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ایران را به دالیل حقوق 
بشری تحریم کنید

تشکیل پرونده برای 
روحانی به اتهام افزایش 

قیمت دالر

نگاهی به 5 مسابقه امروز لیگ برتر

 هیجان در اوج، 
هراس در قعر! 

فقط ۳۰درصد کارگران ساختمانی بیمه اند

هیاهوی بسیار برای هیچ

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران:

وزارت کشاورزی رفع 
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را به رسمیت نمی شناسد
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سياست 2

 رئیسی در سفر یک روزه به قم 
 برای دیدار با مراجع تقلید:

 عميقا باور دارم اصالح روند
 موجود امکانپذیر است

شهرنوشت 6

 باز هم درگیری ماموران شهرداری برای 
 تخریب آلونک های حاشیه نشین ها؛ 

 ایستاده بر آخرین
 سنگر زندگی
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دبیرکل مجمــع مدرســین و محققین حوزه علمیــه قم گفت: 
عده ای می خواهند بگویند هرچه از سوی دیگران مطرح شده به درد 
نمی خورد و ما می خواهیم یک چیز جدیدی مثًا واقعیت اســام را 

پیاده کنیم.
آیت اهلل سید حســین موســوی تبریزی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنــا، درباره این که پــس از برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و مشخص شدن رئیس جمهور ۴ سال آینده کشور 
عده ای عنوان کردند برای اولین بار است که در کشور دولت اسامی 
به وجود می آید، گفت: این ها را باید از خودشان بپرسید من نمی دانم، 
چنین حرف هایی بی پایه اســت و من نباید جواب بدهم. البد این ها 
خوابی دیده اند یا اینکه اســام را می خواهند عوض کنند و حکومت 
اسامی جدید و من درآوردی درست کنند و بگویند که ما می خواهیم 

آن را اجرایی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: البته من هم معتقد هســتم آن حکومت 
اسامی که امام و شهدا دنبالش بودند که حتی  ممکن است در قانون 
اساسی اولیه اشکاالتی باشد اما تاســیس شد، بسیار بسیار قوی تر از 

حرف هایی بود که این روزها زده می شود.
 دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم خاطرنشان 
کرد: متاسفانه ما به آن نهایت ایده آل قانون اساسی، مرام  و فرمایشات 
حضرت امام و شــهدا  نرسیده ایم، حاال اگر کســانی که این مطالب 
را عنوان می کنند منظورشــان این باشــد کــه می خواهیم به آن 
کمال برســیم این مطلب دیگری اســت، اما این که تا حاال اسامی 
نبوده اســت، این را کســانی البد مطرح می کنند که از اســام یک 
توقعات دیگری داشــته اند که تا این لحظه نرسیده اند حال می تواند 
توقع مــادی یا االهی باشــد، مــن نمی دانم، اما برداشــت از حرف 
 این ها این اســت که تا امروز اســام به درســتی عمل نشده است

 و اسامی نبوده است. 

 وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که این روزها صداوسیما 
برنامه هایی را می ســازد که در آن ها مطرح می کنند روسای جمهور 
گذشــته به دردنخور بوده اند این رفتارها را چگونه می توان ارزیابی 
کرد، اظهار داشت: این کارها را گروه های سیاسی که در صدا و سیما 
هم حاکم هستند انجام می دهند در این رفتارها رقابت های سیاسی 

حاکم است. 
موســوی تبریزی ادامه داد: این  عده می خواهند برای آیندگان 
بگویند هرچه دیگران چه به عنــوان اصاح طلب و غیر اصاح طلب 
مطرح کرده اند از آنها گذشته است و به درد نمی خورد و ما می خواهیم 
یک چیز جدیــدی مثًا واقعیت اســام را پیاده کنیــم؛ که ممکن 
اســت از این حرف ها زده باشند. وی خاطرنشــان کرد: البته این ها  
به خاطــر گرفتن حاکمیت یکدســت که امســال در انتخابات یک 
مقداری از آن را به دســت آورده اند، اســت. حال  ممکن است از این 
حرف ها زده باشــند اما نمی شــود روی این حرف ها حساب کرد که 
 واقعیت دارد، این حرف ها مسائلی نیســت که جواب بدهیم چرا که 

یک خواب و خیال است.

خبرگزاری رویترزاعام کرد: واشنگتن 
۸ نهاد مرتبط با صــادرات اقام آمریکایی 
به ایران را در لیست ســیاه اقتصادی خود 

قرار داد. 
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از 
رویتــرز وزارت بازرگانــی آمریــکا ۱۴ 

شــرکت چینــی را بــه اتهامــات حقوق 
 بشــری در لیســت ســیاه خــود قــرار 

داده است.
ایــن خبرگــزاری در ادامه نوشــت که 
آمریــکا در مجمــوع ۳۴ نهــاد روســی و 
ایرانی و پنج نهادی که به طور مســتقیم از 

برنامه مدرن ســازی نظامی چین حمایت 
 می کننــد را در لیســت تحریم های خود 

قرار داده است.
این فهرست شامل هشت نهادی می شود 
که صادرات اقــام آمریکایی بــه ایران را 

تسهیل کرده بودند.

گفتوگو

خبر

موسوی تبریزی در گفت وگو با ایلنا: 

 اینکه می گویند می خواهیم واقعیت اسالم را پیاده کنیم،
 خواب و خیال است

۸ نهاد مرتبط با صادرات اقالم آمریکایی به ایران در لیست سیاه واشنگتن 

قیمت تمام شده هر کیلو شیر برای دامداران ۶۹۲5 و میانگین فروش آن ۴۹۰۰ تومان است

 زیان دهی تولید در ایران؛ 
از خودرو تا شیر 
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اسالم قلعه سقوط کرد

صدای پای طالبان 
بیخ گوش ایران

سمت راست ایران، آن طرف مرز اوضاع به 
شدت آشفته است؛ هیچ دور نیست که نظام 
سیاسی حاکم در افغانســتان از »جمهوری 
اســامی« به »امارت اسامی« تغییر شکل 
دهد. ظرف دو روز گذشــته تحوالت تازه ای 
از پیشروی طالبان بیخ گوش ایران رخ داده 
است. آنها دیروز اعام کردند که بجز کابل و 
مناطق اطراف آن، کل خاک افغانستان را در 

اختیار گرفته اند. 
طالبــان روز پنجشــنبه اســام قلعه 
در مجــاورت مرز ایــران را بــه تصرف خود 
درآوردند. به دنبال آن گمرک اسام قلعه هم 

به دست طالبان افتاد. ســاعاتی بعد گمرک 
ابونصر فراهی، هم مرز با خراسان جنوبی هم 
در اختیار طالبان قــرار گرفت. این در حالی 
است که ایران و افغانســتان در مجموع سه 
گمرک مرزی دارند که تا لحظه نگارش این 
گزارش دو گمرک به تصرف طالبان درآمده 

است. 
ویدئوها تصاویر استقبال مردم از طالبان 
در برخی شهرها و پیوستن نظامیان افغان به 
آنها را نشان می دهند. در مقابل اما تعدادی 
از سربازان و کارمندان گمرک اسام قلعه با 
ورود طالبان به این منطقه مرزی، محل کار...

تالش برای ورود به قندهار همزمان با آوارگی ۳۲هزار خانواده افغان؛

بذر وحشت طالبان به بار نشست
جهان 5


