
الهه محمدی- شهروند| ســکاندار ساختمان 
آزادی ابقــا شــد؛ برأی دومیــن بار. علــی ربیعی باز 
هم وزیــر کار ماند تا به قــول خــودش در دفاعیات 
 دیــروزش، باز هــم صدای کارگــران باشــد. او ماند.
 دیــروز ۲۲۳ نفــر از نمایندگان بهارســتان نشــین 
درحالی پایشــان را به صحن علنی مجلس گذاشتند 
تا رأس ســاعت 8 صبــح وزیر کار و رفــاه اجتماعی و 
بعد عباس آخوندی وزیر راه را به اســتیضاح بکشانند 
که حتــی در همان ســاعات اولیه رأی فراکســیونی 
نماینده ها درباره این اســتیضاح ها معلــوم نبود و بعد 
کم کم خبر رسید که فراکســیون امیدی ها سرانجام 
به این نتیجه رســیده اند که با اســتیضاح هرسه وزیر 
کار، راه و کشاورزی مخالفت کنند و فراکسیون والیی 
مجلس هم تصمیم فراکســیونی نداشــت و به قول 
 سخنگوی این فراکسیون آتش به اختیار عمل کردند. 
با این حال از همان ســاعات اولیه صبح دیروز آن قدر 
نماینده ها در حین نطق موافقان و مخالفان استیضاح 
با همدیگر گعده های جناحی گذاشتند که معلوم شد 
کدام نمایندگان می خواهند وزیر کار بماند و کدام یک 
میلشان به رفتن ربیعی اســت. آخر سر هم مخالفان 
استیضاح با دست زدن هایشان بعد از رأی گیری و قبل 
از اعالم نتیجه از ســوی مسعود پزشکیان -که ریاست 
مجلس را به عهده داشــت- اعالم کردند که استیضاح 
رأی نیاورده است. آن هم با 1۲6 رأی موافق نمایندگان 
به استیضاح در برابر 1۲4رأی مخالف، دو رأی ممتنع و 
یک رأی باطله و بعد از شمارش ۲0دقیقه ای آراء و بعد از 

شمردن 6باره ای رأی ها! 
اما ۲ رأی ممتنع نمایندگان به کمک وزیر آمد و باعث 

شد ربیعی در کسوت وزیر رفاه باقی بماند.
موافقان استیضاح چه گفتند

علی ربیعی دیروز به همراه اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری، سیف رئیس کل بانک مرکزی و 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری پایش 
را به مجلس گذاشت و ابتدا شاهد نطق کسانی بود که 
موافق اســتیضاح او بودند. حسین مقصودی نماینده 
سبزوار به عنوان موافق اســتیضاح وزیر کار گفت: اگر 
آقای ربیعی پیام تحصن بازنشستگان و صدای کارگران 
فوالد را می شنید، اغتشاشات اخیر به وجود نمی آمد و 
اعتراضات تبدیل به اغتشــاش نمی شد. اگر قرار بود به 
ســمت اصالحات بروید، رئیس جمهوری پیام مردم 
را می شــنوید و آقای ربیعی را مانند آقای فانی مجبور 
به اســتعفا می کرد اما شــما صدای مردم را نشنیدید. 
نماینده سبزوار در پایان گفت: اکنون کارگران زیادی 
هستند که دو ســال عیدی نگرفتند و با داشتن حقوق 
۵00 هزار تومان ماه هاست که حقوق دریافت نکردند. 
ما از نمایندگان می خواهیم برأی شنیدن صدای مردم 
و کارگران به ربیعی رأی منفی بدهند. شــهاب نادری 
نماینده مردم پاوه هم در موافقت با استیضاح ربیعی با 
طرح این ســوال که وزارت کار برأی اشتغال جوانان در 
مناطق مرزی چه کاری انجام داده اســت؟ گفت که در 
صورت عدم جذب این جوانان ما دچار مشکالت امنیتی 
خواهیم شــد. ماحصل دوره مدیریت شما این بود که 
ارزش دارأیی سرمایه گذاران به ۲ درصد تنزل پیدا کرد، 
اگر سرمایه را در بانک می گذاشــتیم ۲0 درصد ارزش 

افزوده برأی کارگران داشت. 
هم چنین ابوالفضل حســن بیگی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در موافقت با 
استیضاح علی ربیعی گفت: ربیعی و معاونانش توانایی 
اداره کردن این وزارتخانــه را ندارند. برأی حفظ نظام 
باید امروز سخن حق بگوییم. متاسفانه طی دو سه سال 
گذشته با وجود فشارهای متعدد وزیر تعاون همچنان 
در این پســت باقی مانده اســت و مدیرانش را که نوعا 
سن باال دارند را هم در راس وزارتخانه نگه داشته است؛ 
درحالی که ایشان در جلسه رأی اعتمادش صحبت از 
جوانگرأیی کرده بود. چرا با جریان های احساسی همان 

تیم مسن را در وزارتخانه نگه داشته اید؟
محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس هم در موافقت با اســتیضاح وزیر کار 
گفت: وزارت شــما وزارت تعاون نیســت، بلکه وزارت 
حذف تعاون اســت. مدیریت شــما باعث شده که تا 
بیش از ۲8.6 درصد تعاونی ها تعطیل شــود. شما وزیر 
کار نیستید، بلکه وزیر کارفرمایان هستید. شما به جای 
این که به بخش کارگری کشــور توجه داشته باشید بر 
احزاب کارگری و تشکل ها متمرکز شده اید تا در چنین 
روزی فضا را برأی شما هموار کنند. شما با چشم بستن 
بر واقعیت، زیر پا نهادن حقوق کارگران و عدم نظارت بر 
شرأیط کاری با کارفرمایان همدست شده اید تا کارگران 
حتی از حداقل حقوق خود یعنی حق بیمه نیز برخوردار 
نباشند. بر اثر عدم نظارت شــما تعداد قابل توجهی از 
نیروهای تحصیلک رده که به کار مشغول هستند حتی 
حداقل حقوق کارگری را دریافت نمی کنند و حتی اگر 
کارگر و کارمندی کوچکتریــن اعتراضی بکند، اخراج 
شده و حتی حقوق ۵00 هزار تومانی خود را نیز از دست 

می دهد.
محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس هم 
به عنوان موافق استیضاح ربیعی با بیان این که مدیریت 
اقتصادی ربیعــی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نادرســت اســت، گفت که وزارت ربیعی چه در دولت 
یازدهم و چه در دولت دوازدهم نادرســت بوده و اموال 
کارگران به درســتی مدیریت نشــده است. فرهنگی 
مدیریت اقتصادی ربیعی ر ا نادرست خواند و گفت که 
ربیعی نتوانســته اموال کارگران را به درستی مدیریت 

کند.
محمود نگهبان ســالمی نماینده مــردم خواف و 
رشتخوار در مجلس هم در موافقت با استیضاح ربیعی 
از نحوه مدیریت شــرکت هواپیمایی شرکت آسمان 
در وزارت رفاه انتقاد کــرد. او گفت: ایران داغدار 66 نفر 
از هموطنان ماست که در ســانحه سقوط هواپیمایی 
آســمان جان خود را از دســت دادند. شاید برأی شما 
هواپیمایی آسمان و درآمدزایی آن مهم باشد اما برأی 

ما جان مردم عزیزتر است.
اما اظهارات فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک 
که در مقام موافق اســتیضاح وزیــر کار نطق می کرد 
لحظاتی صحن علنی مجلس را به سر و صدا کشاند. او با 
بیان این که وقتی مجلس اصولگرا به ربیعی خرده گرفت 
که چرا در ستاد میرحســین موسوی فعال بود، ایشان 
گفت نفوذی نظام در ستاد میرحسین بودم باید بگویم 
آفرین بر ایستادگی شما بر این موضع، گفت: آقای ربیعی 
شما در ستاد انتخابات میرحسین موسوی مسئول اتاق 
فکر ایشان بودید و همراه با ایشان پشت تریبون آمدید 
و اعالم پیروزی کردیــد. ای کاش همــان روز مردانه 
می گفتید از میرحسین دفاع می کنم اما وقتی مجلس 
اصولگرا به شــما خرده گرفت که چرا در ستاد ایشان 
فعال بودید، گفتید که نفوذی نظام در ستاد میرحسین 
بودم که باید به شــما در بیان این واقعیت آفرین گفت. 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس ربیعی را به یک بام و 
دو هوا بودن متهم کرد و مدعی شد: شما به فراکسیون 
امید مراجعه کردید و گفتید چون اصولگرها از من امتیاز 
می خواهند من نمی خواهــم به آنها امتیاز دهم کمکم 
کنید و به اصولگرا ها هم مراجعه کردید و گفتید چون 
نمی خواهم از اصالح طلبان کمک بگیرم شما همراهی 
کنید تا استیضاح رأی نیاورد. وی ادامه داد: شما قومیت 
گرأیی را ترویج کردید و با مظلومیت نمایی می خواهید 
وزیر بمانید اما بدانید این منصب از ما و شما می گذرد 

بنابرأین به ناتوانی خود اعتراف کنید.
اما هنگامی که غالمرضا تاجگــردون نماینده مردم 
گچســاران در موافقت با طرح استیضاح ربیعی پشت 
تریبون آمــد صحن علنــی مجلس برخــالف رویه 
همیشــگی اش در ســکوت فرو رفت. تاجگردون که 
سعی در ایراد نطقی گیرا داشت با انتقاد از برخی اتهام 
زنی ها به نمایندگان که به گفته او موجب بدبینی جامعه 
می شود، گفت که هواپیمای تهران - یاسوج حتی بیمه 
نداشته است. او گفت: نمی شود رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی را یک سال در هوا معلق کرد. یا رئیس سازمان 
بازنشستگی را معلق نگه داشت و بعد بگویی تاجگردون 
سفارش کرده است من امروز از زبان کارگرانی صحبت 
می کنم که به حقشان نرســیده اند. کی صدای دولت 
درآمد که مشکل کارگران حل شود. ما در امور کارگران 
مستقل تر عمل کردیم. مگر ما از پرداخت بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی دفــاع نکردیم؟این حق کارگر بود. 
بانک رفاه کارگران هم حق کارگر است نه هزاران میلیارد 
بدهی بانک رفاه به تأمین اجتماعی بابت حقوق کارگران. 
حق کارگر آن جاســت. بانک رفاه کارگــران را ذلیل 
کردید. من نماینده 66 جنازه ای هستم که باالی قله دنا 
هستند. یک نفر در دولت نخواست چرا ما کوتاه بیاییم؟ 
من در دفاع از استیضاح قبلی آقای آخوندی گفتم که 
ایشــان عذرخواهی کرده بنابرأین ایشان را ببخشید. 
خدا مرا لعنت کند اگر بخواهــم از امروز تا آخر عمرم با 
این رئیس جمهوری و دولت که به حرف من و تو گوش 
نمی کنند، مصالحه کنم. اُف بر مــن و خاندان من، اگر 
بخواهم چنین کنم که رسانه های زنجیره ای راه بیفتند. 
آقای ربیعی! سال هاست این َگله با این گرگ آشناست، 

اینها را به جان هم نیندازید. ما وامدار رأی مردم هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم با اســتفاده از این تعبیر که ربیعی خدای 
البی گری اســت، گفت کــه اکنــون وزارت کار وضع 
اســفباری دارد به طوری که در این وزارتخانه در طول 

چهار سال و نیم گذشته فاجعه رخ داده است.
خود را سرباز کوچک نظام می دانم 

بعد از اظهارات موافقان استیضاح بود که علی ربیعی 
پشــت تریبون مجلس قرار گرفت و با تأکید بر این که 
استیضاح حق مجلس اســت، گفت: به اندازه داده ها و 
ستانده هایم عملکرد موفقی در این وزارتخانه داشته ام 
ولی باز هم اگر مجلس به من رأی اعتماد در استیضاح 
ندهد، خود را سرباز کوچک نظام می دانم. و در دفاع از 
عملکرد خود، گفت: بنده خوشــحالم در وزارتخانه ای 
هستم که باالترین مسائل آن با امنیت ملی سر کار دارد 
اما در عین حال نیز معتقدم به اندازه داده ها و ستاده هایی 

که داشتم توانسته ام عملکرد موفقی داشته باشم.
ربیعی با تأکید بر این که هر یک از کارگران را همچون 
کارفرمای خود می داند، گفــت: کارهای اقتصادی ما 
به گونه ای بوده که شرکت شســتا با میانگین فروش 
8800 میلیارد تومان امروز بــه ۲1 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و سود خالص شســتا از ۲6 هزار میلیارد 
تومان به ۳۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان سوددهی و ارزش 
افزایش یافته است. او گفت: اگر قرار به کار اقتصادی بود،  
باید بسیاری از کارگران از شرکت های تحت مجموعه 
خود اخــراج می کردیم اما ما به فکر تثبیت شــرأیط 
بودیم. نمونه بارز آن درباره شرکت ذوب آهن است که 
در زمانی که بنده این وزارتخانه را تحویل گرفتم 8000 
نفر پرســنل داشــت که این افراد امروز به 16 هزار نفر 
رسیده است. شرکتی که در  ســال ۹4، 1۳00 میلیارد 

تومان زیان دهی داشــت و امروز به ســودآوری بالغ بر 
110 میلیارد تومان رسیده است، آیا این اقدام نادرستی 

بوده است؟
ربیعی ادامه داد: اکنون شرکت های زیان ده بسیاری 
وجــود دارد که نمونه آن فقط در اســتان تهران به ۳4 
شرکت زیان ده می رسد. اگر قرار به کار اقتصادی بود بنده 
باید کارگران را اخراج می کردم اما به فکر تثبیت شرأیط 

و ایجاد شغل بودم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی بخش 
اول صحبت هایش، گفت: این وزارتخانه به دنبال کاهش 
و نســبی شــدن فقر، ایجاد عدالت و افزایش مهارت و 
توانمندسازی و بهبود شرأیط است که فکر می کنم با 

توجه به شرأیط توانسته حرکت موفقی داشته باشد.
مخالفان استیضاح وزیر کار چه گفتند

اظهارات علی ربیعی که تمام شد مخالفان استیضاح 
پشــت تریبون مجلس آمدند و جهانبخش محبی نیا 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلساولین مخالف 
استیضاح بود. او گفت: بنده ضمن این که نسبت به برخی 
از اقدامات آقای ربیعی انتقــاد دارم، اما باید بگویم که 
ایشان جزو فعالترین وزرا بوده است. ما از وزرأی زیادی 
گله مند هستیم اما باید مدیریت وزیر مورد ایضاح قرار 
گیرد. عده ای درخصوص گذشته ربیعی سخن گفتند. 
ربیعی فرزند جوادیه اســت و در خانواده ای فقیر رشد 
کرده است. زمانی که شتاب انقالب مانند بهمن سرعت 
پیدا کرد و تمامی نیازهای نهفته در تاریخ دهان باز کرد، 

در کردستان من شاهد بودم که ربیعی به عنوان یک نگاه 
جامع به سراغ امنیت رفت.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران هم به عنوان 
مخالف استیضاح وزیر کار گفت: آیا همه مشکالت فقر و 
موضوعات اجتماعی ما باید توسط ربیعی بر طرف شود؟ 
جامعه کارگری از ربیعی حمایــت کرده اند.زمانی که 
سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی بود و ما در مجلس 
هشتم بودیم و یادمان هست که چگونه می خواستند 
پول این ســازمان را میان برخی از نمایندگان تقسیم 
کنند. حاال عده ای می گوینــد ربیعی همچنین کرده 
اســت؛ من از ربیعی ماجرا را پرســیدم، او گفت ما به 
بعضی از نمایندگان وام بانک رفاه دادیم که با دو ضامن 
وام بگیرند. این چه اشــکالی دارد؟ اصال قابل مقایسه 
است با کار سعید مرتضوی؟ می گویند ربیعی البی گر 
قوی است، واهلل قسم! من تا حاال در این رابطه صحبت 
نکرده و توجیه نشدم. خودم خواستم از ربیعی به عنوان 
بچه انقالب دفاع کنم. افتخار کنیــد ربیعی روزی در 
وزارت اطالعات بوده، االن ما به وزیر اطالعات فعلی هم 
افتخار می کنیم. این حرف ها را کسانی می زنند که در 

کابینه های قبلی سمت داشته اند.
هرگز نگفتم در فالن ستاد انتخاباتی بودم 

وزیر تعــاون،  کار و رفاه اجتماعــی در بخش پایانی 
اظهاراتش درباره ابهامات مطرح شده درخصوص بانک 
رفاه کارگران، گفت: می گویند که چرا تأمین اجتماعی از 
بانک پول قرض می گیرد. ما سالی ۲0 هزار میلیارد تومان 
باید به تأمین اجتماعی بدهیم که چاره ای جز این نداریم. 
اگر دولت در بودجه این اعتبارات را اختصاص نداد، خوب 
شــما اختصاص می دادید. ربیعی افزود: این که یکی از 
دالیل استیضاح را ســقوط هواپیمای آسمان عنوان 
می کنند در شرأیطی است که سه هفته قبل برخی از 
دوســتان به بنده پیامک می دادند که می خواهند من 
را اســتیضاح کنند، پس اســتیضاح ربطی به شرکت 
هواپیمایی آســمان ندارد. ولی به هرحال بنده به دلیل 
تمامی اتفاقات از سانچی تا کارگران،  معدن کاران و همه 
اتفاقات مربوط به بنگاه ها و معادنی که به من تحمیل 
کردند عذرخواهی می کنم. ربیعی در پایان گفت: بنده 
در فقر بزرگ شده ام و در کارخانه ها کارگری کردم. اولین 
اعتصاب کارگران در کارخانه ها را قبل از انقالب سامان 
دادم. امروز در حوزه اجتماعــی دانش دارم،  کارگران را 
همچون کارفرمایان خود می دانم. از آنچه در زندگی در 
پای آن ایستاده ام عدول نکردم و هرگز این دروغ بزرگ 
را نگفتم که در فالن ستاد انتخاباتی بودم و بعد بروم در 

جای دیگری بگویم که عنوان دیگر داشتم.

جلسه صبح و بعدازظهر دیروز مجلس شورأی اسالمی به استیضاح وزیر کار و وزیر راه اختصاص داشت میز خبر

رئیس جمهوری در دیدار با وزیر اقتصاد جمهوری ربیعی وزیر ماند
آذربایجان: 

ایران و جمهوری آذربایجان هیچگاه 
برأی هم تهدید نبوده و نخواهند بود

شهروند| حسن روحانی روابط دو کشور ایران و 
جمهوری آذربایجان را رو به گسترش و درراستای 
منافع دو ملت دانســت و بر ضــرورت تالش برأی 
توســعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناســبات و 

همکاری های تهران – باکو تأکید کرد.
حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار با »شاهین 
مصطفی اف« وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، اراده 
دولت ها و ملت های ایــران و جمهوری آذربایجان را 
در توسعه مناسبات و همکاری های فی مابین حایز 
اهمیت برشمرد و از تالش های سفرا و مسئوالن دو 
کشور در کمیسیون مشــترک همکاری های ایران 
و آذربایجان تقدیر کرد. رئیس جمهوری با اشاره به 
دعوت رسمی همتای خود برأی سفر به جمهوری 
آذربایجان در آینده نزدیک، اظهــار امیدواری کرد 
که این سفر موجب توسعه بیش از پیش دوستی ها، 
همکاری ها و روابط دو کشور شــود. دکتر روحانی 
خاطرنشان کرد: تاریخ و فرهنگ ایران و جمهوری 
آذربایجان به هم پیوند خورده و باید تالش کنیم تا 
دو ملت از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز 

پیوندهای ناگسستنی با هم داشته باشند.
رئیس جمهوري با تأکید بر این که توسعه ثبات و 
امنیت در جمهوری آذربایجان را در راستای تقویت 
ثبات و امنیت خود قلمداد می کنیم، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان هیچگاه برأی 
هم تهدید نبوده و نخواهند بود. روحانی با اشــاره به 
لزوم تشــویق بخش های دولتی و خصوصی برأی 
توسعه همکاری ها و ســرمایه گذاری های مشترک 
گفت: امروز دو کشور در بخش های مختلف ازجمله 
صنعتی، داروســازی، ســاخت خودرو، کشاورزی 
و گردشــگری روابط خوبی با هم دارنــد و در دیگر 
بخش ها ازجمله ترانزیت و همکاری های مشترک در 
دریای خزر نیز گام های مشترکی در راستای توسعه 
مناسبات برداشته شده است. رئیس جمهوري با بیان 
این که اقدام مشــترک ایران و آذربایجان در تکمیل 
راه آهن رشــت- آســتارا و کریدور شمال – جنوب 
به دیگر کشــورهای منطقه نیز کمک خواهد کرد، 
اظهار داشت: ایران و جمهوري آذربایجان می توانند 
در آینده به شــاه راهی برأی اتصال مناطق آســیا و 
آفریقا به شمال اروپا تبدیل شوند. روحانی همچنین 
بر لزوم ادامه رأیزنی و همکاری مسئوالن دو کشور 
در راســتای تدوین رژیــم حقوقی دریــای خزر و 
برنامه ریزی برأی ساماندهی فعالیت های مشترک 

اقتصادی در این منطقه تأکید کرد.

سخنگوی دولت: 

اگر در وزارتخانه کسی انقالبی نیست 
باید اخراج کنیم؟

دولت| ســخنگوی دولت تأکید کرد: ما کسری 
بودجه نداریم اما چون دخلمــان با خرجمان یکی 
نیست، آرام تر هزینه می کنیم. محمدباقر نوبخت در 
نشست خبری هفتگی خود اعالم کرد: کسری بودجه 
با عدم تحقق بودجه متفاوت اســت. کسری بودجه 
یعنی منابع تأمین نشود، اما وقتی منابع تأمین نشود 
و ما مصارف را کم کنیم، دیگر کسری بودجه نداریم 
و عدم تحقق بودجه داریــم. وی با بیان این که همه 
منابع بودجه تحقق پیدا نکرده است و ما هم مصارف 
را کاهش داده ایم تا کســری بودجه نداشته باشیم، 
گفت: بنابرأین کسری بودجه نداریم. سخنگوی دولت 
با بیان این که وزرا معاونان خود را با دقت الزم انتخاب 
می کنند، اظهار کرد: وزرا دقت الزم را دارند در بحث 
بدنه هم نمی شود دســت زد، بهتر است کلی گویی 
نکنیم و مصداقی سخن بگوییم. وی ادامه داد: اگر در 
وزارتخانه کسی انقالبی نیست باید اخراج کنیم؟ باید 

در این مورد در چارچوب قانون اقدام کنیم.

 آیت اهلل جنتی
باز هم رئیس مجلس خبرگان شد

مهر| آیت اهلل جنتــی با 66 رأی بــرأی دومین  
ســال پیاپی رئیس مجلس خبرگان شد. انتخابات 
هیأت رئیســه مجلــس خبــرگان، مهمتریــن 
دستورکار اجالســیه مجلس خبرگان بود که طی 
آن، ریاســت آیت اهلل جنتی تمدید شــد. در ادامه 
رأی گیــری برأی هیأت رئیســه مجلس خبرگان، 
آیت اهلل  هاشمی شــاهرودی بــا ۷۲ رأی و آیت اهلل 
موحدی کرمانی با ۷0 رأی به ترتیب به عنوان نواب 
اول و دوم انتخاب شــدند. همچنیــن نمایندگان 
مجلس خبرگان، ســیداحمد خاتمی را با ۵0 رأی 
و آیت اهلل کعبی را با 4۲ رأی به عنوان منشــی های 
هیأت رئیســه برگزیدنــد. در رأی گیــری بــرأی 
انتخاب منشی ها، آیت اهلل کعبی جایگزین آیت اهلل 

دری نجف آبادی شد.

 الیحه بودجه
دوباره به مجلس بازگردانده شد 

ایلنا| دیروز شورأی نگهبان نظر خود را در مورد 
الیحه بودجه  ســال 1۳۹۷ کل کشــور اعالم کرد. 
پس از بررسی اصالحات انجام شده از سوی مجلس 
محترم، نظر نهایی شورأی نگهبان درخصوص الیحه 
بودجه  سال 1۳۹۷ کل کشور بدین شرح اعالم شد: 
با توجه به این که در بند الحاقی ۲ تبصره 11 اصالحی 
به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به 

قوت خود باقی است.

 سخنگوی سپاه
ادعای حمید بقایی را رد کرد

 ایسنا| سخنگوی سپاه ادعای یکی از محکومان 
محاکم قضائی علیه یکی از فرماندهان سپاه را رد کرد. 
در پی ادعای مطرح شده توســط یکی از محکومان 
محاکم قضائی در نامه به یکی از فرماندهان عالیرتبه 
و محبوب ســپاه مبنی بر »رد اتهام وارده درخصوص 
دخل و تصرف شــخصی در وجوه بیت المال« که در 
سایت خبری حامی وی منتشر شــده است، سردار 
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومــی کل ســپاه طرح این گونــه ادعاهای 
بی اساس را حرکتی نخ نما شده خواند و اظهار کرد: رأی 
محاکم قضائی براساس مدارک مستند، مستدل، دقیق 
و قوی صادر می شــود و فرافکنی و طرح سناریوهای 
تکراری علیه نهادها و اشــخاص در کشور بار جرأیم 

متهمان را کاهش نمی دهد.
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به گزارش سایپا نیوز؛محسن جهرودی در مراسم تحویل 
۲00 دستگاه خودرو تجاری که باحضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، رئیس سازمان اســتاندارد و جمعی از مدیران و 
معاونان وزارت صنعت و مدیران گروه ســایپا برگزار شد، 
اعالم کرد که گروه سایپا با مشارکت شرکت های سایپادیزل 
و زامیاد ۲۵ درصد از ســهم نوسازی ناوگان کشنده و باری 
کشــور را به خود اختصاص داده و قصد دارد سال آینده با 
جایگزینی هشت هزار دستگاه خودرو در این حوزه، سهم 
خود را افزایش دهد. به گفته مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا، با برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برنامه فروش شرکت سایپادیزل منتفی شده و این شرکت 
همچنان زیرمجموعه گروه سایپا باقی خواهد ماند. جهرودی 
همچنین اعالم کرد که با توجه به انتخاب گروه ســایپا به 
عنوان هســته اصلی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده 
تجاری، این گروه اهداف دولت و وزارت صنعت را در زمینه 
اجرأی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری را به دقت 

اجرا خواهد کرد.
وی در ادامه به دســتاوردهای گروه ســایپا در سال ۹6 
اشاره کرد و گفت: » افزایش تولید خودرو به صورت روزانه 
و هفتگی، شکستن رکورد تولید پنج ساله در دی ماه امسال، 
توسعه کسب و کار در گروه و بهره برداری از ظرفیت قطعه 
سازان و پیگیری مذاکره با شــرکت رنو جهت جایگزینی 

خودرو پرأید از جمله دستاوردهای سال جاری است.
تولید خودروی برقی، ارتقای سطح کیفی محصوالت، 
افزایش پاسخ گویی به تعهدات مشتریان و برنامه ریزی برأی 
توسعه تحقیق و توسعه از دیگر دستاوردهای این گروه در 
سال جاری عنوان شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
همچنین وعده داد که این گروه قصد دارد در ســال آینده 
عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه را از آن خود کند. 
تحویل ۲00 دستگاه خودرو تجاری به مشتریان در راستای 
اجرأی طرح جایگزینی خودروهای فرســوده ســنگین و 
براســاس برنامه دولت یازدهــم و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و گروه خودروســازی سایپا به عنوان هسته 

اصلی اجراکننده این طرح انتخاب شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم 
تحویل 200 دستگاه خودرو تجاری:

سایپا سال آینده سهم باالیی در تولید 
خودروی های تجاری خواهد داشت
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