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زائران ايراني حج تمتع در سالمت 
كامل هستند

 ريي��س اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
همه ارزيابي ها براي تامين سالمت زائران ايراني انجام 
ش��ده و هيچ ويروس��ي در مكانهاي اسكان جاجيان 
ايراني ديده نش��ده است.س��روش افزود: زائران خانه 
خدا بويژه افرادي كه داراي كهولت سن، ديابت، آسم 
و بيماريهاي قلبي - عروقي هستند هم بايد با رابطان 
بهداشتي همكاري داشته باشند.وي گفت: اقدامات 
پيشگيرانه اي براي كاهش شمار ابتال به بيماري هاي 
مختلف انجام شده كه از جمله آن ها آموزش به مديران 
كاروان ها، پزشكان اعزامي به حج، تيم پزشكي مستقر 

در مكه و مدينه و افراد در معرض خطر بوده است.

وحدت، شرط نجات مسلمین
حج��اج بيت اللهَّ الحرام و ب��رادران و خواهرانی كه 
امس��ال از سراس��ر عالم درخانه ی خدا گرد می آيند، 
بكوشند تا با طرح مصائب و مشكالت مسلمين و تالش 
برای ايجاد وحدت و همدلی مسلمانان - كه شرط اصلی 
نجات مسلمين از چنگال امپراتوری زر و زور و سلطه ی 
جهانی است - و نشر معارف اساسی اسالم و تبادل  نظر 
در وظاي��ف بزرگ مس��لمين در دوران معاصر، حج را 
ابراهيمی و محّمدی )صلّی اللهَّ عليه واله( سازند. شعار 
محو غده ی س��رطانی اسرائيل كه از سوی امام عظيم 
 الشأن و قائد كبير اسالم، امام خمينی)رضوان اللهَّ عليه( 
مطرح ش��د، علی  رغم ميل سازش كاران سياست باز، 
بايد با قّوت و ش��دت مطرح ش��ود و به صدای عمومی 

مسلمين در حج  تبديل گردد.
پیام به کنگره عظیم حج  7 / 4 / 1369 

در چهاردهمي��ن روز از آغاز عمليات 
اعزام حجاج ۹۳، خروج زائران مدينه قبل 
و افزاي��ش حج��اج مكه مكرمه س��رعت 

گرفته است.
به گفته نصرالل فرهمند رئيس س��تاد 
مدينه من��وره هم اكن��ون ۱۴ هزار و ۴۵۳ 
زائ��ر ايراني در اين ش��هر حض��ور دارند و 
تعدادي از هتل هاي محل اس��كان زائران 

نيز تخليه شده اند.
تاكنون ۱۴ هزار و ۴۴۸ زائر ايراني پس 
از تشرف به مدينه منوره راهي مكه مكرمه 

شده اند. 
جمع كل پروازه��اي ورودي به مدينه 

نيز ۹۳ مورد بوده است.
از س��وي ديگ��ر ورودي حج��اج مكه 
س��ير صعودي به خ��ود گرفت��ه و از مرز 

۲۲ هزار نفر گذش��ته اس��ت. اين مطلب 
را رئيس س��تاد مكه مكرم��ه اعالم كرد و 
افزود تاكنون فرودگاه جده، شاهد تاخير 

جدي اي در ورود پرواز ها نبوده است.
مس��عود مج��ردي درب��اره حض��ور 
زواردرهتل ه��ا هم گفت تقريب��ا تمامي 
اماك��ن اقامتي مكه مكرم��ه اكنون داراي 
زائر هس��تند و اين ميزان در روزهاي آتي 
افزايش يافته و هتل ه��ا تكميل خواهند 

شد.
روزانه از دو مسير ورودي جده و مدينه، 
ح��دود چهار هزار و پانصد زائر ايراني وارد 

مكه مكرمه مي شوند.
نخس��تين گ��روه زائ��ران ايراني حج 
امس��ال، ۱۴ ش��هريور ماه از فرودگاه امام 
خمين��ي )ره( به س��رزمين وح��ي اعزام 

ش��دند و عملي��ات اع��زام زائ��ران از ۱۹ 
ايستگاه پروازي انجام مي شود.

اعزام زائران مدينه قبل تا ۳۰ شهريور 
ماه ادامه دارد و اعزام زائران مدينه بعد نيز 
از ۲۵ شهريور ماه شروع و تا شش مهر ماه 

ادامه خواهد داشت.
۵۰ درص��د زائران حج امس��ال مدينه 
قبل و ۵۰ درصد نيز مدينه بعد هس��تند 
و تم��ام پروازهاي زائ��ران مدينه قبل به 
فرودگاه مدينه و خ��روج آنان از فرودگاه 
جده اس��ت و پروازهاي زائران مدينه بعد 

نيز به فرودگاه جده انجام مي شود.
در مجموع ۱۹۰ عملي��ات پرواز براي 
انتقال رفت و برگشت ۶۴ هزار زائر ايراني 
و عوامل اجرايي به سرزمين وحي صورت 

مي گيرد.

ساخت سه هتل جدید در مدینه براي زائران ایراني رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

تفاهم نامه اوليه با چند شركت سعودي به جهت ساخت سه 
هتل جديد در مدينه منوره به امضا رسيده است.

رئيس س��ازمان ح��ج و زيارت با اعالم اين خب��ر به باالبودن 
سرعت تخريب ساختمان ها در مدينه به نسبت سرعت ساخت 
آن ها اش��اره كرد و گفت به همين جهت اين تمهيدات به منظور 
جلوگيري از بحران در عمره و تمتع س��ال آينده در دستور كار 

قرار گرفته است.
مهندس س��عيد اوحدي اعالم كرد كه قرارداد س��اخت اين 
هتل ها با حضور نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت و س��فير 
اي��ران در عربس��تان ب��ه زودي در مكه مكرمه ب��ه امضا خواهد 

رسيد.
يكي از اين تفاهم نامه ها ش��امل س��اخت ه��زار و ۸۰۰ اتاق 
اس��ت كه با رعايت مالحظات اي��ران نظير س��الن اجتماعات، 
سرويس هاي بهداشتي و... توسط شركت موده ساخته خواهند 

شد.
 رئيس س��ازمان حج و زيارت اضافه كرد كه حدود ۸۰۰ اتاق 
نيز توس��ط شركت بشاره س��اخته خواهد شد و پيش بيني ما بر 
اين اس��ت كه اين هتل  تا سه س��ال آينده تحويل داده خواهند 

شد.
وي اف��زود: تفاه��م اوليه براي س��اخت هتل ديگ��ري نيز با 
مجموع��ه بن داوود به انجام رس��يده كه اي��ن مجموعه در ضلع 
شمالي طرح توس��عه حرم نبوي ساخته خواهد شد؛ قرار ما اين 
است كه در اين هفته جلسه اي با آقاي بن داوود داشته باشيم تا 

قرارداد نهايي منعقد شود.
وي درباره نحوه خريد خدمات از هتل هاي جديد هم توضيح 
داد كه همه اين موارد مانند قرارداد دارهادي، پنج ساله هستند 
و شرايط مشابهي دارند؛ طبق اين توافقات سرمايه گذاري جهت 
خريد زمين و س��اخت هتل ها بر عهده طرف سعودي است، اما 

نقشه ها مي بايست به تاييد ايران برسد.
رئيس سازمان حج و زيارت همچنين از عقد قرارداد ساخت 
آش��پزخانه بزرگي با شركت بن محبوس به ظرفيت صد هزار در 

روز در مكه خبر داد.
وي افزود: نقشه ها تهيه شده و پس از اعمال آخرين تغييرات 
در آن ها، ان ش��االل بالفاصله در موس��م حج كار ساخت آن آغاز 
خواهد ش��د و اميدواريم آشپزخانه بن محبوس طي يك سال و 

نيم آينده به بهره برداري برسد.

خبر کوتاه

 با نزدیک شدن ماه ذی حجه صورت گرفت

افزایش تعداد حجاج ایرانی در مکه مکرمه 
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خبر کوتاه خبر کوتاه

نخستین نشست هم انديشي 
روحانیون مكه برگزار شد

نخس��تين نشس��ت ه��م انديش��ي 
روحاني��ون مكه مكرم��ه در محل هتل 
داره��ادي ب��ا موضوع نق��ش و جايگاه 
ياوران حجاج برگزار ش��د.اين نشست 
با حضور مس��ئول امور روحانيون مكه 
مكرمه روحانيون و معين هاي كاروان، 
و رابطي��ن مناطق برگزار ش��د.حجت 
االس��الم و المس��لمين زماني مسئول 
امور روحانيون مك��ه مكرمه به توضيح 
برنامه هاي معاون��ت فرهنگي در طول 
ايام موس��م خصوصا ايام قبل از تشريق 
پرداخت.حجت االس��الم زماني ضمن 
معرفي رابطان مناط��ق، نحوه ارزيابي 
وش��رايط روحانيوني كه واجد شرايط 

ارزيابي هستند را اعالم كرد.

خطیب مسجدالحرام طرح انتقال 
قبر پیامبر)ص( را تكذيب كرد

»عبدالرحمان خطيب مس��جدالحرام« 
امام جماعت »مس��جد الح��رام« در خطبه 
هاي نم��از جمعه ديروز مك��ه مكرمه خبر 
انتش��ار يافته در م��ورد انتقال قب��ر پيامبر 
گرامي اسالم )ص( از مسجد نبوي را تكذيب 
كرد.خطيب مس��جدالحرام امام جماعت و 
خطيب مس��جد الحرام در ادامه خبر انتشار 
يافته در مورد انتقال قبر پيامبر گرامي اسالم 
)ص( از مسجد نبوي را تكذيب كرد و گفت 
: امت مسلمان بايد نسبت به حمالت انجام 
گرفته از سوي رسانه هاي گروهي دشمن و 
فتنه انگيزان هوشيار و آگاه باشند كه دست 
اندركاران طرحهاي توسعه حرمين شريفين 
را به ويران كردن آثار اسالمي و يا انتقال قبر 

پيامبر )ص( متهم مي كنند.

کوتاه از ایران کوتاه از حج 
توصیه به حاجیاني كه 

سیم كارت هاي شان مفقود شده
دفتر نمايندگي وزارت ارتباطات و فن آوري 
اطالع��ات با صدور اطالعي��ه اي از هموطناني 
كه سيم كارت هاي ش��ان مفقودشده خواست، 
درصورت نياز به قطع سيم كارت، با نمايندگان 
همراه اول و ايرانسل در ستاد حج تماس بگيرند.
در اين اطالعيه جهت تماس با نمايندهايرانسل، 
ش��ماره۰۵۳۱۹۸۲۸۹۴و جه��ت تم��اس با 
نماينده همراه اول، شماره هاي۰۰۹۸۹۱۰۷۸

۰۷۰۳۵و۰۵۳۷۴۱۸۱۳۰اعالم شده است.

حج،خدامحوري را به انسان 
مي آموزد

ماموس��تا عبدالقادر سهرابي امام جمعه 
مهاباد گفت:يكي از مظاهر بارز حج مساوات 
و برابري اس��ت و اين برابري س��بب اتحاد و 
همبستگي تمام مسلمانان جهان مي شود.

امام جمع��ه مهاباد ح��ج را پيمان��ي ميان 
خداوند و بندگان مخلص عنوان كرد و گفت: 
مهم ترين آثار و ب��ركات حج، دوري از گناه، 
دوري از زندگي دنيوي، نفي هرگونه شرك و 

بت پرستي و اتحاد ميان مسلمانان است.

استقبال از پیشنهادها
حجت االسالم والمس��لمين س��يدعلي 
قاضي عس��كر و مهندس س��عيد اوحدي از 
نزدي��ك با زائ��ران ايراني مس��تقر در هتل 
مراج الطيب��ه دي��دار و گفت وگ��و كردن��د.

حجت االسالم والمس��لمين قاضي عس��كر 
در پاس��خ به پيش��نهاد يكی از زائران ايراني 
مبني بر كوتاه ش��دن زمان حج تمتع اظهار 
داشت: كش��ور ميزبان عمال چنين مجوزي 
صادر نكرده و امكان كوتاه كردن طول سفر 
وجود ندارد.وي با تاييد اصل اين پيشنهاد به 
كوتاه شدن طول سفرعمره وايجاد برنامه هاي 
سفرس��ه و پنج روزه به عتبات اشاره و اظهار 
داش��ت: اگر روزي كش��ورميزبان شرايط را 
فراه��م آورد، حتما اين اي��ده عملي خواهد 
شد.سرپرست حجاج ايراني با تاكيد بر ارائه 
پيش��نهادات زائران گفت: ما از پيشنهادات 
زائران استقبال كرده و آمادگي دريافت آن 
را داري��م و در صورت فراهم بودن ش��رايط 
به اجراي آن اقدام مي ش��ود.مراج الطيبه با 
گنجايش هفتصد و ۲۰ زائر در قالب ش��ش 
كاروان از گلستان، مازندران و تهران نهمين 
م��كان اقامت زائران ايراني بود كه از س��وي 
نماين��ده ولي فقيه و رئيس س��ازمان حج و 

زيارت مورد بازديد قرار گرفت.

پنج هزار میلیارد ريال برای 
ايمنی جاده های كشور 

اختصاص يافت
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازی از 
اختصاص پنج هزار ميليارد ريال اعتبار 
برای رفع نق��اط حادثه خي��ز و ايمنی 
جاده های كش��ور در س��ال جاری خبر 
داد.داوود كش��اورزيان عص��ر جمع��ه 
در بازدي��د از پايان��ه م��رزی تمرچين 
پيرانشهر در آذربايجان غربی در جمع 
خبرنگاران افزود: از اين اعتبار سه هزار 
ميلي��ارد ريال برای ايمنی جاده ها و دو 
هزار ميليارد ريال ني��ز برای رفع نقاط 

حادثه خيز هزينه می شود.

فضای مذاكرات خوب و 
سازنده است

»س��يد عباس عراقچی« عضو ارشد 
تيم مذاك��ره كننده هس��ته ای فضای 
مذاكرات نيويورك را »بس��يار خوب« 
ارزياب��ی ك��رد و گف��ت: اختالفات در 
موضوع��ات وج��ود دارد ول��ی هم فضا 
خوب و سازنده است و هم اراده و جديت 

الزم در همه طرف ها وجود دارد.

لغو تحريم بانک مركزی با 
رأی دادگاه اروپا

در يك س��ال اخير ۱۴ شركت، بانك 
و دانش��گاه از تحريم ها خارج شده اند با 
لغ��و تحريم بانك مرك��زی ايران و فعال 
شدن خدمات سوئيفت برای آن، حجم 
انبوه��ی از دالرهای نفت��ی و غيرنفتی 
اي��ران به كش��ور بازخواهد گش��ت و در 
خدمت توسعه كشور قرار خواهد گرفت

عشاير ايران برای آزادی 
قدس هم قسم شدند

س��وگند نامه س��ران قبايل و عشاير 
كش��ور در رزمايش ال��ی بيت المقدس 
عش��اير بسيج در حضور س��ردار نقدی 
رييس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين 
قرائت شد.س��وگند نامه س��ران قبايل 
و عش��اير كش��ور در رزمايش الی بيت 
المق��دس عش��اير بس��يج در حض��ور 
س��ردار نقدی رييس س��ازمان بس��يج 

مستضعفين قرائت شد.

صراط میزان
اگ��ر ح��ج، به گون��ه ای كه 
طبيع��ِت اي��ن واج��ب اقتضا 
ميكن��د، تحّق��ق پي��دا كن��د، 
بسياری از مشكالت مسلمانها 
حل خواهد ش��د. حج، حامل معنوي��ت و وحدت و آگاهی و 
معرفت است. اينها برای ملتهای اسالمی چيز كمی نيست.
بیانات در دیدار کارگزاران حج، 1380/11/03

)از مهمات در عب��ادات، از جمله 
در حج، اخالص در عمل اس��ت، اگر 
خدای نخواسته، كسی عملی را برای 
خودنمايی انجام دهد باطل اس��ت، 

حجاج محترم بدانن��د كه خودبينی و خودخواهی، با خداخواهی 
مخالف است، و با هجرت الی الل، و سير الی الل نمی سازد.(

صحیفه امام، ج19، ص337

توضیحات فقهی درباره 
مسجد شجره و حد ترخص مدينه

در خصوص ح��د ترخص مدينه س��وال 
هايي از سوي زائران مطرح مي گردد. 

   فرودگاه مدينه و مس��جد شجره هنوز 
متصل به ش��هر و ج��زو آن نيس��ت لذا جزو 
اماكن تخيير محس��وب نمي شود و كسي كه 
مسافر است و اهل مدينه نيست نمي تواند در 

آنجا نماز را كامل بخواند.
  هر دو مكان در فاصلة كمتر از مسافت 

شرعي است.
  ف��رودگاه مدينه خارج ترخص اس��ت 
و نم��از زائران در بدو ورود كه هنوز به ش��هر 
نرسيده اند قصر )شكسته( است هر چند قصد 

ماندن ده روز در مدينه را داشته باشند.
   چون راه هاي وصول به مسجد شجره 
متعدد اس��ت چنانچه از طريق قبا به مسجد 
ش��جره مي رون��د در اين ص��ورت به جهت 
توسعه ش��هر و نزديك شدن خانه هاي مردم 
به منطقة ذوالحليفه، مس��جد شجره خارج 
حد ترخص نيست و بر فرض آنكه زائر با قصد 
ده روز نم��از را در مدينه تم��ام مي خوانده و 
از اين راه به مسجد ش��جره برود در آنجا نيز 
نمازش تمام اس��ت، ولي اگ��ر از دو راه ديگر 
)طريق قديم و تبوك( مي��رود نمازش قصر 

است.
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