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دروغ را نقاب هدف شــان قرار 

می دهنــد و با انتشــار خبری گزارش
مربوط بــه چند ســال قبل یا 
پیوســت کردن تصویر و ویدئویــی به خبری 
غیرمرتبط، راه تخریب را در پیش می گیرند. به 
گزارش همشهری، این راهی است که برخی در 
پیش می گیرند و نهادی مانند شهرداری را که 
روزانــه و به صــورت مــدوام به شــهروندان 
خدمت رسانی می کند با اخبار غیرواقع و کذب، 
زیرسؤال می برند. حاال، درســت در نخستین 
روزهای سال جدید چنین افراد یا گروه هایی، 
شهرداری تهران را بدون درنظر گرفتن اخالق، 
مورد هجمه های دروغین قــرار داده اند. به طور 
نمونه و واضح می توان 5مورد را مثال زد که از 
اواخر ســال گذشــته به شــهرداری تهران و 
مجموعه های وابسته به آن تهمت زده اند و دست 
آخر هم مشخص شده که هدف نه انتقاد سازنده 
بوده، نه اعالم مشکلی و نه دغدغه انجام کاری 
مثبت، بلکه تنها دروغ گفته اند تا ذهن عده ای از 

شهروندان را به بیراهه بکشانند.
البته کم نیست چنین اقدامات مخربی در سطح 
کشور که در وهله نخست دودش به چشم مردم 
می رود؛ مثال چند روزی می شــود که ویدئویی 
در شــبکه های اجتماعی مبنی بر دیوارکشی 
شهرداری بجنورد برای جداسازی زنان و مردان 
پارک آفرینش این شهر، دست به دست می شود؛ 
درصورتی کــه موضوع کذب بــوده و ماجرا به 
احداث بوســتان بانوان برمی گــردد. با همین 
بهانه، شــاید باید در انتظار خبری دروغ درباره 
جداسازی زنان و مردان در برخی از پارک های 
شهر تهران بود؛ درحالی که این روزها شهرداری 
پایتخت به دنبال ایجاد فضاهای مناسب و امن تر 
برای زنان، از یک ســو در هر محله بخشــی از 
یک بوســتان را برای حضور مادران و کودکان 
آماده سازی می کند و از ســوی دیگر، احداث 
2بوستان فقط مختص بانوان را در دستور کار 

قرار داده است.
بــه هرترتیــب برای آنکــه موضــوع تخریب 
شهرداری تهران را به عنوان نهادی خدمتگزار 
مرور کنیم، چند مورد را طی 3ماه اخیر بررسی 

کرده ایم.

1- اواسط دی 1400 / کوه ها بسته شدند
  »شــهرداری تهران کوه هــا را تعطیل کرده 
اســت«؛ این خبری بود که یکی  از مدیران در 
دولت پیشین توییت کرد، اما واقعیت نداشت. 
ادعای او این بود که شــهرداری تهران به خاطر 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، ورودی های 
کوه ها و بوستان های جنگلی شهر را بسته است؛ 
درصورتی که این اقدام تنها در مورد مجموعه 
فرهنگی- تفریحــی توچــال رخ داده بود که 
زیرمجموعه شهرداری اســت. از سوی دیگر، 
نکته ویژه قضیه هم اساســا بیان نشده بود که 

شهرداری تهران متولی کوه ها نیست.
واقعیت چه بود؟ همه پارک های شهر از پارک 

تلو در منتهی الیه شــرقی تا کوهسار در غرب 
کــه در دامنه کوه هــای تهران قــرار دارند در 

16دی ماه1400 به روی شهروندان باز بودند.

2- اواســط بهمن 1400 / رقص زنان در برج 
میالد

یک خبرنگار مســتقل با انتشــار ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی نوشت : »رقص گروهی از 
بانوان با مجوز شهرداری تهران در برج میالد.« 
پــس از این، بالفاصله رضا ســیفی، دســتیار 
رسانه ای شهردار تهران واکنش نشان داد و این 
موضوع را تکذیب کــرد. بعدتر نیز عبدالمطهر 
محمدخانی، سخنگوی شــهرداری تهران در 
توییتی اعالم کرد که اجرای چنین برنامه های 
مغایر با هنجارها و ارزش های فرهنگی جامعه 
به هیچ وجه مورد تأیید شهرداری تهران نیست.

واقعیــت چه بــود؟ فیلم منتشرشــده به یک 
مدرســه دخترانه ارتباط پیدا می کرد که یکی 
از سالن های ورزشی شهرداری را برای برگزاری 
برنامــه فرهنگی اجــاره کرده بــود. به عبارت 
دقیق تر، این مراســم متعلق به شــهرداری و 
زیرمجموعه هایش نبود و فیلم هم بدون اجازه و 

اطالع مدیران مدرسه منتشر شده بود.

3- مجســمه زن جارو به دســت / اواسط 
فروردین1401

  طی روزهای گذشته تصویری از مجسمه یک 
زن در حــال خانه تکانی در نزدیکی ایســتگاه 
متروی دانشگاه شریف در تهران در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــد که اعتراض بسیاری از 
کاربران فضای مجازی را در پی داشت. منتقدان 
این مجســمه را توهینی به زنان دانســتند. به 
اعتقاد آنها، این المــان خانه تکانی در حالی در 
نزدیکی دانشگاه شــریف نصب شده که طبق 
آمار حدود نیمی از دانشجویان کشور را دختران 
تشکیل می  دهند. اما این خبر دروغ بود؛ چراکه 

اساسا مجسمه ای در کار نبود.
واقعیت چیست؟ محمدجواد زمان آبادی، مدیر 
روابط عمومی سازمان زیباســازی شهر تهران 
در توضیح این ماجرا گفت: »المان خانه تکانی 
که در شبکه مجازی توییتر برخی آن را متعلق 
به این دوره مدیریت شــهری دانســته و حتی 
محل نصب آن  را مقابل دانشگاه شریف عنوان 
کرده اند، متعلق به دوره گذشته مدیریت شهری 
است. عکس های منتشر شده نشان می دهد که 
روی تابلوی پشت سر این المان شهری عنوان 
متروی دانشگاه شریف نوشته شده است؛ این در 
حالی است که المان مذکور در مقابل دانشگاه 
شریف نصب نشده، بلکه در میدان تیموری واقع 
در خیابان شــهید حبیب اللهی بوده است. این 
مجسمه جزو برنامه های فرهنگی و هویتی ای 
بود که در سال گذشته توسط مدیران وقت در 
این محدوده اجرایی شده بود تا سنت های عید 
نوروز را به نوعی نشان دهند که بعد از عید نیز 

این المان جمع آوری شــد و عکس های بعدی 
نیز حکایت از آن دارد که در محل مذکور وجود 
ندارد. در گذشــته کارهایی مانند خانه تکانی، 
شســتن فرش و... جزئی از هویت آیین نوروز 
بوده که در ایران انجام می شــده است و به نظر 
می رسد ساخت المانی از این سنت ها نمی تواند 
توهین به قشر خاصی باشد؛ چراکه این المان ها 
در شهر تهران به صورت زنجیره ای که باز سازی  
سنت های قدیمی اســت در سال های گذشته 
کار شده است.« او در نهایت هم عنوان کرد که 
کیفیت این مجســمه هم مورد تأیید سازمان 

زیباسازی نیست.

4- خانواده موتورسوار / نیمه فروردین1401
همزمان با موضوع مجسمه زن جارو به دست، 
عده ای موج رســانه ای دیگری درباره مجسمه 
خانواده ای موتورسوار که در خیابان بهار نصب 
شده اســت را به راه انداختند؛ مجسمه ای که 
به نوعی اهمیت فرزنــدآوری را در خیابانی که 
بورس فروش سیسمونی و لباس بچگانه است، 
یادآوری می کند. آنها ساخت و نصب این المان 
را به شهرداری این دوره نسبت دادند؛ درصورتی 
چنین چیزی صحت ندارد. واقعیت چیســت؟ 
این مجسمه در 2دوره پیش تر مدیریت شهری 
ســاخته و نصب شــده و همان زمان عده ای، 
انتقاداتی به موضــوع وارد کردند. به هر ترتیب 
واقعیت آن است که این مجسمه را شهرداری و 
سازمان زیباسازی دوره فعلی نساخته اند؛ البته 
احتمال مــی رود که بابت آســیبی که دیده از 
یک طرف و انتقاداتی که به آن وارد شده از طرف 

دیگر، به کل جمع آوری یا اصالح شود.

5- باز هم داماد زاکانی / نیمه فروردین1401
پایگاه خبری اصالح طلــب »انتخاب« مدعی 
شد که حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی، 
شــهردار تهران رئیس هیأت مدیره هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک شــهر است. این خبر را 
در نهایت روابط عمومی بانک شهر تکذیب کرد. 
ناصر امانی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
شورای اســالمی شــهر تهران نیز درباره طرح 
ادعا ها درمورد انتصاب داماد زاکانی در یکی از 
شرکت های شهرداری به میزان گفت: »ما هم 
این خبــر را از طریق آنچــه در فضای مجازی 
منتشر شده شــنیده ایم، ولی من از یک منبع 
موثق در بانک شهر سؤال کردم که ایشان تأیید 
نکرد و گفت: من خودم صورتجلسه انتصاب های 
آن شرکت را دیده ام و اســمی از آن فرد مورد 
ادعا در این صورتجلسه وجود ندارد. این چیزی 
است که آن فرد مطلع به صورت تلفنی به خود 
من گفت. البته قرار شد درصورت نیاز مدارک 
مربوط به این موضوع را هم برای ما بفرســتند 
که بررسی کنیم.« واقعیت چیست؟ در مصوبه  
هیأت مدیره شرکت تابعه بانک شهر هیچ نامی 
از حسین حیدری به چشم نمی خورد. همچنین 
نکته قابل توجه اینکه بانک شــهر زیرمجموعه 

شهرداری تهران نیست.

6- زنانه مردانه شدن پارک های شهر تهران 
/ 20فروردین1401

سیدمحمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران 
در واکنش به انتشار بنری از سر در یک پارک در 
منطقه14 شهرداری تهران و انتشار برخی اخبار 
مبنی بر زنانه و مردانه شدن پارک های تهران به 
سایت دیده بان ایران گفت: عکسی که در فضای 
مجازی منتشر شده درخصوص طرحی است که 
شــهرداری تهران   قصد دارد برخی پارک های 

تهران را در اختیار مادر و کودک قرار بدهد و به 
نوعی این پارک ها را به پارک های خانواده تبدیل 
کند. اجرای این طرح به این دلیل است که یک 
مادر به دور از چشــم نامحرم به راحتی بتواند با 
فرزندش بازی کند. پس از این تعدادی رسانه و 
فعاالن شبکه های اجتماعی از این خبر به عنوان 
»زنانه و مردانه شدن پارک های تهران« برداشت 

کردند که اساسا صحت ندارد.
واقعیت چیســت؟ شــهرداری تهران از سال 
گذشته طبق یک برنامه در راستای ایجاد فضای 
راحت، مناسب و امن برای زنان به ویژه مادران 
و کودکان، در هر محله، بخشــی از یک بوستان 
محله ای را مناسب ســازی می کنــد. این گونه 
مادران مانند آنچه به عنوان اتاق مادر و کودک در 
فضاهای همگانی مثل مترو قرار دارد، می توانند 
به امورات فرزند و نوزاد خود رسیدگی  کنند و با 
خیال راحت تری به بازی با کودک خود بپردازند. 
در این راستا، اواخر دی ماه سال1400، احداث 
پارک های ویــژه مادر و کــودک از منطقه10 
تهران شروع شد و در 25اسفندماه، 27بوستان 
مادر و کودک به بهره برداری رســید. تا پایان 
امسال نیز، 325بوســتان محلی بوستان مادر 
و کودک می شود. همچنین شــهرداری برای 
افزایش تعداد بوســتان های مختــص بانوان، 
ساخت 2بوستان جدید بانوان را دنبال می کند. 
تهران هم اکنون 7بوستان بانوان دارد با 2بوستان 
جدید و در پایان سال1401، 9بوستان که فقط 
زنان در آن می توانند حضور داشــته باشــند، 

خواهد داشت.

7- گم شدن شهردار در گرد و خاک تهران /  
19فروردین1401

  یک  فعــال حــوزه توییتر و به قــول خودش 
روزنامه نگار ســابق، روز جمعه در اوج آلودگی 
گرد و خاک تهران، به جای آنکه حضور اعضای 
شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم در کمیته 
اضطرار آلودگی هوا را پیگیری کند،  توییت زد: 
»در وضعیت بحرانی تهران یک عدد شــهردار 
گم شده، کسی از زاکانی خبری داره؟« این در 
حالی است که مشخص نیست شهرداری تهران 
اساسا در مورد کنترل پدیده گردوغبار و ریزگرد 
چه نقشی می تواند ایفا کند. علی نصیری، رئیس 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
هم گفت: »مبدأ توفان از کشور عراق است و با 
توجه به این موضوع، مسئولیت کنترل وضعیت 

برعهده شهرداری نیست.«
واقعیت چیست؟ ارگان های مرتبط با شهرداری 
تهران، به خصوص مترو و اتوبوسرانی همزمان با 
اوج گیری شدت گردوغبار پایتخت و اعالم اینکه 
مدارس و دانشگاه ها در روز شنبه 20فروردین 
تعطیل نیستند، در اطالعیه ای عنوان کردند که 
برای جابه جایی بدون مشکل و کمترین حضور 
شهروندان در فضای آزاد، با تمام ظرفیت آماده 

خدمت رسانی هستند.

شلیک دروغ به سمت شهرداری
طی 3ماه اخیر، دست کم 7خبر دروغ و تهمت برای کم رنگ شدن خدمات و اقدامات به شهرداری تهران نسبت داده شده  است

دیروز همزمان با روز ملی فناوری هسته ای و روز هنر انقالب 
اسالمی، آیین رونمایی از دیوارنگاره شهید فخری زاده در 

ضلع شمال غربی میدان ارتش تهران برگزار شد.

احترام به مادر و کودک
روز گذشــته خبری به نقــل از بنده 
مبنی بر تفکیک بوســتان ها و زنانه و 
مردانه کردن پارک های تهران منتشر 
شد که واکنش هایی در فضای مجازی 
داشت و منجر به  رنجش برخی  شــهروندان شد؛ بنابراین 
الزم دانســتم تا توضیحاتی ارائه دهم و عنــوان کنم که 
اصال دیوارکشــیدن و زنانه و مردانه کردن بوســتان های 
تهران صحت ندارد و موضوع مربوط به احداث بوســتان 
مادر و کودک با هدف احترام به مادران و کودکان توســط 

شهرداری تهران در محالت است.
مدیریت شــهری در دوره جدید، کانون خانواده را محور 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... قرار داده است 
و قصد دارد با انجام کارهای متفاوت و البته متنوع، زمینه 
ارتباط بیشتر اعضای خانواده با یکدیگر و استحکام بنیان 

خانواده ها را فراهم کند.
 در خانه و خانــواده نقش اصلی به عهده مادر اســت و به 
تعبیر دیگر مادران مرکز ثقل خانواده هســتند و همگان 
قبول داریم که بخش زیادی از مسئولیت تربیت فرزندان 
و موضوع فرزندپروری به عهده مادر و زن خانواده اســت؛ 
بنابراین ضرورت دارد مادر و فرزند )کودک( عالوه بر خانه و 
خانواده در فضای عمومی شهر مانند بوستان ها و فضاهای 
بازی هم ارتباط عاطفی بیشتری با یکدیگر داشته باشند 
و در یک محیط امن و آرام و بدون دغدغه لحظات خوشی 

را تجربه کنند. 
ازاین رو احداث بوســتان مــادر و کودک در دســتور کار 
شــهرداری تهران قــرار گرفتــه  که در برخــی  محالت 
بوســتان های جدید با همین کاربری احداث می شوند و 
در محالتی هم که امکان احداث بوســتان جدید نباشد، 
بخشی از یک بوستان به بوستان مادر و کودک اختصاص 
داده می شود؛ بنابراین براساس برنامه ریزی های انجام شده 
تا پایان امسال یعنی در نوروز 1402شاهد بهره برداری از 
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این کلیت طرح شهرداری تهران در عملیاتی شدن بوستان 
مادر و کودک است و اصال مدیریت شهری برنامه ای برای 

زنانه و مردانه کردن پارک های تهران ندارد.

 دیداری برای نقش شهرداری 
در هزینه کرد مالیات

شــهردار تهران صبح دیروز- شــنبه  20 فروردین ماه- با 
داوود منظور، رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور دیدار و 

گفت و گو کرد.
 به گزارش همشهری، در این دیدار که معاونان شهرداری 
تهران و سازمان امور مالیاتی کشــور نیز حضور داشتند، 
پیرامون مســائل و موضوعاتــی ازجمله لــزوم هدفمند 
کردن مالیات ها، نقش رونق تولید و کسب وکار در تحقق 
پیش بینی های مالیاتی، تبیین هزینه کرد مالیات اخذ شده 
برای شهروندان و نقش شهرداری در رسیدن به این هدف 
و ایجاد راهکار برای رویت هزینه کرد مالیات های اخذ شده 

از سوی مردم گفت وگو و تبادل نظر شد. 
علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت همچنین در محل کارش 
میزبان نعمت اهلل رضایــی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید، سردار احمد ذوالقدر و فرمانده سپاه سیدالشهدا)ع( 

بود و با آنها گفت  وگو کرد.

سیدعلی محتشمی پور
معاون فنی و بهره برداری سازمان 

تاکسیرانی 
امــکان ثبــت نــام نقــدی تاکســی های 
تولیــدی، بــا قیمــت قبلــی )صرفــا بــا 
افزایش تعرفه بیمه( و به تعداد محدود 
در ابتدای سال 1401 فراهم آمد.پیش 
از این، فرایند ثبت نام نقدی نوســازی 
تاکســی فرســوده برای مدتــی متوقف 
شــده بود که متعاقب هماهنگی های 
صورت گرفته با شــرکت ایــران خودرو، 
این امکان مجددا برای تعداد محدودی 
خــودروی تاکســی فراهم آمده اســت.

اولویت با کسانی است که زودتر برای 
ثبت نام اقدام کنند.

 علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران

شــورای  جلســه  پنجاه وهفتمیــن   
شــهر تهــران، امــروز برگــزار می شــود 
و در ابتــدای ایــن جلســه نطــق پیــش 
مظفــر،  میثــم  توســط  دســتور  از 
و  برنامــه  کمیســیون  نایب رئیــس 
بودجــه قرائت خواهد شــد. همچنین 
محمدمهدی میرزایی قمی، سرپرست 
شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری 
در صحن حضــور خواهــد یافــت تا در 
خصــوص آلودگــی هــوای پایتخــت 
گزارشــی ارائه دهد. در ادامه تعدادی 
پرونــده پــالک ثبتــی را از حیث بــاغ یا 

غیرباغ بودن بررسی می شود.

پیشروی مترو به سمت 
شمال غرب پایتخت 

توسعه غربی خط 4مترو مسیری به طول 4.4کیلومتر 
و 3ایستگاه است و از ایستگاه در حال بهره برداری ارم 
ســبز تا میدان چهار باغ )تقاطع خیابان جنت آباد و 
بزرگراه شهید همت( را شامل می شود. با بهره برداری 
از بخش توسعه غربی خط 4، درواقع محدوده شمال 
غربی پایتخت دسترسی آسان تری به شبکه متروی 
تهران پیدا خواهد کــرد و جمعیت قابل توجهی به 
مسافران خط 4 افزوده می شــود. مسعود درستی، 
مدیرعامل شــرکت متروی تهران دربــاره آخرین 
وضعیت پروژه توسعه غربی خط 4مترو از راه اندازی 
بیش از یک کیلومتر از این مسیر در نیمه دوم سال 
1401خبــر می دهد: »بــه موازات آغــاز عملیات 
اجرایی پروژه توسعه  شــرقی خط 4 متروی تهران، 
اقدامات مربوط به تکمیل مســیر و بهره برداری از 
ایستگاه های بخش توسعه غربی نیز ادامه پیدا کرده 
است و پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال جاری 
حدود 1.2کیلومتر مسیر و یک ایستگاه از این پروژه 
در مدار خدمت رسانی به شــهروندان قرار گیرد.« 
همچنین مدیرعامل شرکت متروی تهران به تالش 
برای افتتاح بخشی از این پروژه در سال جاری اشاره 
کرده و می گوید: »به موجب پیگیری ها و تالش های 
صورت گرفته، امیدواریم در نیمه دوم امسال ایستگاه 
موسوم به ایستگاه پروانه را به بهره برداری برسانیم 
که در این صورت منتهی الیه غربی خط 4 از ایستگاه 
ارم ســبز تا تقاطع خیابان پروانه با بزرگراه حکیم به 

طول 1.2کیلومتر توسعه خواهد یافت. 
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سیدمحمد آقامیری؛ عضو شورای شهر تهرانیادداشت

 اورهال خط 5مترو و تغییرات 
در ساعت حرکت قطارها

قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه با اشاره 
به این موضوع که 23 ســال از زمان بهره برداری از خط 5 متروی 
تهران و حومه می گذرد، از بازسازی و بهسازی تجهیزات خط 5 
ناوگان ریلی پایتخت خبر می دهد. به گزارش همشهری، کامران 
آزادی می گوید: »به منظور فراهم کردن سفر ایمن برای مسافران، 
 به روزرســانی تجهیزات و انجام اورهــال در بخش های مختلف 
خط 5 ضروری است. البته بخشی از این کار در سال های گذشته 
در قالب بهسازی خط شروع و سال گذشته نیز اورهال شبکه برق 
باالسری آغاز شده است. به منظور رفاه حال شهروندان و مسافران، 
عملیات های مرتبط با تعمیرات خط و اورهال شبکه برق باالسری 
فقط در روزهای تعطیل و شب ها پس از پایان بهره برداری از مترو 
انجام می شود که با توجه به کمبود زمان اورهال شبانه، مقرر شد 
تا ســاعت آغاز حرکت قطارها در این خط 20 تا 30 دقیقه تغییر 
کند وحرکت نخســتین قطار خط 5 مترو از ایستگاه گلشهر به 
سمت تهران )صادقیه( ساعت5:20 به صورت تندرو و از ایستگاه 
تهران )صادقیه( به سمت گلشهر ساعت 5:30 باشد.« قائم مقام 
عملیات شــرکت بهره برداری متروي تهران و حومه با اشــاره به 
اینکه انجام این تعمیرات اساسی، منجر به سرویس دهی منظم، 
حرکت به موقع قطارها و همچنین کاهش زمان سیر در این خط 
می شود گفت: »از روز یکشنبه 21 فروردین 1401 اعزام های نیمه 
تندروي مستقل ایستگاه کرج به سمت صادقیه که در ساعت 6:35 
و 7:15 انجام می شد و اعزام های تندرو 17:27 و 1۸:27 ایستگاه 
ارم سبز به سمت کرج - گلشهر موقتاً حذف خواهند شد. ضمن 
تشکر از همراهی مسافران با شرکت بهره برداری متروی تهران، 
این شرکت همواره خود را در قبال حفظ ایمنی مسافران و فراهم 
کردن سفرهای رضایت بخش مسئول می داند و امیدواریم در آینده 
نزدیک با ارتقاي سطح خدمات بتوانیم رضایت شهروندان را بیش 

از گذشته جلب کنیم.«
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