عبدالملکی 
بــه زودی تاوان این تصمیم اشتباه شــان را خواهنــد داد. امروز هم 
شاهد ازکارافتادن یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های دولت آن هم به 
خاطر حضور یک فرد بی تجربه و کارنابلد هستیم. در موج انتقادات 
به این انتصاب کعب عمیر، نماینده مجلس یازدهم، معتقد اســت 
که وزارت کار جای امتحان کردن افراد و تکرار و خطا نیســت. او به 
عبدالملکی هشدار می دهد: آقای عبدالملکی وزارت جای تکرار و 

خطا و بنگاه معامالتی نیست.
حجت اهللا عبدالملکی مدرک کارشناسی ارشد معارف اسالمی 
و اقتصاد خــود را از دانشــگاه امام صادق اخذ کــرده و همچنین 
دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشــگاه اصفهان است. او استاد و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق نیز هست. به همین دلیل 
بسیاری بر این عقیده هســتند که فردی بر مسند وزارت کار نشسته 
اســت که مدرک و تخصصش هیچ ارتباطی به ســمت فعلی اش 
ندارد. عبدالملکی همان شخصی است که سال گذشته و در انتقاد 
به عملکرد دولت حســن روحانی گفته بود با یــک میلیون تومان 
می شــود شغل ایجاد کرد که این موضوع با واکنش های بسیاری از 
ســوی کارشناسان و هم جامعه روبه رو شد. این جمله عبدالملکی 
امروز به نماد نگاه احساســی و ساده انگارانه به مسائل کالن کشور 
تبدیل شده و بارها نیز به  عنوان سوژه طنز در رسانه ها استفاده شده 

اســت. اما داستان به همین جا ختم نمی شــود و جناب وزیر همان 
اوایــل کار خود و در آبــان ۱۴۰۰ از ایجاد یک میلیــون و ۸۵۰ هزار 
شــغل تا پایان ســال ۱۴۰۱ گفت که این ادعای نسبتا عجیب او نیز 
بــا واکنش های قابل توجهی به خصوص از طرف اســتادان مطرح 
کشــور در حوزه اقتصاد روبه رو شــد. این در حالی اســت که امروز 
با یک میلیون تومان تنها می شــود به ســوپرمارکت محل رفت و با 
وجود تحریم ها و مسدودبودن اقتصاد داخلی و خارجی کشور و در 
صورت ادامه روند فعلی ایجاد این تعداد شغل تا پایان ۱۴۰۱ تقریبا 
غیرممکن است. آقای وزیر بی تجربه در کمال تعجب چند ماه بعد 
در مجلس حضور پیدا کرد و گفت: اصال وزارت کار مســئول ایجاد 

شغل در کشور نیست.
اما شــاه  بیت حواشی پرســروصدای عبدالملکی در وزارت کار، 
بحث کمک مالی او به صداوسیما بود. سال گذشته و پس از افشای 
هدیه میلیاردی وزیر کار به یک برنامه تلویزیونی موجی از انتقادها 
علیه این اقدام غیرقانونی عبدالملکی شــکل گرفت. علی فروغی، 
مدیر شبکه ســه ســیما در نامه ای به وزیر کار، هزینه ساخت ۷۸۰ 
قســمت از مســابقه «میدون» برای ۳۰ استان کشــور را حدود ۴۸ 
میلیارد تومان برآورد کرده و از حجت اهللا عبدالملکی درخواســت 
کمک ۴۸ میلیارد تومانی برای ســاخت این مسابقه را مطرح کرده 
اســت. وزیر کار نیز در پاســخ به نامه علی فروغی مدیر شبکه سه 
سیما، با کمک شش میلیارد تومانی برای ساخت این برنامه موافقت 
کرده است. نکته جالب درباره این سری مسابقه   تلویزیونی این است 
که شخص عبدالملکی به  عنوان داور فصل دوم این مجموعه در آن 
حضور داشته است که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در دیده  شدن 
جناب وزیر و  یکی از پله های صعود او تا مقام وزارت نیز محســوب 
می  شــود. داستان حضور عبدالملکی در این برنامه تلویزیونی خود 

بر حساسیت این  بذل و بخشش میلیاردی از جیب کارگران افزود.
 استعفا به  جای استیضاح

یکی دیگر از وزارتخانه های بحران  ســاز ابراهیم رئیســی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است که سیدرضا فاطمی  امین بر صندلی 
وزارت آن تکیــه زده. وزیر صمت جزء اولین های تکراری اســت که 
منتظر اعالم وصول مجلس برای اســتیضاح است که شنیده شده، 
قبل از اســتیضاح ممکن است استعفا دهد. او نیز مسیر مشابه وزیر 
کار را طی کرده و وعده هایی را داد که شــدنی نبود؛ به خصوص در 
موضوع کنترل قیمت ها که وزارت صمت متولی اصلی آن اســت. 
در این میان بسیاری او و سیستم مدیریت ناکارآمدش را سد راه به -
نتیجه  رسیدن اقتصاد مقاومتی و عامل رشد بی کاری کارگران و تورم 
می داننــد. او در بدو ورود پیشــنهاد ۱۰ راهبرد برای تغییر وضعیت 
موجود ارائه داد که تا امروز از آن وعده ها تنها شعارهای پرطمطراق 
باقی مانده است. بســیاری از نمایندگان انقالبی در زمان دادن رأی 
اعتمــاد به فاطمی  امین چنین تصور می کردند که چون او در ســال 
۹۶ و در دوره تولیت ابراهیم رئیسی بر آستان قدس رضوی به  عنوان 
مسئول اقتصادی این آستان فعالیت می کرده و مهم تر از همه فرد 
معتمد ابراهیم رئیسی است، می تواند با حضورش در وزارت صمت 
عملکــرد قابل  قبولی از خــود ارائه دهد. اما برداشــت نمایندگان 

موافق فاطمی  امین اشــتباه از آب درآمد و امروز عملکرد ناموفق و 
ضعیف او باعث شــد نمایندگان بارها به او هشدار دهند زیرا دیگر 

امیدی به موفقیت سیاست های او در وزارت صمت ندارند.
 ادامه گرانی خودرو با تصمیم وزیر

در بهمن  ماه ۱۴۰۰ محمد باقری  بنــاب، نماینده ای بود که بحث 
طرح ســؤال از وزیر صمت و تذکر بــه او را کلید زد. او درباره نحوه 
مدیریــت رضــا فاطمی  امین گفت: مــا اصال از عملکرد شــخص 
فاطمی  امین در حوزه خودرو راضی نیستیم. البته سیاست دولت ها 
در این حوزه چند ســالی اســت که ایراد دارد امــا فاطمی  امین به 
شــرطی از ما رأی اعتماد گرفت که بتواند این رویه را تغییر دهد اما 
اکنون شــاهد این هســتیم که نه  تنها رویه تغییر نکرده بلکه وضع 
بدتر هم شــده اســت. ســیدرضا فاطمی  امین در دی  ماه ۱۴۰۰ نیز 
مدعی شــده بود: سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت اما 
گویا خودروســازان حرف های وزیر را خیلــی جدی نگرفته بودند و 
فروردین ۱۴۰۰ نیز فروش فوق العــاده ایران  خودرو از طریق قرعه-
 کشی انجام شــد و همین موضوع باعث افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی 

قیمت خودروهای داخلی شد.
 ادعای خیالی شفاف شدن مرز تولید و توزیع

سیاست درج قیمت تولید کننده بر روی کاال روش غلط دیگری 
بود که در وزارت صمت برای کنترل قیمت ها اجرا کرد. او مدعی 
بود مرز تولید و توزیع شــفاف شده و مشخص می شود که چقدر 
از قیمت نهایی، سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است. 
اما آنچه که همواره در کشور مشخص بوده و حتی مردم کوچه و 
خیابان هم به آن واقف هستند، موضوع نظام داللی بی  ضابطه و 
سیستم توزیع به  شدت بی  سر و سامان کشور است که عامل اصلی 
گرانی ها محســوب می شــود. چندی قبل هم رضا شهرستانی، 
عضو هیئت  مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد کشــور با تشــریح 
وضعیت نامناســب صنعت فوالد گفت: وزیر صمت در این سه 
ماه صنعت فوالد کشور را به نابودی کشانده و سود شرکت های 
خصولتی را از جیب شــرکت های خصوصی افزایش داده و این 
افزایش کامال مهندسی شــده و دستوری بوده است. به گفته این 
فعال صنعت فوالد در یک مــاه اخیر ۱۱۰ کارخانه فوالدی تولید 

خود را به تعویق انداخته اند.
 دستور برای بازگشت قیمت ها!

اما شــگفتی را عباس تابش، معاون وزیر صمت در ۲۴ فروردین 
۱۴۰۰ رقم زد. او در نشســتی بــا برخی مدیران صنایع شهرســتان 
ســاوه و فعاالن اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی گفت: 
هرگونه افزایش قیمت کاال همین امشــب اصالح شــود. به استناد 
قانــون، دولت با هرگونــه افزایش قیمت برخــورد قانونی خواهد 
کرد. این ســخنان معاون وزیر صمت دستمایه مردم در شبکه های 
اجتماعی شــد اما باید از او پرسید دلیل ممارست او و همکارانش 
در اولتیماتوم هــای واهــی چیســت؟! در این خصــوص لطف اهللا 
ســیاهکلی، عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس، گفت: 
اســتیضاح را با قدرت پیگیری می کنم، ما قبال در رابطه با عملکرد 
وزیر نمی خواستیم استیضاح کنیم؛ اما من االن می خواهم استیضاح 

را اصالح کنم، چون من در رابطه با قیمت خودرو به ایشــان انتقاد 
داشتم، االن عملکرد وزیر نشان می دهد آقای فاطمی  امین از خیلی 

موضوعات بیگانه و دور است.
 خاندوزی، ناتوان در کنترل تورم و مشکالت اقتصادی

یکی دیگر از وزرای کابینه که احتماال پایان نخستین سال دولت 
سیزدهم را نخواهد دید، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است. 
با وضعیت هر روزه  قرمز بورس که برخالف وعده های بی سرانجام 
ابراهیم رئیسی و احســان خاندوزی شاهد بودیم از نیمه دوم سال 
قبل بحث اســتعفا یا حتی اســتیضاح وی نیز نقل محافل سیاسی 
شــد. خاندوزی پیش از اینکه به عنوان وزیر پیشــنهادی اقتصاد به 
مجلس شورای اسالمی معرفی شود به عنوان نماینده مردم تهران 
در مجلس یازدهم حضور داشــت. علی قنبری، معاون پیشین وزیر 
جهاد کشــاورزی، در مصاحبه ای گفت: تورم امروز نتیجه عملکرد 
وزرایی اســت که با یکدیگر هماهنگ نیســتند و قواعد اقتصادی را 
نیز نپذیرفته اند. رئیس جمهوری معتقد است عملکرد تیم اقتصادی 
کابینه مناســب اســت درحالی  که متأســفانه تیم اقتصادی دولت 
هماهنگ نیســت و در ســایه این ناهماهنگی قــدرت کنترل وضع 

موجود را ندارد.
 محمد مخبر، فرمانده تیم اقتصادی دولت سیزدهم

بســیاری بر این عقیده هســتند که فرمانده تیم اقتصادی دولت 
ســیزدهم محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیســی است. در بحث 
ارز ترجیحی به نظر می رســد وزیر اقتصاد در جریان تصمیمات کالن 
اقتصادی نیســت و در جلسه ای دراین باره گفت نمی خواهد با انتشار 
اخباری که نهایی نشده باعث اختالف و چندصدایی در دولت شود اما 
شنیده شد این تصمیمات در سازمان برنامه و بودجه یا توسط محمد 
مخبر گرفته می شود. اوج این مشکالت زمانی پدید آمد که خاندوزی 
در آبان مــاه نامــه ای بــه رئیس دولت نوشــت و از عــدم همکاری 
دستگاه های اجرائی گله کرد. آن گونه که خاندوزی در این نامه نوشته 
قرار بود دولت تا پایان ســال ۲۰ هــزار میلیارد تومان از طریق فروش 
اموال مازاد خود درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق 
این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی عنوان کرده بود و این نشــان از آن 
دارد که وی نه تنها در تحقق وعده های بورسی خود به مشکل خورده 
است بلکه در فروش اموال مازاد و تحقق درآمدهای این بخش هم 
درمانده و ممکن اســت مجبور به اقداماتی شــود کــه یا بورس را با 

مشکل بیشتر مواجه کند یا به تورم باالتری دامن بزند.
این روزها فیلمی در فضای مجازی دست به دست می شود که 
در آن به بازخوانی بخشــی از اظهارات وزیر اقتصاد پرداخته  شــده 
اســت. خاندوزی گفته بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچ کاری هم 
کــه نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شــد. این را می گویم که 
دولــت بعد هر که بود، ایــن را به نام خودش نکند. حاال چه چیزی 
باعث شــد خاندوزی خود در مقام وزیر اقتصاد نتواند تورم را کنترل 

کند و به اختالفات وی با بانک مرکزی دامن زده شد؟
 عین اللهی، چهارمین وزیری که در مرز استیضاح ایستاده

امــا چهارمین وزیــری که ادامــه حضــورش در کابینه دولت 
سیزدهم از ابتدا تا امروز با ابهام همراه بوده بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت است. براساس شنیده ها او تنها وزیری است که شنیده ها 
حاکی است ابراهیم رئیسی خود خواهان برکناری اش است. برای 
نخستین بار در دی ماه ۱۴۰۰ بحث استیضاح وزیر بهداشت به گوش 
رسید، دلیل اســتیضاح او را بحران کمبود و افزایش قیمت دارو و 
چالش هــای جدی کادر درمان اعالم کردند. مســئله مهم تر آنکه 
او از روز نخســت با تمرکز بر مهار کرونا به وزارت بهداشــت وارد 
شــد و در حوزه های غیرکرونایی فاقد یک برنامه جامع و منسجم 
بود که این موضوع در هفته های اخیر ضعف مدیریتی او را نمایان 
کرده اســت. بهرام عین اللهی بعد از محمدحسین طریقت منفرد و 
حسن قاضی زاده هاشمی وزرای دولت دهم و یازدهم سومین وزیر 
با تخصص چشم پزشک است که بر مســند وزارت بهداشت تکیه 
می زنــد. عین اللهی در زمان رأی اعتمــاد در مجلس جزوه ای ۱۱۷ 
صفحه ای را تقدیم مجلس کرده که در بین طرح های پیشــنهادی 
وزرای ســیزدهم، رکوردار است و البته به گفته یکی از منتقدان او، 
این جزوه بیشــتر با طرح های گرافیکی و عکس پر شــده است. در 
ابتدا بســیاری از نمایندگان به حضور او در کابینه ابراهیم رئیســی 
معترض بودند. عده ای بر این عقیده بودند که در برنامه پیشنهادی 
او از طب ســنتی گفته نشده و این مافیاســت که نمی گذارد طب 
سنتی در کشــور جان بگیرد. نماینده مخالف دیگری خطاب به او 
گفته بود:  در حوزه نیروی انسانی بسیاری از پرستاران و کادر درمان 
انگیزه و توان الزم برای کار را ندارند. هزاران نفر به صورت قراردادی 
کار می کنند ولی در برنامه شــما مطلبی برای تغییر وضعیت آنها 
نیست؛ اما نکته  بحث برانگیز درباره وزیر بهداشت که در صدر اخبار 
در فضای مجازی نیز قرار گرفت، او از جمله پزشــکانی اســت که 
نامه مشــهور مخالفت با واردات واکســن انگلیسی و آمریکایی را 
امضا کرده اســت. حاال او به علت تعلــل در ارائه بودجه وزارت و 
واکسیناسیون ُدز چهارم واکسن کرونا در کشور باعث موج اعتراض 

از پاستور شده است.
این چهار وزیر با خطر اســتیضاح روبه رو هســتند و اینکه پایان 
اردیبهشــت چه تعداد از کابینه باقی مانده باشــند بستگی به نظر 
هیئت رئیسه مجلس و تیم رئیس دولت دارد، زیرا بسیار شنیده شده 
که نظر به پذیرش اســتعفا به جای استیضاح وزرای ضعیف کابینه 

در حال جدی شدن است.

ایستگاه پایانی پرونده بانک سرمایه
محکومیت محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی به زندان

زهره فراهانی: عمر دولت سیزدهم به یک  سال نرسیده که سخن از تغییر ترکیب کابینه است، از یک سو سخن از 
احتمال رفتن محسن رضایی فرمانده اقتصادی دولت از کابینه است و از سویی نمایندگان مجلس نه تنها طرح 
اســتیضاح وزرای کابینه را یک به یک تقدیم هیئت رئیسه کرده اند، سخن از طرح عدم کفایت رئیس جمهور هم 
مطرح شده اســت؛ هرچند تا وقتی که هیئت رئیسه مجلس زیر بار طرح استیضاح وزرا نرفته، طرح عدم کفایت 
رئیس جمهور شانســی برای بررسی نخواهد داشــت؛ اما در همین روزها بحث استیضاح برخی از وزرای کابینه 
سید ابراهیم رئیسی به سوژه   داغ و خبرساز رســانه ها تبدیل شده است. مهم ترین حاشیه های دولت سیزدهم 
از همان روزهای نخســت تشکیل کابینه انقالبی ایجاد شــد که صدای مجلس، کارشناسان و متخصصان را نیز 
درآورد. این حواشی با مطرح شدن برخی وعده های نجومی و گاهی ناممکن از سوی تعدادی از وزرا شروع شد 
و گذر زمان نیز ثابت کرد که این ادعاها تا چه اندازه ناممکن بوده اند. نکته جالب این اســت که این وعده های 
بی نتیجه دقیقا از سوی آن وزرایی مطرح شده که ضعیف ترین سوابق اجرائی را در کارنامه  خود دارند. ادعاهایی 
عجیب که به ســوژه طنز مردم در شبکه های اجتماعی هم تبدیل شده اند. وعده هایی مانند ایجاد اشتغال با یک 
میلیون تومان برای یک نفر تا ایجاد چند میلیون شــغل در مدت یک  سال. بیان این وعده های ناپخته و خام از 
سوی این وزرا نشــان داد که آنها درک صحیحی از فضای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی کشور ندارند و حاال 
یکباره خود را در پشــت میز عالی ترین مقام مجری سیاست های کالن اجرائی کشور دیده اند. برخی وزرا با این 
خیال که وزیر دارای قلم جادویی است و بدون برنامه و تخصص و صرفا با یک دستور می تواند بحران های کشور 
را رفع کند، چنین مســئولیت خطیری را پذیرفته اند. کابینه ابراهیم رئیســی نیز مانند دولت های گذشته دارای 
ضعف هایی اســت؛ اما ویژگی بارز این کابینه تعدد وزرای ضعیف و بی تجربه در کنار وزرایی اســت که سال ها 
تجــارب مدیریتی و اجرائی در بخش های مختلف و کالن کشــور را دارند. این در حالی اســت که رئیس جمهور 
خوب می داند که کشــور در وضعیتی حساس و تاریخی قرار داشته و فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. او 
به خوبی می داند که حضور چنین وزرایی می تواند آســیب های جدی و جبران ناپذیری هم به دولت او و هم به 
کشور وارد کند. حاال ابراهیم رئیسی مانده و مشکالت فراوانی که قطعا با ادامه حضور بعضی از وزرا در کابینه او 

نه تنها رفع نخواهند شد؛ بلکه بحران های جدیدی را نیز ایجاد خواهند کرد.

شــرق: ســخنگوی قوه قضائیه دیروز با اخبار مهمی از محکومیت مفسدان اقتصادی 
در جمــع خبرنگاران حاضر شــد کــه چهره های شناخته شــده ای نام شــان در میان 
محکومان قرار داشت؛ از جمله سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده مرحوم آیت اهللا 
هاشمی شاهرودی، محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و همچنین خبر محکومیت 

دو دانشجوی دانشگاه شریف، که این اخبار بازتاب بسیاری در رسانه ها داشتند.
پرونده بانک ســرمایه از پیچیده ترین و البته زمان برترین پرونده های فساد اقتصادی 
چند ســال اخیر اســت که در چند نوبت مورد رســیدگی قرار گرفته و برخی متهمان 
دانه درشت آن هم اکنون در حال ســپری کردن دوران محکویت خود هستند؛ از جمله 
حســین هدایتی و هادی رضوی، امــا بخش پایانی آن در انتظــار صدور حکم بود که 
مهم تریــن نام ها در بین محکومان، محمد امامی و احمد هاشمی شــاهرودی اســت. 
ســخنگوی قوه قضائیــه در این زمینه گفــت: درخصوص بانک ســرمایه پرونده های 
متعددی تشــکیل شــد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعالم شدند. به تازگی 
پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شــده و کســانی که تحــت تعقیب اند، مجموعا 

به ۱۷۰ ســال محکوم شــدند. در ایــن زمینه محمــد امامی به جرم اخــالل کالن در 
نظام اقتصادی به ۲۰ ســال حبــس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، ســید احمد 
هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در 
اخالل در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان 
هم به جرم مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم 
شــده؛ ولی چون حکم غیابی اســت، اســمش را نمی گویم. او افزود: شش متهم هم 
بــه دو فقره حبس محکوم شــدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شــدند. 
خداییان در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک ها اسامی 
اََبر بدهکاران خود را منتشــر کرده اند، آیا دســتگاه قضائی به ایــن موضوع ورود کرده 
اســت یا برنامه ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب 
نمی شــود؛ مگــر اینکه آن شــخص بدهکار، تســهیالتی که اخذ کــرده در محل خود 
مصرف نکرده باشــد یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیالت را اخذ کرده باشد 
که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب اســت؛ بنابراین موضوع باید تفکیک شــود؛ 

یعنی ببینیم هر کدام از اینهایی که بدهکار هســتند، کدام یک مشمول دسته دوم یعنی 
سوءاستفاده کنندگان از این تسهیالت هستند و با اسناد جعلی و شرکت های صوری وام 
و تسهیالت دریافت یا آن تســهیالت را در جای خود استفاده نکرده اند. سخنگوی قوه 
قضائیه افزود: بانک ها صرفا اقدام به اعالم اســامی بدهکاران کرده اند و انتظار ما این 
اســت که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی را که جرم محســوب می شود، با دالیل و 
مدارکی که نشــان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضائی اعالم کنند که طبیعتا ما 
نیز برخورد می کنیم. در قضیه اخیر با توجه به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک های 
عامل گزارشــی درمورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضائی ارسال نکرده اند، 

پرونده ای هنوز تشکیل نشده است.
خداییــان همچنین در پاســخ به ســؤالی دربــاره جزئیات حکم صــادره علیه دو 
دانشــجوی بازداشتی دانشگاه شــریف گفت: درمورد این دو نفر دانشجو می دانید که 
با عنوان اتهام افســاد فــی االرض تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولــی دادگاه این اتهام را 

محرز تشخیص نداد.

چهارشنبه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

بهادری جهرمی در واکنش به اخبار تغییر  تیم اقتصادی کابینه
هیچ تغییری در تیم  اقتصادی دولت رخ نداده است

درحالی که پیگیری وزرا برای استیضاح وزرای اقتصادی کابینه ادامه دارد و حذف معاون اقتصادی و معاون اجرائی رئیس جمهور از ترکیب 
کمیســیون اقتصادی هیئت دولت به شــایعه تغییرات قریب الوقوع دامن می زند، سخنگو و دبیر هیئت دولت با رد تغییر در تیم و تصمیمات 
اقتصادی دولت جزئیات تصمیم گیری برای تغییر ترکیب کمیســیون اقتصادی را تشــریح کرد. علی بهادری جهرمی در گفت وگویی با تأکید بر 
اینکه آقایان محســن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر اعضای هیئت دولت همچون گذشته حق حضور در تمام کمیسیون های دولت از 
جمله کمیسیون اقتصادی را دارا هستند، اظهار کرد: عالوه بر این، هیچ تغییری هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به طور منظم از سوی 
رئیس جمهور و به ریاست ایشان برگزار می شود، رخ نداده، همه اعضای تیم اقتصادی دولت کمافی السابق در آن حضور دارند، همه بحث ها و 
تصمیمات اقتصادی الزم و اجرائی در آنجا طرح می شود و آقای محسن رضایی هم دبیر این ستاد هستند. وی افزود: آقای محسن رضایی، طبق 
روال هشت ماه گذشته به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت 
مشغول فعالیت هستند. بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث مطروحه در کمیسیون اقتصادی اجرائی نیست و موضوعات این کمیسیون هم 
صرفا بخشی از موضوعات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است. دبیر هیئت دولت یادآور شد: در هفت کمیسیون دولت بحث و تبادل نظر 
مقدماتی و پیشینی درباره موضوعات مطروحه در صحن هیئت دولت صورت می پذیرد. تصمیم نهایی و بدون اطالع اعضای هیئت دولت در 

کمیسیون های فرعی هیئت دولت اخذ نمی شود.


