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واز حاشیه ها  پر
بر فراز جشنواره فیلم فجر

جشنواره چهل و یکم با تفاوت هایی نسبت به 
گذشته در حال برگزاری است

ادامه در صفحه  2

نشانه های ملموس به جای حرف
واقع گرایی و واقع بینی مشکل شاید زیربنایی ترین 
اصل برای حل آن باشد. به بیان دیگر برای عبور از 
بحران ابتدا باید آن را به صورت واقع بینانه دید و بعد 
از تمام روش ها و ابزارها برای حل بحران استفاده کرد. 
در این بین اما گاهی اظهار نظرها و یا پاسخ هایی مطرح 
می شود که نشان می دهد یا درک درستی نسبت به 
مشکل وجود ندارد و یا تصور می شود مردم تحلیل 
درستی از آنچه که می گذرد؛ ندارند. برای نمونه یکی 
از مسئوالن جشنواره فیلم فجر در پاسخ به خبرنگاران 
درباره انصراف و تحریم برخی بازیگران و عوامل فیلم 
ها گفته بود اصل تهیه کننده ها هستند که مالک فیلم 
هستند و در همه جای دنیا نیز چنین است. هرچند 
او پیش از این در خصوص فرش قرمز گفته بود ما 
به اصول خود  باید  و  داریم  دنیا فرق  با همه جای 
عمل کنیم. فارغ از درستی یا نادرستی عمل بازیگران 
و عوامل فیلم ها و قضاوت درباره آن، باید گفت که 
این پاسخ یعنی ندیدن مشکل. یعنی تقلیل مشکل. 
اما اگر واقع بینانه به آن نگاه شود، شاید پاسخ جور 
دیگری باشد و ضمن قبول این معضل آن وقت به 
چرایی و نقد آن پرداخت. این مسئله در سایر حوزه 
ها به خصوص در مسائل اقتصادی نیز وجود دارد. 
وجود  پذیرفتن  جای  به  مواقع  برخی  در  واقع  در 
مشکالت اقتصادی یا آن را انکار یا بخشی از آن را به 
زبان نمی آورند. چنان که اگر آینده معیشت و اقتصاد 
کشور روشن دیده می شود، هیچ گزاره و نشانه ای 
برای روشن بودن آن آورده نمی شود. واقعیت آن است 
که حوزه های مدیریتی کشور در وهله نخست نیاز به 
واقع بینی و در وهله بعد استفاده از متخصصان و 

کارشناسان برای عبور از بحران دارد. 

ژوبین صفاری سرمقاله

اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است 
که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال 
گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده 

است.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، 
کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت  های جدی خود مطرح و 

مورد پیگیری قرار داده است. 
در این زمینه بانک مرکزی اعالم کرده است که مجموعه ای 
از سیاست  ها و اقدامات در حوزه  های مختلف برای شناسایی و 
کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار 

گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
با  بودجه  کسری  کاهش  دولت،  بودجه  توازن  برقراری 
مدیریت همزمان هزینه  ها و درآمدها، اصالح نظام بانکی و 
انتظارات تورمی و تقویت  بانک  ها، مدیریت  ناترازی  کاهش 
بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات در کشور و غیره از جمله 
اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که 
با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه 

منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای 
تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسالمی، 
مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص 
ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه های اردیبهشت تا مرداد 
صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه های شهریور تا آبان 
نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی 

نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.

در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است 
که در خصوص برداشت های مستقیم دولت از منابع بانک 
مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و 
بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی 
شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه گردان 
خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه این اقدامات، 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار 
میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ 
هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که 

نشان دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.
در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب 
درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحوالت وضع مالی دولت 

نیز نشان می دهد که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای 
عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه 
هزینه های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده 
است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 
)کسری  سرمایه ای  و  عملیاتی  تراز  کسری  و  درصدی   ۱۹.۶
اول  با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه  بودجه دولت( 
سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از 
تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات 
مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به 
شهریورماه سال گذشته همراه شده است. تغییر رفتار مشهود 
پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده 
می توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان 

ضامن کنترل تورم و همچنین سخت گیری مقامات در پولی 
کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل 
دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه 
سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. عالوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد 
تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه های 
خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این 
شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد 
پایه پولی سخت تر شده بود. برای حل شکاف عمیق میان منابع 
و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، 
دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم از 
یک سو تمام تالش خود را برای کنترل هزینه ها به کار بست و 
در تخصیص بودجه صرفا اولویت های اساسی کشور را در نظر 
گرفت.   عالوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری 
سیاست هایی موفق شد در ماه های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ 
منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد 
پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. هرچند متاثر از اجرای 
تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسالمی، 
مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز 
ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه 
در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه شد و 
تا تیرماه ادامه یافت با این حال همانگونه که انتظار می رفت 
پس از گذشت ماه های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار 
تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال 
با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت های داخلی 
متاثر از افزایش قیمت های جهانی عمدتاً ناشی از تنش های 

سیاسی و بین المللی بوده است.

بانک مرکزی: 

تورم ساالنه در آذر ۱۹ درصد کاهش یافت

منطق، جریان مثبت زندگی انسان  یادداشت

خبر

بررسی طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن در دستور 
کار کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در هفته جاری به ادامه بررسی 
طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای امالک مسکونی خواهد پرداخت.

به گزارش ایسنا، مهم ترین دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی در هفته جاری به شرح زیر است:

جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر راه و شهرسازی به منظور بررسی 
سامانه ملی امالک و اسکان، ایمنی جاده ها و نقاط حادثه خیز و شرکت های 

حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
بازدید اعضای کمیسیون اصل نود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

بررسی آخرین وضعیت سامانه رفاه ایرانیان
بررسی جزئیات طرح تقویم مدارس در کمیسیون آموزش و تحقیقات

حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات به منظور 
پاسخگویی به سواالت نمایندگان

حضور وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اجتماعی به منظور 
پاسخگویی به سواالت تعدادی از نمایندگان

نشست کمیسیون اقتصادی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
منظور استماع گزارش عملکرد معاونت

بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی
بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر دستگاه ها در کمیسیون امور 

داخلی کشور و شوراها
بررسی نهایی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس و اصالح جدول حوزه 

های انتخابیه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
بررسی سواالت تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت در کمیسیون انرژی

حضور مدیران عامل ایران خودرو، سایپا، شرکت مهنا، سازمان شهرداری 
ها و دهیاری ها و شهرداری تهران در کمیسیون صنایع و معادن به منظور 

بررسی وضعیت تولید خودرو و موتور سیکلت برقی
امالک  بهای  اجاره  ساماندهی  و  کنترل  فوریتی  دو  طرح  بررسی  ادامه 

مسکونی در کمیسیون عمران
ادامه بررسی الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضایی و 

حقوقی 
حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به 

منظور پاسخگویی به سواالت تعدادی از نمایندگان

محمدعلی نویدی
در این سلسله گفتارها و نوشتارها سعی و تالش 
بر این است که فضیلت های انسانی و زندگی 
خردمندی  و  ورزی  اندیشه  در  مؤثر  و  ساز 
چگونگی  و  بیان  و  آشکارسازی  و  کشف 
کاربست آن در افعال و امور زندگانی، نشان 
داده شود؛ و قدر مشترک فضیلت های منطقی 
) اعم از منطق قدیم و جدید ( مورد استخراج و 
استنباط و استفاده گردد، و این همان تفکر و نگاه 
اثربخش و کار آمد و کارگشا است. با این نگاه و دیدگاه و با 
این طرز نگرش و روش و کنش، عمالً و کاربردانه، منطق و اصول و قواعد منطقی 
و جان و جوهر استدالل و برهان وارد جریان زندگی و فرآیندهای حیات بشری 
می گردد. زیرا، زندگی از سه پاره ی زمانی تشکیل شده است: پاره ی زمانی آغازین 
و مراحل تکوین و پیدایش و رشد و نمو. پاره ی زمانی سیر و سلوک و طی مسیر، 
و باالخره، رسیدن به مقصد و نیل به آرزوها و آمال زندگانی انسانی. البته به نظر 
من، هر سه پاره و بخش می تواند یک جریان پیوسته قلمداد شود. منطق و تفکر 
منطقی در همه مراحل و مراتب زندگی مدخلیت دارد. مبدأ و شروع منطقی و 
قاعده مند و حساب شده )در هر کاری و باری ( با شروع دیمی و باری بهر جهت 
و من عندی، یکسان نیست! در طراحی و نقشه کشی و آغازیدن امور زندگی، 
قاعده مندی و دلیل گرایی، موجب تولید اثرهای سازنده و نافع می باشد، درست 
برعکس حالت بی قانونی و غیر روشمند. در جریان مسیر و جستجوی مقصد نیز 

چنین است. اگر دقیق باشیم، زندگی در تمام مراحل خود با نگرش منطقی، موجه 
و معقول و زیبا و مطلوب است. حتی شکست و باخت هم در تالش منطقی 
سرافکندگی نمی آورد، زیرا، حسرت و پشیمانی ریشه در بی خردی و بی منطقی 
دارد. ادیسون چند بار در آزمایشات خود ناموفق بود؟ نیوتن، چقدر رنج برد تا 
نظریه تکامل را اثبال کند؟ گالیله، برای اثبات خورشید مرکزی، تا پای جان پیش 
رفت، و زکریای رازی، برای پیشرفت آزمایشات طبی خود چه رنج ها کشید. اما آنان 
و هزاران پژوهشگر و اندیشمند نظیر آنان، هرگز خسته نشدند و در راه علم و منطق 

علمی کوشیدند تا اندیشه و دانش امروز بدین جا رسید.
تالش ناقابل بنده این است که منطق و قواعد و قوانین و استدالالت منطقی 
از کنج کالس ها و دانشگاه ها و ذهن ها و از وضعیت انتزاعی و انزوایی خارج 
نشود و رهایی یابد و به میدان زندگی ورود کند. آیا منطق در ایجاد صلح 
و آرامش و آشتی بین دول و ملل می تواند مؤثر باشد؟ آیا منطق و نگرش 
منطقی می تواند جلو جنگ ) مثل جنگ روسیه علیه اوکراین و غیره( را بگیرد؟ 
آیا آموزه های منطقی می تواند به کمک زلزله زدگان خوی و دور اندیشی در باره 
زلزله ها و مصائب آتی بیاید؟ مثالً بودجه کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان 
کجاست؟ خوی نیاز به کمک فوری دارد. چگونه به سیل زدگان و طوفان زدگان 
و بهمن زدگان و ریزگردزدگان و سایر مصائب یاری کنیم؟ منطق و عقل الجرم 
باید به درد درماندگان و بی پناهان و سرما زدگان برسد؟ انسان با واقعیت سرو 
کار دارد، انسان با امر واقع، زندگی می کند نه با امور ذهنی! اگر ما بتوانیم از 
امور ذهنی که کار و مشغله منطق است به امور واقع و زندگی پل و پیوند بزنیم، 

هر لحظه و مرحله ی زندگی شیرین و زیبا می گردد. 

به تصور اینجانب، طرح تأسیس کانون های اندیشه ورزی اثربخش، فرمولی برای 
همین مسئله و معضل است. منطق، اگر از انزوا، کتابها، کالس ها و ذهن ها، خارج 
شود و در میادین تصمیم گیری و سیاستگذاری و در ذهن و عمل نظامیان جای 
داشته باشد، شاید، شاهد اتفاقات تلخ و جنگ و ستیزه های ویرانگر و انسان کش 
نباشیم. می خواهم بگویم منطق و نگرش منطقی و بهره مندی از قواعد برهان، می 
تواند در اذهان و اعمال تغییر ایجاد کند. تغییر در ذهنیت و فعلیت جنگجویان 
و ستیزه طلبان. باز میخواهم بگویم، منطق و روش استدالل، می تواند تکبرها و 
خودخواهی ها و خودبینی ها را به تواضع ها و دیگر دوستی ها و آشتی ها، مبدل 
کند. خصلت داشتن اسلحه و مهمات و باتوم و سایر ابزارهای سرکوب و قتل، 
نوعی قدرت کاذب و کوری چشم خردمندی را پیش می آورد. یعنی، منطق در 
چنین وضعی به کناری گذارده می شود و فراموش می گردد! چیکار باید کرد منطق 
و استدالل و دیگری و انسانیت، فراموش نشود؟ جنس آینده و آبادانی، از جنس 
جنگ و ویرانی نیست، بلکه از جنس اندیشه و منطق و خردمندی است. آینده با 
ساختن و ساخته شدن و آبادانی و آبادگشتن و آشتی ها، ارتباط دارد. مراد من از 
پژوهش و تأمالت منطقی، یاریگری و یاوری به انسان، زندگی، انسانیت و حقیقت 
و صلح و دوستی است. مراد من از اهمیت و فضیلت منطق، توجه و اعتنا به 
ساختن آینده و بقای سرزنده و بانشاط نسل آینده است. منظور از جریان مثبت و 
مفید زندگی که با منطق و آموزه های منطقی ربط دارد، همین است. گویی با منطق 
و اندیشه منطقی و مستظهر و پشتیبان به منطق و دلیل، به انسان و زندگی، عزت 
نفس و فضیلت و شرف ویژه اعطا می شود. و ریشه به خرد و خردورزی می رساند 

و محتمل اشخاص خودسر، منطق سر می شوند.

زنان برجسته  کشورمان، مایه زنان برجسته  کشورمان، مایه   افتخارندافتخارند
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دوگانه متناقض غرب با 
برجام

شرح در صفحه  11

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

گروه بین الملل - در حالی که آمریکا و اروپا در مواضعی دوگانه از یکسو تایید می کنند که مذاکرات 
هسته ای از اولویت برنامه های آنها خارج شده و از سوی دیگر دیپلماس را بهترین راهکار برای حل و 
فصل اختالفات هسته ای با ایران می دانند، روز گذشته  آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه ای 
مشترک به گزارش اخیر آژانس اتمی درخصوص مغایرت در پیکربندی دو آبشار سانتریفیوژ در نیروگاه 

فردو با آنچه که ایران پیشتر اعالم کرده بود، واکنش نشان دادند.
در بیانیه مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی آمده است: ما دول فرانسه، آلمان، انگلیس و ایاالت متحده 
متوجه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص اینکه ایران تغییرات اساسی در پیکربندی 
برخی از سانتریفیوژهایش بدون اطالع پیشین به آژانس اتمی اعمال کرده، شده ایم. این سانتریفیوژها 
اورانیوم غنی سازی شده با خلوص ۶۰ درصد تولید می کنند و در نیروگاه غنی سازی فردو واقع هستند.
به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه نوشته شده است: همانطور که آژانس عنوان کرده است، اعمال تغییرات 
با تعهدات ایران ذیل توافق پادمانی الزم عدم اشاعه هسته ای مغایر نیست. عدم اطالع رسانی الزم باعث 
تضعیف توانایی آژانس اتمی در شناسایی به موقع مسائل در تاسیسات هسته ای ایران می شود. تغییر 
جدید گزارش شده در پیکربندی آبشار سانتریفیوژ استفاده شده در ساخت اورانیوم نزدیک به سطح 
سالح، باعث تضعیف لزوم تعهد گزارش دهی پادمانی ایران و همچنین تضعیف پذیرش بررسی های 

پادمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی الزم می داند، می شود.

 توهم 
ایجاد اشتغال

افتتاح همزمان ۱۰ هزار 
واحد مسکونی

 برنامه زاکانی برای
مردگان

آیا واقعا یک میلیون شغل ایجاد 
شده است؟

با حضور رئیسی در روز میالد 
امیرالمومنین)ع( صورت گرفت

گرفتن عوارض از قبرها در برنامه 
بودجه 14۰2 شهرداری تهران
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دارد  نظــر  ايــران در  بانــک صــادرات 
ــوزه  ــد در ح ــرکتهای توانمن ــايی ش ــه شناس ــبت ب نس
ــزار  ــرم اف ــتیبانی ن ــدازی و پش ــب ، راه ان ــد ، نص خري
بومــی رديــاب بــرای خودروهــای پولرســان اقــدام نمايــد .
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 )آگهي فراخوان  بانك صادرات ايران(


