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اجتماعي

وطن امروز شماره 2491

زیارت
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

تسهیالت ویژه زیارت عتبات
ی ساکنان مناطق محروم
برا 

یکشنبه  31تیر 1397

آخرین جزئیات اعزامهای حج  97اعالم شد

اسکان  5هزار زائر ایرانی در مدینه

آوای شهر
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا خبر داد

افزایش جریمه پارک
در محل توقف معلوالن

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور :برای سفر  86هزار حاجی برنامهریزی کردهایم

س��ازمان حج و زی��ارت از اختص��اص وام
قرضالحس��نه  ۵۰۰هزار تومانی به مش��تاقان
زیارت عتبات ساکن در مناطق محروم خبر داد.
مرتضی آقایی ،مدیرکل عتبات عالیات سازمان
حج و زیارت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان اظهار کرد :برای رفاه حال افراد س��اکن
در مناطق محروم و کم برخوردار که مش��تاق
زیارت عتبات عالیات هستند و شرایط مالی آنها
مناسب نیست ،وامهای قرضالحسنه  500هزار
تومان��ی در نظر گرفتهایم .وی در ادامه تصریح
کرد :این وام قرضالحس��نه در راستای اجرای
طرح سفرهای ارزانقیمت در نظر گرفته شده
و مجموع هزینه هر سفر ارزانقیمت برای افراد
بی��ن  800تا  900هزار تومان تمام میش��ود.
مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت
خاطرنشان کرد :کارمزد وام قرضالحسنه 500
ه��زار تومانی  2درصد اس��ت و به صورت 12
قسط  42هزار تومانی از دریافتکنندگان اخذ
میشود .آقایی همچنین یادآور شد :در مجموع
 2هزار فقره وام  500هزار تومانی در نظر گرفته
شده و با توجه به بودجهای که برای آن تعیین
شده است ،در پرداخت تعداد بیشتر محدودیت
وجود دارد .وی تاکید کرد :تس��هیالت فوق در
مجم��وع در هر کاروان ب��ه  20درصد از زائران
ارائه میشود و در استان تهران نیز مردم مناطق
مح��روم پایتخت میتوانند از این تس��هیالت
استفادهکنند.
کوتاه و گویا
■■همایون هاشمی ،عضو کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجلس با بیان اینک��ه اعتیاد جزو 3
آسیب اجتماعی با ش��یوع باال در کشور است،
گفت :طبق برخی آمار ،در حال حاضر بیش از 3
میلیون نفر معتاد به موادمخدر در کشور وجود
دارد ک��ه باید برای بهبود این وضعیت اقدامات
اساسی شود.
■■ نخستین دوره مدرس ه تابستانی آزمایشگاه
گرافن و مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تمرکز
روی موضوع سنتز نانومواد برگزار میشود .این
دوره یک ماهه بوده و بهصورت تئوری و عملی
ارائه خواهد شد .در این دوره ،موضوعاتی نظیر
س��نتز نانوذرات (طال ،س��یلیکا ،آهن) ،اکسید
گرافن و اکس��ید گرافن احیا ش��ده ،نانوذرات
هستهای-پوستهای ،سنتز نانوذرات توخالی و
آئروژل گرافنی آموزش داده میشود.
■■ ش��هرام فیروزی ،مشاور عالی مدیرعامل و
سرپرس��ت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری تهران از
مشارکت این سازمان در اجرای طرح تابستانی
«شادس��تان تهران» خبر داد و گفت :سازمان
مدیریت پس��ماند همسو با س��ایر حوزههای
وابس��ته به ش��هرداری و در راس��تای به ثمر
رساندن اهداف و رس��التهای خود جشنواره
تابس��تانی «شادس��تان» را با هدف بس��ط و
گسترش مدیریت بهینه پسماند و ارائه راهکارها
و اطالعات مورد نیاز در  4محور اصلی کاهش
تولی��د پس��ماند ،کمحجمس��ازی ،آبگیری و
تفکیک پسماند در مبدأ اجرا میکند.
■■ جمش��ید خانی��ان ،نویس��نده رم��ان
«عاشقانههای یونس در شکم ماهی» میهمان
کتابخانه بینالمللی ک��ودک و نوجوان مونیخ
ش��د .این داستاننویس و نمایشنامهنویس که
به عنوان نخستیننویسنده ایرانی در جشنواره
دوس��االنه «کال غ سفید» کتابخانه بینالمللی
کودک و نوجوان مونی��خ حضور یافت ،در این
جشنواره به سخنرانی پرداخت.
■■عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی
ای��ران گف��ت :در س��مپوزیوم خودمراقبتی،
پژوهش��گران ،مردم و مسؤوالن مخاطبان ما
هستند و انتظار داریم با برگزاری این همایش
باعث ارتقای آگاهی جامعه در حوزه س�لامت
شویم .س��یدعلی جواد موس��وی ،متخصص
داخلی و فوقتخصص ریه و عضو هیات علمی
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران اظهار داشت:
س��مپوزیوم خودمراقبتی به همت دانش��گاه
علوم پزش��کی تهران و با همکاری دانش��گاه
شهید بهش��تی و دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزار میش��ود .این ششمین سالی است که
این کنگره برگزار میشود و امیدواریم بتوانیم
فرهنگ خودمراقبتی را در جامعه ترویج کنیم.
■■رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا
از تغییر دوباره س��اعت پذیرش مراکز تعویض
پالک پایتخت خبر داد .سرهنگ علیمحمدی
با بیان این مطلب گفت :ساعت پذیرش مراکز
ش��مارهگذاری و تعویض پالک در تهران از ۳۱
تیرماه شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۷تا  ۱۴و
پنجشنبه از ساعت  ۷تا  ۱۲خواهد بود.

گروه اجتماعی :معاون ستاد مدینه با
اشاره به اینکه شرایط خوبی برای ورود
زائران به مدینهمنوره و اسکان آنها در
هتلها فراهم ش��ده و این امور طبق
برنامهریزیه��ا در حال انجام اس��ت،
گفت :تا پایان روز پنجشنبه  28تیرماه
 ۲ه��زار و  ۷۰۶زائر ایرانی وارد مدینه
شدهاند.
ج��واد ش��اد ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
پیشبینیهای الزم برای ورود زائران
کش��ورمان به مدینهمنوره انجام شده
اس��ت ،اظهار داشت :با پروازهایی که
جمعه گذشته وارد مدینه شد ،تعداد
زائران کشورمان به  ۵هزار و  ۲۲۲نفر
رس��ید .وی گف��ت ۵۰ :درصد زائران،
مدینه قب��ل و  ۵۰درصد مدینه بعد
هستند .نخس��تین کاروان زائران روز
ش��ده و پس از

 ۲۷تی��ر وارد مدین��ه
 6روز از مدین��ه به مکه خواهد رفت.
معاون ستاد مدینه تصریح کرد :اولین
زائران کش��ورمان در فرودگاه مدینه توس��ط کشور
میزبان مورد اس��تقبال قرار گرفتن��د .همچنین با
حضور نصراهلل فرهمند رئیس ستاد مکه ،بنده و سایر
مدیران کشورمان در مدینه و مدیران موسسه االهلیه
عربس��تان از زائران با گل ،گالب و شیرینی در هتل
روضهالمبارک استقبال خوبی انجام شد.
■■فعال شدن آشپزخانهها در مدینه

شاد خاطرنش��ان کرد :خدمات اسکان ،تغذیه و
تدارکات و خدماترس��انی به زائران توسط مدیران
مجموعه ایرانی ارائه میشود و نظارت توسط همکاران
ستادی در حال انجام است .همچنین آشپزخانههای
مدینه فعال شدهاند و غذای مورد نیاز زائران را طبخ
میکنند .معاون س��تاد مدینه با بیان اینکه ورود و
خروج زائران در فرودگاه مدینه به شکل مطلوبی در
حال انجام است ،بیان کرد :ما آماده پذیرایی از زائران
هستیم که وارد مدینه شده یا در روزهای آینده وارد

از ابتدای امسال نیز دورههای آموزشی
گوناگون ب��رای کش��ف موادمخدر و
چگونگی رفتار با حجاج و زائران برگزار
کردیم که خوشبختانه نتایج خوبی نیز
در پی داشته است.

■■عناوین اقالم ممنوعه

این شهر میشوند .خوشبختانه
آمادهب��اش مام��وران پلی��س
زائران به حرم رس��ولاهلل(ص) فرمان�ده پلی�س فرودگاههای کش�ور ف��رودگاه در عملی��ات ح��ج
مشرف شده و زیارت میکنند درب�اره اقلام ممنوعه زائ�ران گفت :امس��ال را تشریح و هشدارها و
ک��ه روند زی��ارت و همچنین سالهای گذش�ته حدود  300قلم دارو توصیهه��ای الزم را به حجاج
نحوه خدماترس��انی به زائران و مواد داروی�ی جزو اقالم ممنوعه بود اع�لام ک��رد .س��ردار حس��ن
مطلوب اس��ت .شاد در پایان با که خوشبختانه امسال با پیگیریهای مهری درب��اره اقدامات پلیس
اشاره به ارائه خدمات پزشکی س�ازمان حج و زیارت این تعداد به  10فرودگاهه��ا در عملی��ات حج
امس��ال اظهار داش��ت :امسال
در مدینهمنوره افزود :داروهای قلم کاهش یافته است
م��ورد نیاز وارد مدینه ش��ده و
طبق پیشبینیها  86هزار نفر
در اختیار مراکز پزش��کی قرار گرفته است ۴ .مرکز از طریق  19فرودگاه کش��ور به سرزمین وحی سفر
پزش��کی مدینه نیز با ورود زائران در حال راهاندازی خواهندکردکهازاینتعداد 22هزارنفریعنیبیشترین
است و به صورت شبانهروزی به زائران ارائه خدمت تعداد حجاج از تهران راهی مدینه یا مکه خواهند شد.
خواهند داش��ت .در این مراکز پزش��کان عمومی و به گزارش ایسنا ،وی درباره اقدامات پلیس فرودگاه
متخصص به زائران خدمت خواهند کرد.
برای س��فر حجاج ،اظهار داشت :در همین راستا از
ماهها قبل چندین جلسه جهت هماهنگی با سازمان
■■کاهش اقالم دارویی ممنوعه به  10قلم
فرمان��ده پلی��س فرودگاههای کش��ور جزئیات حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد و

مدیرکل پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش تشریح کرد

معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی:

جزئیات مدارس مجاز به دریافت وجه

نیمکت گروه اجتماعی :مدیرکل ارزیابی
عملکرد و پاسخگویی به شکایات
آموزشوپرورش گفت :در طول  3س��ال گذشته،
ارزیابیای که از فرآیند ثبتنام انجام دادیم نش��ان
میدهد مهمترین مس��ائل م��ورد بحث در فصل
ثبــــتنام ،محدودهبندی،
دریافته��ای غیرمتعارف و
نحوه پرداخت هزینه سرویس
ایابوذه��اب دانشآم��وزان
اس��ت .علیرض��ا کمرئی در
گفتوگو با فارس درباره گالیه
تعدادی از خانوادهها از وضعیت ثبتنام دانشآموزان
در مدارس مانند اخذ اجباری وجه ،اظهار داش��ت:
روند شکایات در آموزشوپرورش از سال  96نسبت
به  95نشان میدهد که  15درصد کاهش شکایات
را داشتهایم .کمرئی گفت :در طول  3سال گذشته،
ارزیابیای که از فرآیند ثبتنام انجام دادیم نش��ان
میدهد مهمترین مس��ائل م��ورد بحث در فصل
ثبتنام ،محدودهبندی ،دریافتهای غیرمتعارف و
نح��وه پرداخ��ت هزینه س��رویس ای��اب و ذهاب
خانواده گروه اجتماعی :این روزها شاهد
آن هس��تیم ک��ه در کش��ور ما
عدهای به جای عبرتگیری از راه پیموده شده و به
بنبست رسیده اروپا و آمریکا به تبعیت از هجوم
گسترده رس��انههای غربی به ارزشهای اسالمی،
مروج سبک زندگی غربی شدهاند و هجوم سنگینی
را علیه حجاب آغاز کردهاند.
به گزارش فارس ،س��ردار نقدی ،معاون فرهنگی
و اجتماعی سپاه پاسداران در نامهای به معصومه
ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ،با
اش��اره به اتفاقات سالهای اخیر در دنیای غرب و
نتایج فاجعهبار آن ،از وی خواسته تا قاطعانه مانع
حریمش��کنیهای خانوادهستیز ش��ود تا خدای
ناکرده ایران عزیز دچار چنین عاقبتی نش��ود .در
این نامه آمده اس��ت« :واقعیت غیرقابل انکار این
است که سبک زندگی غربی و گسترش اباحهگری
و حیاستیزی ،رشد منفی جمعیت در بیشتر قریب
به اتفاق کشورهای اروپایی را بهدنبال داشته است
و ب��ه خاطر جبران این مش��کل و برقراری تعادل
جمعیت ،این کش��ورها مجبور به واردات نیروی
انسانی از آفریقا و آسیا هستند».
در بخش دیگری از این نامه آمده است :شاید
کشورهای اروپایی با واردات نیروی انسانی بتوانند
مش��کل اقتصاد و جمعیت را حل کنند اما هویت
ملی را چط��ور؟ در صورت ادامه این روند تا چند
ده��ه و حداکثر تا یک قرن دیگر باید نژاد اروپایی
را در موزهها جستوجو کرد .با تداوم این وضعیت

دانشآموزان اس��ت .مدی��رکل ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش ادامه داد:
هر واحد آموزش��ی تنها مجاز اس��ت یک حساب
دولتی نزد بانک ملی داشته باشد که با پیششماره
 415شروع میشود و هر حساب دیگری غیرمجاز
اس��ت .وی تصری��ح ک��رد:
م��دارس  2گ��روه هس��تند؛
مدارسی که مجاز به دریافت
کمکهای داوطلبانه مردمی
هس��تند ش��امل م��دارس
غیردولتی (از الگوی ش��هریه
تبعیت میکنند) ،مدارس استعدادهای درخشان
(مجاز به دریافت حق ثبتن��ام معادل  50درصد
شهریه مدارس غیردولتی همان منطقه هستند) و
مدارس شاهد (بر اساس مصوبه هیأت امنا) هستند.
کمرئی خاطرنشان کرد :گروه دوم نیز مدارس عادی
دولتی هستند که به هیچوجه مجاز به دریافت وجه
مگر در موضوع بیمه و کتابها نیستند و همچنین
م��دارس هیأت امنایی در فص��ل ثبتنام مجاز به
دریافت وجه نیستند.

شاغالن مجازی بیمه میشوند
گ�روه اجتماعی :معاون بیمهای
بیمه
سازمان تامین اجتماعی با بیان
اینکه مذاکرات ما با صاحبان مشاغل مجازی ادامه
دارد و تصور میکنم بزودی به نتیجه برس��یم و
ش��رایط را اعالم کنیم ،گفت :تحت هر شرایطی
شاغالن مجازی بیمه خواهند
ش��د اما اگر ب��ا کارفرمایان
توافق حاصل ش��ود ،کارمان
بهت��ر پی��ش م��یرود.
محمدحس��ن زدا درب��اره
س��رانجام پوش��ش بیمهای
کسبوکارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسیهای
آنالین به ایس��نا اظهار داش��ت :مذاک��رات ما با
ش��رکتهای مربوط ادام��ه دارد و تصور میکنم
بزودی به نتیجه برس��یم و شرایط را اعالم کنیم.
وی افزود 3 :جلسه در هفتههای گذشته با مدیران
ش��ورای فضای مجازی ،س��تاری معاون علمی
ریاستجمهوری و آذریجهرمی وزیر ارتباطات
داش��تهایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین
اینترنتی در دس��تور کار اس��ت .معاون بیمهای

سردار نقدی در نامهای به معصومه ابتکار:

مانع حریمشکنیهای خانوادهستیز در ایران شوید

عراقیها و مردم ش��بهقاره هند وارث س��رزمین
انگلستان و مردم کشورهای مرکز و شمال آفریقا
مالکان آینده فرانسه و هلند و بلژیک خواهند بود و
آلمان را ترکها به ارث خواهند برد .به خاطر داریم
که در دی ماه گذشته خانم ترزا می،نخستوزیر
انگلس��تان وزارتخان��ه جدیدی تاس��یس و خانم
تریس��ی کراوچ را به سمت وزیر تنهایی منصوب
کرد .نخستوزیر انگلیس در توضیح علت این اقدام
گفت ما باید با نتایج تل��خ زندگی مدرن برخورد
کنیم .او گزارش داد که  9میلیون نفر از جمعیت

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور
درباره اق�لام ممنوعه زائ��ران گفت:
سالهای گذشته حدود  300قلم دارو
و م��واد دارویی جزو اقالم ممنوعه بود
که خوشبختانه امسال با پیگیریهای
س��ازمان حج و زیارت ای��ن تعداد به
 10قلم کاهش یافته اس��ت .مهری با
بیان اینکه مواردی همچون متادونها،
ترامادول و داروه��ای کدئیندار جزو
موارد ممنوعه سفر حجاج به عربستان
اس��ت ،گفت :تمام این موارد از سوی
پلیس ف��رودگاه در قالب بروش��ور به
تکتک زائران و کاروانها ارائه ش��ده
اس��ت .عالوه بر آن تمام این موارد با
هماهنگی سازمان حج و زیارت برای زائران پیامک
شده است و همکاران من در فرودگاه نسبت به چک
و کنترل این م��وارد نیز اقدام خواهند کرد .فرمانده
پلیس فرودگاههای کش��ور با بیان اینکه کشف این
مواد در کشور عربستان مجازات زندان در پی دارد،
گفت :اگر اقالم و موارد ممنوعه از فردی در کش��ور
عربستان کشف شود مطابق قوانین همان کشور با
وی رفتار خواهد ش��د و با توجه به اینکه کش��ور ما
در آن کشور کنس��ولگری ندارد ،احتمال اینکه این
افراد تا س��ال آینده در عربستان در بازداشت بمانند
زیاد است ،چرا که سال بعد دوباره رایزنیهای حج و
زیارت برای حج سال آینده آغاز خواهد شد و تا آن
زم��ان نمیتوان اقدامی را انجام داد ،بنابراین توصیه
اکید ما به زائران این اس��ت که درباره اقالم و موارد
ممنوعه به هش��دارهای پلیس و حج و زیارت توجه
کافی داشته باشند.

انگلستان به صورت مجردی زندگی میکنند و این
زندگی عواقب دردناک روانی را برای آنها به دنبال
داشته است.
این واقعیت ش��وم که نخس��توزیر انگلیس
از آن بهعنوان «واقعیت تل��خ زندگی مدرن» یاد
میکند نتیجه پیادهسازی سبک زندگی غربی و
رواج فس��اد و ابتذال و بیحیایی در میان جامعه
است .هر جامعه و انس��ان خردمندی باید از این
واقعیتهای نگرانکننده که روند انحطاط پرشتاب
جوامع غربی را رقمزده اس��ت عب��رت بگیرد .اما

سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد مشموالن
گفت :آمار تعداد شرکتها را در اختیار داریم اما
هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به
آن ورود نکردهای��م .ه��ر چند هم��کاران ما در
سازمانهای دیگر معتقدند کار در تاکسی آنالین
و س��ایر کس��بوکارهای
اینترنتی برای بسیاری از این
افراد ش��غل دوم به حساب
میآید و از محل ش��غل اول
بیمه هس��تند که البته این
موضوعنیازبهراستاییآزمایی
دارد و باید مورد بررس��ی قرار گی��رد .وی افزود:
تحت هر شرایطی شاغالن مجازی بیمه خواهند
ش��د و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار
هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و
چ��اره دیگ��ری برایمان نمیمان��د و نتیجه آن
میشود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور
به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررس��ی
اس��ناد و دفاتر مالی و نرمافزارها ،افراد مرتبط را
شناسایی و برای بیمهشان اقدام میکند.
متاسفانه این روزها شاهد آن هستیم که در کشور
ما هم عدهای بهج��ای عبرتگیری از راه پیموده
شده و به بنبست رسیده اروپا و آمریکا به تبعیت
از هجوم گس��ترده رسانههای غربی به ارزشهای
اسالمی ،مروج سبک زندگی غربی شدهاند و هجوم
س��نگینی را علیه حجاب آغاز کردهاند و با ایجاد
دغدغهه��ای کاذب و نیازهای جعلی برای زنان و
تالش برای کشاندن آنها به جاهایی که کرامت آنها
را مخدوش میکند حمله به زندگی عفیفانه بانوان
را پیشه خود ساختهاند».
همچنی��ن در بخش دیگ��ری از نامه اش��اره
ش��ده اس��ت« :اگر به دور و اط��راف خودمان هم
نگاهی بیندازیم با اثرگذاری ش��بکههای مبتذل
ماهوارهای و فضای مجازی فاس��د روی بعضی از
اقش��ار و دنباله روی آنها از س��بک زندگی غربی،
چنی��ن آثاری بتدریج در میان اقش��ار تاثیر پذیر
از فرهن��گ غ��رب در حال ظهور اس��ت .افزایش
آم��ار ط�لاق و بعض��ی جنایته��ای دلخ��راش
نمونههای��ی از نتای��ج نزدیک ش��دن به فرهنگ
غربی اس��ت .از س��رکار که س��کاندار مسؤولیت
خطیر امور زنان و خانواده در کشور هستید انتظار
میرود با بیان این درسه��ا و اصالح برنامهها بر
اس��اس این عبرتهای تاریخی ک��ه امروز پیش
روی ما اس��ت قاطعانه مانع این حریمشکنیهای
خانوادهستیز ش��وید و خدای ناکرده در رقم زدن
چنین عاقب��ت ننگینی برای ایران عزیز س��هیم
نباشید».

رئیس مرک��ز اجرائیات پلیس راهور ناجا از
اختصاص کد ویژه جریمه ب��رای خودروهایی
خب��ر داد که در محل پارک خودروی معلوالن
توق��ف یا پ��ارک میکنن��د .به گ��زارش مهر،
س��رهنگ احمد کرمیاسد با اش��اره به اینکه
کدهای جریم��ه گوناگونی ب��رای توقفهای
ساکن پیشبینی ش��ده است ،افزود :هماکنون
بیش��ترین رقم جریمه در این بخش متعلق به
جریمه مطلقا ممنوع اس��ت که در کالنشهرها
ب��رای آن  ۴۰۰هزار ریال ،ش��هرهای کوچک
 ۳۰۰ه��زار ریال و معابر روس��تایی  ۱۰۰هزار
ریال جریمه پیشبینی ش��ده است که هدف
کلی جلوگیری از کاهش ظرفیت معابر با توقف
وسایل نقلیه به صورت غیرمجاز بوده است .وی
افزود :در این بین ش��رایط خ��اص معلوالن و
جانبازان برای دریافت خدمات مختلف با توجه
به شرایط جسمی این عزیزان ،پلیس را بر آن
داش��ت تا با هماهنگی به عمل آمده نسبت به
تخصیص کد تخلف ویژه اقدام کند .سرهنگ
کرمیاسد با اشاره به اینکه پیش از این جریمه
توقف در محل پارکینگ معلوالن معادل توقف
ممنوع یعنی  ۲۰۰هزار ریال بود ،گفت :با اجرای
طرح جدید کد جریمه  ۲۱۷۴برای این تخلف
در نظر گرفته شده که معادل ریالی جریمه آن
معادل توقف مطلقا ممنوع یعنی در کالنشهرها
 ۴۰۰هزار ،شهرهای کوچک  ۳۰۰هزار و معابر
روستایی  ۱۰۰هزار ریال است.
دلنوشته

طلوع خورشید
در میانه زاگرس

120؛ عددی که روی تابلوی ابتدای جاده
برای رس��یدن به روس��تای احمدفداهلل حک
شده و بیانگر فاصله شهر دزفول تا این روستا
است اما این تنها یک عدد است و رسیدن به
این روستا ماجراهای بسیار دارد و بیش از 10
ساعت به طول خواهد انجامید.
پس از طی چند کیلومتر ،ادامه راه تنها با
ماشینهای کمکدار امکانپذیر است .درههای
عمیق ،پرتگاههای ترسناک ،پیچهای خطرناک
و ش��یبهای تند ،دل هر رهگ��ذری را خالی
میکند .انگار در این مسیر سالها رفت و آمدی
نش��ده و ما تنها رهگذران آن هستیم ،البته در
این شرایط س��خت انس��ان به خدا نزدیکتر
میش��ود ،ای��ن را از ذکرهای زیرل��ب و چهره
همسفران میشود فهمید.
ب��ه گفته اهال��ی ،در این ج��اده خطرناک،
ح��وادث غمبار و س��وانح مرگبار و س��قوط از
پرتگاه بویژه هنگام بارش برف و باران و ریزش
کوه بس��یار اتفاق میافتد .اگر چه در میانه راه
یک ایس��تگاه راهداری به منظور بازس��ازی و
راهگشایی ،هنگام ریزش کوه راهاندازی شده اما
با توجه به کمبود امکانات و خرابی بیش از حد
جاده ،چندان مشکلگشا نیست ،در حدی که
با هر بار بارندگی در فصل پاییز و زمستان جاده
مسدود میشود و ارتباط زمینی این مناطق با
هزار و  200خانوار پراکنده روستایی و عشایری
این منطقه برای چند روز قطع خواهد ش��د به
ی که تنها از طریق بالگرد میتوان به این
طور 
مناطق دسترسی داشت.
این کمبود امکانات تنها در مسیر نیست و
نبود آب لولهکشی ،برق ،تلفن و تلویزیون ،نبود
کالسهای درس و درمانگاه و خانه بهداش��ت
اینج��ا را تبدیل به یکی از محرومترین مناطق
ایران کرده است.
پ��س از ط��ی مس��یر و ش��یبهای
تمامنش��دنی ،امام��زاده احمدف��داهلل(ع) به
چش��م میخورد ،هر چه به سمت امامزاده
پیش میروی عمق فقر و محرومیت بیشتر
آش��کار میش��ود .پس از  10س��اعت طی
مس��یر سخت و س��نگالخی ،کمکم زوایایی
از زندگ��ی این مردمان س��اده و قانع هویدا
میشود که دل هر آدمی را به درد میآورد.
م��ردم منطقه برای اس��تقبال ب��ه امامزاده
احمدف��داهلل رفتهاند ،قرار بر این اس��ت که
کاروان آنجا به جمعشان بپیوندد ،از طرفی
هم سرنش��ینان خودرو کمکم برای ورود به
میان مردم آماده میشوند.
خورش��ید دوباره در میانه زاگرس طلوع
کرده و خ��دام بارگاه منور رض��وی در ایام
والدت حض��رت شمسالش��موس همچون
ارب��اب خود س��اکنان محرومتری��ن مناطق
ای��ران را فراموش نکردهاند و میهمان اهالی
روس��تای احمدف��داهلل ش��دند ،پرچم گنبد
متبرک حضرت علیبن موس��یالرضا(ع) از
ق��اب چوب��یاش بیرون میآید و بر دس��ت
خادمان به میان اهالی روستا میرود.

