چهارشنبه  6بهمن 1400

خبر
امروز

التقولوا
بالسنتکم
ما ینقص
عن
قدرکم
چيزى را بر زبان
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خدمت جهادی به 1400روستایی
سرپرست سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد
و کرمان از برگزاری اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با همکاری آستان
قدس رضوی در روستای شمس آباد نوق این شهرستان
خبر داد .محمد قلیزاده گفت :این اردوی جهادی دو

تکریم

رونمایی از «سه نیمه سیب»

روزه در راستای ارائه خدمات به قشر آسیبپذیر جامعه
بهویژه روستاهای موقوفهدار زیرمجموعه سازمان موقوفات
آستان قدس رضوی در یزد و کرمان انجام شده است و طی
آن خدمات رایگان توسط پزشكان متخصص گروههای
اطفال ،گوش ،حلق و بینی ،زنان ،چشمپزشكی ،داخلی،

آیین تکریم مادر شهیدان «بختی» از
شهدای مدافع حرم به همراه رونمایی
از کتاب «سه نیمه سیب» در حرم مطهر
رضوی برگزار شد.

در این مراسم که شب گذشته در رواق
کتاب حرم مطهر رضوی برگزار شد از
مادر شهیدان مصطفی و مجتبی بختی
دو شهید مدافع حرم تجلیل و قدردانی
شد  .این کتاب به قلم محمد محمودی
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دندانپزشكی و اعصاب و روان در محل درمانگاه مرحوم
سیف الدینی شمس آباد نوق به بیماران ارائه شده است.
دانشگاه علوم پزشكی ،ناحیه مقاومت بسیج سپاه ،كانون
بسیججامعهپزشكی،مجتمعمسسرچشمهرفسنجان،
شورا و دهیاری سه قریه شمس آباد نوق و همچنین دفتر

نورآبادی ،ماجرای اعزام « مصطفی» و
«مجتبی» به سوریه در پوشش مدافعان
افغانستانی است.
کسی که در این مسیر بیشترین
همراهی را با شهیدان دارد ،خدیجه

در نشست خبری تشریح شد

دبیر اجرایی جشنواره
رسانهای امام رضا(ع)
بــخــشــی از جــزئــیــات
دومین دوره برگزاری
ایـ ـ ــن جـ ــشـ ــنـ ــواره را
تشریح کرد.
به گزارش آستان نیوز ،محسن هوشمند،
در نشست خبری دومین دوره جشنواره
رسانهای امام رضا(ع) که با حضور اصحاب
رســانــه در ت ـه ـران بــرگــزار ش ــد ،گ ـفــت :با
توجه به اهمیت موضوع رسانه در حوزه
فرهنگ رضوی ،از سال گذشته و به همت
مــرکــز ارت ـبــاطــات و رســانــه آس ـتــان قدس
رضــوی ،برگزاری جشنواره رسانهای امام
رض ــا(ع) پــایـهگــذاری شد تا ضمن فراهم
آوردن زمینهای برای قدردانی و تجلیل از
رسانههای فعال در حوزه رضوی ،بستری را
فراهم آورد که آثار رسانهای به لحاظ کمی و
کیفی ارتقا یابند.

جزئیاتدومینجشنواره
رسانهای امام رضا j

گزيده

جشنواره رسانهای امام رضا(ع) میتواند طلوع مبارک و امیدبخشی برای فردای رسانههای دینی
باشد و تالش کند حقایق مرتبط با سیره و فرهنگ رضوی را تولید و منتشر کند.

محورهای موضوعی جشنواره نیز شامل
چـهــار بخش «س ـیــره رضـ ــوی»« ،زائـ ــر و
زی ــارت رض ــوی»« ،وقــف و نــذر رض ــوی» و
«خــدمــت رضـ ــوی» اس ــت ،ضـمــن آنکه
توسعه بخشهای جشنواره و ایجاد امکان
ارزیــابــی آثــار منتشر شــده در رسانههای
بینالمللی نیز یکی از تغییرات عمده در
دومین جشنواره رســانـهای امــام رضــا(ع)

اســت .وی اضافه کــرد :بخشهای اصلی
ارسـ ـ ــال آث ـ ــار ن ـیــز ش ــام ــل «م ـط ـبــوعــات
یهــا»« ،رســانـ ههــای صوتی و
و خـبــرگــزار 
تصویری»« ،رسانههای مجازی»« ،عکس
و گرافیگ» و  ...اســت .اصحاب رسانه و
عموم کاربران فضای مجازی تا  ۱۵فروردین
ماه  ۱۴۰۱بـرای ارســال آثــار خود به دومین
دوره جشنواره فرصت خواهند داشت و

آیین پایانی این دوره نیز در خردادماه سال
آینده برگزار میشود.

◾

◾فرصتی برای تولید محتوای رسانهای
عبدالکریم خیامی ،عضو هیئت علمی
جشنواره رسانهای امام رضا(ع) نیز در این
نشست گفت :فرهنگ رضوی که موضوع
محوری جشنواره رسانهای امــام رضــا(ع)

مرکزی سازمان موقوفات یزد و کرمان ،در برگزاری این اردو
همکاری داشتند .در این اردو ،تیم پزشكان متخصص
با استقرار در مركز درمانی ،بیشاز یکهزارو 400ویزیت
رایگان انجام دادند و خدمات مورد نیاز اهالی این روستا و
روستاهای همجوار را به آنها ارائه کردند.

شاد مادر این دو شهید مدافع حرم است
که برای اعزام فرزندانش بیشترین
تالش را کرده و حتی با آنها لهجه
افغانی تمرین میکند.

اســت ،دارای ابعاد و زوای ــای گستردهای
استکههمهاصحابرسانه،دانشگاهیان
و حتی عموم مردم میتوانند از زاویه دید
خود به آن پرداخته و آثاری را برای شرکت
در جشنواره داشته باشند.
پیشنهاد میکنم همه رسانهها و حتی
عموم مردم که تولیدکننده حرفهای محتوا
نیستند با استفاده از تلفن همراه و قلم ،در
حد نگارش یک یادداشت ،متن و یا شعری
کوتاه هم شــده در ایــن جشنواره شرکت
کنند؛ چرا که مطمئنا ًبا مشارکت و تولید
اثری در حوزه رضــوی ،این خدمت در روز
قیامت دستگیر ما خواهد بود.

◾

◾

◾ 4هدف اصلی
دبیرخانه این جشنواره نیز در دومین دوره
بــرگــزاری ایــن روی ــداد ،چهار هــدف مهم را
تعیین کـ ــرده کــه شــامــل «ش ـنــاســایــی و
شبکهسازی خادمان رســانـهای و تعامل
بیشتر با تولید و توزیعکنندگان محتوای
رس ــانـ ـهای مــرتـبــط بــا فــرهـنــگ رضـ ــوی»،
«تعمیم و گسترش تولیدات رســانـهای
مرتبط با سیره رضوی در بستر رسانههای
گــونــاگــون ب ــه ویـ ــژه رس ــانــ هه ــای نــویــن»،
«شبکهسازی و حمایت از پدیدآورندگان
آثار رسانهای رضــوی» و «عمقبخشی به
محتوای رسانهای مرتبط با سیره و معارف
رضوی» است.
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◾راهبردهای شاخص جشنواره
در این نشست  ،دکتر اکبر نصراللهی نیز
در تشریح راهبردهای شاخص جشنواره
گفت :ایــن جشنواره از نظر نــوع رقابت،
موضوعیت و پیام آن با موارد مشابه تفاوت
دارد ،در دیگر جشنوارهها ،خالقان آثار به
جنبههای مــادی توجه دارنــد ،امــا در این
رقابت خالقان آثار و پژوهندگان فرهنگ
رضوی تالش دارند پیامهای ناب انسانی،
اخالقیواسالمیراصادقانه،صریح،جامع
و صحیح تولید کنند و از یکدیگر سبقت
بگیرند ،در واقــع رقابت در این جشنواره
از جنس سبقت گرفتن بر سر انجام کار
خیر است.
دبیرعلمی جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)
شرکتکنندگاندراینرویدادرانیزمتفاوت
خواند و افزود :بسیاری از شرکتکنندگان
ایــن جـشـنــواره اف ــراد معمولی و در واقــع
خــادمــان گمنام رســان ـهای هستند کــه با
کمترین امکانات از نقاط مختلف ایران و

جهان در کنار افراد و رسانههای پر قدرت و
حرفهای نظیر صداوسیما ،خبرگزاریها و
مطبوعات با تولید محتوا در مسیر ترویج
فرهنگ رضوی کوشش میکنند تا عشق
و ارادت خود را نشان دهند.
جشنواره رسانهای امام رضا(ع) میتواند
طلوع مبارک و امیدبخشی بــرای فــردای
رسانههای دینی باشد و تالش کند حقایق
مرتبط با سیره و فرهنگ رضوی را تولید و
منتشرکند.

◾

◾واقعنمایی و بازدارندگی
وی راه ـبــردهــای شاخص ایــن جشنواره
را نیز تشریح کرد و گفت :بازدارندگی در
قبال رســانـ ههــای ضــد دیــن ،واقعنمایی،
عمقبخشی ،توجه به منطق و عقالنیت،
تدبیر و تدبر در کنار توجه به احساسات
پــاکدی ـنــی ،مهمترین راه ـبــردهــای این
جشنواره اســت ،ضمن آنکه در کنار این
راهبردها ،توجه به جامعیت ،ساختار و
تنظیم محتوا متناسب با مخاطبان و نوع
رسانه حائز اهمیت است.
دکـتــر نصراللهی همچنین بــا اش ــاره به
بخشهای جدید این جشنواره افزود  :به
جز بخش رسالهها و پایاننامهها که خبر
اضافه شدن آن به جشنواره پیش از این
اعــام شــد ،بهمنظور ترویج مکتب حاج
قاسم سلیمانی ،امسال سیاستگذاران
جشنواره رسانهای امام رضــا(ع) تصمیم
گرفتند ،آثار فاخر مرتبط با امام رضا(ع) و
مکتب حاج قاسم نیز مورد داوری و ارزیابی
قــرارگیرد و در صورتی که حائز شرایط و
امتیازات الزم باشند ،از آنهــا قدردانی
خواهد شد.

