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مدیرعامــل ســازمان میادیــن 

شورا
میوه وتره بار شهرداری تهران دیروز 
در صحن شورا گزارشی از عملکرد و 
برنامه های آتی ســازمان ارائه داد و گفت: »تا پایان 
ســال 100بازار تره بار در تهران احداث می شود که 
کلنگ 30بازار تره بار تا پایان تیرماه و 70بازار هم تا 
پایان شــهریور به زمین زده خواهد شــد.« ایوب 
فصاحت همچنین به تفــاوت 38درصدی قیمت 
محصوالت میادین تره بار با سطح شهر اشاره و عنوان 
کرد: »شــهرداری تهران در 3ماه گذشته با عرضه 
محصوالت در میادین تره بار، 600میلیارد تومان به 

اقتصاد خانوارها کمک کرده است.«
به گزارش همشهری، رئیس شــورای شهر تهران 
قبل از شروع جلســه دیروز در جمع خبرنگاران به 
موضوع آسانسور ایستگاه های مترو اشاره کرد و گفت: 
»آسانسورها با اســتاندارد روز خریداری شده اند و 
تکنولوژی و استانداردها مدام تغییر می کنند و ممکن 
است هم اکنون آسانسورها منطبق با استانداردهای 
کنونی نباشند و ضرورت دارد با انجام برخی اقدامات، 
استانداردسازی آنها انجام شــود که این کار قطعا 

زمان بر خواهد بود.« 
در ادامه باتوجه به اینکه گزارش عملکرد ســازمان 
میادین میوه وتره بار مهم ترین دستور جلسه شورای 
شهر تهران بود، مهدی چمران به ضرورت وجود این 
میادین در محله ها اشاره و عنوان کرد: »بهتر است 
سیاســتی اجرا شــود تا میادین، بتوانند به صورت 
هایپرمارکت هــای میوه وتره بار در محالت مختلف 
فعالیت کننــد؛ چرا که وقتی بــازار دچار تحوالت 
و نابســامانی می شــود، میادیــن میوه وتره بــار و 
فروشگاه های شهروند می توانند در کنار هم تأثیرگذار 
باشند و بســیاری از کمبودها و نقصان ها را کنترل 
کنند.« پرویز ســروری، نایب رئیس شــورای شهر 
تهران هم احداث 100بازار تره بار را اتفاق بســیار 
مهمی دانســت و گفت: »این کار با توجه به شرایط 
اقتصادی و مشــکالتی که در این راستا مردم با آن 
مواجه هســتند، اهمیت دارد و در راستای توسعه 

بازارها با میادین تره بار تبدیل می شوند.«

بهرهمندی64درصدشهروندانازخدماتمیادینترهبار
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری 
تهران در جریان ارائه گزارش عملکرد ســازمان به 
پوشش 64درصدی شهروندان در ارائه خدمات اشاره 
کرد و گفت: »در سال های گذشته سازمان میادین 
نقش ویژه ای در کنترل قیمت ها به ویژه در نوروز، ماه 

رمضان و حتی مردمی کردن یارانه ها داشــته است. 
همچنین در جشــنواره خرید شفاف نقش محوری 
در تثبیت این راهبرد داشــتیم به شکلی که قیمت 
مصرف کننده و تولیدکننــده همزمان روی کاالها 

درج شد که مردم تفاوت این قیمت را متوجه شوند.« 
به گفته ایوب فصاحــت، 43درصد بازارها و میادین 
تره بار در مناطق شمالی و 57درصد هم در جنوب 

شهر قرار دارند.

4محوربرنامهتحولیسازمان
فصاحت با بیان اینکه 292مرکز عرضه در 223محله 
فعال هستند، تأکید کرد: »در سازمان میادین برنامه  
تحولی را در 4محور ایجاد زنجیره تأمین، توســعه 
شبکه توزیع، هوشمندســازی و توزیع شبکه ای و 
توسعه صنایع تبدیلی، صادرات و واردات را تدوین 
کرده ایم. همچنین ســازمان الگــوی نوینی برای 
عرضه طراحی کرده و از شــرکت های تولیدکننده 
برای مشارکت در این طرح دعوت شده است که با 
این کار عرضه با حذف واسطه ها صورت می گیرد.« 
فصاحت به موضوع صادرات و واردات هم اشاره کرد 
و گفت: »اگر ظرفیت صادرات و واردات در سازمان 
ایجاد نشود، نمی توانیم نقش محوری خود را در بازار 
ایفا کنیم و در همین راستا مذاکرات مستمری را با 

مهره های مؤثر در واردات و صادرات داشته ایم.«

هوشمندسازیمیادین
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار درخصوص 
هوشمندسازی هم گفت: »در بســتر نرم افزاری و 
هوشمندسازی فرایندها، اپلیکیشن طراحی کرده ایم 
و اکنون پیگیــر  احصای نواقص هســتیم تا پس از 
فعال شدن با کمترین مشــکل بهترین خدمات به 

شهروندان ارائه شود.«

کمک 600میلیاردتومانی شهرداری به اقتصاد خانوارها
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران در صحن شورا وعده داد تا پایان سال 100بازار تره بار جدید احداث می شود

مناسبسازیباسرعت
رشــد و توســعه هر جامعه متناســب با 
به کارگیــری توانایی های موجــود در آن 
جامعه است. یکی از راه های تحقق این رشد، 
تامین بستر کالبدی مناسب برای حضور 
فعال افراد و فرصت های برابر برای اقشار مختلف در دسترسی به 
ساختمان ها و فضاهای عمومی است که گامی مؤثر در دستیابی 
به جامعه ای پایدار به حســاب می آید. نکتــه مهم اینکه امکان 
بهره برداری برابر از امکانات زندگی، از حقوق انکارناپذیر تمامی 
افراد هر جامعه اســت. در این بین اما مشکالت و کاستی های 
موجود ، اســتفاده بهینه از فضاهای شــهری و ساختمان های 
عمومی را برای افراد با محدودیت های حرکتی به حداقل رسانده 

و موجب اختالل در رابطه آنها با محیط می شود.
براساس برنامه 5ساله سوم شهر تهران و به منظور انجام اقدامات 
مناسب و برنامه محور در حوزه مناسب ســازی در شهر تهران، 
منطقه10 با هدف دسترس پذیری کلیه اماکن عمومی و معابر 
سطح شــهر تهران جهت تردد معلوالن و ســالمندان اقدام به 
مناسب سازی معابر، ساختمان ها و بوستان های سطح منطقه 
کرده است. طی 5سال گذشته 14بوســتان در سطح منطقه 
با این هدف مناسب سازی شده اســت و 19بوستان باقی مانده 
به صورت مرحله ای در برنامه مناسب سازی  این منطقه قرار دارد. 
موارد مناسب سازی  بوستان ها شامل احداث سرویس بهداشتی 
ویژه معلوالن، اختصاص مســیر بســاوایی ویژه نابینایان، رفع 
موانع حرکتی مسیر نابینایان و معلوالن، اختصاص آبخوری و 
نیمکت ویژه و سایر موارد مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی 

و معماری برای افراد دارای معلولیت است.
این در حالی است که طی 5سال گذشته از معابر موجود در سطح 
منطقه به مساحت48750مترمربع مناسب سازی  شده است و 
به میزان 16250مترمربع در برنامه مناسب سازی  این منطقه در 
سال جاری قرار دارد؛ یعنی بیش از 33درصد اقدامی که در 5سال 
صورت گرفته، در یک سال انجام می شود. موارد مناسب سازی  
معابر شــامل حذف موانع فیزیکی موجود، اختصاص مســیر 
بساوایی ویژه نابینایان، نصب نشــانه ها و عالئم فیزیکی الزم با 
اولویت میادین و معابر اصلی و نزدیک به تقاطع هاست. تاکنون 
نیز از 17ساختمان و سرای محله وابسته به شهرداری تهران در 

منطقه10، 6ساختمان به طور کامل مناسب سازی  شده است.
از دیگر فعالیت های انجام شــده در ســطح منطقه در راستای 
سیاست های مدیریت شهری، شناسایی محل سکونت تمامی 
افراد دارای معلولیت منطقه همراه با پیاده سازی آدرس دقیق 
روی نقشهGIS  منطقه جهت شناسایی و رفع موانع و معارض 
موجود محل زندگی این قشر از جامعه به حساب می آید. در این 
منطقه 904معلول سکونت دارند که بررسی و بازدید میدانی از 
وضعیت محل زندگی آنان، در برنامه این منطقه قرار گرفته و با 
سرعت و جدیت در حال انجام است. به هر روی، امید می رود با 
نگاه تبدیل شهر تهران به شهری دسترس پذیر برای تمامی اقشار 
جامعه همچون گذشته، گام های مؤثری جهت مناسب سازی و 

تسهیل تردد معلوالن برداشته شود.

سیدمحمد آقامیری
عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل

پــس از 3مــاه هنــوز برخــی از پروژه های 
محلــی در مطالعات صفــر قــرار دارند و 
با وجــود تعییــن بودجــه هنــوز اجرایی و 
عملیاتــی نشــده اند و ازایــن رو ضرورت 
دارد برای پروژه های ســال آینده، ردیف 
بودجــه مطالعاتــی پیش بینــی شــود تــا 
کارهای مطالعاتی فاز صفر آنان پیش از 

تعیین بودجه اصلی پروژه انجام شود.

زهرا شمس احسان
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی

 کســری پارکینــگ در شــهر تهــران بــه 
معضلــی غیرقابل انــکار تبدیــل شــده 
است و از شهرداری تهران تقاضا داریم 
برنامــه روشــن و مشــخصی را جهــت 
احــداث پارکینگ هــای محلــه ای در 
شعاع ۲۵۰متری امالک فاقد پارکینگ 
با اولویت بافت های فرســوده تدوین و 

عملیاتی کند.

تذکرات

یادداشت

رضاشرفی؛شهردار منطقه10شهر دسترس پذیر

مبارزهباموادمخدر،نیازمند
بسترهایمناسبفرهنگی

افراد به دلیل مشکالت زیســتی و روانی، 
اجتماعی و فرهنگی گرفتــار مواد مخدر 
می شــوند و بعد از فرایند معیوب، عوارض 
شــدیدتری را باز تولید می کنند و نیروی 
مولد و سازنده جامعه را به یک نقطه هزینه بر مبدل می سازند. 
نرخ سن ورود به مصرف مواد مخدر 15سال و میانگین متوسط 
کشور 22سال است که نشــان دهنده شیوع مصرف مواد مخدر 
به ویژه ماری جوانا در بین نوجوانان و جوانان است. باید پذیرفت 
ریشــه کن کردن اعتیاد به طور کامل امکان پذیر نیســت اما با 
همکاری و هماهنگی و ایجاد بسترهای الزم و با تالش، تدبیر و 
ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه باید زمینه پیشگیری از گرایش 
افراد به مواد مخدر را فراهم کرد. مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری 
از اعتیاد، نیازمند بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است. 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی یکی از عواملی است که با توجه 
 به  وجود سازمان فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری تهران، انتظار می رود این 2 نهاد نسبت به افزایش 
نشاط اجتماعی و برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح شهر 
تهران به ویژه در مناطقی که درصد استفاده از مواد مخدر در آن 

نسبت به سایر مناطق بیشتر است، اقداماتی انجام دهند.

میسودهنجفی؛عضو هیأت  رئیسه شورای شهر تهران
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10
درصد

کیفیت میوه ها در 
مقایسه با سال 
گذشته افزایش 

داشته است.

زمین از سوی مناطق 
۲۲گانه برای احداث 
میادین تره بار جدید 
 مشخص شده اند.

200
قطعه

برای سالمندان 
و معلوالن 

مناسب سازی  شده 
است.

100
بازار تره بار

برای تردد سالمندان 
و معلوالن 

مناسب سازی  
می شود.

30
بازار تره بار

محصوالت ارگانیک 
امسال برگزار خواهد 

شد.

3
نمایشگاه

در ایستگاه های 
مترو بهره برداری 

شده اند.

21
غرفه

7
درصد

عرضه میوه نسبت 
به سال گذشته 
افزایش داشته 

است.

15.6
درصد

عرضه کاالهای 
اساسی نسبت به 

سال گذشته افزایش 
داشته است.

4
بازار تره بار

درحال مقاوم سازی 
هستند.


