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گزارش »صبا« از مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز استانی صداوسیما

پرواز هدهد  بیست   و دوم  
 بر فراز خراسان   شمالی
بیست ودومین جشنواره تولیدات مراکز اســتانی صداوسیما امسال در خراسان شــمالی و در بجنورد 
برگزار شد. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت بر چگونگی برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره.

گروه تلویزیون

گزارش

رئیس رســانه ملی در مراســم اختتامیه بیست ودومین 
جشنواره تولیدات مراکز استانی صداوسیما در بجنورد، به 
تبیین ابعاد جنگ نابرابر رسانه ای دشمن برای اثرگذاری بر 
افکار عمومی و ناامید کردن مردم و آشوب طلبی در کشور 
پرداخت و گفت: دشمن برای دستیابی به هدف خود، قصد 
داشت ابتدا مرجعیت رسانه ملی را مخدوش کند و سپس در 

جنگ روانی، بر ما غلبه کند ولی شکست خورد.
دکتر عبدالعلی علی عسگری افزود: نقش رسانه ملی در حفظ 

اندیشه مقاومت بی بدیل است.
او بر تولید آثار فاخر با هدف حفــظ فرهنگ و هویت غنی 
کشور تاکید کرد و گفت: عفاف و حجاب، یکی از ابعاد اصیل 

هویت کشور ماست که باید حفظ شود. 
رئیس سازمان صداوســیما، حفظ بی طرفی را مهم ترین 
راهبرد رسانه ملی در انتخابات عنوان کرد و گفت: مجلس 

باکیفیت، ثمره انتخابات باشکوه اسفندماه است.

دکتر علی دارابی در آیین اختتامیه این جشــنواره که در 
شهر بجنورد برگزار شد ضمن تشکر از همه دست اندرکاران 
برگزاری ایــن رویداد مهــم فرهنگی و رســانه ای به ویژه 
استانداری و صداوسیمای مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: 
در فاصله برگزاری جشنواره بیست ویکم در شهریور97 در 
شهرکرد تاکنون، معاونت امور استان ها و مراکز صداوسیما 

گام های بزرگی را برداشته اند.
او افزود: در برگزاری باشــکوه چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی به رغم تالش بدخواهان و دشمنان ملت 
ایران، رســانه ملی به طور اعم و صداوسیمای مراکز به طور 
اخص، پرفروغ ظاهر شدند؛ برنامه های ویژه مراکز ازقبیل 
مستند، کارنامه انقالب، مجموعه های نمایشی و برنامه های 
گفت وگومحور، توانستند پرچم رســانه در اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی در زمینه خدمات و کارنامه پرافتخار انقالب 

اسالمی در چهل سال گذشته را به اهتراز درآورند.
معاون امور استان های ســازمان صداوسیما با بیان این که 
دومین جشــنواره پویانمایی و برنامه های عروســکی در 
تیرماه سال جاری با شکوه هرچه تمام در کرمانشاه برگزار 
شد، خاطرنشان کرد: برگزاری این رخداد بزرگ در مناطق 
زلزله زده و ایجاد روحیه شادی و نشــاط در میان کودکان 
سرزمین مان، در خطه دالورخیز و مومن کرمانشاه و مشاهده 
برنامه سازان و دست اندرکاران حوزه پویانمایی و عروسکی که 
با شور و نشاط شاهد احیا و رونق کسب وکار در این صنعت 
و هنر بوده اند تمام خستگی ها را از ما و همکاران دور کرد و 
امید به فردای بهتر و پیشرفت همه جانبه کشور را در میان ما 

بیش از گذشته به وجود آورد.
او ادامه داد: مطالعه، برنامه ریــزی، هماهنگی و اقدام برای 
تولید دوهزار مستند تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی در یک بازه سه ساله که از امسال اجرایی شده است 
پدیده بزرگ و منحصربه فرد نهضت مستند سازی در مراکز 

محسوب می شود.
دارابی با اشاره به تشکیل ســتاد و کارگروه هایی در مراکز 
استان ها و ستاد معاونت برای برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
هدایت، اقدام و نظارت بر حسن اجرای کارها در حوزه بیانیه 
گام دوم و شعار سال »رونق تولید« عنوان کرد: تشکیل ستاد 
انتخابات در همه مراکز و ستاد معاونت که در سال97 تشکیل 
شده است و برنامه های مناسب برای حضور گسترده مردم 
در انتخابات که راهبرد اصلی رسانه ملی است را باید به این 

مجموعه اضافه کرد.
معاون امور اســتان های رســانه ملی گفت: تدوین و ابالغ 
نظام نامه پژوهش برنامه ای صداوسیمای مراکز در 9 فصل 
و 44 صفحه به مثابه راهنمای عمل تولید بر پایه پژوهش را 

که برای نخستین بار صورت گرفته است باید یکی از کارهای 
مهم و بزرگ به شمار آورد.

او با بیان این که از سال گذشته تاکنون آموزش روح حاکم 
بر همه مدیران و مراکز شــده است اضافه کرد: کارگاه های 
آموزشی در هر استان، مناطق، تهران در بخش های مختلف 
را باید یک کار بزرگ معاونت برشمرد. چرا که ما در سازمانی 

مشغول خدمت هستیم که یاددهنده و یادگیرنده است.
دارابی گفت: دو سال اســت که مراکز، تولیدات مشترک 
رادیویی و تلویزیونی با یکدیگر را آغاز کرده اند، استان های 
همجوار تجربه خوبی از این کار کسب کرده اند و این تجربه 
مفید سرآغاز تولیدات مشترک با کشورهای همسایه در نوار 

مرزی است.
معاون امور اســتان های صداوسیما گفت: اعضای برجسته 
هیات داوران در حوزه کارهای نمایشــی اظهار داشته اند 
که امسال تعداد آثار باکیفیت و جذاب به حدی بود که کار 
داوری بسیار سخت و رقابت تنگاتنگ و دشوار بود و کامال 

گویای رشد آثار نمایشی در سه سال اخیر بود.
او ادامــه داد: تولیــدات امســال در حد نســبتاً زیادی از 
ظرفیت های بومی مثل گویش و زبــان، لباس، جغرافیای 
انســانی، موضوعات منطقه ای و هنرمندان مراکز استان ها 
استفاده کرده اند، کیفیت تله فیلم ها به حدی باال بود که اگر 
در هر جشنواره ای شرکت کنند بدون شک برترین جوایز 
را نصیب خود خواهند کرد و جای پخش آن ها در بهترین 

ساعات و طالیی ترین زمان در شبکه های سراسری است.
دارابی با بیان این که در بخش ســریال ها و مجموعه های 
نمایش، آثار درخشــانی را شــاهد بودیم که نشان از رشد 
سریال ســازی دارد گفت: در حوزه رادیو دو رخداد بزرگ 
صورت گرفت ازجمله این که جشنواره استانی »چلچراغ« 
توســط صداوســیمای مرکز فارس و آســتان احمدی و 
محمدی در حــوزه تولیدات مرتبط با حضرت شــاهچراغ 
احمدبن موسی)ع( و برگزاری نخستین جشنواره استانی در 
خراسان رضوی در زمستان سال جاری با مشارکت آستان 
قدس رضوی برای تولیدات رادیویــی »رادیو زیارت« که 
نقش مهمی در افزایش تولید برای حوزه زیارت و شناسایی 
و کشف استعدادهای جدید برای برنامه سازی در این حوزه 

محسوب می شود.
معاون امور اســتان های صداوســیما افزود: بــا موافقت و 
دستوری که رئیس سازمان صداوســیما صادر کرد بیش 
از چهل نفر از همکاران فعــال در مراکز که آثارشــان در 
جشنواره های مختلف به ویژه تولیدات مراکز در چند نوبت 
حائز رتبه شده، برابر ســوابق و تحصیالت، تبدیل وضعیت 
همکاری یافته اند و این اقدام برای نخستین بار در سازمان 

اتفاق افتاده است.
او بیان کرد: در حوزه فضای مجازی اگرچه تا رســیدن به 
نقطه مورد انتظار فاصله داریم اما تولیدات خوب، تالش های 
ارزنده و به خصوص آموزش های کاربردی مناســبی برای 
همکاران صورت گرفته و افق پیش رو در این حوزه بســیار 

امیدوارکننده است.
دارابی با اشــاره به این که بیــش از صد نفر از اســتادان، 
صاحب نظران و کارشناسان خبره، امر بررسی و داوری آثار 
را بر عهده داشتند گفت: جشنواره بیست وسوم به میزبانی 
استانداری و صداوسیمای اردبیل در تابستان سال99 برگزار 

خواهد شد.

تجلیل از خانواده شهدای شاخص خراسان شمالی در اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز

در این مراسم و با حضور دکتر علی عسگری؛ رئیس رسانه ملی، دکتر دارابی؛ معاون امور اســتان ها، استاندار خراسان شمالی و برخی دیگر از 
شخصیت های کشوری و لشکری، از خانواده چند تن از شهدای شاخص این استان تجلیل شد.

بر این اساس با اهدای لوح از خانواده شهیدان مهدی وحیدی، مصطفی کریمی، محمدعلی صفا، علي دوست زاده و خلیل اهلل بهاری تجلیل به 
عمل آمد.

تندیس هدهد در دست برگزیدگان بیست ودومین جشنواره تولیدات مراکز 

در این مراسم و با حضور دکتر علی عسگری؛ رئیس رسانه ملی، دکتر دارابی؛ معاون امور استان ها و دیگر شخصیت های کشوری و لشکری، تندیس 
هدهد به صاحبان آثار برگزیده اهدا شد.

بر این اساس مجتبی علی بخشی از مرکز استان مرکزی، تندیس بهترین پویش ها را در بخش اصلی و توزیع و رصد )فضای مجازی( برای پویش 
»سهم من آسمان«، رحیم کریم زاده از مرکز گلستان، تندیس بهترین پویانمایی را در بخش اصلی و تولید و تامین محتوا )فضای مجازی( برای 
اثر »شیرین و فرهاد«، فریبا نوراهلل زاده از مرکز ایالم، تندیس برترین پژوهش را در بخش اصلی)اقتصادی( برای پژوهش »راهبرد رسانه استانی 
در توسعه اقتصادی استان با تاکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حســینی«، حمید رجایی از مرکز اصفهان، تندیس برترین پژوهش را در 
بخش اصلی)اجتماعی( برای پژوهش »بررسی شیوه های افزایش شادی و نشاط از طریق شبکه استانی«، هانیه پژمان و صادق صادقی از مرکز 
خراسان جنوبی، تندیس مشترک برترین تولید پژوهش محور را در بخش پژوهش برنامه ای برای برنامه »سفره قندی«، زهرا بهروزی فر از مرکز 
خراسان جنوبی تندیس برترین تولید پژوهش محور را در بخش پژوهش برنامه ای برای برنامه »ایران626«، صادق آهنگران از مرکز خوزستان، 
تندیس بهترین خواننده انقالبی را در بخش جنبی )شعر و موسیقی( برای اثر »پاسدار رهبرم«، امیر رئوف از مرکز کهگیلویه و بویراحمد تندیس 
بهترین تولید ویژه رسانه را در بخش اصلی)شعر و موسیقی( برای اثر »چلچراغ« و مجتبی ابوالقاسم پور از مرکز خراسان شمالی، تندیس بهترین 

طراحی و تولید موسیقی محلی را در بخش اصلی)با اجرای مفاخر استان شعر و موسیقی( برای اثر »گنجینه« به خود اختصاص دادند. 
در بخش اصلی)خبر(، تندیس برترین تصویربردار به مهدی اردو از مرکز خوزستان برای گزارش »حادثه تروریستی اهواز« تعلق گرفت و سعید 

پرویزی از مرکز فارس هم تندیس برترین گزارش مستند را در بخش اصلی)خبر( برای گزارشی با عنوان »قاچاق سوخت« دریافت کرد. 
سیدمحســن طباطبایی از مرکز اصفهان در بخش اصلی)خبر(، تندیس بهترین تیتراژ را برای »تیتراژ و معادن خبر« به خود اختصاص داد و 
مسعود خسروی از مرکز خراسان جنوبی هم برگزیده تندیس بهترین برنامه ساز در بخش بهترین برنامه های مسابقه و مستند )صدا( برای برنامه 

»اسپلونک« شد. 
علی نور از مرکز اردبیل، تندیس بهترین رادیونما را در بخش رادیو نما)صدا( برای رادیونمای مرکز اردبیل کسب کرد و مریم تقی زاده هم از مرکز 

یزد، تندیس بهترین برنامه جوان را در بخش اصلی)صدا( برای برنامه »فصل نو«)هوای تازه( به خود اختصاص داد. 
مهدی آذری از مرکز گیالن، تندیس بهترین برنامه ساز را در بخش ویژه)صدا( برای برنامه های چهل سالگی انقالب اسالمی دریافت کرد و در 
بخش اصلی)سیما( هم، مژگان فرزانه تندیس از مرکز اردبیل، تندیس بهترین برنامه خانواده را برای برنامه »ائویم قراریم«، مهدی کریمی از مرکز 
آذربایجان شرقی، تندیس بهترین تهیه کنندگی سریال را برای برنامه »جالل«، پرویز شیخ طادی از مرکز چهارمحال و بختیاری، تندیس بهترین 
کارگردانی سریال را برای سریال »بانوی سردار«، عباس اسماعیل تبار از مرکز مازندران، تندیس بهترین برنامه ورزشی را برای برنامه »ورزش 
مازندران«، محسن خلیفه از مرکز فارس، تندیس بهترین برنامه جوان را برای برنامه »گپ«، کاظم شریفی از مرکز خوزستان، تندیس بهترین 
برنامه شبانه را برای برنامه »مراحب«، نسیم باستانی از مرکز گلستان، تندیس بهترین تله فیلم را برای فیلم »شعری برای قاسم«، مهدی شریفی 
از مرکز بوشهر، تندیس بهترین برنامه چهل سالگی انقالب را برای برنامه »دریای خدمت« و محسن غالم زاده از مرکز یزد، تندیس بهترین برنامه 

روستا را برای برنامه »مردم باالروستا«، دریافت کردند. 
سرانجام تندیس بهترین مراکز در بخش های مختلف هم به مدیران کل آن ها اهدا شد. 

در این قسمت مرتضی صفری؛ مدیرکل مرکز آذربایجان شرقی، تندیس مرکز برتر در حوزه شعر و موسیقی، علیرضا آیینه دار؛ مدیرکل مرکز 
خراسان جنوبی، تندیس مرکز برتر در حوزه پژوهش، یوسف افشارنیا؛ مدیرکل مرکز چهارمحال و بختیاری، تندیس مرکز برتر در حوزه فضای 
مجازی، سیدتقی ســهرابی؛ مدیرکل مرکز فارس، تندیس مرکز برتر در حوزه صدا و مرکز برتر در حوزه خبر و مسلم رحیمی؛ مدیرکل مرکز 

خوزستان، تندیس مرکز برتر در حوزه سیما را دریافت کردند. 
درنهایت تندیس مرکز برتر هم مشترکا به مدیران کل مراکز خوزستان و فارس اهدا شد.

از مفاخر و هنرمندان خراسان شمالی تجلیل شد

در این مراسم و با حضور دکتر علی عسگری؛ رئیس رسانه ملی، دکتر دارابی؛ معاون امور اســتان ها، استاندار خراسان شمالی و برخی دیگر از 
شخصیت های کشوری و لشکری، از هنرمندان شاخص و چهره های ملی استان تجلیل به عمل آمد.

بر این اساس با اهدای لوح و جوایزی، ابتدا دکتر محمودرضا اکرامی فر مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخش بعدی، مرتضی امیری اسفندقه از شاعران معاصر کشورمان، هوشنگ جاوید؛ موسیقیدان بنام ایرانی، رضا رفیع؛ شاعر طنزپرداز و مجری 
تلویزیون، داود نماینده؛ صداپیشه سینما و تلویزیون، علیرضا جاللی؛ تهیه کننده سینما، فریبا متخصص، مهدی سلطانی و یزدان فتوحی؛ از 
بازیگران مشهور ایرانی، پیمان یوسفی؛ مجری برنامه های ورزشی سیما و مریم امیرجاللی؛ بازیگر توانمند ایرانی، روی سن حضور یافتند و از 

آن ها تجلیل شد.

علی عسگری :
نقش رسانه ملی در حفظ

 اندیشه مقاومت بی بدیل است

علی دارابی :
در سازمانی مشغول خدمت هستیم 

که یاددهنده و یادگیرنده است


