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 آتش سوزی اردوگاه باهنر 
و فوت یک جوان اتیسم

سخنگوی سازمان 
اورژانس کشور از فوت 
یک نفــر و مصدومیت 
یک تن در پــی وقوع 
حریــق بــرای گروه 

اتیسم در اردوگاه شهید باهنر خبر داد.
مجتبی خالدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، 
درباره جزییات این حادثه گفت: در ســاعت ١۵ 
روز پنجشــنبه، حریقی در اردوگاه شهید باهنر 
در محدوده تجریش تهــران اتفاق افتاد. در یکی 
از ســوییت های این اردوگاه این اتفاق افتاده که 
مهمانان آن گروهی از بچه های اتیســم بودند و 
این افراد با مربی های خود مجموعا ١۵ نفر بودند. 
متاسفانه پس از وقوع حریق یک نفر جان خود را 
از دست داده و یک نفر دچار سوختگی ٧٠ درصد 
شده که به بیمارستان شــهید مطهری منتقل 

شده است. 
    

عرضه مواد دخانی در کیوسک ها 
منوط به اخذ مجوز

مدیرعامل شرکت 
ســاماندهی صنایع و 
مشــاغل شــهر تهران 
از اعمــال نظــارت بر 
کیوسک های مطبوعاتی 

از طریق سامانه کیوسک خبر داد و گفت: عرضه مواد 
دخانی همانند سیگار در کیوسک ها منوط به اخذ 
مجوز از ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت 

خواهد بود.
سیدعلی مفاخریان گفت: محتوای این سامانه 
هم در بخش کار داخلی ما در شــرکت ساماندهی 
صنایع و مشــاغل برای نظارت بر کیوسک ها مورد 
بهره برداری قرار می گیرد یعنی آخرین جابجایی ها و 
مستندات هر کیوسک در این سامانه با هدف اعمال 
نظارت دقیق بارگذاری خواهد شد. از سوی دیگر در 
این سامانه بخش نظارت مردمی پیش بینی شده 
است که اگر تخلفاتی از بهره بردار کیوسک ها و نوع 
برخورد آنها توسط شهروندان دیده شود از طریق 
اسکن بارکدی که به زودی بر روی کیوسک ها نصب 
می شود بتوانند به سامانه متصل و نظرات خود را در 

ارتباط با بهره بردار کیوسک اعالم کنند.
    

نصب پله برقی های ایرانی در مترو
مدیرعامل شرکت 
متروی تهــران از نصب 
پله برقی های ایرانی در 
ایستگاه های مترو خبر 

داد.
علی امام گفت: با توجه به تشــدید تحریم ها و 
همچنین نوســانات ارز، مدیریت شهری تصمیم 
گرفت در حوزه ساخت پله برقی از توان شرکت های 

داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه پس از بررسی تولیدات داخلی و 
ارزیابی محصوالت آنها که منطبق بر استانداردهای 
جهانی باشــد، توانستیم با سه ســازنده پله برقی 
داخلی قرارمنعقد کنیم، افزود: با توجه به حجم باالی 
تقاضای پله برقی برای ایستگاه هایمان، سه سازنده 
مذکور بــا حداکثر امکانات خود در حال ســاخت 
پله های برقی هستند و به تدریج این پله ها وارد مدار 

بهره برداری می شود.
    

مناسب سازی ساختمان ها با توجه 
به چالش سالمندی پیش رو

رئیس دبیرخانه ستاد 
پیگیــری و هماهنگی 
مناسب  ســازی کشور 
با انتقاد از اینکه حمام، 
ســرویس بهداشتی و 

راه های ورودی بسیاری از خانه ها و همچنین ورودی 
بسیاری از فروشگاه ها دارای پله است، تاکید کرد:  
با توجه به اینکه جمعیت سالمندان طی ۲١ ساله 
آینده دو برابر می شود و همچنین با توجه به جمعیت 
افراد دارای معلولیت و بیماران کشور، پله ها باید از 

ساختمان سازی حذف شود.
ابراهیم کاظمی مومن سرایی افزود: بسیاری 
از درهای اتاق ها، »آستانه در« دارد و این امکان 
وجود دارد که سالمندان و افراد دارای معلولیت، 
پایشــان به آن گیر کننــد و به زمیــن بیفتند. 
متاســفانه در بسیاری موارد مشــاهده شده که 
سرویس بهداشتی های خانه دارای پله کوچکی 
است که برای سالمندان و افراد دارای معلولیت، 
مشکل ایجاد می کند. وی با بیان اینکه طبق آمار 
ایران طی ســال های آینده، یکی از مسن ترین 
کشورهای جهان خواهد شد، تاکید کرد: از همین 
زمان باید اقدامات جدی در زمینه مناسب سازی 

به عمل آید.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

پنج شنبه ١٧ مهر تنها ساعاتی 
پس از اعالم رسمی خبر درگذشت 
محمدرضا شــجریان، اســتاد آواز 
ایران، بیمارستان جم-محل بستری 
او- در هاله ای از دوستدارانش احاطه 
شد. دوستدارانی که سال ها به دلیل 
ممنوعیت هــا، رخصت شــنیدن 
صدایش را از نزدیــک نیافته بودند. 
اما این تجمع پرتعداد که برخی آن 
را تحت تاثیر شیوع کرونا بسیار کمتر 
از آنچه می توانســت باشد، ارزیابی 
کردند، پایان ماجرا نبود. اینستاگرام، 
به عنوان تنها شبکه اجتماعی فیلتر 
نشــده پرکاربر و ســایر شبکه های 
اجتماعی حتی فیلتر شده، به ناگاه 
مملو شد از تصاویر و تألمات کاربران 
ایرانی. بســیاری کــه او را نه تنها 
صدای ناب موســیقی ســنتی، که 
صدای مردم ایران خطاب می کنند 
و مرگش را فقدانی بزرگ و غیرقابل 

جبران می دانند.
گرچه پخش صدای این خواننده 
بزرگ، سال هاست که از طرق رسمی 
چون؛ صدا و ســیما ممنوع بود، اما 
کمتر شــهروند ایرانی است که او را 

نشناسد و از صدای او خاطره ای در 
گوشه ذهن نداشته نباشد.

با وجود اینکه شجریان به دلیل 
بیماری مزمن خــود مدتی بود که 
آلبومــی جدید منتشــر نکــرده و 
همچنین به دلیــل ممنوعیت های 
حکومتی کنســرتی برگزار نکرده 
بود، در محافل گوناگون و بین آحاد 
مردم همواره به بهانه های مختلف از 

او یاد می شد.
صدا و ســیما در حالی که پخش 
صدایش را سال هاست از تلویزیون 
ممنوع کرده بود و هیــچ نامی از او 
به میان نمی آورد، دیــروز اما بعد از 
مدت ها خبر درگذشتش را منتشر 
کرد. خبری کــه هوادارانش را آرام 
نکــرد و در تجمع روز پنج شــنبه 
بیمارســتان جم علیه این رســانه 
شعارهایی سردادند. شعارهایی که 
در نهایت به حضور نیروهای امنیتی 
و متفرق کردن جمعیت از پیرامون 

این بیمارستان منجر شد.
با این حال مرگش حتی آنها که 
در زمان حیاتش در برابر اعمال این 
محدودیت ها و ممنوعیت ها سکوت 

کرده بودند نیز به سخن درآورد. 
رئیس جمهــوری، معــاون اول 
رئیس جمهوری، دو وزیر، سخنگوی 
دولت، رئیس پیشین مجلس و نوه 
بنیانگذار جمهوری اسالمی از جمله 

مقام هایی بودند که پیام هایی درباره 
درگذشت شجریان منتشر کردند، 
امــا هیچ کدام بــه محدودیت های 
اِعمال شــده در دو دهــه اخیر بر او 

اشاره ای نکردند.
موضوعــی که از چشــم محمود 
دولت آبادی، نویســنده برجســته 
ایرانی دور نماند. او در واکنشــی که 
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا 
منتشــر کرده به نحوه برخــورد با 
شجریان در دهه پایانی عمرش انتقاد 
کرده و گفت: »تلخــی پایاِن زندگی 
شجریان منحصر به این کمتر از یک 
سال اخیر نبود که با گرمای خانواده، 
دلدادگی پزشــکان مجــرب و علِم 
پزشکی زنده نگه داشته شد. تلخی 
عمیق تر آن بود که هنرمند ممتاز آواز 
ایران در اوج کمال یافتگی، حضور و 
بانِگ بی نظیرش دریغ شد از مردمی 
که اکنون به ســوگ او نشسته اند و 

اشک می ریزند«.
اقامه نماز بر پیکر شجریان در 

غیاب مردم
پیکر محمدرضا شجریان، دیروز 
جمعه ١۸ مهر ١۳۹۹ برای مراسم 
تشییع و اقامه نماز به »بهشت زهرا« 
تهران انتقال یافت. اما مراسم تحت 
تدابیر شدید امنیتی برگزار و پیکر 
این اســتاد آواز ایران به سرعت به 

مشهد منتقل شد.

همایــون شــجریان، پســر 
محمدرضا شجریان پنجشنبه شب 
اعالم کرد بود که مراسم اقامه نماز و 
تشییع پیکر این هنرمند سرشناس 
موسیقی ساعت شــش و ۳٠ دقیقه 
جمعه در بهشت زهرا برگزار می شود 
و پــس از آن در آرامگاهی در جوار 
حضرت فردوســی در طوس مشهد 
به خاک ســپرده خواهد شد. اما بر 
اساس گزارش های رسیده مراسم او 
زودتر از ساعت اعالم شده و با حضور 
اعضای خانواده شــجریان، جمعی 
از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، اهالی موسیقی و دوستان 
او برگزار شــد و عموم هــواداران و 
شــهروندان تهرانی که خــود را به 
بهشت زهرا رسانده بودند، به دلیل 

اعمال محدودیت ها نتوانســتند در 
این مراسم شرکت کنند.

 شجریان در صدر فهرست 
محبوبان 

در ســالیان اخیر با تغییر نسل و 
ذائقه عمومی، گرچه ســالیق مردم 
تغییر کرد، اما شــجریان همچنان 
در صدر فهرست هنرمندان محبوب 

کشور باقی ماند. 
کمتر هنرمندی مانند شجریان 
در ایران بوده که طیف های مختلفی 
از جامعــه را به این گســتردگی در 
میان مخاطبانش داشــته باشد. از 
دانشجو و خانه دار گرفته تا بازاری و 
روشنفکر. از مذهبیان و دولتمردان 
 تا منتقــدان حکومــت و مهاجران 

خارج از ایران.
برخــی معتقدنــد، محبوبیت 
و مانــدگاری تنها ناشــی از صدای 
روح  نوازش نبود، بلکــه او همواره از 
کســانی بود که به تغییر و تحوالت 
اجتماعی بی اعتنا نمانــد و آن چه 
را که می خوانــد از اوضاع زمانه اش 
می گرفت. در رویدادهایی که هیجان 
یا تاثر عمومــی به همراه داشــت 
همواره در کنار مردم می ایستاد؛ چه 
آن زمان که در تابستان ۵٧ به دلیل 
کشتار مردم در واقعه ١٧ شهریور از 
رادیو اســتعفا داد، چه زمانی که به  
خاطر خس و خاشاک خواندن مردم 
معترض در انتخابات سال ۸۸ توسط 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 
وقت، خود را صــدای همین خس و 

خاشاک معرفی کرد.
شــاید به همین دلیل است که 
کافی است تصنیف »مرغ سحر ناله 
سر کن« در گوشه ای شنیده شود، تا 
ناخودآگاه زمزمه ای زیر لب ها شکل 
گیرد. زمزمــه ای که ایــن روزها با 
مرگ این هنرمند بزرگ شاید از هر 

خانه ای شنیده شود.
  اکران تصاویر استاد شجریان 

در شهر تهران
با این حــال دیروز ســخنگوی 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای شــهر تهــران از اکــران 
د محمدرضــا  ســتا ا یــر  و تصا
 شــجریان در فضاهــای شــهری 

پایتخت خبر داد.
 حجــت نظــری در گفت وگو با 
ایســنا دراین باره گفــت: »باید به 

مردم ایــران برای این غــم بزرگ 
تسلیت گفت. 

امیدوار بودیم که شرایطی فراهم 
شود تا شاهد بهبود استاد باشیم اما 
متاسفانه تقدیر جور دیگر رقم خورد 
و مردم ایران سوگوار اعتبار موسیقی 
و آواز ایرانــی شــدند. فکر می کنم 
بهترین جمله درمورد درگذشــت 
استاد شجریان را استاد کیهان کلهر 
بیان کردند که جان از تن آواز ایران 

رفت«.
نظری بــا بیان اینکــه در چنین 
شرایطی برگزاری مراسم تشییع و 
بدرقه می توانســت موجب تسالی 
خاطر یک ملت داغدیده شود، گفت: 
»متاسفانه شیوع کرونا و ارجحیت 
عمل به پروتکل های بهداشــتی بر 
هر نوع تجمعی، ما را از حضور در این 

مراسم نیز محروم کرد. 
در همین راســتا در پیگیری که 
از ســازمان زیباســازی شهرداری 
تهران انجام دادم، بنا شد تا تصاویر 
استاد شجریان بر روی بیلبوردها و 
فضاهای شهری پایتخت نصب شود. 
البته من هم مانند میلیون ها نفر از 
مردم ایران دلم می خواســت که در 
زمان حیات استاد و برای دعوت به 
کنسرت ایشان این بیلبوردها را در 
 فضاهای شــهری ببینم اما افسوس 

که نشد«.
به گفته نظری، اقدامات مربوط 
به جانمایی این تصاویر انجام شده و 
پس از چاپ به زودی در سراسر شهر 

نصب خواهد شد.

درگذشت محمدرضا شجریان واکنش ها و بازتاب گسترده ای داشت؛

ماییم و سینه ای که در آن ماجرای توست

خبر

اســتاندار تهران دیروز از الزام اســتفاده 
از ماسک توسط شــهروندان در تهران از در 
منازل از امــروز و تمدیــد محدودیت های 

کرونایی خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی درباره تمدید 
محدودیت های کرونایی در اســتان تهران 
گفت: تمام محدودیت های ابالغی در هفته 
گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه ۲۵ مهر 
ماه در استان تهران به قوت خود باقی است. 
همچنین در خصوص برگزاری کالس ها در 
دانشــگاه ها و مدارس این موضوع به صورت 

مجازی دنبال می شود.
او تاکید کرد: اســتفاده از ماســک از در 
منازل برای شــهروندان در تهران ضروری 

است.
بر اساس این ابالغیه دانشگاه ها، مدارس، 
مدارس شــبانه روزی، حوزه هــای علمیه، 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها 
و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و 
مصلی ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و 
باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی در یک هفته آتی نیز 

تعطیل خواهند بود.
همچنیــن برگــزاری هر گونه مراســم 
اجتماعی، فرهنگــی، مذهبی و همایش ها، 
باشگاه های ورزشی، ورزش های پربرخورد 
از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، 

کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و 
شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای 
سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی ممنوع و 
عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
 ۲۱۰ فوتی جدید کرونا در کشور 

 اعمال این محدودیت ها در حالی اســت 
که روز گذشته وزارت بهداشت باز هم از آمار 
باالی ابتال و فوت ناشــی از کرونا در کشــور 

خبر داد.
سیماســادات الری ، ســخنگوی ایــن 
وزارتخانه از ابتــالی ۴ هــزار و ١۴۲ بیمار 
جدید مبتال بــه کووید١۹ و بســتری یک 
هزار و ٧۸٧ نفر در ۲۴ ساعت اخیر خبر داد. 
به گفته او در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲١٠ 
بیمار کووید١۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۸ هزار 
و ۹۸ نفر رسید و ۴۳۹۲ نفر از بیماران مبتال 
به کووید١۹ در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
بر اســاس آخرین گزارش ها استان های 
تهران، اصفهــان، قم، آذربایجان شــرقی، 
خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشــاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البــرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 

کرمان، خراسان شــمالی، همدان و یزد در 
وضعیت قرمز قرار دارند.

 ممنوعیت بستری شدن بیماران 
غیراورژانسی 

با باال گرفت شدت ابتال به کرونا در بسیاری 
از اســتان های کشــور به خصــوص تهران 
دیروز معــاون کل وزارت بهداشــت نیز با 
توجه به کثرت مراجعین سرپایی و بستری 
مبتال به کرونا خبر داد که بســتری ســایر 
بیماران غیراورژانسی در بیمارستان ها )طبق 
بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت( تا 

اطالع ثانوی ممنوع شد.
ایــرج حریرچــی، با اشــاره بــه اینکه 
داروخانه های بیمارستانی مکلف هستند که 
تمامی داروهای تجویزی بیماران کرونایی را 
تهیه کنند،گفت: بیمارستان های نیروهای 
مسلح طبق دستور مقام معظم رهبری با تمام 
ظرفیت در اختیار بیماران کرونایی خواهند 
بود.همچنین از ظرفیت بیمارســتان های 
تامیــن اجتماعــی هــم طبق بخشــنامه 
 وزیر محترم رفــاه بدین منظور اســتفاده 

خواهد شد.
تعیین جریمه برای متخلفان کرونایی

دیروز همچنین ســیما ســادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشــت با تاکید بر لزوم 
خودداری از سفر در تعطیالت پیش رو، درباره 
وضعیــت جریمه افرادی کــه پروتکل های 

بهداشتی را رعایت نمی کنند، توضیح داد.
وی درباره ایجــاد محدودیت در جاده ها 
برای کاهش ترددهای بین شــهری، گفت: 
هر گونه تصمیم در زمینه ایجاد محدودیت 

در جاده ها برای تعطیالت پیش رو در اختیار 
ستاد ملی مقابله با کروناست.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره 
پیشنهادات وزارت بهداشــت برای جریمه 
افراد متخلفی که پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت نمی کنند، گفت: هــر نوع برخورد یا 
تعیین جریمه و مجازات بــرای افرادی که 
ماســک نمی زنند یا پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند، بر عهده وزارت بهداشت 

نیست. 
در عین حال تاکنون مبلغی برای جریمه 
افرادی که ماســک نمی زنند یا پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد، به طور 
رســمی تعیین نشده اســت، اما در دستور 
کار ســتاد ملی مقابله با کرونا قــرار دارد و 
پیشــنهاد وزارت بهداشــت و وزارت کشور 

 تا روز شــنبه به ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ارائه می شود.

الری با تاکید بر اینکــه تعیین نهایی هر 
گونه جریمه بر عهده وزارت بهداشت، نیست 
و در این زمینه ستاد ملی مقابله با کرونا باید 
اقدام کند، اظهار کرد: مســئولیت برخورد 
با خاطیان نیــز با وزارت بهداشــت نبوده و 
نیروهای انتظامی باید در ایــن زمینه اقدام 
کنند. البته بحث برخورد با افراد ارائه دهنده 
خدمت به کسانی که ماســک نمی زنند، از 
قبل مطرح و تصویب شده است که بر اساس 
مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، برخورد 
با این افراد بر عهده دســتگاه اجرایی است. 
اگر کارکنان یک دســتگاه نیز پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنند، به حوزه تخلفات 

اداری معرفی می شوند.

بستری شدن بیماران غیراورژانسی ممنوع  و محدودیت های کرونایی تمدید شد

الزام استفاده از ماسک از در منازل

اینستاگرام، به عنوان تنها 
شبکه اجتماعی فیلتر 

نشده پرکاربر و سایر 
شبکه های اجتماعی حتی 
فیلتر شده، تنها ساعاتی 

پس از اعالم خبر درگذشت 
استاد شجریان، مملو از 
تصاویر او و پست هایی 

حاکی از تألمات کاربران 
ایرانی شد. بسیاری که او را 
نه تنها صدای ناب موسیقی 

سنتی، که صدای مردم 
ایران خطاب می کردند

دیروز سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر از اکران تصاویر استاد 

محمدرضا شجریان در 
فضاهای شهری پایتخت 
خبر داد و گفت: اقدامات 

مربوط به جانمایی این 
تصاویر انجام شده و پس 

از چاپ به زودی در سراسر 
شهر نصب خواهد شد
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