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بــا پایــان یافتــن دوره
مســئولیت عبدالعلــی
سیاست
در
علیعســکری
ســازمان صدا و ســیما،
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
رهبــر معظم انقــاب با تشــکر از
تالشهای خستگیناپذیر ایشان،
در حکمــی پیمــان جبلــی را بــه
ریاست آن ســازمان منصوب و بر
مواردی همچون «ارتقای ســطح
آگاهــی و معرفــت عمومــی»،
«هدایــت فرهنگــی»« ،تقویــت
روحیــه و احســاس هویــت ملــی
و انقالبــی»« ،پراکنــدن امیــد و
نشــاط» و «ترویــج ســبک زندگی
اســامی -ایرانــی» بهعنــوان
اولویتهای کاری رســانه ملی در
دوره جدید تأکید کردند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
متن حکــم رهبر معظــم انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب آقای دکتــر پیمــان جبلّی
دامتوفیقه
بــا پایــان یافتــن دوره مســئولیت
پــر تــاش جنــاب آقــای دکتــر
علیعســکری کــه کوشــش
خســتگیناپذیر و دلســوزانه آن
مدیــر مؤمــن و بــا اخــاص را بــه
همــراه داشــت ،جنابعالــی را کــه
از صالحیــت دینــی و انقالبــی و
تخصــص و تجربــه طوالنــی در
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با حکم رهبر معظم انقالب؛

پیمان جبلی
رئیسصداوسیما
شد
مدیریتهــای ســازمان صــدا
و ســیما و آگاهــی از ماهیــت و
عملکــرد و وظایــف رســانه ملــی
برخورداریــد ،بــرای یــک دوره
پنجســاله به ریاســت آن سازمان
منصوب میکنم.
رســانه ملــی ،دانشــگاهی بــرای
ارتقای ســطح آگاهــی و معرفت
عمومی و آوردگاهی برای مقابله
با امواج خصمان ه تحریف و تفتین
و آسایشــگاهی بــرای بهرهمنــدی
چشــم و دل همگان از جلوههای
زیبایــی و هنــر و قرارگاهــی بــرای
پراکنــدن امید و نشــاط در فضای
عمومی کشور است.
هدایــت فرهنگــی ،تقویت روحیه
و احســاس هویت ملی و انقالبی،
ترویــج ســبک زندگــی اســامی-
ایرانی و افزایش همبستگی ملی،
در شــمار اولویتهایــی اســت که

بایــد با ارتقای ســرمای ه انســانی و
رشــد کیفی برنامهها و بهرهگیری
از ابتــکار و بــا تــاش شــبانهروزی
بــه آن دســت یابیــد انشــاءاهلل.
وظیفه خــود میدانم که از تالش
خســتگیناپذیر جناب آقای دکتر
عســکری در مــدت مسئولیتشــان
کــه حقــاً درخــور تقدیــر اســت،
صمیمانه تشــکر کنم و جنابعالی
را بــه بهرهمنــدی از طرحهــای
بلندمــدت و ناتمــام دوره
ایشــان توصیــه نمایــم .توفیقات
جنابعالــی را از خداونــد متعــال
مسألت میکنم.
ëëهشــتمین رئیــس صــدا و ســیما
کیست؟
پیمــان جبلــی هشــتمین رئیس
ســازمان صــدا و ســیما از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی است .او
که  55ساله است ،در سال 1345

در محله شــمیران تهران به دنیا
آمد .جبلی از سال  70کار خود را
در رســانه ملی از رادیــو و دبیری
اخبار خارجی بخش شــامگاهی
آن آغــاز کــرد .او دو ســال بعــد
بــه تلویزیــون آمــد و کار خــود را
بــرای صدا و ســیما با جانشــینی
ســردبیری بخــش خبــری 21
ادامه داد و سال  78هم سردبیر
اخبــار سراســری  22:30شــبکه
دو شــد .او مؤســس گفتوگــوی
ویــژه خبری شــبکه دو بود و پس
از آن هــم مدیــرکل اخبار شــبکه
العالــم و مدیــر دفتــر شــبکه
العالم در بیروت شد .جبلی بین
ســالهای  87تــا  93در بیــرون
از صــدا و ســیما فعالیــت کــرد؛
معــاون رســانهای دبیــر شــورای
عالــی امنیــت ملــی در زمــان
ســعید جلیلی و همچنین سفیر
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جمهوری اسالمی در تونس (در
دولــت محمود احمدینــژاد) از
جملــه این ســمتها بــود .او در
سال  93با عنوان معاون سیاسی
بــه رســانه ملــی بازگشــت و در
ســال  95از ســوی علی عسکری
رئیس ســابق ،به معاونت برون
مــرزی صــدا و ســیما رســید کــه
این ســمت تــا زمــان ریاســت او
بر این ســازمان ادامه داشــت .از
مهمتریــن دســتاوردهای دوران
تصــدی معاونــت برونمــرزی
پیمان جبلی میتوان به تأسیس
خبرگــزاری تصویری بینالمللی
«ایــران پــرس» ،افتتــاح شــبکه
جدیــد «العالــم ســوریه» و
راهانــدازی دو شــبکه رادیــو و
تلویزیونــی اینترنتــی «هوســا» و
«پرستیوی فرانســوی» اشــاره
کرد.
پیمــان جبلــی دانــش آموختــه
دانشــگاه امام صادق است .او در
ســال  1372مــدرک کارشناســی
ارشــدش را در رشــته معــارف
اســامی و تبلیــغ از دانشــگاه
امــام صــادق(ع) اخــذ کــرد و در
ســال  1383در رشــته فرهنــگ و
ارتباطــات ،بــا مــدرک دکتــری از
همیــن دانشــگاه فارغالتحصیــل
شــد .جبلــی اســتاد دانشــگاه و
کارشــناس مســائل سیاسی است
کــه عنــوان اســتادیاری دانشــگاه
صدا و سیما را دارد.

رؤسای صدا و سیما از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون
نام

دوره مسئولیت

سمت قبل از ریاست بر صدا و سیما

صادق قطبزاده

 1358تا 1361

عضو شورای انقالب

محمد هاشمی رفسنجانی

 ۱۳۶۳تا ۱۳۷۳

سرپرست وزارت امور خارجه

علی الریجانی

 ۱۳۷۳تا ۱۳۸۳

وزیر ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی

عزتاهلل ضرغامی

 ۱۳۸۳تا ۱۳۹۳

معاون صداوسیما در امور استانها و معاون حقوقی و امور مجلس در زمان ریاست الریجانی

محمد سرافراز

۱۳۹۳تا ۱۳۹۵

معاونت برون مرزی صدا و سیما و مدیریت شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی وی

عبدالعلی علی عسگری

 1395تا 1400

معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما

پیمان جبلی

 1400تا ...

معاونت برون مرزی صدا و سیما

