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بایدن:

از سوی رهبر معظم انقالب انجام شد

ترامپ را
به قانون میسپارم

اعطای نشان درجه یک نصر
به دانشمند شهید محسن فخریزاده

در صفحه جهان بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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یلدا را شاد و دور از همی
برگزارکنید!

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران» خبر داد

تمدید مهلت بررسی
«افایتیاف» در مجمع
 تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بینالمللی یک نیاز بنیادین کشور برایفعالیتهای تجاری و اقتصادی بخش خصوصی ،عمومی و دولتی است

یلــدا در دوران غمبــار
همــــهگیری کــرونــــا و
یادداشت درســت قبل از نزدیک
شــدن بــه عیــد نــوروز
تنها بهانه شادی و شاد
بودن مردم ایران است.
شبی که بزرگان تکریم
دکتر حسین
کرمانپور میشوند و کوچکترها با
مدیر اورژانس چشمانی تیز عیارسنج
بیمارستان سینا ایــن ارتباطاتانــد تــا
آینــده را بــه همیــن منــوال بســازند و حیات
سنتهایزیباییچونیلداراتضمینکنند.
یلدای امســال میتواند یلدای ویژهای باشــد
به چنــد دلیــل زیــر -1 :اینکه حالمــان آنقدر
خــوب نیســت و احســاس میکنیــم بــه یک
منبع ســازنده حال ،واقعاً نیاز داریم .این اوج
نیاز را ســال قبل اصالً نداشــتیم -2 .خیلیها
را باید میداشــتیم که االن نداریم و جایشــان
آنقدر خالی هست که ممکن است گونههای
یلدایی ما را خیس کند! -3پاییزهای خشک
جایش را به پاییزی پرطراوت و بارانی داده که
برکات الهی را به حد قابل قبول رسانده است.
یادمان نرود چند ســال پاییز البرز و زاگرس با
باراندائمیپاییزغریبهبودند.

گفتوگو با جمال میرصادقی
به بهانه  40ساله شدن
کتاب«ادبیات داستانی»

هرگز برای
معروف شدن
چیزی ننوشتهام
همراه با گفتارهایی از
علی دهباشی ،احمد آرام
و کاوه فوالدی نسب
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سناریوهای فروش نفت در 1400
وزیــر نفــت میگوید هزینههــا در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نســبت بــه مقدار تحقق
درآمدهای نفتی تعیین شده است .بیژن زنگنه با اشاره به انتقادهای مجلس
نسبت به تعیین  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز با توجه به مشکالت
حوزه صادرات و تحریمها و میزان فروش نفت امسال گفت :انتقاد نمایندگان
نسبت به رقم تعیینشده نیست ،بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در

صورت برداشــته نشــدن تحریمها ،دولت چه اقدامی میخواهد انجام دهد.
بــه گزارش خانه ملت ،وی افزود :ما در صورت رفع نشــدن تحریمها به روند
عــادی کار خود طبق گذشــته ادامــه خواهیم داد ،البته در الیحه بودجه ســال
 ۱۴۰۰پیشبینی شده اگر مقدار فروش  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز
محقق نشد ،چه کاری انجام دهیم.

صفحه  5را بخوانید

نگاهجناحی
به یک توافق ملی

صفحه  2را بخوانید

کارشناسان علوم ارتباطات از آمادهسازی جامعه و مدیریت افکار
عمومی در مقابله با کرونا میگویند

سریالهای پرحاشیه

5

19

وقتی کرونا مراسم عقد و عروسی را مجازی میکند

جشن عقدکنان در پهنای باند

13

صدرنشینی سوغات
استقاللیها از مشهد
دربی تبریز به کام مسعود شجاعی و
تراکتوریها به پایان رسید

گــروهورزشــی/هفتــه ششــم لیگ برتــر دیــروز با برگــزاری
 2بــازی به پایان رســید .در اولین مســابقه ماشینســازی و
(ره)
تراکتور از ساعت  15دربی تبریز را در ورزشگاه یادگار اما م
این شهر برگزار کردند که تراکتور با گل محمدمهدی قنبری
( )93حریف همشهری را  0-1شکست داد.
صفحه  18را بخوانید

سفر نروید همچنان در خانه بمانید

هوای سرد همراه با آلودگی کالنشهرها تا یلدا

رضا معطریان  /ایران

لزوم اقناع افکار عمومی با گفتمان اجتماعی

درباره قورباغه و پایتخت
که این روزها از آن زیاد میشنویم
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آنهایی که جمال میرصادقی را میشناسند،
گفتوگو
میداننــد کــه مصداقــی اســت بــرای این
مریمشهبازی ضربالمثــل قدیمی کــه «درخت هرچه
بــارش بیشــتر میشــود ،ســرش فروتــر میآیــد» .در وصــف
چراییاش هم بد نیســت اشارهای به گفتهای از خودش شود؛
وقتی شــنید که اغلب نویسندگان امروز با واسطه یا بیواسطه
خودشــان را شــاگرد او میدانند آن را از ســر لطــف و مهربانی
خوانــد و صمیمانــه تأکید کرد تــا به امروز هرچه نوشــته برای
رشــد خود درونیاش بوده و هرگز به قصد مطرح شدن کاری
نکرده است .نویسندهای که البته شخصیتی چندوجهی دارد؛
از یکســو جمال میرصادقی نویســندهای اســت که مجموعه
داســتانها و رمانهای بســیاری نوشــته ،از ســوی دیگر یکی از
پیشگامانتألیفآثارتئوریوآموزشداستاننویسیکشورمان
اســت و در آخر هم مدرس داستاننویســی .معلمی که بیش
از چهل ســالی میشــود که عصر هر چهارشــنبه ،در خانهاش
میزبانــی جمعــی از عالقهمنــدان یادگیری داستاننویســی را
برعهــده دارد .میرصادقــی بهرغم ســالها فعالیت مســتمر
در بخشهــای مختلف حوزه ادبیــات ،زندگی حرفه ایاش را
مدیــون چند نفر میداند؛ نخســت مدیر مدرســهای که در آن
تدریس میکرد و مشــوق جدیاش در ســالهای دانشجویی
بود و بعد هم ســیروس پرهام ،آن هم بابت همراهیاش در
آن دورانی که میرصادقی کارمند او در سازمان اسناد بود.
اما شــاید اگــر محمدرضا شــفیعی کدکنــی ،دوســت و یار
دیرینهاش نبود ،روزگار داستاننویسی معاصرمان به گونهای
دیگــر بــود .بــه تشــویق شــفیعی کدکنــی بــوده کــه دســت به
تدریس دانشــجویان رشــته ادبیات در دانشگاه تهران میزند
و نتیجــهاش هم در قالب کتابی با عنوان «ادبیات داســتانی»

روانه کتابفروشیها میشود؛ کتابی که سرآغازی میشود برای
انتشــار دیگر آثار ارزشــمندی که به همت جمال میرصادقی
در اختیار همه عالقهمندان نویسندگی و از سویی دانشجویان
ادبیــات در شــاخههای مختلــف قــرار گرفتــه؛ کتابهایــی که
برخی از آنها سالهاســت به سرفصلهای دانشگاهی هم راه
یافتهانــد و اغراق نیســت اگــر بگوییم هر یــک از آنها در حکم
کارگاهی برای آموزش نویسندگی هستند .جمال میرصادقی
از بازماندگان آن یارانی است که امروز از جمعشان تنها پرهام
مانده و شــفیعی کدکنی و البته هوشــنگ ابتهاج (سایه) .او نه
فقط بابــت عضویت در «کانــون نویســندگان» و کمی بعدتر
هم «شورای نویسندگان» با بســیاری از بزرگان شعر و ادبیات
داســتانیمان نشست و برخاست داشــته؛ بلکه فرصت دیدار
و تعامــل بــا برخــی را هم خــارج از این دو تشــکل پیــدا کرده؛
بزرگانــی که از جملهشــان میتوان به بزرگ علوی اشــاره کرد
و البتــه احمدمحمود ،محمد معیــن و پرویز ناتل خانلری که
انتشار نخستین داستان کوتاه خود در مجله سخن را به لطف او
میداند و ...با وجود شرایط حاکم بر فضای ادبی و محفلهای
روشــنفکری آن ســالها ،هیچــگاه گرفتــار نگاههــای حزبــی و
سیاســی نمیشود و حاال توصیهاش در هشتاد و هفت سالگی
برای عالقهمندان نویسندگی این است که زمان خلق داستان
و رمان خودشان باشند؛ آن هم به دور از کپیبرداری از دیگران
یــا گرفتــاری بــه سفارشینویســی و نگاههــای ایدئولــوژیزده.
توگوی امروزمان با این مدرس داستاننویســی ،نویسنده
گف 
و پژوهشــگر ادبیات به بهانه چهل ســاله شدن کتاب «ادبیات
داســتانی» او اســت؛ کتابــی کــه همچنــان یکــی از آثــار مهــم
پیشــنهادی بــرای آنهایی به شــمار میآیــد که خواهــان قدم
نهادن به این دنیای بیانتها هستند.
صفحه  14را بخوانید

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

 3روز پایتخت بدون سرقت موتورسیکلت

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

گزارش سرقت موتورسیکلتها در پایتخت ،تیم
تحقیق را به باندی رساند که مانند اختاپوس در تمام
شهر چنگ انداخته و انواع و اقسام موتورسیکلت ها
را به سرقت میبردند .پرونده ای که سرهنگ کارآگاه
سعداهلل گزافی ،سالها قبل ،رازگشایی آن را به عهده
گرفت و درنهایت با دستگیری متهمان ،موفق شد ۱۲۰
موتورسیکلت سرقتی را که به شهرهای جنوبی منتقل
شده بود ،برگرداند.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
محرمانههای
کارآگاهان را ببینید

طـــــی روزهـــــــایی کــه
گذشــت تصویــب یک
یادداشت قــانـــــون در مجلــــس
شورایاسالمیازجمله
موضوعاتــی بــود کــه با
نقدهـــــای کارشــناسی
متعــددی مواجه شــد.
محمد جواد
حقشناس موضــوع اصلــی ایــن
فعال سیاسی قانون برخــاف نام آن
اصالحطلب و عضو کــه «اقــدام راهبــردی
ی شهر تهران
شورا 
بــرای لغــو تحریمهــا»
اســت حول موضوع برجــام و فراهم نمودن
شــرایط خــروج از آن در صــورت عدم تحقق
خواســت قانونگذاران ظرف ضرب االجل دو
ماهه پیشبینی شــده قــرار دارد .از این حیث
بــاور دارم کــه یــادآوری چنــد نکته چــه برای
نماینــدگان مجلس و چــه بــرای خوانندگان
ایــن نوشــته ضــروری اســت و مبتنــی بــر آن
میتــوان نتایــج متفاوتــی گرفت .نخســتین
نکته این اســت کــه بدانیم بیتردیــد برجام
یکی از مهمترین ســندهای سیاسی ،حقوقی
و راهبردی است که در تاریخ معاصر ما میان
ایران و کشــورهای بیگانه منعقد شــده است.
شاید بتوان آن را از حیث اهمیت تنها با توافق
 1975الجزایــر ،پذیــرش قطعنامــه  958و
مذاکرات دولت ملی دکتر مصدق برای ملی
شدنصنعتنفتمقایسهکرد.
صفحه  3را بخوانید

 2راهکار
اصالح ساختار بودجه

بودجههــای ســنواتی به
عنــوان مهمترین ســند
یادداشت مالیکشور،ظرفیتهای
زیــــادی بــرای اصــــاح
ســاختارهای اقتصــادی
کشــور دارد .با اســتفاده
از روشهــای مختلــف
لطفعلی
بخشی در تـــــدوین بودجــــه و
اقتصاددان
تعریفمنابعومصارف
میتوان ســمت و ســوی اقتصــاد را نیز بهبود
بخشــید .در یــک نگاه کلــی و ســاده با کاهش
هزینههای غیرضرور و افزایش منابع درآمدی
پایــدار و بــدون آثــار تورمی میتــوان بودجه و
سپس ساختار اقتصادی کشــور را دستخوش
اصالح قرار داد .در این مســیر دو راهکار مهم
بــرای تدویــن بودجه کــه به اقتصــاد ملی نیز
کمکمیکندوجودداردکهیکیباعثکاهش
هزینههــا و دیگــری موجب رشــد درآمدهای
پایدار خواهد شــد .درواقع اتکا به این روشها
باعث میشود تا دولت از سایر درآمدها مانند
نفــت و فروش اوراق بینیاز شــود .نخســتین
راهکار ،کاهش هزینههای اداره کشــور اســت.
در ایــن زمینــه شــیوع کرونا درکنــار مصائب و
مشــکالت فراوانــی کــه بــرای اقتصاد ایــران و
جهــان به همراه داشــت ،از نظر صرفهجویی
یک فرصت طالیی به شمار میرود.
صفحه  8را بخوانید

