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 صبح امــروز در پنجمین روز از 

شنبه امید و افتخار 3بازار میوه و گزارش
تره بار افتتاح می شود. شنبه هفته 
گذشته مراسم افتتاح بوستان ایرانیان برگزار شد 
و احتماال حاال که این گزارش را می خوانید، بازار 
نگارستان، بیهقی و سبالن به بهره برداری رسیده 
است. به گزارش همشهری، شهردار تهران البته 
صبح امروز در آیین افتتــاح میدان میوه و تره بار 
عبدل آبــاد حضــور یافــت؛ میدانی بــزرگ با 
4500مترمربع. در عین حال، از این هفته عملیات 
احداث 14بازار جدید نیز آغاز می شود تا سازمان 
مدیریت میادین میوه و تره بار فعالیت گسترده ای 

در زمینه احداث بازار داشته باشد. 
شــهردار تهران در همین خصوص گفت: »سعی 
داریم تا در تمامی محالت میادین میوه و تره بار یا 

بازارچه داشته باشیم.« علیرضا زاکانی تأکید کرد: 
»قصد داریم توزیع خرید با استفاده از اپلیکیشن 
داشته باشیم تا شــهروندان خرید خود را درب 
منزل تحویل بگیرند. مدل دیگر این است که ما با 
برند خودمان با مغازه های سطح شهر توافق کنیم 
و بگذاریم مغازه های ســطح شهر هم سودآوری 

داشته باشند.« 

نگارستان، بیهقی و سبالن
به غیراز 3بازار نگارســتان، بیهقی و سبالن که از 
امروز آغاز به کار می کنــد، 2میدان میوه و تره بار 
دریاچه چیتگر و میدان بهمن توسعه پیدا می کند. 
یعنی به گفته مدیرعامل ســازمان میادین میوه 
و تره بار، در مجموع 5پروژه بــرای افتتاح وجود 
دارد. ایوب فصاحت به همشهری گفت: »مجموعا 

5پروژه برای افتتاح داریم؛ 3 مورد آن بازار جدید 
است که افتتاح می شود. 2مورد دیگر نیز توسعه 
میدان و بازار است که شامل میدان میوه و تره بار 

دریاچه چیتگر و میدان بهمن می شود.« 
بازار میوه و تره بار نگارستان یکی از 3بازار جدیدی 
است که امروز افتتاح شــد. این بازار در منطقه 4 
شهر تهران و در محله حکیمیه قرار دارد. این بازار 
بعد از بلوار افق و بلوار نور، نبش خیابان نگارستان 
هفتم احداث شــده و از امروز در دسترس اهالی 
این محله است. بازار بیهقی در منطقه 6قرار دارد 
و همچنین بازار میوه و تره بار ســبالن در منطقه 
7و در خیابان ســبالن شــمالی واقع شده است. 
195میلیارد ریال هزینه احــداث 5بازار جدید 

شده است.
همچنین امروز آیین کلنگ زنی در پنجمین شنبه 

امید و افتخار در نقاط مختلف شهر تهران صورت 
می گیرد. که آن هم به آغاز عملیات احداث میادین 
تره بار جدید اختصاص دارد. مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بــار درباره جزئیات کلنگ زنی 
احداث میادین میوه و تره بار گفت:  »مجموعا در 
14نقطه در 7منطقه کلنگ زنی احداث میادین 

میوه و تره بار انجام شد.« 
جالب اینکه در منطقه 22شــهر تهران 4زمین 
تحویل سازمان میادین میوه و تره بار شد تا از امروز 

عملیات احداث این پروژه ها آغاز شود.
قیمت میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران 
معموال نسبت به سایر بازارها تفاوت چشمگیری 
دارد. طــوری که هم اکنــون میانگین قیمت در 
میادین میــوه و تره بار با ســایر بازارها بین 20تا 

40درصد ارزان تر است.

دسترسی آسان به اجناس ضروری و رسیدن کاالهای اساسی 
به دست مردم بدون واسطه و با قیمت پایین تر هدف اصلی توسعه 
بازارهای تره و بار است. در همین راســتا از ابتدای دوره فعلی 

شــهرداری تهران، بازارچه ها و میادین میوه و تره بار جدید در 
تهران احداث شده است و این روند همچنان ادامه دارد. شهرداری 
حتی در چند ایستگاه مترو، غرفه های تره بار را راه اندازی کرده و 

در برخی مناطق مثل منطقه 22که تعداد محدودی میدان میوه و 
تره بار وجود دارد، اتوبوس های سیار عرضه کاال فعال کرده است. 

آنچه برای این منظور رقم خورده به شرح زیر است:

میادین500تاییمیشوند

 این هفته
افتتاح  و توسعه 5 بازارتره بار جدید

پنجمین شنبه »امید و افتخار« شهرداری تهران به افتتاح میادین میوه و تره بار جدید اختصاص دارد

مسیرهایپرترافیکمهرماهرابشناسید
 مســیرهای پرترافیک تهران در روزهای آغاز سال 

حمل ونقل
تحصیلی جدید از سوی معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران شناسایی شده است تا مردم ضمن 
خودداری از تردد غیرضروری در این محورها، زمان خود را مدیریت 
کنند و مانع قفل شدن ترافیک مهرماه در پایتخت شوند. به گزارش 

همشهری آنالین، پس از 3 ســال وقفه کرونایی، از امروز شنبه دوم 
مهرماه 1401، مدارس و مراکز آموزشــی، میزبان حدود 2میلیون 
دانش آموز و دانشجو خواهند بود. افزایش تردد در شهر، آمد و شد را در 
برخی معابر و مسیرها به ویژه در راه های منتهی به بیش از 4 هزارو 300 
مدرسه شهر تهران سخت تر می کند؛ تا جایی که براساس اعالم پلیس 

راهور، از امروز که روز بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی است، ترافیک 
پایتخت تا 30درصد افزایش می یابد. شناسایی گره های ترافیکی از 
تراکم ترددها در نقــاط بحرانی جلوگیری می کنــد و زمان تأخیر و 
روان سازی  ترافیک را کاهش می دهد. با اسکن این کد، اینفوگرافیک 

مسیرها و معابر پرترافیک پایتخت را می توانید مشاهده کنید.

شهردار تهران در آیین زنگ دانش آموز شهید: 
 اگر شهدا نبودند

 کشور بارها تجزیه شده بود
شــهردار تهران گفت: اگر شــهدا نبودند، هر یک از فراز و 
نشیب های انقالب کافی بود تا کشور تجزیه شود؛ اگر شهدا 
نبودند، در دفاع مقدس نامی از انقالب و ایران باقی نمی ماند و 

عبور انقالب از فتنه های مختلف وجود نداشت.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در دوازدهمین 
آیین نواخته شدن زنگ دانش آموز شــهید، ضمن تسلیت 
شهادت امام حســن مجتبی)ع(، رحلت رسول اکرم)ص( 
و شــهادت امام رضا)ع( گفت: بســیار خشــنودم که زنگ 
دانش آموز را معطوف به آغاز سال تحصیلی و با یاد و نام شهدا 

در این خطه نورانی از جهان به صدا در می آوریم.
وی افزود: زمانی که انقالب به پیروزی رســید، بخشــی از 
این پیروزی معطوف به حضور دانش آموزان در تظاهرات و 
عرصه های مختلف بود؛ در هر مقطعی که انقالب از ما کاری 
می خواست دانش آموزان و معلمان ما پیشتاز بودند، ضمن 

اینکه در دفاع مقدس نیز همین گونه بود.
یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم با 
اشاره به اینکه باید از شــهردار تهران تشکر کنیم که در ایام 
اربعین، شــهرداری را به یک نهضت فرهنگی تبدیل کرد، 
گفت: امیدواریم با برگزاری این مراسم نمادین، همواره خود 
را مدیون شــهدا بدانیم و در راه شهدا حرکت کنیم و در روز 
قیامت پاسخی برای آنها داشته باشیم. این شهدا حتی به سن 
سربازی نیز نرسیده بودند و با علم و عملی که داشتند، وارد 

میدان شدند.

رفع مشکالت مالی
شهردار تهران در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر نیز، 
ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی، عنوان کرد: موضوعی 
که در دست تحقیق است، به بهانه ای تبدیل شده که منجر 
به آشوب شــود چراکه اعتراض مقبول است اما آشوب هیچ 

کجا پسندیده نیست.
علیرضا زاکانــی با ارائه گزارشــی از فعالیت های یکســاله 
شهرداری تهران افزود: ما وقتی شهرداری تهران را تحویل 
گرفتیم عمال شهرداری دو سال و نیم در تنش مالی بود و در 
سال 99 برای پرداخت حقوق پرسنل 3ماه پول قرض گرفته 
شده بود. می خواستیم به حوزه امنیت در حوزه مالی برسیم 
و با تجمیع هزار و 200حســاب در خزانه واحد به شــورای 
اسالمی شهر تهران اعالم کردیم که در تنش مالی نیستیم و 

امروز نیز همچنان در این تنش قرار نداریم.
وی افزود: امروز 5هزار و 350تخت بــرای معتادانی فراهم 
شد که هیچ بخشی سراغ آنها نمی رفت مانند معتادان زخم 
باز، کبر و یا صغر سن و... که به این بیش از 2هزار تخت دیگر 

اضافه خواهد شد و درنظرداریم که به 8هزار تخت برسیم.
زاکانی یادآوری کرد: از بهمن ماه اقدامات و برنامه ریزی آغاز 
شد و به دنبال این هستیم که 70پروژه بزرگ تا 12 بهمن ماه 
هر هفته افتتاح شود. این پروژه ها 20درصد آغاز و 80درصد 
خاتمه کار است. به عنوان مثال، پروژه شهید شوشتری یکی 
از این طرح هاست که 1.5درصد از کل ترافیک شهر تهران را 

کاهش می دهد و به آزادراه تبدیل خواهد شد.
شهردار تهران گفت: شــنبه های امید و افتخار از سال قبل 
هدف گذاری شد که طرح های نیمه تمام را به پایان برسانیم 
و طرح های ضرورت دار را آغاز و تکمیــل کنیم. 98اصالح 
تقاطعی در شــهر صورت می گیرد و 780کیلومتر راه را به 
57کیلومتر تبدیل می کند که آرامش و آســایش، کاهش 
مصرف بنزین و آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت. امسال 
18طرح و سال آینده 45طرح خاتمه پیدا می کند. ما اعتقاد 

داریم کل شهر می تواند به یک کارگاه تبدیل شود.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: ما بدون اینکه یک سانتی متر 
فروش تراکم در شهر داشته باشیم و همچنین بدون اینکه 
چشم خود را روی تخلفات ببندیم، توانستیم 93.4درصد از 
اعتبارات خود را کســب کنیم که در 10سال اخیر در شهر 
تهران بی نظیر است. البته سال95 چون 5هزار میلیارد تومان 
از بانک قرض گرفته شده بود، چنین اتفاقی افتاده بود اما این 
اتفاق در سال قبل بی نظیر بود و براساس گزارش های هفته 

گذشته 99درصد منابع محقق شد.
وی ادامــه داد: ما عمال مســیری را که به آینــده می رویم 
به گونه ای ترسیم کرده ایم که براســاس بودجه و اعتبارات 
باشد، شــورا اعتبارات را 60درصد افزایش داد و ما 50هزار 
و 500میلیــارد تومان را به 83هزار میلیــارد تومان تبدیل 
کردیم. 15 شهریور ماه اعالم کردیم که از صد درصد منابعی 
که شورا تعیین کرده بود، عبور کردیم و به دنبال این هستیم 
که با مولدسازی و مشارکت شهر را بسازیم و بتوانیم شهری 

با چهره دیگری ترسیم کنیم.
شهردار تهران ادامه داد: تا قبل از انقالب 4هزار و 200هکتار 
فضای سبز و تنها 72پارک داشــتیم اما هم اکنون 59هزار 
هکتار فضای ســبز و 2346پارک داریم. ما ســال گذشته 
1250هکتار فضای ســبز پیرامونی در شــهر و اطراف آن 

داشتیم و امسال 1500هکتار به آن اضافه خواهد شد.
شهردار تهران با اشاره به افتتاح پارک ایرانیان در هفته های 
پیش عنوان کرد: ما 2هزار و 346پارک در تهران داریم. چند 
روز پیش فاز اول بوستان ایرانیان به وسعت 16هکتار افتتاح 
شد و فاز دوم آن با مساحت 22هکتار به بهره برداری خواهد 
رسید و اقوام مختلف در آنجا می توانند حضور فعال داشته 

باشند.

 بهرام نکاحی
 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 

تهران
ترافیک مهرماهی بر نحوه خدمت رسانی 
سرویس مدارس تأثیر می گذارد. همچنین 
با تعدد ســرویس های مــدارس، موجی از 
ترافیک ایجاد می شود؛ بر همین اساس، 
»اتوبوس  مدرســه« در تهران بنا بر اعالم 
نیاز آمــوزش و پرورش مســتقر می شــود. 
شــرکت واحــد اتوبوســرانی ۲۹ اتوبــوس و 
مینی بوس را تحت عنوان سرویس مدرسه 

مناسب سازی  کرده است. 

 سیدجعفر تشکری هاشمی
 رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران
منطقــه ۱۲ به صــورت کامــل در محــدوده 
طــرح ترافیــک واقــع شــده و ایــن موضوع 
به مشکلی بزرگ برای اهالی و کسبه این 
منطقه تبدیل شده است. ۴۰ سال قبل، 
طرحی تحــت عنــوان طــرح ترافیــک برای 
مقابله با مسائل و مشکالت ترافیکی در 
محدوده مرکزی شهر اجرا شد که در زمان 
خود، طرح درست و جامعی بود، اما   وقت 

آن رسیده که  مورد بازنگری قرار گیرد.

 میدان آزادی
 میزبان امام حسنی ها

عصر دیروز گردهمایی باشــکوه امام حسنی ها 
به مناسبت ســالروز رحلت پیامبر اکرم)ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( با حضور بیش از 

15هزار نفر در میدان آزادی برگزار شد.
به گزارش همشهری، میدان آزادی نماد تهران و 
دروازه غربی پایتخت است و از این رو محمدرحیم 
مرتضوی، شــهردار منطقه9 قصد دارد آن  را به 
قطب برگزاری مراسم آیینی تبدیل کند. به گفته 
شهردار منطقه9 این گردهمایی برای نخستین بار 
و از طریق هم افزایــی و همراهی ســازمان ها و 
دســتگاه هایی چون اورژانس، نیروی انتظامی، 
راهور، آتش نشانی و... برگزار شد. در این مراسم 
که تا اذان مغرب ادامه داشــت، حجت االســالم 
مهدی مانــدگاری ســخنرانی کرد و ســپس 
حاج مرتضــی طاهــری، حاج عبدالرضا هاللی، 
کربالیی محمدحســین حدادیان، حاج حســن 
حسین خانی و کربالیی جواد حقیقت به مداحی 

پرداختند.

نقل قول خبر

معــاون  شــفیعی،  ســیدمجتبی 
شــهرداری  ترافیــک  و  حمل ونقــل 
تهران بــا بیان اینکه مطالعــات احداث 
۱۶ پارکینــگ طبقاتــی براســاس مبلــغ 
وصولی پروژه ها صورت گرفته اســت، 
گفت: »باید به این نکته توجه داشت 
که وجود حداقلی از پارکینگ در شــهر 
الزم است که هم اکنون آن حداقل نیز 
وجود ندارد و برای رسیدن به آن حداقل 

باید پارکینگ سازی انجام شود.« 
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پارکینگ

ترافیــک  شــورای  مصوبــه  برابــر 
تهــران اجــرای ســاعات جدیــد طــرح 
محدودیت هــای ترافیکــی تــردد از 
امــروز اجــرا می شــود. بــر این اســاس، 
ســاعت آغــاز اجــرای طــرح ترافیــک از 
شــنبه تــا چهارشــنبه ۶ و نیــم صبــح و 
ســاعت پایانی آن نیــز ۱۸ خواهد بود. 
همچنین ســاعت اجرای طرح ترافیک 
در پنجشنبه ها از ساعت ۶ و نیم تا ۱۳ 
است. هزینه تردد خودروها بدون رزرو 
طرح ترافیک در محدوده مبلغ ۹۸هزار 
و ۸۵۰ تومان است و خودروهای پالک 
تهران نیــز در محدوده کنتــرل آلودگی 
هوا )زوج و فرد سابق( سهمیه تردد ۲۰ 

روز رایگان در فصل را دارند .
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ساعت

عدد خبر

 خبر

گزارش2

رساندن تعداد میادین میوه و تره بار به ۲۹۴میدان
راه انــدازی ۳۲ بازارچه میــوه و تره بار جدیــد طی ۶ماه 

نخست فعالیت این دوره
راه اندازی ۳بازار جدید طی ۳ماه اخیر

 ارائــه کاالهای اساســی بــا میانگیــن ۲۰درصــد ارزان تر
 از بازار

افزایش ۳برابری عرضه گوشت مرغ
افزایش ۶برابری گوشت قرمز و عرضه برنج ایرانی

برآورد رســاندن تعــداد میادیــن بــه ۵۰۰واحد تــا پایان 
سال ۱۴۰۲

برنامه ریزی برای احداث ۱۰۰بازار جدید طی امسال
برنامه ریزی برای احداث ۱۰۰بازار جدید در سال ۱۴۰۲

احداث ۳۱غرفه تخصصی در ۲۹ایستگاه مترو

  این ۱۴بازار در مناطق ۱، ۲، ۴، 7، ۱7، ۲۰و ۲۲احداث می شود.

  ۴زمین برای احداث بازار میوه و تره بار در منطقه ۲۲قرار دارد.
  ۳۰۰مترمربع کمترین متراژ زمین بازار است.

  ۴7۰۰مترمربع بیشترین متراژ زمین بازار است.
  ۱۰۰۰میلیارد ریال برآورد احداث این ۱۴پروژه است.

  مناطق شهرداری حدود ۲۲۰ زمین را به سازمان 
میادین معرفی کرده اند.

  ۴۰مورد زمین تاکنون شناسایی و برای احداث 
بازار مناسب ارزیابی شده است.
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 14بازار تره بار جدید 
کجا احداث می شوند؟

 احداث 100بازار میوه و تره بار امسال 
چگونه و چطور؟

اینفوگرافیک 
گزارش را  با 

اسکن این کد 
ببینید.


