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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سفروالیتیبهروسیه
با درخواست روحانی بود

ترامپ :عجلهای برایخلع
سالحاتمیکرهشمالینداریم
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تيترهايامروز

آزادیاهالی
فوعه وکفریا
پس از 4سال
محاصرهسخت

■■ساکنان شهرکهای شیعهنشین استان ادلب
سوریه که در محاصره گروههای تکفیری قرار
دارند ،طی توافقی در  2مرحله این مناطق را
به مقصد شهر حلب ترک میکنند

■■ارتش سوریه با سیطره بر  90درصد استان درعا
در حال پیشروی به سمت جوالن اشغالی است
صفحه 15

گوشیهای تلفن همراه زیر  300دالر همچنان
ارز  4200تومانی خواهند گرفت

بسته ارزیجدید
برای موبایل
صفحه 3

س بانک مرکزی:
دادستان کل کشور خطاب به رئی 

صفحه 3

نگاهی به کتاب شعر «لیلی آذر» اثر اعظم سعادتمند
که بتازگی برنده جایزه ادبی پروین اعتصامی شد

عاشقانهدلنشین
ازکجاوه شیرین
صفحه 13

خبر

تولیدکنندگان پوشاک:
مناطق آزاد کمر تولید را شکست

دبیرخانه مشترک تشکلهای صنعتی و صنفی
پوش��اک در نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی خواستار حل مساله واردات
بیرویه پوش��اک از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
شد .به گزارش مهر ،دبیرخانه مشترک تشکلهای
صنعتی و صنفی پوشاک در نامهای به محمدرضا
پورابراهیمی خواس��تار رس��یدگی و حل و فصل
سیاس��تهای غلطی ش��د که منجر به وارد آمدن
آس��یب جدی به بدنه تولید داخلی پوشاک شده
است .بر اساس این نامه ،تعیین سیاستهای غلط
درباره مناطق آزاد موجب ش��ده پوشاک خارجی
ب��ا حمایتهای قانونی و ب��دون پرداخت حقوق و
عوارض به س��رزمین اصلی س��رازیر شده و قدرت
رقاب��ت را از تولیدات ایرانی بگیرد .تولیدکنندگان
نوش��تند :برخی قواعد خاص و بی��ش از  ۱۰مورد
امتیاز یا معافیت یکطرفه که غالبا به نفع واردات از
مناطق آزاد است ،بخشی از تقاضای موجود کشور را
پوشش میدهد و به تبع آن بازار مصرف محصوالت
داخلی روز به روز کوچکتر میشود .ایشان مواردی
همچون «معافیت  ۲۰ساله از پرداخت مالیاتهای
مس��تقیم ،معافیت دائمی از پرداخ��ت مالیات بر
ارزش افزوده ،معافی��ت از پرداخت حقوق ورودی،
فروش کاال تحت رویه مسافری و معافیت کاالهای
تولید ش��ده » را از جمله معافیتهای آسیبرسان
به تولیدات داخلی برش��مردند .تولیدکنندگان در
ادامه آوردند صنعت پوش��اک و زنجیره تامین آن
صدمات زیادی از ناحیه قاچ��اق و واردات بیرویه
و غیرقانونی متحمل ش��ده اس��ت .واردات بیرویه
پوش��اک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی
و مالیاتهای مربوط صورت میگیرد موجب ایجاد
شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و در
عمل امکان رقابت عادالنه و برابر را با رقبای خارجی
دش��وار کرده است .متاسفانه بخش قابلتوجهی از
ای��ن واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی
صورت میپذیرد که نتیجهای جز تضعیف صنایع
ملی و تولیدکننده داخلی را ب��ه همراه ندارد .این
موضوع بهطور قطع با فرمایشات مقام معظم رهبری
در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض
است .تولیدکنندگان پوشاک بر این باورند اگر قواعد
و مقررات حاکم بر مناطق آزاد مفید بوده و منجر
به رش��د تولید و صادرات میشود ،چرا واحدهای
تولیدی و صادرکنندگان سرزمین اصلی باید از آن
محروم باشند و اگر این امتیازات منجر به گسترش
واردات و تهدید تجارت رسمی و سالم کشور شده
اس��ت که این اتفاق افتاده اس��ت ،ادامه فعالیت یا
افزایش  2برابری مناطق آزاد چه توجیهی دارد؟

يادداشتامروز

صالحی اقدامات سازمان انرژی اتمی در چارچوب فرمان هستهای
مقام معظم رهبری را تشریح کرد

گام اول
۱۹۰هزارسو

ژنرال در پاکستان
ماشاءاهلل ذراتی

س��فر اخیر سرلش��کر باقری به پاکس��تان،
نخستین سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اس�لامی ایران به اسالمآباد در 4دهه
گذش��ته اس��ت .این چهارمین س��فر خارجی
سرلشکر باقری پس از انتصاب به ریاست ستاد
کل نیروهای مسلح است .او پیشاز این نیز برای
توگو با همتایان خود به کشورهای
دیدار و گف 
روسیه ،سوریه و ترکیه سفر کرده بود و بویژه سفر
او به ترکیه در نوع خود بسیار مهم و سازنده بود.
س��فر باالترین مقام نظامی ایران به پاکستان
و دی��دار ب��ا مقام��ات نظام��ی در کنار دی��دار با
رئیسجمهور و وزیر خارجه دولت انتقالی پاکستان
آنهم در ش��رایط کنونی ای��ران و منطقه ،حائز
اهمیت است .در تش��ریح ابعاد اهمیت این سفر
توجه به نقش پاکستان از  2منظر امنیت داخلی
ای��ران و تحوالت منطقهای و مبارزه با تروریس��م
قابلتوجه است .این نکته را نباید از نظر دور داشت
که در پاکس��تان مقامات نظامی و ارتش از نفوذ
باالیی برخوردارند و نقش مؤثر و تعیینکنندهای
در تصمیمگیریهای پاکستان ایفا میکنند.

دستور رهبر انقالب درباره تجهیز  2نیروگاه هستهای در حال ساخت
در بوشهر به دستگاههای آبشیرینکن برای مصارف مردم منطقه
با گذشت کمتر از  2ماه از فرمان
هستهای اخیر رهبر معظم انقالب
اس�لامی که در مراس��م سالگرد
بنیانگ��ذار انقالب اس�لامی بیان
شده بود ،اقدامات گسترده و متنوع
س��ازمان انرژی اتمی برای تحقق
این فرمان و همچنین تالشهای این سازمان برای
تولید و پیشرفت طرح پیشران هستهای تشریح شد.
در پی خروج  2ماه قبل آمریکا از برجام و انتظار

عمومی در کش��ور برای احیای
دوب��اره فعالیتهای هس��تهای،
مطالبه  2اقدام مهم از س��ازمان
انرژی اتمی توس��ط مس��ؤوالن
عالی نظام مطرح شد؛ «آمادگی
سریع برای رسیدن به  ۱۹۰هزار
سو غنیس��ازی در چارچوب برجام» و همچنین
«اجرای طرح پیشران هستهای».

پاکستان و انتقال داعش به شرق

صفحه  2را بخوانید

س دفتر رئیسجمهور:
رئی 
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تغییرات درکابینه روحانی در دست بررسی است
صفحه 3

رئیس بانک سرمایهگذاری اروپا
در یک کنفرانس خبری:

نمیتوانیم در ایران
سرمایهگذاریکنیم
صفحه 2

درس��ت هم��ان موق��ع ک��ه
نگاه
رئیسجمهور در کنار سران  2قوه
دیگر ،در قاب تلویزی��ون میگوید در زمینه انرژی
مش��کلی نخواهیم داشت ،تصویر محو میشود؛ نه
برای اینکه جعب ه جادویی از وعده خسته شده باشد
و خودش را خاموش کرده باش��د ،بلکه این اتفاقی
آشنا در روزهای اخیر ما است« :خاموشی»!
نصف��ه و نیم��ه گ��وش دادن ب��ه س��خنرانی
رئیسجمهور یا از دس��ت دادن یک صحنه گل در
جامجهانی ،آسمانی را به زمین نمیآورد و اختالل
در روزمرگی جامعه محسوب نمیشود ،هنگامی که
خاموشی هزار و یک مشکل برای مردم ایجاد کرده
که شاید هر کداممان بنا به نوع فعالیتهای روزانه
با چندتایی از آن دست و پنجه نرم کرده باشیم.
بارزترین این مش��کالت مختل ش��دن کار در
شهرکهای صنعتی و کارخانههای تولیدی است.
چن��ان که این فع��االن اقتصادی قب��ل از معضل
خاموش��یها ،با توجه به مشکالت عدیده در حوزه
تولید و صنعت ،کسبوکارش��ان از رونق افتاده بود
و با اضافه شدن مشکل بیبرقی ،صورت سرخ نگه
داشته شده با سیلی به سمت سیاهی میرود.
کس��بوکارهای خردتر هم ج��دا از این قضیه
نیستند .در اخبار شاهد خبر تلف شدن هزاران مرغ
در مرغداریها بهخاطر قطع برق و گرمای هوا بودیم
اتفاقی که مش��ابه آن برای مش��اغل غذایی افتاده
است؛ نانواهایی که بهخاطر خراب شدن خمیر نان
متضرر شدند یا قنادیها و فروشگاههایی که مواد

وزیر علوم :شورای عالی امنیت ملی برای بازدید
مأموران آژانس انرژی اتمی مجوز داده بود

چرا کیروش در موضوع خداحافظی سردار ،قوانین خودش را زیرپا گذاشت؟

تأیید حضور بازرسان
آژانس در دانشگاهها

آزمون اصولگرایی

صفحه 2

قطعی برق و هزینههایی که دیده نمیشود
سمیرا کریمشاهی

غذایی تولید میکنند یا صرفا به فروش میرسانند،
همگی آنها به دلیل قطعی برق چند ساعته در طول
روز و گرمای تابس��تان با فاس��د شدن مواد غذایی
روبهرو شدهاند که ضررهای سنگینی به کسبشان
رسانده است.
جدا از اصناف مرتبط با مواد غذایی ،بس��یاری
مشاغل با اينترنت سروکار دارند و با قطع برق و به
دنبال آن قطع اینترنت ،کارشان به تعطیلی میکشد؛
مثل دفاتر پیشخوان دولت ،پلیس ،10+دفاتر بیمه
و آژانسه��ای مس��افرتی که بدون دسترس��ی به
اینترن��ت عمال نمیتوانند خدمتی به ش��هروندان
ارائه دهند .الزم اس��ت به هم ه اینها بیبرنامگی در
خاموشیها را اضافه کنیم که مشکالت را دوچندان
میکند .هر چند جدول روزانه ساعات قطعی برق
منتش��ر میشود اما در بس��یاری از مناطق کشور،
جابهجایی این س��اعات و تفاوتشان با آنچه اتفاق
میافتد ،گزارش شده است .نامشخص بودن ساعات
خاموش��ی ،مردم را برای برنامهریزیه��ای روزانه
سردرگم کرده است.
کالسهای آموزشی که ایام تعطیالت تابستان،
بازه اوج فعالیتش��ان است ،به دلیل نبود برنامهای
مشخص از ساعات خاموشی ،نمیتوانند در ساعت
مقررش��ده ،کالسه��ا را دایر کنن��د .کالسهای

ورزشی سالنی ،آموزشهایی که نیاز به کامپیوتر یا
دسترس��ی به اینترنت دارند ،از این قبیل کالسها
هستند که س��ردرگمی مجریان برگزاری را در پی
دارد و کالفگی خانوادهها بهدلیل اتالف وقت خود
و فرزندانش��ان در رفتوآمدهای متعدد ،هزینهای
است که عالوه بر هزینه مادی باید بابت فرا گرفتن
یک مهارت بپردازند.
البته دغدغهه��ای خانوادهه��ا صرفا به مختل
ش��دن کالس فرزندانش��ان معطوف نمیش��ود؛
خاموشیهای طوالنی و از کار افتادن سیستمهای
خنککننده هوا ،بویژه در اکثر شهرهای کشورمان
که همیشه تابستانهای گرم و سوزانی میگذرانند،
میتواند سالمتی افراد را به خطر بیندازد و در این
بین خردس��االن و افراد کهنسال بیشتر در معرض
گرمازدگی قرار دارند.
از خطری که س�لامت اف��راد را تهدید میکند
بگذریم! وس��ایل برقی خانگی به دنبال قطعیهای
مکرر ،کارای��ی خود را از دس��ت میدهند .با توجه
به وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی ،فرض بگیریم
خان��وادهای بخواهد یک تلویزیون یا یخچال جدید
خری��داری کند؛ کامال مش��خص اس��ت ب��ا هزینه
چندبراب��ری برای جایگزینی کاال مواجه میش��ود
و ش��اید اوضاع معیش��تی ،خانواده را از خرید کاال
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منصرف کند.
به س��طح ش��هر بازگردیم؛ عالوه بر اختالل در
کسبوکارها ،خاموش��ی حتی به سیستم عبور و
مرور شهری هم رحم نمیکند .قطع برق چراغهای
راهنمایی و به دنبال آن سردرگمی رانندهها عالوه
بر اختالل در سیس��تم ترافی��ک ،میتواند منجر
ب��ه تصادف در مکانهای پرتردد ش��ود .س��رتیپ
محمدرضا مهمان��دار ،رئیس پلی��س راهنمایی و
رانندگ��ی تهران بزرگ در مصاحب�� ه اخیر خود به
موضوع غیرفعال شدن اکثر چراغهای راهنمایی و
رانندگی در پی قطع برق شهری اشاره کرد .سرتیپ
مهماندار چاره کار را اتص��ال چراغهای راهنمایی
و رانندگی به برق اضطراری یا انرژی خورش��یدی
میداند و میگوید پلیس مس��ؤول این کار نیست
و در همین هنگامه کار ،در حال گش��ت و گذار در
فضای مجازی ،خبر تصادفی ش��دید را در یکی از
چهارراههای جنتآباد ب��ر اثر همین قطعی چراغ
راهنماییمیخوانم!
جای تامل اس��ت ک��ه چرا مس��ؤوالن مربوط
تاکنون برای رفع این مشکل و کم کردن حداقلی
از آثار منفی خاموشیها تدبیری نیندیشیدند .شاید
بیشترین تصویری که از مسؤوالن درباره قطع برق
در ذهن داریم ،توصیهش��ان به صرفهجویی مردم
باشد که البته چنین امری الزم است اما مردم توقع
دارند در کنار توصیه ،توجه هم ببینند و مشکالت
عدی��دهای که معضل خاموش��ی ب��رای آنها ایجاد
میکند ،از چشم مسؤوالن پنهان نماند.

تقریباً ی��ک هفته قبل از این س��فر در 19
تیرماه در رویدادی نادر ،س��ران اطالعاتی ایران،
روس��یه ،چین و پاکستان در ش��هر اسالمآباد با
هدف هماهنگی برای مقابل��ه با قدرت گرفتن
داعش در افغانس��تان گردهم آمدند« .سرگئی
ایوانف» مس��ؤول رسانهای س��رویس اطالعاتی
روسیه با اعالم نشس��ت اطالعاتی چهارجانبه،
اهمیت برداشتن گامهای هماهنگ برای ممانعت
از سرایت داعش از عراق و سوریه به افغانستان و
بروز تهدید برای کشورهای همسایه را مهمترین
محور آن نشس��ت عنوان کرد .این نشست چند
س از آن برگزار شد که «مایک پمپئو» وزیر
روز پ 
خارجه آمریکا در س��فری از پیش اعالمنش��ده
ی که
وارد کابل ،پایتخت افغانستان شد ،در حال 
مقامهای وزارت خارجه روس��یه واشنگتن را به
طرحریزی برای انتقال داعش به افغانستان متهم
میکنند و همه اینها در شرایطی است که اخبار
داخلی از افغانستان به سازماندهی جدی داعش
در این کشور اشاره دارد.
پاکستان و امنیت داخلی ایران

از طرفی پاکستان یکی از کریدورهای مورد
توجه و عالقه آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت
انتقال تروریس��تها به ایران اس��ت و طی ادوار
مختلف حساب ویژهای روی منطقه بلوچستان
پاکس��تان داش��تهاند .نمونه اخی��ر آن مطلب
«االخبار» لبنان همزمان با نشس��ت اطالعاتی
چهارجانبه اسالمآباد بود که اذعان داشت دولت
انتقالی پاکس��تان درخواست آمریکا و عربستان
درب��اره ایجاد ات��اق عملیاتی در بلوچس��تان را
که تح��ت نظارت گ��روه مش��ترکی از عناصر
صهیونیستی -آمریکایی و ب ه منظور ایجاد ناآرامی
در ایران باشد ،رد کرده است.
فراموش نکنیم پیشاز این محمد بنسلمان،
ولیعهد عربستانس��عودی وعده داده بود جنگ
را به داخل ایران میکش��اند .طرف آمریکایی-
س��عودی برنامهریزیه��ای گس��تردهای برای
گسترش اختالفات نژادی در مناطق مرزی بین
ایران و پاکستان و کشاندن جنگ به داخل ایران
از طریق اتاق عملیات مستقر در این منطقه برای
تحریک بلوچها در پاکس��تان انجام دادهاس��ت.
آنه��ا تالش دارند گروهه��ای متمرکز در بخش
پاکس��تانی اقلیم بلوچستان را به افزایش سطح
عملیات جنگی خود در خاک ایران ترغیب کرده
و ب��هاینترتیب جمهوری اس�لامی ایران را در
جنگ فرسایشی بلندمدتی قرار دهند تا بهزعم
آنها ای��ن روند باعث ناآرامی و تقویت اعتراضات
مردمی در داخل ایران شود.
نفوذ وهابیت در پاکستان

بر اساس برخی گزارشها و اطالعات موجود،
س��عودیها در سالهای اخیر حمایتهای مالی
خود از شبکه مدارس و آکادمیهای دینی وهابی
در اقلیم بلوچستان را افزایش دادهاند تا بتوانند از
رویکردهای وهابی بهعنوان پشت پرده و بسترساز
حمایت از مبارزات ضدایرانی استفاده کنند .این
رویکرد را اندیش��کده وابسته به خاندان سعودی
به نام «مرکز بینالملل��ی پژوهشهای ایران»-
المعهد الدولي للدراسات االيرانيه -پیشنهاد داده
که از سوی محمد بنسلمان تأمین مالی میشود.
این مرکز در پژوهش سال گذشته خود از طریق
محمدحس��ن حسینپور از عربس��تان خواسته
بود پاکستان را قانع کند سطح مخالفت خود با
حمایت نظامی عربس��تان از بلوچها ضدایران را
کاهش دهد.
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