گزارش هفته

به ابتکار و مهت مؤسسه رسانههای نوین آستان قدس رضوی برگزار شد

همایشموفقو تأثیرگذار
 1100فعالفضایمجازیکشور
[عبداهللیزدی]

آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان مرجــع و تولیدکننــده محتواهــای مبتنــی بــر فرهنــگ تشــیع
همــواره بــر آن بــوده کــه بتوانــد مخاطبان را در حوزه فعالیتهای خود همراه و همســو ســازد.
بــا گســترش شــبکههای اجتماعــی و ورود فعــال آســتان قدس بــه فضای مجــازی ،از مهمترین برنامههایی
یســازی بــه آن توجــه شــده ،ایجــاد شــبکههای گســترده از کاربــران بســترهای مختلــف
کــه در حــوزه اجتماع 
فضای مجازی اســت .از اینرو مؤسســه رســانههای نوین با بکارگیری اصول شبک هســازی و همرا هشــدن
بــا گرو ههــای فعــال ارزشــی در عرصــه گفتمــان انقالبی توانســت در دهه آخر صفر بیــش از  1100نفــر از فعاالن
نشــده پیــاده
فضــای مجــازی را بــه مشــهد دعــوت و برنام ههــای خــود را مطابــق رویکردهــای از پیــش تعیی 
تشــدگان شــامل بیــش از هــزار نفــر از فعــاالن شــبکههای اجتماعــی از اســتانهای مختلــف
کنــد .دعو 
بو دنــد کــه بــه گونـهای هماهنــگ ،اخبــار و اطالعات همســو با گفتمــان انقالب را در ســطح محلی توزیــع و در
نســازیهای ارزشــی و رفع شــبهات ،فعالیتی مســتمر داشــتند و با ایجاد کانالهای پربازدید ،خود را
گفتما 
در شــبکههای اجتماعــی محلــی مطــرح و شــاخص نشــان داده بودنــد .همچنیــن  100نفــر از این مهمانــان از
نســازی بودند که بهعنوان توزیعکننده محتواهای ارزشــی
سرشــاخههای مطرح کشــوری در حوزه گفتما 
در میــان شــبکه زیرمجموعــۀ خــود عمــل میکردند.

بهرهگیریاز ظرفیتهایمردمنهاددر میزبانیدههآخرصفر
برنامهریــزی بــرای اســکان ایــن میهمانــان در شــلو غترین ایــام ســال در مشــهد از یــک ســو ،و تــاش بــرای
اســکان هماهنــگ بــا برنامههــای مــورد نظــر و نزدیکــی محــل اســتقرار خانمهــا و آقایــان ،تأمیــن غــذا و 13
نوبــت ســفرهداری و در نهایــت تأمیــن هزینههــای ایــن میزبانــی از ســویی دیگــر بهعنــوان پــروژهای خــاص
و خــارج از بودجههــای ســاالنه ،حرکتــی موفــق در آزمونــی جدیــد بــرای مؤسســه رســانههای نویــن آســتان
قــدس رضــوی بــود .مؤسســه بــا بهرهگیــری از قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی توانســت بــا ایجــاد
ترغیــب و همراهــی فعــاالن فضــای مجــازی و خیــران و دلســوزان و همچنیــن بهرهگیــری از ظرفیتهــای
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مردمنهــاد ،تمامــی هزینههــای ایــن میزبانــی را
بــدون بهرهگیــری از منابــع مالــی آســتان قــدس
رضــوی تأمیــن و در ایــن مســیر ،همگرایــی
اثربخشــی بــا فعــاالن گفتمــان انقــاب و فعــاالن
فضــای مجــازی ایجــاد کنــد.
همایش گفتمانانقالبدر فضایمجازی

ایــن همایــش کــه افتتاحیــه برنامههــای مؤسســه
رســانههای نویــن بــرای مهمانــان نیــز ب هشــمار
میرفــت ،روز دوشــنبه  6آبانمــاه بــا حضــور
خادمــان و مســئوالن رســانهای شــبکههای
اجتماعــی بــا حضــور «محمدمهــدی خیرجــو»
مدیرعامــل مؤسســه رســانههای نویــن آســتان
قــدس رضــوی برگــزار شــد .هــدف از برگــزاری ایــن
جلســه تبییــن و بســط محورهــای مطــرح روز
کشــور و طــرح شــبهات و لــزوم پاسـخگویی بــه آنهــا
بــود .ســخنران اصلــی ایــن همایــش نماینــده ولــی
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه محتــرم شــهر مشــهد
آیــتاهلل «ســیداحمد علمالهــدی» بــود.
همایشجنگرسانهای
رویکرد رســانهای و مســتندات مربوطه به عملکرد
گروههــای تکفیــری باالخــص تبلیغــات رســانهای
داعــش بهعنــوان محــوری مناســب در حــوزه
دشمنشناســی و عملکــرد جبهــه ضدمقاومــت
در منطقــه در همایــش جنــگ رســانهای طــرح و
بررســی شــد .ایــن همایــش بــا حضــور چهرههــای
مطرح این حوزه برگزار شــد که ســخنران اصلی آن
اســتاد «حســن رحیمپــور ازغــدی» بــود .ســخنرانی
حــاج «حســین یکتــا» نیــز از دیگــر بخشهــای ایــن
مراســم بــود .پخــش مســتند «از تهــران تــا دمشــق»

