
 كوچهبهكوچهآمارگرفتهايم
معاون تبليغات و درآمد سازمان زيباسازي شهر تهران با 
بيان اينكه امسال به طور جدي به ساماندهي سردر اصناف 
خواهيم پرداخت، گفت: » اگر روي تابلو نوشته شده اين 
مكان سوپرماركت يا رس��توران با نامي مشخص است 
هزينه  و عوارضي نخواهد داشت ولي اگر تبليغات بيش 
از استاندارد مربوطه باشد يا تبليغ شركت ديگري غير از 
عملكرد بر تابلوي سر مغازه انجام گرفته باشد؛ ديگر معاف 

از عوارض نيست و بايد هزينه پرداخت شود. «
حميد صابر فرزام، با تأييد بر اينكه ما مجوز براي تابلوهاي 
تبليغاتي اصناف كه س��بب مزاحمت براي ساير طبقات 

و ش��هروندان ش��ود نخواهيم داد، به خبرگزاري فارس 
گفت: »اگر تبليغ از طريق نصب ديوار يا شيشه  باشد و اين 
موضوع سبب مشكل براي شهروندان شود، مجوز نخواهيم 
داد. بحث مشكل ايمني و آتش نشاني نيز بايد در تبليغات 

مورد توجه باشد و نماي ساختمان نيز آسيب نبيند. تابلوي 
نوري نيز نبايد سبب خيرگي براي شهروندان و رانندگان 

ايجاد كند.«
وي تصريح كرد:» تا سال ۹۸ براي مديريت تابلوها چندان 
سامانه اي نبود، ولي از ابتداي سال گذشته تشكيل پرونده 
اصناف از طريق سامانه انجام مي گيرد. از اين طريق برداشت 

اطالعات از وضعيت تابلوهاي شهر نيز دقيق است. 
ضمن اينكه آمارگيري كامل خيابان به خيابان و كوچه به 
كوچه با همكاري برخي از دانشگاه ها در حال انجام است. 
مميزهاي ما ازطريق اپليكيشن هاي مربوطه اطالعات را 
كسب مي كند و در بانك اطالعاتي مربوطه قرار مي دهد 
و از اين پس همه اصناف در اين زمين��ه پرونده خواهند 
داش��ت.« گفتني است مراحل اوليه س��اماندهي تابلوي 
فروشگاه ها تاكنون در هشت منطقه تهران آغاز شده و در 
نيمه دوم سال ۱۴۰۰ براي ۱۴ منطقه ديگر هم اقدامات 

الزم و ساماندهي دقيق صورت مي گيرد. 
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بلوچستاناحداثميكند.
 مهراهلل رخشاني مهر، معاون وزير آموزش و پرورش 
گفت: اخيراً تفاهمنامه اي با نيروي زميني س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي منعقد ش��د تا در فاز 
نخس��ت، ۱۰۰ مدرس��ه با ۴۲۵ كالس درس در 
مناطق محروم و صعب العبور سيستان و بلوچستان 
احداث شود و در فاز دوم نيز ۱۰۰ مدرسه ديگر در 
اين استان ساخته ش��ود. تمام هزينه هاي ساخت 
اين ۱۰۰ مدرس��ه در فاز نخس��ت كه حدود ۹۹ 
ميليارد تومان اس��ت، توسط س��ازمان نوسازي 
مدارس كشور تأمين شده است.  توجه به مناطق 
محروم و ساخت فضاهاي آموزشي در اقصي نقاط 

كشور با دقت و حساسيت در حال انجام است. 
معاون وزير و رئيس سازمان نوس��ازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور با اشاره به ارسال »كانكس 
كالس��ي« با هليكوپتر براي دانش آموزان مناطق 
صعب العبور از توليد فضاي آموزشي قابل حمل با 

مصالح سبك در كشور خبر داد. 
 وي درب��اره طرح ايج��اد كانكس ب��راي مدارس 
عش��ايري آن هم در حالي كه چندي پيش شاهد 
حادثه آتش سوزي كانكس در دزفول بوده ايم، بيان 
كرد: سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس 

كشور به عنوان متولي ساخت فضاهاي آموزشي 
وظيفه دارد، در تمامي نقاط كش��ور، فضاي مورد 
نياز تحصيل دانش آموزان را مطابق اعالم ادارات 
آموزش و پرورش و بر اس��اس اولويت و نيازمندي 

تأمين كند. 
وي افزود: فراهم آوردن شرايط تحصيل و آموزش 
براي تمام دانش آموزان كشور، حتي در دورترين 
نقاط كش��ور و ب��راي دانش آموزان عش��اير عزيز 
كش��ورمان، يك اصل در برنامه هاي كاري وزارت 
آموزش و پرورش محسوب مي شود،بنابراين ايجاد 
فضاي مناسب آموزش براي دانش آموزان از اهميت 

برخوردار است. 
رخشاني مهر گفت: در سال هاي اخير، تالش شده 
تا در مناطق صعب العبور كش��ور كه خانواده هاي 
روستايي و عشايري ساكن هستند، فضاي آموزشي 
براي دانش آموزان تأمين شود. اين موضوع با ارسال 

كانكس كالسي و بعضاً حمل آن از طريق هليكوپتر 
يا ديگر فضاهاي ممكن در برخي استان هاي كشور 
انجام شده است، يعني به مناطقي كه امكان حمل 
كانكس يا مصالح با خودروهاي عمراني س��نگين 
وجود ندارد، كانكس كالس��ي حتي با هليكوپتر 
ارسال شده است تا دانش آموزان از نعمت آموزش 

محروم نباشند. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آموزش و پرورش 
پروسه اي طوالني براي جمع آوري مدارس خشتي 
و گلي داش��ته، آيا پس از مدت��ي كانكس ها دچار 
همين سيكل جهت جمع آوري نخواهند شد، گفت: 
در مناطق روستايي با جمعيت بسيار كم و همچنين 
مناطقي كه عشاير در حال كوچ هستند، ايجاد يك 
فضاي آموزشي ثابت قطعاً تنها راه براي داشتن يك 
فضاي آموزشي نيست. اكنون فضاهايي با مصالح 
سبك و قابل حمل در كشور در حال توليد است كه 

پس از سپري شدن آزمون هاي مختلف مي توانند 
قسمتي از مشكالت را مرتفع كنند. 

رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور گفت: در 
برخي مناطق كه منازل مردم از جنس سنگ و 
گل و خشت است  و قطعاً بيانگر صعب العبور بودن 
و عدم امكان ارس��ال مصالح سنگين بوده است، 
تالش شده تا فضاي آموزشي براي دانش آموزان 
حتي ب��ا مصالح راي��ج يا يك كانكس كالس��ي 
استاندارد ايجاد شود تا دانش آموزان از تحصيل 

محروم نباشند. 
رخشاني مهر گفت: همچنين يكي ديگر از بسته هاي 
تحولي وزارت آموزش و پرورش، »طرح ملي آجر 
به آجر« اس��ت كه با ايجاد پويش هاي مختلف و 
همچنين جذب كمك هاي خرد مردمي و مشاركت 
در امر حسنه مدرسه سازي، باعث فرهنگ سازي در 
بين اقشار مختلف جامعه شده است. در اين طرح 
حدود ۹۰۰ ه��زار نفر از هموطنان كش��ورمان تا 
پايان س��ال ۱۳۹۹ با واريز مبالغ اندك و خرد، در 
مدرسه سازي مشاركت داشته اند كه يك حركت 
بسيار مثبت و مؤثر در جذب مشاركت هاي مردمي 

در كشور محسوب مي شود. 
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور با بيان اينكه ۳۰ درصد مدارس كشور با همت 
و مشاركت خيرين مدرسه ساز ساخته شده است، 
افزود: در سال هاي اخير با رشد چشمگير مشاركت 
خيرين و تأمين و تخصيص اعتبارات توانس��تيم 
جهش قابل توجهي را در تأمين و استانداردسازي 

فضاهاي آموزشي داشته  باشيم. 

نان چه كسي در تركيه است ؟!
آمار هاي صعودي تعداد مبتاليان به كرونا در تركيه حاكي از آن است كه 
اين كشور در آستانه پيك حاد كرونا قرار گرفته است. در چنين شرايطي 
و با پيش بيني قبلي، وزير بهداش��ت لغو هرگونه س��فر به اين كشور را 
درخواست كرد، خواس��ته اي كه با وجود اعالم نگراني هاي مسئوالن 

ستاد مقابله با كرونا همچنان به مرحله اجرا نرسيده است!
سعيد نمكي كه هر بار مواردي را براي مقابله با شيوع كرونا تذكر داده اما 
دولتي  ها و اعضاي تصميم گيرنده در ستاد ملي مقابله با كرونا توجهي 
به آن نكردند، ۱۱ فروردين ماه نيز نامه اي به عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كش��ور و فرمانده قرارگاه عملياتي س��تاد مبارزه با بيماري كرونا 
نوش��ت و لغو ترددهاي هوايي و زميني »به« و »از« تركيه را ضروري 
اعالم كرد. وزير بهداشت در اين نامه تأكيد كرد: »شهروندان ايراني كه 
در تركيه به سر مي برند و قصد ورود به كشور را دارند و همچنين اتباع 
كشور تركيه كه در ايران بوده و قصد خروج از كشور را دارند، مي توانند 
با رعايت پروتكل هاي مربوطه و انجام تست PCR و اطمينان از عدم 

آلودگي اقدام به ورود و خروج كنند. « 
در نهايت ستاد ملي مقابله با كرونا كه در رأس آن رحماني فضلي، وزير 
كشور به عنوان رئيس قرار دارد، با تعليق پرواز هاي تركيه موافقت نكرد!

پس از آن حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور از عدم 
حصول جمع بندي در ستاد ملي كرونا براي لغو پروازهاي تركيه خبر 
داد و گفت: »س��تاد ملي مقابله با كرونا فعاًل در خصوص لغو پرواز هاي 
تركيه به جمع بندي نرسيده است تاكنون در خصوص زمان طرح مجدد 
لغو پرواز هاي تركيه، اظهار نظري به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال 
نشده اس��ت. « او تأكيد كرد: »هر زماني كه ستاد ملي مقابله با كرونا به 
نتيجه برسد  و به ما ابالغ كند، ما پرواز ها به تركيه را متوقف مي كنيم. «

در همين رابطه عليرضا وهاب زاده، مشاور وزير بهداشت نيز در صفحه 
شخصي توئيتر خود نوشت: »با وجود هشدار و درخواست وزير بهداشت 
براي لغو پرواز هاي تركيه، مقامات هواپيمايي مي گويند فعاًل برنامه اي 

براي قطع پرواز ها به علت شيوع كرونا ندارند!«
آنطور كه مشخص است با وجود وضعيت حاد كرونايي، پاي منافعي در 
ميان است كه نسبت به سالمت مردم ارجحيت دارد و آنقدر پراهميت 
است كه توانسته رأي اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا را نيز به سمت 
خود جذب كن��د! در چنين وضعيتي نياز به ش��فافيت نظ��ر اعضا در 
تصميمات اتاق جنگ با كرونا احساس مي ش��ود تا از اين طريق مردم 
بدانند كه چه كساني براي سالمتي آنها ارزشي قائل نشده و منافع خود 

را در اولويت قرار داده اند!

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک

حسین سروقامت

سهمگين ترين موج كرونا آمد
وزيربهداشتازتأكيدرهبرانقالب
برتزريقواكسنايرانيخبرداد
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س�ختتوصيفكرد.ح�االروزبهروزب�هتعدادش�هرهايقرمز
كش�ورافزودهميش�ودوبهگفتهمع�اونكلوزارتبهداش�ت،
50درصدشهرس�تانهادروضعيتقرمزونارنجيش�يوعكرونا
قراردارند.كرونارنگقرمزخودرارويپايتختهمپاش�يد.اين
درحالياس�تكهتهرانپاش�نهآش�يلكنترلويروسبهشمار
ميرودوتراك�مجمعيتوش�رايطويژهاينكالنش�هرمديريت
بيم�اريرابرايپايتختس�ختترميكند.حاالآنط�وركهمدير
عاملسازمانبهشتزهراخبردادهدرسهروزاخيرباافزايشسه
برابريفوتيهايكرونادرتهرانمواجهبودهايم.وزيربهداش�ت
ابرازاميدواريكردتااواخرخردادجمعيتقابلتوجهيباسبدي
ازوارداتومجموع�هتوليدداخلواكس�ينهش�وند.بهگفتهوي
تاكنونحتييكنفرازمسئوالنجمهورياسالميواكسننزدهو
رهبرمعظمانقالبهمتأكيدكردندكهواكسنايرانيخواهندزد.
در ۲۴ ساعت منتهي به روز دوشنبه ۱6 فروردين ماه، ۱۳ هزار و ۸۹۰ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲ هزار و ۴۸ نفر از آنها 
بستري شدند. در همين زمان، ۱۷۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 

دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 6۳ هزار و ۳۳۲ نفر رسيد. 
 نيميازكشوردروضعيتقرمزونارنجي

 بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، ۴۲ شهرستان ش��امل هفت مركز 
استان شامل تهران، كرج، اصفهان، ش��يراز، ايالم، شهركرد و زنجان از 
۱6 فروردين در وضعيت قرمز قرار گرفتند. همچنين ۵۴ شهرس��تان 
از جمله شش مركز اس��تان )اردبيل، بجنورد، كرمان، رشت، همدان و 
يزد( نارنجي ش��دند. بر اس��اس اين گزارش، هم اكنون ۸۸ شهرستان 
قرمز، ۱۳۹ شهرستان نارنجي، ۱۹۸ شهرس��تان زرد و ۲۳ شهرستان 
آبي هستند. ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه ۵۰ 
درصد شهرستان ها در وضعيت قرمز و نارنجي شيوع كرونا قرار دارند، 

تصريح كرد:» تنها ۵ درصد شهرها در وضعيت آبي قرار دارند.«
 مواجههبايكيازسهمگينترينامواجكرونا

سعيد نمكي، وزير بهداشت ضمن هشدار نسبت به افزايش موارد مثبت 
كرونا در كش��ور گفت:» با يكي از س��همگين ترين امواج كرونا مواجه 

هستيم، براي نظام سالمت ايام پرچالشي را مي بينم.«
وي در نشس��ت كميس��يون بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي 
افزود:»پيش از عيد رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي همه آماده باش 
بودند، اما متأسفانه در مورد كنترل سفرها كسي به حرف من گوش نداد 

و امروز با گرفتاري بسيار سنگيني مواجه هستيم.«
نمكي ضمن تأكيد بر اينكه بايد ويروس را زمينگير كنيم، گفت:»نظام 
سالمت به  رغم تمامي تالش ها براي دستيابي به مرگ و ميرهاي تك 
رقمي امروزه با مش��كل مواجه اس��ت. امروزه مهار اژدهاي كوويد ۱۹ 
چموش سركش از دست ما رها شده و مشخص نيست چه زماني مرگ 

سه رقمي را كاهش دهيم.«
 مقاممعظمرهبريهمواكسنايرانيميزنند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره وضعيت واردات و توليد 
واكسن هم گفت:» كس��ي به ما واكس��ن نخواهد داد و در حال حاضر 
مش��اهده مي كنيم كه امريكايي ها و انگليس��ي ها به همپيمانان خود 
واكسن نمي دهند؛ ما براي ساخت داخل ايستادگي و از مجموعه هاي 

بركت، پاستور، رازي و فخري  زاده دعوت كرديم.«
نمكي با بيان اينكه يكي از افتخارات نظام جمهوري اسالمي اين است 
كه در بهار امسال صاحب واكسن ملي مي  ش��ود، گفت:» اجازه نداديم 
كشورمان آزمايشگاه ديگران ش��ود؛ اميدواريم بتوانيم تا اواخر خرداد 
جمعيت قابل توجهي را ب��ا س��بدي از واردات و مجموعه توليد داخل 
واكسينه كنيم.« وزير بهداشت با بيان اينكه تهيه واكسن بسيار دشوار 
و در دنيا كاالي سياس��ي به ش��مار مي  رود و در اختيار هر كسي قرار 
نمي  دهند، تصريح كرد:»حتي يك نفر از مسئوالن جمهوري اسالمي 
تاكنون واكسن نزده و رهبر معظم انقالب هم تأكيد كردند كه واكسن 
ايراني مي  زنند. متأسفانه پولي را از ۱۰ درصد هدفمندي و يك درصد 
ارزش افزوده به ما ندادند، طرح شهيد سليماني را دنبال كردم و معتقد 

بودم كه بايد از ظرفيت بسيج براي مبارزه با كرونا استفاده كرد.«
 جلسهاورژانسيبااستانداريباقرمزشدنوضعيتتهران

وضعيت تهران قرمز است. به گفته سعيد خال، مدير عامل سازمان بهشت 
زهرا در سه روز گذشته آمار فوتي هاي كرونايي سه برابر شده و از ۲۰ نفر 
در روز به 6۰ نفر رسيده است.  نادر توكلي، معاون درمان ستاد كروناي 
استان تهران با اشاره به برقراري وضعيت قرمز كرونا در استان تهران، از 
بستري شدن ۴هزارو۴۰۰بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان هاي تهران 
و مراجعه روزانه حدود ۵هزارو۷۰۰ به بيمارستان ها و مراكز درماني خبر 
داد.  وي با اشاره به برگزاري جلسه اورژانسي با استانداري با قرمز شدن 
وضعيت تهران افزود:» تصميمات در ش��رايط قرمز شامل منع تردد و 
فعاليت مشاغل گروه ۳ و ۴، دوركاري ادارات به شكل يك سوم حاضر در 

محل كار و دو سوم در منزل و كاهش ساعت كاري است.«

»سلطانسنجررادرآنوقتكهبهدستغزانگرفتارشدهبود،
پرسيدند:علتچهبودكهُملكيبدينوسعتوآراستگيكهتُرا
بود،چنينمختلشد؟گفتكارهايبزرگبهمردمُخردفرمودم

وكارهايخردبهمردمبزرگ!
مردمخردكارهايبزرگرانتوانس�تندك�ردومردمبزرگاز
كارهايخردعارداشتند.هردوكارتباهشدونقصانبهملك

رسيدوكارلشكروكشوررويبهفسادآورد.«
راس�تيودرس�تيازاينحكايتتذكرهالش�عرايدولتشاه
س�مرقنديميبارد؛چيزيكهعياناست،چهحاجتبهبيان

است!
اوضاعكش�ورراببينيد؛ماازاينجريانك�ملطمهديدهايم؟
هميشهنبايدبرنعشُمردگانگريس�ت؛گاهيبايدزندگانرا

تدبيركرد...
شماهمنرنجيدوبپذيريد.بذلهگويانچهزيباگفتهاند:

يكدهندارمدوتادندانلَق/ميزنمتاميتوانمحرفحق
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پاسخآموزشوپرورشبهگزارش»جوان«

آموزش بعد از كرونا 
مانند آموزش قبل از كرونا نخواهد بود

آم�وزش وزارت عموم�ي رواب�ط و اطالعرس�اني مرك�ز
دادهاس�ت. پاس�خ »ج�وان« گ�زارش ب�ه پ�رورش و
پس از انتش��ار گزارش��ي در همين صفحه و با عنوان »علم بهتر است 
يا سالمت؟ مسئله اينس��ت!«، در ۲۵ اسفندماه س��ال گذشته، مركز 
اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش پاسخي را به 

روزنامه ارسال كرده است. 
متن اين پاسخ به اين شرح است:

قطعاً آموزش بع��د از كرونا مانند آموزش قبل نخواه��د بود و ما بايد از 
ظرفيت هايي كه فناوري ايجاد كرده است، استفاده نماييم. آموزش و 
پرورش تجارب ارزنده اي در اين مدت كسب كرده است. سرعت واكنش 
و همكاري خوبي كه با ساير دستگاه ها از جمله صداوسيما در طي اين 
مدت داشته، باعث شده است كه بتواند با فاصله يك هفته بعد از تعطيلي 
مدارس، مدرس��ه تلويزيوني را به صورت زنده روي آنتن ببرد و از اين 
طريق موفق شود كه كودكان بسياري در مناطق عشايري و دوردست 
از تدريس بهترين معلم ها اس��تفاده نماين��د. ظرفيت هاي متعددي 
ايجاد ش��ده و براي هر ش��رايطي آمادگي كامل داريم. هر چند دلمان 
مي خواهد كه تا آن زمان ديگر درگير شيوع ويروس كرونا نباشيم، ولي 
در عين حال با آمادگي هايي كه كسب كرديم و تجاربي كه اندوختيم، 
ظرفيت سازي هاي مطلوبي انجام شده، از جمله شبكه شاد كه ظرفيت 
عظيم و منبع خوب ياددهي و يادگيري است. از اين ظرفيت ها استفاده 

خواهيم كرد و همكاري با صدا و سيما را ادامه خواهيم داد. 
اگر امكان آموزش هاي حضوري فراهم باش��د، با كمال ميل و اشتياق 
شروع به آموزش حضوري خواهيم كرد و اگر شرايط به شكل ديگري 
باشد، با توجه به تجارب گذشته، آمادگي شروع سال تحصيلي را در هر 

شرايطي داريم. 
بنابراين نقل قول »ما در هر شرايطي بازگش��ايي خواهيم داشت. « به 
هيچ عنوان صحت نداشته و مورد تأييد نمي باشد و بدين وسيله معاونت 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از اين روزنامه محترم درخواست دارد 
كه قبل از انتش��ار هر گونه نقل قول و به نقد كش��يدن آن، از صحت و 

اصالت خبر اطمينان حاصل نمايند. 

 براي نخس��تين بار در كشور شبكه راه آهن سراس��ري ايران به يك 
ايستگاه از متروي كالنشهر پايتخت متصل شد. اين امر با احداث يك 
گالري به طول 6۰ متر و تعبيه دو دستگاه پله برقي از سوي شركت مترو 
تهران، با هزينه كرد ۲۰ ميليارد تومان جنبه عملياتي پيدا كرد. بر اساس 
همكاري مشترك ش��ركت راه آهن و شركت مترو تهران، پروژه اتصال 
ايستگاه متروي ميدان راه آهن تهران به شبكه راه آهن سراسري كشور 

از طريق يك گالري ارتباطي به ثمر نشست. 
 ش��هردار منطقه ۱۲ گف��ت: تنها بخ��ش به جامان��ده از خانه- باغ 
عالءالدوله، حاكم تهران در دوره  ناصرالدين شاه و انقالب مشروطه، واقع 
در حد فاصل خيابان الله زار و خيابان فردوسي خريداري شد. اين باغ با 
مساحت ۲هزارو۱۰۰ مترمربع با هدف احياي باغات قديمي به منظور 
ارتقاي سطح كيفي خدمات عمومي شهري، ايجاد فضاي باز همگاني، 
افزايش سرانه  فضاي س��بز در محالت كم برخوردار، همچنين حفظ و 

صيانت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي تملك شد.
 مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور گفت: حدود يك ميليون 
و 6۴۵ هزار هكتار از وسعت جنگل هاي نيمه انبوه ايران با تراكم پوشش 
۲۵ تا ۵۰ درصد كاسته شده و در مقابل يك ميليون و ۹۱۰ هزار هكتار 

به اراضي جنگلي با تراكم پوشش يك تا ۵ درصد اضافه شده است.
  مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به روند مطلوب اجراي 
طرح نس��خه الكترونيك گفت: اميد است در ارديبهش��ت با توجه به 
وعده اي كه با ساير بيمه هاي درماني و وزارت بهداشت داشته ايم به طور 
كامل نسخ كاغذي در كشور حذف شود و دفترچه ديگر مورد استفاده 

قرار نگيرد كه با همكاري وزارت بهداشت در حال پيگيري است. 
  رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايي با بيان اينكه دانش آموزان 
استثنايي به دليل شرايط خاص خود به فضا و تجهيزات پنج تا ۱۰ برابر 
دانش آموزان عادي ني��از دارند، گفت: در حال حاض��ر ميانگين تراكم 
كالسي 6/۴ نفر است و به ازاي هر شش دانش آموز استثنايي يك معلم 

وجود دارد. 

محیا حسیني

تابلوه�ايك�جومع�وج،ق�روقاطي،
دره�موبره�م،زنن�دهوگيجكنن�ده
سرتاس�رپايتخ�ترافراگرفتهاس�ت.
هرعابرياسوارهدرش�هربههرسوكه
س�ربرگرداندب�اانبوه�يازتابلوهاي
نامتجانسوبدونروحمواجهميش�ود
كههركسب�هميلش�خصيخودشاز
جاييآويزانكردهيابرسردرمغازهاي
زدهوفضايش�هرراآشفتهكردهاست.
اوضاعتابلوييپايتختغيرقابلتحمل
شدهاس�ت؛وضعيتدرس�ايرشهرها
بغرنجتراست.شورايش�هرمصوبهاي
داش�تهكهگوياقراراس�تطبقآنبه
تابلوهايصنوفسروسامانيدادهشود.

براي نخستين بار، شهرداري تهران ساماندهي تابلوهاي 
تمامي اصناف در كل ۲۲ منطقه ته��ران را مدنظر قرار 
داده اس��ت. قرار اس��ت تبليغات و تابلوهاي غيرمتعارف 
مغازه ه��ا ع��وارض داشته باش��د و اين ع��وارض صرف 
زيبا س��ازي س��ردر اصناف در خيابان ها ش��ود. اتفاقي 
بسيار خوش��ايند كه در صورت اجراي صحيح، بسياري 
از خيابان ها مانند ميدان فردوسي و چهارراه سرچشمه، 

چشم نواز خواهند شد. 
تيرماه سال ۱۳۹۳ نخس��تين باري بود كه شوراي شهر 
وقت به فكر ساماندهي تابلوهاي صنفي در تهران افتاد. در 
اين هفت سال فقط بخش هاي خاصي از تهران همچون 
ميدان بهارستان، ميدان فردوسي و چهارراه سرچشمه، 

زيباسازي شدند. 
 تبليغبيجاممنوع

طبق قانون تم��ام تابلوهايي كه بر س��ر در مغازه ها قرار 
گرفته اگر از لحاظ اندازه بيش از استاندارد مجاز باشد كه 
حدود يك متر و ۳۰ سانتي متر است يا عنوان درج شده 

روي تابلو مربوط به عملكرد مغازه نباشد، مشمول عوارض 
خواهند شد.  تاكنون مديريت واحدي براي ساماندهي 
س��ردر مغازه هاي پايتخت وجود نداشت و شوراي شهر 
با همكاري بخش هاي مختلف ش��هرداري، زيباس��ازي 
مغازه ها را انجام مي دادند. امسال اما اين وظيفه به طور 
مستقيم به سازمان زيبا سازي شهرداري واگذار شده كه با 
اين تصميم، مي توان به زيبا شدن پايتخت اميدوار شد. 

اگر مغازه داران تابلوهاي غيرتبليغاتي و استاندارد بر سر در 
مغازه قرار دهند، مثل تابلويي با عنوان فالفل فروش��ي 
خوش طعم! شامل عوارض نمي شود و معاف از عوارض 
اس��ت. ولي اگر صاحب صنف از تابلو به عنوان تبليغات 
استفاده كند و نه عملكرد، شرايط متفاوت است. به طور 
مثال همان مغازه فالفل فروشي تبليغ محصولي از مواد 
غذايي با برندي خاص را معرفي مي كند و ديگر اين تابلو، 
تابلوي معرف صنف محسوب نمي شود. اين موضوع قباًل 
مورد توجه بوده ولي اكنون به طور ج��دي مدنظر قرار 

گرفته است. 

 تقليدبجاازسايركشورها
تابلوهاي مختلف با عكس هاي رنگ تند و ابعاد متفاوت، موجب زشت شدن خيابان 
و آزار چشم شهروندان مي شو د؛ معضلي كه سال هاس��ت در بسياري از كشورهاي 
مختلف پرونده اش بسته شده است. به طور نمونه در سيدني استراليا، تابلوي مغازه ها 
بايد بسيار كوچك با نوشته اي با سه رنگ اصلي باشد. معرفي اصلي مغازه هم بايد به  
صورت نوشته روي شيشه فروشگاه بدون رنگ تند كه به چشم رانندگان شوك وارد 
كند، قرار گيرد.  نمونه هاي موفق از زيباسازي تابلوها و سردر صنوف در ساير كشورها 
هم موجود است كه با الگوبرداري و بومي س��ازي نمونه هاي خارجي مي توان چهره 
پايتخت و ساير شهرهاي ايران را دگرگون كرد.  در سال هاي قبل زيبا سازي شهري از 
طريق سردر فروشگاه ها در يك بازه زماني كوتاه در نقاطي همچون ميدان فردوسي 
و ميدان بهارستان انجام شد. اين زيباسازي ها به ناگاه رها شد و به اموري همچون 

اجاره دادن دوچرخه در شهر پرداخته شد!

زهرا چیذري 


