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تقارن عاشورا و روز خبرنگار
دیروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ هجری شمسی، مصادف بود با دهم 
محرم الحرام ۱۴۴۴ هجری قمری؛ تقــارن روز خبرنگار با 
عاشورای حســینی. به همین دلیل، کسی زبانش به تقدیر 
از زحمات اصحاب رســانه باز نشــد که حق هم همین بود. 
همه  چیز تحت الشعاع ایام ســوگواری سیدوساالر شهیدان 
عالم قرار دارد این روزها؛ در غم مظلومیت حسین زهرا)س( 
که یادآوری سالروز شهادتش، خود مهم ترین خبر دیروز عالم 

هستی و کائنات بود. 
حسین)ع( دیروز خبر اول بود؛ تیتر یک. این نشان می دهد که 
حسین)ع( هنوز زنده است. باور زنده بودن حضرت اباعبداهلل 
ایجاب می کند که باورها و اعتقــادات این آقا را نیز گرامی و 
محترم بداریم؛ هر کس به نوبه  خود. برای اهالی قلم، رعایت 
آنچه حسین سرمشق قرار داد، البته بسیار پراهمیت است؛ 
آن هم در روزگار امروز که رسانه، تأثیری فراتر از همیشه در 

رویدادها و رخدادهای اجتماعی ایفا می کند. 
اینکه درست بنویسیم؛ به حق بنویسیم؛ آنجا که حرف حق 
است، باشرافت و شجاعانه بنویســیم و از تبعات حق گویی 
نهراسیم؛ آنجا که احساس می کنیم نوشته ها و حرف هایمان 
به غرض و منیت آغشته اســت، قلم را کنار بگذاریم تا باعث 
گمراهی اذهان عمومی نشویم. جایی که باید احقاق حق شود، 
سینه سپر کنیم و چشــم و گوش واقعی جامعه و زمانه مان 
باشــیم و بدون هراس از نامالیمات و مالمت های احتمالی، 
مرگ ســرخ قلم را به ادامه حیات بی ثمر یا منفعالنه رسانه 
ترجیح دهیم. حسین زهرا)س( هنوز زنده است و صحرای 
زندگی، یا می تواند کربُ بالیی دیگر باشد و یا ارض برهوت 

بی ثمر.
 اصحاب رسانه امروز هم می تواند خود را در کربُ بال متصور 
شود و برای به کرسی نشاندن ایده اباعبداهلل و تبیین فلسفه 
شهادت او و یاران باوفایش، شمشیر بزند. شمشیر امروز، قلمی 
است که باید درست روی صفحات تاریخ بچرخد و حرف حق 
را جاری سازد. تقارن سالروز شهادت امام حسین)ع( و روز 
خبرنگار که دیروز رخ داد، می تواند معانی خاص خود را  در بر 

داشته باشد؛ به شرط آنکه اهل تعقل باشیم.

نیم نگاه

شور حسین ع است چه ها می کند
خبرنگاران، بخش جدایی ناپذیر 

مدیریت شهری
 نامگذاری روز ۱۷مــرداد به عنوان روز 
خبرنــگار عالوه بــر بزرگداشــت یاد و 
خاطر شــهید محمود صارمی، خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در 
حادثه تروریستی کنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان، 
فرصت مغتنمی است تا به جایگاه خبرنگار و اهمیت و نقش 
آنها در امور اجتماعی و به ویژه زندگی شهری پرداخته شود. 
از دوره دوم شورای اسالمی شهر تهران که افتخار عضویت در 
آن دوره را داشتم، خبرنگاران شریف و پرتالشی در جلسات 
شــورا حاضر می شــدند، گرچه در آن روزها فضای مجازی 
وجود نداشــت و تالش خبرنگاران بیشــتر در رسانه ملی و 
چندین رسانه مکتوب منعکس می شــد، اما خبرنگاران در 
آن ایام همچون این روزها و چه بسا بسیار پیگیرتر، مسائل 
و دغدغه های شــهری را پیگیری و دنبال می کردند. جنس 
موضوعات شــهری و کارکرد مدیریت شــهری و شــوراها 
به گونه ای است که با زندگی شــهروندان ارتباط مستقیم و 
تنگاتنگ دارد و از این رو از همان ابتدا رابطه میان خبرنگاران 
و اعضای شورا و مدیران شهری رابطه ای دوطرفه و محترمانه 

بوده است. 
خبرنــگاران شــریف و دغدغه منــدی را می شناســم که 
سال هاســت در این حوزه قلم می زننــد و تالش می کنند 
مسائل، چالش ها و مشــکالت شــهری را به مدیران شهر 
منعکس کنند. اعتقاد دارم حضور خبرنگاران در حوزه های 
مدیریت شهری و رصد مسائل شورا و شهر، تأثیر مهمی در 
بهبود عملکرد هر دو نهاد شورا و شهرداری داشته است. در 
دوره چهارم در جلسات متعدد، خبرنگاران شهری به صورت 
تنگاتنگ با اعضای شورا بر بســیاری از پروژه های شهری، 
نظارت و حضور مؤثر داشــتند. کثرت حضور خبرنگاران در 
این سال ها به گونه ای است که کمتر برنامه، جلسه و بازدیدی 
را می توان بدون حضور خبرنگاران تصور کرد و خبرنگاران 
حوزه شــهری به مثابه همکاران مــا در مجموعه مدیریت 
شهری به بخش جدایی ناپذیر بدنه شــورا و شهرداری بدل 
شده اند. این رابطه حســنه و دو طرفه در دوره های مختلف 
حضورم در شورا مشــهود بوده و پربیراه نیست اذعان کنم 
نکته ها، مســائل و دانســتنی هایی از خبرنگاران می توان 
آموخت. در سال های اخیر به دلیل گسترش فضای مجازی، 
نهادینه شدن مطالبه گری و پرسشگری و تسهیل ارتباطات و 
اطالع رسانی، کیفیت و کمیت خبرنگاران افزایش چشمگیری 
داشته است؛ از این رو شاید فرصت کمتری برای ارتباط عمیق 
با خبرنگاران محترم شهری به روال سابق پیش آمده باشد، 
اما رویکرد مجموعه شورای ششم و البته دوره های قبلی که 
اینجانب در آنها حضور داشته ام، رویکردی تعاملی و دوطرفه 
با خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده اســت و لذا از نزدیک با 
دغدغه ها، مشکالت، حرف ها و درددل های پیشروان آگاهی 

و دانایی آشنا شده ام.
پرداختن به مشکالت و دغدغه های خبرنگار محدود به این 
ایام نیست و بر مسئوالن فرض اســت که قدم های جدی و 
محکمی، هم در زمینه امنیت شغلی خبرنگاران و هم معیشت 
آنها بردارند. سال هاست در چنین ایامی قول ها و وعده هایی 
به خبرنگاران داده می شــود، اما مشــکالت آنان همچنان 
پابرجاست و باید تدابیر بهتری از ســوی مسئوالن ذیربط 
اندیشیده شود. در طول دوران حضورم در شورا در دوره های 
مختلف، خبرنگاران دلســوز و متعهد را همچون مشاورانی 
آگاه و خبره دیده ام که عالوه بر رصد مسائل شهری، ایده ها 
و نظرات سازنده ای را مطرح می کنند. بر خود الزم می دانم 
روز خبرنگار را به این قشــر زحمتکش، متعهد و فرهیخته 
تبریک بگویم. امیدوارم مجموع عملکرد شــورا و شهرداری 
در کنار ایفای رســالت خبرنگاری، روزهای بهتری را برای 

شهروندان رقم بزند.

مهدی هدایت
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
تاکنــون مقدمــات ســاخت ۵۰هــزار 
واحــد مســکونی در تهــران فراهــم 
شــده اســت. به تازگی در همین راستا 
تفاهمنامه هــای ســاخت ۹هــزار واحد 
مســکونی در راســتای اجرای مصوبات 
قــرارگاه تأمیــن مســکن در پایتخت به 
امضا رسید. این تفاهمنامه ها در واقع 
3تفاهمنامــه بین ســازمان نوســازی و 
»گــروه مشــارکت انصــار«، »تعاونــی 
مســکن ایثارگــران غــرب« و »تعاونــی 

سپاشهر« است.

سید جالل ملکی
سخنگوی سازمان آتش نشانی 

شهرداری تهران
سازمان آتش نشانی تهران برای کمک 
در مهار آتش سوزی گسترده در منابع 
نفتــی کشــور کوبــا آمادگــی دارد. بــر 
اثــر توفــان شــدید و اصابــت صاعقــه 
بــه یــک تانکــر نفتــی در کشــور کوبــا، 
آتش ســوزی گســترده رخ داده و ایــن 
حادثه باعث انفجار تانکرهای همجوار 
و  آســیب جــدی بــه 121نفــر و ناپدیــد 

شدن 17آتش نشان شده است.

کشــور  مهندســی  نظــام  سرپرســت 
درخصــوص مطالعــات ۶۰۰صفحــه ای 
انجام شــده بعد از بــروز حادثه پالســکو 
توضیحاتــی داد و گفــت: مطالعــات مــا 
در قالب مقاالت در اکثر کشــورها چاپ 
شده و مرجع شده است. حمزه شکیب 
اعالم کرد: اما مطالعــات ۶۰۰صفحه ای 
مــا در کتابخانــه اســت و کســی از آن 
استفاده نمی کند.   البته قرار است از این 
مطالعات برای چند ساختمان به صورت 
پایلــوت اســتفاده شــود و همــکاران 
ســازمان های آتش نشــانی و مدیریــت 

بحران نیز اعالم آمادگی کرده اند.

مدیر امور عشایر استان تهران با اشاره 
بــه اینکــه پــس از ســیل اخیــر حــدود 
۵۰۰کیلومتــر از مســیرهای عشــایری 
اســتان تهران تخریب و مســدود شد، 
از بازگشایی 2۵۰کیلومتر از مسیرهای 
عشایری خبر داد و گفت: در این سیل 
عشــایر 2۰میلیــارد تومــان خســارت 
دیده انــد. فرشــید ذبیحــی اضافــه 
کــرد: در ایــن ســیل بیــش از 3۰۰رأس 
دام عشــایری تلــف شــده و بیــش از 
۵۰۰هکتار از مــزارع و مراتع عشــایری 
نیز دچار آسیب و خسارت شده است.

600
صفحه

20
میلیارد

نقل قول 

عدد خبر

مهدی چمران؛ رئیس شورای اسالمی تهرانیادداشت

حمید هیدارن؛ روزنامه نگار
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 اتوبوس های باکیفیت
نیمه دوم سال از راه می رسند

 راه های تأمین اتوبوس شــهری 

ساده به نظر نمی رســد. تامین حمل ونقل
منابــع مالــی بــرای خریــد 
اتوبوس هــای جدید و همچنیــن اورهال کردن 
اتوبوس های فعلــی از ضروری ترین فعالیت های 
شرکت واحد اتوبوسرانی شــهر تهران محسوب 
می شود. زیرا وضعیت  اتوبوس های شهری مناسب 
نیســت و به گفته معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شهرداری تهران، باید عقب ماندگی ها در این حوزه 
جبران شود. سیدمجتبی شفیعی با اشاره به اینکه 
برای بهبود شــرایط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
پیگیر چند پروژه به صورت همزمان هســتیم، به 
شهر گفت: »به این نتیجه رسیده ایم که مؤثرترین 
روش برای جبران عقب ماندگی ها در حمل ونقل 
عمومی شــهر تهران طی برنامه ای میان مدت، 
تقویت سامانه اتوبوسرانی است.«  او با بیان اینکه 
این معاونت از چند مسیر درحال پیگیری افزایش 
ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی  است، ادامه داد: »بعضی 
رسانه ها وارد این موضوع شدند که چرا شهرداری 
باب ورود اتوبوس کارکرده اروپایی به پایتخت را 

بازکرده است. باید از زیر سنگ هم که شده برای 
شــهروندان اتوبوس خریداری کرد. اتوبوس های 
موجود بسیار فرسوده هستند؛ به نحوی که با وصله 
و پینه و هزینه های بسیار باال در تعمیر و نگهداری، 
ناوگان فرسوده موجود را ســرویس و سرپا نگه 
می داریم.«  شــفیعی همچنین درباره وضعیت 
اورهال اتوبوس های شهری گفت:  »امسال اورهال 
۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس محقق نمی شود اما 
هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای امسال پیش بینی 
و هدف گذاری شده است. البته قرارداد اورهال بین 
شرکت واحد اتوبوســرانی و خودروسازان منعقد 
شده و به سرعت منابع آن پرداخت می شود؛ البته 
بخشی از اورهال مربوط به بخش خصوصی است 
که اعالم آمادگی کرده اند خودشان اورهال را انجام 
دهند و از بخــش یارانه ای کــه ماهانه پرداخت 
می شود، سهم آورده شان جبران شود.« او تأکید 
کرد: »در مجمــوع ۳ کانال تأمیــن منابع مالی 
)شهرداری منابع نقد و غیرنقد، صندوق کارآفرینی 
امید و دولــت، بخش خصوصی( بــرای اورهال 
اتوبوس ها به صورت موازی درحال پیگیری است.«

خردساالن و کودکان در شب ها و روزهای تاسوعا و عاشورا همراه با والدین 
خود در مراسم عزاداری شرکت داشتند. در روز جمعه -که متعلق به طفل 
شهید کربال علی اصغر)ع( بود- هم اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان 

در شبستان مصالی امام خمینی)ره( از ساعت 8 تا 9:30 برگزار شد. 

مراسم مشعل گردانی هر 
سال از هشتمین روز محرم 
آغاز می شود و تا شب عاشورا 
ادامه می یابد. این مراسم 
را نجفی ها، کربالیی ها و 
کاظمینی های ساکن در محله 
دولت آباد شهرری برگزار 
می کنند. مشعل ها که توسط 
عزاداران حسینی به نوبت 
حمل می شوند، نمادی از 
همان مشعل هایی هستند 
که خیمه گاه سیدالشهدا را 
خاکستر کردند.  

امامزاده حسن در جنوب شهر. کوچه های تنگ و باریک محله های 
شمیران همچون درکه، دربند، اوین، حصاربوعلی، سوهانک، اختیاریه، 

جماران، تجریش و... شاهد حضور دسته های عزاداری بودند.

ویژه برنامه روز تاسوعا و عاشورای حسینی در 
میدانگاهی در قطعه 40 بهشت زهرا)س( برگزار 

شد. این برنامه  »روضه در صحرا« نام داشت.

 پایتخت کشور که رخت عزا به تن کرده است در 

روزهای تاسوعا و عاشوراي حسینی، سراسر اشک گزارش
و ماتم شده بود. به گزارش همشهری، دسته های 
عزاداری از میادین بزرگ تهران گرفته تا کوچه پس کوچه های 
تهران نسبت به 2سال گذشته حضور پررنگ تری داشتند و پیر و 
جوان، کودک و خردسال در سوگ سیدالشهدا و یاران باوفایش 

نوحه خوانی کردند. با این اوصاف رسوم محرم مثل سال های پیش 
از شیوع کرونا به اجرا درآمدند تا روایت های نبرد حق علیه باطل 
در سال 61هجری قمری بازخوانی شده و پیام عاشورا بازهم به تمام 

جهان مخابره شود.
بنابراین مراسم دیرینه ماه محرم در تکایا و حسینیه های قدیمی، 
مساجد و میدان های تاریخی شهر دوباره برگزار شد که از میان آنها 

می توان به خیمه سوزان چهارراه گلوبندک، تجمع عاشوراییان 
در میدان ولیعصر، نخل گردانی در چیذر و مشعل گردانی محله 
دولت آباد اشاره کرد. شهرداری تهران با همکاری پلیس راهور 
و تالش بخش های مختلفی چون مترو، اتوبوســرانی، مدیریت 
پسماند، زیباسازی، شهربان، شهرسالم و... هم سعی در برگزاری 

هرچه باشکوه تر همراه با برقراری نظم داشت. 

پل طبیعت تهران در شب های تاسوعا 
و عاشورای حسینی به رنگ قرمز 

درآمد. سنج زنی و دمام زنی هر روز 
غروب، هم روی این پل اجرا شد.

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( و 
یاران باوفایش در مددسراها و مراکز یاورشهر سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.


