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سیمای عبوس و کس 

روحانی در تماس تلفنی رئیسجمهوری آذربایجان:

همکاریهای تهران  -باکو دوستانه و رو به گسترش است

بهروز پورسینا

درباره ســازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران گفتنیها بسیار است اما در این مجال اوال و به
توفیق الهی ،این یادداشت صرفا یک فتح باب خواهد
بود و در ثانی ،صرفا به بخش ســیما از این سازمان
یک نگاه بسیار گذرا اما مفید خواهیم داشت که اگر
خداوند قبول فرماید از باب عمل به فرمایش رسول
اکرم (ص) میباشد که فرمودند :المومن مراه المومن.
زمانی که دکتر الریجانی ریاست این سازمان بی
بدیل در نظام جمهوری اســامی ایران را بر عهده
داشــتند ،یکی از اولویتهای کاریاش ،گســترش
سریع شبکههای صدا و ســیما با عناوین و اندازه و
قدر و سهمهای متفاوت بود اما آنچه در عمل به نظر
میرسید که تا حدودی مغفول ماند توجه اساسی به
دو رکن بود؛ رکن اول اینکه بودجه چنین ســازمان
عریض و طویلی به یک منبع بی منتها متصل نیست
و بحرانهــای آتی تامین بودجــه را از همان زمان
یک اقتصاددان به راحتی میتوانســت پیش بینی و
برآورد کند و رکن دوم ،فدا شدن کیفیت بود ،البته
نه در همه جا ،به نفع کمیت .این سیاست در زمان
مدیریت ده ساله مهندس عزت اهلل ضرغامی بیش و
کم دنبال شد با این تفاوت که به دلیل تجربه بیشتر
ضرغامی از هنر ســینما ،با آنکه سیاست تولید آثار
ماندگار و به قول صداوسیماییها فاخر ،مورد توجه
دکتر الریجانی نیز بود اما این سیاست با بروز و ظهور
بیشتری در دوره مهندس ضرغامی همراه شد .دوره
کوتاه مدیریت دکتر ســرافراز بر این سازمان عمدتا
بــر محور مدیریت بهینه و کاهش هزینهها به دلیل
بــروز بحرانهای جدی در تامین بودجه قرار گرفت.
با تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران به آقای مهندس عبدالعلی علی عســکری که
پیش از این ،ســالها معاونت توسعه و فناوری این
سازمان را بر عهده داشت خط تحول فناوری در این

خبر

مجموعه بزرگ بیش از پیش دنبال شد اما متاسفانه
علیرغم شایستگیهای شخصی متعددی که ایشان
بیهیچگونه اغراق و زیاده گویی از آن برخوردار است،
به خصوص در این چند ســال اخیر ،این سازمان در
بخش ســیما به هیچ وجه نقش خــود را آنگونه که
بایسته و شایسته اســت بخصوص با توجه به طول
و عــرض و اندازه همچنین قــدرت بیمانند آن در
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایفاء نمیکند.
باید توجه داشت که این جمله به معنی تایید توفیق
سازمان در بخش صدا نیست که نگارنده دعب ورود
به آن را فعال نــدارد و این مهم را این قلم ،به دیگر
عزیزان صاحب دغدغه در نظام واگذار میکند.
استمرار افت کیفیت تولیدات سیما در این چند
ســال ،بســیار خودنمایی میکند .بد سلیقگیها و
نظارتهایی که از یک اســتاندارد پیروی نمیکند،
معضل بزرگ دیگر این ســازمان اســت .ضعفهای
بعضــا فاجعه آمیــز در تهیه گزارشهــای خبری،
اجتماعی و نظایــر آن موجب تقویت جریان ریزش
مخاطب بوده اســت .نقش غالــب در گویندگان و
مجریان البته با تاکید بر برنامههای زنده ســیما ،در
جهت تقویت جریانهای فرهیختگی و هنجارهای
اسالمی و ایرانی در تعامالت مردم و مسئولین نیست.
فقدان شدید جذابیتهای هنری معقول و بایسته در
پخش بسیاری برنامهها بخصوص در ایام مناسبتی،
یک ناهنجاری بزرگ و جدی است .جریان سیاست
مدیریت تبلیغات بازرگانی در ســیما به باور نگارنده
بیشتر شبیه به یک فاجعه است تا نوعی ناهنجاری.
استفاده از ابزارها ،تکنیکها و راهکارهای هنری در
این دنیای عجیب تصویر و صدا در ســطوح بســیار
پائینی در حال رقم خوردن اســت و ســرفصلهای
متعدد دیگری که در این یادداشــت مختصر مجال
طرح آنها نیســت اما مخاطبیــن محترم بدانند که

ادامه طرح ســرفصلهایی از این دست ،امری کامال
بدیهی و آشــکار و البته ضروری است تا این بخش
مهــم از نظام باور کند که این مردم به فرمایش امام
راحل ،ولینعمتان ما هســتند و به گونهای سازمان
صداوســیمای جمهوری اســامی ایران میبایست
فعالیــت کیفی و کمی کند که رضایت ولی نعمتان
خود یعنی مــردم را به دســت آورد .مردمی که با
ریشــه عمیق فرهنگی و اجتماعی در طول هزاران
ســال قدمت خود ،اسالم عزیز را به عنوان دین برتر
و کامل به اختیار برگزیدند و همواره خدمات متقابل
اســام و ایران نقش بالنــدهای را برای بزرگ مردم
ایران رقم زده است .همین مردمی که به رهبری امام
ســره ،جمهوری اسالمی ایران را بنیان
راحل قدس
ّ
گذاشتند و با بیعت مجدد با رهبری معظم انقالب،
همواره پاسدار حفظ حرمتها و پایههای این دولت
و نظام جمهوری بر پایه اســام عزیز بودهاند .حفظ
اندیشــههای امام راحل و قرائت ایشان از انقالب و
مردم ،شــرط الزم در حفظ کیفیت و جایگاه صواب
این سازمان در نظام جمهوری اسالمی ایران است و
ای نحو کان ،انحراف است؛ کم
اگر غیر از این شد ،به ّ
یــا زیادش قطعا فرق میکند ولی در جنس انحراف
بودنش هرگز.
کالم پایانی
این قلم و بسیاری دیگر از صاحبان دغدغه برای
نظام اسالمی و جمهوری اسالمی ایران ،نافی زحمات
سازمان صداوسیما نیستند که تالشهای ارزشمند و
موثر این بزرگ مجموعه کامال مشهود و قابل احترام
و تقدیر اســت اما این مهم نمیتواند نافی نقدهای
جدی و بزرگی باشــد که هم اکنون بر این مجموعه
بیبدیل آنگونه که بدان اشاره شد ،وارد است که اگر
به موقع به فکر اصالح این نقیصههای جدی نباشیم،
حتی فردا نیز دیر است.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده:

نباید رفع عوامل وقوع سیل امسال مورد غفلت قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رسیدگی
به وضعیت واحدهای مســکونی آســیب دیده از
ســیل ،از روند قابــل قبول و مطلوبــی برخوردار
اســت ،گفت :حادثه ســیل روزهای اول سال ۹۸
خیلی متاثر کننده بــود ،اما در جریان این حادثه
بزرگ شاهد نمایش عظیم و باشکوه همبستگی و
همیاری مردم بودیم که یک بار دیگر نشان دادند
چگونه در روزهای ســخت یکپارچه پشت یکدیگر
هستند .به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری ظهر
دیروز (سهشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت
مناطق ســیل زده کشــور ،تصریح کرد :دولت به
ســهم خود در میانه میدان امداد رســانی و پس
از آن کمک به بازســازی خسارات سیل ایستاد و
امروز هم باید همه مســئوالن تــاش کنند تا در
بازسازی خسارات حوزه مســکن و کشاورزی که
در ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت است نقش
خود را به درســتی ایفا کننــد .معاون اول رئیس

جمهور در این جلســه که با حضور وزرای کشور،
صمــت ،نیرو ،جهاد کشــاورزی و روســای بانک
مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث
فرهنگی برگزار شد ،همچنین اظهار داشت :نکته
مهمی که نباید از آن غافل شــد شناسایی عوامل
اصلی بروز ســیل اســت که همچنان پابرجاست
و بایــد پیــش از آنکه حادثه دوبــاره ای رخ دهد
نســبت به رفع آنها اقدامات مناســب انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه براســاس
جمعبندیها معیشــت عمده مردم اســتانهای
گلســتان ،خوزستان و لرستان از طریق کشاورزی
تامین میشد ،خاطرنشان ساخت :دولت در همان
نخســتین روزهای وقــوع ســیل تصمیم گرفت
خسارات ســیل کشــاورزان و باغداران را پس از
جبران خســارات واحدهای مسکونی آسیب دیده
دراولویــت کار قرار دهد .جهانگیــری با تاکید بر
ضــرورت اتخــاذ تدابیر الزم برای اطالع رســانی

شایسته و به موقع درباره اقدامات موثر انجام شده
به منظور روشــن شــدن عملکرد خوب دولت در
رفع مشکالت مردم اســتانهای سیل زده ،اظهار
داشت :متاسفانه به دلیل عدم توجه به این موضوع
مهم شاهد بودیم که در جریان زلزله کرمانشاه هم
با وجود عملکرد بســیار خــوب دولت که تایید و
تحسین نهادهای بینالمللی را نیز به دنبال داشت،
فضای رســانهای منفی علیه دولت شــکل گرفت.
بنابراین باید با روشهای کارآمد رســانه ای تالش
شود عملکرد دولت به درستی منعکس گردد .وی
با تشــکر از همه مردم ،مسئوالن و گروههایی که
در این رخداد تالش کردند در کنار مردم باشــند
و خســارات ناشی از سیل را جبران کنند ،تصریح
کرد :قطعا حجم خسارات و پیامدهای این حادثه
بســیار زیاد بود و دولت تمام ســعی خود را بکار
بسته تا برای تسکین آالم مردم سیل زده گامهای
موثری بردارد.

رئیس جمهور روابط ایران و جمهوری آذربایجان
را دوســتانه ،برادرانه و رو به گســترش دانست و بر
ضرورت تالش مسئوالن دو کشور در راستای توسعه
مناســبات و همکاریهای همه جانبه تهران  -باکو
تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،حجت االســام والمسلمین
حســن روحانی در تماس تلفنــی «الهام علیاف»
رئیس جمهــوری آذربایجان ،با تبریک متقابل عید
ســعید قربان به دولت و ملت جمهوری آذربایجان،
اظهار کرد :خوشبختانه شاهد روند پیشرفت مثبت در

همکاریهای فی مابین با تالش مسئوالن دو کشور
هستیم .رئیس جمهور سفر متقابل مسئوالن و وزرای
ایــران و جمهوری آذربایجان به دو کشــور را دارای
نتایج تاثیرگذار در توسعه روابط و همکاریها برشمرد
و اظهار امیدواری کرد که با تالش و اهتمام بیشــتر
مسئوالن شاهد تســریع در به ثمر رسیدن توافقات
و همکاریهای متقابل باشــیم .روحانی خاطرنشان
کرد :جمهوری آذربایجان همواره کشــور دوست و
برادر ایران بوده و مطمئنا این دوستی و برادری میان
دوملت بیش از پیش گسترش خواهد یافت« .الهام

علــی اف» نیز در این تمــاس تلفنی با تبریک عید
ســعید قربان به دولت و ملت ایران ،گفت :روابط و
همکاریهای ایران و جمهوری آذربایجان روبه توسعه
و گســترش است و این ثمره تالش ،اهتمام و روابط
مستمر و صمیمانه مسئوالن در تهران و باکو است.
رئیسجمهــوری آذربایجان با ابــراز امیدواری
برای دیــدار با دکتــر روحانی در آینــده نزدیک،
اظهــار داشــت :مطمئنــا روابــط دو کشــور و
دوملــت بهتــر از گذشــته و روبه توســعه خواهد
بود.

***
دریادار تنگسیری:

نیروی دریایی سپاه مسئول امنیت تنگه هرمز است
فرمانده نیروی دریایی ســپاه تاکید کرد :نیروی
دریایی سپاه مسئول امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس
بــوده و هیچ نیازی به غریبهها نیســت .به گزارش
سپاه نیوز؛ دریادار پاسدار علی رضا تنگسیری فرمانده
نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
با تاکید بر اینکــه امنیت خلیج فارس از موارد مهم
برای ایران اســت اظهار داشت :عبور و مرور دریایی
بینالمللی باید همچنان بینالمللی باقی بماند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی تاکید کرد :ایران چندین دهه اســت که
امنیت تنگه هرمز را تامین کرده و حضور کشورهایی
خارج از منطقه باعث مختل شدن امنیت این تنگه

شده است .وی با اشاره به اینکه آمریکا و انگلیس در
حال بافتن سناریوهای متعددی برای توجیه حضور
خود در خلیج فارس هستند افزود :آمریکا و انگلیس
در حال طراحی برای ســوء اســتفاده از کشورهای
منطقه بوده تــا از نیاز کشــورهای اروپایی و غرب
آسیا به نفت ایران بهرهبرداری کنند .فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی تاکید کرد
کــه حوادث دریایی متعددی به دلیل حضور آمریکا
در خلیــج فارس روی داده و واشــنگتن با حمله به
کشــتیها در نزدیکی آبهای ایران تالش دارد که
به ایران اتهام زنی کند .دریادار تنگسیری ادامه داد:
آمریکا و انگلیس در حــال برنامهریزی برای حضور

رژیم صهیونیستی در خلیج فارس هستند و ما درباره
هرگونه حضور غیر قانونی به ویژه رژیم صهیونیستی
در خلیج فارس و تنگه هرمز هشــدار میدهیم .وی
تاکید کرد :ما در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی مسئول تضمین امنیت تنگه هرمز و خلیج
فارس هستیم و هیچ نیازی به غریبهها نیست .سردار
تنگسیری افزود :پیام ما به کشورهای منطقه و خارج
از منطقه این اســت که تا زمانی که نفت خود را از
این منطقه صادر میکنیم امنیت آن را نیز تضمین
میکنیم .فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت:
تنگه هرمز باز بــوده و همه میتوانند برای صادرات
نفت خود از آن استفاده کنند.

دیدگاه
افتتاح کامل فاز نخست نیروگاه هریس تا پایان خرداد سال ۹۹
نجف تابان ،مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس

با گذشت بیش از یک هفته از افتتاح واحد گازی نیروگاه
کالس  Fهریــس با ظرفیت اســمی  ۳۱۰مگاوات ،قرار
است بهرهبرداری کامل از فاز نخست این نیروگاه تا پایان
خرداد ســال  ۱۳۹۹انجام شــود .نجف تابان ،مدیرعامل
شرکت مولد نیروگاهی هریس ،با بیان این مطلب گفت:
ظرفیت اسمی نیروگاه هریس در مجموع  ۱۰۰۰مگاوات
بوده و راندمان آن حدود  ۵۸درصد است.
وی با اشــاره به موقعیت جغرافیایی نیروگاه یادشــده
افزود :این نیروگاه در کیلومتر  ۵۷جاده تبریز -هریس در
زمینی به وسعت حدود  ۸۰هکتار واقع شده که یک هزار و  ۵۷۸متر از سطح
دریا ارتفاع دارد .مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس تصریح کرد :پروژه
واحد گازی فاز اول نیروگاه هریس تاکنون  ۹۹درصد و واحد بخار  ۷۸درصد
و کل پروژه فاز یک در مجموع  ۸۸درصد پیشرفت داشته است .تابان با اشاره
به تمایل شرکت مولد نیروگاهی هریس به استفاده حداکثری از ظرفیتهای
داخلی برای ســاخت نیروگاه هریس گفت :در برنامهریزی اولیه با اخذ مجوز
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت توافق شــد که  ۴۳درصد (از نظر مالی) از
ظرفیتهای داخل کشور استفاده شود؛ اما در تالشهای بعدی این میزان در
عمل به حدود  ۵۰درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه هریس تمامی مجوزهای قانونی الزم را اخذ کرده،
افزود :پروانه  ۵ســاله ســاختمانی نیروگاه از شهرداری هریس ،مجوز تغییر
کاربری زمین از وزارت جهاد کشاورزی ،مجوز سازمان محیط زیست کشور
که همه ســاله تمدید خواهد شــد و مجوز تغییر کاربــری منابع آب مورد

اســتفاده از شــرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی ،از
جمله این مجوزها هستند.
مدیرعامــل شــرکت مولــد نیروگاهی هریــس درباره
ســهامداران نیروگاه هریس به ترتیب میزان ســهام آنها،
گفت :موسســه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک ســپه با
حــدود  ۳۶درصد ،شــرکت مدیریت نیروگاهــی الوند با
 ۳۰درصد ،شــرکت مدیریت انرژی امید تابانهور با ۲۴
درصد و شــرکت مدیریت تانا انرژی با  ۱۰درصد ،عمده
سهامداران این نیروگاه هستند.
در ضمن شــرکت مدیریت تاناانرژی ،پیمانکار عمده داخلی احداث ()EPC
این نیروگاه است .تابان ادامه داد :بانک عامل این طرح نیروگاهی بانک سپه
بوده و تســهیالت ارزی الزم عالوه بر آورده ســهامداران از طریق صندوق
توسعه ملی تامین شده است.
وی درباره بهرهبرداری از فاز دوم نیروگاه هریس ،گفت :در نظر داریم که فاز
دوم نیروگاه برای نخســتینبار در ایران با توربین کالس  Hساخته شود که
در صورت تحقق این مورد ،نزدیک به  ۱۰۰مگاوات افزایش نسبت به حالت
کالس  Fخواهد داشــت و در مجموع ظرفیت اســمی هر دو فاز ،به حدود
 ۱۱۰۰مگاوات خواهد رســید .مدیرعامل شــرکت مولد نیروگاهی هریس
تصریح کرد :تاکنون مطالعات و مکاتبات اولیه در این زمینه صورت گرفته و
در ادامه اقدامات پیگیری حل موضوعات موافقت با تامین تسهیالت ،انعقاد
قرارداد فروش برق با وزارت نیرو و پذیرش عاملیت از ســوی بانک سپه در
کنار انجام سایر موارد قانونی ضروری در دستور کار قرار دارد.

