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43سال از احداث نخستین میدان میوه و تره بار در 
تهران می گذرد و ســازمان میادین میوه وتره بار در 
ادوار مختلف تالش کرده تا در امر تهیه و توزیع میوه 
و تره بار و فرآورده های کشاورزی در مسیر حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گام بردارد. این 
ســازمان در دوره جدید فعالیت خود تالش کرده تا 
برنامه هایی را با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی و تنظیم 
بازار در دستور کار خود قرار دهد. در همین رابطه ایوب 
فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری تأکید کرد 
که در مقایسه با گذشته »حدود 5تا 10درصد کاالها را 
ارزان تر به دست مردم رساندیم.« او همچنین خبر داد 
که پس از سال ها قرار است آزمایشگاه مرکزی تعیین 
باقیمانده ســموم را در میدان مرکزی افتتاح کنند. 
فصاحت همچنین گفت که توجه به عدالت در ایجاد 
میادین جدید در دستور کار است و 200میدان میوه و 
تره بار با نگاه ویژه به مناطق جنوبی تهران ایجاد خواهد 
شــد. اینطور که او اعالم می کند با توجه به اختالف 
قیمت میادین با بازار »مردم در طول این 200روز که از 
دوره جدید مدیریت شهری می گذرد، بیش از 2هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی داشــته اند.« 
ماحصل گفت وگو با مدیرعامل سازمان میادین میوه 

و تره بار شهر تهران را در ادامه می خوانید.

 شــما در آخرین روزهای بهمن سال 
گذشته به عنوان مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران معرفی شدید. در این مدت 
چه فعالیت هایی را برای به دست آوردن دستاورد 

جدید در سازمان انجام داده اید؟
برنامه جدیدی که بعد از حضورمان مــورد توجه قرار 
گرفت، بحث تغییر رویکرد تحت عنــوان تنظیم بازار 
بود؛ به عبارت دیگر به جای اینکه فقط عرضه کننده یا 
اجاره دهنده غرفه باشیم، در بحث تنظیم بازار نیز وارد 

عمل شدیم.
 این خواسته به چه شکل پیگیری شد؟

تا پیش از حضور ما در سازمان، تنها بحثی که پیگیری 
می شــد، این بود که میادین میوه و تره بار، غرفه هایی 
را سالی 2یا 3بار به شــکل مزایده در اختیار تعدادی از 
بهره بردارها قرار می دادند، آنها هــم موظف بودند که 
براساس نرخ نامه با سود معقول کار کنند. گاهی اوقات 
این سود در میدان های میوه و تره بار با کاهش کیفیت 
اقالم جبران می شد؛ یعنی آن بخشی که بنا بود به عنوان 
عملکرد کاهش قیمت و ارزان سازی انجام شود با کاهش 
کیفیت همراه بود. ما در این دوره از مدیریت شهرداری 
به بهره بردارها تأکید کردیم که کاالها باید متناسب با 

قیمت ها یک کیفیت معقولی داشته باشند.
 با تکیه بر بحث تنظیم بــازار، عرضه 

کاالهای اساسی در میادین با تغییری همراه بود؟
بله! ما عرضه کاالهای اساســی را در میادین به شدت 
افزایش دادیم؛ چون این کاالها بیش از کاالهای معمولی 
از سوی مردم مصرف می شــوند. در رابطه با میوه های 
اصلی مثل سیب و پرتقال نیز وارد عمل شدیم. در راستای 
برنامه های پیگیری شده، توانستیم اختالف قیمت کاالها 
با بازار را نسبت به قبل افزایش دهیم و براساس آمار باید 
گفت که بین حدود 5تا 10درصد متوســط کاالها را 

ارزان تر به دست مردم رساندیم.
 این درصد در مقایسه با گذشته است؟

بله! این را با همان نگاه تنظیم بازاری و شفاف ســازی 
اطالعات در میدان مرکزی به دست آوردیم و اثرش بر 

میدان های ما هم خیلی واضح بود.
 کاالی خاصی بود که جزو آن کاالهای 
اساسی باشد و در این دوره وارد میادین شده باشد؟ 

با عرضه محصوالت تنظیم بازاری مثل مرغ، گوشت قرمز، 
برنج و... سعی کردیم که میزان عرضه مان را به صورت 
قیمت مصوب انجام بدهیم و با قیمت تعادلی انجام نشود. 
درواقع زمانی محصولی با قیمت تعادلی عرضه می شود 
و ممکن است مصرفشان هم کمی تغییر بکند- مصرف 
بیشتری داشته باشند- به دلیل اینکه ما نرخ می دهیم 
و افراد این تفاوت قیمت را نســبت به بیرون احساس 
می کنند، اما هدف ما این نبود و کارکرد اصلی میادین ما 
در این مدت تنظیم بازار )بهای تمام شده( بود تا مبنایی 

برای قیمت های دیگر در سطح شهر شود.
 یعنی این اقدام شما در سازمان میادین 
میوه و تره بار باعث شد که قیمت مواد خوراکی مانند 
میوه و سبزیجات در ســطح شهر هم روند کاهشی 

بگیرد؟
کاماًل درست اســت؛ یعنی با آن شفاف سازی اطالعات 
این اتفــاق افتاد. چنین تغییری در بحث میوه بســیار 
مشهود بود؛ یعنی پررنگ ترینش در این حوزه بود. یک 
مثال در این رابطه مطرح کنم؛ برنامه ای که خود وزارت 
جهاد داشت و سازمان تعاون روستایی بنا بود که سیبی 
که کیفیتش یک درجه با میادین ما تفاوت داشت را با 
قیمت حدود 16تا 17هزار تومان و پرتقال هم با 15تا 
16هزار تومان به دست مردم برسانند، اما با ورودی که ما 
داشتیم و با اطالعات دقیقی که از منابع تولید به دست 
آوردیم، از این رشد قیمت نه تنها جلوگیری کردیم، بلکه 
این قیمت ها را حدود 30تا 40درصد هم کاهش دادیم. 
اجازه ندادیم که دالل بازی که برخــی برای میوه عید 
انجام می دادند، تکرار شود. به همین دلیل شاهد بودیم 
که حدود 20تا 30درصد قیمت ها در کانال های تولید 
کاهش پیدا کرد؛ به عنوان مثال پرتقال حدود 9تا 10هزار 
تومان و سیب هم بین 11تا 12هزار تومان در کل کشور 
عرضه شد. در رابطه با قیمت برخی کاالها با سیاست های 

تنظیم بازاری ما 50درصد به نفع مردم عمل کردیم.
 بنابراین با بحث تنظیم بازار که شما اشاره 
کردید، توانستید دغدغه کیفیت محصوالت را نیز 

پوشش دهید؟
در رابطه با کیفیت محصوالت باید بگویم که امسال در 
رابطه با میوه ها پوشش کامالً خوبی ایجاد شد. دلیلش هم 
این بود که بهره بردارهایمان را موظف کردیم که میوه با 
کیفیت باال به غرفه ها بیاورند و غرفه دارها با ارائه محصول 

با کیفیت باالتر، سود معقول تری داشتند.
 آمار دقیقی در رابطه با افزایش کیفیت 

دارید؟ 
بین حدود 10تا 15درصد یا شاید هم تا 20درصد کیفیت 
را در فرنگی هایمان باال بردیم، اما در بحث میوه هایمان 
می توانم این ادعا را داشته باشم که سال گذشته برای 
نخســتین بار کیفیتی که ما ارائه کردیم شاید باالترین 

سطح در طول تاریخ سازمان میادین را داشته باشد.
 غرفه هایی که در مترو ایجاد شد نیز در 

راستای تنظیم بازار بودند؟
بله! در بازه زمانی کمتر از یک ماه و نیم با برنامه منسجمی 
که انجام شد، توانستیم 31غرفه تخصصی در 29ایستگاه 
مترو احداث کنیم. این بازارچه ها با نیت تنظیم بازار ایجاد 
شدند و در طول ماه مبارک رمضان هم در آنها خرمای 
تنظیم بازاری عرضه شد. برنامه داریم از این بازارچه ها 
به نیت تنظیم بازار و در مقاطع خاص همچون عید، ماه 
مبارک رمضان، شب یلدا و... استفاده کنیم. ما برنامه مان 
این است که به صورت مستمر در روزهای خاص کاالهای 

اساسی مثالً  برنج، قند، شکر، روغن و... را عرضه کنیم.
 بنابرایــن در هر دوره ای متناســب با 
نیازسنجی انجام شده، محصوالت خاصی در غرفه 

ارائه می شود؟
کاماًل درست است مثاًل شــما فرض کنید ماه مبارک 
رمضان مردم به خرما و شکر نیاز بیشتری دارند؛ آن موقع 
اینها به صورت ویژه اضافه می شوند، ولی تقریباً در طول 

ایام این کاالهای اساسی با نرخ های بسیار متفاوت در 
غرفه ها وجود دارند؛ به عنوان مثال برنج پاکســتانی در 
بازار شاید 27تا 30هزارتومان باشد، اما ما این کاال را با 
قیمت های تنظیم بازاری مثالً 18هزار و 500تا 20هزار 

تومان ارائه می کنیم.
عرضه کاالهای اساســی  در همــان روزهای عید 
هم با قیمت خیلی مناسب همراه بود؛ یعنی ما در 
اسفندماه که مصرف مردم به شــدت باال می رود 
عرضه گوشت گرم مرغ را نســبت به قبل- بهمن 
ماه – 3برابر کردیم و عرضه گوشت قرمز گوسفند 
و گوســاله را تا 6برابر افزایش دادیم. در ماه بهمن 
حدود 6تا 7تن گوشت گوسفندی و گوساله ارائه 
می کردیم، اما در اسفندماه این رقم را به 20تا 35تن 
رســاندیم. بعد از عید هم همین میزان بین 15تا 

20تن عرضه می شد.
 اگر بخواهید مقایسه ای نسبت به 
دوره مشابه در سال قبل انجام دهید، آماری 
وجود دارد که بدانیم ایــن تغییر تا چه حد 

بوده است؟
نسبت به مدت مشابه سال گذشته باید گفت که 
از اسفندماه تا انتهای فروردین به صورت متوسط 

بین 5تا 10درصد عرضه میوه  افزایش داشت.
یک برنامه دیگری هم که از سال گذشته شروع کردیم 
آغاز زنجیره تأمین بود. به صورت پراکنده این کار شروع 
شد و در تالش هستیم که بتوانیم یک زنجیره تأمین در 
محصوالت اساسی ایجاد کنیم. اکنون در چند محصول 
اصلی پرمصرف مان یعنی سیب زمینی، گوجه فرنگی، 

برنج، سیب، پرتقال و کیوی این کار را شروع کردیم.
 این کار به چه شکل انجام می شود؟ یعنی 
با رایزنی با جهاد و تعاون روستایی است یا خودتان 

وارد عمل می شوید؟
هردو مسیر را انتخاب کرده ایم، به جای اینکه از میدان 
مرکزی و حتی از کســانی که داللی و واســطه گری 
می کنند، کاال تأمین کنیم، خودمان به صورت مستقیم از 
کانون های تولید خریداری و در میادین عرضه می کنیم. 
این روند را در چند محصــول امتحان کردیم که البته 
یک مقداری مقاومت هایی در تعــدادی از میدان های 
میوه و تره بار بود که در تالش هستیم تا این مشکل را 

هم حل کنیم.
 به این شکل سود بیشتری به کشاورز و 

مصرف کننده می رسد...
دقیقاً همین اســت؛ یعنی ما برنامه مان این است که 
این ســودی که دالل ها می برند را بــه تولیدکننده و 
مصرف کننده برسانیم. یک مطلب دیگر این است که 
عالوه بر کاهش قیمت، محصــوالت با کیفیت بهتری 
به دست مصرف کننده می رسد؛ به عبارت دیگر ما از مبدأ 
نظارت خواهیم داشت تا سموم سازگار با محیط زیست 
مصرف شود و به این شکل محصول با کیفیت و با قیمت 
خوب را به دست شهروندان برسانیم. ما بحث سالمت 
محصوالت را کلید زده ایم، در گام اول به صورت چشمی 
و تجربی این کار انجام می شود، اما در آینده به صورت 

علمی هم پیگیری خواهد شد.
 بررسی علمی به چه شکل خواهد بود؟

بنا داریم که ظرف چندماه آینده، آزمایشــگاه مرکزی 
تعیین باقیمانده ســموم را در میدان مرکزی افتتاح 

کنیم. از این طریق محموله های ورودی به میدان 
مرکزی به صورت تصادفــی نمونه برداری 

خواهند شد و اگر بعد از بررسی هایمان 
نشان داده شود که در منطقه ای سموم 
غیرمجازی اســتفاده می شود، از ورود 
محصوالت آن منطقه به میادین میوه و 
تره بار جلوگیری می کنیم. آزمایشگاهی 

در سال89تأسیس شده بود، اما واگذار 
شــد و هیچ اثری از آن نیســت. ما 

مقدمات احیای آزمایشگاه 
را فراهم کرده ایم. در 

آینــده نزدیک یک 
ســاختار تحــت 

عنوان بهداشت و سالمت محصوالت غذایی در مجموعه 
میادین میوه و تره بار راه اندازی می شود. مسئولیت این 
بخش پرداختن به حوزه ســالمت و موضوعاتی مانند 

کاهش پسماندهای میادین میوه و تره بار است.
    چقدر پسماند در روز تولید می شود؟

حدود 300تن در روز پسماندهایی داریم که از آنها برای 
کمپوست و خوراک دام استفاده های خوبی می شود. اگر 
بخواهم به دیگر برنامه های سازمان اشاره کنم باید بگویم 
که امسال حدود 100میدان را در میادین، بازار و غرفه های 
خاص در تهران براساس عدالت در محالت احداث مي کنیم. 
امیدوارم بتوانیم تا پایان سال1402، حدود 40 تا 45درصد 
افزایش در میادین را داشته باشیم؛ این یک کار بی سابقه ای 
است. اکنون 31غرفه خاص ایجاد شده است و ان شاءاهلل 

4بازار هم تا یک ماه آینده احداث می شوند.
شما بحث عدالت را مطرح کردید. در 
محالت جنوبی که بیشتر درگیر مشکالت اقتصادی 
هســتند، برنامه خاصی دارید؟ قرار هســت که 
غرفه های جدیدی ایجاد بشــود تا مردم بتوانند 

خرید آسان و ارزانی داشته باشند؟
در طول این مدت بررســی کردیم و دیدیم که مبنای 
ایجاد میادین درست نبود. 123محله در تهران میدان 
میوه وتره بار ندارند. یک برنامه ریزی دقیق کردیم که این 
200میادینی که می خواهیم در طول 2ســال احداث 
کنیم با یک سیاســت عادالنه ای در کل شــهر تهران 
توزیع بشوند و در همین راستا تقریبا 70محله را از میان 
محله های بدون بازار انتخاب کردیم و ان شاءاهلل میادین 
را با اولویت این محله ها احداث می کنیم. این برنامه ریزی 
نیاز به اطالعات خاصی داشت، یعنی ما شاخص هایی 
مانند جمعیت، مسائل فرهنگی، اجتماعی، قدرت خرید 

و... را انتخاب کردیم.
بنابراین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی 
آن محالت برای ایجاد میادین مدنظر قرار گرفته است؟

بله کامال درست است.
123محله  فاقد میادین، بیشتر در کدام 

مناطق بودند؟
بیشتر در محالت جنوب شهر قرار دارند.

پس ما می توانیم امیدوار باشیم که این 
میادین میوه وتره بار در مناطق جنوبی پررنگ تر 

باشند؟
تردید نکنید که این اتفــاق می افتد. در مناطق جنوب 
شهر یک فرهنگی ترویج شــده که آنجا خریدشان از 
وانت بارهاست، ما آنها را می خواهیم ساماندهی کنیم 
چراکه عمده آنها متأســفانه محصــوالت بی کیفیتي 

عرضه می کنند.
یعنــی برنامه  دارید کــه محصوالت 

باکیفیت به وانت بار ها داده شود؟
بله! همین طور است. یک مطلب دیگر هم اینکه ما آمار 
دقیق گوشت قرمز تنظیم بازاری امسال مان نسبت به 

سال گذشته 35درصد افزایش داشته است.
یعنی عرضه گوشت تنظیم بازاری چند 

تن بیشتر شده است؟
افزایش 35درصدی انواع گوشــت قرمز تنظیم بازار و 
همچنین رشد 23درصدی میزان فروش تمامی ارزاق 
عمومی را در میادین میوه وتره بار و بازارهای سازمان در 
مقایسه با قدرت خرید مردم در سال  جاری داشته ایم. ما 
در گروه میوه جات در طول این 3ماه حدود 39درصد، 
گروه ســبزیجات حدود 32درصد، گوشت 
گوســاله 16درصد، گوشــت گوســفند 
22درصد و گوشت مرغ 9درصد نسبت 

به بازار اختالف قیمت داشتیم.
تفاوت قیمت مثال تخم مرغ 14درصد، 
گروه حبوبات حدود 17درصد، قندوشکر 
حدود 20درصد اســت. به جرأت می توان 
گفت شهروندان تهرانی توانسته اند در 
طول این 200روز بیش 
از 2هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی اقتصادی 

داشته باشند.

همشهری آنالینگفت و گو

40درصد ارزان تر خرید کنید
تعــداد میادین میوه و تره بار شــهر تهران تا پایان ســال 1402 
به 500عدد افزایش می یابــد که بســیاری از بازارها در مناطق 
کم برخوردار و فاقد میدان میوه و تره بار هســتند. علیرضا زاکانی 
از زمانی که بر مسند ریاست شــهرداری تهران نشست، یکی از 
دغدغه های خــود را افزایش میادین میوه و تره بار و دسترســی 
آسان به بازارها برای شهروندان تهرانی عنوان کرد. توجه به مناطق 
کم برخوردار البته رویکرد اصلی مدیریت شــهری در دوره ششم 
است و در این مسیر، توجه ویژه به میادین میوه و تره بار در دستور 
کار قرار دارد. ایجاد بازارچه هایی در مترو با نیت تنظیم بازار، عرضه 
کاالهای اساسی در میادین میوه و تره بار، دسترسی آسان به این 
میادین در زمان کوتاه و... فعالیت هایی است که سازمان مدیریت 
میوه و تره بار شهرداری تهران انجام داده است. این سازمان از سال 
گذشته برنامه ای را برای زنجیره تامین محصوالت اساسی آغاز کرده 
که اکنون این برنامه در چند محصول پرمصرف مانند سیب زمینی، 
گوجه فرنگی، برنج، ســیب، پرتقال و کیوی اجرا می شود. عرضه 
ارزان محصوالت میادین میوه و تره بار نسبت به بازار در شرایطی 
که محصوالت گران در دیگر بازارها به دســت مردم می رسد نیز 
همچنان مورد توجه سازمان مدیریت میادین است. به هر روی، 
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تا پایان دوره ششم مدیریت 
شهری 3برنامه  را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه کوتاه مدت یک 
ساله، میان مدت2ساله و برنامه بلندمدت4ساله که موضوع ایجاد 
زنجیره تأمین محصول سالم با قیمت مناسب یکی از محورهای این 
برنامه است؛ طوری که سازمان میادین قصد دارد از طریق قرارداد 
با کشاورزان و کانون های تولید، احداث واحدهای سردخانه، انبار و 
بسته بندی این برنامه را جلو ببرد. موضوع دیگر نیز مرتبط با توسعه 
شبکه توزیع است که از طریق توسعه میادین و بازارها انجام می شود. 
شهردار تهران با تأکید بر اینکه قیمت اقالم میادین میوه و تره بار 
حدود 40درصد نسبت به سطح شهر ارزان تر است، گفت: »پیش 
از شروع سال جدید، توزیع اقالم پرمصرف کاهش قیمت داشت تا 

معیشت مردم تأمین شود.« 

افزایش کیفیت و کاهش قیمت میوه و تره بار
به گزارش همشهری، معاون بهره برداری و بهداشت سازمان مدیریت 
میادین شــهرداری تهران  هم از افزایش کیفیت و کاهش قیمت 
محصوالت در میادین میوه و تره بار خبر داده است. محمد سراب نشین 
در این رابطه گفت: »با تکمیل زنجیره تامین و کاهش فاصله تولید 
تا مصرف محصوالت باغی و کشاورزی، شــاهد افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت این محصوالت در میادین میوه و تره بار شــهرداری 
خواهیم بود.« او با تأکید بر لزوم حمایت جدی تر از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، اضافه کرد: »بســتر الزم برای عرضه مستقیم 
محصوالت در میادین میوه و تره بار فراهم شــده است و از حضور 
تولیدکنندگان برای عرضه بی واسطه تولیداتشان استقبال می کنیم.« 

محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

چنــد قــرارداد بــا شــرکت های دانــش 
بنیان و شرکت های سابقه دار در بحث 
بازیافت پسماند در حال انعقاد است 
و در بســتر ایــن قــرارداد زبالــه ســوزی 
۲هزار تن زباله در پهنه شرقی تهران به 
وقوع می پیوندد و در این بســتر ضمن 
فروش بــرق می تــوان بــرای شــهرداری 
درآمد پایدار ایجاد کرد. درآمدی که به 
شــهرداری می رســد عدد خیلی بزرگی 
نیســت زیــرا عــدد بــزرگ در زباله هــای 
قابل بازیافت نهفته است، موضوعی 
که شــهرداری در این حــوزه آن را دنبال 
می کند اقدامــات محیط زیســتی برای 

کاهش دفن است.

احسان خیراتیان صفایی
معاون خدمات شهری و 
محیط زیست منطقه 13

جابه جایــی درختــان منطقــه خجیــر 
برای ســاخت ایســتگاه متروی پردیس 
صحت ندارد. ساخت ایستگاه مترو بر 
عهده شــرکت عمران شــهرهای جدید 
است و با وجود صدور مجوز کمیسیون 
مــاده ۷ بــرای جابه جایــی درختــان، 
شــهرداری منطقــه13 نه تنهــا اقدامــی 
در ایــن خصوص انجــام نــداده بلکه از 
هرگونه فعالیت در این زمینه قاطعانه 
جلوگیــری و مــورد را بــه دســتگاه های 

نظارتی گزارش کرده است.

نقل قول خبر

گزارش2

گزارش

3برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران در دوره جدید 3برنامه، کوتاه مدت یک ساله، 
میان مدت 2ساله و بلندمدت 4ساله دارد. موضوع ایجاد زنجیره تأمین محصول سالم با قیمت 
مناسب یکی از محورهای این برنامه است و می خواهیم آن را از طریق قرارداد با کشاورزان و 
کانون های تولید، احداث واحدهای ســردخانه، انبار و بسته بندی پیش ببریم. موضوع دیگر 
مرتبط با توسعه شبکه توزیع است که از طریق توسعه میادین و بازارها انجام می شود. چند 
ابرپروژه داریم که در بحث بنکداری میدان مرکزی است، این پروژه نزدیک به 15 تا 20هزار 

میلیارد تومان هزینه خواهد برد و در چندماه آینده کلنگ آن زده خواهد شد.
برنامه سوم بحث هوشمندسازی و توزیع شبکه ای اســت که   از طریق هوشمندسازی تمام   
فرایندهای زنجیره تأمین پیگیری خواهد شد. در تالش هستیم تا فروش مجازی میادین نیز 

پیگیری شود.
برنامه چهارم هم توســعه صنایع تبدیلی، صادرات و واردات است یعنی ما در حوزه واردات 
محصوالت مورد نیاز مردم اگر وارد شویم، می توانیم این محصوالت را با قیمت های متعادل تری 

به بازار بیاوریم.
در تالش هستیم تا فاز صنعتی میدان مرکزی مان را راه اندازی کنیم که شامل سردخانه ها و 
صنایع بسته بندی می شود؛ این کار به ذخیره سازی محصوالت کمک می کند و امسال اگر خدا 
توفیق بدهد بین 10 تا 30هزار تن ظرفیت ذخیره سازی و بسته بندی را در میدان مرکزی ایجاد 

خواهیم کرد.

مکث

  294 میدان و بازار میوه و تره بار در مناطق ۲۲گانه تهران 
فعال است.

  263میدان میــوه و تره بار از مدیریت شــهری گذشــته 
تحویل گرفته شده است.

  100میدان میوه و تره بار در سال  1401 احداث می شود.
  100میــدان میــوه و تره بــار نیــز در ســال 140۲ احــداث 

خواهد شد.
  500میدان میوه و تره بار برآورد افزایش میادین تا پایان 

سال 140۲ است.
  32میــدان میــوه و تره بــار در 6مــاه نخســت مدیریــت 

شهری به پایتخت اضافه شده است.
  43ســال از احداث نخســتین میــدان میــوه و تره بار در 

تهران می گذرد.
  200میدان میوه و تره بار با نــگاه ویژه به مناطق جنوبی 

تهران ایجاد خواهد شد.
  5تا 10درصد کاالها در مدیریت شــهری جدید ارزان تر 

به دست مردم می رسد.
  2هزار میلیارد تومــان صرفه جویی اقتصــادی مردم در 

طول ۲00روز از دوره مدیریت شهری است.
  31غرفه تخصصــی در ۲9ایســتگاه مترو احداث شــده 

است.
  قیمــت برنــج پاکســتانی در 
میادیــن میــوه و تره بــار 18هــزار 
و 500تــا ۲0هــزار تومــان اســت؛ 
درحالی کــه در بازار هــر کیلو برنج 
پاکســتانی بیــن ۲۷تــا 30هــزار 

تومان است.
  15درصد افزایش کیفیت در محصوالت فرنگی  است.

  6برابــر افزایــش عرضه گوشــت گوســفند و گوســاله از 
بهمن ماه سال قبل تا امروز است.

  5تــا 10درصد عرضه میوه از  فروردین ســال گذشــته تا 
فروردین امسال افزایش داشته است.

  15تا 20هزار میلیارد تومان هزینه احداث چند ابرپروژه 
است.

  10تا 30هزار تن ظرفیت ذخیره ســازی و بسته بندی در 
میدان مرکزی ایجاد خواهد شد.

  300تن در روز پســماند میادین میوه و تره بار است که 
تبدیل به کمپوست و خوراک می شود. 

  4میدان میــوه و تره بار تــا خردادماه ســال 1401 احداث 
می شود.

  123محله در تهران میدان میوه و تره بار ندارند.
  70محله بدون میدان میوه و تره بــار در اولویت احداث 

بازار میوه و تره بار قرار دارند.

 تفاوت عرضه 
در میادین میوه و تره بار با بازار 

  39درصد عرضه میوه جات افزایش داشته است.
  3۲درصد عرضه گروه سبزیجات افزایش داشته است.
  16درصد عرضه گوشت گوساله افزایش داشته است.

  ۲۲درصد گوشت گوسفند افزایش داشته است.
  9درصد عرضه گوشت مرغ افزایش داشته است.

  اختالف قیمت میادین میوه و تره بار با بازار
  14درصد قیمت تخم مرغ

  1۷درصد قیمت گروه حبوبات
  ۲0درصد قیمت قندوشکر

جراحت با قمه نتیجه مبارزه با فساد

برخورد با نیرو های شهرداری تهران به حمله با سالح سرد کشید 
و شــهردار یک ناحیه هنگام بازدید از ساخت وساز های غیرمجاز 
به شدت زخمی شد. به گزارش همشهری، سیدجواد هاشمی هنگام 
ماموریت و رسیدگی به ساخت و ساز های غیرمجاز به شدت مضروب 
شد. ساعت 16روز پنجشنبه 16اردیبهشت ماه، او و تعدادی از عوامل 
ناحیه3 منطقه19 برای بازدید و جلوگیری از ادامه تخلف ساختمانی 
غیرقانونی در خیابان گلپاش محله خالزیر وارد ساختمان شدند که 
متخلفان با چاقو و قمه به آنها حمله ور شده و هاشمی را با ضربات قمه 
از ناحیه سر مجروح کردند. وی بالفاصله توسط نیروهای اورژانس به 
بیمارستان ضیائیان منطقه17 منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. 
بعد از این حمله، با ورود پلیس امنیت، ضاربان شناسایی و بازداشت 
شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره این حادثه گفت: »برای 
سالمت آقا سیدجواد هاشمی همکار شجاع و سربلند منطقه 19 
که ناجوانمردانه با قمه به او حمله شد، دعا می کنم و شخصاً پیگیر 
مجازات عامالن خواهم بود. این حوادث عزم ما را در اجرای قانون و 
مبارزه با فساد استوارتر خواهد کرد. شهرداری تهران مبارزه با فساد 
گردن کلفت ها را از پاالدیوم تا خالزیــر آغاز کرده و از منافع مردم 

کوتاه نخواهد آمد«.
 انتشار تصاویر شــهردار زخمی در شــبکه های اجتماعی باعث 
واکنش هایی شد. در بخشــی از این واکنش ها بیان  شد که هرگاه 
مأموران شــهرداری برای جمع آوری بســاط دستفروشان اقدام 
می کنند، فیلم های این اتفاق علیه شهرداری و به صورت مکرر منتشر 
می شود. اکنون که پرسنل شهرداری برای انجام ماموریت خود و 
مقابله با تخلفات، آسیب جدی دیده اند، چرا در مقابل این خشونت ها 
اقدامی انجام نمی شود؛ مخصوصا که در روزهای گذشته به خودروی 

سیدجواد هاشمی تیراندازی هم شده بود.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در شبکه توییتر در 
این باره نوشته است: »به خودروی سیدمحمدجواد هاشمی، شهردار 
ناحیه3 منطقه19 به خاطر جلوگیری از ساخت وساز غیرقانونی، 
چند روز پیش تیراندازی شــد! مجددا با قمه به وی حمله شــده 
که 22بخیه خورده! شــما گردن کلفتان قانون شکن پشت تان به 
کجا گرم است که می زنید و می درید و...؟! قانون گردن شما را...« 
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در این باره در 
توییتر نوشت: »هاشمی در پاکدستی و جدیت در مقابله با فساد از 
مدیران شاخص شهرداری تهران است. برای سالمتی ایشان دعا 
کنیم.«  ناحیه3 منطقه19 در غرب این منطقه و شــمال بزرگراه 
آزادگان قرار دارد و در سمت جنوب این بزرگراه محدوده شهرداری 
تهران به پایان می رسد و حریم شهر آغاز می شود. مشکالت گوناگون 
امالک در این محدوده باعث تخلفات و فساد متعدد شده است که 
منافع سرشاری برای سودجویان دارد. یکی از اعضای شورایاری این 
منطقه که نخواست نامش فاش شود در این باره می گوید: »معضل 
ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده نعمت آباد و شهرک ها باید 
به صورت ریشه ای حل شود. چرا ساخت وساز در محدوده اوقافی 
و انجام مراحل تراکم، تفکیک و دریافت پروانه باید ســخت باشد. 
متأسفانه تا این موضوعات حل نشــود اوضاع همین خواهد بود و 
مردم باز  هم دچار ضرر و زیان می شوند.« در فروردین امسال هم 
پرسنل شــهرداری برای جلوگیری از قطع درختان وارد محوطه 
»مؤسسه ژئوفیزیک« شدند، اما مأموران حراست دانشگاه تهران با 
باتوم و گاز اشک آور با آنها برخورد کردند. در اسفند سال گذشته نیز 
حکم تخریب بخش اضافی ساختمان »پاالدیوم« صادر شد؛ زمانی 
که کارکنان شهرداری برای تخریب این بنا وارد عمل شدند با وجود 
حضور نمایندگان قضایی و انتظامی در صحنه، باز هم کار به برخورد 
فیزیکی و دخالت پلیس و شــلیک تیر هوایی رسید. سود ناشی از 
تخلف در کنار سوءاستفاده و فساد ساخت وساز باعث شده است که 

قانون شکنان دست به اقدامات خشونت آمیز   بزنند .

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران در گفت وگو با همشهری اعالم کرد
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