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هوای بهاری بازار سرمایه

الیحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستارهدار دوباره به مجلس می رود
علی اشرف صادقی در همایش برنامهریزی زبان در ایران:

گفتوگو با «یوشیفوسا ِسکی» ،ایرانشناس ژاپنی

ِ
فرهنگ ایرانی
مفتون
ِ
ّ
َ
از سهتار تا ُم َرقع

زبان و خط فارسی
در خطر است
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گفتوگوبا محمدرضا حضرتپور ،لیبرو تیم ملی والیبال:

برخی به جای حمایت
تخریب می کنند
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نخستوزیر ژاپن به روحانی:

بورس تهران
بیاعتنا به تحریمها

تغییرات مثبت در راه است

بورس تهران طی  50روز کاری  30درصد بازدهی داشت

در حالــی کــه براســاس یــک برنامــه زمانبنــدی شــده در
گـــزارش واشــنگتن ،وزارت خزانهداری امریکا تحریمهای جدیدی
گـروه اقتصادی علیــه ایــران وضع میکنــد ،بورس تهــران به عنــوان یکی
از ســنجههای مهم تعییــن وضعیت اقتصادی کشــور ،بیاعتنــا به کنشهای
تحریمــی امریــکا روند صعــودی خود را طی  85روز از فصــل بهار طی کرده و
در مدار و مســیر رونق قرار دارد .به گزارش خبرنــگار «ایران» ،برای آنکه یک
وضعیت عمومی از بازار سرمایه کشور ارائه شود ،کافی است که روند شاخص
کل بــورس تهــران از ابتــدای ســالجاری مــورد بررســی قــرار گیرد.وضعیــت
شــاخص کل نشــان میدهد که از ســطح  179,194واحد به سطح 233,352
واحــد طــی  50روز کاری تــا تاریــخ  22خرداد
صفحه  4رابخوانید
رسیده که گویای رشد  30درصدی است.

 روحانی :هرگاه جنگاقتصادی امریکا متوقف شود
شاهد تحول مثبت در منطقه
و جهان خواهیم بود
 آبه :احترام خاصینسبت به فتوای رهبری ایران
قائل هستم

حمایتتشکلهایصنفیمعلمانازسرپرستوزارتآموزشوپرورش

اتاق گفت وگوی فرهنگیان
تشکیلمیشود

3

همراه با گفتارهایی از:
 ابراهیم رحیم پور محمد جواد حق شناس ناصر ایمانی -محمد ساالری

14

اقتصاددانان در گفتوگو با «ایران»
از بهترین روش حمایتهای یارانهای میگویند

 2 ،1و 3

پرداخت نقدی بهترین راه است؟
5

واعظ پایتخت

بهرهبرداری تهران و توکیو از سفر تاریخی

تحریم دو شخص حقیقی و یک نهاد عراقی به بهانه همکاری با ایران

وزارت خزانهداری امریکا دو شــخص
و یــک شــرکت عراقــی را بــه جــرم
خبـــــر
ارتباط با ســپاه به لیســت تحریمهای
خــود افزود.به گزارش ایرنــا ،وزارت خزانــهداری امریکا،

عبدالحمید االســدی و صالح الحســنی شهروند عراقی و
شــرکت تجاری «منابع ثروت الجنوب» مستقر در بغداد
را بــه اتهــام ارتبــاط بــا ســپاه پاســداران انقالب اســامی
تحریم کرده است.

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëکمکهــای دولــت بــه مددجویــان کمیتــه امــداد /یعقــوب
نظــــــــر
لیالآبــادی از تبریز :در خبرهــا خواندم که آقــای واعظی اعالم
مـــــردم
کردهانــد مبلــغ  500میلیــارد تومــان بیــن مددجویــان کمیته
امداد و بهزیســتی توزیع شــده اســت .این مبلغ بین چه کســانی پرداخت شده؟
چــرا ما مددجویان چنین مبالغی را دریافــت نکردهایم و از این پرداختها خبر
نداریــم؟ از مســئوالن درخواســت داریــم به صورت شــفاف در ایــن خصوص به
مردم توضیح دهند.
 ëثبت نام جدید خودرو توسط خودروسازان /آقای رضائیان :در خبرها خواندم که
 2شرکت خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو کردهاند .وقتی هنوز خودروهای
ثبــت نامــی چندین مــاه پیش را تحویــل نداده اند؛ چــرا اقدام به ثبــت نام جدید
میکننــد؟ اگــر خودروهــای ثبــت نامــی را در موعــد مقرر بــه مردم تحویــل دهند
بازار خودرو تنظیم شــده و التهاب در بازار به وجود نمیآید .از مســئوالن مربوطه
درخواست رسیدگی در این خصوص را دارم.
 ëیکطرفه شــدن جــاده آمل  -تهــران در روزهای تعطیل /آقای حســینی :چندســال
اســت که مســیر تهران به آمل در روزهای تعطیل و پرتردد یکطرفه میشــود .این
درحالی اســت که اکثر مســیر  2بانده است و اصالً نیاز به یکطرفه شدن آن نیست.
بــا ایــن کار خیلی از مــردم بومی منطقه دچار مشــکل میشــوند و همین موضوع
باعث ازدحام و ترافیک سنگین و خستگی رانندگان و افزایش تصادفات میشود.
بهتر اســت به جای یکطرفه کردن جاده ،ابتدای جاده را مســدود کرده و خودروها
را به سمت جاده فیروزکوه هدایت کنند.
 ëگرانی شــکر /آقای رئیســی :در خبرها مرتب اعالم میکنند که فالن کاالی قاچاق
کشــف شــد مثالً قبل از ماه رمضان اعالم کردند که  21هزار تن شــکر احتکار شــده
کشــف شــده اســت ولــی اینجانــب در همــان زمان شــکر را کیلویــی  9هــزار تومان
خریداری کردم .الاقل این کاالهای کشف شده را سریعاً به بازار تزریق کنید.
 ëدریافت نکردن ســبد کاال /آقای رضایی :قبل از ســال و بعد از ســال مرتب اعالم
کردهانــد که به خانوادههای کم بضاعت ســبد کاال پرداخت خواهند کرد ولی هیچ
کاالیــی به ما ندادهاند .به فروشــگاهها هم که مراجعــه میکنیم اظهار بیاطالعی
میکننــد .مبلغــی هــم به حســاب ما واریز نشــده اســت .از مســئوالن درخواســت
پاسخگویی در این خصوص را داریم.
صــد و

و شــروح و تفاسیر سابق را دیده لکن خود سیاق نوینی در
مباحث مختلف مطرح کرده و از روی این آثار میتوان به
حوزه وسیع تحقیقات و تنبعات وی پی برد.
بــه هر حــال وقتی آقــای نقوی به تهــران آمــد ،این بار
فرزند دیگر مرحوم حاج شــیخ یعنی مرحوم دکتر مهدی
حائری یزدی از وی خواست تا در مدرسه سپهساالر قدیم،
تدریس متون فلسفی و اسفار را برعهده گیرد .هر چند وی
در جلســاتی اختصاصی شرح اشــارات را هم آغاز کرد و به
پایان رسانید که خوشبختانه صوت آن موجود است.
اما آنچه گفته شــد فقط بخشی از شخصیت واالی این
فقیه حکیم است ،معموالً عالمانی در طبقه ایشان صرفاً
در جایــگاه تدریــس و مرجعیت قرار میگیرنــد ،اما آقای
نقــوی از هنگام جوانی تــا پایان عمر ترجیــح داده بود که
ذاکــر و خــادم مجالس وعظ و خطابه اهل بیت و حســین
سیدالشهدا بماند.
ایشــان قریــب  50ســال در روضه منزل پــدری ما منبر
رفــت و بــه آداب و لــوازم آن پــای بند بــود .از جمله نظم
و ترتیــب و بــی توجهــی بــه تعداد مســتمعین و کوشــش
بــرای تعلیــم حضــار .آثــار تواضــع و فروتنــی عالمانه در
او بســیار دیــده میشــد حتــی روی جلــد کتابهــای خود
هیچــگاه القابی بــه کار نبرده که نشــان دهــد مؤلف عالم
اســت و چه اعتبــار و جایگاهی نزد بزرگان دارد .ایشــان با
وسایل نقلیه عمومی بویژه اتوبوس آمد و شد داشت .در
پوشــش و رفتار بسیار ســاده و بی پیرایه و در گرمی گفتار و
منطق بیان کم نظیر بود .من که خود سالها توفیق درک
منبرهای او را داشتم احساس میکردم مستمعین پس از
منبر او حالی یافته و نکتههای جدیدی فرا گرفتهاند .بویژه
خطیب عالــم ،بر نفــوذ کالم او
کــه حســنات اخالقی ایــن
ِ
میافزود .به هر حال او نمونهای از وعاظ و اهل منبر سلف
بود که جز به نشــر و بســط علم آل محمد نمیاندیشید و
آن را وظیفه خود میدانست .شاید آخرین منبر عاشورای
ایشان بود که در آن آیه معروف یا ایتها النفس المطمئنه
را در شــأن سیدالشــهدا خوانــد و وقتــی به ایــن بخش آیه
رســید که فادخلی فی عبــادی و ادخلی جنتی آقای نقوی
گفــت در ایــن آیه تقــدم عبودیت بر جنت واضح اســت و
جنت در برابر عبودیت چیزی نیست .از این قبیل نکتهها
در ســخنرانیهای او بســیار بود اینکه حتی در گذشــت او،
مورد توجه رســانهای قــرار نگرفت شــاید ادامه همان زی
گمنامــی بود که او بــرای خود برگزیده بود .امید اســت که
بازماندگان ارجمند آن خطیب دانشــمند و توانا با انتشــار
آثــار صوتــی و کتبی آن مرحــوم در شناســایی مکتب اهل
بیت و اهداف او قدمهایی بردارند.
مــن و دل گــر فنا شــدیم چــه بــاک /غرض انــدر میان
سالمت اوست

نخســتوزیر ژاپــن در شــرایطی روز
گذشــته بــه ایــران ســفر کــرد کــه کامالً
یادداشت
روشــن است کشور ژاپن خود به صورت
بازیگــری مســتقل دارای انگیزههــای
قوی بــرای مهار تنش ایجاد شــده بین
ایران و امریکا اســت؛ از یک سو منطقه
خلیــج فــارس مســیر اصلــی ترانزیت
ابراهیم
انرژی و نفت ژاپن و همینطور کاالها و
رحیمپور
تولیدات این کشور است و از سوی دیگر
معاون سابق
امور
وزارت
مســأله پــروژه جــاده ابریشــم چینیها
خارجه در امور
برای ترانزیت کاال هم از اهمیت زیادی
آسیا و اقیانوسیه
برخــوردار اســت .ژاپــن بــرای رقابــت
بــا چیــن نیــاز دارد تا به موازات این مســیر برای خود مســیری
جایگزیــن تعریف کنــد و در این چارچوب گزینــه بندر چابهار
و ایــران یکی از بهترین و اقتصادیترین گزینههای این کشــور
خواهــد بود .بنابراین به طور طبیعــی موضوع امنیت منطقه
خلیج فارس برای ژاپنیها مهم میشود و آنها نه تنها عالقهای
ندارند که در این منطقه شاهد افزایش تنش و مخاصمه باشند
کــه حتی از وقوع این وضعیت نگران نیز خواهند شــد .چرا که
این امکان بــرای چینیها به عنوان رقیب منطقهای و جهانی
ژاپن وجود دارد که بسیار بیش از آنها دامن خود را از تنشهای
احتمالی منطقه خلیج فارس دور کنند.
بر این مبنا دولت ژاپن قطعاً بیشــتر در پی مهار وضعیت
فعلیوبازگرداندناوضاعبهآرامشقبلیاستتامیانجیگری
که منتهی به مذاکرات مســتقیم ایران و امریکا شــود .هر چند
آنها اصالً برای ایفای نقش جهت تقویت حالت دوم بی میل
نیســتند اما نگاه واقعبینانه در سیاســت خارجی آنها را به این
ســمت میبرد که چنین موضوعــی را به عنوان هدف به هیچ
عنوان در اولویتهای اولیه خود قرار ندهند.
اما به نظر میرسد امریکاییها هم با توجه به در پیش بودن
انتخابات این کشــور مایل نیســتند وضعیــت در خلیجفارس
به ســمت وخامت جــدی و افزایش تنش پیش بــرود .به نظر
میرســد همچنان هــدف امریکاییهــا از سیاستهایشــان در
قبــال ایــران محدود به مســائل اقتصــادی و افزایش فشــار در
این حوزه باشــد .به نظر میرســد امریکاییها نگران شــدهاند
شرایط از کنترل آنها خارج شود و به سمت خطرناکی برود .به
همین دلیل نیاز به میانجیای دارند که هم از آنها حرفشنوی

کافــی داشــته باشــد و هم در نــگاه ایران دارای ســوء ســابقه در
روابــط دوجانبــه نباشــد و هــم در نهایــت ،بازیگــری مهــم در
صحنه بینالملل محســوب گردد .ژاپن مشــخصاً هر سه این
خصوصیتها را دارد.
در این شــرایط واضح است که هر سه طرف؛ یعنی امریکا،
ژاپن و ایران بخوبی میدانند که این سفر و تالشهای صورت
گرفتــه در قالــب آن منتهــی و منجر بــه معجزه نخواهد شــد
و بــروز یــک اتفــاق بــزرگ در این چارچــوب به صــرف زمان و
انجــام تالشهایی به مراتب بیش از این نیاز دارد .اما ژاپنیها
بــرای اینکــه بتوانند با توجه به پتانســیل و فاکتورهــای الزم در
این صحنه به صورت مســتمر ایفای نقــش کرده و تالشهای
بیشــتری انجــام دهنــد ،پتانســیل و فاکتورهــای الزم را دارند.
از جملــه اینکــه وضعیــت اقتصادی این کشــور ایــن امکان را
میدهــد تــا بتوانــد هزینههــای الزم بــرای چنیــن پــروژهای را
اختصــاص دهد .دوم با توجه به رقابتی کــه ژاپن با چین دارد
بسیار عالقهمند است در چنین صحنهای حضور فعالی داشته
باشــد و ســوم هم تــاش ژاپن بــرای اضافه شــدن به لیســت
کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است
که در این صحنه هم با کشورهایی نظیر آلمان و هند در رقابت
است .چنین بازی در میدان تنش میان ایران و امریکا میتواند
شــخصیت بینالمللی جدیدی بــه ژاپن بدهــد .در واقع ژاپن
میخواهد نشان دهد صرفاً یک شخصیت اقتصادی در نظام
بینالمللنیست.
در همیــن چارچــوب مــا نیــز بــرای ایــن دور از تالشهــای
دیپلماتیک نباید صرفاًدر انتظار نتایج مشخص در بازه زمانی
کوتاهی باشیم؛ همین که این مسیر تبادل پیام و گفت و شنود
صرفاً از طریق رســانهها و شبکههای مجازی جریان پیدا نکند
و بتــوان دیدگاههایــی را در فضای غیرعلنیتر مطرح و مبادله
کرد ،احتمال رسیدن به راهحلهای مشخص افزایش مییابد
و در عین حال میتواند زمینهســاز بده بســتانهایی در برخی
چارچوبها باشد .لذا برای نتیجه این مسیر نباید صرفاً به یک
سفر در ابعاد سفر آقای آبه به تهران بسنده کرد .مضافاً اینکه
ما در شرایط فعلی باید با دقت فراوان از موقعیت پیش آمده
بهره ببریم .چرا که از یک ســو افرادی قوی برای مذاکره داریم
و از سوی دیگر در فضای منطقی در چارچوب اختالفاتی که با
امریکاییهــا پیش آمده ،با خروج یکجانبه ترامپ از برجام در
موقعیت منطقی و استداللی قویتری هستیم.

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

چـهل و نهـم

در بیــن محققــان معاصــر کمتــر
کسی مانند شــیخ عزیزاهلل عطاردی
یادداشت
خبوشــانی در بــاب تاریــخ و فرهنگ
و رجــال خراســان تحقیــق و تفحص
کرده اســت .این تحقیقات او بســیار
وســیع بــود و بــرای شــناخت بهتــر
خراســان کتابخانههــای جهانــی و
احمد
فهرســت نســخ خطــی را ســطر بــه
مسجدجامعی
عضو شورای
ســطر کاویده بود تا سهم خراسان را
شهر تهران
در فرهنگ ایران و جهان بنمایاند.
ایــن کوشــشها بــرای آن بــود که
خراســان و حوزههــای علمی آن بی اغــراق در طی هزار و
 400ســال ،یعنی از آغاز اسالم تاکنون ،در ساخت فرهنگ
ایرانی-اسالمی-شیعی نقشــی اساسی داشتهاند .به ویژه
از زمانــی که حضــرت امام رضــا ،عالــم آل محمد(ص)،
در خراســان بــه مرکزیــت مرو رحــل اقامت افکنــد و پیکر
شریفش را خاک خراسان دربرگرفت ،تمایالت شیعی در
خراســان روز بــه روز رو به افزایش نهــاد .در قرن اخیر هم
طالب علم در خراسان ،حتی آنها که خراسانی نبودند به
تحصیالت عالی در ادبیات عربی و فارســی و ذوق شعری
و خطابه شهرت داشتند.
مرحــوم آیــتاهلل ســید محمدتقــی نقــوی قائینــی از
پــرورش یافتــگان حــوزه علمیــه خراســان بود کــه پس از
تحصیــات مقدمات در خراســان به قــم رفت و در درس
مرحوم آیــتاهلل بروجردی ،مرجع مطلق زمان ،شــرکت
کرد .آن ســالها ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم ،منوط
نقــوی جوان را
بــه قبولــی در امتحان بــود .امتحــان آقای
ِ
مرحــوم شــیخ مرتضــی حائــری یــزدی فرزنــد بنیانگــذار
حوزه برعهده گرفت و وقتی تســلط او را در متون دریافت
از وی پرســید شــاگرد چه کســی بوده اســت و او نام ادیب
نیشــابوری را گفــت .امــا اندکــی بعــد آقــای نقــوی رحــل
اقامــت در نجــف اشــرف افکنــد و در درس مراجع بزرگ
نجــف مانند حضــرات آیات شــاهرودی ،حکیــم و خویی
حاضر شــد .دســتاورد دیگر او در نجف توفیــق آغاز به کار
شــرح نهجالبالغــه بود کــه ابتدا به فارســی نــگارش آن را
آغــاز کرد و تا چنــد خطبه ادامه داد؛ اما بنا بر ســیره علما
ترجیح داد شرح خود را به عربی بنویسد تا نفع آن بیشتر
باشــد .حاصل این کار اثری اســت به نام مفتاح الســعاده
فی شــرح نهجالبالغه در  18جلــد .وقتی مرحوم آیت اهلل
ســیدمحمدرضا گلپایگانــی ایــن شــرح را دیــد آن انــدازه
پســندید کــه بــه مؤلف پیشــنهاد کرد کــه به همیــن روش
تفســیری هــم بــر قــرآن بنویســد کــه حاصــل آن کتــاب
ضیاءالفرقان فی تفسیر القرآن در  18جلد است .اهل فن
بر این عقیدهاند که در هر دو اثر ،مؤلف سخنان پیشینیان
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