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انتقاد عضو شورا از عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری

رئیس فراکس��یون کارگری شورای ش��هر تهران روز گذشته در
تذکر پیش از دس��تور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره
ب��ه تاخی��ر در پرداخت حقوق کارگران ش��هرداری گفت :دیروز
ششم آبان بود و هنوز تعداد قابل توجهی از کارگران پیمانکاران
ط��رف قرارداد با ش��هرداری حقوق خود را دریاف��ت نکردهاند و
این در حالی اس��ت که عمده کارگران پیمانکاران طرف قرارداد
با ش��هرداری ،حداقل بگیر هس��تند که دریافت��ی آنها حدود دو
میلیون است .به گزارش ایسنا ،افشین حبیب زاده با بیان اینکه

ای��ن کارگران حداق��ل بگیر هس��تند و با پرداخت
اج��اره بها و قیمت باالی اجن��اس پولی برای آنها
نمیماند ،اظهار کرد :چرا پرداخت حقوق دو میلیون
تومانی کارگران حدود دو هفته طول میکش��د .آیا
این ظلم نیست؟ چه کسی مسئول رسیدگی به این
امر اس��ت؟ این کارگران تحت امر شهرداری هستند که خانواده
دارند و اجاره خان��ه پرداخت میکنند.وی با بیان اینکه با توجه
ب��ه گرانیها خرید یک وعده مایحتاج عادی حداقل یک میلیون

اجتماعی

تومان میش��ود ،تصریح ک��رد :چگونه میتوان تصور
ک��رد کارگری را که ه��م باید اجاره خانه بدهد و هم
مایحت��اج خانواده خود را تامین کند ،با تاخیر حقوق
دریافت کند؟ الزم اس��ت با پیمانکارانی که سر موعد
حقوق کارگ��ران را پرداخت نمیکنند؛ برخورد و در
لیست سیاه قرار بگیرند .پس حقوق کارگران نهایت باید در اول
هر ماه پرداخت ش��ود که اگر این امر رعایت نشود به شخصه از
آن پیمانکاران شکایت خواهم کرد.

ماجرای پولی بودن حضور در کنار مزار خسرو آواز ایران

ای کاش استاد در بم به خاک سپرده میشد

آفت�اب یزد – گ�روه اجتماعی :محمدرضا ش��جریان ـ اس��تاد
آواز ای��ران ـ  ۱۷مه��ر  ۹۹پس تحمل دورهای بیم��اری ،در تهران
درگذش��ت و بنا به وصیت خود وی ،پیکر او در آرامگاه فردوسی به
خاک سپرده شد .پیکر محمدرضا شجریان ،استاد آواز ایران پس از
تش��ییع با حضور خانواده او در توس و در جوار آرامگاه فردوسی به
خاک سپرده شد .قرار بود پیکر او در کنار مهدی اخوان ثالث دفن
ش��ود اما بعد محل دفن تغییر کرد و او را در کنار موزه فردوس��ی
به خاک س��پردند .فضای داخلی آرامگاه فردوسی تنها برای حضور
تعداد اندکی از حاضران که از پیش انتخاب شده بودند آماده شده
ب��ود و مردم بیرون دره��ای آرامگاه تجمع کرده بودند .ش��جریان
برجس��تهترین هنرمند عرصه آواز و موس��یقی سنتی ایران است و
از او با عنوان «خسرو آواز ایران» یاد میشود .او نوروز  ۹۵با انتشار
ویدئویی از ابتالی خود به بیماری سرطان خبر داده بود.
>آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوس��ی در باغی با صفا و زیبا به وس��عت  ۶و نیم هکتار
در  ۲۰کیلومتری شمال شرقی مشهد در مسیری منشعب از جاده
مشهد به قوچان قرار دارد .هم اکنون آرامگاه فردوسی دارای بخش
اداری ،کتابخانه ،سالن غذاخوری ،موزه و نیز بقایایی از توس قدیم
است و تندیسی از فردوسی به عنوان شاهکار هنری ابوالحسن خان
صدیقی از مجسمه سازان مشهور در آن نصب شده است.
در محوطه درون باغ ،آرامگاه فردوس��ی و مهدی اخوان ثالث شاعر
نامدار معاصر ،مش��هور به 'میم .امید' قرار دارد .پیکر مرحوم استاد
محمدرضا ش��جریان ،خس��رو آواز ای��ران نیز در محوط��ه آرامگاه
فردوسی به خاک سپرده شده است .در  ۵۰متری بیرون باغ آرامگاه
فردوس��ی نیز آرامستان شعرای مشهد قرار دارد که در آن شاعران
نامدار معاصر از جمله عماد خراس��انی ،احمد گلچین معانی ،احمد
کمال پور ،محمد قهرمان و عشرت قهرمان به خاک سپرده شدهاند.
>واکنش مردم و توضیح میراث فرهنگی

در روزه��ای اخیر ،اخب��ار و ویدیوهایی در فضای مجازی منتش��ر
و دس��ت به دس��ت ش��د که بر لزوم پرداخت مبلغی پول در ازای
بازدید از مزار محمدرضا ش��جریان ،حکایت داشت .انتشار مطالبی
درب��اره دریافت ورودی در ازای بازدید از مزار محمدرضا ش��جریان
و پیگیریها در این باره از مس��ئوالن میراث فرهنگی ،با این پاسخ
همراه بود که پیکر اس��تاد ش��جریان در آرامگاه فردوسی به خاک
سپرده شده است و آرامگاه فردوسی هم یک بنای تاریخی محسوب
میشود ،لذا اداره آن تحت نظر وزارت گردشگری و میراث فرهنگی

یک فرهنگسرایی برای آموزش کارهای هنری ساخته شد .به دلیل
مردمی بودن اس��تاد مردم عالقه مند هس��تند به هر مناسبت و در
هر فرصتی در مزار ایشان حاضر شوند و چون این باغ مستقل است
جایگاه بهتری را برای رفت و آمد مردم ایجاد میکرد و امروز استاد
شجریان تنها در آرامگاه فردوسی مهمان است» .

>باغ هنر بم شجریان

اردشیر اروجی:

آن مرح��وم بعد از زلزله در بم یک باغی را ایجاد کرد
که این باغ به باغ شجریان بم معروف است و در دل آن
یک فرهنگس��رایی برای آموزش کارهای هنری ساخته
شد .به دلیل مردمی بودن استاد مردم عالقه مند هستند
به هر مناس��بت و در هر فرصتی در مزار ایش��ان حاضر
شوند و چون این باغ مستقل است جایگاه بهتری را برای
رفت و آمد مردم ایجاد میکرد و امروز استاد شجریان
تنها در آرامگاه فردوسی مهمان است
اس��ت؛ ضمن اینکه بازدید از ای��ن آرامگاه همانند هر بنای تاریخی
دیگر یا موزه ای ،به پرداخت ورودی نیاز دارد.
>رایگان شدن بازدید در مقاطع زمانی مشخص

اکنون پرسش اینجاست حق با مردم است یا مسئوالن وزارت میراث
فرهنگی؟ در همین خصوص اردش��یر اروجی کارشناس فرهنگی و
گردشگری به آفتاب یزد گفت « :به عقیده من در بحث آثار تاریخی
نباید قلمروها مخلوط ش��وند .به عبارتی آنجا آرامگاه فردوسی قرار
دارد و مصوب شده اس��ت برای بازدید از آن محل بازدیدکنندگان
مبلغی را پرداخت کنند .در یک مقاطع به خصوصی مانند سال آن
مرحوم بازدی��د از آن محل میتواند رایگان باش��د تا عالقه مندان
بتوانند با س��هولت بیشتری در آنجا حاضر شوند .اما به نظر من اگر
امکان نداش��ت ایشان را در تهران به خاک سپارند برای جلوگیری
از مخدوش ش��دن قلمروهای تاریخی بهتر بود آن مرحوم را در بم
به خاک میسپردند .زیرا آن مرحوم بعد از زلزله در بم یک باغی را
ایجاد کرد که این باغ به باغ شجریان بم معروف است و در دل آن

از جمل��ه ویژگیه��ای اس��تاد ش��جریان مردمی ب��ودن وی بود.
شجریان تالش بس��یاری کرد تا بستری مناسب برای رشد هنر در
ایران ایجاد کند.
عل��ی نعمت��ی معم��ار پ��روژه هنری ب��اغ هن��ر ش��جریان گفت:
« كلن��گ این پروژه پس از كنس��رت هم نوا با بم با اجرای اس��تاد
شجریان درسال  83زده شد و عمال از ابتدای سال  95با همكاری
صنایع خودروس��ازی كرمان خودرو و مبانی و معماری ایرانی آغاز
به كار كرد».
رئیس هیئت مدیره مهندس��ین مش��اور ایده و اج��را افزود « :این
پروژه به منظور آموزش هنر در بم راهاندازی ش��ده اس��ت و كامال
با اقلیم بم س��ازگار اس��ت كه متش��كل از  10كالس تئوری ،چهار
كالس عملی ،سالن تمرین موسیقی ،پنج كالس پیانو ،آمفی تئاتر
100نفره و یك كتابخانه اس��ت .این طرح در زمینی به مس��احت
ب چهار اس��كلت بود
چه��ار هزار و 200متر مربع مس��احت در قال 
كه فعال یك اس��كلت آن ساخته شده است و استودیو ضبط صدا و
آرشیو موسیقی هم در آن در نظر گرفته شده است».
باغ هنر بم با حضور كتایون خوانس��اری همس��ر اس��تاد شجریان،
رای��ان ش��جریان فرزند اس��تاد شجریان،اس��تاد حس��ین علیزاده
آهنگس��از و نوازن��ده ،مجید رجب��ی معمار مدیرخان��ه هنرمندان،
نوربخش مدیرخانه موس��یقی ایران و جمع كثیری از هنرمندان و
موس��یقی دانان كش��ور و مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
كرمان در بم افتتاح شد.
در حاش��یه ای��ن مراس��م از نم��اد باغ هنر بم كه توس��ط اس��تاد
علی شیرازی خوشنویسی شده بود رونمایی شد.
پنجم دی ماه س��ال  82زلزله 6.6ریشتری مهیب بم ،جان بیش از
 30ه��زار نفر از هموطنان را گرفت و بیش از  50هزار نفر مصدوم
ش��دند .محمدرضا ش��جریان خس��رو آواز ایران در غم بم و با یاد
جانباخت��گان این حادثه تلخ كنس��رت هم نوا با ب��م را اجرا كرد و
پس از اجرای این كنس��رت در س��ال 83كلنگ ب��اغ هنر به زمین
زده ش��د .شهرس��تان بم در فاصله  195كیلومتری اس��تان كرمان
واقع شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش:

معلم و مدیر مدرسه حق ندارند دانشآموز بیبضاعت را مجبور به تهیه گوشی یا تبلت کنند

مش��اور وزیر آموزش و پرورش مس��ئول شبکه ش��اد در واکنش
به فش��ارهایی که به دانشآموزان بیبضاعت جه��ت تأمین ابزار
آموزش��ی وارد میش��ود که بعضا تنشه��ای خانوادگ��ی را نیز
در پ��ی دارد ،گفت :به هیچ عنوان الزم نیس��ت که همه آموزش
در نرمافزار ش��اد اتفاق بیفتد .اپلیکیشن شاد یک سیستم فراگیر
آموزش مجازی در آموزش و پرورش اس��ت و یک بس��تر عمومی
رایگان و همگانی اس��ت ،اما به هیچ عنوان این طور نیس��ت که
اگر دانشآموز به هر دلیلی از جمله فقر نمیتواند ابزار آموزش��ی
مانند تبلت ی��ا موبایل تهیه کند از آموزش محروم شود«.س��ید
حس��ن الحس��ینی» در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد :واقعیت این
اس��ت که امس��ال آموزش به ش��کل ترکیبی جریان دارد و باید
متناس��ب با ش��رایط یکی از شرایط آموزش��ی را انتخاب کنند تا
دانشآموزان از آموزش جا نمانند .الحس��ینی با اش��اره به آخرین
آمار پیوس��تن دانشآموزان در اپلیکیش��ن شاد گفت ۶۵ :درصد
از دانشآموزان ما اکنون در ش��بکه ش��اد حضور فعال دارند و با
تعامل در ش��اد آم��وزش و تعلیم میبینند .ح��دود  ۲۰درصد از
دانشآموزان اص ً
ال احراز هویت نشدهاند و فعال به شاد نپیوستهاند
ک��ه حدود  ۳میلیون نفر هس��تند .وی افزود :ح��دود  ۱۵درصد
از دانشآم��وزان که مع��ادل  ۲میلیون و  ۱۴۷ه��زار و  ۵۷۶نفر
هستند ،احراز هویت ش��دهاند اما در شبکه غیرفعال هستند.وی

ب��رای آموزش به دانشآموزان نابینا باید یک نرم افزار
خاص روی ش��بکه ش��اد ایجاد ش��ود که اکنون در حال
انجام کارهای فنی آن هس��تیم و امیدواریم هرچه زودتر
از آن رونمای��ی کنی��م تا این دس��ته از دانشآموزان نیز
بتوانند از شاد استفاده کنند
اظهار داش��ت :بنابراین ما برای  ۹میلیون و پانصد و  ۹۱هزار نفر
که  ۶۵درصد دانشآموزان در ش��اد را ش��امل میشود ،سرویس
آموزشی ارائه میدهیم ،اما برای مابقی دانشآموزان این آمادگی
را داریم که س��ایر ش��یوههای آموزش را ارائ��ه دهیم ،از آنجا که
برای همه خانوادهها امکان تهیه وس��ایل آموزش��ی مانند تبلت و
موبایل وجود ندارد ،ما هیچ اصرار و اجباری نداریم که حتما باید
ابزار تهیه کنند.مسئول شبکه دانشآموزی شاد تاکید کرد :هیچ
مدیر مدرس��ه و یا معلمی حق ندارد ،دانشآموز بیبضاعتی را به
خرید گوش��ی ی��ا تبلت مجبور کند .آنه��ا میتوانند از روشهای
دیگر برای درس دادن اس��تفاده کنند و باید با همان روش��ی که
اقتضای زندگیشان ایجاب میکند ،درس بخوانند .نباید خانواده
و دانشآم��وزان را برای تهیه ابزار آموزش��ی ب��ه زحمت انداخت.
وی افزود :یکی از آرمانهای ما این اس��ت که همه دانشآموزان
بتوانند از با کیفیتترین و بهترین روند آموزشی برخوردار باشند،

جریمه بیش از ۶هزار خودرو در تهران
بهدلیل عدماستفاده از ماسک

رئیس پلیس تهران از جریمه بیش از ۶هزار خودرو
بهدلیل عدماستفاده از ماسک در تهران خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ س��ردار حسین
رحیمی با بیان اینکه پلیس از نخستین روزهای
کرونا کنار مدافعان سالمت ایستاده است ،اظهار
کرد :تقریباً در دو هفته گذشته تمام توان خود را
برای مقابله با کرونا گذاشتهایم.رئیس پلیس تهران
تصریح کرد :تمام توان پلیس در تهران مخصوصاً
گشتیها ،پلیس راهور ،پیشگیری ،یگان امداد و
حتی حدود  50گش��ت امنی��ت اخالقی را برای
کمک به بحث سالمت بهکار گرفتهایم.این مقام
انتظامی افزود 150 :گش��ت مش��ترک از س��ایر

دس��تگاهها نیز به کمک پلی��س خواهند آمد تا
مصوبه س��تاد ملی کرونا اجرا ش��ود ،از چند روز
گذشته برخوردها با ناقضان پروتکلهای بهداشتی
را شدت بخش��یدیم و 363هزار تذکر به افرادی
که ماسک زدن را رعایت نمیکردند ،دادیم.وی با
اش��اره به بازدید از بیش از  24هزار واحد صنفی
توس��ط پلیس اماکن در چند روز گذشته ،گفت:
 710واح��د صنفی که ضواب��ط ابالغی را رعایت
نمیکردند اخطار پلمب گرفتند و  139واحد نیز
پلمب شدند همچنین بالغ بر  6هزار و  22مورد
اعمال قانون برای خودروهایی داشتیم که خود یا
سرنشین آنها ماسک زدن را رعایت نمیکردند.

اما متاس��فانه هر آموزش خوبی زمینههایش فراهم نیست .اجبار
مدی��ر مدرس��ه و همچنین معلم ب��رای تهیه ابزار آموزش��ی در
خانوادههایی که توان مالی ندارند ،غیرقانونی و غیراخالقی است.
الحس��ینی بیان کرد :ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت که اگر یک
خانواده با وجود چند فرزند ،یک گوش��ی همراه داش��ته باش��ند،
میتوانند چند حساب کاربری را روی اپلیکیشن شاد نصب کنند.
وی تاکی��د ک��رد :ما حتما در این خصوص ب��ه تمام مدارس یک
اطالعیه ص��ادر خواهیم کرد ،زیرا این موضوع اهمیت بس��یاری
دارد .ای��ن موض��وع باید به هم��ه مدارس ابالغ ش��ود که آنها به
هیچ عنوان حق ندارند کس��ی را اجبار کرده و نباید خانوادهها را
گرفتار اس��ترس و اضطراب ناشی از تهیه ابزار آموزشی کنند.وی
در واکنش به اقدامات صورت گرفته برای دانشآموزان با نیازهای
ویژه در ش��بکه ش��اد گفت :تهیه محتوا در ای��ن زمینه به عهده
معاونت مدارس اس��تثنایی اس��ت .برای آموزش به دانشآموزان
نابینا باید یک نرم افزار خاص روی ش��بکه ش��اد ایجاد ش��ود که
اکنون در حال انجام کارهای فنی آن هس��تیم و امیدواریم هرچه
زودت��ر از آن رونمای��ی کنیم ت��ا این دس��ته از دانشآموزان نیز
بتوانند از ش��اد اس��تفاده کنند .همچنین به زودی یک ش��اد نما
نیز راهاندازی میش��ود که در اختیار مدارس اس��تثنایی ما است
و دانشآموزان با نیازهای خاص میتوانند از آن استفاده کنند.

تغییر مسیر انتقال گاز در زابل
برای حفظ آثار باستانی

سرپرست هیئت باستانشناسی سهراهی دشتک
ب��ه زابل گف��ت :در نتیجه انجام پروژه بررس��ی
باستانشناسی در مسیر خط انتقال گاز سهراهی
دشتک به زابل که به شناسایی  ۳۸محوطه و تپه
باستانی منجر شد ،مسیر لوله گاز در مواردی که
در محدوده آثار باستانی قرار داشت ،تغییر یافت.
به گزارش ایس��نا ،مجتبی سعادتیان با تاکید بر
اینکه در طی فعالیت میدان��ی در یک دوره ۲۵
روزه تیمی شامل  ۱۰باستانشناس ،مسیری به
طول  ۱۱۰کیلومتر را به صورت منظم پیمایش
کردند ،افزود :این هیئت باستانشناس��ی در این
م��دت تمامی عوارض مصنوع در این محدوده را

بدعهدی شهرداری در احیای جمعه بازار پروانه

رئی��س کمیته اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران دی��روز در تذکر
پیش از دس��تور خود در جلسه ش��ورای شهر تهران با بیان اینکه
جمعه بازار پروانه با پیشینه بیش از  ۲۰سال برگزار شده بود گفت:
در این بازار بیش از  ۲۰۰۰بس��اط گس��تر فع��ال بودند و حدود
 ۲۱هزار بازدیدکننده از این جمعه بازار بازدید میکردند و با توجه
ب��ه تخصصی بودن بازار و موضوع هنری و صنایع دس��تی در این
رویداد هفتگی ،پارکینگ پروانه طی این سالها توانسته بود کامال
خودجوش به نقط ه دیدنی تهران تبدیل شود ،تا جایی که حضور
گردش��گران خارجی و ملی در این رویداد هفتگی مشهود بود.به
گزارش ایس��نا ،الهام فخاری با بیان اینکه شهرت این جمعه بازار
فرات��ر از مرزه��ای ایران رفته بود گفت :ش��هرداری قول داده بود
در آخرین روزهای فروردین ماه که وضعیت بازگشایی پاساژهای

مسقف مشخص شود محلی برای دایر شدن این جمعه بازار ایجاد
کند اما نکرد.فخاری با تاکید بر اینکه بیش از ش��ش ماه است که
همه مراکز خرید مس��قف بازگشایی ش��دند اال جمعه بازار پروانه

نیز مورد شناسایی قرار داد که در این بررسی در
محدودهای به عرض حدود  ۲۰۰متر ۳۸ ،محوطه
و تپه باس��تانی شناسایی شد.این باستانشناس
قدیمیترین آثار این محدوده را متعلق به هزاره
سوم قبل از میالد دانست و اضافه کرد :تعدادی از
محوطهها نیز به دورههای تاریخی و اسالمی تعلق
دارد.سعادتیان افزود :با توجه به دامنه پراکندگی
مواد فرهنگی روی سطح و پیرامون محوطههای
باستانی ،مسی ِر در نظر گرفتهشده برای قرار دادن
لوله گاز در مواردی که در محدوده آثار باستانی
قرار داشت ،تغییر پیدا کرد تا هیچ آسیبی متوجه
آثار باستانی موجود در این پهنه نشود.

افزود :ش��رکت س��اماندهی مش��اغل قول داده بود که با همکاری
ش��رکت اراضی عباس آباد و س��ازمان میراث فرهنگی شهرتهران
این جمعه بازار در اراضی عباس آباد برپا ش��ود که نشد.وی افزود:
قرار بود اوایل آبان ماه در فضای  ۴۶۰۰متر مربعی بیش از ۱۰۰۰
غرف��ه در اختیار کس��به جمعه بازار پروانه ق��رار گیرد اما از اوایل
آب��ان ماه عبور کردیم و ش��اهد افتتاح این جمع��ه بازار نبودیم و
ای��ن در حالی اس��ت که در این مدت در پ��ی تاخیر در راهاندازی
جمعه بازار ،آسیب زیادی به فروشندگان وارد آمده و موجب تعطیلی
کارگاه کوچک صنابع دس��تی شده اس��ت.فخاری گفت :با توجه به
اهمی��ت موض��وع و ضرورت احیای ای��ن رویداد هن��ری ،با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی پیش��گیری از کرونا در شهر تهران ،متذکر
میشوم که شهردار باید به وعده خود در این موضوع وفا کند.
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هوای پنج شهر ناسالم است

رئیس گروه پایش آلودگی هوا و صوت سازمان حفاظت محیطزیست گفت :هوای شهرهای
تهران ،تبریز ،اراک و اصفهان به ترتیب با ش�اخصهای  ۱۲۸ ،۱۲۰ ،۱۰۸ ،۱۰۷ناس�الم برای
گروههای حس�اس و شهر اهواز با شاخص  ۱۵۵در ش�رایط ناسالم برای همه گروهها قرار
دارد .به گزارش ایرنا،شهرام سپهرنیا افزود :هوای شهرهای بیرجند با شاخص  ،۲۶گرگان
 ،۲۸یاسوج  ،۳۲جاجرم  ،۳۴سمنان  ۴۶و بندر خمیر  ۵۰پاک است.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان ۴۳ :میلیون و  ۷۹۰هزار
و  ۵۴۳نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۱۶۴هزار
و  ۶۰۹نفر
تعداد بهبود یافتگان ۳۲ :میلیون و ۱۸۲
هزار و  ۷۳۷نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۵۸۱ :هزار و  ۸۲۴نفر
تعداد فوتی ها ۳۳ :هزار و  ۲۹۹نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و  ۹۶۸نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۴۶ :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان :هش�ت میلیون و ۹۶۲
هزار و  ۷۸۳نفر
تعداد فوتی ها ۲۳۱ :هزار و  ۴۵نفر

مکث

پزشک سرشناس و ّ
خیر میبدی
بر اثر کرونا درگذشت

پزش��ک خیر میبدی پ��س از  20روز مبارزه با
ویروس کرونا به یاران ش��هیدش پیوس��ت .به
گزارش ایلنا ،محمد آقایی از پزشکان خیر میبد
بعد از حدود  20روز بستری در بیمارستان امام
جعفر صادق (ع) این شهرستان بر اثر بیماری به
کاروان شهدای مدافع سالمت پیوست .تاکنون
تعدادی از کادر درمان میبد به کرونا مبتال شده اند
و شهید آقایی نخستین پزشک این شهرستان
است که بر اثر ابتال به کرونا فوت کرد .وی دوران
تحصیل خود را در دبستان امام و دبیرستان مفید
میبد گذراند و برای ادامه تحصیل در دانش��گاه
ابتدا رشته و شغل معلمی را برگزید  .وی از جمله
پزشکان خیری بود که سالهای اخیر در حالی
که حدود  ۲۱س��ال از دوران بازنشس��تگیاش
میگذش��ت با توج��ه به وضعی��ت اقتصادی و
مش��کالت مالی که مردم با آن روبرو هس��تند
تنه��ا با دریافت  ۵۰۰تومان بیم��اران را معاینه
م��ی کرد تا آنها دیگ��ر غم و ناراحتی پرداخت
هزینه درمان را نداشته باشند .این پزشک خیر
با برافروختن چراغ مطب در خانه پدری در یکی
از محلهه��ای بافت قدیمی با وجود مش��کالت
اقتص��ادی ،به دلی��ل تامین رضای��ت بیماران ؛
ب��ه کاه��ش آالم آنان در س��ایه طبابت کمک
می کرد .وی زمانی که اولین س��الخدمت خود
را در یکی از شهرهای جنوب کشور میگذراند
به دنبال ارتباط با یکی از همکالسیهای دوران
دبیرس��تان که پزش��کی خواندهبود ،در یکی از
درمانگاه های همان شهر طبابت میکرد.

شهرداری

ورود اتوبوسهای نو
به ناوگان اتوبوسرانی تهران
تا  ٢٠روز آینده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
از وروداتوبوسهای جدید به ناوگان اتوبوسرانی
ش��هر ته��ران در آین��ده نزدیک خب��ر داد.به
گزارش ایسنا ،س��یدمناف هاشمی با اشاره به
اینکه اراده مدیریت ش��هری بر تامین اتوبوس
از کارخانهه��ای تولید داخلی ب��وده ،گفت :تا
 ۲۰روز آینده نخس��تین بخش از اتوبوسها و
مینی بوس��های جدید وارد پایتخت میشود.
هاشمی با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در
ساماندهی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی،
افزود :در تالش هس��تیم با استفاده از ظرفیت
و توان تولیدات داخلی ناوگان اتوبوسرانی شهر
ته��ران را که هم اکنون ح��دود  ۶۲درصد آن
فرسوده است ،نوسازی و بازسازی کنیم .معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان
اینکه هماهنگی الزم برای خرید  ۵۰۰دستگاه
اتوبوس و مینی بوس جدید صورت گرفته که
حداقل  ۲۵۰دس��تگاه آن تا پایان س��ال وارد
ناوگان میش��ود ،خاطرنشان کرد :قراردادهای
دیگری ه��م در حال انجام اس��ت و همه این
اقدامات برای بهبود و ارتقای خدماترسانی به
شهروندان عزیز تهرانی صورت میگیرد.

بهداشت و درمان

پوشش  ۷۰تا  ۹۵درصدی
هزینهانسولینبیمهشدگان

مع��اون بیمه خدمات س�لامت س��ازمان بیمه
س�لامت ،گفت :بر اس��اس آماره��ای موجود
سازمان در سال گذشته بیش از ۲۷۰میلیارد تومان
هزینه انس��ولین مصرفی بیمهشدگان را تحت
پوش��ش قرار داده است که حدود  ۲۶۰میلیارد
توم��ان در انس��ولینهای قلمی بوده اس��ت.به
گ��زارش مهر ،مهدی رضایی ،ادامه داد :در حال
حاضر بیمه س�لامت بین  ۷۰ت��ا  ۹۵درصد از
قیم��ت انس��ولین مصرفی را پوش��ش بیمهای
میدهد که عمدتاً پوشش  ۹۵درصدی دارند و
تعداد محدودی بر اساس تفاهمنامه سازمان غذا
و دارو پوشش  ۷۰درصد دارند .قیمت ویولنهای
انسولین در بازار حداقل  ۲۰هزار تومان و حداکثر
 ۳۵هزار تومان است که عمدتاً  ۹۰درصد مبلغ
آن تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد.

گزارش کوتاه

تخریبسنگهایتاریخی
برایدفنمردگانجدید
سفیدچاه!

س��نگهای تاریخ��ی و قدیم��ی گورس��تان
س��فیدچاه برای دفن مردگان جدید تخریب
میش��ود این اتفاقی اس��ت که در س��الهای
آینده باعث میشود هیچ نشانهای از تاریخ در
س��فیدچاه باقی نماند .به گزارش مهر ،سنگ
قبرها در اولین گورستان مسلمانان ایران قیام
کردهان��د هر یک با دفن یک��ی از افرادی که
صدها س��ال پیش موازی با خاک گورستان
خوابیدند ،به پا ایس��تادند ت��ا روایت گر قصه
او باشند .آنها ایس��تاده درباره مردان و زنانی
که زیر پایشان دفن شدهاند سخن میگویند.
هر یک به زبان تصوی��ر .از دوره تیموریان تا
به حال .روی هر س��نگ قبر ن��ام هر متوفی
با س��الی ک��ه به دنی��ا آمده ذکر ش��ده و در
س��الی که به گورس��تان س��فیدچاه سپرده
شده است.
این س��نگ قبرها قصه پیش��ه اف��راد را هم
میگوین��د از زنی که قال��ی میبافته تا مرد
کشاورزی که داس از دستش نمیافتاده است.
این را میتوان از روی تصاویر روی سنگ قبرها
مشاهده کرد .باید قدری ایستاد و زبان سنگ
را فهمید که چ��ه میخواهد بگوید.از گلوگاه
به سمت روس��تای سفیدچاه چهل دقیقهای
راه اس��ت اما خیلیها ترجی��ح میدهند این
مسافت را طی کنند تا مردگانشان اینجا دفن
شود چون معتقدند اولین قبرستان مسلمانان
است و عزیزانش��ان با کسانی که صدها سال
پیش به بهش��ت رفتهاند هم مسیر میشوند.
خیلی از مردم گلوگاه و شهرس��تان بهش��هر
معتقدن��د که خاک اینجا نذر کرده اس��ت و
دفن مرده در آن خوش یمن اس��ت به همین
دلیل با افزایش جمعیت دو شهرستان بهشهر
و گلوگاه و روس��تای س��فیدچاه همه به این
گورستان میروند.همین موضوع باعث شده
تا میزان دفن مردگان در سفیدچاه بیشتر از
قبل ش��ود .این گورس��تان در حال گسترش
اس��ت و حاال ک��ه تعداد مردگان نیز بیش��تر
شده ،سنگهای قدیمی و قبور تاریخی جای
خود را به مردگان جدید میدهد .انگار دیگر
فراموش کردهاند که چرا اینجا مهم بوده است.
سنگهای قدیمی و تاریخی را میشکنند .به
آن بیتوجهی میکنند .روی س��نگهای قبر
را گلسنگ پوشانده است .به سختی میتوان
قص��ه برخی از س��نگها را خواند .دور تا دور
امامزادگان ابراهیم ،منصور و عبدالرحمن سه
فرزند امام موس��یابن جعفر (ع) س��نگهای
قدیمیتر و س��المتری میتوان پیدا کرد .اما
ه��ر چه دورتر از بنای تازه تأس��یس امامزاده
شوی سنگ قبرها شکسته شدهاند و یا جای
خودش��ان را به س��نگهای جدیدی دادهاند.
تقابل س��نگهای قدی��م و جدی��د در کنار
هم به گونهای اس��ت که احس��اس میشود
س��نگ جدید میخواهد فضا را از سنگهای
قدیمیت��ر بگی��رد و خ��ود را نمای��ش دهد.
مردگان نیز دس��ت از دنی��ا کوتاه نمیتوانند
حریف این تصمیم شوند .آنها روی قبرهایی
دفن هس��تند که صدها س��ال پی��ش افراد
مسلمان در آن گورستان آرمیدهاند .صاحبان
مردگان دفن عزیزانش��ان را در این گورستان
رایگان انجام میدهند پس به خود این اجازه
را میدهند که مرده ش��أن را هر جایی دفن
کنند .درس��ت در جایی که احساس میکنی
میتوانی حجم انبوهی از سنگهای قدیمی
را ببینی یک س��نگ جدید خ��ود را نمایان
میکند.این اتفاق به نحوی پر سرعت به پیش
میرود که دور از ذهن نیست اگر پیشبینی
ش��ود تا چند س��ال آینده همه س��نگهای
قدیم��ی از بین رفتهاند و س��نگهای جدید
گورستان س��فیدچاه را تشکیل میدهد .این
گورس��تان جز متولی امامزاده ،که میبایست
به آن بیش��تر رسیدگی کند ،پشتیبانی ثبت
در فهرس��ت میراث ملی را ه��م دارد .اما چه
پشتوانهای؟س��ال  ۸۱این گورستان به عنوان
اثر ملی ثبت شد اما از آن زمان تا کنون باید
حس��اب کرد چند نفر اینجا خوابیدهاند .چه
تعداد س��نگ از بین رفته و ش��مایل و منظر
این گورس��تان تا چه حد تحت تأثیر قبرهای
جدید قرار گرفته است.حاال که کرونا به میزان
مرگ و میر افراد افزوده میتوان مشاهده کرد
که گورهایی سفیدرنگ پوشیده از آهک برای
مردم��ان جدید در دل خاک آغوش باز کرده
است .سنگهای تاریخی کنار زده شدهاند تا
فضا برای دفن مردگان کرونایی آماده ش��ود.
ضریح چوبی امامزاده که با گنبد نقرهگونش
در دل این دره زیبا میدرخشید بنا بر نوشته
کندهکاری ش��دهاش ،قدمت امام��زاده را به
 ۸۴۰سال پیش میرساند اما اکنون به جای
این ضریح چوبی نیز ضریح فلزی کار گذاشته
شده است.
ضریح چوبی ام��امزاده که با گنبد
نقرهگون��ش در دل ای��ن دره زیب��ا
میدرخش��ید بنا بر نوشته کندهکاری
ش��دهاش ،قدمت امامزاده را به ۸۴۰
سال پیش میرساند اما اکنون به جای
این ضریح چوبی نیز ضریح فلزی کار
گذاشته شده است

