تغییرات مدیریتی صدا و سیما چه آیندهای را برای این سازمان رقم میزند؟

واکنش یک باستانشناس به طرح
«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها»

معمای مخاطب شناسی

بازگشت باستان شناسی
به دوره قاجار؟

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
 13شوال 1443
 15مه 2022
سال هجدهم
شماره 5094
 12صفحه
 2000تومان

گروه فرهنگ و هنر  -حدودا یک هفته پیش موج تازهای از تغییرات مدیریتی در صدا و سیما آغاز شد.
مدیران تازه نفس و جوان به رسانه ملی آمدند تا شاهد دور دیگری از تغییرات باشیم .گرچه جوانگرایی
معموال همراه است با نوآوری اما تجربه گذشته مدیر شبکه  3نشان داد همیشه هم این تغییرات به سلیقه
عموم نزدیک نیست .اما آیا این بار مدیران جدید میتوانند مخاطبان را به رسانه ملی بازگردانند؟
چند ماه پیش که پیمان جبلی به صدا و سیما آمد امیدها برای تغییرات بنیادی در رسانه ملی افزایش پیدا کرد.
از همان روزهای ابتدایی هم تصمیمات جبلی بر این امیدها افزود اما کنار گذاشته شدن چند نیروی حرفهای از
این سازمان کمی پرسش برانگیز شد ،اتفاقاتی مثل کنار گذاشته شدن سروش صحت از برنامه کتاب باز.

صفحه 3

شرح درصفحه 4

سرمقاله

علیرضا صدقی

قمار با قوت الیموت مردم
در روزهای گذشته تصمیم دولت سیزدهم مبنی
بر آزادسازی قیمتهای برخی اقالم اساسی که در
اولویتهای اصلی سبد خرید ایرانیان است ،محل
بحث و مجادالت فراوان شده است .جامعه ایران
در حال حاضر از یک سو با مردمی روبهرو است که
دلمشغول نگران نان شب و سفره خالیشان هستند
و از سوی دیگر ،دولتمردانی را میبیند که دمادم
اعالم میکنند این وضعیت هیچ تأثیری بر سبد
خرید مردم نخواهد داشت.
این تصویری است که دستِکم در عرصه عمومی
بازنمایی میشود .اطمینان دولتیها به تصمیم اتخاذ
شده و دلنگرانی مردم از بروز وضعیتی ناگوار که
این بار نه در دیگر اولویتها ،بلکه نان سفرهشان را
نشانه رفته است .به طور طبیعی این طرح عالوه بر
دولتیها ،موافقانی نیز دارد .موافقانی که آزادسازی
قیمتها و عبور از قیمتگذاری دستوری را یک
بایسته اقتصادی قلمداد کرده و از این تصمیم دفاع
میکنند.
طبیعی است که هر اقتصادخواندهای که نیمنگاهی
به تئوریهای اقتصادی ـ به ویژه تئوریهای اقتصادی
راستگرا ـ داشته باشد ،متوجه این موضوع هست
که هزینه و قیمت هر کاال و خدماتی در بازار آزاد با
لحاظ کردن نسبت مستقیم عرضه و تقاضا تعریف
میشود و هرگاه دولتها در این نسبت مداخله
کنند ،توازن بازار برهم خورده و در نتیجه مناسبات
اقتصادی دستخوش ایراد و اشکاالت جدی میشود.
با سادهسازی مسئله آزادسازی اقالم اساسی در
روزهای گذشته طی گزاره یک خطی باال میتوان
توجیهاتی فراوان برای تصمیم دولت منظور کرد.

« ابتکار» تاثیر سیاستهای جدید اقتصادی بر بازار مسکن را بررسی کرد

سقفهای لرزان مستاجران
صفحه 8

ادامه درصفحه 2

اخبار

قطر چگونه میتواند میانجی «مذاکرات وین» باشد؟

همزمان با اجرای اصالحات اقتصادی

افزایش رفت و آمدهای مقامات برای توسعه تجارت خارجی
همزمان با تالش دولت برای اصالح اقتصاد داخلی ،تالشهای خارجی برای
افزایش تجارت خارجی و گسترده کردن حوزه تعامالت اقتصادی ایران نیز وارد
فاز جدیدی شده که سفر امیر قطر به ایران را میتوان در چارچوب این سیاست
خارجی تحلیل کرد.
به گزارش ایرنا ،امیر قطر در حالی وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و
گفتوگو میکند که دولت سیزدهم همزمان با اجرای طرح بزرگ اصالح اقتصادی
در داخل به استفاده از ظرفیتهای منطقهای و جهانی همه توان خود را به کار
گرفته است .در حالی که انریکه مورا ،مسئول هماهنگ کننده مذاکرات هستهای
برای پیگیریها مذاکرات وین در تهران حضور دارد ،همزمان حضور امیر قطر در
ایران نیز حاکی از تالشها برای فعال سازی ظرفیت اروپا و منطقه برای توسعه
اقتصادی کشور است.
پیام حضور امیر قطر و انریکه مورا همزمان با اجرای طرح هدفمندی پرداخت
یارانه ارز ترجیحی
در همین زمینه امروز امیر قطر به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری
کشورمان دیدار می کند .یکی از موضوعات مورد بحث در گفتوگوهای تهران
توسعه روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
این سفر همچنین در پاسخ به سفر سه ماه پیش رئیس جمهور کشورمان
به دوحه انجام می شود که در جریان آن  14سند همکاری امضا شد .در این
گفتوگوها قرار است اجرای اسناد امضا شده و همچنین توافقات جدید پیگیری
شوند .ایران و قطر همچنان قرار است در زمینه میزبانی جام جهانی  2022با هم
همکاری کنند .پس از این سفر ،قرار است رئیس جمهوری کشورمان در راستای
سیاست حسن همسایگی و توسعه همکاری های منطقه ای به یکی از کشورهای
خلیج فارس سفر کند .این سفر که در ادام ه رویکرد جدید دولت سیزدهم در
حوزهی دیپلماسی است ،به منظور پیگیری تسهیل روند دیپلماسی اقتصادی
کشور صورت میگیرد .پیش از این هم عضویت دائمی در سازمان همکاری
شانگهای ،تفاهم راهبردی برای سوآپ گازی ،اجرای قرارداد راهبردی  25ساله با
چین و همچنین امضای تفاهمنامههای گسترش همکاریهای اقتصادی بین ایران
و روسیه ،با هدف ایجاد بستر مناسب برای حمایت سیاست خارجی از اصالحات
اقتصادی داخلی ،از سوی دولت سیزدهم اجرایی شده بود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

منشأ گردغبارهای اخیر تهران داخلی است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به وجود چشمههای ریزگرد
بالفعل و بالقوه فراوان در اطراف تهران گفت :با توجه به اینکه رویداد اخیر
گرد و غباری در تهران در اردیبهشت ماه رخ داد ،حتما ً احتمال تکرار این
رویداد در ماههای آتی به ویژه در تابستان وجود دارد.
سمیه رفیعی در گفتوگو با ایسنا درباره منشأ آلودگیها و گرد و غبارهای
موجود در هوای تهران با تاکید بر لزوم بررسی مستقل هر رویداد در خیزش
گرد و غبار و وقوع طوفانهای گرد و غباری ،اظهار کرد :یکی از اشتباهاتی
که اغلب در کشور مرتکب میشویم این است که اظهار نظرهای متفاوتی
درباره یک رویداد آلودگی مطرح میشود .وی با بیان اینکه «بیشترین منشأ
اتفاقی که هفته پیش در تهران رخ داد ،داخلی است» ،خاطر نشان کرد:
متأسفانه در اطراف تهران چشمههای ریزگرد بالفعل و بالقوه فراوانی از جمله
تاالب بندعلیخان ورامین داریم که متاسفانه در این زمینه نیز برنامه خاصی
برای مدیریت این کانونها وجود ندارد .در حوزههای شرق ،جنوب و حتی در
حوزههایی از غرب تهران نیز چشمههای بالفعل و متاسفانه کلی چشمه بالقوه
ریزگرد داریم .رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه در
تهران با بحران آلودگی هوا مواجحیم ،افزود :این حق مردم است که بدانند در
زمان بحران چه تدابیری باید بیندیشند؛ باید به مردم درباره منشأ آلودگیها
و راههای مواجهه با آنها اطالعات دقیق داده شود نه اینکه تابلوهای نمایشگر
آلودگی هوا در بحرانی ترین مواقع در نقاطی از تهران خاموش باشند.
رفیعی تصریح کرد :با توجه به اینکه رویداد اخیر گرد و غباری در تهران در
اردیبهشت ماه رخ داد ،حتما ًاحتمال تکرار این رویداد در ماههای آتی به ویژه
در تابستان وجود دارد.

درحالی امیر قطر به تهران آمد ،که با توجه به روابط نزدیک
بین تهران و دوحه برخی از تحلیلگران معتقدند ،قطر میخواهد
نقشی را که عمان در سال  ۲۰۱۵ایفا کرد ،در مورد واسطه شدن
بین ایران و آمریکا برای حل اختالفات و امضای برجام را بر
عهده بگیرد ،ناگفته پیداست که میانجی شدن قطر به عوامل
زیادی بستگی دارد.
به گزارش فرارو ،امیر قطر در تهران با بیان اینکه امروز اینجا
هستم تا تاکید کنم که هر چه بیشتر به دنبال تقویت این روابط
و پیشبرد آن هستیم ،امروز عالوه بر گفتگو در خصوص مسائل
دوجانبه ،بر این نکته تاکید کردیم که حل اختالفات در منطقه
راهی جز گفتگو ندارد و در این خصوص با آقای رئیس جمهور
اتفاق نظر داشتیم.
وی ادامه داد :طرفین در گفتوگوی خود تاکید کردند که
درگیریهایی که در منطقه وجود دارد باید از طریق گفتگوی
سازنده و راه حلهای عادالنه و جامع حل و فصل شود .موضوع
اصلی بحث فلسطین بود ،همچنان که درخصوص سوریه و
عراق گفتوگو داشتیم.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود :همواره نگاه مثبتی به
گفتگوهای وین داشته ایم ،چون باور داریم که گفتوگو راه
حل و فصل این مساله است.
آیا قطر میتواند منجی برجام باشد؟
صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتوگو با فرارو
با اشاره به سفر امیر قطر به تهران ،اظهار کرد :با توجه به
روابطی که بین دو کشور وجود دارد ،مناسبات بین تهران و
دوحه را باید از چند بعد مورد بررسی قرار دارد ،در وهله اول با
توجه به اینکه مذاکرات طالبان با آمریکا قبل از خروج آمریکا از
افغانستان ،در قطر انجام شد ،موضوع همسایه شرقی یکی از
محورهای مهم بین ارتباطات دو کشور است.
وی افزود :با توجه به اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی
از افغانستان ،بسیاری از اتباع این کشور ،وارد ایران شدهاند،
موضوع ماجرت گسترده اتباع افغانستان به ایران هزینه زیادی
را برای کشورمان به بار آورد ،قطر در این زمینه میتواند نقش
ایفا کند ،در وهله دوم نیز با توجه به بحران انرژی در اروپا به
واسطه حمله روسیه به اوکراین و تحریم گاز این کشور ،ایران و
قطر با توجه به این که دارای میدان مشترک گازی پارس جنوبی
هستند ،مذاکره در این باره نیز مهم است و باید در این باره نیز

بحث بین دو کشور انجام شود.
زنگنه گفت :در وهله سوم نیز گویا بحث و تبادل نظر
پیرامون توافق هستهای و مذاکرات برجام نیز بین دو کشور
انجام شده است ،از سویی به نظر میرسد این موضوع که قطر
به عنوان واسطه بین آمریکا و ایران در قبال پیشبرد مذاکرات
برجام قلمداد شود ،با توجه به همزمانی سفر امیر قطر و انریکه
مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران
چندان صحیح باشد .در این مقطع بعید است قطر بتواند با
توجه به نقش اتحادیه اروپا در زمینه برجام ،نقش میانجی به
آن مفهوم را بر عهده بگیرد.
وی اضافه کرد :هرچند عمان در مقطعی توانست که این
نقش را در سال  ۲۰۱۵بر عهده بگیرد و بین ایران و دولت باراک
اوباما واسطه شود ،که طی آن برخی از مسائل بین دو طرف
حل و فصل شد ،در این رابطه قطر نیز مایل است که این نقش
را برعهده بگیرد ،اما اینکه در آینده آیا ممکن است قطر بتواند
چنین کاری را انجام دهد و چنین نقشی را برعهده بگیرد ،این
موضوع بستگی به چگونگی ادامه مذاکرات دارد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه همچنین با اشاره به
مذاکرات مستقیمی که بین ایران و عربستان در جریان است،
ادامه داد :با توجه به میسری که تاکنون طی شده به نظر

یادداشت
محمدعلینویدی
مهمترین و اساسیترین استعداد و توانایی انسان که بهترین داده یزدان نیز
هست ،همانا ،عقل و خرد و موهبت اندیشه و اندیشه ورزی است .بنابراین،
درک و فهم نشانه های خردمندی از علل و عوامل اصلی فرهمندی و فرزانگی
آدمی است.
 -۱اولین نشانه ی خردورزی و خردمندی آدمی ،داشتن زندگی مبتنی بر
حکمت و اندیشه ورزانه است ،وقتی زندگی و جامعه بر اساس خرد و عقل
سرو سامان پیدا کند و رتق و فتق امور به سهولت صورت گیرد ،می توان یک
نشانه از نشانههای خردمندی را نشان داد« .کتاب صدای عقل» .پس زندگی با
روشنایی خرد و شاخصهای عقل دوام و قوام دارد و همچنین پیشرفت زندگی
که تنها داشته واقعی انسان است با حکمت و برهان ارتباط دارد« .کتاب اندیشه
و زندگی».
 -۲دومین نشانه و شاخص خردمندی و خردورزی ،امکان تحصیل آگاهی نافذ و
اثربخش است که می توان از آن به آگاهی علمی نیز نام برد .یعنی ،گذر از آگاهی

میرسد ،مقدمات از سرگیری روابط دیپلماتیک بین تهران و
ریاض فراهم شده ،مسئوالن امنیتی دو کشور مذاکرات را انجام
دادهاند ،اگر مباحث امنیتی بین دو کشور حل و فصل شود،
در زمینه سیاسی نیز میتوان منتظر دیدار رسمی مقامات دو
کشور بود .زنگنه خاطرنشان کرد :بازگشایی سفارتهای ایران
و عربستان نیز منوط به دیدار وزرای امور خارجه دو کشور
است ،باید تاکید کنم ،که سایر موضوعات از جمله بحران یمن
خیلی نمیتواند در روابط دو کشور مطرح شود ،زیرا این ایران
نیست که باید در این زمینه تصمیم بگیرد ،چرا که خود یمنیها
هستند که باید با عربستان مذاکره کنند ،تا بحران در این کشور
پایان یابد ،هرچند که عربستان مایل است در مذاکرات با ایران
مشکل اصلی خود یعنی باتالق یمن برای این کشور را مطرح
کند ،اما به هر حال ایران در این زمینه تصمیمگیرنده نیست.
رایزنی وزیر خارجه قطر با بورل در خصوص مذاکرات
هستهای
وزیر خارجه قطر درخصوص تحوالت مذاکرات هسته ای با
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت خارجه قطر ،شیخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر با جوزپ بورل ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتوگو کرد.

در این تماس تلفنی درخصوص روابط قطر و اتحادیه اروپا،
تحوالت مذاکرات هستهای و مسائل دیگر رایزنی شد.
بر اساس این گزارش ،محمد بن عبدالرحمن با رابرت مالی،
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در خصوص مذاکرات
هستهای رایزنی کرده بود .وزیر خارجه قطر با فیصل بن فرحان،
همتای سعودی خود نیز گفتوگوی تلفنی داشته است.
شیخ تمیم بن حمد ،امیر قطر اخیرا سفری به ایران داشت و
با مقامات ارشد کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
امیر قطر بعد از ایران راهی ترکیه شد و با رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری این کشور دیدار و رایزنی کرد.
شیخ تمیم همچنین قرار است به کشورهایی اروپایی از جمله
آلمان و انگلیس نیز برود.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
جمعه پیش از نشست گروه  ۷درباره مذاکرات وین گفت:
مذاکرات به تاخیر افتاده بود و حال از سرگرفته میشوند.
چشمانداز برای حصول توافق نهایی وجود دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در کنفرانسی
خبری بیان کرد پس از آنکه مورا به ایرانیان این پیغام را رساند
که وضعیت بدین شکل نمیتواند ادامه پیدا کند ،جواب ایران
بسیار مثبت بود.
بورل به خبرنگاران در نشست وزرای خارجه گروه  ۷گفت:
این مسائل نمیتوانند یک شبه حل شوند .بگذارید بگوییم که
مذاکرات بلوکه شده بود و حال آزاد شده است .مسائل بهتر
از آنچه که انتظار میرفت پیش رفته است .مذاکرات درحال
سکون بود و حال مجددا آغاز شده است.
از سوی دیگر علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران روز جمعه در توییتی نوشت :مذاکرات
وین به مرحلهای رسیده که گره آن تنها با پایبندی طرف خاطی
به راهکارهای منطقی و اصولی ایران باز میشود .آمریکا با
بدعهدی و اروپا با بیعملی ،فرصت بهرهمندی از حسننیت
اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند .اگر ارادهای برای
بازگشت دارند ،ما آمادهایم و توافق در دسترس است.
همچنین جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری
خود گفت :دیدگاه ما درباره توافق این است که ایران باید
تصمیم بگیرد که آیا همچنان می خواهد بر شرایط خارج (از
برجام) خود پافشاری کند یا آماده امضای یک توافق است.

«نشانهها و شاخصهای خردورزی و خردمندی»
عامیانه به آگاهی علمی و اصیل .هر عقلی نمی تواند چنین آگاهی به ارمغان
آورد ،ما نیاز به عقل اثربخش داریم «کتاب عقل بخش» .مثال ًبا عرفانی و شاعرانه
و تکلیفی نمی توان اوضاع پیچیده و فالکت زده زندگی انسان را سر و سامان داد.
 -۳سومین نشانه و شاخص خردورزی و خردمندی ،قدرت پرسش و پرسشگری
است .چنانکه در کتاب «چیستی و قدرت پرسش اثربخش» آمده است ،و پرسش
از خصلت های ممتاز آدمیست .پرسش راههای بسته را می گشاید و دانش
افزایی می کند .جامعه پرسشگر با جامعه منفعل و بی تفاوت یکسان نیست.
 -۴توانایی گفت و گفت و تعامل اثربخش یکی دیگر از نشانه های خردمندی
است .گفت و گو به انسانیت ما بسیار نزدیک تر از نزاع و پرخاش و تگ گویی و
تک روی است .گفت و گو امکان نیل به تعامل سازنده و اثربخش را فراهم می
آورد .نزاع و ستیزه و جنگ و استبداد نیروها و سرمایه های کشور و جامعه را تباه
می کند .کتاب «گفتوگو و تعامل اثربخش».
 -۵شجاعت و جرأت نقد و نقد پژوهی از جمله نشانههای خردمندی و
فرهمندی انسان است .نقد و نقد پژوهی یک علم و هنر و مهارت و تجربه است

و آحاد جامعه الزم است آن را یاد بگیرند« .کتاب نقد پژوهی و نقد اثربخش».
نقد زبان آگاهی بخش و اصالح گر است.
 -۶آینده نگری و آینده سازی از نشانههای دیگر خردمندی بشر می باشد .آینده
فرصت و امکان ساختن و آبادانی است .آینده از آسمان نمی افتد و از زمین نمی
روید بلکه توسط انسانهای عاقل و اندیشه ورز ساخته می شود« .کتاب آینده
اثربخش» .آینده با گذشته و «تفکر تاریخی» نیز ارتباط دارد اما ما از گذشته
فقط «اثر و آثار» را در می یابیم« .اصالت اثر» .حال و اکنون نقطه دیده بانی و
موقعیت ارزیابی است و تنها آینده امکان و ساختنی است.
چکیده مطلب این است که:
با تفکر و نگرش عقیم و ابتر نمی توان به ساحت عقالنیت و خردمندی نزدیک
شد و زندگی اصیل و در شأن انسان ساخت .به تفکراثربخش نیاز داریم تا با
کاوش در«تبارشناسی تفکر» اثرهای نوین تولید کنیم و زندگی را از گرفتاری و فقر
و فالکت نجات دهیم .اصالت با انسان و زندگی و اثر انسانی است نه با نظر و
حرف میان تهی و عقیم.

