پیشخوان

مشکالت معیشتی باعث شده است که متقاضیان
تاکسیرانیافزایشیابند

روحانی در پیامی
به مناسبت هفته دفاع مقدس:

فرار از بیکاری با تاکسی!

دفاع مقدس گنجینههای
عظیمی را به ارمغان آورد

صفحه 3

در نشست بررسی چالشهای صنعت نوشتافزار
مطرح شد

ابتالی مداد و خودکار به کرونا!
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صفحه 2

هنرمندان عرصه نت و آواز از عملکرد تشکیالت
یشانگالیهمندند
صنف 

خانه موسیقی زیر تیغ انتقاد
اهل موسیقی

صفحه 4

سبقت «دنا پالس» از مجلس

گروه سیاسی :در حالی که مجلس یازدهم با شعار مجلس انقالبی پیشتر با حاشیه
پرداختیهای مجلس به نمایندگان و میزان حقوق آنها مواجه شده بود ،حاال خبر تحویل
قسطی خودروهای «دنا پالس اتوماتیک» به قیمت کارخانه و به صورت قسطی ،با ماهی
 8.5میلیون تومان قسط ،حاشیه جدید این مجلس است .ماجرا از پست اینستاگرامی یک

سرمقاله

ژوبین صفاری

نماینده مجلس آغاز شد .روحالله ایزدخواه ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
پست اینستاگرامی در خصوص تحویل خودروی دناپالس اتومات به نمایندگان نوشت:
«چند روز پیش خودروی دنا پالس اتومات توسط مجلس به نمایندگان متقاضی تحویل
شد.
شرح درصفحه 2

نمود شکاف گفتمانی در دناپالس
ماجرای واگذاری خودروی دناپالس به نمایندگان
مجلس در حالی حاشیهساز شده است که حاال یک
نماینده معتقد است باید خودروی شاسی بلند آن هم نه
به صورت اقساط که باید با هزینه مجلس به نمایندگان
داده شود .اما چرا واگذاری یک خودرو به نمایندگان
مجلس تا این حد در افکار عمومی مهم شده است؟
واقعیت این است که داشتن خودرو و مسکن نه تنها
برای یک نماینده مجلس چیز عجیبی نیست که شاید
یک امر ضروری است .به عبارتی شاید بهتر است یک
مسئول حداقل های الزم زیستی را داشته باشد تا برای
به دست آوردن آن نیاز به استفاده از رانت و  ...نباشد.
اما حساسیت افکار عمومی و رسانه ها برای موضوعی
حاشیه ای و شاید کم ارزش از دو جنبه قابل بررسی
است.
نخست آنکه نمایندگان فعلی مجلس با شعار انقالبی
بودن و برخورد با بیعدالتی اقتصادی وارد بهارستان شدند
تا بتوانند با ابزار در دستشان شرایط اقتصادی را سامان
دهند .بیتردید در این شرایط که خودروسازان برای تحویل
خودروی گران و کمکیفیت مصرف کننده را با انواع دست
اندازها مانند قرعه کشی روبرو می کنند؛ برای مردم جای
سوال است که چرا باید نمایندگانشان به راحتی و به
صورت اقساط بلند مدت خودروی دناپالس را که به یمن
شرایط بد اقتصادی حاال تبدیل به خودروی لوکس شده را
دریافت کنند.

«ابتکار» دلیل آشفتگی بازار سرمایه و عدم
پیروی آن از تحلیلهای بورسی را بررسی میکند

کدام برای ایران بهتر است؟

جو بایدن یا دونالد ترامپ

رنگ سرخ ترس
بر دیوار بورس

صفحه 11

صفحه 10
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حواشی خودروهای اهدایی به نمایندگان مجلس بررسی شد

آنگال مرکل:

شورای امنیت
نیاز به اصالح دارد
صفحه 11

ادامه درصفحه 2

خبر
ظریف در واکنش به اظهارات بایدن برای بازگشت به برجام و مذاکره:

نخست برادری خود را ثابت کن

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،آمریکا را طرف نقض کننده برجام
دانست و گفت :ایران هرگز تردیدی برای مذاکره ندارد اما برای آنچه که مذاکره
شده است ،دوباره گفتوگو نخواهد کرد.
به گزارش انتخاب ،ظریف در نشستی با اندیشکده شورای روابط خارجی
آمریکا درباره شرایط اقتصادی ایران و بازگشت به مذاکره ادعایی بایدن ،گفت:
هیچ کسی در موضعی قرار ندارد که شرطی را قرار دهد .ایران هرگز برای مذاکره
تردید نداشته است ،اما درباره آنچه که پیش از این مذاکره شده است ،دوباره
گفتوگونمیکنیم.
ظریف افزود :آمریکا باید واقعبین باشد ،به خاطر اینکه قدرت بزرگ است
نمیتواند به دیگران دیکته کند .آمریکا تمام تالش خود را برای کسب توافق بهتر
به کار بست ،دولت سابق که نامزد فعلی ریاست جمهوری در آن زمان معاون
رئیس جمهوری بود گفت این توافق خوبی است.
وی تاکید کرد :ما برای توافقی که انجام شده است ،دیگر مذاکره نمیکنیم.
من در این توافق همه آنچه را که میخواستم به دست نیاوردم ،آمریکا هم
اینگونه بود و اروپاییها هم به هرچه میخواستند ،نرسیدند .این توافق هشت
طرف داشت ،هفت کشور به اضافه اتحادیه اروپا .هیچ یک از طرفها ،هرچه
را که میخواست ،نگرفت .وزیر امور خارجه ایران افزود :اکنون آنها نمیتوانند
بازگردند و بگویند من باید هرچه را که میخواهم به دست آورم چرا که نتوانستم
آن را در دور نخست بگیرم .این حسن نیت نیست ،حسن نیت اساس هر توافق
بینالمللی است .از این رو ،آمریکا باید بپذیرد که به عنوان یک عضو قانونمند
جامعه بینالمللی بازگردد ،تعهدات خود (تحت برجام) را آغاز کند و سپس
درباره موضوعات دیگر توافق صحبت کند.
ظریف ادامه داد :ما در فارسی میگوییم «نخست برادری خود را ثابت کن
بعد ادعای میراث داشته باش».
وزیر امور خارجه درباره مذاکره مجدد بر سر برخی ممنوعیتها که به زودی
به پایان میرسند ،هم گفت :هرگز در این خصوص مذاکرهای انجام نمیشود.
برای اینکه آنها بخشی از توافق بودند و آمریکا آنها را پذیرفت.
ظریف افزود :ما درباره این محدودیتها و هر موضوعی دیگر ،مدتهای
زیادی صرف کردیم .آنها بخشی از توافق بودند .من کمتر از آمریکا تعهدات
را پذیرفتم چرا که نمیخواستم بیش از این به آنها امتیاز بدهم .این توافق در
نتیجه یک فرایند بده بستان حاصل شد .وزیر خارجه آمریکا جان کری و سپس
جو بایدن معاون اول (وقت) رئیس جمهوری این را به خوبی به یاد میآورند.
وی تاکید کرد هر اقدامی برای تضعیف این بده بستان انجام دهد ،این نشانی
از بد نیتی است .همانگونه که گفتم آمریکا ابتدا باید صداقت خود را ثابت کند و
سپس بار دیگر وارد توافق شود ،پیش از اینکه هر شرطی را مطرح کند.

امیر دریادار سیاری:

همه تحرکات و توان دشمن را رصد میکنیم
معاون هماهنگکننده ارتش گفت :همه تحرکات دشمن
در زمین ،دریا و هوا را در منطقه و فرامنطقه رصد می کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر
دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش
جمهوری اسالمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو
سیما با بیان اینکه ارزیابی دقیق از توانایی دشمن داریم
گفت :تهدید را خوب می شناسیم و جهت و امکانات آن
را می دانیم.
وی افزود :برای مقابله با دشمن راهکارهای کوتاه مدت و
بلندمدت مشخص کرده ایم و آمادگی مقابله با هر تهدیدی
را داریم.
امیر دریادار سیاری با بیان اینکه درسی که از دفاع مقدس
آموخته ایم این است که دشمن شناس باشیم افزود :نیروی
انسانی الهی محور؛ حرف نخست را در آمادگی رزمی ما می
زند و این نیرو ،آموزش و مهارت دیده بر اساس ارزشهای
حاکم بر جامعه است.
وی گفت :تجهیزاتی که نیروهای مسلح کشورمان از آن
استفاده میکنند ساخته شده در شرکتهای دانشبنیان
داخلی و صنایع دفاعی خودمان است.
معاون هماهنگکننده ارتش افزود :در دفاع مقدس برای
پدافند هوایی فقط یک نوع موشک داشتیم اما اکنون سامانه
پدافند هوایی کشور را نمیتوانیم شمارش کنیم و همه
آسمان کشور تحت کنترل است.
امیر دریادار سیاری گفت :اکنون همه تجهیزات ازجمله
هواپیما ،رزمناو و ناوشکن ها را می سازیم.
وی افزود :نیروی انسانی الهی محور در کنار تسلیحات

ساخته شده داخلی با تاکتیکهای خودمان و پشتیبانی
خوب ملت ایران ،آمادگی مقابله با هر تهدیدی را برای ما
ایجاد کرده است.
امیر دریادار سیاری گفت :بخش های مختلف ارتش
جمهوری اسالمی ایران برای حفظ آمادگی ،هفته ای یک بار
رزمایش برگزار میکنند و ساالنه رزمایش مشترک و سراسری
ارتش برای وحدت ،انسجام و تالش بیشتر را اجرا می کنیم.
وی با بیان اینکه به همه اهداف از پیش تعیین شده در
رزمایش ذوالفقار  99دست یافتیم افزود :در این رزمایش
موشک زیرسطحی به سطح که دانش و فناوری بسیار باالیی
دارد از زیردریایی پرتاب شد و این موشک دشمن را به شدت
می ترساند.
معاون هماهنگکننده ارتش گفت :این موشک میتواند
از انواع زیردریاییهای ما که قابلیت پنهان کاری دارند پرتاب
شود و این دانش و مهارت ما را نشان میدهد.
امیر دریادار سیاری افزود :مدیریت زمان جنگ ،کامال
مدیریت جهادی و بر آن اخالص ،کار برای خدا ،تکیه بر
ایمان ،کار برای حفظ اسالم و انقالب و عشق به شهادت
حاکم بود .وی گفت :در مدیریت زمان جنگ کسی درپی
منافع شخصی نبود و اینها ارزش دفاع مقدس و مؤلفههای
اصلی پیروزی ما در جنگ تحمیلی است.
امیر دریادار سیاری افزود :از ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی تا کنون در مقابل دشمن ایستادهایم و دشمن نه
تنها تهدیدات خود را کم نکرده بلکه بیشتر کرده است.
وی گفت :جنگ با شیطان بزرگ و استکبار جهانی تمام
نشده است و اکنون در جنگ نرم و جنگ اقتصادی با آن

هستیم و میخواهند از این طریق به ما آسیب وارد کنند.
معاون هماهنگ کننده ارتش افزود :امروز در همه مقاطع
مدیریتی و نیروهای مسلح همان مدیریت و فرماندهی
جهادی پیاده می شود و هر جا با مشکل روبهرو بشویم اگر
مدیریت جهادی را پیاده کنیم به طور قطع موفق خواهیم
شد.
امیر دریادار سیاری با بیان اینکه ادعای اختالف بین سپاه
و ارتش از شبهاتی است که دشمن به وسیله عملیات روانی
و استفاده از رسانه های خود انجام می دهد گفت :اطمینان
داشته باشید چنین اتفاقی نه افتاده است و نه میافتد و
دشمن کورخوانده که چنین آرزویی داشته باشد.
وی افزود :ارتش و سپاه با یکدیگر پیروزی های بزرگی
ازجمله در عملیاتهای شکست حصر آبادان ،فتح المبین،
بیتالمقدس و والفجر  8به دست آوردند که این عملیاتها
درسهای بزرگی دارد و نشان دهنده یکدست بودن ،اتحاد و
انسجام ما در دفاع مقدس است.
امیر دریادار سیاری گفت :امروز نیز مانند دفاع مقدس
هستیم و ارتش و سپاه در عین حال که مأموریتهای
مشخصی دارند اما الزم و ملزوم یکدیگر و کنار هم هستند.
وی افزود :این که دشمن جرأت حمله به کشورمان را
ندارد به این دلیل است که ارتش و سپاه بر ضد دشمن؛
یک مشت هستند.
معاون هماهنگکننده ارتش گفت :ارتش و سپاه میتوانند
چنان ضربهای به دشمن بزنند که دشمن بیشتر از سودی که
احتمال دارد ببرد ،ضرر ببیند.
امیر دریادار سیاری افزود :کارهای مشترکی با یکدیگر

انجام میدهیم و در رزمایشهای ارتش کارهای بسیار
مشترکی با سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود دارد.
وی درباره کالم امام پس از آزادی خرمشهر که فرمود
«خرمشهر را خدا آزاد کرد» گفت :امام در یک جمله؛ وضع
را برای همه روشن کرد و برای اینکه کسی را غرور نگیرد و هر
کس در جای خود کار کند این جمله را فرمود.
امیر دریادار سیاری افزود :عملیات بیت المقدس بسیار با
عظمت و شجاعانه در  26روز ،با اتحاد ،هماهنگی و انسجام
نیروهای مسلح انجام شد که اگر چگونگی عملکرد نیروهای
مسلح در این عملیات را بدانیم ،عظمت آن مشخص
میشود.
وی گفت :در ابتدای جنگ تحمیلی نمایندگانی از سازمان
ملل خدمت حضرت امام رسیدند که ایران با متجاوز مذاکره
کند اما امام فرمود اگر دشمن خاک ما را ترک کند مذاکره می
کنیم و در غیر این صورت مذاکرهای انجام نمیشود.
معاون هماهنگکننده ارتش افزود :نمایندگان سازمان
ملل خواستار مذاکره در شرایطی بودند که بخشی از خاک
ایران را دشمن اشغال کرده بود و امام فرمود میجنگیم و این
طور مذاکره نمیکنیم.
امیر دریادار سیاری گفت :این تصمیم شجاعانه امام به
مردم نشان داد نباید زیر بار ظلم بروند و دشمن باید خاک
کشورمان را ترک کند.
وی افزود :اگر در آن شرایط مذاکره میکردیم مانند 200
سال گذشته دوباره بخشی از خاک ایران از دست میرفت
اما تصمیم امام برای بیرون رفتن دشمن از خاک کشورمان،
مسیر را به طور کامل برای حرکت آینده ،روشن کرد.

معاون رئیس جمهوری:

در حوزه اشتغال ایثارگران تا نقطه مطلوب فاصله داریم
معاون رئیس جمهوری گفت :در حوزه اشتغال ایثارگران هنوز تا نقطه مطلوب
فاصله داریم.
سعید اوحدی در مراسم انعقاد تفاهمنامه تامین و ساخت مسکن برای ۲۰۰۰
ایثارگر و ساماندهی اشتغال و کارآفرینی برای  ۱۲۰۰ایثارگران بین بنیاد شهید
کشور و استانداری کرمان در محل گلزار شهدای کرمان با گرامیداشت هفته دفاع
مقدس اظهار کرد :همه داشتههای فرهنگی ما و ثرورت و گنجینه ارزشمند ما
گلزارهای شهدا است.
وی افزود :دوران دفاع مقدس و برکت وجود امام خمینی(ره) عظمتی در رشد
و تعالی انسان ها به وجود آورد که با هیچ پدیده دیگری قابل قیاس نیست و
مورخان باید در تحلیل مسیر تاریخی این تحول دقت کافی داشته باشند.
اوحدی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از تحریف تاریخ
دفاع مقدس تصریح کرد :باید بتوانیم وقایع را عینا سینهبهسینه به نسلهای
بعدی منتقل کنیم و از تحریف تاریخ جلوگیری شود.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد :وظیفه بسیار سنگینی

نسبت به رسالت ترویج فرهنگ و دستاوردهای ماندگار این عظمت تاریخی داریم
و اگر امروز بعد از  ۱۴۰۰سال همچنان ارزش های اهل بیت منشاء هدایت برای
انسان ها در جامعه بشری هستند و تحول عظیمی به وجود آورده که جا دارد
اندیشه پردازان و صاحب نظران و مراکز علمی در آن ریز بشوند.
وی در ادامه با اشاره به کار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با داعش
اظهار کرد :تکفیری ها هجمه سنگینی برای نابود کردن و از بین بردن تمامی
آثار اهل بیت داشتند که فرد بزرگی مانند حاج قاسم سلیمانی عزیز حرکت کرده
و اینقدر در عالم ارزش پیدا کرد که جمع کثیری از جوانان رشید افغانستان،
پاکستان و ...به ایشان لبیک گفته و با توطئه خطرناک و پیچیده تکفیری مقابله
کرد .اوحدی تصریح کرد :آمریکاییها ،سالها برای تجهیز داعش کار کرده بودند
و دنبال حکومت بودند ،حتی بانک مرکزی آنها طراحی شده بود و برای غارت نفت
همه برنامهریزیها را داشته و قراردادهایشان را بسته بودند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه گاهی اوقات خیلی راحت از این موضوع
عبور می کنیم در حالی که کاری که حاج قاسم و یارانش انجام دادند ،خیلی

بزرگ بود گفت ۸۰ :درصد خاک سوریه توسط داعش اشغال و در عراق نیز تا تا
 ۵۰کیلومتری بغداد اشغال شده بود که اتفاق بزرگی بود .در دوران دفاع مقدس
بخش کمی از کشور ما اشغال شد و برخی از شهرهای ما برای مدت کوتاهی
اشغال بود .اوحدی با بیان اینکه داعش آمده بود همه چیز را نابود کند و توطئه
پیچیده ای برای نابود کردن اسالم بود تا اسمی از اسالم باقی نماند و حاج قاسم
کار عظیمی انجام داد تصریح کرد :توجه مقام معظم رهبری به دفاع مقدس،
ایثارگران و رزمندگان بیانگر ارزش بزرگی است که باید قدر این نعمت را بدانیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انعقاد تفاهمنامه برای ساخت
مسکن و اشتغال ایثارگران اظهار کرد :آقای سعدمحمدی و مجموعه صنایع مس
ایران بخشی از این اشتغال را تامین می کنند اما در حوزه اشتغال ایثارگران هنوز
تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت :کارهایی که ما انجام میدهیم
قطرهای نیست در برابر آن ایثارگری و عزت نفس رزمندگان اما می خواهیم بخشی
از وجدان خودمان را حداقل راضی کنیم ،آنها نیازی به ما ندارند.

