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من فکر می کنم 
خواسته ای که از 
 جانب نهاد های 
باال دستی و حاکمیت 
نسبت به مدیران 
وجود دارد، جوان 
گرایی ست و بعید 
می دانم مدیران 
قبلی به صدا و سیما 
بازگردند

برای زیر مجموعه اش تبیین می کند. من 
فکر می کنم جبلی اساسًا به علت تفکرات 
متناقض با مدیران قبلی تغییر رویه داده و 
مواجهه صداوسیما با اتفاقات جدید باعث 

تحولی جدی خواهد شد.

از نگاه شــما مهم ترین تحول در 
حوزه مدیران، جوان گرایی  است 
یا بازگشــت مدیران کارآمد و پر 

سابقه؟
من فکر می کنم خواســته ای که از جانب 
نهاد های باال دســتی و حاکمیت نسبت به 
مدیران وجود دارد، جوان گرایی اســت و 
بعید می دانم مدیران قبلی به صداوســیما 
بازگردند. نکته این است که آیا می توان از 
تجربیات مدیران قبلی استفاده کرد یا نه؟! 
در دوره های قبلی مدیران موفق و ناموفق 
همواره وجود داشتند؛ برای مثال علی اصغر 
پورمحمدی در شبکه ســه، مدیر موفقی 
بود و با تمام انتقادهایی که وجود داشــت 
در بســیاری از حوزه ها خــوب عمل کرد. 
در مقابل چهره های دیگری هســتند که 
ناموفق بودند و همچنان در سازمان مشغول 
هســتند. در معاونت سیما هم همین طور؛ 
مرتضــی مهاجرانی مدیر موفقــی بود اما 
خروجــی دوره داوود میرباقــری چندان 
موفقیت آمیز نبود. من نظرم این است که 
از تجربیات می توان استفاده کرد اما اینکه 
نیروهای گذشــته بازگردند و قدرت را در 
دست بگیرند، هم بعید است و هم درست 

نیست. 

آن نگره چابک ســازی و ادغام 
شبکه ها که گویا مدنظر آقای جبلی 
هم هست، چقدر می تواند راه گشا 

یا مانع برای اتفاقات بهتر باشد؟
چیزی که من شنیده ام، قصد دارند تعداد 
شبکه ها را کم کنند و یک سری از شبکه ها 
را تبدیل به شبکه های اصلی کنند. به طور 
مثال شبکه ورزش، زیر مجموعه مدیریت 
شبکه سه است یا شــبکه نمایش و تماشا 
زیر مجموعه شــبکه نســیم و گویا اینها 
ادغام می شوند. تصور می کنم می خواهند 
این سیاســت را دنبال کنند و یک ســری 
از شــبکه های فرعی دیگــر را بیاورند زیر 
نظر شــبکه های اصلی و معاونت سیما را 
کوچک تر کنند. به نظر مــن این می تواند 
اقــدام مثبتی باشــد. در مجمــوع تعداد 
شبکه های فعلی زیاد است، حدود ۲۴ شبکه 
داریم که خیلی از آنها مجموعًا زیر ده درصد 
مخاطب دارند؛ مانند شبکه افق، سالمت، 
قرآن، ایران کاال و... برای مثال شبکه »ایران 
کاال« نفس ایجادش اشــتباه است؛ تبلیغ 
کاالی ایرانی باید در شبکه های اصلی باشد، 
نه شبکه ای که بیننده عام ندارد و اصطالحًا 
پر مخاطب نیست. قطعًا ده شبکه با کیفیت 
بهتر از بیست شبکه با کیفیت پایین است.
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-در برهه فعلی حیاتی ترین اقدام 
در جهت تحول سیما، تغییر بدنه 
مدیریتی و ناظر اســت یا ورود 
ســالیق جدید به تیم مدیریتی 
ســابق و حفــظ نگرش هــای 

باسابقه؟
تغییر نحوه مدیریت همان ســلیقه جدید 
در مدیریت است. ما در سازمان دو مشکل 
داریم، بخش ســاختار که شامل چیدمان 
شبکه ها، تعداد کارمند ها و فرایند شوراها 
است. یک بخش هم که جدی تر است تغییر 
رویکردهای سازمان همچون تغییر شکل 
محافظه کاری است. سازمان صداوسیما به 

علت مدیریت پیشین اش، بسیار سازمان 
محافظه کار و منفعلی اســت و همیشــه 
زیر بلیط دولــت و نهاد هــای دیگر بوده 
در نتیجــه قدرت عمل زیادی نداشــته و 
این عدم قدرت در وجوه ژورنالیســتی و 
نمایشی هم تأثیر داشته است. سر قضایای 
مختلف، از جملــه انتقادی کــه به آقای 
زاکانی شد، ریاســت و گروه جدید نشان 
دادند کمتــر قصد محافظــه کاری دارند 
و رویکردشــان تغییر کــرده و در همین 
ابتدای کار این تغییر رویکرد را مشــخص 
کردند. ضمن اینکه هر مدیر ارشدی طبق 
سلیقه و موقعیت های خود، دید جدیدی 


