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محرم امسال ایران یکپارچه
حسینیهسیدالشهدا(ع)شد

چهلمینسالگرددفاعمقدس
و رسانه ها

•راهبردها و راهکارهای رسانه ای در حوزه
دفاع مقدس

دواصلدرحوزهدفاعمقدسبایدنصبالعینرسانهها
باشد؛نخستجلوگیریازتحریفودیگریجلوگیری
ازفراموشیآن.
 «روایت صادقانه از دفاع مقدس» و پرهیز از افراط درجبهه خودی و تفریط در جبهه دشمن به باورپذیری و
اقناعافکارعمومیکمکمیکند.
 عبــارت «دفاع مقدس» به جــای «جنگ تحمیلی» بادقتوحساسیتدررسانههااستفادهشود.
تغییرنگرشجامعهخاصهنوجوانانوجوانانبهدفاعمقدس و رزمندگان این حماســه عظیم که تحت تاثیر
سمپاشیهاوشبههزاییهایرسانههایمعاند،آسیب
فراوانیدیده اند،ازمهمترینوظایفرسانههاست.
 شــبهات متعدد در حوزه دفاع مقدس که در ســطحجامعهبارهازاییدهمیشود،بایدپاسخمستدلوقانع
کنندهدریافتکند.
«ایمانبهخدا»و«عملصالح»پیشنیازیبرایخلقِ
معجزات نشدنی در جامعه کنونی است؛ همان گونه
کهدردفاعمقدسشاهدآنبودیم وبایدمدامازسوی
رسانههایادآوریوتاکیدشود.
 پیشرفت های صنایع نظامی و دفاعی ایران در سالهای اخیر و قــدرت بازدارندگی قابل توجــه نظام ،در
رسانههابهرخکشیدهشود.
پیشرفتهایعلمیوتکنولوژیککشورفارغازحوزهنظامیودفاعیکهبهبرکتدفاعمقدسدرحوزههای
مختلفحاصلشدهاست،دررسانههابرجستهشود.
 کلیدواژه هایی چون عزت ،اقتدار ،اعتماد به نفس،دفاعازوطن،ایثار،غیرت،وحدت،مقاومتوشهادت
بایدبهشیوههایمختلفدررسانهها،غبارروبیشود.
 «نخبگان شــجاع» و غالب ًا جوان در دفاع مقدس بایدبیش از پیش به جامعه معرفی شــوند و به پشتوانه آن،
فلسفهتاکیدرهبرمعظمانقالببرجواناندربیانیهگام
دومانقالباسالمی،بیشترتبیینشود.
آثارهنریمعطوفبهدفاعمقدسبایدبهبهتریننحووهنرمندانه،دررسانههابهخصوصصداوسیمامعرفی
شودتاحقهشتسالدفاعمقدسوقهرمانانواقعی
سرزمین،تاحدیاداشود.
 اســتفاده از شــیوه هــای نویــن و فضــای مجــازی وقالب هــای فاخــر رســانه ای مانند موشــن گرافیک،
اینفوگرافیک ،کمیــک اســتریپ و  ...در حــوزه دفاع
مقدسموردتاکیداست.
 ظرفیت های فــراوان دفاع مقدس در حوزه نشــاطمعنــوی و طنــز اجتماعی خاصــه در بیان خاطــرات و
اتفاقاتجذابنبایدنادیدهگرفتهشود.
 اســتمرار ،تداوم و پویایــی فرهنگ ایســتادگی ازمبارزان انقالب اســامی تا رزمندگان هشــت سال
دفاع مقدس ،تا مدافعین حرم و مدافعان ســامت و
همچنین رزمندگان جبهــه فرهنگی انقالب باید به
شکل مطلوب در رسانه ها تبیین شود.

شهردارمشهدازاجرای 3پروژهمهم
پسازتحویلپادگانارتشخبرداد:

رئیسکمیسیونشهرسازیشورایشهراعالمکرد:

فضایسبز
پادگانارتش
«شهرباغ»میشود
شهردارمشهد،بااشارهبهفضایسبزپادگانارتشگفت:
پس از تحویل پادگان ارتش به شــهرداری مشــهد ،فضای
سبزواقعدرپادگانراتبدیلبه«شهرباغ»خواهیمکرد.به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدرضا
کالییدرجلسهبامدادیبررسیپروژههایبزرگمقیاس
منطقه  8کــه با حضــور جمعی از اعضای شــورای شــهر،
معاونان شهردار و مدیران شهری برگزار شد ،اظهار کرد:
یکی از پروژه های در حال اجرا در منطقه ،8احداث پارک
جنگلیحدود 28هکتاریدراراضیآبشاراست،اینپارک
که در ضلع جنوبی بولوار ارتش جانمایی شده است ،نه به
صورتپارکشهریبلکهبهصورتفضایسبزکوهستانی
وجنگلیبرایاستفادهمردماحداثخواهدشد.شهردار
مشهدبابیاناینکهپیوستزیستمحیطیاینپروژهباید
هرچهسریعترتهیهومطالعاتآنانجامشود،تصریحکرد:
زمان بندی اجرای این پــروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار
اســت و باید هرچه ســریع تر به جمع بندی نهایــی در این
خصوصبرسیم.کالییگفت:یکیدیگرازموضوعاتمهم
منطقه، 8مسئلهاراضیمحدودهپادگانارتشاستکهسه
پروژهاصلیبرایآندرنظرگرفتهشدهویکیازاینپروژهها
تبدیلفضایسبزپادگانارتشبه«شهرباغ»درمساحتی
حدود 30هکتاراست.فضایسبزپادگاندارایدرختان
ارزشمندیاستکهمیتواندبهشکلباغبرایاستفادهدر
اختیار مردم قرار داده شــود .شهردار مشهد به بازگشایی
محورمالصدرابهعنوانپروژهدوممرتبطبامحدودهپادگان
ارتش اشاره و تصریح کرد :بر اساس طرح های ترافیکی و
شهری،مسیرشهیدفیاضبخشبابازگشاییانتهایمحور
مالصدرابهبولوارنامجومتصلخواهدشدکهمطالعاتآن
بایدهرچهسریعترانجامشود.کالییگفت:سومینپروژه
ایکهدرمحدودهپادگانارتشدراولویتقراردارد،ایجاد
موزه مشهد در این محل است ،در بخشی از پادگان ارتش

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

از رویدادهــای حماســی افتخارآمیــز ملــت ایران،
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی حماسه
هشت ســال دفاع مقدس و نقش و جایگاه برجسته
آن بوده که در تاریخ ایران اسالمی همواره پرفروغ
و جاودانه است .این حماسه یادآور ایثارگری های
مردمانی اســت که حفظ حیات انقالب اســامی و
ارزش های آن و پاسداشت وطن و زنده نگاه داشتن
عزت و شــرف و آرمان و دفاع از خــاک و کیان را در
پرتو پیروی و لبیک به ندای رهبری دینی و اسالمی،
وظیفه دینی و ملی و افتخار و عزت خود دانسته و در
این راه با جان فشانی و شهادت طلبی  ،برگی زرین
و ماندگار برای همیشه در تاریخ پر فراز و نشیب ملت
بزرگ ایــران آفریدند .ضرورت دارد برای همیشــه
این رویداد بزرگ  ،زنده و برجسته حفظ و بیان شود
و با بازخوانــی و انعکاس آثــار و دســتاوردهای آن،
نســل های بعدی بتوانند این برگ از تاریخ کشور و
انقالب اسالمی را به خوبی بشناسند و درک کنند
و از آن درس و الگو بگیرند و همواره با عزت و افتخار
از آن یاد کنند.
اگرخواهانتأثیرگذاریمنطقیبرنسلحاضرهستیم،
بایدبازباننسلامروزباآنهاارتباطبرقرارکنیم.گاهی
زبان را به شــیوهای در نوشــتار خود بــه کار میگیریم
که گویا نیت کردهایم از یک رزمنده یا شهید «قدیس»
بسازیم .قاعدت ًا نسل جوان هنگامی که با چنین شیوه
تبلیغــی مواجه شــود ،احســاس میکند رســیدن به
جایگاه آن شــهید یا همذات پنداری با آن غیرممکن و
ناشدنیاست.

آیتا...علمالهدیدرآیینتجلیلازخادمان
هیئتهایدههاولمحرم:

سهسولهقدیمیبهمساحت3هکتاروجودداردکهیکیاز
آنهامتعلقبهدورهقاجاراست،درکناراینسولههاتونلی
وجود دارد که به باشــگاه افســران و خیابــان ارگ منتهی
می شــود ،این مجموعه می تواند به عنــوان گذر تاریخی و
موزه مشهد استفاده شود .وی در خصوص باغ موزه دفاع
مقدسنیزگفت:درپروژهباغموزهدفاعمقدسبهفضاهای
عمومی به ویژه پارکینگ هم نیاز داریم که این موضوع نیز
بایددردستورکارقرارگیرد.
•همراهیوتعاملارتشباشهرداریبرایرهاسازی
اراضیپادگان

همچنین فرمانده قرارگاه منطقه ای شــمال شــرق نزاجا
در این زمینه و در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» درباره
اقدامات ارتش برای در اختیار قــراردادن اراضی پادگان
گفت:یکمقداریتغییرات(درطرحانتقالپادگان)وجود
داشت و ما این تغییرات را انجام دادیم و این تغییرات مورد
تاییدماوشهرداریهمبود،دوبارهبهتهرانارسالکردیم،
باز برگشــت خورد ،مشــاور ما طرح را آماده کــرد و به اداره
راه و شهرسازی ارسال کردیم تا آن ها هم به شورای عالی
شهرسازیومعماریارسالکنندوماهیچمشکلیدراین
زمینهنداریم.امیرآذریانافزود:تابهحالهرکاریازعهده
ما در رهاسازی پادگان برآمده اســت انجام دادیم ،در این
زمینه تعامل خوبی با شهردار و شورای شهر مشهد داریم.
ویتصریحکرد:مصوبهشورایعالیشهرسازیومعماری
به ما ابالغ نشــده اســت ،هفته گذشــته نیز جلســاتی را با
شهردارداشتیموازویتشکرمیکنیمکهدرشهرخوبکار
میکنند.ویتاکیدکرد:راهوشهرسازیبایدتصحیحات
طرحرادوبارهبهشورایعالیشهرسازیومعماریارسال
کند تــا تصویب شــود ،اگر در شــورای عالی شهرســازی و
معماریایرادینگیرند،مشکلدیگریوجودندارد.

 14تا 20هزار رای
قلعبنایاجرانشدهدرمشهد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شــورای شهر مشهد گفت:
بخشزیادیازآرایقلعبناقابلیتاجرانداردچراکهتبعاتاجتماعی
دارد ،همچنین تعداد آرای قلع بنا بســیار زیاد است ،هم اکنون بین
 14هزارتا 20هزاررایقلعبنادرکمیسیونهایماده 100مشهد
صادرشدهکهدرسالهایگذشتهاجرایینشدهاست.محمدهادی
مهدینیا در گفتوگو با ایســنا افزود :بخش زیادی از این رایها در
مناطق2تا7شهرداریبودهاستکهمناطقکمبرخوردارشهرمشهد
هستند.درگذشتهبهاینمناطق،مناطقحاشیهنشینگفتهمیشد
چراکهدربیرونازمحدودهشهربودنداماامروزهحاشیهنشیننیستند
ودرداخلمحدودهشهرهستند.
وی همچنیــن درخصــوص خانههای هوایــی گفت :باتوجــه به این
که حجــم این ســاختمانها و ســاخت و ســازها زیــاد اســت ،قانون
ماده100دراینخصوصبرایبرخوردضمانتاجراییزیادیندارد.
خانههای هوایی به این شکل ایجاد می شود که مالک خانههایی که
درگذشتهدویاسهطبقهساختهشدهاند،طبقهبعدیاینساختمان
را یا خود میسازد یا این که امتیاز پشتبام را به فرد دیگری به شرط
ســاخت و ســاز غیرمجاز میدهد .مهدینیا درباره حقوق مالک در
یها،
خصوصساختخانهنیزگفت:طبقماده 100قانونشهردار 
همهمالکانداخلومحدودهشهربایدبرایساختوسازازشهرداری
مجوزدریافتکنند،اگرمالکیپروانهدریافتنکندیابرخالفپروانه
بسازد ،طبق ماده  100قانون شهرداریها باید پرونده تشکیل و به
کمیسیونماده 100ارسالشود،کمیسیونماده 100نیزبراساس
قانون ذکر شده ،دســتور قلع بنا یا حکم به دریافت جریمه میدهد،
این پروندهها معمــوال رای قلع بنــا دریافت میکنند و بــرای این که
ساختمانپلمبشود،پروندهبهدادگستریفرستادهمیشودامادر
عمل،بخشزیادیازاینساختمانهافکپلمبمیشود.مهدینیا
درخصوصتاثیرتعرفههایساختدرپدیدهخانههایهواییاظهار
کرد :تعرفههای ســاخت و ســاز در جلوگیری از ســاخت و سازهای
غیرمجازوخانههایهواییاثرگذارنیست،درصدتعرفههایساخت
و ساز مشخص است ،تعرفههای پایانکار از میزان افزایش قیمتی که
درسال 99اتفاقافتاده،کمتراست.وییادآورشد:میانگینقیمت
تعرفههای ما از میانگین تورم در ســال 99پایینتر است ،برای رفاه
حالشهروندانمیزانتعرفهساختوسازدرسال 99راکمترازسال
 96تا 98درنظر گرفتیم .علت کاهش قیمت تعرفه این بود که فشار
کمتریبهمردمواردشود.

 3دانشآموزاستاندرجمعبرترینهایکنکور99
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :سه نفر از دانشآموزان استان موفق به
کسب رتبههای برتر کنکور  99شدند .قاسمعلی خدابنده در گفت و گو با ایرنا افزود:
براساساعالماسامینفراتبرترکنکورسراسریدانشگاههاتوسطسازمانسنجش،
«علیانصاری»ازمشهدموفقبهکسبرتبهسومگروهآزمایشیعلومریاضیوفنیشده

رتبه  ۳کنکور ریایض :مطالعه
روزانه داشمت به جای اتالف
وقت در فضای مجازی

رتبه  ۳کنکور ریاضی  ۹۹بــا بیان این
کهانتظاررتبهتکرقمینداشتم،اظهار
کرد :وقتم را صرف فضای مجازی نکردم و تمام تالشــم این
بود در کنار مطالعه روزانه ،تفریحاتی هم داشته باشم .علی
توگو با تســنیم تصریح کرد :ســعی کردم در
انصاری در گف 
هفت ماه اول سال تمام کتابها را به صورت عمیق مطالعه
کنمودرماههایباقیماندهصرفافقطمروریداشتهباشم.
ویافزود:بهترینروشیکهبرایکنکوروجودداردبهنظرمن
روش مطالعه درست و تست زدن زیاد است ،تعداد زیادی از
دوستانمنبودندکهبیشتردرسخواندندولیروشمطالعه
درست نداشتند .انصاری با اشــاره به این که به کالسهای
کنکورنمیرفتم،گفت:ازکنکورهایآزمایشیبرایارزیابی
استفاده میکردم تا نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنم.
انصاری ،رشته انتخابی خود را مهندسی پزشکی بیان کرد
وافزود:دانشگاهشریفرابرایتحصیلانتخابمیکنم.

است،همچنین«محمدقاسمی»ازمشهدرتبهدهمگروهآزمایشیعلومانسانیو«رضا
ابراهیمی»ازشهرستانسبزوارنیزرتبهچهارمگروهآزمایشیزبانهایخارجیراکسب
کردهاند.شایانذکراستدانشآموزاناستاندرکنکورسالگذشتهموفقبهکسبدو
رتبهبرتردرکنکورسراسریدانشگاههاشدند.

رتبه 4کنکورزابن:هتدیدکروانبرای
من تبدیلبهفرصتشد

کالته/دانــش آموز ســبزواری که در
آزمونسراسریدررشتهزبانتوانست
رتبهچهارمراکسبکند،میگویدتهدید
ایام کرونــا را با افزایش زمان مطالعه بــه فرصت تبدیل کرده
است .رضا ابراهیمی در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان
اینکهدرآزمونسراسریرتبهچهارمرشتهزبانو ۳۰رشته
تجربی را کســب کرده اســت ،افزود :انتظار کسب این رتبه
ها را داشــتم .وی افزود :ویروس کرونا در میزان مطالعه من
تاثیر مثبتی داشت و تهدید کرونا را برای موفقیت در آزمون
به فرصت تبدیل کردم ،در یک ماه و نیــم مدت تعویق آزمون
سراســری بیشــتر منابع آزمون را مطالعه و تمریــن کردم تا
توانستم به منابع آزمون تســلط پیدا کنم .در دوران مدرسه
روزانه هفت ساعت مطالعه داشــتم اما پس از مدرسه ،زمان
مطالعهرابهروزانه ۱۰تا ۱۱ساعتافزایشدادم.اوهمچنین
درباره این که کدام رشــته و دانشگاه را انتخاب میکند؟ نیز
گفت:پزشکیدانشگاهتهرانراانتخابمیکنم.

رتبه  10کنکور انساین :تهنا اب
آموزشهایمدرسهموفقشدم

مسلمی /محمد قاسمی دانش آموز
مشــهدی که رتبه دهــم کنکــور علوم
انسانی را کسب کرده توانســته تنها با
آمــوزش های مدرســه بــه موفقیت برســد .او به «خراســان
رضوی» ،از اســترس به تعویق افتادن کنکور به دلیل کرونا
گفت و اظهــار کرد :هدفی که داشــتم با کمک پــدرو مادرم
محقق شد .قاسمی که به گفته خودش عالقه مند است در
رشتهعلومقضاییدانشگاهتهرانتحصیلکند،افزود:روزانه
بهطورمتوسط 5تا 6ساعتمطالعهمیکردموبابرنامهریزی
که برای مطالعه داشتم انتظار داشــتم رتبه خوبی را کسب
کنموبههدفخودمیعنیخوشحالیپدرومادروتحصیلدر
رشته مورد عالقه ام برسم .از او درباره این که از کالس های
کنکوری که تبلیغــات زیادی هم می کنند ،اســتفاده کرده
است یا خیر سوال کردم که گفت :من اصال از این کالس ها
استفاده نکردم و تنها با آموزش های مدرسه و چند تا آزمون
بهاینموفقیترسیدم.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان در مراســم تجلیل از
خادمین هیئــت های دهــه اول محرم گفت :شــما
عزیزان همــت کردید و نوکــری خودتــان را در این
شــرایط ویژه به باالترین ســطح رســاندید و به گونه
ای عمل کردیــد که مجلس عزای امام حســین (ع)
از خانه هــا به داخل کوچه ها و خیابان ها کشــیده و
محرم امسال ،ایران یکپارچه حسینیه سیدالشهدا
(ع) شــد .بــه گــزارش  ، Alamolhoda.comآیت
ا ...علــم الهدی تصریــح کرد :همه دل ها عشــق به
اهل بیت (ع) دارند که بستگی به نحوه بیان فضائل
آنان دارد .نوکران اهل بیــت (ع) دالل محبت اهل
بیت هســتند که دل ها را به دنبال خانــدان نور می
کشند و وظیفه دارند که همه دل ها را به سمت اهل
بیت بکشانند .امام جمعه مشــهد افزود :برادران و
خواهران شــما جواب مظلومیت اهل بیت پیامبر را
این روزها دادید ،دهه آخر صفر دهــه ویژه ای برای
اثباتنوکریمابهساحتمقدساهلبیت(ع)است
که نیازمند همراهی شماســت تا با برقراری تکایا و
رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم مهمان داری
عزاداران را هرچه باشکوه تر انجام دهیم.

شهردارمنطقهثامنمشهدمطرحکرد:

توسعه2برابری فضاهای مذهبی
اطراف حرم در 3سال اخیر

شهردار منطقه ثامن گفت :طی سه سال اخیر بیش از
چهار هزار و  560مترمربع فضــای مذهبی جدید در
منطقهثامندردستانجاماستکهاینرقمدوبرابرکل
دورهاجرایطرحاست.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،نعمتی در بازدید حجت االسالم
احمدزاده،مدیرکلاوقافوامورخیریهاستانازبرخی
پروژ ه های مذهبی و مســاجد در حال ساخت و برخی
رقباتوقفیموجوددرمحدودهاجراییطرحنوسازی
و به ســازی بافت پیرامــون حرم مطهر رضــوی ،اظهار
کرد :پس از آغاز اجرای طرح نوسازی و به سازی بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی ،دو مسجد امام هادی(ع)
و امام خمینی (ره) واقع در قطاع ســه ،محدوده بولوار
شهید شوشتری (شارستان قطاع ســه) ساخته شده
اســت .وی با اشــاره به این که هم اکنون مســجد امام
صادق (ع) در حاشــیه بولوار رضوان ،مسجد صاحب
الزمان (عج) در حاشــیه بولوار شــهید حاجی حسنی
کارگر ،مسجد ارشــاد در محدوده شارستان و مسجد
حاجفرهاددرحاشیهکوچهمخابرات،درحالساخت
اســت ،افزود :از ابتدای فعالیــت دوره پنجم مدیریت
شهریوباتوجهبهتاکیدبرموضوعتسریعدرگسترش
امکانات رفاهی اطراف حرم و به ویژه فضاهای دارای
کاربری مذهبی و فرهنگی ،طی ســه سال اخیر بیش
از چهار هزار و 560مترمربع فضای مذهبی جدید در
منطقه ثامن در دســت انجام این رقم دو برابر کل دوره
اجرایطرحطی 25سالگذشتهاست.

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهری:

ساعتفعالیتقطارشهریمشهد
تغییرنمیکند

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهریشهرداری
مشهد ،با اشــاره به تغییر ساعت رسمی کشــور از ۳۱
شــهریور گفت :ســاعت فعالیت خطوط قطار شهری
مشــهد تغییر نخواهد کرد .بــه گزارش پایــگاه اطالع
رسانی شــهرداری مشــهد ،وحید مبین مقدم ،اظهار
کــرد :خدمترســانی خطوط یــک و  2قطار شــهری
همچون روال گذشته از ســاعت ۶تا ۲۲ادامه خواهد
داشتوتغییرنخواهدکرد.

