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 واکنش رئیس قوه قضاییه به تجمعات متعدد کارگران

 برخی در پوشش
 اعتراضات کارگری،  اهداف 
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 مرکل: 

 یک گام بلند 
 در جلوگيری از تشدید 
تنش  با ایران برداشتيم

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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سخنگوی دولت از فروش نفتکش آدریان دریا )گریس1( و نفت آن 
روی دریا خبر داد و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت کشتی آدریان 
و اینکه آیا مقصد بعدی این کشتی سواحل قطر خواهد بود، اظهار کرد: 
مقصد کشتی را صاحب نفت آن مشخص می کند و برای این موضوع نیز 
با ما هماهنگی انجام نمی شود. مطمئن هستیم که در نهایت صاحب 

نفت کشتی مقصد نهایی را اعالم می کند اما ما اطالعی نداریم.
علوی درباره مازیار ابراهیمی به مجلس توضیح می دهد

علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود همچنین رابطه با عدم 
پاسخگویی وزارت اطالعات نسبت به مســئله مازیار ابراهیمی گفت: 
آقای علوی در مجلس حاضر خواهد شــد و همه ابعاد مســئله را باز 
خواهند کرد. اجازه دهید وزیر محترم خودشان ورود کنند و پاسخ الزم 

را بدهند. این پاسخ قطعا قابل انتشار خواهد بود.
 برخی دستگاه ها تاکنون برای 

اعالم حقوق مدیران همکاری نکرده اند
وی در رابطه با عدم انتشــار حقوق مدیران قوه قضائیه، اظهار کرد: 
براســاس مصوبه دولت اعالم حقــوق مدیران در همه ســطوح باید 
بارگذاری شود. سازمان اداری و اســتخدامی اعالم آمادگی کرده که 
ســامانه برخط را هم راه اندازی کند و دولت کار را به جلو می برد. البته 

برخی دستگاه ها تاکنون همکاری نکرده اند که انتظار داریم به قانون 
عمل کنند.

 در مورد سازمان خصوصی سازی گزارشی 
از تخلف دریافت نکردیم

وی در خصوص بازداشــت دو مدیــر دولتی خصوصی ســازی و 
مدیر ایران خــودرو در هفته های گذشــته گفت: در مورد ســازمان 
خصوصی ســازی ما هیچ گزارشــی مبنی بر تخلف دریافت نکردیم و 
دوستان به تدین و صداقت ایشان معتقد هستند. آنچه در مورد ایشان 
مطرح شــده بحث ایران ایرتور و مجموعه مغان بود. آقای دژپســند 
واگذاری ایران ایرتور را جزو افتخارات واگذاری دانسته اند و و دوستان 
وزارت اطالعات هم تایید کرده اند که هیچ نفع شخصی وجود نداشته 

است.
 مدیرعامل ایران خودرو برای عدم همراهی 

در قیمت گذاری عزل شد
سخنگوی دولت تاکید کرد: ممکن اســت برخی تصمیم ها مورد 
ضرر و زیان شده باشد که تخلفی در آن صورت نگرفته است. براساس 
اطالعاتی که گرفته ایم هیچ نفع شــخصی در این رابطه وجود نداشته 
است. اینکه چه کسی باید قضاوت کند، بحث گسترده ای است. روزی 
قوه قضاییه دادسراها را ادغام کرد بعد گفتند تصمیم درستی نبود. کار 

مدیر تصمیم گیری است.
وی گفت: من باید بگویم که ایشــان فرد صادقی اســت. در مورد 
ایران خودرو هم باید تاکید کنم که وزیر صمــت برای عدم همراهی 
در قیمت گذاری ایشــان را عزل کردند و ما گزارشی از تخلف نداریم. 

بنابراین در مورد ایران خودرو هم بحث ما تنها گرانی بود.
اظهارات شمخانی درباره برجام موضع دولت نیست

وی در خصوص اظهارات علی شمخانی مبنی بر اشتباه در امضای 
برجام نیز اظهار کرد: جناب آقای شــمخانی تاکید کردند نظرشــان 
شخصی است و این موضع دولت نیســت و دولت معتقد است امضای 

برجام نه تنها برای منافع ملی بلکه برای صلح جهانی مهم بوده است.

خبر

ربیعی خبر داد؛

ایران »آدریان دریا« و نفتش را یکجا فروخت

سفر غیرمنتظره وزیر و اظهارات سربسته 
رئیس جمهور؛

 صدای  پای 
»مذاکره«  می آید؟

سياست 2

سفر غیرمنتظره و ناگهانی ظریف به فرانسه در حالی که سران هفت 
کشــور صنعتی جهان ازجمله آمریکا، در این کشور مشغول برگزاری 
نشست جی 7 بودند، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است؛ از تعریف 
و تمجیدها از دیپلماســی ظریف گرفته تا دلواپسی هایی که دیروز به 

دنبال اظهارات حسن روحانی، شدت گرفتند. 
رئیس جمهوری دیروز در همایش دســتاوردهای دولت در توسعه 
زیرساخت های روســتایی، حرف هایی زد که بسیاری آن را به معنای 
نزدیکی صدای پای مذاکره تعبیر کردند. او با بیان اینکه »دولت برای 
حل مشکالت از هیچ مسیری کوتاهی نمی کند و برای منافع کشور از 
هر ابزاری باید استفاده کرد«، گفت: »اگر بدانم که به جلسه ای بروم و با 
کسی مالقات کنم که در نتیجه کشور آباد شده و مشکالت مردم حل 
می شــود، دریغ نمی کنم؛ اصل منافع ملی ما است.« هرچند که علی 
ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش 
که آیا منظور رئیس جمهور از این حرف ها این اســت که مذاکره ای با 
آمریکا در دستور کار است، گفت: »صحبت آقای روحانی کلی است و به 

معنای این نیست که ما مذاکره ای را در دستور کار داریم.«
هرچه ما می گوییم آنها می گویند مذاکره چه خاصیتی دارد؟

اما به رغم پاســخ ســخنگوی دولت، رئیس جمهوری در همایش 
مذکور، حرف های دیگــری زد که مکمل اظهــارات ابتدایی اش بود. 
روحانی گفت: »گویــی در گوش بعضی هــا پنبه اســت و هر چه ما 
می گوییم آنها می گویند مذاکره چه خاصیتی دارد؟ بعد از مذاکره به 
جای یک میلیون بشکه نفت، دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت صادر 

کردیم. میلیاردها دالر به کشور آوردیم...

ربیعی خبر داد؛

ایران »آدریان دریا« و نفتش را یکجا  فروخت
همين صفحه

شهرنوشت 6

18مهر درهای استادیوم به روی زنان باز می شود؛

ویترینی برای فیفا  یا شروعی امیدبخش؟


