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معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران
خبر داد

 1200ايستگاه تندرستي
در تهران

 1200ايستگاه تندرس��تي در شهر فعاليت ميكند كه در اين حوزه مشاركت
بانوان در ايستگاههاي تندرس��تي بيش از آقايان است .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،معاون اجتماعي و فرهنگي ش��هردار
تهران ب��ا بيان مطلب درخص��وص توس��عه ورزش همگاني گفت:

15

«اكنون در هر محله شهر تهران يك خانه ورزش داير شده است كه يك نفر امور
آقاي��ان و يك نفر امور بانوان را پيگيري ميكند« ».س��يدمحمد هادي ايازي» با
بيان اينكه 7كانون در حوزه ورزش در خانههاي ورزش سراي محلهها راهاندازي
شده به نحوي كه بتواند در كاهش آسيبهاي اجتماعي نقش ايفا كند .

دربازارهاي ميوه وترهبار ،روزانه برقيمت محصوالت و كيفيت
آنها دلیل ميشود

هيچ ارزاني بيدلیل
نيست!
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد عطایی

ش�ايد قديمتره�ا كه يك محله ب�ود و يك
ميوهف�روش محل ،كس�ي فك�رش را نميكرد
روزگاري ميوهفروشيها بزرگي در محله قدعلم

كار در بازارهاي روز يكي از شغلهاي بسيار دشوار است به نحوي كه كارگران از ساعتي قبل از ساعت
آغاز به كار بازار ،فعاليت خود را با تخليه بار آغاز ميكنند و پس از س��اعتها س��ر پا ايستادن در روز،
بعد از پايان ساعت كار به جمعآوري و نظم دهي غرفهها ميپردازند .شايد بهتر باشد هنگام خريد در
بازارهاي روز ابتدا «خسته نباشيد» و «خدا قوت» به كارگران بگوييم تا با يك احساس خوب متقابل،
يك خريد خوب داشته باشيم.

كند كه كارشان حس�اب و كتاب داشته باشد.

مسلم ًا آن موقعها كسي باور نميكردروزگاري
قيمت يك كالم شكسته شود و به جاي عرضه
ميوهه�اي دره�م ،به مش�تري ح�ق انتخاب
بدهن�د .بايد پذيرفت حاال ديگر ش�رايط فرق
ك�رده اس�ت ،چون همي�ن ميوهفروش�يهاي
بزرگ كه ب�ه بازارهاي مي�وه وترهبار معروفند
زيرنظارت ويژه مديريت ش�هري كار ميكنند
و ديگر كس�ي نميتواند با هر قيمتي كه دلش
ميخواهد ميوهه�اي بيكيفي�ت را ارائه كند.
يك�ي از اقداماتي كه س�ازمان ميادين وترهبار
ته�ران در اي�ن بازارها انج�ام ميدهد نظارت
و كنت�رل كيفيت محصوالت بهص�ورت روزانه
است؛ كنترل عملكرد بهرهبرداران و بازارهاي
تح�ت ف�روش نيز بهص�ورت مس�تمر صورت

قيمته��ا در بازارهاي روز براس��اس كيفيت
كاال و تا حد امكان در حد قيمت عمدهفروشي
تعيين و كنترل ميشود تا شهروندان بتوانند
كاالي مناس��ب را ب��ا به��اي مناس��ب خريداري
كنند .مس��ئوالن بازارهاي روز معتقدند كه با
توج��ه به اس��تقبال ش��هروندان و فروش باال
در اين بازارها هزينهها متعادل ميش��ود ،به
همين دلي��ل عرضهكنن��دگان و خريداران به
يك مي��زان از تعامل با ه��م منفعت ميبرند.
در واق��ع خريد و فروش در بازارهاي روز يك
معامله برندهـ برنده است.

ميگيرد .بازارهاي روز شهرآرا ،طرشت ،استاد
نظر ،خرمرودي و صادقيه بازارهايي هستند كه
زير نظر بازار روز صادقيه فعاليت ميكنند.

وقت��ي براي خريد به بازارهاي روز ميرويد با خود س��اك دس��تي همراه ببريد .همچني��ن درصورت امكان مواد
خوراكي و ميوههايي را كه خريداري ميكنيد در نايلكسهاي مش��ترك بريزيد تا ش��ما نيز در حفظ طبيعت س��هم
داشته باشيد .البته از مدتي پيش نايلكسهاي تجزيهپذير با پايه گياهي در بازارهاي ميوه وترهبار مورد استفاده
قرار ميگيرد كه پس از مدتي در طبيعت تجزيه ميشود ولي از آنجايي كه با مصرف بجا و كمتر نايلكس ميتوانيم
به سالمت چرخه طبيعت كمك كنيم پس چه خوب كه اين موضوع را رعايت كنيم.

يكي از اقدامات مديران س��ازمان ميادين ،برگزاري كالسهاي آموزش��ي براي ارتقاي ميزان س��واد و
روابطعمومي كارگران بازارهاي روز اس��ت كه تاكنون اثرات خوبي در نحوه رفتار كارگران با مش��تريان
داش��ته اس��ت .در اين كارگاهها به كارگران ،نحوه رفتار و حفظ ش��أن مشتري ،ش��يوه صحبت كردن و
صبوري ،رعايت بهداشت و ...آموزش داده ميشود.

س��اعت كار بازاره��اي روز از 8صب��ح آغاز
و معم��وال ً از س��اعت  13تا  15براي صرف
ناهار و استراحت تعطيل ميشود و سپس
فعاليتش��ان تا س��اعت 20ادام��ه مييابد.
بازاره��اي روز جمعهها نيز از س��اعت  8تا
 13باز هستند .بازارهاي كوچك به عرضه
مايحت��اج اصل��ي ش��امل ميوه و س��بزي و
خواروبار و گوشت ميپردازند و بازارهاي
بزرگت��ر وس��ايل ديگر از جمله پوش��اك،
لوازم تحرير ،گل و ...نيز عرضه ميكنند.

