
گفتوگو

داور بخش عکس مطرح کرد 

آثار هدفمند و رسانه ای 

داور دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( گفت: 
استمرار هر جشنواره سبب قدرتمندتر شدن آن می شود و اگر 
این جشنواره استمرار داشته باشد و با تغییر مدیریت ها متوقف 

نشود، قطعاً سال به سال قدرتمندتر و کیفی تر خواهد شد. 
فرامرز عامل بردبار مهم ترین ویژگی بخش عکس جشنواره 
امسال نسبت به سال گذشته را هدفمندتر و رسانه ای تر بودن 
عکاسان  امسال  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  عنوان  عکس ها 
توجه بیشتری به محور جشنواره و رسانه ای بودن عکس ها 

داشتند و آثار دریافتی قوی تر از سال گذشته بود. 
فرهنگ رضوی  توسعه  در  نقش عکس  در خصوص  بردبار 
نیز گفت: عکس امتحان خود را در زمینه قدرت نفوذ میان 
مردم پس داده و به عنوان یک رسانه قدرتمند جای خود را 
باز کرده است. رسانه عکس از دوران بسیار دور و همان زمان 
اختراع دوربین عکاسی تا به امــروز، در زندگی مردم جایگاه 
داشته و به مرور زمان با پیشرفت فناوری عکاسی، جهانی تر 
هم شده است، در هر ثانیه میلیون ها عکس ثبت می شود و 
این عکس ها با انتشار گسترده در فضای مجازی جای خود را 

بین مخاطبان پیدا می کنند.
سیاست گذاران  و  دبــیــران  آینده نگری  و  روشن بینی  قطعاً 
جشنواره رسانه ای امــام رضــا)ع( بــوده است که با اشــراف به 
تأثیرگذاری عکس در ترویج معارف رضوی، به این بخش در 
جشنواره بهای الزم را داده انــد و بستری را فراهم کرده اند تا 
بهترین های این حوزه شناسایی و معرفی شوند و کیفیت آثار 

آن ها نیز ارتقا یابد.

داور دومین جشنواره رسانه ای بین المللی 
بـه  جشـنواره  ایـن  گفـت:  رضـا)ع(  امـام 
رویکـرد  بـا  کشـور  بـازی  صنعـت  توسـعه 
فرهنگـی و حفـظ ارزش هـا کمـک می کنـد.
و  بـازی  بخـش  داور  شـریفی،  فرزانـه 
رسـانه ای  جشـنواره  دومیـن  نرم افـزار 
بین المللی امام رضا)ع( افزود: آثار ارسـال 
نسـبت  جشـنواره  دوره  دومیـن  بـه  شـده 
بازی هـا  طـرح   فقـط  کـه  بـه سـال گذشـته 
ارسـال شـده بـود، هـم در حوزه اپلیکیشـن 

و هـم در حـوزه بـازی بسـیار قوی تـر و قابـل 
بـود. توجـه 

شـریفی ادامـه داد: بیشـتر آثـار دریافتـی 
قابـل  و  اولیـه  محصـول  دوره،  ایـن  در 
طرح هـای  آن،  بـر  عـاوه  و  بودنـد  توسـعه 
ارسـالی نیـز بسـیار قـوی بـود و نسـبت بـه 
دوره اول رشـد جـدی داشـت و نشـان داد 
جـای امیـدواری وجـود دارد کـه با این روند 
بـرای  جشـنواره  ایـن  تاش هـای  مطمئنـاً 
ارتقـای کمـی و کیفـی تولیـدات این بخش، 

بـا  کشـور  در  بـازی  صنعـت  توسـعه  بـه 
رویکـرد فرهنگـی و ارزشـی مـد نظـر کمـک 

کـرد. خواهـد 
ظرفیت هـای  بـه  همچنیـن  شـریفی 
دینـی  محتـوای  تولیـد  بـرای  رسـانه  ای 
هـم اشـاره کـرد و گفـت: اگـر چـه جایـگاه 
معنوی امام رضا)ع( و حرم مطهر ایشـان، 
امـا  اسـت  رسـانه  یـک  خـود  خـودی  بـه 
رسـانه های متنـوع و متعـدد در قالب هـای 
مختلـف نیـز می تواند در بازنمایی فرهنگ 

باشـد. مؤثـر  بسـیار  رضـوی  سـیره  و 
اتفـاق خـوب بین المللـی  بـه  بـا اشـاره  وی 
شـدن ایـن رویـداد نیـز گفـت: امیـدوارم بـا 
بین المللـی شـدن ایـن رویـداد، آثار بیشـتر 
و متنوع تری از کشـورهای مختلف داشـته 
تدابیـری  اتخـاذ  بـا  آن  کنـار  در  و  باشـیم 
بـا  دپارتمان هـای تخصصـی  ایجـاد  ماننـد 
حضـور اسـتادان مجـرب بتوانیـم بـه بهتـر 
دیـده شـدن فرهنـگ و سـیره رضـوی کمک 

کنیـم.

داور جشنواره مطرح کرد

کمک به توسعه 
صنعت »بازی« با 
رویکرد فرهنگی 
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در گفت وگو با  دبیر علمی جشنواره رسانه ای 
بین المللی امام رضا)ع( مطرح شد
    
جهاد تبیین با اتکا به 
فرهنگ رضوی

2

4

2

4

در گفت وگو با داوران جشنواره مطرح شد   

 توسعه فرهنگ رضوی 
با پرورش استعدادها توسط رسانه

سیدمحمد علی سیدحسینی عنوان کرد

ضرورت بهره گیری از رسانه های 
تعاملی برای توسعه فرهنگ رضوی

با حضور تولیت آستان قدس رضوی برگزار می شود

اختتامیه دومین جشنواره 
jرسانه ای بین المللی امام رضا

    سال دوم    ویژه نامه 383    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

گفتوگو

داور جشنواره مطرح کرد 

امید به ایجاد دایره المعارف 
رضوی 

بین المللی  رســـانـــه ای  جــشــنــواره  دومــیــن  داور 
امــام رضــا)ع( گفت: با توجه به رونــد رو به رشد 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( امیدوارم پس از 
برگزاری چند دوره این جشنواره در بخشی مانند 
رسانه های صوتی و تصویری، یک دایره المعارف 
از معارف رضــوی ایجاد شــود. »حسین کرمی« 
اظهار کرد: تنظیم منظومه ای از محورهای معارف 
رضوی در سطوح مختلف و اعام این محورها به 
برنامه سازان و تولیدکنندگان محتوا می تواند تولید 
برنامه ها و آثار خاص در این حوزه را جهت دهی 
کند و به مرور مجموعه ای ارزشمند و غنی از این 

محتوا را در اختیار داشته باشیم.
داور بخش رسانه های صوتی و تصویری جشنواره 
رسانه ای امام رضــا)ع( ارزیابی خود را نسبت به 
آثار ارسالی در این بخش نیز ارائه کرد و گفت: در 
جشنواره سال گذشته، عاوه بر آثاری که به طور 
مشخص به معارف رضوی و فضائل اهل بیت)ع( 
می پرداخت، از صحن ها و موقعیت های مختلف 
حرم مطهر نیز برای تولید برنامه هایی که ارتباط 
مستقیم با امام رضــا)ع( نداشت استفاده شده 
بود. در دوره دوم جشنواره، این استفاده متنوع تر 
و گسترده تر و ارتباط منطقی تری با موقعیت حرم 
مطهر پیدا کرده بود که یک رشد کیفی را نشان 
می دهد. عاوه بر این در آثار امسال، کلیپ های 
برنامه های  از  بعضی  در  نیز  مؤثری  موسیقایی 
ترکیبی تولید و استفاده شده بود. این گونه آثار 
موسیقایی با توجه به محتوای غنی آن ها، ارتباط 
معنوی بین امام و مأموم را تحکیم و تلطیف کرده 
و در جان و دل عاقه مندان به حضرت رضا)ع( 
نشاط و امید ایجاد می کند. داور جشنواره درباره 
نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ رضوی نیز اظهار 
کرد: امــروزه نقش رسانه ها در شکل دادن افکار 
عمومی و هدایت آن ها بی بدیل است و در این 
و  متمایز  موقعیت  از  تصویری  رسانه های  میان 
شرایط  در  اکنون  هم  بــرخــوردارنــد.  بی جایگزین 
زندگی انسان مــدرن، چشم ها بیشتر و پیشتر 
بنابراین ضرورت  پیام می شود  از گوش ها درگیر 
سرمایه گذاری هدفمند و برنامه ریزی میان مدت و 

بلندمدت در این حوزه اجتناب ناپذیر است.

چشم انداز جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( 

نهالی که بارور می شود
دبیر   محسن هوشمند، 
اجرایی دومین جشنواره 
امام  بین المللی  رسانه ای 
ــدازی  چــشــم ان )ع(   رضــا 
امام  عنایت  به  توسل  با  که 
امام  بین المللی  رسانه ای  بــرای جشنواره  هشتم)ع( 
قــدر گسترده و رفیع  کــرده ایــم، آن  ــا)ع( ترسیم  رضـ
است که می دانیم از همین امروز و در پایان دومین 
دوره، باید خودمان را برای گام هایی بلندتر و تاشی 
افزون تر در دوره های آینده آماده کنیم. هر چند برگزاری 
مهربانی ها  امــام  نام  منزلت  و  در شأن  جشنواره ای 
اقدامی بس دشوار به نظر می آید، اما شکرگزار لطف 
الهی و عنایت امام رئوف هستیم که توانستیم دو دوره 

این جشنواره را در سطحی قابل قبول برگزار کنیم. 
همراهی بی نظیر استادان برجسته عرصه ارتباطات و 
رسانه در قامت هیئت علمی و همچنین ارتقای کمی و 
کیفی شرکت کنندگان و آثار دریافتی، مصداق روشنی 
بــرای ثمربخش بــودن تــاش هــای خــادمــان رسانه ای 
آستان مقدس رضوی بوده که در دو دوره جشنواره 
به ثمر نشسته است؛ هر چند باور داریم همچنان 
تا جایگاه واقعی برگزاری جشنواره ای متناسب با نام 
و شأن امام رئوف فاصله ای بسیار داریــم. جشنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( که به عنوان یک جریان رسانه ای 
همه گیری  بحران  اوج  در  موقت،  ــداد  رویـ یک  نه  و 
ویروس کرونا در کشور شکل گرفته بود، اهداف مهمی 
را مد نظر قرار داد که از جمله آن ها می توان به ارتقای 
کمی و کیفی تولیدات رسانه ای با مضامین رضوی، 
شناسایی، شبکه سازی و تجلیل از فعاالن رسانه ای 
این عرصه و همچنین گسترش و نشر بیش از پیش 

معارف وجودی عالم آل محمد)ع( اشاره کرد. 
این جشنواره در سال اول و در شرایطی که بحران کرونا 
ارتباطی و فضای مجازی را بیش  نقش عرصه های 
از پیش پررنگ کرده بود، با استقبال شایسته ای از 

سوی اهالی رسانه مواجه شد و همین امر مجموعه 
برنامه ریزان و مجریان را بر آن داشت که دومین دوره 
را در سطح و ساحتی گسترد ه تر طراحی  جشنواره 
و اجــرا کنند. بر ایــن اســاس با اضافه شــدن بخش 
فــرامــرزی  بــه یــک رویـــداد  ایــن جشنواره  بین الملل، 
تبدیل شد و همچنین بخش رساله ها و پایان نامه های 
دانشجویی در راستای توجه بیش از پیش به مباحث 
نظری و علمی در حوزه نشر معارف رضوی در عرصه 
با تاش  به جشنواره اضافه شــد. همچنین  رسانه 
الــرضــا)ع( در مرکز  جمعی خادمان علی بن موسی 

فرایندهای  و رسانه آستان قدس رضــوی،  ارتباطات 
اجرایی دبیرخانه نیز مبتنی بر نظرات و تجارب دوره 
اول اصاح و به روزرسانی شدند. جشنواره رسانه ای 
فرمایش علی بن موسی  از  تأسی  با  ــا)ع(  امــام رضـ
الرضا)ع( که فرمودند: »اگر انسان ها با محاسن کام ما 
آشنا باشند، بی گمان تبعیت می کنند«، اعتقاد راسخ 
دارد که نشر معارف آل هللا)ع( در عرصه بین المللی 
یگانه راهکار نجات بشریت از تمام بحران های فکری، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و بر این اساس 
امیدوارم نهالی که با نگاه به گستره بین المللی در این 

دوره جشنواره روییده در سال های آینده به شجره ای 
به مراتب بارورتر و پرثمرتر تبدیل شود.

امام  بین المللی رسانه ای  پایان دومین جشنواره  در 
رضا)ع( بر خود الزم می دانیم از همه عزیزانی که زمینه 
شکل گیری و اجرای این اتفاق مبارک در عرصه رسانه 
را فراهم آوردنــد قدردانی و تشکر کنیم. بدون شک 
قدس  آستان  عالی  مدیران  توجه  و  سیاست گذاری 
رضوی و همراهی و تاش قابل توجه نخبگان عرصه 
ارتباطات و رسانه در قامت هیئت علمی به دبیری 
تاش های  و  نصراللهی  دکتر  آقــای  ارجمند  استاد 

شبانه روزی دبیرخانه جشنواره در بخش های مختلف 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی زمینه های 
مهمی بود که همراهی شایسته و بایسته هزار و یک 

نفر از اهالی محترم رسانه را به نتیجه رساند.
عنایت  از  چــه هست  هــر  کــه  می دانیم  نهایت  در 
ثامن الحجج)ع( نشأت گرفته  ولی نعمتمان حضرت 
و هر چه نیست ضعف و قصور ماست. بنابراین از 
همه فرهیختگان و اندیشمندان عرصه رسانه دعوت 
می کنیم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود ما را در 

بهبود بیشتر این جریان رسانه ای همراهی کنند.

آثار ارسالی در حوزه های مختلف

جشنـــــــــواره 
j امام رضـا
در یـک نــگاه

850
رسانه های صوتی و تصویری

773
خبرگزاری ها و مطبوعات

484
رسانه های مجازی

593
عکس و گرافیک

54
پایان نامه ها و رساله های 

دانشجویی

373
بین الملل

آثــــــــــار نـــمـــایـــشـــی 134
رادیویی و تلویزیونی

برنامه های رادیویی 115
ــی ــ ــون ــ ــزی ــ ــوی ــ ــل ــ ت و 

پـــــویـــــانـــــمـــــایـــــی و 101
مـــــوشـــــن گــــرافــــی

مـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــد122

ــواع نــمــاهــنــگ و 278 ــ انـ
تصویر مــوســیــقــی 

ــری 20 ــبـ گـــــــــــزارش خـ
رادیـــــــــــــــــویـــــــــــــــــی

ــری 60 ــبـ گـــــــــــزارش خـ
تــــــلــــــویــــــزیــــــونــــــی

طرح برنامه رادیویی 20
ــی ــ ــون ــ ــزی ــ ــوی ــ ــل ــ ت و 

ــری40 ــبـ گـــــــــــزارش خـ

مـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــد29

پـــــویـــــانـــــمـــــایـــــی و 29
مـــوشـــن گــرافــیــک

نــــــــمــــــــاهــــــــنــــــــگ41

ــی 32 ــ ــوی ــ ــه رادی ــامـ ــرنـ بـ
ــی ــ ــون ــ ــزی ــ ــوی ــ ــل ــ ت و 

عــــــــــــــــــکــــــــــــــــــس149

شـــــــبـــــــکـــــــه هـــــــای 34
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــی

عـــــکـــــس خــــبــــری364

گـــــــــــرافـــــــــــیـــــــــــک192

ایـــــنـــــفـــــوگـــــرافـــــی37

شبکه های 376 پــســت 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــی

در 84 کــاربــری  حساب 
شبکه های اجتماعی

طرح بازی و نرم افزار24

رسانه های صوتی و تصویریعکس و گرافیکبین الملل رسانه های مجازی



الصّدق، 
مبارک و 
الکذب، 
مشووم
 راستى
  مبارك است
و دروغ، شوم

تعّلموا 
الصّدق 

قبل 
احلدیث

  پيش از گفتار
)آموختن حديث( 

راستگويى را 
بياموزيد .

جهاد تبيين 
در حوزه  

دين، مقدم بر 
حوزه های 
اقتصادی و 

سياسى

اگر قرار باشد راهبرد 
جهاد تبیین محقق 
شود و مسلمانان و 
شیعیان بتوانند به 

اهداف مهمشان یعنی 
خروج از محاصره 
تبلیغاتی و ایجاد 

بازدارندگی و مقابله 
با شبهات و تبلیغات 

ضددین برسند، 
حتماً باید جهاد 

تبیین در حوزه دینی 
در اولویت قرار گیرد. 

البته به اعتقاد من در 
حوزه های سیاسی و 
اقتصادی هم جهاد 
تبیین خیلی درست 

و کامل اجرا نمی شود 
و این جزو اشکاالت 
رسانه ای ماست. اما 

من فکر می کنم جهاد 
تبیین در حوزه های 
دین باید مقدم بر 

حوزه های اقتصادی و 
سیاسی باشد

 تفاوت
 دوره دوم با اول

از تفاوت های مهم 
دومین جشنواره 
رسانه ای بین المللی 
امام رضا)ع( نسبت 
به دوره اول، عالوه بر 
اضافه شدن بخش 
ویژه »حاج قاسم 
سلیمانی« به عنوان 
الگوی خادم واقعی 
امام رضا)ع(، در نظر 
گرفتن دو بخش 
جدید »بین الملل« 
و »رساله ها و 
پایان نامه های مرتبط 
با ترویج فرهنگ 
رضوی« بود که 
اقدامی بدیع به شمار 
می رود. معتقدم 
اینکه یک جشنواره 
بتواند در سال دوم 
برگزاری، دو بخش 
اصلی و مهم یعنی 
بخش »بین الملل« 
و »رساله ها و 
پایان نامه ها« را اضافه 
کند، اتفاق بسیار 
مهمی است که قابل 
توجه و تأمل  است.

برش برش

داور دومین جشنواره رســانــه ای بین المللی امــام رضــا)ع( 
گفت: باید رسانه های تعاملی را در توسعه فرهنگ رضوی 

به خدمت گرفت.
سید محمد علی سیدحسینی، داور بخش بازی و نرم افزار 
ــا)ع( در  دومــیــن جشنواره رســانــه ای بین المللی امــام رضـ
گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز گفت: امــروز دنیا، دنیای 
رسانه هاست به خصوص رسانه هایی کــه بیشتر جنبه 

تعاملی دارنــد و مخاطبان را در محتوای خودشان درگیر و 
غوطه ور می کنند؛ از جمله این رسانه ها می توان به شبکه های 
اجتماعی یا بازی های رسانه ای اشاره کرد که تأثیرگذاری به 
مراتب قدرتمندتری نسبت به رسانه های قبلی که مخاطب 
در آن هیچ دخل و تصرفی نداشت، دارند و این تأثیرگذاری را 

می توان در توسعه فرهنگ رضوی به خدمت گرفت.
وی همچنین در خصوص آثــار ارســال شده به این دوره از 

جشنواره گفت: آثــار ارســال شده عمدتاً در حــوزه انتقال 
یک داده از کتاب ها و اسناد مرتبط با امام رضا)ع( بود که به 
صورت دیجیتالی درآمده بود. یکی دیگر از ویژگی های این 
دوره استفاده از فناوری های جدید مانند فناوری واقعیت 

افزوده بود.
معاون حمایت و توانمندسازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
در خصوص کیفیت آثــار ارسالی نسبت به سال گذشته 

 گــفــت: آثـــار امــســال رشــد قــابــل توجهی داشـــت و خیلی
 مرتبط تر با جشنواره بود و آثار بهتری ارسال شده بودند و 

این نشان از رشد جشنواره است.
وی گفت: این جشنواره هر سال در میان اصحاب رسانه 
شناخته شده تر می شود به خصوص در حوزه رسانه هایی 
مثل بازی های رایانه ای. اگر ما نیز در بنیاد ملی بازی ها زودتر 
در جریان فراخوان این جشنواره قرار بگیریم و اطالع رسانی 

کنیم جشنواره در این حوزه آینده بهتری را طی می کند چراکه 
آینده رسانه ها به سمت رسانه های جدید و تعاملی می رود .
سید حسینی در خصوص حمایت از آثــار این جشنواره 
گفت: چه خوب است جوایز این جشنواره هم جنبه معنوی 
و هم جنبه مادی داشته باشند؛ می توان در آثار تولید شده 
به بحث تجاری سازی آن کمک کرد و اگر طرح خوبی ارائه 
شده می توان جوایزی برای تولید آثار در نظر گرفت. بنیاد 

بازی ها نیز می تواند در تجاری سازی و تبلیغات کمک کند؛ 
این سبب خواهد شد آثار برتر رشد خوبی داشته باشند. 
همچنین می شود  جوایزی برای به روزرسانی و توسعه آثار 
جشنواره های قبل اختصاص داد و رقابتی بین آثــار برتر 

دوره های قبل نیز ایجاد کرد.
ــه ای بین المللی  ــزارش آســتــان نــیــوز، جــشــنــواره رســان بــه گـ
امــام رضـــا)ع( در دومین ســال پیاپی با هــدف شناسایی و 

شبکه سازی خادمان رسانه ای و تعامل بیشتر با تولید و 
توزیع کنندگان محتوای رسانه ای مرتبط با فرهنگ رضوی، 
تعمیم و گسترش تولیدات رسانه ای مرتبط با سیره رضوی 
در بستر رســانــه هــای گــونــاگــون بــه ویــژه رســانــه هــای نوین، 
شبکه سازی و حمایت از پدیدآورندگان آثار رسانه ای رضوی 
و عمق بخشی به محتوای رسانه ای مرتبط با سیره و معارف 

رضوی برگزار شد.

داوران
ضرورت بهره گيری 
از رسانه های تعاملى 
 برای توسعه 
فرهنگ رضوی 

حسن خجسته
داور جشنواره

آينده اميدوارکننده بخش رساله ها و پايان نامه های 
دانشگاهى جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

داور جشنواره رسانه ای بين المللى امام رضا)ع( با مثبت ارزيابى 
کردن کيفيت آثار دريافتى بخش رساله ها و پايان نامه های 

دانشجويى گفت: با برنامه ريزی دقيق تر، بى شک در سال های 

آينده شاهد دريافت آثار بديع تر و کيفى تر از جامعه دانشگاهى 
خواهيم بود.

حسن خجسته در گفت وگو با آستان نيوز اظهار کرد: امسال برای 
نخستين بار بخش رساله ها و پايان نامه ها به جشنواره اضافه 

شد که با توجه به تجربه اول، وضعيت خوب و اميدوارکننده ای 

داشتيم. وی افزود: پايان نامه های ارسالى مربوط به دوره های 
فوق ليسانس و دکترا بودند که برخى از آن ها از نظر کيفى خيلى 

خوب بود و اگر چه برخى هم نقص هايى داشت، اما در مجموع 
کيفيت آثار خوب و برخى نيز دارای سوژه ها و موضوعات بديع 

و تازه بود.

داور بخش رساله ها و پايان نامه های جشنواره رسانه ای امام 
رضا)ع( ادامه داد: ممکن است برخى کاستى های موجود در 

نخستين دوره برگزاری اين بخش، ناشى از اين باشد که جامعه 
دانشگاهى ما به تعيين محورهای مشخص از سوی دبيرخانه 
نياز داشته باشند و اگر آستان قدس رضوی محورهايى را برای 

اين بخش تعريف کند، حتماً شاهد استقبال بيشتری خواهيم 
بود و بخش رساله ها و پايان نامه ها در سال آينده رونق بيشتری 

خواهد داشت. وی در خصوص افق پيش روی جشنواره نيز گفت: 
جشنواره شروع بسيار خوبى داشته و برای تداوم روند خوب 

آغاز شده در حوزه های مختلف، نياز به نوآوری هايى داريم که 

با برنامه ريزی در اين زمينه، بى ترديد در سال های بعد با آثار 
متفاوتى روبه رو خواهيم شد. خجسته در خصوص نقش رسانه 
در ترويج فرهنگ رضوی نيز گفت: رسانه مانند کارخانه ای است 

که اگر برای آن، مواد اوليه خوب تأمين کنيم محصول خوبى توليد 
مى کند، در حوزه فرهنگ و سيره رضوی نيز ما بايد به محصول 

برسيم و بنابراين بايد مواد اوليه خوب را به رسانه ها برسانيم. 
وی افزود: انجام کارهای پژوهشى توسط خود آستان قدس 
رضوی در حوزه قالب ها و محتوای رسانه ای مؤثر در ترويج 

فرهنگ رضوی، اقدامى مؤثر در اين زمينه خواهد بود و مى تواند 
دستاوردهای جشنواره را ارتقا دهد. 

بــرگــزیــده بخش گـــزارش   ◾
خبری رادیــویــی و تلویزیونی 
دومــیــن جــشــنــواره رســانــه ای 
ــا)ع(: ــ ــام رضـ ــ  بــیــن الــمــلــلــی ام
 فضای جشنواره امام رضا)ع( 

رفاقتی است نه رقابتی 
برگزیده دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
رضا)ع( گفت: فضای جشنواره امام رضا)ع( نه تنها 

رقابتی نیست بلکه رفاقتی است. 
مهدی رهنما، برگزیده بخش گزارش خبری رادیویی 
و تلویزیونی جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
رضا)ع( اظهار کرد: من در بخش رسانه های صوتی 
ــر و زیـــارت در جشنواره  و تصویری و با محور زائ
رسانه ای امام رضــا)ع( شرکت کردم. در این حوزه 
ــرای معرفی سیره و  ــه ای ام ب همه همکاران رســان
فــرهــنــگ رضــــوی تـــالش مــی کــنــنــد تـــا بـــه عــنــوان 
خادم الرضا)ع( بتوانند در بهترین شرایط ممکن با 
پرداختن به سوژه های جذاب، مروج سبک و شیوه 

زندگی اسالمی در جامعه باشند. 
وی گفت: وقتی به شما اعالم می کنند برای دومین 
سال متوالی لطف و محبت امام مهربانی ها شامل 
حالت شــده و برگزیده بهترین جشنواره ایرانی 
اسالمی و جهان اسالم شده ای، خوشحال و مسرور 
می شوی و برگزیده شدن در بین بهترین های رسانه، 
بهترین پاداش است که از امام رئوف)ع( دریافت 
می کنی؛ هرچند دوستان عزیزم نیز در این حوزه 

زحمات زیادی کشیده اند.

برگزیده بخش پویانمایی  ◾
دومــیــن جشنواره رســانــه ای 
ـــا)ع(:   بین المللی امـــام رضـ
ــر بـــا مــعــنــویــت گــره  ــ وقــتــی اث
مــی خــورد معنایی دیگر پیدا 

می کند
ــه ای بین المللی امــام  بــرگــزیــده جــشــنــواره رســان
رضـــا)ع( گفت: وقتی اثــر با مسائل معنوی گره 

می خورد، معنایی دیگر پیدا می کند.
بخــش  همدانــی  برگزیــده  خدیــور،  فاطمــه 
پویانمایــی و موشــن گرافی دومیــن جشــنواره 
رســانه ای امــام رضــا)ع( گفــت: نــام جشــنواره 
و شــهری کــه در آن جشــنواره برگــزار می شــود 
و همچنیــن اثــری کــه بــا مســائل معنــوی گــره 
می خــورد، معنایــی دیگــر پیــدا می کنــد. هــدف 
مــن از خلــق ایــن اثــر ایــن بــود کــه کاری فراتــر از 
ــود کــه  روزمرگی هــا انجــام دهــم و ایــن دغدغــه ام ب

بــرای مــن دلنشــین و مانــدگار اســت.
ــا)ع( حــال و هــوای  ــام رضـ جشنواره رســانــه ای ام
متفاوتی دارد. وی با بیان اینکه هر جشنواره ای 
با هر موضوعی که برگزار می شود سبب جلب 
نظر اهالی رسانه می شود، گفت: خیلی ها از روی 
دغدغه و برخی نیز به خاطر جشنواره اثری خلق 
می کنند که این موجب ترویج و تبلیغ فرهنگ و 

معارف رضوی می شود.
امیدوارم این جشنواره سرآغاز معنویت گرایی در 

کارهای هنری باشد.

ــده بــخــش عکس  ◾ ــرگــزی ب
دومــیــن جــشــنــواره رســانــه ای 
ــا)ع(:  ــ ــام رضـ ــ  بــیــن الــمــلــلــی ام
ــزار وسیعی  ــ هنر عکاسی اب
برای گسترش فرهنگ رضوی 

است 
برگزیده دومــیــن جشنواره رســانــه ای بین المللی 
امام رضا)ع( گفت: هنر عکاسی ابزار وسیعی برای 

گسترش فرهنگ رضوی است.
حمید وکــیــلــی، بــرگــزیــده بــخــش عــکــس دومــیــن 
ــانـــه ای بین المللی امـــام رضـــا)ع(  جــشــنــواره رسـ
اظهارکرد: هر چقدر این جشنواره ها بیشتر شود 
باز هم جای کار وجود دارد چون به لحاظ کاربردی، 
هنر عکاسی ابــزار وسیعی برای گسترش فرهنگ 

رضوی است.
عکاس خبرگزاری فارس با بیان اینکه این جشنواره 
موجب اشتیاق عکاسان هنری و خبری به افزایش 
تولیدات رسانه ای در حوزه فرهنگ رضوی می شود، 
گفت: برگزیده شدن در این جشنواره موجب افتخار 
است اما من شبی که در حرم عکاسی کردم همان 
شب به نظرم جایزه ام را از امام رضا)ع( گرفتم چون 

توانستم در حرم ایشان عکس بگیرم.
وی گفت: عکس های مــن در شــب بــارانــی قــدر با 
موبایل ثبت شد و چون عکاس دیگری نبود، این 
عکس  ها، خیلی در فضای مجازی چرخید و نزدیک 
به 150هزار بازدید در اینستاگرام داشت؛ پس از آن 
در خبرگزاری فارس نیز منتشر شد و در نهایت با 

پیشنهاد دوستان در این جشنواره شرکت کردم.

بــرگــزیــده  بــخــش برنامه  ◾
تلویزیونی دومــیــن  جشنواره 
ــه ای بــیــن الــمــلــلــی امـــام  ــ ــان رســ
رضـــا)ع(: استفاده از بهترین 
قالب و عوامل برای برنامه های 

امام رضایی وظیفه ماست
برگزیده دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
رضا)ع( گفت: همه ما موظفیم بهترین کار، بهترین 
سبک و قالب و بهترین عوامل را بــرای برنامه های 
امام رضایی به کار ببریم. هادی آشتیانی، برگزیده 
بخش برنامه تلویزیونی دومین جشنواره رسانه ای 
امام رضا)ع( در گفت وگو با آستان نیوز گفت: همه ما 
موظفیم بهترین کار، بهترین سبک و بهترین قالب 
و بهترین عوامل را بــرای برنامه های امــام رضایی به 
کار ببریم و هیچ رقابتی در تولیدات امام رضایی نباید 
مالک باشد و وظیفه ما این است که بهترین کار را 
انجام دهیم.  تهیه کننده ویژه برنامه رمضانی »مثل 
ماه« شبکه سه سیما افزود: عمده زحمت مجموعه 
مثل ماه در تولید فیلم های کوتاهی بود که با هماهنگی 
آستان قدس رضوی و آقای پوروزیری به عنوان کارگردان 
قطعه های نمایشی انجام شــد. جا دارد از ایشان 
قدردانی شود چون کار بدیع و درجه یکی انجام داد 
و برای اولین بار پرونده های با موضوع شفایافتگان و 
کرامات امام رضا)ع( را در قالب فیلم داستانی تولید 
کرد و ما پخش کردیم و باید از ایشان تجلیل ویژه شود.

وی گفت: برنامه مثل مــاه در مــاه رمضان در قالب 
30 شب برنامه با محوریت امام رضــا)ع( تولید شد 

و امیدوارم موردپسند امام رضا)ع( هم بوده باشد.

 jفضای جشنواره امام رضا 
رفاقتی است نه رقابتی 

 بهترین کار را برای 
امام رضاj انجام دهیم

برگزیدگانبرگزیدگان

دومین دوره جشنواره رسانه ای 
امام رضا)ع( به روزهای پایانی 
خـــود نـــزدیـــک شـــده و امـــروز 
آیین تجلیل از برگزیدگان این 
دوره، در مشهد مقدس برگزار 
خــواهــد شــد. در آستانه بــرگــزاری ایــن اختتامیه، با 
دکتر »اکبر نصراللهی« دبیر علمی این جشنواره به 
گفت وگو نشسته ایم و نظرات او را دربــاره رویکردها، 
تمایزات و نقاط قوت این جشنواره شنیده ایم. همچنین 
آسیب شناسی ایــن جــشــنــواره بـــرای ارتــقــای کمی و 
کیفی دوره های آینده، بخشی از محتوای گفت وگوی 
ما با دکتر نصراللهی بــود که مشروح آن را در ادامــه 

می خوانید.

جناب دکتر، به جشنواره دوم رسیدیم. برای ما درباره  ◾
تفاوت های این دوره نسبت به دوره نخست بگویید.

دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امــام رضــا)ع( 
امسال با استقبال بسیار خوب و گسترده خادمان 
رســانــه ای از مناطق مختلف کــشــور و حتی برخی 
کشورهای دیگر مواجه شد و با پایان داوری آثار ارسالی، 
23 تیرماه مراسم اختتامیه آن را خواهیم داشــت. 
امسال شاهد تفاوت ها و تمایزهایی در جشنواره مرحله 
دوم نسبت به مرحله نخست بودیم که به تفصیل به 

آن ها اشاره می کنم.
ــواره رســانــه ای  از تــفــاوت هــای مــهــم دومــیــن جــشــن
بین المللی امــام رضــا)ع( نسبت به دوره اول، عالوه 
بر اضافه شدن بخش ویــژه »حــاج قاسم سلیمانی« 
ــا)ع(، در نظر  به عنوان الگوی خــادم واقعی امــام رضـ
گرفتن دو بخش جدید »بین الملل« و »رساله ها و 
پایان نامه های مرتبط با ترویج فرهنگ رضــوی« بود 
کــه اقــدامــی بــدیــع به شمار مــــی رود. معتقدم اینکه 
یک جشنواره بتواند در سال دوم برگزاری، دو بخش 
اصلی و مهم یعنی بخش »بین الملل« و »رساله ها و 
پایان نامه ها« را اضافه کند، اتفاق بسیار مهمی است 

که قابل توجه وتأمل  است.
یک دلیل این اهمیت این است که شاید در دنیا نمونه 
چنین اقدامی را در حوزه فرهنگ دینی و سیره رضوی 
نداشتیم و جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( پرچمدار آن 
شده است. خیلی از جشنواره های داخلی و خارجی، 
ــد امــا بــا توجه بــه تجربیات و  بخش بین الملل دارنـ
بررسی هایی که داشتیم، در سطح جهان جشنواره ای 
نــداریــم که در آن به حــوزه رساله ها و پایان نامه های 
دانشجویی مرتبط با فرهنگ رضوی توجه شده باشد 
و برای اولین بار چنین رویکردی در جشنواره رسانه ای 
ــن دو  ــا)ع( اجــرایــی شــده اســـت. بــه نــظــرم ای امـــام رضــ

موضوع و بخش جدید، یکی از مهم ترین تفاوت های 
دومین دوره جشنواره بود که قابل توجه است.

معموالً در هر جشنواره، استفاده از داوران متخصص  ◾
و شناخته شده هم یکی از مالک ها برای مشخص شدن 
سطح کیفی آن جشنواره است؛ نکته ای که ما در جشنواره 
اول شاهدش بودیم. اثــرگــذاری داوری هـــای حرفه ای در 

جشنواره دوم نمود هم داشته است؟
بله، این اتفاق افتاده است. به دلیل همین انصاف، 
سخت گیری و درک درست داوران بود که ما در بیانیه 
پایانی دوره نخست، هشدارهای الزم را دربــاره پایین 
بودن سطح کمی و کیفی برخی بخش ها دادیم و حاال 
در دومین دوره نتیجه اش قابل مشاهده است. مثالً 
همان طور که عرض کردم داوران ما در جشنواره اول 
با استدالل و منطق، در برخی بخش ها مانند عکس و 
گرافیک هیچ یک از آثار را حائز رتبه تشخیص ندادند 
اما امسال در بخش عکس و گرافیک 593 اثر داشتیم 
که نشان دهنده رشد کمی است و عالوه بر آن، کیفیت 
آثــار هم ارتقا پیدا کــرد و حتی داوران بــرای انتخاب 
رتبه های برتر، چالش بسیاری داشتند. همین نمونه 
یک مصداق عینی خوب برای مشاهده اثرگذاری کار 
دقیق و حرفه ای هیئت داوران است. در کل، یکی از 
اهداف این جشنواره شناسایی ضعف ها، اعالم آن و 
برنامه ریزی برای رفع آن هاست و اگر در بیانیه سال 
گذشته داوران، این ضعفی که مشاهده شده بود را 
هشدار نمی دادیم، شاید در دوره دوم هم نمی توانستیم 
در بخش عکس و گرافیک این رشد کمی و کیفی را 

داشته باشیم. 
یکی دیگر از بخش هایی کــه در دوره نخست، آثــار 
دریافتی آن کیفیت الزم را نداشت و داوران رتبه های 
اول تا ســوم را انتخاب نکردند، رسانه های صوتی و 
تصویری بود اما امسال آثار بسیار خوبی دریافت شد 
و داوران توانستند در این بخش هم رتبه های برتر را 
انتخاب کنند که خود این یک تحول است و نشان 
می دهد در مجموع، کیفیت کار جشنواره بهتر شده و 
یک موفقیت بزرگی برای خادمان رسانه ای و جشنواره 

رسانه ای امام رضا)ع( است.

با توجه به استفاده از این تیم کامالً حرفه ای در حوزه  ◾
داوری، حتماً شاخص های ارزیابی هم کامالً تخصصی 

بوده است؛ درست است؟
بله همین طور اســت. ما در جشنواره رسانه ای امام 
رضا)ع( یکسری شاخص های مشترک داریم که یکی 
از آن ها سوژه اختصاصی و پرداخت اختصاصی است 
و داوران در بررسی آثار دریافتی روی آن اجماع دارند. 

تأکید داریم باید به سوژه هایی که قبالً طرح نشده و یا 
از منظر و نگاه تازه ای به آن سوژه نگاه شده، امتیاز ویژه 
اختصاصی بودن تعلق گیرد تا این انگیزه ایجاد شود 
که هر شرکت کننده اگر در حوزه فرهنگ و سیره رضوی 
به دنبال سوژه های بدیع و غیرتکراری باشد، نسبت 
به دیگران در کسب رتبه های برتر جلوتر است. با این 
نگاه طبیعی است که سوژه های تکراری طبیعتاً امتیاز 

کمتری دریافت می کنند.
شاخص مهم دیگر، توجه ویژه جشنواره به پیرامون 
حرم مطهر و مشهد مقدس بوده است. یعنی در کنار 
توقع ما برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات رسانه ای 
حــول محورهای موضوعی و مکانی شهر مشهد و 
حرم مطهر امام رضا)ع(، اما اینکه کارها و آثار دریافتی 
مــحــدود بــه مشهد و حــرم مطهر بــاشــد، بــه اعتقاد 
سیاست گذاران و داوران جشنواره، یک کــار ناقص 
است و باید زاویه دید را بازتر کرد و از ابعاد گسترده تری 
به موضوع حضرت رضا)ع( و فرهنگ رضوی نگریست. 
به همین دلیل است که ما به ظرفیت خادمان رسانه ای 
در مناطق دوردست و خارج حرم مطهر و مشهد توجه 
ــژه ای کــرده ایــم تــا بــا شناسایی، حمایت و تشویق  ویـ
آن هــا کمک کنیم در هر نقطه ای از جهان، عشق به 
امام هشتم)ع( تبدیل به محتوای قابل انتشار شده و 

انعکاس داده شود. 
البته باید بر ایــن مسئله هم تأکید کنم که شخصاً 
فکر می کنم حتی در حوزه موضوعات مرتبط با شهر 
مشهد و خود حرم نیز هنوز به انــدازه الزم و کافی کار 
ــه ای نشده اســت و رســانــه هــا باید از خالقیت  رســان
و ابتکار بیشتری استفاده کنند تا ایــن دو مکان را 

درست تر و بهتر به جهان معرفی کنند.
عالوه بر این شاخص به نکات دیگری هم توجه ویژه ای 
داشته ایم، مثالً پرداخت روندی و کیفی نه رویدادی، 
راهبرد واقع نمایی و عمق بخشی به سوژه ها، توجه به 
منطق و عقالنیت، تحقیق، تدبیر و تفکر در کنار توجه 
به احساسات پاک دینی، همه و همه از شاخص های ما 
در جشنواره بوده است. مسئله ای که باید بر آن تأکید 
کنم این است طبیعتاً به دلیل عشق و ارادتی که مردم 
ما و اصحاب رسانه به امام رضا)ع( دارند، بدیهی است 
احساسات پاکی شکل می گیرد و در تولید محتوای 
رسانه ای هم بروز داده می شود که قابل تقدیر است 
اما باید توجه داشته باشیم تولیدات رسانه ای مرتبط با 
فرهنگ رضوی نباید محدود و محصور در احساسات 
دینی باشد و باید ویژگی های فنی و تخصصی دیگر 
را هم با خود داشته باشد. در کنار توجه به جامعیت 
آثار تولیدی در حوزه فرهنگ رضوی ساختار مناسب، 
تنظیم و قالب متناسب هم از شاخص های مهم و 

مشترکی است که ما در جشنواره اول لحاظ کردیم و در 
جشنواره دوم هم بیشتر به آن توجه داشته ایم.

کمی درباره بخش بین الملل جشنواره صحبت کنید  ◾
و بگویید چرا باور دارید باید این بخش را تقویت کرد؟

این یک حقیقت قابل مشاهده در جهان است که 
نیاز مــردم به آموزه های دینی بیشتر شده اســت. در 
واقع مردم کشورهای مختلف جهان به یک بن بست 
رسیده اند و متوجه شده اند خــروج از ایــن بن بست 
به چیزی فراتر از آموخته ها و داشته های فعلی شان 
نیاز دارد. این همان نیاز به دین و معارف الهی است 
که ما آن را در اختیار داریـــم و می توانیم الگوهایی 
مانند فرهنگ رضوی را به جهانیان معرفی کنیم. به 
اعتقاد من جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع( می تواند 
با تقویت بخش بین الملل خــود به ایــن حــوزه کمک 
کند و پاسخگوی نیاز های رو به افزایش مردم به دین 
ــن هــدف نیازمند  ــنــداری بــاشــد. البته تحقق ای و دی
به روزرسانی راهبردها و تاکتیک ها و رقابت جدی با 
رسانه های ضد دین است و نباید در این رقابت عقب 

ماند.
ما در این زمینه ظرفیت های بسیار زیادی هم داریم. 
به اعتقاد من، خود آستان مقدس رضوی و این بارگاه 
نــورانــی، همانند کربال، کعبه و مراسم اربعین، یک 
ابررسانه مردمی، تعاملی، پاک و معنوی است و همه 
شاخص های یک رسانه کالسیک را دارد که باید از آن 
استفاده کــرد. از طرف دیگر اگر نیازهای امــروز مردم 
جهان را بررسی کنیم می بینیم روی موضوعاتی مانند 
حقوق بشر، عدالت، انصاف، رأفت، مهربانی، علم، 
گفت وگو و تعامل، منطق و اخالق، حقوق حیوانات و 
خیلی مسائل دیگر حساسیت دارند و آن را مطالبه 
می کنند. این ها موضوعاتی است که همه در آموزه های 
دینی ما و به ویژه فرهنگ رضوی وجود دارد و اگر با بیان و 
ارائه قوی رسانه ای در اختیار مخاطب قرار بگیرد، قطعاً 
اثرگذاری خودش را خواهد داشت. حتی من معتقدم 
اگر قرار باشد مشکالت داخلی و خارجیمان را حل کنیم 
نیاز به گفت وگو داریم و این گفت وگو کلید حل همه 
مشکالت جوامع امروز است. اگر این گفت وگو مبتنی 
بر سیره رضوی و به شکل کامل و امروزی شکل بگیرد، 

می تواند مبنای گفت وگوی افراد و گروه ها در داخل و 
خارج باشد. امام رضا)ع( در مناظرات و گفت وگوهایی 
که با علما و رؤسای ادیان و مذاهب مختلف داشتند، 
همواره به حقوق فکری مخالفان خود توجه می کردند و 
در واقع این فرصت را می دادند که آن ها آزادانه اندیشه 
خودشان را مطرح کنند و اصــول و آداب گفت وگو را 
رعایت می کردند. چیزی که جهان امـــروزی مدعی 

تمدن به آن نیاز دارد، رعایت همین ویژگی های اخالقی 
است و من معتقدم رسانه  می تواند در تبیین آن بسیار 
مؤثر باشد. اینکه می گوییم توجه به سوژه اختصاصی 
و پرداخت اختصاصی از شاخص های بسیار مهم 
به ویژه در دومین جشنواره رسانه ای امام رضاست و از 
این شاخص ها کوتاه نمی آییم، به خاطر این است که 
این شاخص ها نیاز بشر امروز است و اگر جشنواره روی 

این شاخص تکیه داشته باشد و تبلیغ و همکاری کند، 
می توانیم منبع اولیه و سرچشمه این پیام های بسیار 

عالی برای رسانه های مختلف باشیم.
یک موضوع دیگر اینکه آرایش رسانه ای تغییر پیدا 
کرده و رسانه های ضد دین زیاد شده اند و تاکتیک ها 
و راهبردهایشان هم عوض شده است. ما برای تحقق 
راهبرد جهاد تبیین در حوزه های دینی دیگر نمی توانیم 
رویه های قبلی را داشته باشیم و باید تغییر رویه دهیم. 
یکی از رویکردهایی که باید مــورد توجه بیشتر قرار 
بگیرد، استفاده مناسب از ظرفیت های مردمی است، 
من معتقدم همه مــردم ایــران چه شیعه و سنی و... 
هر کــدام از این ها ظرفیتی بــرای ترویج ادب و انصاف 
و مــدارای امام رضایی دارند و باید از آن ها برای تولید 

محتوا استفاده کرد. 

بــا تــوجــه بــه ایــن ســاخــتــار و نــگــاه کــامــالً تخصصی  ◾
جشنواره، حتماً در فرایند بررسی آثار با ضعف هایی در 
حوزه تولید محتوای رسانه ای فرهنگ رضوی هم مواجه 

شده اید، درست است؟
این همان مسئله مهمی است که تأکید داریــم باید 
صریح و شفاف درباره آن صحبت کنیم تا در کنار بیان 
نقاط قــوت، ضعف ها هــم مشخص شــود و بتوانیم 
برای رفع آن در دوره هــای آینده برنامه ریزی کنیم. در 
جشنواره دوم یکی از مشکالتی که با آن مواجه بودیم، 
مربوط به آثار بخش تولید خبر، یادداشت و سرمقاله 
در حوزه های دینی و فرهنگ رضوی است که با توجه 
به مجموع نکاتی که قبالً عرض کردم، داوران جشنواره 
هیچ  یک از آثار این بخش ها را حائز کسب رتبه های 
برتر تشخیص نداند. این یک کار کامالً مسئوالنه و 
آگاهانه بود و هرگز به معنای این نیست که آثاری به 
دبیرخانه ارسال نشده بلکه داوران باورشان این است 
که باید در این زمینه بیشتر تالش شود. رشد جشنواره 
در این بخش به لحاظ کمی خیلی خوب بود و 773 اثر 
در بخش خبرگزاری ها و مطبوعات دریافت کردیم اما 
باید به صراحت بگویم در بین این آثار، اثری که به واقع 
متفاوت و ویــژه باشد، نگاه جدیدی به ســوژه داشته 
باشد و در شأن این جشنواره باشد دریافت نکردیم. در 
جلسات داوری این آثار هم بحث های زیادی در این باره 

داشتیم و در نهایت داوران جشنواره با دقت، انصاف و 
سخت گیری به درستی متوجه شدند برای تولید محتوا 
در این بخش باید کار جدی تری انجام شود و نباید به 
تجلیل های نمایشی روی آورد. بنابراین تصمیم درست 
این بود که رتبه های برتر این بخش خالی بماند و البته 
ــای آموزشی  هــدف گــذاری کنیم که با بــرگــزاری دوره هـ
تخصصی و جلسات مشترک با رسانه ها، تالش کنیم 

این ضعف رسانه ای رفع شود.
نکته دیگر اینکه تمرکز و توجه افراطی به سوژه های 
رسمی و مناسبتی یکی از ضعف های این حوزه است. 
ــا)ع( و سایر  چــرا باید ســوژه هــای مــربــوط بــه امــام رضـ
ائمه محدود به سوژه های رسمی و مناسبتی باشد؟ 
سوژه های دینی و عشق و ارادت به امام رضا و آموزه های 
ایشان فقط در سوژه های رسمی و مناسبتی نیست 
بلکه بسیاری از ویژگی های شخصیتی و رفتاری آن 
عزیزان از جمله ادب، انصاف، مــدارا، آزاداندیشی و 
اخالق را هم داریم که باید بیشتر به آن توجه کنیم. اگر 
یک گروه، قوم و طیفی آمدند و این سیره رضوی را مبنا 
قرار دادند و در شهر و روستایشان موفق بودند می تواند 

یک سوژه  خوب برای تولید محتوا باشد.
مسئله دیگر اینکه ادبیات و زبان تولیدات رسانه ای ما 
در حوزه های دینی همچنان ضعیف و کلیشه ای، مطول 
و بعضاً خسته کننده است. در حالی که باید این بیان را 

متناسب با شرایط امروز، به روزرسانی کنیم. 
ــا ارتـــبـــاط نــاکــافــی بــیــن بخش های  ــقــدان ارتـــبـــاط ی ف
تولیدکننده ادبیات دینی و رسانه هم یکی از ضعف ها 
در ایـــن حـــوزه اســـت. طبیعتاً یــکــی از اصلی ترین 
ــیــات دیــنــی، حــوزه هــای علمیه،  تولیدکنندگان ادب
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی هستند که 
ارتباط آن هــا با رسانه بسیار کم است و اتفاقاً ما در 
جشنواره دوم با علم به این اشکال آمدیم و این ارتباط 
ناکافی و ضعیف را تقویت کردیم تا مسیر این تعامل 

دوسویه وجود داشته باشد.
استفاده ناکافی از ظرفیت های رسانه های جدید و 
بازی  ها هم یکی دیگر از ضعف هاست. خوشبختانه 
امسال 484 اثر در این بخش دریافت کردیم اما آیا 
واقعاً در حوزه های رسانه مجازی همین تعداد اثر کافی 
است؟ قطعاً این طور نیست و باید آثار بیشتری تولید 
شود و کمک کنیم کیفیت این آثار هم ارتقا یابد و به نظر 

من این یک نکته فوق العاده مهمی است.

فکر می کنید دلیل این ضعف در آثار این بخش چه  ◾
بوده است؟

ــن ضعف کــامــالً مشخص اســت.  علت های بـــروز ای
شاید یک علت مهمش این باشد که همکاران ما در 

مطبوعات و خبرگزاری ها باید نوع رویکردشان را در 
حوزه تولید و تنظیم خبر در حوزه معارف دینی تغییر 
دهند و این عرصه را جدی تر بگیرند. متأسفانه هنوز 
برخی فعاالن رسانه ای فکر می کنند تولید خبر در این 
حوزه یک کار ساده است که افراد مبتدی و تازه کار هم 
می توانند آن را انجام دهند، به همین دلیل از افراد 
حرفه ای و متخصص برای تولید محتوا در این بخش ها 
استفاده نمی کنند. در صورتی که به نظر من خبر اولین، 
مهم ترین و پیچیده ترین کار رسانه ای بوده و مبتنی بر 
عملیات پیچیده جنگ شناختی و روانی است، بنابراین 
نیاز به مهارت، تخصص، خالقیت و تیزهوشی بیشتری 
دارد و چه بسا این در حوزه موضوعات دینی کار بسیار 
سخت تری هم هست. من معتقدم عمده اقدامات و 
فعالیت های رسانه ای در این حوزه، بر مبنای خبرهای 
دقیق، درست، جامع و به موقع پایه گذاری می شود و اگر 
قرار است ما جهاد تبیین مدنظر رهبر معظم انقالب 
را در حوزه تخصصی رسانه ای خودمان محقق و قدرت 
بازدارندگی در مقابل رسانه های خارجی ضد دین را 
تقویت کنیم، باید روی اصول و پایه این کار تخصصی 

پافشاری داشته باشیم.
اگـر قـرار باشـد راهبـرد جهـاد تبییـن محقـق شـود و 
مسـلمانان و شـیعیان بتواننـد بـه اهـداف مهمشـان 
یعنی خروج از محاصـره تبلیغاتی و ایجـاد بازدارندگی 
و مقابله با شـبهات و تبلیغات ضددین برسـند، حتماً 
باید جهـاد تبیین در حـوزه دینـی در اولویت قـرار گیرد. 
البته بـه اعتقاد مـن در حوزه هـای سیاسـی و اقتصادی 
هم جهاد تبیین خیلـی درسـت و کامل اجرا نمی شـود 
و ایـن جـزو اشـکاالت رسـانه ای ماسـت. امـا مـن فکـر 
می کنـم جهـاد تبییـن در حوزه هـای دیـن بایـد مقـدم 
بـر حوزه هـای اقتصـادی و سیاسـی باشـد. بنابرایـن بـا 
توجه به اهمیت این موضوع، من از همکاران با تجربه 
و حرفـه ای خـودم در حـوزه مطبوعـات و خبرگزاری هـا 
دعـوت می کنـم در جشـنواره سـوم، خودشـان دسـت 
بـه قلـم شـوند، یادداشـت و سـرمقاله بنویسـند، خبـر 
تنظیـم کننـد و بـا تمـام قـدرت در ایـن عرصـه حاضـر 
شـوند تا هـم قـدرت مـا در جهـاد تبییـن تقویت شـود و 
هم آثار ارسـالی به جشـنواره کیفیـت و اسـتاندارد الزم 

را داشـته باشـد.

چشم انداز آینده جشنواره را چطور می بینید و چه  ◾
برنامه هایی برای تحقق آن دارید؟

آنچـه تـا کنـون و بـا برگـزاری دو دوره جشـنواره حاصـل 
شـده، بسـیار مهـم و قابـل توجـه بـوده اسـت. تـالش 
برای دسـتیابی به سـوژه های اختصاصی و یـا پرداخت 
اختصاصـی بـا بسـته بندی ها و رویکردهـای تـازه 

نسـبت بـه حریـم، حـرم، مقاصـد و معـارف رضـوی، 
کوشـش بـرای رسـانه ای کـردن دلدادگی هـای مُحبّـان، 
زائران، مجـاوران و خادمـان، البته به قدر چشـیدن و نه 
دربرکشیدن، تنوع بخشی به بخش ها و زیربخش های 
جشـنواره، اوج گرفتـن بـا باالرفتـن از نردبـانِ پـر تـوان 
محبـت و رسـیدن بـه فرازهـایِ مـودت و معرفـت، توجه 
به ارتباط معـارف زالل رضـوی با زمینه های گسـترده ترِ 
اجتماعـی و فرهنگـی، دمیـدن رایحـه جهـاد، مقاومت 
و ایثـار در پنـاه امـن شمس الشـموس، کاهـش عناصـر 
تصنـع، تکلـف و کلیشـه در آثـار و همچنین اسـتخدام 
ظرفیـت فناوری هـای نویـن ارتباطـی و رسـانه ای، 
همـه و همـه شـکل گیری تـرازی تـازه از رسـانه هایی 
دین مـدار، مردمـدار، شـورانگیز، انقالبـی، پراحسـاس، 
آگاهی بخـش، فطرت پایـه و جهانـی را ذیـل عنایـات 
حضـرت انیس النفـوس نویـد می دهـد. البتـه طبیعتـاً 
هنوز خیلی مسـیرهای طی نشـده داریـم که بایـد برای 

رسـیدن بـه آن تـالش و برنامه ریـزی کنیـم.  
ــه ای امـــام رضـــا)ع( بــا لطف خداوند  جــشــنــواره رســان
ــا)ع( اســتــمــرار خــواهــد داشـــت و  ــام رضــ و عنایت امـ
امیدوارم ان شاءهللا ضعف ها را شناسایی و برای رفع 
آن برنامه ریزی کنیم. همان طور که در جشنواره دوم 
اشکاالت جشنواره نخست و آثــار ارسالی آن را طی 
تعامل با تولیدکنندگان آثار رفع کردیم و این اشکاالت 
برطرف شده است. جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
می تواند طلوعی مــبــارک و امیدبخش بــرای فــردای 
رسانه های دینی باشد و بتوانیم با استفاده از آن ها نشر 
حقایق و ترویج سیره و فرهنگ اهل بیت)ع(، به ویژه 
فرهنگ رضوی و تحقق راهبرد جهاد تبیین در حوزه 
دینی و راهبرد بازدارندگی رسانه ای در قبال رسانه های 
متعدد ضد دینی را داشته باشیم. حقیقتاً افزایش 
کمی و کیفی کار در جشنواره دوم کامالً محسوس است 
و ما امیدوار شده ایم  ان شاءهللا در جشنواره های بعدی 

گام های مؤثر تر و بهتری را برداریم. 
همچنین مسئولیت سنگین جهاد تبیین دینی و 
ترویج فرهنگ رضوی را نیز بیش از گذشته بر دوش 
خود حس می کنیم. بنابراین با علم و آگاهی به آرایش 
جدید رسانه ای و سختی کار در این مسیر، با استعانت 
از خــداونــد متعال و با امید به عنایات خاصه امام 
ــوف)ع(، گــام هــا را مصمم تر از گذشته برخواهیم  ــ رئ
داشـــت؛ مــا جشنواره را یــک نقطه نمی دانیم بلکه 
یک خط و مسیر می دانیم که اگرچه حرکت در این 
مسیر را دیر شروع کردیم اما به فضل الهی، مرحله به 
مرحله پیش خواهیم رفت و با توجه به عزم و اراده ای 
که دیده  ایم، ان شاءهللا هر مرحله را بهتر از قبل ادامه 

خواهیم داد.

داوری دومين 
دوره جشنواره 

 رسانه ای 
jامام رضا

عکس رضوی

گزارش تصویری

به اعتقاد من، خود آســتان مقدس رضوی و اين بــارگاه نورانى، همانند کربال، 
کعبه و مراسم اربعين، يک ابررسانه مردمى، تعاملى، پاك و معنوی است و همه 

شاخص های يک رسانه کالسيک را دارد که بايد از آن استفاده کرد. 
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در گفت وگو با دکتر نصراللهی، دبیر علمی جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( مطرح شد    

جهاد تبیین با اتکا به فرهنگ رضوی 



داور بــخــش گرافیک 
و ایـــنـــفـــوگـــرافـــیـــک 
جــشــنــواره رســـانـــه ای 
امام رضــا)ع( از ارتقای 
ــار  ــ ــفــی آث ــی کـــمـــی و ک
ارسال شده به دومین 

دوره این جشنواره خبر داد.
مریم سلیمی در گفت وگو با 
آستان نیوز گفت: در دوره اول 
جشنواره، آثار اینفوگرافیک 
به لحاظ کمی و کیفی با نقدهایی روبه رو 
بــود ولــی در دوره دوم جشنواره، اتفاقی 
ــار  ــ ــار آث ــنـ ــم خــــــورد و در کـ ــ ــارک رقـ ــ ــب ــ م
اینفوگرافیک، آثار گرافیکی و تصویرسازی 
نیز مجالی بــرای ارائــه و داوری یافتند به 
طوری که 51 اثر اینفوگرافیک و 287 اثر 
ــر از 99  گــرافــیــکــی در مــجــمــوع 338 اثـ
شرکت کننده به جشنواره ارسال شد که 
پس از داوری مقدماتی، هفت اثر از چهار 
هنرمند در بخش اینفوگرافیک و 20 اثر از 
هــفــت هنرمند در بــخــش گــرافــیــک به 

مرحله نهایی داوری ها راه یافتند. 

ضـــرورت بــرنــامــه ریــزی در حــوزه هــای  ◾
جدید

ــه گفت: آثـــار ایــن دوره  سلیمی در ادامـ
ــوژه و اجــرا  از خالقیت و نــــوآوری در سـ
ــوردار بــودنــد و در ایـــن بــیــن شاهد  ــرخـ بـ
حضور افراد حرفه ای و صاحب نام در بین 
شرکت کنندگان بودیم که هر میزان این 
جلب و جــذب مشارکت کنندگان افــراد 
حــرفــه ای بیشتر شــود، نشان از اعتبار 
بیشتر جشنواره اســت و از به رسمیت 
شناخته شــدن آن از ســوی جامعه ای 
تخصصی و حرفه ای حکایت دارد. وی 
به ضــرورت نگاه بلندمدت به جشنواره 
و حرکت به مــوازات تحوالت فناورانه در 

عرصه رسانه اشاره و تصریح کرد: چندان 
دور نیست روزی بــرســد کــه الزم باشد 
ــا)ع( به  در جشنواره رســانــه ای امــام رضـ
بررسی آثــار و تولیدات رضــوی با رنــگ و 
بوی متاورس پرداخته شود؛ چراکه جهان 
فناوری به این سمت در حال حرکت است 
و ما نیز باید در ایــن جشنواره بــرای این 

حوزه های جدید برنامه ریزی کنیم. 
داور بــخــش گــرافــیــک و اینفوگرافیک 
جشنواره رسانه ای امــام رضا )ع( افــزود: 
راز موفقیت در عصر حاضر، هماهنگی 
با تحوالت رسانه ای و تکنولوژیکی است 
و با توجه به اتفاق های جدید، الزم است 
آستان قدس رضوی در حوزه متاورس نیز 

برنامه ریزی کند. دکترای علوم ارتباطات و 
کارشناسی ارشد گرافیک و روزنامه نگاری 
گفت: به اعتقاد من در آینده ای نزدیک، 
شاید جشنواره رســانــه ای امــام رضــا)ع( 
مجبور شود بخشی را به تولید مجازی در 
بستر متاورس اختصاص دهد، کما اینکه 
اکنون برخی از آثار تولید و منتشر شده 
مــربــوط بــه فضای مــجــازی و شبکه های 

اجتماعی است.

توسعه فرهنگ رضوی به مدد رسانه ◾
مؤلــف و مــدرس حــوزه اینفوگرافیــک و 
نیوزگرافیــک در خصوص نقش رســانه ها 
در ترویــج فرهنــگ رضــوی اظهــار کــرد: 

نقش هــا،  بــا  قدرتمنــد  رســانه های 
بــه  مختلــف  رســالت های  و  وظایــف 
تأثیــر بــر افــکار عمومــی می پردازنــد و بــه 
فراخــور می تواننــد بــه فرهنگ ســازی، 
انسجام بخشــی و ایجــاد همبســتگی، 
ــدام  ــاع و ترغیــب، اطالع رســانی و... اق اقن
کننــد، نخســتین مهــم، بــاور بــه ایــن 
اثرگــذاری و قــدرت رسانه هاســت و نکتــه 
مهــم بعــدی نحــوه بهره گیــری از رســانه ها 
بــرای این اثرگــذاری اســت. ســلیمی درباره 
اثرگذاری رســانه در ترویــج فرهنگ رضوی 
نیــز اظهــار کــرد: بــا یــاری رســانه ها می توان 
بــه توســعه فرهنــگ رضــوی کمــک کــرد، 
ــه شــرط آنکــه قابلیت هــا و ظرفیت هــای  ب

رســانه ها را بشناســیم و بــه درســتی از 
آن هــا اســتفاده کنیــم، همچنیــن الزم 
اســت حضــور در رســانه و بهره گیــری از 
آن همــگام بــا تحــوالت فنــاوری و رســانه ای 

باشــد.

باید فرهنگ رضوی را بیش از پیش به  ◾
مردم بشناسانیم

ــه ای امـــام رضـــا)ع(  داور جــشــنــواره رســان
گفت: یکی از کارکردهای رسانه تبلیغ 
است اما در بحث فرهنگ رضوی ما نیازی 
به تبلیغ نداریم بلکه نیاز به اقناع و پرورش 
استعدادها داریم و اگر رسانه ها درست 
عمل کنند در ترویج فرهنگ رضوی نقش 

مؤثری خواهند داشت.
کوروش شجاعی افزود: باید 
حقیقت و واقعیت والیت، 
امــامــت و فرهنگ رضــوی را 
بیش از پیش به مردم بشناسانیم و این 
نیازمند ترویج معارف است و قدر مسلم 
ترویج معارف از طریق رسانه امکان پذیر 
است و این موضوع می تواند یک وظیفه 

اصلی برای همه رسانه ها باشد.
امــا نکته ای کــه باید خیلی مـــورد توجه 
باشد و در اندیشکده ها مورد بررسی قرار 
بگیرد، این است که اقناع و باورپذیر کردن 
مطالب، امــری واجــب در همه عرصه ها 
به خصوص در عرصه فرهنگی و ترویج 

فرهنگ رضوی است.
توجه داشته باشیم که تکرار زیــاد یک 
مسئله حتماً دلــیــل بــر تــرویــج نیست، 
ــردن یک  ــ ــاد مـــطـــرح کـ ــ بــلــکــه گـــاهـــی زیـ
مسئله موجب لــوث شــدن مــی شــود در 
حالی کــه اگــر مــا بهنگام، مطالب زیبا، 
پرمحتوا و البته نغز را در اختیار مخاطب 
 بــگــذاریــم، هــمــان طــور کــه خــود حضرت

 علی بن موسی الرضا)ع( فرمودند، اگر مردم 

زیبایی های کالم ما را بشناسند قطعاً پیروی 
می کنند و محب ما می شوند، محتوای ما 
نیز قطعاً در ترویج فرهنگ رضــوی مؤثر 

خواهد بود. 
داور جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
رضا)ع( در خصوص مهم ترین ویژگی آثار 
ارسال شده به این دوره گفت: مهم ترین 
ویژگی آثار ارسال شده را می توان در عشق 
به والیت و امامت حضرت علی بن موسی 
الــرضــا)ع( خالصه کرد و همه آثــار تالش 
داشتند این ارادت و عشق را در مطالب 

ارسالی اظهار کنند. 
شجاعی درباره افق پیش روی این جشنواره 
نیز اظهار کرد: آینده این جشنواره بستگی 
به نوع عملکرد برگزارکنندگان دارد، یعنی 
اگر اطالع رسانی ها به موقع و درست انجام 
شود و هدف، شناسایی استعدادهای 
مختلف در زمینه ترویج فرهنگ امامت و 
والیت باشد این جشنواره آینده مناسبی 
خواهد داشت بنابراین اطالع رسانی 
درست، شناسایی استعدادها و آموزش 
مستمر افرادی که در زمینه های مختلف 
کار می کنند امری بسیار ضروری است. 
وی تأکید کرد: حتماً باید سطح همه آثار 
نیز ارتقا پیدا کند؛ چرا که بر اساس بررسی، 
فقط تعداد معدودی از آثار ارسالی به این 
دوره ویژگی های الزم یک مطلب رسانه ای 
را داشتند و این نشان می دهد افرادی 
که اثر ارسال می کنند حتماً باید آموزش 
ببینند و استعدادیابی شوند. شجاعی 
ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه، دایره آثار 
را باید گسترش بدهیم و از نقاط مختلف 
برای نوشتن دعوت کنیم و مطلع باشند 
برای چه و برای کجا می نویسند و به نظرم از 
این طریق، هم از نظر کمی و هم کیفی آثار 
بیشتر و بهتری در اختیار جشنواره قرار 

خواهد گرفت.

در گفت وگو با داوران جشنواره مطرح شد   

 توسعه فرهنگ رضوی 
با پرورش استعدادها توسط رسانه 

خبرخبر
امروزامروز

jاختتامیه دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا
جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع( که نخستین دوره آن در 
روزهای سخت کرونایی سال گذشته برگزار شده بود حاال 
به سال و دوره دوم رسیده و برگزیدگان خود را شناخته 
است. امروز )پنجشنبه 23تیرماه( و همزمان با دهه والیت 
و امامت قرار است اختتامیه این دوره جشنواره در مشهد 

مقدس برگزار شود.
به گــزارش آستان نیوز، در اختتامیه این جشنواره که از 
ساعت 9صبح با حضور حجت االسالم والمسلمین مروی؛ 
 تولیت آستان قدس رضوی، حجت االسالم والمسلمین 
سید سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 

و جمع بسیاری از چهره های شاخص حــوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه در تــاالر قدس کتابخانه حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود، برگزیدگان دومین دوره جشنواره معرفی و 
قدردانی خواهند شد. بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره 
رسانه ای امام رضــا)ع(، دومین دوره این جشنواره با رشد 

کمی و کیفی قابل توجهی همراه بوده، به گونه ای که تعداد 
شرکت کنندگان 65 درصد و تعداد آثار ارسالی 25 درصد 
افزایش داشته است. همچنین استقبال مخاطبان از دو 
بخش جدید »بین الملل« و »رساله ها و پایان نامه های 
دانشجویی مرتبط با فرهنگ رضوی« قابل توجه بوده است.

برگزیده
    خأل جشنواره رسانه ای امام 

رضا)ع( به شدت احساس می شد
برگزیده دومین جشنواره رسانه ای 

بین المللی امام رضا)ع( گفت: خأل وجود 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( سال ها 

احساس می شد و این اتفاق بسیار خوبی 
است که آستان قدس رضوی به این موضوع 
ورود کرده و گامی ارزشمند در انعکاس آثار 

فاخر در حوزه فرهنگ رضوی برداشته 
است. بنیامین یوسف زاده، برگزیده بخش 

سرمقاله و یادداشت دومین جشنواره 
رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( اظهار 
کرد: ما مشهدی ها به نوعی خودمان را 

نمک پرورده امام رضا)ع( می دانیم و ایشان 
ولی نعمت ما هستند و هر چه برای ایشان 

و آستان قدس رضوی و فرهنگ رضوی 
بنویسیم باز هم کم است؛ همچنین هر کاری 

در مشهد و یا حتی در ایران حول معنویت 
انجام دهیم در واقع حول محور فرهنگ 

رضوی است.
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عجبت 
ملن ینشد 
ضالته و قد 
اضل نفسه 
فال یطلبها 
در شگفتم از کسی 
 که گمشده اش را 
می جوید، در حالی 
که »خود« را گـم 
کرده و در پی یـافتن 
آن نیست!

ــوا بـــرای  ◾ ــد مــحــت ــی ــول ت
جــشــنــواره ای  مزین بــه نام 
امام رضا)ع( افتخاری بزرگ 

است
برگزیده دومین جشنواره 

رسانه ای امام رضا)ع( گفت: تولید محتوا برای 
جشنواره ای  که نامش مزین به نام امام رضا)ع( 

است برای همه افتخاری بزرگ است.
اکرم صاحب علم، برگزیده بخش گزارش خبری 
رادیویی و تلویزیونی دومین جشنواره رسانه ای 
امــام رضــا)ع( گفت: بــدون شک هر قدم و هر 
ــرای بیان کرامت ها و فضائل اهل  ــری که ب اث
بیت)ع( برداشته و نگاشته شود بدون تأیید 
و تصدیق آن هــا به سرانجام نمی رسد؛ حال 
اگــر ایــن اثــر بــرای امامی که مخزن خوبی ها و 
مهربانی ها باشد قطعاً با نگاه ویژه تری امضا 

خواهد شد.
ــان کــــرد: قــطــعــاً تــولــیــد مــحــتــوا بـــرای  ــی  وی ب
جشنواره ای  که نامش مزین به نام امام رضا)ع( 
است برای همه افتخاری بزرگ است؛ چرا که 
مِهر حضرت بر دل و جان همگان مُهر خورده 
و بند بند وجودمان با نام رضا سرشته شده 

است. 
صاحب علـم افـزود: برگزیـده شـدن در ایـن 
جشـنواره برای مـن سـعادت و موفقیتـی بزرگ 
بود کـه جـز بـا نـگاه پرمهـر و محبـت حضـرت و 
قـوت قلبـی کـه حضـرت در سـختی ها عنایـت 
می فرمودنـد ممکـن نبـود. برگزیـده دومیـن 
جشـنواره رسـانه ای امـام رضـا)ع( گفـت: تمـام 
داشـته ها و دارایی هایمان از آن صاحب اصلی 
اثـر اسـت. تالشـم ایـن اسـت تـا در گام هـای 
بعـدی بتوانـم بـه معرفـی و شناسـاندن سـیره 
اهـل بیـت)ع( بپـردازم و ایـن گونـه ارادت خـود 
را بـه آن هـا ابـراز دارم؛ »سـر ارادت مـا و آسـتان 
حضرت دوسـت/ که هر چه بر سـر مـا می رود 

ارادت اوسـت«.

ــاس مــی کــنــم  ◾ ــ ــسـ ــ احـ
جایزه جشنواره را از خود 

امام رضا)ع( گرفته ام
برگزیده دومین جشنواره 
رسانه ای بین المللی امام 

رضا)ع( گفت: احساس می کنم جایزه جشنواره 
را از خود امام رضــا)ع( گرفته ام. یوسف جاللی، 
برگزیده بخش گزارش خبری جشنواره رسانه ای 
بین المللی امام رضا)ع( در گفت وگو با خبرنگار 
آستان نیوز گفت: گزارش های زیادی از مشهد و 
امام رضا)ع( تولید کرده ام و هر بار که یک گزارش 
تهیه می کنم حس متفاوتی به من دست می دهد 
و فکر می کنم این جایزه را از خود امام رضا)ع( 
گرفته ام چون هشت سال است که سالی یک 
یا دو بار به حرم مشرف می شویم و گزارش تهیه 
می کنیم و هیچ انــتــظــاری هــم از امـــام رضـــا)ع( 
نداریم، همین  که این توفیق نصیب ما شده که 
در حرم ایشان حضور داشته باشیم برای ما جایزه 
است و حاال که این جایزه به  صورت فیزیکی به من 
تعلق  گرفته است، احساس می کنم از طرف خود 
امام رضا)ع( است و سپاسگزارم از برگزارکنندگان 

این جشنواره که این حس را به من دادند.

جشنواره زمینه چاپ  ◾
مـــقـــاالتـــی از رســـالـــه هـــا و 

پایان نامه ها را فراهم کند
برگزیده دومین جشنواره 
رسانه ای بین المللی امام 
رضا)ع( گفت: خوب است 

ــا)ع( بستر چاپ  ــام رضـ جشنواره رســانــه ای ام
مقاالتی از رساله ها و پایان نامه های ارسالی را 

فراهم کند.
ــر مــحــمــدرضــا انـــــــواری، بــرگــزیــده بخش  ــت دک
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دومین 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( گفت: برگزاری 
همایش ها و جشنواره های علمی به محققان و 

پژوهشگران انگیزه مضاعف می دهد تا شروع به 
تحقیق و پژوهش کنند و البته موضوعاتی که به 
مباحث قرآنی و اهل بیت)ع( می پردازند، برکت 
ــد و ایــن جشنواره در همین راستا  خاصی دارن
سبب انگیزه می شود و اگر بستر چاپ مقاالتی از 
رساله ها و پایان نامه ها فراهم شود، بسیار خوب 

خواهد بود.
وی گفت: برگزیده شدن من در این جشنواره از 
لطف و عنایت امام رضا)ع( بوده است و من سعی 
کردم موضوعی انتخاب کنم که هم کاربردی و هم 
از مسائل روز کشور باشد و به نظر می رسد نتیجه 
کار مورد قبول واقع  شده چون اثر ارسالی ام در 

جای دیگری هم حائز رتبه شده است.

بستری بــرای کشف  ◾
استعدادها، حتی از نقاط 

دورافتاده 
برگزیده دومین جشنواره 
رسانه ای بین المللی امام 

رضــا)ع( گفت: این جشنواره بستری برای بروز 
استعدادها حتی از نقاط دورافتاده کشوراست.

علی رضا قاسمی، برگزیده بخش شبکه های 
اجتماعی جشنواره رسانه ای بین المللی امام 
ــا)ع( از شهر خــورمــوج بوشهر گــفــت: این  رضــ
جشنواره برای بروز استعدادهایی که در شهرها 
و نقاط مختلف کشور است، بسیار اهمیت دارد 
و ممکن است استعداد فردی از دورترین نقطه 

کشور با یک استوری شناسایی شود.
وی گفت: باور نمی کردم در این جشنواره برگزیده 
 شده باشم و مجدد از طریق دوستانم در مشهد 
پیگیری کردم و بسیار خوشحال شدم که موفق به 

کسب رتبه در این جشنواره شده ام. 
قاسمی در خصوص اثر ارسالی به این جشنواره 
گفت: فیلمی را در قالب درددل یک آتش نشان با 
امام رضا)ع( تهیه کردیم که به محض بارگذاری، 

در صفحات مجازی بازتاب خوبی داشت.

شرکت در جشنواره  ◾
رســـانـــه ای امـــام رضـــا)ع( 
ــاس بــــا هــیــچ  ــ ــی ــ ــــل ق ــاب ــ ق

جشنواره ای نیست
ــن  ــ ــیـ ــ بــــــرگــــــزیــــــده دومـ

جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع( گفت: شرکت 
در این جشنواره به دلیل انتساب به حضرت 
رضا)ع( حال آدم را خوب می کند و قابل قیاس با 

جشنواره های دیگر نیست.
هاشم مسعودی، برگزیده بخش مستند دومین 
جشنواره رسانه ای امــام رضــا)ع( گفت: در این 
جشنواره هم بحث فنی و داوری آثار توسط داوران 
خبره و هم ارتباط معنوی با بارگاه مقدس رضوی 
مطرح است اما در جشنواره های دیگر فقط بحث 

فنی و داوری آثار مطرح می شود.
مسعودی با اشاره به تأثیر برگزاری این جشنواره 
در کیفیت آثــار تولیدی گفت: رقابت موجب 
می شود انسان ها تالش کنند و آثــار کیفی تری 
تولید نمایند که البته در این رقابت باید به ساخت 

اثر هم توجه شود.

ــارغ از جــشــنــواره ◾ ــ   فـ
 ما همه خادم امام رضا)ع( 

هستیم
ــواره  ــنـ ــشـ ــده جـ ــ ــزی ــ ــرگ ــ ب
رسانه ای بین المللی امام 

رضــا)ع( گفت: فارغ از جشنواره، ما همه خادم 
امام رضا)ع( هستیم.

بخـش  برگزیـده  پیشـگاهی،  محمدرضـا 
شبکه های اجتماعی دومین جشنواره رسانه ای 
امـام رضـا)ع( گفـت: فـارغ از جشـنواره، مـا همه 
خـادم امـام رضـا)ع( هسـتیم و از آنجایـی کـه 
خادمیار امام رضا)ع( نیز هستم دوست داشتم 
بـرای امـام رضـا)ع( کاری انجـام بدهـم و از آغـاز 
کرونـا کـه خیلی هـا نمی توانسـتند بـه زیـارت 
برونـد تصمیـم گرفتم یک صفحـه امـام رضایی 

در فضـای مجـازی راه انـدازی کنـم و از این طریق 
دل هـا را روانـه بارگاهـش کنـم. 

وی در پاســخ بــه نقــش رســانه در ترویــج فرهنگ 
رضــوی گفــت: در مناســبت های مختلــف 
گاهــی بــا یــک جریان ســازی آثــار تولیــد شــده 
ظــرف 24 ســاعت پرســرعت منتشــر و مــورد 
بازدیــد قــرار می گیرنــد و ایــن خــود موجــب 
 ترویــج فرهنــگ رضــوی بــا اســتفاده از ابزارهــای 

نوین رسانه است.

امــیــدوارم اثــرم مــورد  ◾
پسند حضرت رضـــا)ع( 

واقع شده باشد
جشـنواره  برگزیـده 
بین المللـی  رسـانه ای 

امـام رضـا)ع( گفـت: امیـدوارم اثـرم مورد پسـند 
حضـرت رضـا)ع( واقـع شـده باشـد.

زینــب ربانی خــواه؛ برگزیــده اصفهانــی بخــش 
گرافیــک و اینفوگرافــی دومیــن جشــنواره 
رســانه ای بین المللــی امــام رضــا)ع( اظهــار 
کــرد: موجــب افتخــار اســت کــه در جشــنواره ای 
منتســب بــه امــام رضــا)ع( شــرکت کــرده و 
برگزیده شده ام؛ فارغ از این جشــنواره، کار برای 
امــام رضــا)ع( افتخــاری بــود کــه نصیــب من شــد 
و الحمدللــه کار مــورد توجــه مخاطبــان و داوران 
قــرار گرفتــه اســت و امیــدوارم حضــرت رضــا)ع( 

نیــز کار را پســندیده باشــند و تأییــد کننــد.
وی گفــت: فضــای رقابتــی ایجــاد شــده بــا 
محوریــت امــام رضــا)ع( ســبب کیفی تــر شــدن 
آثــار خواهــد شــد؛ چــرا کــه وقتــی ایــن آثــار بــه 
صــورت رقابتــی کنــار هــم قــرار داده می شــوند، 
هنرمنــدان بیشــتری اثــر را می بیننــد. مخاطــب 
آثار ما پیــش از طراحــی عموم مردم هســتند اما 
در جشنواره ها ســطح کیفی کار توسط طراحان 
ارزیابــی می شــود و توقــع مــی رود در ســال های 

ــه شــود. ــری ارائ ــار بهت بعــد آث

پای صحبت منتخبان دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع(

انگاراینجایزهراازامامرضاjگرفتهام

برگزیدگان

تولیدمجازی

راز موفقیت در عصر 
حاضر، هماهنگی با 
تحوالت رسانه ای و 
تکنولوژیکی است و 
با توجه به اتفاق های 
جدید، الزم است 
آستان قدس رضوی 
در حوزه متاورس 
نیز برنامه ریزی کند. 
به اعتقاد من در 
آینده ای نزدیک، شاید 
جشنواره رسانه ای 
امام رضا)ع( مجبور 
شود بخشی را به 
تولید مجازی در بستر 
متاورس اختصاص 
دهد، کما اینکه اکنون 
برخی از آثار تولید و 
منتشر شده مربوط 
به فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی 
است.

برش
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