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نشست پرسش وپاسخ رئیس رسانه ملی با دانشجویان برگزار شد

  پاسخ های صریح به پرسش های شریف

ویژه

 اعتراض کارگردان فیلم »عنکبوت« 
به  »عنکبوت مقدس«

  این صندلی را 
از من دزدیدی

جام جم از برنامه مجلس برای تغییرات 
استخدامی گزارش می دهد

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه های 
دولتی، وعده ای است که دست کم از دهه 80 
به صورت جدی تری مطرح شـــــــد اما تا پیش 
از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این 
زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت 
قبل بود که هیأت وزیـــــــران، تبدیل وضعیت 

نیروهای شرکتی را تصویب کرد.

 با گذشـــــــت دو روز از ریزش بـــــــرج دوقلوی 
متروپـــــــل در خیابـــــــان امیـــــــری آبـــــــادان، 

پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد. 

جزئیات طرح تبدیل 
وضعیت کارکنان دولت

در راســـــــتای دیدارهای دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما 
، روز گذشته همزمان با سالروز فتح  با دانشجویان دانشگاه های کشـــــــور
خرمشهر، دکتر جبلی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دیدار کرد. 
ابتدای این دیدار، جلیلی ریاست دانشـــــــگاه به دکتر جبلی خیر مقدم 

گفت و نمایندگان تشکل های دانشجویی بیانیه هایشان را قرائت کردند 
و دکتر جبلی بعد از شنیدن انتقادها و پیشنهادهای آنها به سواالتشان 
پاسخ داد.دکتر جبلی ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سوم 
خرداد در جمع دانشجویان بیان کرد: دانشگاه شما، پیشگام، الگوساز 

و دارای باالترین اعتبار ملی اســـــــت. تردیدی نیست که ما در سال های 
طوالنی بعـــــــد از انقالب، با جنـــــــگ نرمی روبه رو هســـــــتیم که قصدش 
پوشاندن و انکار پیشرفت های کشور است. شـــــــما دانشجویان علمی 
کشور هســـــــتید و قطعا تصوری که دارید از پیشـــــــرفت های واقعی، کمتر 

است. نه فقط شما که دانشجویان شریف هستید، فعاالن سینما و کتاب 
هم در غفلت هستند. ما بدهکار سهم نخبگان هستیم.وی ادامه داد: 

در دوره 20 و چند ساله گذشته در سه محور، تحول دیده شده است.
ادامه  در همین صفحه 

نگاه

صفحه  ؟

کریز  رادیو، پشت خا

 گفت وگو با حمیدرضا خزایی، مدیر شبکه رادیویی 
جبهه در سال های دفاع مقدس 

کیاولیسم زنده است! ما

نشانه شناسی2سفر 
دیپلماتیک به تهران

جام جم سفر امیر قطر و مقام اروپایی را بررسی کرد

 »جهان«
 یک قدم تا جام

روایت خبرنگار اعزامی جام جم از 
خانواده های چشم انتظار مقابل متروپل

 سکوت 
زنده یاب ها
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نفس شهر باال  نمی آید

گفت وگو با لیلی عاج 
چهره برگزیده 
هنر انقالب 

همچنان 
چراغی 
روشن است

 »کلونی« مبانی فلسفی لیبرال سرمایه داری را 
بازتولید می کند 

فاینورد -رم  امشب در فینال  لیگ کنفرانس اروپا 

ادامه  از  همین صفحه
 ما اول دنبال تبدیل خطوط قرمز به خطوط ســـــــبز هستیم 
تا به عرصه هایی که اصال نمی شد به آنها فکر کرد، بپردازیم. 
آنتن صداوســـــــیما متاســـــــفانه به دالیل مختلـــــــف، اول به 
کمیت پرداخته، بعد به جذابیت و ظاهر خوب و آخر از همه ســـــــراغ محتوا رفته است. 
قصد ما این اســـــــت که این را برعکس کنیم. این صبر می خواهد. به ما فشار نیاورید. 
 نگویید چرا چهار تا سریال شد، سه ســـــــریال. این مرحله ای اســـــــت که باید محتوا را 

جایگزین کمیت کنیم.

    امانت دار مردم هستیم

رئیس رسانه ملی ادامه داد: سال گذشته روز 22بهمن را در صداوسیما با پخش 
راهپیمایی در روستاها آغاز کردیم و همه پرسیدند چه شده است؟ درحالی که 
این اتفاق همیشه بوده است و روستاییان راهپیمایی 22بهمن را چه باشکوه تر 
کنون چشم به آن باز نکرده بودیم. ما در پوشش  از شهرها برگزار می کردند و ما تا
دادن، ضریب دادن به جریان های علمی مسوول هستیم. حــال ایــن سوال 
ح است که چقدر سهم علم پرداخت شده است؟ ما خود را امانتدار مردم  مطر
می دانیم. ما مثل کشورهای دیگر نیستیم که صد تا صداوسیما داشته باشد. 
یک صداوسیما داریم که باید به هویت و فرهنگ مردم بپردازد. وقتی می گوییم 
مردم، به این معنی نیست که به نظام و دولت نباید پرداخت، نه سهم دولت 

هم یعنی سهم جمهوریت و باید آن را هم در نظر بگیریم. 
وی گفت: سند تحول صداوسیما را حتما خردادماه منتشر می کنیم. در این 

چند ماه به اندازه کافی در معرض نگاه کارشناسان بوده ایم.
تی است که ما دنبالش هستیم. بار  جبلی افزود: نقش قرارگاهی، یکی از تحوال
فرهنگی کشور و سختی آن و هدایت آن که بر دوش رئیس صداوسیما گذاشته 

شد به قدری سنگین است که نیاز به کمک فکری و حمایت دارد و حتی ۱0رئیس 
هم از پس این نمی توانند برآیند. این که می گوییم در صداوسیما باز است، شعار 

نیست. همه ظرفیت ها به کمک ما باید بیایند. 
وی ادامه داد: محور دیگر تحول ساختاری، بحث نظرسنجی است که گاهی به 
ک پیشرفت و کیفیت یک برنامه به یکی دو درصد  آفت تبدیل می شود. چون مال
تر بودن در مرکز تحقیقات تبدیل می شود. در جریان سازی و پویش های  باال
مختلف بــرای آن کــه بتوانیم مــردم را به فکر کــردن ترغیب کنیم، نیاز به همان 
فرماندهی واحد داریم.جبلی در پاسخ به سوال یکی از دانشجوها درباره رقابت 
صداوسیما و شبکه های ماهواره ای گفت: در دوره ای عده ای گفتند ماهواره 
لولوخور خوره است و  چهار سریال در ساعات مختلف پخش کردند تا مخاطب، 
نه فرصت کند ماهواره ببیند نه به کارهای دیگر برسد. این منجر به تولید انبوه 
گر کارهای متعدد تولید می شد ، یکی  سریال های بی کیفیت شد. در دهه ۷0 ا

خیابان خلوت کن بود.  ابایی نداریم بگوییم االن تعداد این آثار کم است. 

    شفافیت باعث سالمت رسانه است

رئیس رسانه ملی با اشــاره به صحبت های یکی از دانشجویان و درخواست او 
بــرای بازگشت به مــردم گفت: ما سعی کردیم در هفت الی 
هشت ماه گذشته هر جا می توانیم صدای مردم را به گوش 

کسانی که باید، برسانیم. 
وی درباره شفافیت هم که سوال یکی دیگر از تشکل ها بود، 
گفت: شفافیت کامال قانون درستی است و آن را پذیرفته ایم 
و جایی که دیدید نبوده است ما را بازخواست کنید. این 

شفافیت قطعا باعث سالمت رسانه است.
 جبلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر ندادن برخی 
مــدیــران هــم بیان کــرد: در دوره جــدیــد، مدیریت آنتن به 
افــراد کارشناس،  تازه نفس و تحول گرا سپرده شده است. 
هیچ حساسیت و عقد اخوت هم با هیچ مدیری نبسته و 
نخواهیم بست. فکر نمی کنم تغییر مدیران در این مدت 
اخــیــر غیر از ایــن بــوده بــاشــد. مــا نــه صــداوســیــمــای دولتی 
ــتــی در دنــیــا و نه  هستیم کــه طــبــق عـــرف رســانــه هــای دول
خصوصی هستیم و نه حتی مــدل عمومی در دنیا. مدل 

رسانه ما، نظیر ندارد و نمی توان مدل مالی آن با شیوه مدل های دنیا حرکت 
کند. حتما باید شیوه متفاوتی داشت.

رئیس رسانه ملی دربــاره پرداختن به اعتراض ها هم عنوان کرد: 
مــا هــمــان صــداوســیــمــایــی هستیم کــه بــه اعــتــراضــات اصفهان 

پرداختیم. سربسته نمی گویم. سرباز می گویم فشار هست.
وی درباره  بازگشت عادل فردوسی پور  گفت: نمی شود 

ــرد. مــوضــوع  ــ ــوع تــک بــعــدی نـــگـــاه کـ ــوضـ ــن مـ ــ ــه ای بـ
گر در دوره من بود  فردوسی پور در دوره من نبود. ا
همه تالشم را می کردم که این اتفاق نیفتد. چون 

ایــنــهــا ســرمــایــه هــای 

رسانه هستند. همه فکر می کنند با یک امضای طالیی جبلی درســت می شود 
اما این گونه نباید دید. بحث دوطرفه است. او هم باید بــازی  گروهی را بپذیرد 
و قــواعــد دوطــرفــه را هــم بــپــذیــرد. در ایــن مسأله خــاص هم 
، نظرات خــاص خــود را دارد.وی دربــاره برخی  فــردوســی پــور
انتقادها به صداوسیما هم افــزود: ما خودمان را هم نقد 
 می کنیم. قول می دهم در مــرداد برنامه نقد صداوسیما را 

خواهید دید.
رئیس صداوسیما دربــاره ساترا و انتقادهایی که به آن بود 
هــم گــفــت: قــانــون اســاســی جــمــهــوری  اســالمــی در اصــل ۴۴ 
گذاری  همه چیز را مشخص کرده است. صداوسیما، قابل وا
گـــذاری نیست  نیست. مسوولیت های تلویزیون، قابل وا
و هــرگــونــه تولید محتوا بــراســاس قــانــون اســاســی بــه عهده 
صداوسیماست. هرگونه فعالیت صوت و تصویر در فضای 
کم  گیر به عهده صداوسیماست تا زمانی که قانون حا ا فر
ــاءا... بتوانم از ظرفیت پلتفرم ها بــرای ارتقای  اســت. ان شـ

آنتن هم استفاده کنیم.
جبلی در پاسخ به نبود برخی چهره ها هم در تلویزیون گفت: 
آقای حیاتی در دوره من روی آنتن بود، بازنشسته شده اما یقین دارم به هیچ وجه 
صداوسیما مشکلی با او نــدارد و می تواند اجــرای یک برنامه را به عهده بگیرد. 
ــزرگ شـــده و  ــ ج طــهــمــاســب هـــم ب ــر ــ ای
ــه صــداوســیــمــا اســــت. کــاله  ــای ــرم س
قــرمــزی بــرنــد ثبت شــده ســازمــان 
ــود عید   ــرار بـ ــ ــت. امـــســـال ق ــ اس
مــا مشکلی پیش آمد.  باشد ا
نه طهماسب، نه عطاران و نه 
 هیچ یک، جــزو قلم خورده ها 

. نیستند

    ایدئولوژی بد نیست

وی در پاسخ به انتقاد دانشجویی از حضور چهره ها در برنامه های نوروز و تحویل 
سال بیان کرد: در سلبریتی محوری در نوروز حق دارید. ما هم شرمنده شما شدیم 

و باید عذرخواهی کنیم.
ز ترجیحی گفت: قانون گفته بود دولت  رئیس صداوسیما دربــاره پرداختن به ار
دوازدهــم باید این کار را انجام دهد اما انجام نــداد و حاال دولــت سیزدهم برای 
اصالح این کار را می کند. ما تحقیق داشتیم که حذف ارز ترجیحی چقدر می تواند 
ز ترجیحی نه در جیب مصرف کننده رفته نه دولــت و در جیب یک  کــارا باشد. ار
فرد رفته است. دیدگاه اقتصادی دولت سابق این بود که باید حذف شود. آیا ما 
به عنوان رسانه باید تبیین کنیم که ارز ترجیحی که هیچ کس با آن موافق نبوده، چه 
مضراتی داشته است؟ ما به این پرداختیم. آیا ما باید کمک کنیم در یک تصمیم، 
ح خیلی حساس  یا اخــالل ایجاد کنیم؟ قضاوت ما ایــن بــود که باید به ایــن طــر
کمک کرد. وی درباره انتقاد از گزارش های اخیر 20:30 درباره هدفمندی یارانه ها 
عنوان کرد: من هم اعتقاد دارم برخی از این گزارش ها نباید به این شکل طراحی 
ح برای  می شد و به معاونت سیاسی هم گفتم اما هدف این بود گفته شود این طر
دهک های پایین خوب بوده است. دهک های باال شاید این تغییر را نبینند اما 
برای دهک های پایین بهتر است.وی درباره پخش سرود »سالم فرمانده« به شکل 
ایدئولوژیک اظهار کرد: صادق باطنی که مدیر شبکه امید شده، فردی است که 
زندگی خود را روی نوجوان ها گذاشته و در همین دانشگاه شریف هم بوده است. 
گفتند سالم فرمانده، ایدئولوژیک است. بله هست، مگر ایدئولوژی بد است؟ همین 
ک ها این است که شرکت کنندگان اعتقاد  دیروز اسکار بیانیه داد و گفت یکی از مال
به همجنس گرایی داشته باشند. چرا وقتی به ما می رسد، ایدئولوژی ایراد دارد. 
گر اعتقاد داریم ایدئولوژی ما انقالب اسالمی است پس از آن هم حمایت می کنیم. ا

وی درباره توجه ویژه به برنامه های کودک و نوجوان هم گفت: یکی از اهداف ما از 
ابتدا همین بوده. انتخاب مدیر جدید هم به همین دلیل بوده است. اتفاقا ایشان 
از همین دانشگاه است. من اعالم می کنم ما روابط عمومی هیچ نهاد و دستگاهی 
نیستیم اما با افتخار می گویم تریبون جمهوری اسالمی هستیم. ما آمده ایم برای 

. تحول؛ نه تغییر

خبر

نشست پرسش وپاسخ دکتر جبلی با دانشجویان برگزار شد

   پاسخ های صریح به پرسش های شریف

آنتن صداوسیما 
متاسفانه به دالیل 

مختلف، اول به کمیت 
پرداخته، بعد به جذابیت 
و ظاهر خوب و آخر از همه 
سراغ محتوا رفته است. 

قصد ما این است که این 
را برعکس کنیم. این صبر 

می خواهد
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وه رسانه گر

 زینب 
علیپور طهرانی


