نیــز بهعنــوان یکــی از برنامههــای جانبــی و اثربخــش ایــن همایــش همــراه بــا ارائــه توضیحات تکمیلی بــر روی
ایــن مســتند از ســوی «علــی صدرینیــا» کارگــردان ایــن مســتند بســیار مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گرفــت.
همایشاقتصادمقاومتیواقتصاددر فضایمجازی
یکــی از برنامههــای دیگــری کــه بــرای مدعویــن در نظــر گرفتــه شــده بــود ،همایــش اقتصاد مقاومتــی و اقتصاد
در فضای مجازی بود .در این همایش دکتر «حجت عبدالملکی» اســتاد دانشــگاه و فعال در عرصه گفتمان
انقالبی به ســخنرانی و ارائه مســیر و راهکار پرداخت .هر چند فشــردگی برنامهها ،احتمال خســتگی حاضران
را بــه همــراه داشــت ،امــا تنــوع مباحــث و تازگــی موضوعــات ارائــه شــده در همایــش و برنامههــای جانبــی باعــث
شــد کــه در رویکــرد نهایــی بازخوردهای مناســبی از ســوی مهمانــان ارائه شــود.
همایش«تخصصگراییدر گامدومانقالب»

از جملــه مهمتریــن جلســاتی کــه بــا حضــور  1100فعــال مجــازی بــه میزبانــی مؤسســه رســانههای نویــن
آســتان قــدس رضــوی برگــزار شــد ،میتــوان بــه همایــش «تخصصگرایــی در گام دوم انقــاب» اشــاره کرد.
ایــن همایــش کــه بهعنــوان اختتامیــه برنامههــا در نظــر گرفتــه شــده بــود ،بــا ســخنرانی حجتاالســام
والمســلمین «علیرضــا پناهیــان» همــراه بــود و مطالــب و مباحــث ارائــه شــده در آن بشــدت بــا اســتقبال
مواجــه شــد .توجــه بــه رویکــرد تخصصگرایــی در حــوزه فعــاالن گفتمــان انقــاب بهعنــوان اصلیتریــن
محــور در حــوزه فعالیــت رســانهای از اهــداف اصلــی ایــن همایــش بــود کــه بــه تفصیــل ،تشــریح و تبییــن
شــد .لــزوم تخصصگرایــی در میــان نیروهــای ارزشــی در گام دوم و عقالنیــت بهعنــوان محــور تعهــد بــه
آرمانهــا نیــز از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود.
دیدار فعاالنفضایمجازیباتولیتآستانقدسرضوی

ت آســتان قــدس رضــوی و حضــور
از جملــه توفیقــات شــرکتکنندگان در ایــن همایــش را میتــوان دیــدار بــا تولیـ 
در مهم انســرای حضــرت عنــوان کــرد .ایــن دیــدار کــه بــا ســخنرانی حجتاالســام والمســلمین مــروی همــراه
بــود ،شــرکت ضمــن آشــنایی بــا اندیشـههای تولیــت آســتان مقــدس امــام هشــتم دربــاره فضــای مجــازی و آثــار
آن ،از غــذای حضرتــی نیــز بهرهمنــد شــدند .تولیــت آســتان قدس رضــوی در این دیــدار با تأ کید بر اینکه قدرت
مجــازی کشــور بایــد همچــون تــوان نظامــی قدرتمنــد و مقتــدر شــود ،گفت :رســانهها و فعــاالن فضــای مجازی
نقش مهمی در بصیرتافزایی و عمق بخشــی به جامعه دارند .مروی افزود :دشــمن جنگی گســترده را علیه
کشــورما آغــاز کــرده کــه بســتر آن فضــای مجــازی ،ابــزار آن القــای شــبهه و هــدف تیرهــای آن افــکار ،اندیشـهها،
ایمــان ،اعتقــادات مذهبــی ،باورهــای دینــی و فرهنــگ ملــت ماســت .وی یــادآور شــد :تأ کیــدات و توجه خاص
رهبــر معظــم انقــاب بــر موضــوع فضــای مجــازی و ورود جوانــان مؤمــن ،باتقــوا و حزباللهــی بــه ایــن عرصــه،
نشــان از اهمیــت بــاالی ایــن فضــا دارد.

دستاوردهایشبکهسازی
امــا دســتاورد مؤسســه از برگــزاری ایــن همایــش
چــه بــوده اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال را
فقــط بــر مبنــای آمارهــای رســمی شــبکههای
اجتماعــی میتــوان ارائــه کــرد .حــدود 65
میلیــون بازدیــد از محتواهــای تولیدشــده بــر
مبنــای رصدهــای صــورت گرفتــه از فعالیــت
خبرگزاریهــا و شــبکههای اجتماعــی رســمی
و غیررســمی در ایــن ایــام ،موفقیتــی اســت کــه
ارزش ســرمایهای آن در حــوزه مخاطبگرایــی
را بــرای هــر کارشــناس آ گاهــی روشــن میســازد.
بازنشــر محتواهــای تولیــد شــده در طــی یــک
هفتــه در  650کانــال پــر مخاطــب و  700صفحــه
اینســتاگرام بهعنــوان گزارشــی موفــق از ســوی
شگــذاری بــوده
گــروه اجتماعیســازی قابــل ارز 
و حــوزه اثرگــذاری را در میــان مخاطبــان ایــن
کانالهــا و صفحــات بــاال خواهــد بــرد .از ســویی
دیگــر «همه_خادم_الرضاییــم» ،بهعنــوان
هشــتگ موفــق بــه گونــهای در ایــن ایــام در
فضــای مجــازی نشــر پیــدا کــرد کــه در رتبهبندی
جهانــی جــزو  5موضــوع پــر بازدیــد ( )Trendقــرار
گرفــت .ایــن پویــش بــا حمایــت  40هــزار نفــری
از فعــاالن فضــای مجــازی بــه عنــوان یکــی از
موفقتریــن پویشهــای کشــوری در ســالیان
اخیــر شــناخته میشــود.
مرجــع انتشــار اخبــار و اطالعی ههــای ســتاد
اسکانزائرینپیادهمشهد
ســتاد اســکان زائــران پیــاده مشــهد بــا هماهنگــی
شــورای تأمیــن و همگرایــی تمــام ارگانهــا،
ده روز قبــل از ورود زائــران در مشــهد تشــکیل
شــد .مؤسســه رســانههای نویــن بــا ورود بــه
حــوزه فعالیتهــای ایــن ســتاد و آشــنایی بــا
دامنــه فعالیتهــای آن و همچنیــن همراهــی
ســتاد مذکــور در اســکان  1100فعــال رســانهای،
بهعنــوان مرجــع مســتقیم اطالعیههــا و اخبــار در
حــوزه فضــای مجــازی ،بــه انتشــار محتواهــای
مــورد نظــر ســتاد اســکان زائــر پرداخــت.
همچنیــن خادمــان حضــرت رضــا«ع» در ایــن
مؤسســه بــا بهرهگیــری از محتواهــای موجــود
از محقــق کشــوری ،اســتاد گرمــارودی در حــوزه
روایــات و تاریخچــه پیــادهروی ایــام شــهادت
امــام رضــا«ع» زمینــه پژوهشــی را ایجــاد کردنــد
کــه در ســال آینــده بــا محتوایــی جامــع بــرای
شــبههزدایی و پاســخ بــه ســؤاالت زائــران و
مخاطبــان عمــل کننــد.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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