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دولت به دلیل ناتوانی مدیران به

دنبال احیای وزارت بازگانی است

روزنامهصبحايران

نص�راهلل پژمانفر -عضو فراکس�یون

نمایندگان والیی مجلس

www.asre-iranian.ir
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روسیه:

نمایندگانپارلمانآلمان:

اگر «اینستکس» قرار نبود
تحریمها را دور بزند برای
چه ایجاد شد؟

هیچ اقدامی از سوی
اروپا برای نجات برجام
صورت نگرفته است

نماینده روس��یه در اتحادیه اروپا روز جمعه اظهار
داشت اگر ساز و کاری که اروپاییها برای تسهیل
تج��ارت با ای��ران راهان��دازی کردهاند ق��رار نبود
تحریمهای آمریکا را دور بزند برای چه ایجاد شد؟
یک مقام ارش��د روسیه جمعه سستی کشورهای
اروپایی در عمل به تعهداتشان به...
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جریان جعلی
در تئاتر ایجاد
شده است
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اصالحطلبان در مجلس هم قافیه را باختند

فراکسیون َتکراری؛شریکناکامیدولت
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رونمایی از پزشکی خانواده
در نیمه دوم سال؛

قفل«پروندهالکترونیک
سالمت» پس از  ۱۵سال
باز شد
صفحه5

دست ایران برای مقابله
با تحریمها ُپر است
صفحه3

حاجیدلیگانی:

الریجانیهرجادلشمیخواهد
مجلس را دور میزند
صفحه2

پایگاه اطالعرسانی وابسته به کنگره آمریکا:

آمریکا در تقابل با ایران تنها شده است

پایگاه «هیل» گ��زارش داد که همپیمانان آمریکا دیگر
تمایلی به همراه شدن با سیاس��تهای آمریکا ندارند و
دولت ترامپ در سیاس��ت تقابل با ته��ران ،خود را تنها
احساس میکند .به گزارش فارس ،پایگاه اطالع رسانی
«هیل» وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی به نشست
آتی س��ران اقتصادی جهان موسوم به گروه )G20( 20
اش��اره کرد و نوش��ت که واش��نگتن به واسطه افزایش
تنشهایی که با ایران دارد ،در روابط با همپیمانانش دچار
فراز و نشیب شده است .این گزارش سپس توضیح داد،
دولت ترامپ بعد از شروع کمپین فشار به ایران از طریق
خروج از برج��ام و وضع مجدد تحریمه��ای اقتصادی،
هماکن��ون ،اتهاماتی را علیه ته��ران در خصوص حمله
اخیر به دو نفتکش در دریای عمان مطرح کرده اس��ت
و یکهزار نظامی به منطقه غرب آس��یا اعزام کرده است.
این پایگاه اینترنتی با اش��اره به ای��ن موارد ادامه داد که
هماکنون واشنگتن تا حد زیادی در سیاست اعمال فشار
به ایران خود را تنها احس��اس میکند .هیل توضیح داد،
برخی گزارشها حاکی از آن اس��ت که در پایتختهای
اروپایی و کش��ورهای دیگ��ر درباره اته��ام زنی ترامپ
به ته��ران در خصوص حادثه دریای عم��ان این تردید
وجود دارد که این اقدام به طور عجیب و غریبی ش��بیه
رخدادهای  1964است که به قطعنامه خلیج «تونکین»
منجر شد .در آگوست  ۱۹۶۴کشتیهای نیروی دریایی

آمریکا مستقر در خلیج تونکین ،مورد حمله قرار گفت و
در نتیجه آن ،کنگره آمریکا قطعنامه خلیج تونکین را در
حمای��ت از افزایش دخالت نیروهای آمریکایی در جنگ
ویتنام صادر کرد .طبق این گزارش ،یکی از تحلیلگران
دفاعی فرانس��ه در خصوص اته��ام زنی آمریکا به ایران
در خص��وص حادثه دریای عمان ب��ه روزنامه آمریکایی
«نیویورکتایمز» گفته است« :تردیدهای زیادی در اروپا
در خصوص انگیزههای آمریکا وجود دارد .محیط دریایی
به طور ویژهای در معرض دستکاری است-خلیج تونکین
را به یاد بیاورید» .این گزارش س��پس به یکجانبهگرایی
ترامپ در سیاست خارجی اشاره کرد و نوشت که آمریکا
و همپیمانان این کشور گرچه در خصوص برخی مسائل

درباره ایران توافق دارند اما هر کدام از آنها مس��یرهای
متفاوت��ی را در قبال ته��ران در پی��ش گرفتهاند .بنا به
گزارش هیل ،در موضوع هس��تهای ایران ،کش��ورهای
اروپایی ،مس��یر ترامپ را در خروج از برجام طی نکردند
و زمانیک��ه ترامپ از این توافق هس��تهای خارج ش��د،
ت�لاش خود را برای هم��کاری با ایران به منظور نجات
ای��ن توافق بینالمللی به کار گرفتند .در بخش��ی از این
گزارش آمده است مسئله اعتبار ترامپ و همچنین اعتبار
آمری��کا در رابطه با عراق و جس��تجوی نادرس��ت برای
تسلیحات کش��تار جمعی در بغداد موجب شده است که
نزدیکترین همپیمانان آمریکا نیز در خصوص مجادالت
آمریکا ،محتاطانه وارد ش��وند .بن��ا به گزارش هیل ،این
رفت��ار محتاطانه همپیمانان آمریکا موجب میش��ود که
تالشهای واشنگتن برای محافظت از کشتیهایی که
از تنگه هرمز عبور میکنند ،پیچیده شود زیرا از آنجایی
ک��ه آمریکا به اندازه کافی کش��تی برای تحقق این امر
ندارد ،نیاز به تش��کیل ائتالفی از کش��ورهایی برای این
امر دارد و این در حالی اس��ت که همپیمانان آمریکا که
دلزده و بیاعتماد شدند ،حاضر به پیوستن به این ائتالف
نیستند .هیل سپس در پایان نتیجهگیری کرد ،ترامپ در
نشس��ت هفته آینده ( 28و  29ژوئ��ن  7/و  8خردادماه)
گروه  20در اوساکا ژاپن باید برای آغاز بهبود خرابیهایی
که اخیراً به بار آورده ،عاقالنه عمل کند.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح:

پهپاد جاسوسی آمریکایی بیشتر از  ۷کیلومتر به آبهای حاکمیتی ایران نفوذ کرده بود

رئیس س��ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان اینکه
پهپاد جاسوس��ی آمریکایی بیشتر از  ۷کیلومتر به آبهای
حاکمیتی ایران ورود ک��رده بود ،گفت :این پهپاد پس از
اصابت موش��ک ،در آبهای س��رزمینی ایران سقوط کرد.
به گزارش فارس ،امیر س��رتیپ دوم مجید فخری امروز
در حاش��یه مراس��م روز جهان��ی هیدروگراف��ی در جمع
خبرنگاران درباره پهپاد جاسوس��ی ساقط شده آمریکایی
در آبهای ایران ،اظهار داشت :موقعیت سقوط پهپاد توسط
یگانهای دریایی برداشت ش��د ،این پهپاد جاسوسی به
طور قطع ،در داخل آبهای س��رزمینی ایران بوده است و

 ۷کیلومتر وارد آبهای تحت حاکمیت ما ش��ده است.وی
ادامه داد :این موقعیتی که در حال حاضر درباره س��قوط
پهپاد آمریکایی مش��خص شده است ،با موقعیت پروازی
آن متفاوت است و این هواپیمای جاسوسی در زمان پرواز
بیش��تر در آبهای حاکمیتی ما نفوذ کرده ،اما مورد اصابت
موشک قرار گرفته است و در چهار مایلی یا  ۷کیلومتری
آبهای ما س��قوط کرده است .وی ادامه داد :تنها کشوری
که قائل به آبهای س��رزمینی کش��ورهای دیگر نیس��ت
آمریکا اس��ت ،کش��ورهای دیگر محدودههای حاکمیتی
یکدیگر را قبول دارند ،اما خوی استکباری آمریکا موجب
شده است به محدودههای دیگر کشورها احترام نگذارد.
وی با بیان اینکه مرزهای هوایی و دریایی یکسان است،
گفت :این مرزها  ۱۲مایل از خط مبدأ لب س��احل فاصله
دارد که این هم توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
تهیه شده است .رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
گفت :این  ۱۲مایل جزو آبهای س��رزمین ما بوده است و
این پهپاد که داخل آبهای ما سقوط کرده است ،یعنی به
آبهای س��رزمینی ما تجاوز کرده است .وی گفت :آمریکا
در منطقه برای شناس��ایی فق��ط متکی به این نوع پهپاد

نیست و هواپیماهای جاسوسی متنوعی دارد ،اما چشمان
بیدار پدافند هوایی یکپارچه کش��ور ،این حرکات را رصد
میکنند و هرگونه حرکت را زیرنظر دارند .رئیس سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح گفت :ایران به عنوان کشوری
که در شمال وجنوب خود سواحل گستردهای دارد باید در
حوزه هیدروگرافی حرفی برای گفتن داش��ته باش��د .وی
ادامه داد :مقام معظم رهبری چند س��ال پیش در بازدید
از ناو جماران در بندرعباس فرمودند «با وجود آنکه ایران
سواحل زیادی دارد ،اما کشوری دریایی نیستیم» که این
موجب ش��د به توسعه س��واحل ،بنادر و دریاها در کشور
بیشتر توجه ش��ود که نمونه آن توجه به سواحل مکران
است .وی گفت :سازمان جغرافیایی ارتش و شرکتهای
خصوصی ،تولید چارتهای دریایی را به کار گرفتند ،هر
نوع فعالیت در دریا نیازمند اطالعات مناسب از دریا است
که از طری��ق هیدروگرافی حاصل میش��ود .وی افزود:
باید داده های مناس��ب از آبها ودریاها به دس��ت آید ،که
مراسم امروز روز جهانی هیدروگرافی برای گفتمانسازی
و تعامل بخش دولت��ی و خصوصی برای تولید دادههای
هیدروگرافی در راستای توسعه بهرهبرداری از دریا است.

گ�روه سیاس�ی :فراکس��یون امید که
با حمای��ت و توجی��ه ناکارآمدیهای
دولت ،همه جایگاههای اس��تراتژیک
خ��ود را در مجل��س از دس��ت داده
اس��ت ،امروز نمیداند دربرابر هواداران
خود اعالم پیروزی کند یا شکس��ت را
بپذیرد زمزمههای برگزاری آخرین انتخابات هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی در حالی آغاز شد که محمدرضا
عارف عزم خ��ود را برای کاندیداتوری ریاس��ت مجلس
ج��زم کرده بود و مخالفتهای پزش��کیان و مطهری دو
سهمیه این فراکسیون در هیئت رئیسه مجلس و بخشی
از بدنه فراکسیون هم نتوانست عارف را از سودای ریاست
مجلس منصرف کند .به گفته احمد بیگدلی عضو شورای

مرکزی فراکسیون امید ،شخص آقای
ع��ارف تصمیم جدی ب��رای ورود به
انتخابات ریاست مجلس داشت .پیش
از برگ��زاری انتخابات هیئت رئیس��ه
مجلس بیگدلی پیش بینی کرد« :در
صورت نام��زدی آقای ع��ارف برای
ریاست مجلس باالی  ۹۰درصد جایگاه آقای مطهری در
هیئت رئیسه مجلس به خطر میافتد ».امی ِد امیدیها به
ریزش آرا الریجانی در فراکسیون نمایندگان والیی بود،
ارزیابی آنها این بود که بخشی از بدنه فراکسیون والیی
از عملکرد الریجانی در ریاس��ت مجلس ناراضی است و
به همین دلیل در انتخابات ریاست هیئت رئیسه مجلس
یا رأی سفید میدهند یا به...
صفحه2

از مدتی قبل مباحثی درباره تش��کیل
وزارت بازرگانی مطرح ش��ده که قابل
تام��ل اس��ت ،در ح��ال حاض��ر حتی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت عمال
ش��کل نگرفته و چیزی به اس��م این
وزارتخان��ه وجود ن��دارد ،چراکه هنوز
آیی��ن نامه ه��ای اجرای��ی آن تدوین
نش��ده و قوانینی که باید پس از ادغام
این وزارتخانه شکل می گرفت ،ایجاد
نشده است .سوال این است که چطور
می توان تش��خیص داد که وزارتخانه
ای که هنوز آیین نامه های اجرایی آن
تدوین و عملیاتی نشده می تواند منافع
کش��ور را تامین کند یا خی��ر ،لذا باید
ابتدا این وزارتخانه عمال شکل بگیرد
و پ��س از بررس��ی ها درب��اره احیای
وزارت بازرگان��ی تصمی��م گیری کرد.
نم��ی توان در این مقطع درباره احیای
وزارت بازرگان��ی تصمی��م گیری کرد
حتی اگر ناکارآمدی آن در بدنه وزارت
صنعت واقعیت داش��ته باشد ،اگر یک
وزارتخانه بی حس��اب و کتاب تشکیل
شود ،می تواند آسیب های دیگری در
اقتصاد کش��ور ایجاد کند .متاسفانه به
دلیل اینکه مدی��ر توانایی کافی ندارد
م��ی خواهی��م دای��ره وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت را کوچک کنیم و در
بخش��ی دیگر که مدی��ر توانمند وجود
دارد به دنبال توس��عه آن هس��تیم ،لذا
مشخص می ش��ود که موضوع ضعف
در س��اختار نیس��ت ،بلک��ه ضعف در
مدیریت ب��وده که مش��کالت کنونی
را ایجاد کرده اس��ت .احی��ای وزارت
بازرگانی با ش��رایط جنگی و حس��اس
کنون��ی مطابقت ندارد ،تجربه نش��ان
داده زمان��ی ک��ه ی��ک وزارتخانه می
خواهد تش��کیل شود ماه ها درگیر جدا
کردن و فاصله ایجاد کردن بین اجزای
خود می شود که در شرایط کنونی این
اقدام به صالح کشور نیست و نباید با
یک کار غیرکارشناسی اقتصاد کشور و
معشیت مردم را هدفب برنامهای بدون
پشتوانه قرار داد.

