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میادین میوه و تره بار شــهرداری 

گزارش
تهران و شــهروندان بــرای تهیه 
مایحتاج خود به این بازارها مراجعه 
می کنند. به گزارش همشهری، در روزهای گذشته، 
بعد از اینکه اعالم شد قیمت ها افزایش می یابد، سری 
به برخی از میادین میوه و تره بار شهر زدیم؛ بازارهایی 
که معموال قیمت هایی مناســب تر نسبت به دیگر 
بازارها دارند و این رونــد، در روزهای اخیر نیز ادامه 
داشته است؛ طوری که کاهش قیمت در میادین میوه 
و تره بار همچنان محسوس است؛ درحالی که اقالم 
موردنیاز شهروندان در این بازارها موجود است. البته 
بعد از گزارش از 4بازار میوه و تره بار نتیجه چنین شد 
که »روغن مایع« مانند دیگر بازارها در میادین میوه 
و تره بار نیز کمیاب است. شاید تنها گالیه شهروندان 
نبود روغن مایع در بازار میوه و تره بار بود. با این حال، 
رضایت نسبی شهروندان از حضور در میادین میوه و 

تره بار قابل مشاهده بود.

میدان تره بار پیروزی
اثری از هجوم جمعیت و ســروصدا دیده نمی شود. 
ساعت 10صبح میدان تره بار پیروزی در شرق تهران 
خلوت است. کامیون های یخچال دار که گوشت حمل 
می کنند، وارد می شوند و بار را روی سکو های پشت 
سالن پیاده می کنند. در سالن شماره یک َطبق های 
 میوه را بیرون چیده اند. فصــل باقاال و نخود فرنگی 
اســت. قیمت های روی برچســب های زردرنگ، 
در همه غرفه ها کامال یکســان است، اما کیفیت ها 
کمی با هم تفــاوت دارد. گوجه فرنگــی و خیار هر 
کیلوگرم 9هزار و 900تومان، سیب زمینی 13هزار و 
800تومان و پیاز زرد 6هزار و 700تومان؛ در سطح 
شــهر قیمت ها از این ارقام باالتر است. کف سالن را 
آبپاشــی و جارو کرده اند. صف مردم فقط در سمت 
جنوب ســالن دیده می شــود؛ غرفه ای که گوشت 

قرمز می فروشد. 
صف از چند ساعت قبل شــروع شده و ظاهرا مردم 
اسم نویسی هم کرده اند. گوشــت گوساله اینجا هر 
کیلوگرم 139هزار تومان اســت. پیرمردی که در 
صف ایستاده، می گوید در قصابی های شهر همین 
گوشت تا 180هزار تومان هم فروخته می شود و یکی 
دیگر در میان حرفش می پرد و می گوید: »آقا گوشت 
گوساله در یکی از قصابی ها همین امروز 205هزار 
تومان بود.« 2ساعت بعد گوشت این غرفه تمام شده 
و فقط گوشت سردســت به قیمت 120هزار تومان 

دارد. در همان ردیف و در سمت شمالی سالن، غرفه 
فروش مرغ و تخم مرغ قرار دارد. در اینجا صف فقط 
چند نفر است. هر شانه تخم مرغ 30عددی 71هزار 
تومان است. یک نفر 3شانه خریده است. قیمت مرغ 
گرم درون پالستیک هم هر کیلوگرم 56و 900هزار 
تومان است. می گویند مرغ یخی هر کیلوگرم 10هزار 

تومان ارزان تر است. 
در ســمت دیگر خیابــان اصلی، فروشــگاه بزرگ 
زنجیره ای قرار دارد. جای روغــن مایع در آخرین 
ردیف است، ولی هیچ روغن مایعی دیده نمی شود. 
تمام قفســه های  مربوط به روغن های آشــپزخانه 
کامال خالی و تمیز اســت. فقــط در یک طرف آن 
شیشه های روغن زیتون چیده اند. کمی آن طرف تر 
کیســه های قرمز برنج وارداتی هندی قــرار دارد. 
اینجا هم کسی نیست، ولی جلوی یخچال لبنیات 
چندنفر با تردید کره و پنیر را برمی دارند و قیمت ها 
را می خوانند. آن ســو در یخچال های افقی گوشت، 
هم رفتار شــهروندان به همین شکل است. قیمت 
سوسیس و گوشت چرخ کرده را با دقت می خوانند و 

مقایسه می کنند. 

میدان تره بار فرجام، تقاطع حیدرخانی
ساعت از 11صبح گذشــته و میدان میوه و تره بار 

فرجام کمی خلوت تر نســبت به ساعتی قبل به کار 
خود ادامه می دهــد. خانم 44ســاله ای که به نظر 
می رسد ســبد خرید خود را کامل کرده، می گوید: 
»مشکل خاصی نیست و روغن مایع نیست؛ البته نه 
در اینجا، بلکه به فروشگاه های دیگر هم که مراجعه 

کردم، روغن مایع نداشتند.« 
آقایی 57ســاله که از در میدان میوه و تره بار خارج 
می شــود، تأکید می کنــد: »ســبزیجات فراوان 
هست. بقیه اقالم هم موجود است، ولی روغن پیدا 
نمی کنم.«  غرفه گوشت و مرغ این بازار تعطیل به نظر 
می رسد و فردی که پشت پیشخوان ایستاده، در این 
رابطه می گوید: »بازار گوشت و مرغ بسته است. کسی 
که این غرفه را اجاره کرده بود، از پس هزینه های آن 
برنیامد؛ البته ســهمیه مرغ هم نداشت و به همین 
دلیل، نتوانست بماند. االن نزدیک به 3ماه است که 
غرفه مرغ و گوشــت تعطیل است. یک بار به مزایده 
گذاشته شد، ولی هنوز این غرفه را اجاره نکرده اند.« 
خانم 70ساله ای نیز در مقایسه قیمت ها نسبت به 
هفته های گذشته، می گوید: »در بازار میوه و تره بار 
فرجام هر چه می خواهیم، هســت و ما هم نسبت 
به نیازهای خودمان خریــد می کنیم. قیمت ها هم 
هنوز مثل قبل بــوده و حداقل در این بــازار گران 

نشده است.« 

میدان میوه و تره بار میرداماد
ســاعت 3بعدازظهر اســت و میدان میوه و تره بار 
میرداماد همچنان فعال اســت. در این بازار، قیمت 
مــرغ و گوشــت مناســب به نظر می رســد. آقای 
45ساله ای می گوید: »قیمت ها نسبت به نرخ هایی 
که به تازگی اعالم شده است، خیلی خوب بود. مرغ و 
گوشت همان قیمت قبلی و تنظیم بازار است؛ برای 
همین، از همین بازار میوه و تره بار خرید می کنم.«  

کاهش 20درصدی قیمت در پونک
در میدان میــوه و تره بــار پونک، قیمــت  میوه و 
صیفی جات را با هفته اول اردیبهشــت که مقایسه 
می کنیم، 20درصــد ارزان تر اســت و طبق اعالم 
روابط عمومی میادین، این اقدام به همه 262بازار 
تره بار مربوط می شــود. آنطور که مشــخص است 
برگ مو با کاهش قیمــت 4500تومانی و پیاز زرد 
با کاهش 100تومانی به ترتیب بیشترین و کمترین 
کاهش قیمت را داشتند. سراغ نرخنامه را از مسئول 
میدان محله پونک می گیریم. او می گوید: »12قلم 
محصول ســبزیجات و صیفی جــات و 8قلم میوه 
نسبت به نرخنامه پیشــین کاهش قیمت داشته 
و برخی اقالم نیز با اندکی افزایــش قیمت روبه رو 

بوده است.«

آرامشخریددرترهبار
گزارش همشهری از وضعیت عرضه کاالهای اساسی با قیمت های جدید در تعدادی از میادین میوه و تره بار تهران

سرقت هیدرانت ها، صحت ندارد
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران در گفت وگو با همشــهری، سرقت 
شــیرهای هیدرانت را نادرست دانست و 
گفت که اصال گزارش چنین ســرقتی به 
سازمان ارائه نشده اســت. به گزارش همشهری، بیش از 9هزار 
شیر هیدرانت با هدف افزایش ایمنی و سهولت امدادرسانی در 
زمان وقوع حریق در معابر عمومی)خیابان ها و کوچه ها( نصب 
شده که در روزهای اخیر سرقت 800شیر هیدرانت آتش نشانی 
به یکی از خبرهای شبکه های مجازی تبدیل شده و نگرانی هایی 
برای شهروندان ایجاد کرده است. در خبرها ذکر شده که سارقان 
با باز کردن پیچ های زیر شــیرهای هیدرانت، این ابزار فلزی را 
به طور کامل جدا کرده و با خــود برده اند. موضوعی که به گفته 
جالل ملکی صحت ندارد. او عنوان مي کند: »سرقت این حجم 
از شیرهای هیدرانت قطعا از چشم شهروندان پنهان نمی ماند و 
حتما در تماس با سازمان موارد را گزارش می دادند اما تا کنون 
گزارشی در این  خصوص دریافت نکرده ایم.«سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شــهرداری تهران درباره صدور بخشنامه، تأییدیه 
ایمنی ساختمان توسط دفاتر الکترونیک شهر هم گفت: »این 
بخشنامه به سازمان ابالغ شده است اما اطالعی از جزئیات آن 
نداریم و به همین دلیل واقعا نمی توان در این مورد اظهارنظر کرد 

و بهتر است مدیران شهری در این زمینه شفاف سازی کنند.«

انتخاب گونه های گیاهی مناسب را 
از ما بپرسید

معاون خدمات شهری ســازمان بهشــت زهرا )س( از اجرای 
طرح »از ما بپرســید؟« خبر داد و گفت که کارشناسان فضای 
سبز سازمان آماده هستند تا در انتخاب و کاشت گونه گیاهی 
مناسب اطراف مزارها، شهروندان را راهنمایی کنند. به گزارش 
همشهری، امیر رشیدی با بیان اینکه هر گیاهی شرایط رشد و نمو 
در بهشــت زهرا )س( را ندارد، تاکید کرد: »آب، خاک و هوای 
بهشت زهرا )س( برای هر نوع گیاهی مناسب نیست و شهروندان 
بدون توجه به این موضوع اقدام به کاشت گیاه اطراف مزار عزیزان 
سفرکرده شان می کنند و پس از مدتی هم گیاه خشک می شود. 
برخی از رسانه ها این موضوع را به گونه ای بازتاب می دهند که 
گویا مدیریت سازمان بهشت زهرا )س( در این مورد کوتاهی کرده 
و تعمدی در کار بوده است.« او ادامه داد: »برای رفع این مشکل، 
شهروندان قبل از هرگونه اقدامی در راستای ایجاد فضای سبز 
اطراف مزارها می توانند با  شماره 51633513 تماس بگیرند و 
از تخصص کارشناسان فضای سبز در انتخاب گونه های گیاهی 
بهره مند شــوند.« رشــیدی عنوان کرد: »از مردم تقاضا داریم 
به محض مشاهده درختانی که نیازمند آبیاری هستند، عکس 
بگیرند و همراه با ذکر نشانی دقیق )قطعه، ردیف و ...( به شماره  

09394121396 واتساپ کنند. «

نگاه

عدد خبر

پیگیری

نمایشگاه عکس های نادر طالب زاده 
بــا عنــوان »صبــح ســرخ فرداهــا« بــه 
هنــری  فرهنگــی-  ســازمان  همــت 
شــهرداری تهــران در گالــری پردیــس 
ملــت تــا 20خــرداد برپــا می شــود. بــه 
گزارش همشــهری، در این نمایشگاه 
از  طالــب زاده(  30اثر)عکس هــای 
هنرمندانــی چــون حامــد ملک پــور، 
حامد جعفرنژاد، حمید توکلی، سجاد 
طلوعی و محســن عطائــی در معرض 

دید عموم قرار گرفته است. 

30
اثر

شــهردار منطقــه15 از صــدور عــوارض 
پســماند و نوســازی بــرای 3هــزار و 
شــهرک  در  مســکونی  800واحــد 
شهیدبروجردی پس از 30سال خبر داد. 
مهدی صباغ گفت: »یکی از معضالت 
منطقــه، صــدور گواهــی پایــان کار برای 
شهرک شــهیدبروجردی بود که در دوره 
جدید مدیریت شــهری با هدف پیگیری 
مطالبات ساکنان، ستاد ویژه ای تشکیل 
و در نهایــت منجــر بــه صــدور عــوارض 

پسماند و نوسازی شد.«

3800
واحد مسکونی

 ایوب فصاحت؛ مدیر عامل سازمان میادین
میوه و تره بار شهرداری تهران

عرضه دوبرابری مرغ
شــاهد عرضه دوبرابری مرغ در میادین 
میوه وتره بار شــهر تهران در روز جمعه 
بودیم اما دیــروز وضعیت عــادی بود. 
اگرچه در یک نگاه کلــی باید گفت که 
بازار گوشت قرمز و ماهی نیز مقداری دچار مشکل شده است. 
جمعه نخستین روز فعالیت میادین پس از اعالم قیمت های 
جدید کاالهای اساســی بود. در بحث تأمیــن مرغ با توجه 
به هماهنگی هایی که با تأمین کننده های عمده داشــتیم، 
مشکلی نداریم. تأمین روغن در روز اول با مشکالتی همراه 
بود اما این مشکل به سرعت مدیریت شد. البته روغن از نظر 
قیمتی هنوز هم وضعیت ثابتی ندارد ولي اکنون توزیع این 

کاال مناسب است. 
در بحث تخم مرغ نیز با توجه به اینکه اتحادیه سقف قیمت 
را مدنظر داشت، توزیع این کاال با وقفه ای روبه رو شد اما ظهر 
شنبه مشکل را حل کردیم. در بحث شــکر به نظر می رسد 
التهابی وجود دارد و ممکن است به میادین هم سرایت کند. 
به دلیل اینکه قیمت شکر مناسب تر از دیگر کاالهای اساسی 

است، مردم بیشتر به سمت خرید آن رفته اند.


