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 هاي برگزار كننده:نهاد

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 

 سازمان بهزيستي خراسان جنوبي 

 اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبي 

  خراسان جنوبيدانشگاه آزاد اسالمي 

 بيرجند )عليه السالم( خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين 
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 2صفحه 

 

 

 )مد ظله العالي(گزيده بيانات ارزنده مقام معظم رهبري 

 در خصوص جنگ نرم

 هميت فضاي مجازي به اندازه اهميت انقالب اسالمي استا 

 .امروز اولويت اصلي كشور مقابله با جنگ نرم دشمن است 

  اين جنگ نرم وظيفه مجموعه فرهنگي اين است كه هنر را در  

 .تمام عيار و با قالبي مناسب به ميدان آورد تا اثرگذار شود

 

 

 برنامه ريزي جشنواره:

 هاي زير:پيرو هماهنگي ايجاد شده بين نهادها و سازمان

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 

 سازمان بهزيستي خراسان جنوبي 

 اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبي 

 دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي 

  بيرجند )عليه السالم(خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين 

اولين جشنواره استاني جوان، مقاومت و فضاي مجازي با محوريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 

 ريزي و اجرا گرديد.برنامه

 

 زمانبندي جشنواره:

 آمفي تئاتر عالمه فرزان – 72/9/99پنجشنبه افتتاحيه و كارگاه آموزشي: 

 تعيين شده بود كه تا پايان دي ماه تمديد گرديد. 72/9/99ثبت نام اوليه تا تاريخ  ثبت نام:مهلت 

 بهمن ماه دوازدهم مهلت تحويل آثار:

 99تا پايان بهمن ماه  سيزدهمداوري آثار: 

 اجتماعات ذوالفقارسالن  – 2/27/99سه شنبه  اختتاميه و اعالم برگزيدگان و اهداي جوايز:

 



 3صفحه 

 

 :جشنواره اهداف

  در فضاي  براي فرصت ها و کاهش تهديدهازمينه سازي  در جنگ نرم وتبيين جايگاه و نقش مقاومت

 مجازي

  مثبت توليدي در فضاي مجازي در راستاي عنوان جشنواره و تجليل از جهت دهي و افزايش محتواي

 فعاالن حوزه فضاي مجازي

 در حوزه فضاي مجازي  شناسايي و تقويت پتانسيل ها و ظرفيت هاي استان 

 بخش هاي مختلف جشنواره/ قالب ها:

 وب سايت 

 وبالگ 

 کستويدئو  - پادکست - فتوبالگ 

 شبکه هاي اجتماعي کامپيوتري 

 شبکه هاي اجتماعي موبايلي

 محورها و موضوعات:

  در فضاي مجازي و تقويت روحيه استکبار ستيزي و صهيونيست ستيزي مقاومتمعرفي و تبيين نقش 

 فضاي مجازي و ايجاد خود آگاهي و جلو گيري از خودانگارگري، در جنگ نرم و مقاومت راه هاي 

  و معرفي ارزشهاي اسالم و انقالب به جهانيان) پيوند  مقاومتنقش جوانان و فضاي مجازي در تقويت

 تاثير ارزشهاي انقالبي ( وانقالب و جوانان 

 تاثير آن ( جنگ نرم ،فضاي مجازي و بصيرت عاشورائي ) پيوند جوانان و ارزشهاي اسالمي و 

 فضاي مجازي ، فرصت ها و آينده نگري موضوعي 

  گرايي در فضاي مجازي و اثرات آن در بيداري اسالمي مقاومتبررسي انديشه هاي 

  الگوي سبک زندگي اسالمي) ، اسوه هاي جهاد و شهادت در تمام جهانمقاومتمعرفي شخصيت هاي ،

 اهميت معرفي نمادهاي انقالبي ( 

 جوايز:

  جشنواره ،تنديس ولوح تقديرمبلغ هفت ميليون ريالجشنواره در هر بخش:نفر اول 

 :جشنواره لوح تقديرمبلغ پنج ميليون ريال و نفر دوم هر بخش 

 :جشنواره ولوح تقدير مبلغ سه ميليون ريالنفر سوم هر بخش 

  وران اسه نفر از برگزيده گان به عنوان شايسته تقدير در هر بخش جشنواره و به تشخيص هيات دبه

 .جشنواره اهدا خواهد شدتقدير ولوح  مبلغ يک ميليون ريال

 

 

 



 1صفحه 

 

 تبليغات جشنواره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پوستر جشنواره     تبليغات جشنواره در سايت ها 



 2صفحه 

 

 
 طرح پوستر و بنر افتتاحيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب بنرهاي افتتاحيه در ميادين شهر



 3صفحه 

 

 مقاومت و فضای مجازیجوان،  فرم شرکت در جشنواره

 در این قسمت لطفا چیزی ننویسید

 

 

....  تاریخ تولد: ....................  کدملی:.................... آدرس: نام: .................... نام خانوادگی: ....................  نام پدر: ....................  شماره شناسنامه: ................

........................... آدرس پست الکترونیک: ....................  ............... .................... .................... تلفن ثابت: .................... همراه: ....................تحصیالت:.....

.................... .................... 

 چه تولید اثر به صورت گروهی میباشد(نام افراد گروه)چنان

ردی

 ف
 نام و نام خانوادگی

 کد ملی
 توضیحات آدرس تلفن تحصیالت

1       

2       

3       

 

 قالب اثر ارسالی ایجاد شده

 □شبکه های اجتماعی کامپیوتری  □ویدئو کست -پادکست  -فتو وبالگ  □وبالگ □وب سایت

 □شبکه های اجتماعی موبایلی

 ها و موضوعاتمحور 

 در فضای مجازی و تقویت روحیه استکبار ستیزی و صهیونیست ستیزی مقاومتمعرفی و تبیین نقش □

 ، در جنگ نرم و فضای مجازی و ایجاد خود آگاهی و جلو گیری از خودانگارگریمقاومت راه های□

 های انقالبی (تاثیر ارزش وه جهانیان) پیوند انقالب و جوانان و معرفی ارزشهای اسالم و انقالب ب مقاومتنقش جوانان و فضای مجازی در تقویت □

 جنگ نرم ،فضای مجازی و بصیرت عاشورائی ) پیوند جوانان و ارزشهای اسالمی و تاثیر آن (□

 فضای مجازی ، فرصت ها و آینده نگری موضوعی□

 گرایی در فضای مجازی و اثرات آن در بیداری اسالمی مقاومتبررسی اندیشه های □

 ، الگوی سبک زندگی اسالمی) اهمیت معرفی نمادهای انقالبی ( ، اسوه های جهاد و شهادت در تمام جهانمقاومتمعرفی شخصیت های □

 .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ....................  آدرس اینترنتی اثر: 

 

 

 



 4صفحه 

 

 مراسم افتتاحيه:

با حضور و سخنراني دكتر محمد حسين رجبي دواني  72/9/99طبق اعالم قبلي مراسم افتتاحيه جشنواره در تاريخ 

 در محل تاالر عالمه فرزان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار گرديد. « پژوهشگر و كارشناس تاريخ اسالم»

 

 دشمن اي،رسانه عصر در: داشت ،اظهار آموزشي كارگاه اين در استان اسالمي وارشاد فرهنگ كل مدير محبي احمد

 .آيدنمي جنگ به سرد سالح و افزارسخت با ديگر و كرده عوض را خود تاكتيک

 

 زيخونري و خون بدون كه كرده آغاز را جنگي و پردازدمي نبرد به افزارنرم ريزخاک پشت در امروز دشمن: كرد تصريح وي

 .دارد كار و سر مجازي فضاي با و است

 

 يدهجهت و گذاريسياست همايش اين برگزاري از هدف اينکه بيان با جنوبي خراسان اسالمي ارشاد و فرهنگ مديركل

 نگج جشنواره نخستين جشنواره اين: داد ادامه است، مجازي فضاي در هاپتانسيل تقويت و هافرصت شناسايي و افکار

 .شودمي برگزار استان در كه است مجازي فضاي و نرم

 

 تقويت در جوانان نقش نرم، جنگ در مقابله هايراه مجازي، فضاي در مقاومت نقش جشنواره موضوعات: افزود محبي

 .است نگريآينده هايفرصت و اسالمي زندگي سبک مجازي، فضاي در انقالب هايارزش و مقاومت

 

 بايد مراتب به نرم جنگ جنايتکاران مجازات: گفت كارگاه اين در اسالم تاريخ پژوهشگر دواني،رجبي حسينمحمد استاد

 و جنگ جنايتکاران با ايشان ،(ص)پيامبر زمان در كه گونههمان باشد؛ سخت جنگ جنايتکاران از شديدتر و ترسخت

 .كردندمي برخورد شدت به نرم عمليات

 

 و هشد انجام همواره مسلمانان روحيه تضعيف منظور به دشمنان و منافقان نرم عمليات تاريخ، طول در: كرد تصريح وي

 .است مسلمين وحدت مسئله بر اسالم تأكيد كه بوده منظور همين به

 

 به تتوانس نخواهد احدي فقيه واليت از پيروي با و بصيرت همين با كه اندداده نشان و هستند بصير ما مردم: گفت وي

 .كند تعرض خاک و آب اين

 

 

 

 



 5صفحه 

 

 افتتاحيه:تصاوير مراسم  
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 7صفحه 

 

 داوري آثار:
 هاي اثر در بخش 99تعداد  99در پايان مهلت ثبت نام و تحويل آثار يعني بيستم بهمن ماه 

 وبالگ 

 فتوبالگسايت و  وب 

 هاي اجتماعيشبکه 

 به دبيرخانه جشنواره واصل شد كه مورد داوري قرار گرفت. 

 اسامي داوران:

 داور گرافيکي آثار BirjandCity.comسيد عليرضا حسيني مدير گروه نرم افزاري راک و سايت مهندس  -

 مهندس احسان مهر آرا مدرس كامپيوتر داور فني آثار -

 حجت االسالم واقعي داور محتوايي آثار -

 اختتاميه جشنواره:
لن اجتماعات ذوالفقار ساختمان شماره دو در سا 2/27/99اختتاميه در تاريخ ريزي انجام شده مراسم با توجه به برنامه

 استانداري خراسان جنوبي برگزار گرديد.

به همراه كارشناسان اين شبکه « مدير محترم شبکه ملي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران»آقاي مهندس افراسيابي 

مسئول نظارت و »د و موح« مسئول توسعه مراكز»زاده ، اصالن«هاي فرهنگ ديجيتالمسئول خانه»زاده آقايان خان

در اين مراسم شركت داشتند. در كنار مهمانان مركز ميهماناني از داخل استان از جمله مديران كل ادارات « برداريبهره

 ها، مسئولين پليس فتا، دانشجويان و شركت كنندگان در جشنواره حضور داشتند.و سازمان

 

 دليل به مجازي فضايو ارشاد اسالمي استان در بياناتي گفت:  محبي مدير كل فرهنگ در اين مراسم بعد از تالوت قرآن

 هدايت عدم دليل به اما كرده جذب را زيادي افراد جذابيت و اطالعات به آسان يابيدست بودن، فرامرزي بودن، جهاني

 .است شده تبديل هاخانواده براي چالشي به

 

 نتلف و اجتماعي هايشبکه در آموزاندانش زنيگشت مدارس مشاوران به مراجعه از زيادي بخش امروز اينکه بيان با وي

 هجمه مورد را زندگي سبک تغير و هاخانواده اجتماعي هايشبکه هدفمند دهي خوراک با دشمنان: افزود است، هوشمند

 .هستيم شاهد جامعه در را اخالقي غير هايرابطه و ارتباطات قبح هاشبکه اين از برخي واسطه به كه داده قرار

 راداف تالش و همت با بايد كرد پاک را مسئله صورت و شد تسليم نوظهور پديده اين مقابل در نبايد: داد ادامه محبي

 .كنيم مقابله آن تهديدات با نظرصاحب

 

 يراخ سال سه طي آمار اساس بر: كرد تصريح نيست، پاسخگو مجازي فضاي با سنتي برخورد اينکه به اشاره با وي

 به را مخاطب ميليون 755 توانسته سال 25 طي در تلويزيون اما كرده  جذب كاربر ميليون 255 اجتماعي هايشبکه

 .است مشخص ما براي مجازي فضاي جايگاه و ارزش اين بنابر آورد دست

 



 8صفحه 

 

 ردهگست حالت از را خانواده نخست گام در مجازي فضاي اينکه بيان با جنوبي خراسان اسالمي ارشاد و فرهنگ مديركل

 تهديد و شده خانواده از خارج در افراطي هايارتباط گيريشکل موجب امر اين: گفت كرده، تبديل ايهسته حالت به

 .شود شناسيآسيب بايد كه است جدي

 

 جمعيت بحث كه رفته سمتي به مجازي فضاي هايهجمه كه اندرسيده نتيجه اين به دانشمندان: شد يادآور محبي 

 صورت خانواده محيط از خارج ارتباطات اما دارد وجود ظاهري صورت به خانواده كه معني اين به كرده ايجاد را سرزميني

 .گيردمي

 

 و مقاومت جوان، جشنواره اين و نشده سازيپياده آن از استفاده فرهنگ مجازي هايشبکه ورود از قبل وي گفته به 

  بيينت بوم و مرز اين جوانان براي ايشبکه و كنيم تقويت را فرهنگ ملي شبکه تا است منظور همين به مجازي فضاي

 .باشد اسالمي ايران اصيل فرهنگ از برگرفته كه شود ايجاد و

 

 از ايران رد اينترنت كاربران: گفت جنوبي خراسان فتاي پليس پيشگيري و تشخيص اداره رئيسدر ادامه محمد ضيائيان 

 افزايش حال در روز به روز آنار اين كه رسيده 7529 سال در نفر ميليون 92 به كاربر ميليون 9 با ميالدي 7525 سال

 .است

 

 و الدينو بين علمي شکاف مجازي فضاي زمينه در حاضر حال در: كرد بيان مجازي، فضاي مديريت بر تاكيد با ضيائيان 

 هدايت ار خود فرزندان واقعي فضاي مانند توانندنمي و ندارند فضا اين با آشنايي والدين از بسياري و دارد وجود فرزندان

 .كنندمي استفاده سوء موضوع اين از فرزندان بنابراين كنند راهنمايي و

 

 ليكنتر هيچ و گيرندمي ناديده را آن تهديدات نيست واقعي فضا اين چون والدين از بسياري متاسفانه: داد ادامه وي 

 .هستند خبربي مجازي فضاي در آنان توانايي از و ندارند خود فرزندان روي

 

 هستيم، زيمجا فضاي در امنيت متولي اينکه به اشاره با جنوبي خراسان فتاي پليس پيشگيري و تشخيص اداره رئيس 

 .است گرفته نظر در را اجتماعي پيشگيري هاخانواده آگاهي افزايش براي فتا پليس: كرد تصريح

 

 خطرات كه چرا دهند افزايش را مجازي فضاي خصوص در خود سواد و اطالعات بايد هاسازمان و والدين: گفت ضيائيان 

 .است واقعي فضاي از بيشتر بسيار فضا اين

 

 زمان كمترين در اطالعات مجازي فضاي در: افزود و دانست مجازي فضاي هايويژگي از را جذابيت و بودن فرامرزي وي 

 جرائم و مالي هايكالهبرداري و بانکي صفحات جعل و نامشخص هويت و امنيت عدم اما هستند دسترسي قابل ممکن

 .است مجازي فضاي معضالت از عفت خالف

 

 و ازيمج فضاي از استفاده سازيفرهنگ: در اظهارتي گفت« مدير محترم شبکه ملي فرهنگ»سپس مهندس افراسيابي 

 .است قديمي ايقصه اين و نشده فراهم كشور به آن ورود از قبل جديد هايفناوري



 9صفحه 

 

 

 شد موجب اين و گرفته منفي موضع ما مذهبي جامعه شد كشور وارد تکنولوژي غرب از كه زماني ابتدا از: افزود وي

 را جديد وژيتکنول با كار فرهنگ جوان نسل بنابراين باشند عقب حدي تا تکنولوژي به نسبت ديني فرهيختگان هميشه

 .دارد جوانان روي بر منفي تاثيري موضوع اين و گيرندمي فرا ندارند، مذهب با ايرابطه كه افرادي از

 

 در (ره)خميني امام رهبري به را شعاري كه اسالمي انقالب با جنگ اكنون هم اينکه بيان با فرهنگ ملي شبکه مدير

 را راناي اسالمي انقالب هستي و تماميت دشمنان امروز: گفت است، نبودن و بودن مسئله و شده علني كرد، بلند جهان

 .است گرفته نشانه

 

 داريم،ميبرن اسالمي هايارزش و شعارها از دست و نشده تسليم دشمن نرم جنگ مقابل در ما اينکه بر تاكيد با افراسيابي

 بايد هبلک شودنمي انجام منفعالنه مهم اين و شوند محقق تا كنيم حمايت شعارهايمان از قدرتمندانه بايد: كرد تصريح

 .كنيم بررسي را شده مطرح هايزندگي سبک و خود

 

 مسئله هك است جنگي صحنه مجازي فضاي صحنه: كرد بيان كنيم،مي غرب تقليد منفعالنه آرام آرام اينکه به اشاره با وي

 تنيس ايگونه به اما كرده طراحي را صحنه اين او كه چرا است مبتکر و جلوتر دشمن و است مطرح آن در نبودن و بودن

 .شويم مبارزه اين وارد بايد بنابراين هستيم تحريم دوباره بگوييم كه

 

 در: فتگ هستيم، خالق و مبتکر جوانان نيازمند دشمن نرم جنگ با مبارزه براي اينکه بيان با فرهنگ ملي شبکه مدير

 .دبرسان نتيجه به را ما تواندمي راهکارهايي و هاشيوه چه كنند بررسي كه خواهيممي نقاد ذهن با افرادي مجازي فضاي

 

 دفاع دوران در: يادآورشد و كرد اشاره عراق از هاابرقدرت حمايت و ايران عليه تحميلي جنگ سال هشت به افراسيابي

 .كردند دفاع دشمنان تجاوز عليه ايران اسالمي ميهن از خود حضور با و شدند بسيج ايران مردم مقدس

 

 بسيج بايد است نرم گسترده  جنگ صحنه كه مجازي فضاي در مقدس دفاع دوران موفق مدل مانند اينکه بر تاكيد با وي

 را وليها آشنايي و آموزش نرم جنگ و مجازي فضاي خصوص در امر متوليان بايد البته: كرد تصريح باشيم، داشته مردمي

 .بدهند ارائه  مردم به

 

 توانمين تنهايي به كه چرا شود طراحي ايشبکه و تيمي كار مجازي فضاي در بايد: كرد تاكيد فرهنگ ملي شبکه مدير

 .داد انجام را كارها همه

 

 جوان، جشنواره كنيممي تالش: افزود شده، الگو مجازي فضاي در كارتيمي جنوبي خراسان در اينکه بيان با افراسيابي 

 .شود برگزار كشور نقاط ساير در را مجازي فضاي و مقاومت

 

 هايشبکه ،تيمي كار با چگونه كه بدهند طرح جوانان و شود ايجاد واقعي فضاي و مجازي فضاي از تلفيقي بايد وي گفته به

 .كنيم ايجاد مختلف هايزمينه در اجتماعي
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 رارق كشور امنيت شوراي كار دستور در مجازي فضاي در جوانان از محافظت اينکه به اشاره با فرهنگ ملي شبکه مدير

 هنگفر به و شوند تشويق مجازي فضاي به آن بردن براي جوانان و شود طراحي كارهاي واقعي فضاي در بايد: گفت دارد،

 .كند جذب را كشور جوانان نتواند دشمن تا باشيم متکي خود غني

 

 نمودند.بيانيه هيأت داوران را قرائت « نماينده هيأت داوران»در ادامه نيز مهندس سيد عليرضا حسيني 

 

 اهداي جوايز برگزيدگان مراسم خاتمه يافت. ادر پايان ب

 

 برگزيدگان جشنواره:

 بخش وب سايت و فتوبالگ:

 نفر اول: عاطفه شمسي نژاد برنده تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ هفت ميليون ريال -2

 نفر دوم: مصطفي جوادي نسب برنده لوح تقدير و مبلغ پنج ميليون ريال -7

 علي آذركمان برنده لوح تقدير و مبلغ سه ميليون ريالنفر سوم:  -9

 شايسته تقدير: مجيد دزگي برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميليون ريال -9

 شايسته تقدير: سارا نايبي زاده برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميليون ريال -2

 شايسته تقدير: امين ايام برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميليون ريال -6

 بخش وبالگ:

 اول: سيد مصطفي صادقي برنده تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ هفت ميليون ريال نفر -2

 نفر دوم: رحمان نجفي برنده لوح تقدير و مبلغ پنج ميليون ريال -7

 نفر سوم: ابراهيم محمود زاده برنده لوح تقدير و مبلغ سه ميليون ريال -9

 ون ريالشايسته تقدير: محسن حروفي برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميلي -9

 شايسته تقدير: فاطمه رضائي برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميليون ريال -2

 شايسته تقدير: حسن رضا ترابي برنده لوح تقدير و مبلغ يک ميليون ريال -6

 هاي اجتماعي:بخش شبکه

 برگزيده برتر: افشين عندليبي برنده تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ هفت ميليون ريال  -2

 هاي جشنواره اثري به دبيرخانه واصل نگرديد.در ساير بخش شايان ذكر است
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 تصاوير اختتاميه:

 
 محبي )مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي(

 
 (جنوبي خراسان فتاي پليس پيشگيري و تشخيص اداره رئيس) ضيائيان

 
 (مدير شبکه ملي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران) افراسيابي
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 (نماينده هيأت داوران جشنوراه)حسيني 
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 ديدار مدير شبكه ملي فرهنگ با امام جمعه بيرجند

شنبه پنجم اسفند ماه افراسيابي مدير شبکه ملي فرهنگ، محبي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي قبل از ظهر روز سه

مقام  قائم»با حجت االسالم و المسلمين دكتر رضايي استان و جمعي از كارشناسان با حضور در دفتر امام جمعه بيرجند 

 ديدار و گفتگو كردند.« نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بيرجند
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 هاي فرهنگ ديجيتال استاننشست صميمي مدير شبكه ملي فرهنگ با مديران خانه

 بکهش :گفت نشست اين در  افراسيابي هديم ؛ جنوبي خراسان اسالمي وارشاد فرهنگ كل اداره عمومي روابط گزارش به

 ايبريس فضاي حوزه در ها برنامه و آمال همه تا است سايبري فضاي در عمومي بسيج براي مناسبي بسيار بستر فرهنگ

 .درآيد عينيت به مجازي و

 

 مردم هب كه جا هر تحميلي جنگ انقالب، پيروزي مانند ها نشيب و فراز از بسياري در گذشته سالهاي در: كرد تصريح وي

 .كرد استفاده بخوبي ارزشمند ظرفيت اين از بايد سايبري تهاجم در نيز امروز و شديم پيروز كرديم اتکاء

 

 يفرهنگ خانه اين اندازي راه اهداف جمله از را اطالعات فناوري توسعه و اشتغال ايجاد: شد يادآور فرهنگ ملي شبکه مدير

 .شود يم محقق است استفاده قابل فناوري اين از استفاده با كه كاربردهايي تمام فرهنگي خانه اين در: افزود و كرد بيان

 

 هعرص اين فعاالن تيمي تالش و حركت فرهنگ، ملي شبکه عملکرد ارزيابي در مهم عوامل از يکي: كرد خاطرنشان وي

 شندبخ سرعت را شده ايجاد جريان منسجم فعاليتي با بايد ديجيتال فرهنگي هايخانه و هامجتمع ، مراكز مديران. است

 واقع موثر بايد كه طور آن ساز فرهنگ جريان اين صورت اين غير در. دهند افزايش را آن پهناي و عمق همچنين و

 .شد نخواهد

 

 خواهان ام زيرا دهند ارايه ها برنامه خصوص در پيشنهاداتي فرهنگي مسئوالن و اعضاي است الزم: كرد تصريح افراسيابي

 .كنيم مي استقبال جديد هاي ايده و برنامه از و هستيم فرهنگي هاي برنامه براي پيشنهاد

 

  ديجيتال فرهنگي  هاي مجتمع: داشت بيان نشست اين در نيز استان اسالمي وارشاد فرهنگ كل مدير محبي احمد 

 .است استان فرهنگ افتخار باعث كه است كرده عمل موفق فناوري از صحيح استفاده ترويج در استان

 

 در ار  جنوبي خراسان استان ديجيتال مراكز اختيار در امکانات دادن قرار با تواندمي فرهنگ ملي شبکه: شد يادآور وي

 .باشيم بيشتر هايموفقيت شاهد تا كند ياري زمينه اين

 

 وركش ديجيتال رسانه اولين توليد خاطر به طبس ديجيتال فرهنگ خانه از همچنين جلسه اين ؛در است ذكر شايان 

 .شد تجليل

 

 نظرات هنقط و مشکالت بيان به استان ديجيتال فرهنگ هاي خانه مديران از چند تني نشست اين است؛در است گفتني

 .پرداختند خود
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 تصاوير:
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 نشست خبري مدير شبكه ملي فرهنگ

  اسفندماه 2 شنبه سه ظهر افراسيابي مهدي جنوبي؛ خراسان اسالمي وارشاد فرهنگ كل اداره عمومي روابط گزارش به

 توليدات برنامه 725 فرهنگ ملي شبکه باحمايت: داشت اظهار جنوبي خراسان در خبرنگاران با  خبري نشست در 99

 .است شده توليد كشور در بازي و افزار نرم مختلف هاي عرصه در ديجيتال فرهنگي

 

 ارشاد و فرهنگ وزارت نظر زير كه است سايبري محيط در ديجيتالي اي شبکه فرهنگ، ملي شبکه اينکه بيان با وي

 .داريم افتتاح آستانه در مركز 29 و افتتاح مركز 72 جاري سال در: گفت دارد فعاليت اسالمي

 

 دوم فاز در است اميد: افزود است فعال كشور در ديجيتال فرهنگي مجتمع965 اينکه بيان با فرهنگ ملي شبکه مدير

 .كند پيدا افزايش 2555 به تعداد اين فعاليت

 مختلف ردهايكارب كردن عملياتي به ديجيتال هاي پايگاه و مجتمع تجهيز و تاسيس از شبکه اين رويکرد: گفت افراسيابي

 .است كرده تغيير ها پايگاه و ها مجتمع اين در

 اين ملي شبکه: كرد دارندتصريح فعاليت ديجيتال پايگاه و مجتمع 6 جنوبي خراسان استان در اينکه به اشاره با وي 

 همچنين دهد، قرار استان اين اختيار در مراكز كيفيت بردن باال جهت در الزم امکانات زمينه اين در كه دارد را آمادگي

 دتوانمي نياز صورت در جنوبي خراسان استان ولي دارد كمتري اهميت ما براي مراكز كمي رشد ديگر اينکه رغمعلي

 .شودمي كشور فرهنگ و اقتصاد ارتقا و اشتغال ايجاد سبب مراكز كمي توسعه چراكه دهد ارتقا را خود مراكز تعداد

 دارا اب  جنوبي خراسان استان كه است ديجيتال محتواي توليد ارتقا فرهنگ، ملي شبکه در ما رويکرد: كرد تصريح وي

 .كند فعاليت زمينه اين در تواندمي انساني نيروي باالي استعدادهاي و ظرفيت و  فرهنگي سابقه بودن

 و تاسيس از  فرهنگ شبکه رويکرد: گفت است خورده كليد 29 سال از مركز اين فعايت اينکه به اشاره با  افراسيابي

 ردهك تغيير ها پايگاه و ها مجتمع اين در مختلف كاربردهاي كردن عملياتي به ديجيتال هاي پايگاه و مجتمع تجهيز

 .است

 

 اين و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت به را مجازي فضاي بر نظارت اميد و تدبير دولت وزيران هيئت اينکه به اشاره با وي

 به هشبک اين: داد ادامه است، كرده واگذار فرهنگ ملي شبکه و ديجيتال اي رسانه مركز به را وظيفه اين نيز وزارتخانه

 .است جامعه در خدمات اينگونه دهنده ارايه مراكز ساير به خدمت ارايه براي شدن آماده حال در سرعت

 كنيممي خدمت توان حد در و كنيم پيگيري را استان اين كارهاي داريم آمادگي: داشت بيان پايان در ملي شبکه مدير

 .باشد ما پيروزي سبب تواندمي ملي عزم نرم جنگ اين در چراكه است جهادي مديريت و ملي عزم كار اين هدف كه

 

 خراسان به مجازي فضاي و مقاومت ، جوان استاني جشنواره اولين در شركت منظور به ؛افراسيابي است ذكر به الزم

 .است كرده سفر جنوبي
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 تصاوير:
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 بيرجند)عليه السالم( بازديد مدير شبكه ملي فرهنگ از خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين 

بعد از ظهر سه شنبه پنجم اسفند افراسيابي مدير شبکه ملي فرهنگ به همراه محبي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

هاي فرهنگي هنري مساجد خراسان جنوبي و كارشناسان حجت االسالم زاهدي مسئول دبيرخانه كانونخراسان جنوبي و 

 ه السالم( بيرجند بازديد و در جريان امور قرار گرفتند.مربوطه از محل خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين )علي

هاي هاي انجام شده از بدو تأسيس برنامهدر اين بازديد مسئول خانه فرهنگ ديجيتال ضمن ارائه گزارشاتي از روند فعاليت

 اين مركز را در سال آتي تشريح نمود.

 ضايف و مقاومت جوان، جشنواره اولين برگزاري به اشاره با فرهنگ خانه متوليان از تشکر ضمن افراسيابي آقاي ادامه در

 .كردند تأكيد اند شده شناسايي جشنواره دوره اين در كه هاييظرفيت سازماندهي جهت ريزيبرنامه روي بر مجازي

 انهخ هايبرنامه بيشتر پويايي جهت پيشنهاداتي فرهنگ ملي شبکه برداريبهره و نظارت مسئول موحد آقاي سپس

 مسابقات برگزاري قرآني، هايآموزش و هاكودک مهد براي يکروزه ديجيتال تورهاي برگزاري نظير ديجيتال فرهنگ

 اصالن قايآ آن از بعد. بود مفيد بسيار كه نموند ارائه...  و هابچه به ديجيتال هميار گواهي ارائه ديجيتال، عکاسي و نقاشي

 شاءاهللان و بوده اقدام دست در مورد اين گفتند مراكز فعاليت مجوز بحث در فرهنگ ملي شبکه مراكز توسعه مسئول زاده

 مچنينه. رسيد خواهند ثبت به ديجيتال فرهنگي مؤسسه عنوان تحت ديجيتال فرهنگ هايخانه كليه نزديک آينده در

 .ددار وجود نيز شهري مجتمع به ديجيتال فرهنگ خانه ارتقاي امکان مسئولين موافقت صورت در كردند اعالم ايشان

 تصاوير:
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 سالن كافي نت و گيم نت خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين )ع( بيرجند

 
 دو خانه فرهنگ ديجيتال مسجد امام حسين )ع( بيرجند هسايت آموزشي شمار


