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سکانس پایانی جشنواره تولیدات مراکز
استان های صدا و سیما

تکریم و معارفه سرپرست
دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
صدیقی -آیین تکریم و معارفه سرپرست دفتر نظارت
و بازرسی انتخابات خراسان شمالی روز گذشته با
حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی برگزار
و از تــاش هــای «ملک محمد حسن زاده» تقدیر
و «عابدین عابدی مقدم» به عنوان سرپرست جدید
این دفتر معرفی شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این مراسم گفت:
با وجود مشکالت و گالیه های بحق ،مردم در مواقع
حساس در صحنه حضور می یابند و با اعتماد کامل
در اکثر انتخابات شرکت کرده اند و می کنند .دکتر
«ره پیک» انتخابات را از رویــدادهــای مهم کشور
ذکر کرد و شرکت در آن را نه تنها حق بلکه تکلیف
دانست .مسئول پژوهشکده شورای نگهبان تاکید
کرد :باید زمینه اعتمادسازی برای مردم ایجاد و بعد
از رأی مردم از آن مراقبت شود که این امر تاکنون با
مشارکت باالی مردم در انتخابات گذشته به خوبی
نمایان شده است.
او اضافه کرد :اگرچه قانون فعلی انتخابات دارای
اشــکــاالت متعددی اســت امــا مکانیزم مــوجــود در
کشور ،اجازه تخلفات بزرگ یا به تعبیری دیگر تقلب
را نمی دهد و تصور بروز تخلف در چنین مکانیزمی
وجــود نــدارد .ایــن عضو حقوقدان شــورای نگهبان
اظهارکرد :برخی ها ندانسته داخل کشور نظارت
استصوابی شــورای نگهبان را مورد انتقاد قرار می
دهند در حالی که در قانون اساسی و قوانین دیگر،
این موضوع به صراحت ذکر شده است« .ره پیک» در
بخشی دیگر از سخنان خود به ابالغ سیاست های
کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری اشاره و
خاطرنشان کــرد :اصــاح قانون انتخابات طی ماه
های اخیر با همکاری مجلس و شــورای نگهبان در
حال تدوین و بحث استانی شدن انتخابات به دلیل
اشکاالت موجود کنار گذاشته شده است و فقط به
دنبال تصویب بخش هــای دیگر از جمله تخلفات

مالی و پیش ثبت نام در مجلس هستیم .او ناظران
بر انتخابات را به رعایت قانون ،اصل بی طرفی در
اعمال نظر و رعایت اخــاق و انصاف توصیه کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم با اشاره
به این که یکی از پیام های غدیر ،شایسته ساالری
است ،گفت :همیشه در گزینش ها مالک شایسته
ساالری شخصی ،جمعی و الهی باشد زیرا خداوند
فرمان داده امانت ها را به اهلش بسپاریم .آیت ا...
«یعقوبی» تاکید کرد :باید بار بر دوش کسی گذاشته
شود که اهل حرص و طمع نباشد و بنا بر پیام غدیر،
کار به کارشناس سپرده شود .نماینده ولی فقیه بنا بر
بیانات رهبری ،طهارت اقتصادی ،اخالقی و سیاسی
را از بارزترین گزینش ها در بحث صالحیت نامزدها
بر شمرد .وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر
منفی فضای مجازی بر فضای واقعی انتخابات اشاره
کرد و یکی از دالیل آن را بی تقوایی و بدون مرز بودن
فضای مجازی دانست .آیت ا« ...یعقوبی» گفت :نظام
سیاسی مان را بر اساس پیام غدیر استوار کنیم زیرا
راستگویی و امانتداری از انبیا به یادگار مانده است.
وی با توجه به  ۴۰سالگی انقالب به مردم توصیه کرد
که با مشارکت در انتخابات پیش روی امسال بلوغ
سیاسی خودشان را به دشمنان این مرز و بوم نشان
دهند.
استاندار خراسان شمالی هم در این مراسم گفت:
وظیفه داریم با هم افزایی و دوشادوش سایر دستگاه
های نظارتی شرایطی را ایجاد کنیم تا افــرادی که
شایسته مدیریت هستند به رأس امور راه پیدا کنند
چون رأی ملت حق الناس اســت .دکتر «شجاعی»
خاطرنشان کــرد :دشمنان مــدام قــدرت شان را در
بمب افکن و ناو خود می دانند اما قدرت واقعی مردم
ایران ایمان و اتحاد آن هاست و با وجود تمام سختی
ها و مشکالت به وجود آمده رابطه بین ملت و نظام
گسستنی نیست.

ضیغمی -مراسم اختتامیه بیست و دومین
جشنواره تولیدات مراکز استان های صدا
و سیما عصر روز گذشته با اهدای جوایز به
برگزیدگان و تقدیر از خانواده معظم شهدا
و ایثارگران و  11فرهیخته و هنرمند برگزار
شد و بزرگ ترین رویداد رسانه ای در استان،
سکانس پایانی خود را شاهد بود.
رئیس رسانه ملی در این مراسم به تبیین ابعاد
جنگ نابرابر رسانه ای دشمن برای اثرگذاری
بر افکارعمومی و ناامید کردن مردم پرداخت
و گفت :دشمن برای دستیابی به هدف خود
قصد داشــت ابتدا مرجعیت رسانه ملی را
مخدوش و سپس در جنگ روانی ،بر ما غلبه
کند ولــی خــود شکست خــورد.دکــتــر «علی
عسگری» افــزود :نقش رسانه ملی در حفظ
اندیشه مقاومت بی بدیل است.وی بر تولید
آثار فاخر با هدف حفظ فرهنگ و هویت غنی
کشور تاکید کــرد و گفت :عفاف و حجاب،
یکی از ابعاد اصلی هویت کشور ماست که
باید حفظ شود .رئیس سازمان صداو سیما،
حفظ بی طرفی را مهم ترین راهبرد رسانه

ملی در انتخابات اعالم کرد و گفت :مجلس با
کیفیت ،ثمره انتخابات باشکوه اسفند است.
معاون امور استان های سازمان صدا و سیما
در این مراسم گفت :در جشنواره امسال بیش
از  100نفر از استادان و کارشناسان خبره 9
هزار و  479اثر را داوری کردند« .دارابی» در
ادامه خبر خوشی به نخبگان ،استعدادهای
برتر و چهره هایی که در جشنواره های داخلی
و خارجی و مراکز استان ها هستند داد و
گفت :بیش از  40نفر به دستور رئیس سازمان
تبدیل وضعیت می شوند.
وی یــادآور شد :ما مبتنی بر شناخت اقلیم و
آداب و رسوم استان ها  2هزار مستند در حوزه
تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی را برای
برنامه ای سه ساله تدوین کردیم که امسال
اولین سال اجرای نهضت مستندسازی است.
استاندار خراسان شمالی هم گفت :وظیفه
مدیران استان کار و تالش هوشمندانه و با
برنامه و به صورت شبانهروزی است زیرا مردم
این استان لیاقت چنین تالش هایی را دارند.
«شجاعی» افزود :ما باید در کنار یکدیگر هم

افزایی و مشارکت داشته باشیم تا بر مشکالت
فائق آییم .وی همچنین به سفر مقام معظم
رهبری به خراسان شمالی در سال  ۹۱اشاره
کــرد و گفت :بر اســاس سخنان مقام معظم
رهبری که تأکید کردند این استان ظرفیت
قرار گرفتن در ردیف  ۱۰استان برتر کشور را
دارد ما این آمادگی را برای چنین جهشی در
تمام جوانب توسعه داریم و بدون شک این امر
به زودی محقق میشود.
قدردانی از خانواده معظم شهدا و شماری از
هنرمندان ،شاعران ،بازیگران و فرهیختگان
استان و کشور ،از دیگر برنامه هــای آیین
اختتامیه بــود .در پایان ایــن مراسم پس از
اهــدای لــوح هــای تقدیر ،هدهدها و جوایز
بــه نــفــرات و مــراکــز اســتــانــی بــرتــر و پرچم
بیست و سومین دوره جشنواره به مدیرکل
صداوسیمای مرکز اردبیل تقدیم شد .گفتنی
اســت در ایــن جــشــنــواره در بخش شعر و
موسیقی ،تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار
و جــایــزه نقدی بــه «گنجینه» اثــر «مجتبی
ابوالقاسم پور» از خراسان شمالی اهدا شد.

تکریم و معارفه رئیس دانشگاه جامع علمی -کاربردی
محمدی -در مراسمی و طی حکمی از سوی
دکتر «امید» رئیس دانشگاه جامع علمی-
کــاربــردی کــشــور ،بــا تقدیر از تــاش های
دکتر «عباس پهلوانی» ،دکتر «علی بادامی»
به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع
علمی -کاربردی استان معارفه شد.دکتر
«مــحــمــدزاده» مــعــاون نــظــارت و سنجش
دانشگاه جامع علمی -کاربردی کشور در
این مراسم گفت :اکنون بیش از  ۹۵درصد

از واحدهای علمی -کاربردی کشور دارای
سرپرست یا رئیس قانونی هستند و از مهر
امسال مدرس فاقد کد ،مجاز به تدریس در
واحدهای علمی -کاربردی کشور نخواهد
بــود.تــاش ب ــرای جــذب بیشتر دانشجو،
ارتقای کیفیت آموزشی ،ایجاد رشته هایی
متناسب با ظرفیت استان و ارتقای منزلت
دانشگاه از جمله برنامه هایی بود که دکتر
«بــادامــی» سرپرست جدید دانشگاه جامع

علمی -کاربردی استان در توضیح برنامه
هــای خــود بــه آن هــا اشـــاره کــرد.بــه گفته
دکتر«پهلوانی» سرپرست سابق دانشگاه
جامع علمی -کــاربــردی استان ،خراسان
شمالی کمترین ســرانــه دانشجو و واحــد
علمی -کاربردی را در کشور دارد ،با این
وجــود چند واحــد دانشگاه جامع علمی-
کاربردی استان از جمله بجنورد و شیروان،
جزو واحدهای برتر کشور هستند.
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اخبار

استان ،معطر به
اسپند غدیر
مرتضوی -این روزها استان در تکاپوی استقبال از عید غدیر
است .دستگاه های فرهنگی استان با نزدیک شدن به شب و روز
عید والیت تالش می کنند با برنامه های مختلف به تبیین جایگاه
عید اکبر میان مسلمانان بپردازند.
در این میان مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از برنامه
های در نظر گرفته شده در امامزادگان شاخص استان سخن گفت
و به همایش بانوان والیی در امامزاده سید عباس (ع) بجنورد و
حمزة الرضا(ع) شیروان در شب غدیر ،اجرای طرح منادیان غدیر
در قالب تجلیل از واقفان و خیران غدیر و خطبه خوانی غدیر ،عقد
اخوت و دعای ندبه اشاره کرد.
حجت االسالم «آسوده» از آزادی تعدادی از زندانیان با همکاری
دادستانی استان سخن گفت و دیدار با خانواده های سادات،
اجــرای طرح ضیافت غدیر در قالب اطعام نیازمندان و کاروان
شادی غدیر با همکاری حوزه علمیه ،تبلیغات اسالمی و دفتر
امام جمعه خبر داد و افزود :امامزادگان شاخص از طریق مرکز
افق بسته های غذایی را در مناطق محروم و حاشیه شهر توزیع
می کنند.
او البته به خیمه های خدمات رسانی در قالب ایستگاه های
صلواتی که در امامزادگان شاخص به همت هیئت امنا دایر است
هم در این ایام اشاره کرد که با مشارکت بسیج و ادارات تبلیغات
اسالمی انجام می شود.
«موفق» معاون فرهنگی شهرداری بجنورد از برگزاری جشن های
غدیر در پارک ملی بش قارداش و آفرینش بجنورد سخن گفت و
از این که در صورت صدور مجوز قرار است سه شنبه شب در حد
فاصل میدان شهید تا مخابرات به همراه  4مرشد در مدح موالی
متقیان حضرت علی(ع) برنامه هنری اجــرا شود و در غیر این
صورت در شهربازی شاهد این اتفاق در این شب خواهیم بود،
خبر داد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی بجنورد هم از اجرای کاروان شادی
در روز عید غدیر سخن گفت و ادامه داد :این کاروان در روز عید
از میدان شهید به سمت پارک شهر حرکت می کند که در دل
آن برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است و به  100نفر
از افراد شرکت کننده به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.حجت
اسالم «هدایتی» افزود 7 :هزار ُپرس غذا نیز توزیع می شود.

کشف تعدادی قوطی جالدهنده
رنگ قاچاق
صدیقی -تعدادی قوطی جالدهنده رنگ قاچاق از یک قاچاقچی
در بجنورد کشف شــد .بــه گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی ،پلیس آگاهی استان بعد از بازرسی از یک منزل
شخصی موفق به کشف  46قوطی جالدهنده رنگ قاچاق شد.
«سیدالموسوی» افــزود :ارزش کــاالی کشف شده بیش از 45
میلیون ریال و پرونده متخلف به منظور صدور حکم در شعب ویژه
تعزیرات در حال رسیدگی است.

