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عراقچی پس از جلسه کمیسیون برجام:رئیس قوه قضائیه:

معامله قرن
به شکست 
می انجامد

انتظارتمان
به طور کامل 

تحقق نیافته است

مقصراصلی
پروندههایفساد

اقتصادی

صادراتنفتایران
وبهافزایش ر

است

همین صفحههمین صفحه

خانواده  از  با جمعی  ددیدار  در  قضائیه  قوه  رئیس 
شهدا گفت: ما فکر می کنیم در این دوره معامله قرن 
به شکست و به آزادی فلسطین منجر شود. فکر ما در 

راستای اراده الهی است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی 
حضرت  گفت:  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  جمع  در 
دین  مقابل  در  شما  اگر  فرمودند  )ره(  خمینی  امام 
ما بایستید ما در مقابل همه دنیای شما می ایستیم. 
می خواهد  که  اراده ای  یک  اراده هاست،  جنگ  این 
خدا را در زندگی حاکم کند و یک اراده که می خواهد 
بشر  زندگی  در  استکبار  و  خودمحوری  خودخواهی، 
باطل  مقابل  در  می خواهد  حق  جبهه  و  باشد  حاکم 

همیشه ایستادگی کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: سخن آن است که ما در 
به جنگ  تن  راحت طلبی،  روحیه  باشیم،  کدام جبهه 
بدر  مانند جنگ  بوده  بودن همیشه  تماشاگر  ندادن، 
و  تسلیم خواسته های دشمن  که  انسان هایی  احد،  و 
راهی که  راه حل چیست؟  اما  اسیر نفس شده اند.  یا 

شهدا به ما آموختند که در مسیر حق پافشاری کنیم.
وی در ادامه و با بیان اینکه بارها مقام معظم رهبری 
و  دادند  اختصاص  مذاکره  مسأله  به  را  خطبه  یک 
تحلیل های بسیاری کردند که مذاکره هیچ سودی ندارد 
این  است  این  در  سخن  گفت:  دارد،  هم  زیان  بلکه 
بیان می شود که  دنیا  تحلیل  امروز طبق  اقتداری که 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه حرف اول را می زند 
مثل کاری که سپاه با پهپاد متجاوز آمریکایی کردند. 

یکی از درس هایی بود که به دشمن دادند.
این عزت  آیا  که  این سوال  با طرح  رئیسی  آیت الله 
امروز ما با مذاکره پیدا شد؟ گقت: تحلیل مقام معظم 
بارها فرموده اند که مذاکره  رهبری نیز همین است و 
هم  دشمن  داریم  راهبردی  امتداد  یک  ما  است.  سم 
دشمن،  راهبردی  امتداد  دارد.  راهبردی  امتداد  یک 

آل خلیفه و آل سعود است.
و  اشاره  قرن  معامله  به  موسوم  موضوع  به  وی 
تصریح کرد: ما فکر می کنیم در این دوره معامله قرن 
به شکست و به آزادی فلسطین منجر شود. فکر ما در 

است  الهی  اراده  که  آنچه  و  است  الهی  اراده  راستای 
اتفاق خواهد افتاد.

به  خطاب  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خانواده شهدا افزود: آثار خون شهیدان شما امروز در 

جامعه دیده می شود.
ایران  ضد  جهان  رسانه های  تمام  امروز  گفت:  وی 
هستند، اما بیداری در تمام جهان رخ داده این بیداری 
از کجا آمده است خداوند به برکت خون شهیدان از 

جهان و منطقه جهل زدایی کرده است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: مردم یمن همان مردم 
هستند، اما چه شده است که همین مردم با شکم های 
گرسنه مقاومت می کنند و رژیم سعودی را مستاصل 

کرده اند.
پرچمدار  شهدا  خانواده  اینکه  بیان  با  رئیسی 
ارزشمند  جایگاه  این  گفت:  هستند،  نظام  ارزش های 
است به نحوی که امروز خانواده های شهدا سرمایه های 
آن ها  فرزندان  و  می شوند  محسوب  انقالب  بی بدیل 
رویش های زیاد و مثال زدنی در تمام عرصه ها داشتند.

وی افزود: رمز بقای شهیدان، وجه الله است و همه 
چیز از بین می رود جزء وجه الله که بقا دارد.

می خواهند  که  کسانی  افزود:  قضائیه  قوه  رئیس 
و  کنند  حرکت  قرآن  مسیر  در  باید  باشند،  کریم 
آن  جلوه  که  می دهد  انسان  به  جایگاهی  کرامت 
بخشش است و این بخشش در ایثار مال، جان و 
آبرو جلوه می کند؛ شهیدان ما نیز قبل از اینکه به 
مقام شهادت برسند، به مقام کرامت رسیده بودند 
و از آنچه خداوند به آن ها داده بود، از جمله جان و 

مال و آبرو دست کشیدند.
پیدا  ارتقاء  صبر  وسیله  به  انسان  گفت:  وی 
صبر  انبیاء  در  خداوند  جلوه  مهمترین  و  می کند 
آن ها  از  آثاری  عالم  در  که  افرادی  تمام  و  است 
باقی مانده است دارای صبر بودند، جوانان ما هم 
در جبهه های جنگ صبوری کردند و شهید شدند، 
به  ایستادند،  دشمن  مقابل  نشدند،  تسلیم  اما 
دشمن  تسلیم  اما  رسیدند،  اسارت  یا  شهادت 

نشدند.

  
دهقانی خبر داد؛

ایران نامه شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی را به شورای 
امنیت برد

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه ایران طی 
نامه ای شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان را به شورای 

امنیت برد.
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
غالمحسین دهقانی معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور 
خارجه ایران طی نامه ای شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان 
را به شورای امنیت برد. پس از این تجاوز و سرنگونی یک پهپاد تجسسی 
آمریکا به قلمرو هوایی ایران، وزارت امور خارجه در نامه ای شکایت خود 
را به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان برد و بر اساس 
ماده ۵۱ منشور ملل متحد به این تجاوز شکایت کرد. در این نامه ایران 
متذکر شده است که در صورت تکرار اقداماتی از این دست ایران دفاع 
از مرزهای آبی خود و مقابله با هرگونه تجاوز را حق خود می داند. طرف 
آمریکایی ادعا می کند که این پهپاد وارد حریم هوایی کشورمان نشده است 
که البته هرگز نمی تواند چنین ادعایی را ثابت کند چون این پهپاد پس از 
انهدام در خاک ایران سقوط کرد. دهقانی با اشاره به شکایت ایران به 
خاطر تحریم های آمریکا در دیوان دادگستری الهه نیز گفت: این دیوان 
در قرار موقتی تحریم های آمریکا علیه کشورمان بویژه در زمینه غذا و دارو 

را محکوم کرده است.
طبق این قرار موقت دیوان دادگستری الهه آمریکا باید در زمینه نقل و 
انتقاالت مالی ایران بویژه در زمینه تهیه دارو تسهیل کند در حالی که هم 

اکنون در عمل آمریکا با فشار حداکثری در این خصوص عمل می کند.
ایران دفاع از حق مشروع خود را در این زمینه از طریق گزارشگر دیوان 

دادگستری الهه پیگیری می کند. 

سخنگوی دولت صعود تیم ملی والیبال را تبریک گفت
تهران- ایرنا- علی ربیعی سخنگوی دولت جمعه شب در توئیتی پیروزی 
تیم ملی والیبال مقابل صربستان و صعود به مرحله نهایی لیگ ملت ها 

را تبریک گفت.
ربیعی در توئیت خود با تبریک این صعود تصریح کرد: امروزه مردم 
بیش از همیشه به خبر خوب و موفقیت ها نیاز دارند. سعود تیم ملی 

والیبال خبرخوبی است که آن را به هموطنانم تبریک می گویم.
تیم ملی والیبال ایران امروز )جمعه( با پیروزی مقابل صربستان، صعود 

خود به مرحله نهایی لیگ ملت ها را قطعی کرد.
ایران از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در بلغارستان به مصاف صربستان رفت و با 
نتیجه سه بر یک این تیم را شکست داد. ست های اول، سوم و چهارم این 
بازی با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران رقم خورد 

و صربستان فقط در ست دوم با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد.
ایگور کوالکوویچ در این بازی تیم خود را با ترکیب سعید معروف، امیر 
غفور، سیدمحمد موسوی، علی شفیعی، میالد عبادی پور، پوریا فیاضی و 

محمدرضا حضرت پور روانه میدان کرد.
با این نتیجه، تیم ملی ایران با ۱۱ برد و ۳۳ امتیاز پیش از برگزاری دیگر 
مسابقات روز نخست هفته پنجم، در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. 
به این ترتیب صعود ایران به مرحله نهایی مسابقات قطعی شد و دو بازی 
بعدی ایران با بلغارستان و آمریکا فقط در تعیین جایگاه نهایی این تیم در 

مرحله مقدماتی تأثیرگذار است.

اخبار

روزنامه صبح ایران

تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ 
و ارز آزاد

تهدیدهای ترامپ را 
جدی نگیرید
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برجامدنیارابهمکانیامنتبدیلمیکند
ترزا می:

شك در مقابل باور

عراقچی پس از جلسه کمیسیون برجام:

انتظارتمان به طور کامل تحقق نیافته است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اینستکس عملیاتی شده و ۲ سه 
تا ۳ مورد کاری هم االن در حال انجام شدن است و به زودی ظرف روزهای 

آینده تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد.
وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس  سید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه درباره نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در جمع خبرنگاران 
گفت: ما امروز یک جلسه طوالنی داشتیم بیش از سه ساعت، در مجموع 
جلسه مثبت و سازنده ای بود و نسبت به جلسات گذشته ما یک گام به 
جلو به شمار می آید، البته هنوز تا خواسته های جمهوری اسالمی فاصله 
قابل توجهی وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری اسالمی 

ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با این حال قدم های رو به جلویی که 
در کمیسیون برداشته شد را بررسی کامل خواهیم کرد و من اینها را به 

تهران منتقل خواهم کرد و هرگونه تصمیم گیری با تهران خواهد بود.
معاون وزیر خارجه درباره مباحثی که در نشست امروز وین درباره آن 
بحث شد نیز عنوان کرد: مهمترین موضوعی که در این جلسه بحث شد، 
بود. سه  کردند،  اروپایی ها درست  که  مالی  کانال  و  اینستکس  موضوع 

کشور اروپایی توضیحات مبسوط و مفصلی را در این زمینه دادند.
عراقچی گفت: اینستکس االن دیگر عملیاتی شده و ۲ سه تا ۳ مورد 
کاری هم االن در حال انجام شدن است و به زودی ظرف روزهای آینده 

تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه کشورهای اروپایی 
دیگری هم اظهار عالقه کردند به عنوان سهام دار به این مکانیسم و شرکت 
محلق شوند، بیان کرد: کشورهای اروپایی در نظر دارند اعتباراتی را برای 

اینستکس در نظر بگیرند و االن در حال حاضر به روی همه کشورهای 
اروپایی باز است و آنها می توانند از طریق آن با ایران معامله انجام دهند.

هم  دیگر  روی کشورهای  به  اینستکس  که  دادند  قول  داد:  ادامه  وی 

باز شود و این کشورها نیز بتوانند از طریق این سازوکار با ایران معامله 
داشته باشند.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه این پروسه شروع شده است، 
یادآور شد: اگرچه این پروسه خیلی دیر شروع شده و کمتر از انتظارات 
ماست، ولی االن مراحل نهایی خود را طی می کند و به مرحله عملیاتی 

شدن، رسیده است.
ایران  از  نفت  خرید  اینکه  بدون  البته  شد:  متذکر  حال  عین  در  وی 
شود،  گرفته  نظر  در  اینستکس  برای  خاصی  اعتبارات  یا  بگیرد  صورت 
انتظار  انتظارات ما را برآورده کند.  اینستکس نمی تواند به صورت کامل 
داریم کشورهای اروپایی به صورت جدی بحث فروش نفت ایران را هم 

مدنظر داشته باشند.
عراقچی با بیان اینکه انتظارات ما به صورت کامل برآورده نشده است، 
گفت: فکر می کنیم قدم های مثبتی که برداشته شده، ارزش بررسی کردن 

را دارد، لذا من اینها را به تهران منتقل خواهم کرد.
معاون سیاسی وزیر خارجه با ذکر این نکته که غیر از موضوع اینستکس 
ما در بحث راکتور اراک هم پیشرفت های خوبی داشتیم، اظهار داشت: 
این  زمانی مشخص شده ساخت  در جدول  که  کردند  تعهد  اعضا  همه 

راکتور جدید به پایان برسد.
وی با بیان اینکه در برخی حوزه های دیگر پیشرفت هایی داشتیم، اظهار 
کشورهای  خارجه  وزرای  جلسه  شد  گرفته  تصمیم  نهایت  در  داشت: 
باقیمانده در برجام به زودی برگزار شود. درباره محل و زمان دقیق آن 
تصمیم گیری نشده است، از طریق مجاری دیپلماتیک تصمیم گیری و به 

اطالع خواهد رسید.

تنبلیاجتماعی
ریشهدرخلقیاتتاریخی

جوامعدارد

قاطعیتتهران
درتداومکاهشتعهدات

برجامی
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