
تلویزیون

    پروژه جوان گرایی
پس از ســخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول 
فروردین ســال ۱۳۹۶ در حرم حضــرت علی بن 
موسی الرضا علیه السالم و تأکید بر استفاده جوانان 
انقالبی در بدنه مدیریتی کشور، علی عسکری و به 
تبع آن رسانه ملی اولین اقدامات را در این خصوص 
کلیــد زد و از جوانان دهه شــصتی در بدنه اصلی 

مدیریت استفاده کرد.
مهم ترین این انتصابات، انتصــاب علی فروغی به 
ریاست مرکز بسیج سازمان بود که پس از دوره ای 
کوتاه، به مدیریت شــبکه ســه تلویزیون رسید و 
خیلی ها آن را تزریق نیروی جدید و یک راه خوب 

برای برون رفت از بحران دانستند.
اما گاهی هم پیش آمد که انتصاب افرادی با تجربه 
بسیار اندک و حتی بدون تجربه در مدیریت آنتن 
رادیو و تلویزیون، آســیب های جدی به سازمان و 
خروجی آنتن وارد کرد. در آخرین نوع آن تغییرات، 
مخالفت جدی معاونت ســیمای وقت با انتصاب 
مدیریت شبکه ورزش سیما که باعث شد میرباقری 
از معاونت سیما برود و حمید شاه آبادی جایگزین 

وی شود.

    برندسازی
از اقدامات مهم علی عســکری می توان به تشکیل 
کارگروه ویژه برندسازی و برنامه های شاخص در اداره 
کل طرح و برنامه سازمان اشاره کرد که مهم ترین 
خروجی آن برنامه »عصر جدید« شبکه سوم سیما 
و سریال » نون خ« برای پخش در کنداکتور نوروزی 
شبکه یک سیما بود. آغاز تولید سریال های تاریخی 
و برجســته نظیر »سلمان فارســی« و »حضرت 
موسی)ع(« در سیما فیلم و تولید مسابقه »برنده 
باش«، »کودک شــو«، برنامه های ترکیبی چون 
»حاال خورشید«، »ســالم صبح بخیر«، »انتهای 
الوند« و نظیر آن، تقویت برنامه های شاخص سازمان 
همچون »خندوانه«، »دورهمی«، »پایتخت« و... نیز 

در دستور کار قرار گرفت.

 دالیل زیادی درباره 
 رفتن عادل 
فردوسی پور از 
شبکه سه گفته شد 
اما هیچ گاه به صورت 
رسمی گفت وگو یا 
خبری اعالم نشد که 
در آن اشاره شود چرا 
حذف شد و چطور 
می تواند به تلویزیون 
برگردد

مروری بر عملکرد پنج ساله در صداوسیما

رســانه مـــلی
از رکـود تا تـحـول

 فریدالدین صادقی|
   ۲۲ اردیبهشت ماه 139۵ بود 
که پس از استعفای پرماجرای 

محمد سرافراز از ریاست سازمان صداوسیما، 
عبدالعلی علی عسکری جایگزین او شد. فضای 

رسانه ملی در آن روز پر از التهاب از جراحی 
ریاست قبلی بود و عبدالعلی علی عسکری به 

دنبال بازگشت ثبات پا به میدان گذاشت و 
سرانجام او ثبات را در بازگشت نیروهای سابق و 

ساختارهای حذف شده در دوره قبل و تحول 
تدریجی دانست و پس از آن دست به تغییر زد که 

مهم ترین آنها را می توانید در ادامه بخوانید:


