بررسی وضعیت عکاسی مقاومت در گفتوگوی «وطنامروز»
با محمدحسین حیدری به مناسبت هفته پایداری

فرانسه زیر فشار رسوایی افشاگری دیسکلوز:

سعودی وامارات به«جنگ
کثیف» دریمن پایاندهند

یکونیم میلیون عکسداریم
اما بازهم دنبالتکراریم!
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تيترهايامروز

امید به قاره
چندپاره

■■نگاه دولت روحانی در شرایطی
به شرکای قاره سبز دوخته شده که نتایج
انتخابات پارلمان اروپا نشان داد اتحادیه اروپایی
باید برای بقای خودش بجنگد
صفحه 2

نتیجه رها کردن بازار و عدم مدیریت در اقتصاد
کالن پرواز قیمتهاست

مرکزآمار:
تورم نقطهبهنقطه
 50درصد شد

■■عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با
«وطنامروز» :خروجی جلسات دولتیها
برای حل مشکالت اقتصادی هیچ بوده است
صفحه 3

آیا تهیهکننده رسواشده هالیوود میتواند با
پرداخت غرامت پرونده خود را مختومه کند؟

منهم میفروشم!
صفحه 8

تقابل سپاهان و پرسپولیس این بار در جام حذفی

به ارزش یک فینال
صفحه 6

درباره جدایی  2ستاره سرشناس از سریالهای
نمایش خانگی و مسأله بحران اعتماد مخاطب

شلیک به
قلب اصالحات

محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران
صبح دیروز در جنایتی هولناک با شلیک  2گلوله همسر دومش را به قتل رساند

رقص رویشیشه
نمایشخانگی!

صفحه 4

صفحه 8

خبر
با حکم فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر موسوی فرمانده قرارگاه
پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) شد

بسم اهلل الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
نظر به تفکی��ک امور پدافن��د هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران از قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیاء (ص) ،جنابعالی را با حفظ س��مت
فرمانده��ی کل آجا به فرمانده��ی این قرارگاه
منصوبمیکنم.
بهرهبرداری از تمام قابلیتها و ظرفیتهای
نیروهای مس��لح و کش��ور در این امر خطیر و
دفاع نفوذناپذیر از آسمان کشور و تقویت شبکه
یکپارچه ،کامل ،قوی و بهروز فرماندهی و کنترل
پدافند هوایی ،مورد انتظار است.
توفیقات ش��ما را از خداوند متعال مس��ألت
میکنم.
سید علی خامنهای ۷ /خرداد ۱۳۹۸

***

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم

امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد
پیرو تشکیل نیروی پدافند هوایی به عنوان
نیروی چهارم ارتش جمهوری اسالمی ایران به
پیشنهاد مشترک ستاد کل ن.م و قرارگاه مرکزی
خاتماالنبیاء (ص) و بنا به پیشنهاد فرمانده کل
ارتش ،نظر به تعهد ،شایستگی و تجارب ارزنده،
ش��ما را به س��مت فرمانده این نی��رو منصوب
میکنم.
رش��د و اس��تحکام درونی آن نیرو بویژه در
تقوی��ت آموزشها ،نگه��داری ب��هروز از ابزار و
تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها ،هوشیاری و
بهنگام بودن آمادگیها با بهرهگیری از روشهای
متنوع پدافن��دی در تعامل اثربخش و همافزا با
قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیاء (ص) آجا،
مورد انتظار است.
توفیقات ش��ما را از خداوند متعال مس��ألت
میکنم.
سید علی خامنهای ۷ /خرداد ۱۳۹۸

عكس :مهدیبلوریان ،فارس

حضرت آی��تاهلل خامنهای با صدور احکامی
جداگانه امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
را با حفظ سمت فرماندهی کل ارتش به عنوان
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)
و امیر س��رتیپ علیرضا صباحیفرد را به سمت
فرمان��ده نیروی پدافند هوای��ی ارتش منصوب
کردند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن احکام فرمانده کل قوا به این
شرح است:
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ایاالت
نگاه
متحده همچنان قصد دارد تقابل
تجاری خود را با نسل پنجم کمونیستهای چین
ادامه دهد؛ ف��ارغ از آنکه سیاس��تهای اقتصادی
بازمان��دگان مائو در محاس��بات وزارت خزانهداری
ایاالت متحده آمریکا قابل اندازهگیری و پیشبینی
نیست!
صورت مس��أله از این قرار اس��ت که این بار نیز
چینیها در مواجهه تج��اری و اقتصادی با ترامپ،
فریب بازی دول��ت ترامپ را نخورده و در مذاکرات
دوجانبه با کاخ سفید نیز گارد بسته خود را همچنان
حفظ کردهاند .اگرچه ترامپ و اطرافیانش س��عی
کردند هفته گذشته چین را به نقض قوانین مالکیت
معنوی متهم کرده و قصور ناتمام ماندن مذاکرات
را به پکن نسبت دهند اما سوءسوابق دولت آمریکا
جایی برای مانور روان��ی و تبلیغاتی ترامپ در این
نبرد باقی نگذاشت .در این میان نکاتی وجود دارد
که نمیتوان بسادگی از کنار آنها گذشت:
 -1چینیه��ا هن��وز از ابزاره��ای اقتص��ادی و

ناکامی تجاری واشنگتن در برابر پکن
غیراقتص��ادی زیربنای��ی خود در جن��گ تجاری
ب��ا آمریکا اس��تفاده نکردهاند .نبای��د فراموش کرد
چینیها طی  15سال اخیر برنده اصلی مزایدههای
اقتص��ادی و تجاری در داخل آمریکا بوده و فراتر از
آن ،ح��دود یک تریلیارد دالر از ث��روت آمریکا ،در
داخل خاک چین متمرکز و انباش��ته ش��ده است.
در چنین ش��رایطی قدرت مان��ور دولت ترامپ در
برابر پکن بس��یار محدود است .این موضوع خود را
از ابتدای س��ال  2017میالدی تاکنون نشان داده
است .س��ال  2017ترامپ برای نخستینبار چین
را نس��بت به سوءاستفاده از حق مالکیت معنوی و
نقض قوانین مرتبط ب��ا آن محکوم کرد .هماکنون
بار دیگر ترامپ به این نقطه رس��یده است .اگرچه
بهواسطه انفعال حقارتبار دولتهای اروپایی در برابر
واشنگتن ،ترامپ نزد افکار عمومی آمریکا از سلطه
اقتصادی کاخ سفید بر اروپا سخن میگوید اما در

کامران الفت

برابر چین چنین گزارهای صدق نمیکند! هرگونه
کنش اقتصادی و تجاری واش��نگتن در قبال پکن،
با واکنش صریح چین مواجه شده است .به عنوان
مثال ،اخیرا پس از اینکه چین اعالم کرد تعرفههای
تالفیجویانهای برای واردات آمریکایی وضع خواهد
کرد س��هام والاس��تریت در همان آغاز معامالت
۲درصد س��قوط کرد .رویترز در اینباره مینویسد:
«متعاقب اعم��ال تعرفههای تالفیجویانه چین بر
کاالهای آمریکایی ،سهام والاستریت سقوط کرده
است .سهام شرکتهای تکنولوژی و خردهفروشان
که بیش��تر در معرض تجارت با چین هستند ،در
مرکز این س��قوطها قرار گرفته است .سهام گروه
فانگ (فیسبوک ،آمازون ،اپل ،نتفلیکس و گوگل)
بین 1/7تا  ۵درصد سقوط کرد».
 -2وزارت تجارت چین اعالم کرده است به تالفی
افزایش تعرفههای واردات توسط آمریکا ،تعرفههای

واردات  ۵۱۴۰کاالی آمریکای��ی ،ب��ه ارزش ۶۰
میلی��ارد دالر را به  ۵تا  ۲۵درصد افزایش خواهد
داد .موضوعی که هضم آن از س��وی بس��یاری از
ش��هروندان آمریکای��ی و حتی سیاس��تمداران و
اقتصاددانان این کشور آسان نیست! از سوی دیگر،
همان گونه که عنوان ش��د ،چینیها هنوز از همه
ظرفیته��ای خود در تقابل تجاری با واش��نگتن
استفاده نکردهاند .به عنوان مثال چین برای برخورد
با تعرفههای آمریكا ،راهها و ابزارهای فراوانی دارد
كه از جمله آن منابع كمیاب زمینی است؛ موادی
كه برای ساخت تولیدات با فناوریهای پیشرفته
از جمله خودروهای الكتریكی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .این منابع ،مش��مول وض��ع تعرفههای
مالیاتی از س��وی آمریکا نمیشود! نزدیک به 90
درصد این منابع (در جهان) ،در کشور چین تولید
میشود.

 -3در ه��ر حال ترام��پ در منازع��ه اقتصادی با
چینیها به در بسته خورده است .بیدلیل نبود که
بسیاری از جمهوریخواهان سنتی و دموکراتها،
نس��بت به عواقب و تبعات تقابل اقتصادی با چین
هش��دار داده بودند .ترامپ منازعه اقتصادی خود
با پکن را با تکیه بر نقض احتمالی قوانین مالکیت
معنوی و دیگر مسائل مربوط به فناوری آغاز کرد و
اکن��ون پس از طی کردن ی��ک دور باطل ،در برابر
عواقب اقدام��ات و واکنشهای اقتصادی و تجاری
پکن سردرگم مانده است.
ترامپ سعی دارد در این منازعه از همه راهکارها
از جمله دس��تکاری نرخ ارز ،ایج��اد موانع اداری و
بروکراتی��ک ،وضع قوانین ضددامپینگ ،اختصاص
یارانههای مس��تقیم به شرکتهای داخلی آمریکا،
تعیین س��همیههای وارداتی و از همه مهمتر وضع
تعرفههای گمرکی و متهم کردن چین نس��بت به
نقض قوانین مالکیت معنوی استفاده کند .فارغ از
اینک��ه پکن در برابر هر یک از این موارد و اقدامات،
پیشبینیهای الزم را صورت داده است.
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