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میراثفرهنگی خبر داد ساختمان اصلی مقبره استر و مردخای آسیب ندیده است

معمای آتش در آرامگاه ِاس ِتر

دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانهمدان:تاکنونفردیدررابطهباآتشسوزیدستگیرنشدهاست

اصلــی مقبــره اِســتر و ُمردخــای وارد
نشــده و ایــن بنــای تاریخــی آســیبی
ندیــده ،بلکــه آتشســوزی در یکــی از
ســاختمانهای اطــراف ایــن مقبــره
آن هــم بهصــورت محــدود بــوده
و ســریع مهــار شــده و هیــچ فــرد یــا
بنایــی در ایــن آتشســوزی آســیب
ندیــده اســت ».مالمیــر بــا بیــان
اینکــه علــت بــروز ایــن حادثــه در
دســت بررســی اســت اضافــه کــرد:
«مرمــت ســاختمان جانبــی آســیب
دیــده کــه شــامل تعویــض ســیمهای
بــرق ،موکــت کــف و نیــز پاکســازی
دیوارهــای ســاختمان اســت ،هفتــه

بــه فاصلــه کمــی از میــدان اصلــی و
مرکــزی شــهر همــدان و در ابتــدای
خیابــان شــریعتی کــه امــروز از آن
بهعنــوان عبــاس آبــاد نیــز یــاد میشــود
کوچ ـهای بهنــام «اســتر» قــرار دارد کــه
وجــه تســمیه نامگــذاری این نــام ،وجود
مقبــره ســنگی و آجــری دو شــخصیت
باســتانی یهــودی بــ ه نامهــای اِســتر
(بــه روایتــی دختــر خشایارشــا پادشــاه
هخامنشــی) و ُمردخــای (عمــوی
او) اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،برخــی
مقبــره اِســتر و ُمردخــای کــه یــادگار
دوره ایلخانــی اســت را پــس از بیــت
اولین تصویر بعد از آتش سوزی آرامگاه استر و مردخای
عکس:ایرنا
المقــدس دومیــن زیارتــگا ه یهودیــان
جهــان معرفــی و شــماری هــم این مقبــره را عامل مهمی در شــکلگیری جــاری آغــاز میشــود».
و تــداوم حضــور جامعــه یهودیــان در همــدان ارزیابــی میکننــد و از ایــن در حالــی اســت کــه ایرنــا بــه نقــل از برخــی مســئوالن گــزارش داده
ای ـنرو وقــوع هرگونــه حادث ـهای در ایــن منطقــه میتوانــد نــگاه بســیاری اســت هیــچ گونــه آتشســوزیای در ایــن مقبــره رخ نــداده و فقــط ظهــر
از رســانهها را بــه خــود جلــب کنــد؛ از جملــه آتشســوزیای کــه بــه تازگــی روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته یعنــی  ۲۵اردیبهشـتماه فردی قصــد ورود
در ســاختمان کنــاری مقبــره رخ داد و بهدلیــل همزمانی آن بــا روز نکبت ،بــه محوطــه ایــن مقبــره را داشــت کــه در کار خــود موفــق نبــوده و پیگیــری
ســالگرد بیرون راندن صدها هزار فلســطینی از سرزمینشــان بســرعت به بــرای شناســایی و دســتگیری وی آغــاز شــده اســت .ایرنــا همچنیــن بــه
ســوژه اول برخــی رســانههای خارجــی بــدل شــد .امــروز امــا علــی مالمیــر نقــل از خبرنــگاران و شــاهدان عینــی آتشســوزی را تأییــد کــرده و خبــر
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان همــدان داده اســت بــا اینکــه آســیبی بــه نمــای ایــن بنــای تاریخــی وارده نشــده،
خبــر داد« :آتشســوزی در ســاختمان جانبــی ایــن مقبــره اتفــاق افتــاده ولــی برخــی لــوازم نیــم ســوخته بــه بیــرون ایــن ســاختمان منتقــل شــده
توگــو بــا اســت .دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان همدان روز گذشــته در
و هیچگونــه آســیبی بــه بنــای اصلــی نرســیده اســت ».او در گف 
توگویــی خبــر داد« :پرونــده آتشســوزی مقبــره اِســتر و ُمردخــای
«میــراث آریــا» دامنــه ایــن آتشســوزی را بســیار محــدود توصیــف کــرد گف 
و گفــت« :حریــق تنهــا باعــث آســیب بــه ســیمهای بــرق و موکــت کــف در دســت بررســی اســت و هنــوز بــه نتیجــه مشــخصی نرســیدهایم».
ســاختمان جانبــی ایــن مقبــره شــده کــه البتــه علــت آن در دســت بررســی بــه گفتــه حســن خانجانی «نیــروی انتظامــی همــدان در دو روز گذشــته
اســت ».مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی همدان پیگیــر ایــن قضیه بــوده ،اما نتیجـهای حاصل نشــده و تاکنون فــردی در
اطمینــان خاطــر داد« :هیچگونــه آســیبی بــر اثــر آتشســوزی بــه فضای رابطــه بــا آتشســوزی دســتگیر نشــده اســت».

غربالگری در هند با «میترا»

یــک شــرکت دانشبنیــان
در ایالــت راجســتان واقــع
در شــمال غربــی هنــد
از روباتهــای غربالگــر
کوویــد 19رونمایــی کــرد.
فناورانه ایــن روباتهــای بومــی
بــرای کمــک بــهکادر
درمانــی و پزشــکی
طراحــی شــده اســت تــا در
بیتامیرعظیمی کنــار پزشــکان وپرســتاران
وجــود کرونــا در مراجعیــن
خبرنگار
را تشــخیص دهــد .ایــن
روبــات کــه اولیــن روبــات دارای ســتون فقــرات
در جهــان بــه شــمار مـیرود ،قــادر اســت بــا این
قابلیــت هــر چیــزی را در دســت نگــه داشــته
و همزمــان تعــادل خــود را نیــز حفــظ کنــد.
بــه گفتــه طراحــان 95 ،درصــد ایــن سیســتم
هوشــمند در هنــد ســاخته شــده کــه همیــن

موضــوع بومــی بــودن ایــن روبــات در هنــد را
تأییــد میکنــد.
ایــن فنــاوری بــه کمــک سنســورهای حرارتــی
وجــود تــب بــاال در مراجعین را تشــخیص داده
و پــس از غربالگــری و آنالیــز دادهها و اطالعات
وجــود کرونــا در فــرد مــورد نظــر را تشــخیص
میدهــد .ایــن روبــات همچنیــن بــا بهرهگیــری
از هــوش مصنوعــی وجود افــراد دارای ماســک
را از دیگــر افــراد تشــخیص میدهــد و در
صــورت برخــورد بــا فــردی کــه ماســک نــزده
اســت ،هشــدار داده و بــا ایــن اقــدام وی را
مجبــور بــه اســتفاده از ماســک میکنــد.
بووانــش میشــرا مدیرعامــل شــرکت ســازنده
ایــن روبــات میگویــد :ایــن سیســتم هوشــمند
کار غربالگــری افــراد را بــا دقــت فــراوان انجــام
داده و بــا ایــن اقــدام تمــاس کادر درمانــی
بــا افــراد مشــکوک بــه کرونــا را بــه حداقــل
میرســاند.

امــا غربالگــری روباتیــک کرونــا در هنــد امــری
تــازه نیســت .چــرا کــه حــدود یــک هفتــه پیــش
ن «فورتیــس» بهرهگیــری از فنــاوری
بیمارســتا 
روباتیــک بــرای غربالگــری بیمــاران Covid۱۹
را کلیــد زد؛ یکــی از روباتهــای غربالگــر بــا نــام
«میتــرا» کار غربالگــری حرارتــی از مراجعیــن
بــه بیمارســتان را انجــام میدهــد .روبــات
میتــرا در آغــاز کار  5ســؤال شــخصی از جملــه
نــام ،آدرس و شــماره تلفــن را از مراجعهکننده
پرســیده و دمــای بــدن وی را بــا سنســورهای
هوشــمند آنالیــز میکنــد.

کــوتاه از کــرونا
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی بــا
صــدور اطالعیــهای بــا اعــام اینکــه رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در روز جهانــی
قــدس بهصــورت زنــده و تلویزیونــی بــا
مــردم ســخن خواهنــد گفــت ،یادآورشــد:
بهمنظــور کســب فیــض حداکثــری از
بیانــات ولیامــر مســلمین هیــچ برنامــه
دیگــری تحــت عنــوان روز قــدس در هی ـچ
نقطــه از کشــور برگــزار نخواهــد شــد .ایســنا

نشــریه معتبــر پزشــکی انگلیســی «لنســت»
بــا انتقــاد شــدید از سیاســتهای ترامــپ
در قبــال شــیوع ویــروس کرونــا ،از مــردم
امریــکا خواســت در انتخابــات ریاســت
جمهــوری پیــش رو بــه او رأی ندهنــد .ایســنا
دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد
ملــی مدیریــت کرونــا خبــر داد نمــاز عیــد
فطــر در همــه شــهرها در محلهایــی کــه
رو بــاز اســت برگــزار میشــود و نمــاز در
محلهایــی ماننــد مصلــی کــه امــکان
تجمــع زیــاد اســت برگــزار نمیشــود/
پایــگاه اطالعرســانی وزارت کشــور

تجمعهــای اعتراضــی علیــه قرنطینــه در
آلمــان ،لهســتان و انگلیــس بــه خشــونت
کشــیده شــد .پلیــس در اشــتوتگارت بــا اعــام
اینکــه تعــداد تظاهرکننــدگان از حــد مجــاز
 ۵هــزار نفــر فراتــر رفتــه ،افــراد جدیــد را بــه
فضــای بــاز دیگــری هدایــت و اعــام کــرد:
معترضــان را از طریــق تعییــن جریمــه ۳۰۰
یورویــی ( ۳۲۵دالری) ،وادار بــه پوشــیدن
ماســک کردهایــم .ایبیســی نیــوز
خانــواده یــک مــدرس دانشــگاه اســترالیا کــه
در زنــدان ایــران بســر میبــرد اعــام کردنــد
کــه وی از ســامتی خوبــی برخــوردار اســت و
ادعاهــای متناقــض مبنــی بــر خودکشــی وی
را تکذیــب کردنــد .اکســپرس

ســفارت روســیه در ایــران اعــام کــرد کــه در
روزهــای اخیــر  ۳محمولــه پارچــه بــا حجــم
 ۳.۵بــرای تولیــد ماســک از طــرف روســیه
بــه ایــران ارســال شــده اســت .تــاس
وزیــر آمــوزش و پــرورش خبــر داد بعــد از
بازگشــایی مــدارس بیــن  ۹۵تــا  ۱۰۰درصــد
معلمــان در مــدارس حاضــر بودنــد و
بیــن  ۱۰تــا  ۱۵درصــد دانشآمــوزان هــم
در مدرســه حضــور یافتنــد کــه در مناطــق
روســتایی ایــن آمــار بیشــتر بــود .ایســنا

