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رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت
سالروز والدت حضرت زینب (س ) و روز پرستار:

روحانی در آیین بزرگداشت روز پرستار :

مجاهدتهای پرستاران در
روزهای کرونا آنها را در چشم مردم
عزیزتر از همیشه کرد

کادر درمان در همه حوادث
در خط مقدم بوده است

در صفحه اجتماعی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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«ایران» از پربازدهترین بازارهای سرمایهگذاری در 9ماهه امسال گزارش میدهد

«نسبت شعر و خرد» در گفتوگو با رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم

سرمایهگذاری
در آخر پاییز

گروه اقتصادی /دیروزآخرین روز فصل پاییز بود و براساس ضربالمثل
قدیمی (جوجهها را باید آخرپاییز شــمرد) زمان مناسبی برای شمارش
جوجه هاســت .از ابتدای ســالجاری تا پایان پاییز یعنی  9ماهه امسال،
ســرمایهگذاران بســته بــه تجربــه و انتظــار ســود در یکــی از بازارهــای
ســرمایهگذاری پنجگانه اصلی ســرمایهگذاری کردهانــد و اکنون میتوان
محاســبه کــرد کــه کدام ســرمایهگذاران بازدهی و ســود بیشــتری کســب

خواستههایایران
در برابر 4+1

گـــفتوگــــو همــــــواره
شایســته و محل تقدیر
یادداشت اســت .اکنون ایــران در
برابــر چهــار کشــوری
قــرار دارد کــه اصــرار
بــر صبــوری ایــران در
برابــر بدعهدی ترامپ
مهدی ذاکریان
استاد دانشگاه و داشــتند .ایــران و 4+1
صاحبنظرمسائل شـــــاهد نابـــــودیهای
بینالملل امتیــاز برجــام بودنــد.
ایــران صبــر اســتراتژیک را پیشــه کــرد4+1 .
نتوانســت مانــع تحریــم اقتصــادی و مالــی
نامشــروع امریکا شــود .نه چین ،نه روســیه و
نــه اتحادیه اروپــا در این موضــوع قدم قابل
توجهی برداشتند البته 4+1امریکا را در انجام
هــر اقــدام سیاســی بینالمللی علیــه ایران
ناکامگذاشت.

رسم همسایگی شاعر و حکیم

کردهانــد .در ســالجاری بواســطه تشــدید فشــارهای اقتصــادی ،فضای
اقتصــاد ایــران نیز دســتخوش تغییر شــد و با جهش نــرخ ارز بخصوص
درنخســتین ماههای ســال ،رقابــت میان بازارهــا برای جذب ســرمایه و
نقدینگی افزایش یافت .درحالی که در سال گذشته بازار سهام به تنهایی
در بازدهی یکه تاز بود و بازارهای ارز و طال و بهدنبال آن مســکن در رکود
نسبی به سر میبردند...

صفحه  2را بخوانید

مزیتهای ایران برای
بازسازی قرهباغ

صفحه  7را بخوانید

دفاع مجلس
از ورود نظامیان به انتخابات

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با «ایران» :طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است

2و3

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

9

برای رفع مشکالت اینترنت
در سیستان و بلوچستان مستقر میشوم

10

تأثیر کووید 19بر توسعه فردی

از تو ممنونم کرونا

13

هفتمین استرداد آثار تاریخی ایران در دولت روحانی

 ۴۹آجر  ۲۸۰۰ساله
بعد از  ۲۹سال به ایران برگشت

6

گزارش «ایران » از شب های سرد و کرونایی پایتخت

حال ناخوش دستفروشان پایتخت
محصوالت چند رسانهای «ایران»

سال نفسگیر پرستاران

 ۳۰آذر مصادف با روز پرستار است.
ایثار،جانفشانی،همتعالی،
ازخودگذشتگی .براستی کدام واژه؟
کدام واژه گویای کارستانی است که
طی یکسال گذشته فرشتگان سالمت
آفریدند.خیلیممنون،خیلیلطف
کردید دستمریزاد ،زنده باد! کدام عبارت
قدر پاداش پرستاران خواهد بود؟ کدام
پاداش؟ کدام دستمزد؟

این فیلم گوشهای از زندگی کاری
پرستاران در دوران کرونا است.
نامت را به من بگو دستت را به من بده
حرفت را به من بگو  /قلبت را به من بده
من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام
و دستهایت با دستان من آشناست
الف.بامداد

5

«شاعرراستین»تابهخوداست،آفرینشی
گفتوگو
نمیتوانــد داشــت .ســاز و کاِر حقیقت با
میــنا نبئی «بیخویشــتنی» شــاعر آغــاز میشــود و
حقیقت از ضمیر چنین شــاعرانی ،که انباره عشــقاند ،سربر
میآورد .این چنین شــعری نه بایسته است که موزون باشد و
مقفا ،نه الزامی دارد به قواعد رویه و قشــر ،پایبند باشــد که این
کار ناظمان اســت؛ نه هنر شــاعران و تنها اشــعاری کــه از این
تبارند ،میتوانند حرف و گفت و صوت را بر هم زنند تا بیاین
هر سه و بیهیچ واسطه با معشــوق جانها دم زنند .این گونه
شــعر ،با سنجه سنجشــگران ،سنجیدنی نیســت و دکتر رضا
داوری اردکانی ،اســتاد برجســته فلســفه و رئیس فرهنگستان
علوم ،چنین شــعری را «شــعر حقیقــی» و چنین شــاعری را
«لسانالغیب»میداندودرنسبتشعروحقیقتمیگوید:
«حقیقتبهمعنیظهوروجلوههستیتاریخیدرزباناست
که شعر هم با آن پدید میآید .این نسبت بیانکردنی نیست.
آزمودنیودریافتنیاست».جالباینکهاینفیلسوفایرانی
بهآینده«شعر»بیشاز«فلسفه»امیدواراست!
ëëجنــاب دکتر داوری! شــما در یکــی از گفتارهایتان ،هر شــاعر

حقیقی را «لســانالغیب» توصیف کردهاید و تأکید داشتهاید
«در زبــان شــاعر ،گاهی چیزی ظاهر میشــود کــه «محیط» بر
وقایــع اســت و وقایع به نحوی بــا آن «تعین» پیــدا میکند».
حالمیخواهیمازشمابشنویمبین«شعر»و«حقیقت»چه
نسبتیبرقراراستکهشماچنیننگرشیبهشاعراندارید؟
متقدمان «شــعر» را کالم موزون و مخیل دانستهاند ،البته
هر ســخن موزون و مخیل شــعر نیســت و چه بســیار سخنها
که نام شــعر دارد اما شــبه شعر اســت .من این شبه شعرها را
زبان غیب ندانستهام ،شعری که زبان غیب باشد اندک است.
شــاعران بزرگ هم هر چه گفتهاند سخن غیب نیست .اما در
مورد نســبت میان «حقیقت» و «شعر» بسته به این است که
از «حقیقت» چه مراد کرده باشید ،اگر حقایق علمی و ادبی و
احکام مطابق با واقع را در نظر دارید ،شعر با آن نسبتی ندارد
یا اگر داشــته باشــد نسبتی عرضی اســت ،مثالً ابونصر فراهی
و ابــن مالــک و حاجی مال هادی ســبزواری کتابهای درســی
مقدماتــی و عالــی را بــه نظم آوردهانــد و بزرگانی مثل شــیخ
محمود شبستری مطالب عرفانی را منظوم کردهاند و. ...
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زلزله دماوند
و گسل مشا

بــا رخداد زلزلــه بامداد
شـــــنبه  29آذر 99در
یادداشت ســاعت  ،3:05درست
در مجـــــاورت شــــــهر
دماونــد و بــا بــزرگای
 4ریشتر ،مردم دماوند،
آبســـــرد ،پردیـــــس و
مهدی
زارع بومهــن و پلــور زلزله را
استاد پژوهشگاه
زلزله و عضو در تاریکی هوا با پریدن
وابسته و رئیس از خواب حــس کردند.
شاخهزمینشناسی
فرهنگستانعلوم زلزله دقیقاً روی گســل
مشــا رخ داد ،از نیمــه
شب جمعه  19اردیبهشت  99و رخداد زلزله
با بزرگای  5.0تا بامداد شنبه  99/9/29تعداد
 74زلزلــه با بزرگای بیــش از  2.5روی همین
قطعه از گسل مشا ثبت شده است.
صفحه  5را بخوانید

رادیو
ایران 20

عاشقترین زندگان

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
سال نفسگیر پرستاران
را ببینید

نعیم احمدی  /ایران

پایان ادغام بانکهای وابسته
به نیروهای مسلح

آذریجهرمی:

رئیـــــــس جمهـــــــوری
آذربایجاناز«کشورهای
یادداشت دوســــت» درخواســت
کـــــرده اســــــت تــا در
بازسازی قرهباغ حضور
فعال داشته باشند .در
میــان کشــورهایی که با
یحی آلاسحاق
عضو اتاق بازرگانی جمهــوری آذربایجــان
روابـــــط دوســــتانـــهای
دارنــد ،ایــران بیشــترین مزیتهــا را بــرای
بازسازی قرهباغ دارد .شرکتها و پیمانکاران
ایرانــی در حــوزه ســختافزاری ،نرمافزاری و
نیروی انســانی ســابقه و تجربه در بازسازی و
نوسازی کشــور بعد از جنگ دارند .همچنین
فعالیتهایتوسعهایایراندرخارجازکشور
هم آثار بسیار خوبی را بر جا گذاشته است.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
عاشقترینزندگان
را ببینید

@irannewspaper
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