
 رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص محدود کردن سفر زائرین 
ب��ه حج در گفتگو با خبرنگاران گفت : با توجه به اینکه حجم عظیمی 
از مشتاقان حج درکش��ورهای مختلف سالهای زیادی باید به انتظار 
بنش��ینند تا بتوانند به حج مشرف ش��وند، وزارت حج عربستان از دو 
س��ال قبل مقرراتی وضع کرد که اتباع کشورش هر 5 سال یکبار می 

توانند به حج مشرف شوند.
وی با اشاره به طوالنی شدن زمان انتظار سپرده گزاران حج تمتع 
در ایران ادامه داد: در کش��ور ما نیز ح��دود 1/5 میلیون نفر جمعیت 
مش��تاق که فیش حج دارند در انتظار فرارسیدن نوبتشان به سر می 
برند و این قبیل قوانین می تواند راه را برای کس��انیکه هنوز موفق به 

انجام اعمال حج نشده اند هموارتر کند.
مهندس اوحدی در خصوص امکان ایجاد محدودیت برای س��ایر 
کشورها گفت: دولت عربستان در صدد است برای سایر کشورها هم 
این محدودیت را ایجاد کند و از تکرار س��فر حجاج دیگر کشورها هم 
جلوگیری کند و به نظر می رس��د با سیس��تم ن��رم افزاری آنها تحت 
عنوان مس��ار الکترونیک که امسال راه اندازی کرده اند بتوانند برای 

سالهای آینده این مسأله را کنترل  کنند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به طرح توسعه مسجدالحرام 
اشاره کرد وافزود : طرح توسعه مس��جدالحرام با انگیزه پذیرش زائر 
بیش��تر، از دو س��ال قبل در حال انجام است و به همین منظور دولت 
عربس��تان 20 درصد از ظرفیت تمامی کش��ورها کم کرد وایران هم 

ظرفیتش 20 درصد کم شد.
رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت ب��ا توجه ب��ه اتمام طرح توس��عه 

مسجدالحرام تا دو سال آینده و قول وزیر حج عربستان ابراز امیدواری 
کرد: انش��اهلل بتوانیم برای حج 95 ظرفیت و اعزام زائرین عزیز را به دو 

برابر افزایش داده و به میزان 120 هزار نفر در سال برسانیم.
دیدار مهندس اوحدی از خدمات رسانه ملی در مدینه منوره

همچنین معاون وزیر و رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت در آخرین 
روز حض��ورش در مدینه منوره در بازدید از اقدامات رس��انه ملی در 
حج امس��ال یکی از دالیل رضایتمندی زائرین را اثرات اطالع رسانی 
قبل از سفر دانس��ت و گفت : در بین زائرین اطالع رسانی خوب قبل 
از حج کامال مشهوداس��ت و زائرین با دید باز نسبت به قوانین کشور 
عربستان و خدمات و برنامه های فرهنگی که برای زائر ارائه می شود 

به سفر می آیند.
مهن��دس اوحدی ب��ه کالم مقام معظم رهبری بعد از حج س��ال 
گذش��ته که فرمود« رس��انه ملی حق مطلب را ب��رای حج گزاران ادا 
کرد« اش��اره کرد و افزود: به اعتقاد بنده رس��انه ملی وظیفه خودش 
را در عالی ترین س��طح خودش چه قبل از سفر و چه در حین موسم 

انجام داده است.
مهندس اوحدی در خصوص تحقق شعار حج امسال »معنویت ، 
خودباوری و اتحاد اسالمی«  به خبرنگار رادیو گفت: با توجه به اینکه 
زیباترین بس��تر برای رس��یدن به هدف واالی اتحاد اسالمی، بستر 
معنویت اس��ت و با عنایت به فرمایش مق��ام معظم رهبری که عالوه 
بر اقتدار سیاس��ی و نظامی و اقتصادی باید اقتدار معنوی نیز داشته 
باشیم ، به نظر می رسد مناسب ترین بستر برای اقتدار معنوی بستر 

حج است که انسانها را به ساحل امن و آرامش می رساند.
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 ظرفیت اعزام زائرین تمتع در سال 95
به دو برابر افزایش پیدا می کند

رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

آغاز عملیاتی ایجاد بیمارستان های 
ایرانیان در عرفات و منی

دکتر فاض��ل ش��یرخاني مدیر عملی��ات مني 
وعرفات مرکز پزش��کي حج و زی��ارت از آغاز به کار 
تیم راه انداز بیمارس��تانهاي عرفات و مني خبر داد.
دکتر فاضل ش��یرخاني مدیر عملیات مني وعرفات 
مرکز پزشکي حج و زیارت از آغاز به کار تیم راه انداز 

بیمارستانهاي عرفات و مني خبر داد.
وي اف��زود: تمامي تمهی��دات و مقدمات براي 
ایجاد بیمارستان صحرایي مناسب و در شان زائرین 

ایراني انجام شده است.
 مدی��ر بیمارس��تان ایرانی��ان در مک��ه مکرمه 
ادامه داد: جلس��ات برنامه ریزي و تقس��یم وظایف 
گروههاي مختلف بیمارستان در بخش هاي امداد 
و انتقال، تاسیسات، بخش هاي درماني و اورژانسي؛ 
کلینیکهاي تخصصي، داروخانه، آزمایشگاه و امور 

پزشکان رابط، انجام شده است.
وي اظهارکرد: فازعملیاتي ایجاد بیمارس��تانها 
آغاز شده است و هم اکنون گروه راه انداز با استقرار 
در عرفات و مني مشغول آماده سازي بیمارستانهاي 

عرفات و منا مي باشند.

 شگردهاي سرقت
در اماکن زیارتي عربستان

ستاد مدینه منوره اعالم کرد: یکي از شایع ترین 
روش هاي س��رقت پول از زائران ایراني، برداش��تن 
کیف یا وجوه  آن ها از جیب پش��ت لباس شان است.
طي روزهاي اخی��ر گزارش هاي متعددي حاکي از 
سرقت ش��دن اموال زائران بدین روش بوده اس��ت.

بیش ت��ر این م��وارد در نقاط پُرازدح��ام در ورودي 
یا خروج��ي اماکن زیارت��ي رخ داده و اکیدا به زوار 
توصیه مي ش��ود تا از قراردادن پول در جیب پشتي 
لباس هاي شان، خودداري کنند.در اغلب این موارد 
نیز حجم پول س��رقتي قابل توجه و ترکیبي از ریال  
ایراني، س��عودي و دالر آمریکا ب��وده و خود همین 
موضوع نش��ان گر آن است که زائران در صورتي که 
قصد خرید ندارند، نمي بایست وجه باالیي را با خود 
حمل کنند.در برخي موارد نیز زائران کیف دس��تي 
ی��ا تلفن همراه خ��ود را روي زمین و در کنارش��ان 
)محلي که در دیدرس ش��ان نب��وده( قرار داده اند و 

بعد از دقایقي متوجه مفقود شدن آن ها شده اند.

اخبار کوتاه

سه هزار زائر ایراني روزگذشته از مدینه عازم مكه شدند
  روز گذش��ته سه هزار و دویس��ت زائر ایراني دیگر، پس از اقامتي 

یک هفته اي در مدینه منوره، راهي مکه مکرمه شدند.
رئیس س��تاد مدینه منوره با اعالم این خبر به پایگاه اطالع رساني 
حج گفت: بدین ترتیب تعداد زائران مستقر در مدینه به حدود هفت 
هزار نفر خواهد رس��ید و این روند کاهشي تا روزهاي آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.
نص��راهلل فره مند افزود: با خروج ای��ن 22 کاروان، ۸ هتل 
مح��ل اس��کان زائ��ران ایران��ي در مدینه من��وره نی��ز تخلیه 

خواهند شد.
وي همچنی��ن از عرضه دو نوع غذا در وعده هاي ناهار و ش��ام در 

هتل هاي مدینه از روز س��ه شنبه خبر داد و اضافه کرد که این برنامه 
غذایي براي حجاج مدینه بعد نیز اجرایي مي شود.

امروز برگزاري دعاي کمیل مدینه  در هتل هاي محل اس��کان 
زائران برگ��زار مي گردد و 5 هزار و ۳2 نفر در ش��هر پیامبر )ص( 

حضور دارند.
گفتني اس��ت دو دعاي کمیل متمرکز در بی��ن الحرمین مدینه 
منوره، پس از پایان مناس��ک حج تمتع و بازگشت زائران مدینه بعد 
برگزار خواهد شد و مطابق سنوات گذشته دعاي کمیل امشب فقط 
در هتل ه��اي محل اس��تقرار زائران ایراني در مک��ه مکرمه و مدینه 

منوره برگزار مي شود.
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کوتاه از ایران کوتاه از حج

 دستور مسئوالن سعودي
به رفتار باوقار با حجاج

 رئیس ش��وراي امر به مع��روف و نهي 
از منکر س��عودي، ب��ه نیروهاي این یگان 
توصیه کرد از رفتار تند با حجاج بیت اهلل 
الحرام اجتناب کنند.ش��یخ عبداللطیف 
بن عبدالعزیز آل الش��یخ رئیس ش��وراي 
امر به معروف و نهي از منکر س��عودي بر 
ض��رورت نرمي و آرامي در رفتار و گفتار با 
حجاج بیت اهلل الحرام و تخلفات احتمالي 
تاکید کرد. .بر اساس این گزارش، شوراي 
امر به معروف و نهي از منکر س��عودي در 
بخشنامه و دستورالعملي به روساي مراکز 
وابسته به خود بر ضرورت تعامل حکیمانه 
و ن��رم با هرگونه تخل��ف احتمالي حجاج 
)تخلفات از نظر این ش��ورا( در موسم حج 

تاکید کرده است.

هشدار پزشكي به بعثه هاي حج
 وزارت بهداش��ت عربس��تان رسما 
ب��ه بعثه هاي حج درب��اره خطراتي که 
ممکن است بهداشت عمومي در خالل 
موس��م حج امس��ال با آن روبرو شود، 
هش��دار داده و از آنها خواس��ته اس��ت 
تدابی��ر پیش��گیرانه را در فرودگاهها و 
بنادر خود پی��ش از اعزام اتباع خود به 
سرزمین وحي براي اداي مناسک حج 

اتخاذ کنند.

 محرومیت از حج به مدت
۱۰ سال براي افراد متخلف

مقامات امنیتي س��عودي با اش��اره به 
استقرار ایستهاي بازرسي براي جلوگیري 
از نفوذ افراد متخلف به مش��اعر مقدسه و 
مک��ه مکرمه از محروم ش��دن افرادي که 
بخواهند به ص��ورت غیرقانوني حج به جا 

آورند، خبر داد. 
عبدالعزی��ز الصولي به ع��کاظ گفت 
دس��توراتي ص��ادر ش��ده اس��ت که به 
ش��دت از ورود حجاج ب��دون مجوز به 
مکه مکرمه و مشاعر مقدسه جلوگیري 
شود و در این زمینه سهل انگاري وجود 
ندارد، این دس��تورالعمل ها با انگش��ت 
ن��گاري از اف��راد فاق��د مجوز ب��ا هدف 
مقدم��ه چیني ب��راي اخ��راج آنها آغاز 
مي شود و با مجازات محرومیت از ورود 
به عربس��تان به مدت 10 س��ال همراه 
مي ش��ود و هنگامي که نقض کنندگان 
نظ��ام اقام��ت در عربس��تان دس��تگیر 
شوند، براي اخراج تحویل دستگاههاي 

مربوطه خواهند شد.

صراط میزان
کسانی که به مکه می روند، مکه 
را فدای بازارگ��ردی و دکان گردی 
نکنند. مکه باالتر از این حرفهاست. 
می توانند بعداً یک س��فر هم برای 
تجارت برون��د و هر جا می خواهند 
بگردند. اما در حج، این »ایام معلومات« را برای خودشان و برای زیارت 

و توّجه و تذّکر نگه دارند و آن را فدای کارهای بی ارزش نکنند.
بيانات در ديدار مسؤوالن و دست  اندركاران حج 
1373/01/31

ش��ما )زایران محترم( امروز 
در بوت��ۀ امتح��ان ق��رار گرفت��ه 
ای��د، چ��ون نمون��ه ای از مل��ت 
ایران هس��تید، و باید بدانید که 
چش��مان کنج��کاو و صدها هزار 

زایر، از اطراف جهان، اعنال ش��ما را تح��ت نظر دارند، می 
خواهند ببینند چ��ه تحول عظیمی در ابعاد مختلف اخالقی 

و معنوی پیدا کرده اید؟
صحيفه امام،ج19، ص338

در همایش بین المللي اهل بیت در مدینه مطرح شد؛

 راه مقابله با فتنه ها
تمسك به قرآن و اهل بیت است

س��یدعلي  حجت االسالم والمس��لمین   
قاضي عس��کر در جم��ع ش��رکت کنندگان در 
همای��ش بین الملل��ي »اتحاد، اقت��دار و عزت 
اسالمي در آموزه هاي اهل بیت« گفت: پیروي 
از اه��ل بیت )علیهم الس��الم( بهترین راه براي 

رسیدن به سعادت و خوشبختي است.
نماین��ده ولي فقیه در امور ح��ج و زیارت با 
ْجَس  قرائت آیه »إنّما ُيري��ُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الِرّ
َرُكْم َتْطِهيراً« افزود: ش��یعه و  أْهَل الَبْي��ِت و ُيَطِهّ
اهل سنت همگي به اهل بیت عشق مي ورزند و 

به آن ها احترام مي گذارند.
سرپرس��ت حجاج ایراني ادامه داد:روایاتي 
که در منابع فریقین در این رابطه آمده، نش��ان 
مي دهد هیچ گونه اختالفي دربرداش��ت از این 
آیه در زمان پیامبر وجود نداشته و شیعه و سني 
نقل کرده اند ک��ه پیامبر، حضرت علي، حضرت 
زهرا و حس��نین را زیر عباي خیبري خود جمع 

کرد و فرمود این ها اهل بیت من هستند.
  راه مقابله با فتنه ها

»فتنه ه��ا در ه��ر دوره اي ب��ه س��وي مردم 
هج��وم مي آورن��د، راه خاموش ک��ردن آن ها 
چیست؟« این پرسش را امیرالحاج ایران مطرح 
و خاطرنش��ان کرد: اهل بیت دو راهکار در این 
زمینه مشخص کرده اند، اولین راه حل تمسک 
به قرآن کریم اس��ت که مي تواند ما را به سمت 

نور هدایت کرده و از فتنه ها عبور دهد.
وي ب��ه ای��ن فرمای��ش حض��رت عل��ي 
)علیه الس��الم( در خطبه پنجم نهج البالغه که 
امواج فتنه را با کشتي نجات بشکافید و از ایجاد 
اختالف دوري کنید، استناد کرد و افزود: براي 
مقابله ب��ا فتنه ها تنها دو راه وج��ود دارد، یکي 
تمس��ک به قرآن و دیگري تمسک به شیوه اهل 

بیت )علیهم السالم(.
نماین��ده ولي فقیه به وج��ود اختالف در 
پیکره جامعه اس��المي اش��اره و بی��ان کرد: 
همان گونه که پیامبر مي فرمایند »أهل بیتي 
أمان ألمتي من االختالف«، در پرتو پیروي به 
اهل بیت اس��ت که مي توان اختالفات را کنار 
گذارد، ید واحده ش��د و براي تحقق اسالم در 

جهان تالش کنیم.
وي ی��ادآور ش��د: در زم��ان خلفا، همیش��ه 
امیرالمومنین پاسدار وحدت و یگانگي در جامعه 
اس��المي بوده اس��ت، گاهي در نقش یک مشاور 
قضای��ي، فرهنگ��ي و نظامي عم��ل مي کند، راه 
صحیح را نشان مي دهد و خلفا هم آن را مي پذیرند 

و مي فهمند که راه درست همان بوده است.
  دیپلماسي جدید

سرپرس��ت حجاج به وضعی��ت امروز جهان 
اس��الم اش��اره کرد و گفت: اگر به این فرمایش 

ُتن��ا َأْهُل  رس��ول اهلل عمل مي کردی��م که »ُمُرَوّ
ْن َظَلَمنا َو اِعط��اُء َمْن َحَرَمنا«،  الَْبْي��ِت، َألَْعْفُوَعَمّ
براي مان یک دیپلماس��ي جدید ایجاد مي شد و 
معنایش آن است که نباید در یک زمان متوقف 
بمانیم. باید گذشته را فراموش کنیم، راه نجات 
را پیدا کنیم و مانع از ریختن خون مردم شویم.

وي پرهی��ز از افراط و تفری��ط را یک توصیه 
دیگر اه��ل بیت معرف��ي و اظهار داش��ت: اگر 
افراد به مقدس��ات یک دیگر توهی��ن نکنند، به 
جان و م��ال و ناموس دیگر مس��لمانان تعرض 
نکنند و مالك ش��ان ورع و تقوا باش��د، بسیاري 

از خون ریزي ها برچیده خواهد شد.
نماینده ولي فقی��ه مجددا با یادآوري تبعات 
بي توجهي به فرامین ائمه اطهار گفت: ما امروز 
در کن��ار مرقد حبیب خدا باید بر س��ر عمل به 
قرآن وس��نت پیامبر و اهل بیت، تجدید پیمان 
کنیم و بدی��ن طریق راه رس��یدن به آن هدف 
نهای��ي که »وأنتم األعل��ون إن کنتم مؤمنین« 

را فراهم کنیم.
وي ب��ه رهنمودهاي امام خمین��ي و رهبر 
معظم انقالب اش��اره کرد و افزود: امروز جهان 
تش��یع با پی��روي از این رهبري ه��اي داهیانه 

مي تواند راه را براي آینده بگشاید.
سرپرس��ت حجاج ایراني با ذکر نمونه هایي 
از وحش��ي گري هاي تکفیري ه��ا، تاکید کرد: 
جنایاتي که امروز در جهان رقم خورده اس��ت، 
آن چن��ان چه��ره دهش��تناکي از ای��ن عناصر 
فریب خ��ورده به وجود آورده ک��ه آن ها امکاني 

براي سربلند کردن ندارند.
وي با طرح این پرس��ش  که آیا س��ربریدن 
انس��ان ها، جهاد نکاح و وی��ران کردن خانه و 
زندگي مردم، اسالمي اس��ت؟، نتیجه گیري 
کرد: این ها با اصل اس��الم مخالفند و حقیقت 
این اس��ت که این ها از دنی��ا و دین بي خبرند 
و هم��ه ما وظیفه داری��م در مقابل آنها متحد 
شده اجازه ندهیم آبروي مس��لمانان در دنیا 

ریخته شود.
نماین��ده ولي فقیه در امور ح��ج و زیارت 
با تاکید بر این پیش��نهاد که باید بر س��ر یک 
سري اصول توافق داش��ت و با اتکاي به آن ها 
وح��دت را ایجاد کرد، ادامه داد: آینده قطعا از 
آن اس��الم است، و این ش��یطنت ها و فتنه ها 

خاتمه خواهد یافت.
وي ب��ا قدردان��ي از ش��رکت کنندگان در 
همای��ش بین الملل��ي »اتحاد، اقت��دار و عزت 
اس��المي در آموزه ه��اي اه��ل بی��ت«، اب��راز 
امی��دواري کرد که محبان اه��ل بیت در آینده 
بتوانند مش��عل دار صلح جهاني، رش��د علمي و 

رفاه عمومي در سراسر عالم باشند.
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رهبر معظم انقالب:
 دفاع مقدس مایه آبروی 

ملت ایران شد
جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی 
و انتظامی به مناس��بت هفته دفاع مقدس، 
صبح امروز چهارش��نبه با حضرت آیت اهلل 
خامنه ای فرمان��ده معظم کل ق��وا دیدار 
کردند.ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
موسس��ه حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، مقام معظم رهبری در این دیدار 
فرمودند: جمهوری اسالمی ۸ سال با کمبود 
امکانات و اختالالت ناشی از اوضاع انقالب 
در مقابل این جبهه  عظیم ایس��تاد. ایشان 
افزودند: طرف مقابل دس��ت از پ��ا درازتر 
نتوانس��ت ب��ه اهداف خبیث خود دس��ت 
یابد و دفاع مق��دس مایه  آبروی ملت ایران 
شد.فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری 
از سخنان خود خاطر نش��ان کردند: دفاع 
مقدس یک فرهنگ جاری و سرچشمه ای 
اس��ت که هر چه درس��ت فهمیده شود به 

سود ملت و آینده ایران است.

روحانی:
 برنامه صلح آمیز هسته ای 

ایران باید حفظ شود
ب��ا  مصاحب��ه  در  رئیس جمه��ور 
واشنگتن پس��ت تصریح کرد دستگیری 
خبرنگار این روزنامه به هیچ عنوان نشانه 
جنگ قدرت در ایران نیست و ضمن ابراز 
امیدواری برای تواف��ق نهایی گفت: باید 
در هر توافقی برنامه صلح آمیز هس��ته ای 
ایران حفظ ش��ود. رئیس جمه��ور ایران 
ضمن ابراز امی��دواری در خصوص توافق 
نهایی هس��ته ای ای��ران و 1+5 )آمریکا ، 
انگلیس، فرانسه، روس��یه، چین به عالوه 
آلمان( گفت که ایران باید بتواند »برنامه 
صلح آمیز هس��ته ای خود« را که اشاره ای 

به غنی سازی اورانیوم دارد، حفظ کند.

ایران جزء ۱۵ کشور نخست 
فعال در سازمان جهانی 

دریانوردی
معاون دریایی س��ازمان بن��ادر با بیان 
اینکه ایران جزء  15 کش��ور اول فعال در 
س��ازمان جهانی دریانوردی است، گفت: 
ای��ران اهمیت خاصی به مس��ائل امنیتی 
در دری��ا می دهد و در این راس��تا به اعزام 
ناوهای جنگی و ش��ناورها برای مقابله با 

دزدان دریایی اقدام می کند.


