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با حضور جمعی از صاحب نظران برگزار شد

رونماییوجشنامضایاثرتازهمیالدحسینی
درمشهدبرگزارشد

روایتی از مشهد در «شب شمس»

درموسسهخراسان

مســعود حمیــدی  -اولیــن همایــش
«شــیوههای کاربردی تبلیغات انتخاباتی» با
حضور صاحبنظران و فعاالن حوزه تبلیغاتی
انتخابات به میزبانی موسسه فرهنگی هنری
خراســان برگزار شــد .بــه گزارش خراســان
رضوی ،ســالن کنفرانس موسســه فرهنگی
هنــری خراســان میزبــان اولیــن همایــش
«شــیوههای کاربردی تبلیغات انتخاباتی» با
حضور صاحبنظــران و فعاالن ایــن حوزه در
اســتان بود ،همایشــی که بــا ابتکار موسســه
خراســان و در زمــان پنــج مــاه باقی مانــده تا
انتخابــات دوم اســفند مــاه برگــزار و در آن
موضوعاتی از جمله ضرورت شــناخت شــیوه
صحیــح تبلیغــات و شناســاندن نامزدهــای
انتخاباتی بررسی شد.
•تالش برای حضور حداکثری مردم در
انتخابات

در ابتدای این همایش مدیر سازمان مشاوره
و تبلیغات خراسان (ســمت) هدف برگزاری
این همایش توسط موسســه فرهنگی هنری
خراســان را توسعه شــناخت مردم از نامزدها
و حضــور حداکثری مــردم در انتخابات پیش
رو اعالم کــرد و گفت :در کشــور ایــران ابعاد
اجتماعــی انتخابات بســیار گســترده اســت
و معمو ًال قبــل و بعــد از انتخابــات صحبتها
و کنشهــا دربــاره انتخابــات بســیار فعــال
میشــوند« .رضــا زحمتکــش» افــزود :حوزه
تبلیغــات و فعالیتهای انتخاباتی در کشــور
معمــو ًال چند هفته پیــش از انتخابات شــروع
میشــود در حالیکه باید ماهها پیــش از آغاز
انتخابات به مبحث تبلیغات توجه کرد چرا که
یک اصل مهم در تبلیغات انتخاباتی شناخت
مردم و انتخاب درست است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

عکس:میثم دهقانی

چهلمیــن برنامه ادبی نشــر چشــمه دلشــدگان به
مراســم رونمایــی از رمان «شــب شــمس» نوشــته
میالد حسینی در شــامگاه جمعه 29 ،شهریورماه
اختصاص یافــت .به گزارش خراســان رضوی ،این
بار مراسم رونمایی کتاب برای بســیاری از جوانان
شــیفته عالــم ادبیــات و نویســندگی میتوانســت
الهامبخش باشــد ،چــرا کــه جوانی دهــه هفتادی
با پیشــینه روزنامهنــگاری ادبی ،در نخســتین گام
حرفهای خــود با اثری شســتهرفته و منظــم قدم در
مسیر دشوار نویسنده شدن گذاشــته است« .شب
شمس» طی هشت ماه نگاشته شده اما برای چاپ
و انتشار آن ،مولف حدود دو سال چشم انتظار مانده
اســت .کیارنگ عالیــی ،مترجــم و عــکاس در این
مراسمپیشترازنویسندهاثر،مهمترینشاخصههای
رمان «شب شــمس» را برمیشــمرد و مکاننگاری
را از برجســتهترین آنها به ویژه بــرای خوانندگان
مشهدی بیان میکند و میگوید :آن چه این کتاب
را برای مشــهدیها جذاب میکند این است که از
کالف پیچیده شهر ،توصیفی روان و خواندنی ارائه
میدهد« .شب شمس» میالد حسینی از زادگاهش
شهرمشهد،بهخصوصمحدودهخیابانملکآبادتا
احمدآباد مکاننــگاری خاصی پیش روی مخاطب
میگذارد.بهگفتهعالیی«،شبشمس»طنزتلخی
در توصیفات دارد و در ســبک و ســیاق نــگارش آن
عواطفآزادانهبیانمیشود،غمگراییهماحساس
میشودوهمینطورگریزیبهزمانهایدیگردارد.
روایتی سلیس ،صمیمی و نزدیک به محاوره در آن
رعایت شده و منحنی سینوسی در رابطه با حوادث
آن به چشــم میآیــد .اثری با خــرده داســتانهای
پیدرپی و پرشخصیت که نشان از توانایی نویسنده
در داســتانپردازی و مهندســی ســاختار دارد .در
بخشدیگریازاینبرنامهادبی،حسینیباتوصیف
تعلقات قلبیاش به شهر مشهد ،دلیل انتخاب این
شهر را برای مکان وقوع ماجراهای کتابش این طور
بیان میکند :مشهد شهری است که دوست دارم و
برایم بسیار مهم اســت اما نوستالژی و خاطرهبازی
تنها دلیل انتخاب این شــهر نبوده ،مشــهد برایم با
آدمها و خیابانها و روابط اجتماعی بین انســانها
معنامییابد.البتهتسلطمبهجغرافیایشهرییکی
از دالیل مهم انتخاب مشهد به عنوان بستر داستانم
بود .گفتنی است« ،شب شمس» جدیدترین عنوان
مجموعــه «کتابهــای قفســه آبی» اســت که نشــر
چشمهچاپمیکندوروایتیازخانوادههایبزرگی
اســت که گویی نفرین شــدهاند .شــروع داستان با
حضــور نــوه کوچک یــک خانــواده در بیمارســتان
همراه است .مرگ این نوجوان موجب رقمخوردن
اتفاقات بعدی داســتان میشــود .خانــدان بزرگ
شــمس که این نوجوان درگذشــته عضــو آن بوده،
اعضا و رازهای زیــادی دارد که قرار اســت از خالل
روایتهای مختلــف ،چگونگی زوالــش پیش روی
مخاطب قرار بگیرد.

اولینهمایش«شیوههایکاربردیتبلیغاتانتخاباتی»

•ضرورت بودجه بندی در تبلیغات

ســپس «ایمــان معمــار» فعــال تبلیغــات
انتخاباتــی ،حــول محــور نحــوه و ضــرورت
بودجهبنــدی در انتخابــات مطالــب خــود را
ارائه کــرد .وی در ابتدا با اشــاره بــه تاریخچه
نحــوه تبلیــغ انتخابــات درگذشــته و تفــاوت
آن بــا تبلیغــات امــروز افــزود :بودجهبنــدی
در انتخابــات در ســه مرحلــه قبــل از شــروع
رســمی زمــان انتخابــات ،فعالیــت در زمان
رســمی انتخابات و بعــد از انتخابات تقســیم
میشود و شناســایی نیازهای زمانی ،وسعت
جغرافیایــی حــوزه انتخاباتــی ،رســانههای
فعال حــوزه انتخاباتی ،رســانههای فعال در
این حــوزه و شناســایی رقبــا و منابــع آنها از
مهمترین مراحل و عوامل مؤثر در بودجهبندی
انتخاباتی است .معمار ،درآمدزایی را در همه
مراحل تبلیغات انتخاباتی یک اصل دانســت
و گفت :ابتــدا باید منابــع مالی را شناســایی
کرد سپس حمایت احزاب و کمکهای مالی
دولت را مدنظر داشت .مهمترین منابع مالی
که به نامزدهــا کمک میکننــد در درجه اول
خانواده و اقوام هستند ،در مراحل بعد افرادی
که از انتخــاب نامزد مد نظر منتفع میشــوند

از او حمایــت مالــی میکننــد و در فــاز بعدی
نیــز گروهی وجــود دارنــد کــه نمیخواهند
نامــزد رقیــب پیروز شــود بــه همیــن دلیل از
نامزد طرف مقابــل حمایت مالــی میکنند.
این فعال حوزه تبلیغات انتخاباتی ادامه داد:
در مرحلــه اصلــی دوره تبلیغات یعنــی زمان
رســمی تبلیغــات ،برپایــی دفاتر و ســتادها،
شناسایی هزینههای تبلیغات ،نیروی انسانی
موردنیاز ،هزینههای حملونقل و جابه جایی
و هزینههای سخنرانیها باید دقیق شناسایی
و بهصورت رسمی برنامهریزی و مکتوب شوند
و سند بودجه انتخابات باید تنظیم شود.
•بررسی اهداف و شانس نامزدها

همچنیندرایننشست«محمدصادقیه»دیگر
فعال حوزه تبلیغاتــی انتخابــات در خصوص
مؤلفههایمهمسیاسی درتبلیغاتانتخاباتی
مطالب خــود را ارائه کــرد و گفــت :مهمترین
مسئلهایکهدربرنامهریزیتبلیغاتانتخاباتی
مدنظر است هدف نامزد از حضور در انتخابات
اســت ،در مرحله بعــد باید بررســی شــود که
شــانس نامزد برای پیــروزی در انتخابات چه
میــزان اســت .وی تهیــه یــک نقشــه راه برای
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راهانــدازی پویــش انتخاباتــی را یــک اصــل
دانست و گفت :در این راستا باید نقاط ضعف
و قــوت نامزدهــا شناســایی شــود و از طرفی
توجه به نقاط قوت و ضعف رقیب ،پیام و شعار
انتخاباتی ،تهدیــدات و راهحلهــای رفع آن،
هدفگیــری جغرافیایــی یــا جمعیتــی حوزه
انتخابیه و گروه های هدف از مهمترین مسائل
در خصــوص تبلیغــات انتخاباتی اســت .وی
افزود :دغدغهها و انگیزه نامزدها که برگرفته
از شعار انتخاباتی است باید برای جامعه هدف
و انتخابکنندگان در حوزه انتخاباتی تبیین
شــود .از ســویی باید چهرهها و افراد نخبه در
حوزهانتخابیهشناساییشوندوباآنهاارتباط
برقرار کرد .صادقیه تأکید کرد :به اعتقاد بنده
اگرچــه امروز شــاهد توســعه فضــای مجازی
هستیم اما هنوز قشر فرهیخته و نخبه جامعه
ارتباطشانبارسانههایمکتوبحفظشدهلذا
میتوانگفتتأثیروجایگاهرسانههایمکتوب
در جامعه کم نشده است و ضریب تأثیر خود را
حفظکردهاند،بههمیندلیلنامزدانتخاباتی
باید به این جامعه توجه ویژهای بهعنوانجامعه
هدفتأثیرگذاردرآرایانتخاباتداشتهباشد.
این فعــال تبلیغات سیاســی انتخابات گفت:
باید عوامل و ریشههایی که ممکن است باعث
شکســت نامزد در انتخاباتشــود شناســایی
شودوآنهارابهطورکلیبرطرفکردیاضریب
تأثیر آنها در جامعه هدف را کاهش داد .وی
همچنین برندســازی سیاســی نامزدها برای
انتخابات را یکی از عوامل موثر در ســبد آرای
انتخابات برشــمرد .شایان ذکر اســت در این
همایــش همچنین تعــدادی از فعــاالن حوزه
تبلیغات انتخاباتی اســتان نظــرات و تجارب
خود را در دورههای مختلف انتخاباتی استان
مطرح کردند.

اخبار
فرهنگی

همایش کاروان های پیاده
 21استان در مشهد برگزار می شود
همایــش بــزرگ مدیــران و معاونــان کاروان های
زیارتی پیاده سراســر کشــور با حضور  1000نفر
از مدیران و معاونان کاروان های پیاده  21استان
کشور در مشهد مقدس برگزار می شود.
ســخنگوی جمعیــت خدمــت گــزار زائــران پیاده
امامرضا(ع) با بیان این خبر گفت :در این همایش،
مدیران کاروان های زیارتی بــا نحوه اداره کاروان
هــا و چگونگــی بهــره وری از امکانــات رفاهــی و
خدماتی و درمانی ایستگاه های صلواتی بین راهی
آشنا می شــوند« .حســین رضایی» افزود  :قطعی
شــدن ثبتنــام در ســامانه  ،Zaerin8.irمنــوط
به ارائــه اصل معرفــی نامــه کاروان از فرمانداری،
بخشــداری یــا ســازمان تبلیغــات اســامی محل
اقامت و تحویل یک قطعه عکس به مسئول ثبت نام
در محل برگزاری همایش خواهد بود.
شایان ذکر است ،این همایش پنج شنبه چهارم مهر
ماه از ساعت  7تا  14در فرهنگسرای زیارت مشهد
برگزار خواهد شد.

مراسم مازنی های مقیم مشهد
به یاد شهید هاشمی نژاد
جمعــی از ایثارگــران مازندرانــی مقیــم مشــهد،
در آســتانه فرا رســیدن ســالروز شــهادت آیت ا...
عبدالکریــم هاشــمی نــژاد محفلــی را بــه یــاد آن
شــهید اهل بهشــهر برگزار می کنند .ایــن برنامه
ها از امشب به مدت پنج شب در حسینیه قاسم بن
موسی بن جعفر(ع) برگزار خواهد شد و همزمانی
آن با دهه سوم محرم و ایام شهادت امام سجاد(ع)،
حال و هوای معنوی آن را دوچنــدان خواهد کرد.
در این محفل یاد و خاطره محب اهل بیت(ع) زنده
یاد «حاج قاسم علیجان نژاد مازندرانی» نیز گرامی
داشته خواهد شد.
حسینیه قاسم بن موســی بن جعفر(ع) در خیابان
صاحب الزمــان  ،4منوچهــری شــمالی  15واقع
شده است.
شــایان ذکر اســت همچــون ســال های گذشــته،
شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان نیز
مراســم بزرگداشــت ســی و هشــتمین ســالگرد
شهادت شــهید جوانمرد فاضل ،آیت ا ...هاشمی
نــژاد را در مشــهد مقدس برگــزار خواهــد کرد که
اطالعــات تکمیلــی آن در روزهــای آینــده اعالم و
منتشر خواهد شد.

