
يك ش��نبه هفته آينده مصادف با چهارمين روز ذي الحجه ستاد 
مدينه من��وره در مدينه قب��ل به كار خود پايان خواه��د داد و تمامي 
زائران ايراني اين ش��هر مقدس را به مقصد مكه مكرمه ترك خواهند 

كرد و عمليات اعزام نيز پايان خواهد يافت.
نص��راهلل فرهمند رييس س��تاد مدينه منوره با اع��ام اين مطلب 
گفت: تا روز يكش��نبه هفته آينده همه ۲۶ هتل محل اس��تقرار زوار 
ايراني تخليه خواهد شد.وي تعداد زائران ايراني كه در روز يك شنبه 
آين��ده از مدينه به مكه مكرمه مش��رف خواهند ش��د را حدود هزار و 

۷۰۰ نفر اعام كرد.
رئيس ستاد مكه مكرمه نيز به خبرنگار ما گفت كه همزمان با ورود 
آخرين كاروان هاي مدينه در بامداد دوش��نبه به اين ش��هر، فرودگاه 

جده نيز پذيراي آخرين زائران ايراني خواهد بود.
شلوغ ترين روز فرودگاه جده، ۴۵ هزار ايراني در مكه

روز گذشته شلوغ ترين روز فرودگاه جده بود؛ چهار هزار ايراني از 
نقاط مختلف كشور، وارد اين فرودگاه شدند و پس از محرم شدن در 

جحفه، به مكه مكرمه رفتند.
رئيس ستاد مكه مكرمه ادامه داد كه با توجه به تعداد زائران مدينه، 

اكنون كمتر از ۱۰ هزار زائر ديگر بايد وارد عربستان سعودي شوند.
مس��عود مجردي همچنين از آماده سازي عرفات و منا خبر داد و 
گفت كه كار نصب چارد ها و بازبيني اماكن مربوط به وقوف زائران در 
مشاعر مقدس��ه آغاز شده است. وي همكاري موسسه مطوفين را در 

اين زمينه مناسب ارزيابي كرد.
رئيس ستاد مكه مكرمه به برنامه روزانه آموزشي-توجيهي مربوط 
به مديران كاروان ها اش��اره كرد  و افزود: ه��ر روز تعدادي از مديران 

كاروان ها جهت آش��نايي با مس��ائل مربوط به حمل و نقل ترددي به 
مزدلفه و منا برده مي شوند.

بررس��ي وضعيت پُخت غذا در آشپزخانه هاي ايران نكته ديگري 
ب��ود كه مج��ردي بدان پرداخت و بيان داش��ت: تاكن��ون ابوجدايل 
۳۴۵ هزار غذا، طبخ و در س��ه منطقه س��تاد مكه توزيع كرده است و 

آشپزخانه وداد نيز ۷۸ هزار غذا در منطقه چهار پخت مي كند.
طرح ويلچر از اقدامات تازه اي است كه امسال براي اولين بار است 
در دو ايستگاه غزه و شعب  عامر در ورودي مسجدالحرام اجرا مي شود؛ 
رئيس س��تاد مكه از افزايش تع��داد ويلچر ها به ح��دود چهل عدد و 
فعاليت سه شيفته خادمان زوار در اين ايستگاه ها خبر داد.ورود زائران 

ايراني به مكه مكرمه تا دوشنبه هفته آينده ادامه خواهد داشت.
مسعود مجردي تاكيد كرد كه دوشنبه آينده تمامي ۶۴ هزار زائر 
ايران��ي در مكه مكرمه خواهند بود. اين زائ��ران در ۵۶ هتل در چهار 

منطقه ستادي مستقر شده و جمعه آينده به عرفات خواهند رفت.
پروازهاي برگش��ت كاروان هاي مدينه قبل از ۱۷ مهرماه آغاز و تا 

۲۸ مهر سالجاري ادامه خواهد داشت.
همچنين پروازهاي برگش��ت كاروان ه��اي مدينه بعد از ۲۳ مهر 
آغاز ش��ده و آخرين گروه از زائران كاروان هاي مدينه بعد ۶ آبان ماه 
سالجاري به كشور باز خواهند گش��ت. ۵۰ درصد زائران حج امسال 
مدينه قبل و ۵۰ درصد نيز مدينه بعد هستند و تمام پروازهاي زائران 
مدين��ه قبل به فرودگاه مدينه و خروج آنان از فرودگاه جده اس��ت و 

پروازهاي زائران مدينه بعد نيز به فرودگاه جده انجام مي شود.
در مجموع ۱۹۰ عمليات پرواز براي انتقال رفت و برگشت ۶۴ هزار 

زائر ايراني و عوامل اجرايي به سرزمين وحي صورت مي گيرد.
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آخرین خبرها و آمارها از حضور 
زائران ایرانی در مکـه و مـدینه

 خدمات پزشكي زائران ايراني 
در مدينه تا ۶ مهر ادامه دارد

رييس بيمارس��تان اختصاصي ايراني��ان در مدينه 
منوره اظهار كرد: بيمارستان مركز پزشكي حج وزيارت 
تا يك ش��نبه و هم زمان با آخرين گروه زائران ايراني در 
مدينه منوره، آماده خدمت رساني است و پزشكان ايراني 
به صورت ش��بانه  روزي و رايگان در خدمت زائران عزيز 
هستند. رييس بيمارستان اختصاصي ايرانيان در مدينه 
منوره ضمن اعام اين مطلب افزود: درمانگاه هاي داخل 
هتل هاي محل اسكان زائران هم تا آخرين لحظه حضور 
آن ها، فعال هس��تند.دكتر علي تركان درباره وضعيت 
بيماران بستري ايران در مدينه نيز گفت: يك نفر در اين 
بيمارستان و يك نفر نيز در بيمارستان سعودي بستري 
اس��ت.وي علت عمده بس��تري در بيمارس��تان هاي 
س��عودي را ش��امل زائران اعام كرد كه داراي بيماري 
قلبي هستند.رييس بيمارستان اختصاصي ايرانيان در 
مدين��ه منوره، آمار مراجعات به مركز پزش��كي حج در 
اين ش��هر را حدود س��ي هزار مورد اعام و تاكيد كرد: 
درمانگاه هاي قلب و داخلي بيمارس��تان مدينه، تا روز 

يك شنبه به كار خود ادامه خواهند داد.

دام مورد استفاده روز عید قربان مورد 
بازديد ناظران شرعی قرار گرفت

مس��ئول واحد قربانی به همراه ناظران ش��رعی و 
تعدادی از ذابح��ان در مزرعه »عادل الحربی« يكی از 
دو پيمانكار تأمين دام مربوط به بانك توسعه اسامی 
در حج س��الجاری در جاده مدينه-جده حضور يافته و 
به جداسازی و تأييد ذبيحه های مطمئن از نظر شرعی 
پرداختند. ناصر حويزاوی مسئول طرح قربانی با اشاره 
به اينكه اين دامها از كش��ور سومالی تأمين شده است 
اظهار داش��ت: اين دامها پس از تأييد توس��ط ناظران 
ش��رعی ،روز عي��د قربان در چرخه ذب��ح برای حجاج 
ايرانی قرار خواهند گرفت. وی افزود : صحت و سامت 
گوسفندان قابل ذبح در روز عيد قربان توسط ناظران 
شرعی بررسی و از جميع جهات مورد تأييد قرار گرفته 
است .حويزاوی ذابحان ايرانی با حضور ناظران شرعی 
در كشتارگاه های مكانيزه را ۶۴ نفر اعام كرد و ادامه 
داد : انش��اء اهلل امور طرح قربان��ی اعم از توزيع كوپن و 
نظ��ارت نمايندگان كاروانها و مجموعه ها طبق برنامه 
و بر اساس وكالت به نحواحس��ن پيش خواهد رفت و 

گواهی ذبح نيز تقديم كليه زائران خواهد شد.

اخبار کوتاه

احتمال منع حج تكراري قوت گرفت
دولت عربس��تان در صدد اس��ت براي س��اير كش��ور ها هم اين 
محدودي��ت را ايجاد كند و از تكرار س��فر حجاج ديگر كش��ور ها هم 
جلوگيري كند و به نظر مي رس��د با سيس��تم نرم افزاري آن ها تحت 
عنوان مس��ار الكترونيك كه امسال راه اندازي كرده اند بتوانند براي 

سالهاي آينده اين مسأله را كنترل كنند.
رئيس سازمان حج و زيارت در خصوص محدود كردن سفر زائرين 
ب��ه حج در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه حجم عظيمي 
از مش��تاقان حج دركشورهاي مختلف سالهاي زيادي بايد به انتظار 
بنشينند تا بتوانند به حج مش��رف شوند، وزارت حج عربستان از دو 
س��ال قبل مقرراتي وضع كرد كه اتباع كش��ورش هر ۵ س��ال يكبار 

مي توانند به حج مشرف شوند.
وي با اشاره به طوالني شدن زمان انتظار سپرده گزاران حج تمتع 
در ايران ادامه داد: در كش��ور ما نيز حدود ۱ميليون و ۵۰۰ هزار نفر 
جمعيت مش��تاق كه فيش حج دارند در انتظار فرارسيدن نوبتشان 
به س��ر مي برند و اين قبيل قوانين مي تواند راه را براي كسانيكه هنوز 

موفق به انجام اعمال حج نشده اند هموار تر كند.
رئيس س��ازمان ح��ج و زيارت ب��ا توجه به اتمام طرح توس��عه 

مس��جدالحرام تا دو س��ال آين��ده و قول وزير حج عربس��تان ابراز 
امي��دواري كرد: انش��اهلل بتوانيم ب��راي حج ۹۵ ظرفي��ت و اعزام 
زائري��ن عزيز را به دو برابر افزاي��ش داده و به ميزان ۱۲۰ هزار نفر 

در سال برسانيم.
بازديد رئیس سازمان حج و زيارت از منطقه عمومی مشاعر

مهندس سعيد اوحدی رئيس س��ازمان حج و زيارت با همراهی 
مسعود مجردی رئيس س��تاد مكه مكرمه و مهدی شهسواری مدير 
روابط عمومی و اطاع رس��انی ستادهای حج امروز از منطقه مشاعر 

مقدس بازديد به عمل آوردند.
در اي��ن بازديد ك��ه به منظ��ور اطمينان از مي��زان آمادگی قبل 
ازعزيمت حجاج به سرزمين عرفات و منا انجام گرفت ، روند پيشرفت 
فيزيكی امور و آماده س��ازی امكانات و تجهيزات من جمله سرويس 
های بهداشتی ويژه جانبازان و نظافت محوطه چادرها و شستشوی 
چادرهای منا و س��رويس كولرها و محل س��تاد و بعثه  مورد بررسی 
قرار گرفت.همچنين محل تعويض استقرار و اسكان خيام جانبازان 
و هيأت پزشكی كه برای رفاه حال جانبازان و بر اساس دستور رئيس 

سازمان جابجا شده بود مورد بازديد قرار گرفت.

رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:
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کوتاه از ایران کوتاه از حج

مجوز فعالیت ۵۳ شركت 
خدماتي حج لغو شد

 وزارت حج عربس��تان مج��وز فعاليت 
۵۳ ش��ركت خدماتي در امور ح��ج را لغو 
كرد. پايگاه خبري مكه نيوز گزارش دادكه 
وزارت حج در بررس��ي هاي بعمل آمده از 
روند فعاليت شركت هاي خدماتي در امور 
حج داخل كشور مجوز فعاليت ۵۳ شركت 
خدمات��ي را لغو كرده اس��ت. حس��ين بن 
ناصر الشريف معاون وزارت حج عربستان 
اظهار داشت كه اين شركت هاي متخلف با 
افزايش بهاي حج ودريافت وجوه غيرقانوني 
از حجاج اقدام به غافلگيري آنان مي كردند.

 آمار حجاج جهان اسالم
به يك میلیون نفر رسید

  مقام��ات س��عودي از ورود بي��ش از 
۹۸۳ هزار حاجي از كشورهاي مختلف جهان 
اسام به عربستان از ابتداي موسم حج خبر 
دادن��د و اعام كردند: عمليات اعزام زائران از 
كشورهاي مختلف تا اوايل هفته آينده ادامه 
خواهد داش��ت.اداره كل گذرنامه سعودي از 
ورود بيش از ۹۸۳ هزار حاجي از كشورهاي 
مختلف جهان اس��ام به عربستان از ابتداي 
موس��م ح��ج خب��ر داد.اداره كل گذرنام��ه 
س��عودي اعام كرد: از ابتداي موسم حج تا 
پايان سه ش��نبه ۲۸ ذي القعده، ۹۸۳ هزار و 
۳۶۲ نفر وارد عربستان شده اند.از اين تعداد، 
۹۳۴ هزار و ۶۲۹ نفر از راه هوايي، ۳۷ هزار و 
۱۵۰ نفر از راه زميني و ۱۱ هزار و ۵۸۳ نفر از 

راه دريايي وارد سرزمين وحي شده اند.

طرح امدادی ويلچر 
برای سالمندان در مسیر 
اتوبوس ها تا مسجدالحرام

  طرح استفاده از ويلچر برای خدمت رسانی 
به زائرين ناتوان و مس��ن بين ايستگاه غزه تا 
محوط��ه مقابل بيت اهلل الحرام به طول يك و 
نيم كيلومتر در حج سال جاری به اجرا در آمد.

صحبت اهلل رحمانی مسئول امداد گمشدگان 
در مكه مكرمه گفت: واحد امداد گمشدگان 
ستاد مكه مكرمه از ابتدای ورود زائرين به مكه 
مكرمه اين طرح را در سه شيفت ساماندهی 
و اداره می كنند. وی با اش��اره به حضور زائران 
داوطلب و عاقمند به خدمت رس��انی انسان 
دوس��تانه به هموطن��ان در حرك��ت دادن 
ويلچرها افزود : هم اكنون دهها ويلچر در حد 
فاصل دو ايستگاه غزه و شعب عامر با محوريت 
امداد مكه در قالب اي��ن طرح برای كمك به 

سالمندان در حركت است. 

صراط میزان
ماحظ��ه بفرماييد در ق��رآن كريم 
می فرمايد: »واعتصموا بحبل اهللهَّ جميعاً«. 
، تنها فايده ای ندارد؛  اعتصام به حبل اهللهَّ
»جميعاً« مهم اس��ت. با ه��م اعتصام به 
حبل اهللهَّ كنيد؛ با ه��م به نقطه اطمينان  
بخش تعليم و تربيت و هدايت الهی چنگ بزنيد. با هم بودن مهّم است؛ دلها با 
هم، جانها با هم، فكرها با هم، تن ها در كنار هم. طوافی كه می كنيد - اين حركت 

دايره  وار بر گرد يك مركز - نماد حركت مسلمانان بر گرد محور توحيد است.
بياناتدرديداركارگزارانمراسمحج)25/10/1381(

هم��ه مس��لمانان باي��د در 
تجديد حيات حج و قرآن كريم 
و بازگردان��دن اين دو به صحنه 
زندگی ش��ان، كوش��ش كنند و 
محققان متعهد اس��ام با ارائه 

تفس��يرهای صحيح و واقعی از فلسفه حج، همه بافته ها و 
تافته های خرافاتی علمای درباری را به دريا بريزند.

صحيفهنور،ج20،ص229

سرپرست حجاج ايراني در همايش »بصیرت زن مسلمان و بازيابی هويت« در مدينه:

نقش بانوان در جامعه پررنگ تر شود
س��يدعلي  حجت االسام والمس��لمين    
قاضي عس��كر در جم��ع ش��ركت كنندگان در 
هماي��ش »بصي��رت زن مس��لمان و بازياب��ي 
هوي��ت«، با تاكيد ب��ر باالبودن جاي��گاه زن در 
اس��ام نس��بت به ديگر اديان، گف��ت: در قرآن 
كريم آمده اس��ت »َخلََقُكم ِمّن نَّْفٍس َواِحَدٍة« و 
در اص��ل خلق��ت زن و مرد از يك گل سرش��ته 
ش��ده اند و خداوند تفاوتي در خلقت آن ها قائل 
نيست. سرپرس��ت حجاج ايراني ادامه داد: اگر 
زن با تقوا تر باش��د، از مرداني ك��ه اين صفت را 
ندارند باال تر اس��ت و بالعك��س؛ ماك در قرآن 
جنسيت نيست، ماك تقواست، لذا مي بينيم از 
فاطمه زهرا )سام اهلل عليه( به عنوان بر ترين زن 

عالم ياد مي شود.
نماينده ولي فقي��ه در امور حج و زيارت با نقل 
جمات��ي از ام��ام خميني )قدس س��ره(، گفت: 

امام مي فرمايد »تمام 
هويت های كمالی كه 
در انسان مطرح است 
در زن مطرح اس��ت«؛ 
اي��ن جمله بس��يار با 
اهميت نشان مي دهد 
كه م��رد و زن در تمام 
ويژگي هاي كمالي با 
هم مش��تركند. وي با 
تاكيد ب��ر اين كه امام، 
عظمت ملت ه��ا را با 
عظمت زن��ان مرتبط 
مي دانس��ت، اف��زود: 
هدف اسام و انقاب 
اس��امي آن است كه 
ابزارش��دن  از  را  زن 
م��ردان  دس��ت  در 
هوس باز و وسيله  شدن 
س��ودآوري  ب��راي 

س��رمايه داران   ره��ا كند ت��ا زن بتوان��د جايگاه 
واقعي اش را پيدا كند. نماينده ولي فقيه با اشاره به 
سخن برخي كه زن نبايد نقشي در جامعه داشته 
باشد، يادآور شد: اين يك طرز تفكر غيراسامي 
است، چرا كه شما مي بينيد امام حتي نقش زن را 
باال تر از مرد مي دانند، چون بانوان عاوه بر آن كه 
قش��ري فعال هستند، ديگر اقش��ار را هم تربيت 
مي كنند. وي ادامه داد: امام كه يك مرجع تقليد، 
فيلسوف، سياست مدار، مدير و شخصيت باتقوا 
بود، مي فرمايد »اينجانب به زنان پرافتخار ايران، 
مباهات مي كنم«. حجت االسام والمس��لمين 
قاضي عسكر با اشاره به تاكيد امام بر نقش آفريني 
زنان در جامعه به وضع كنوني جمهوري اسامي 
اشاره كرد و گفت: همان گونه كه رهبر جمهوري 
اس��امي يك راي دارد، تك تك زنان كشور هم 

يك راي دارند و راي آن ها تعيين كننده است.
وي با خواندن اين 
ف��راز از بيان��ات امام 
خطاب ب��ه بانوان كه 
»ش��ما هدايت كنيد 
م��ردان را و هداي��ت 
نصيح��ت  و  كني��د 
كنيد دولت مردان را« 
اظهار داشت: كجاي 
دني��ا چنين نقش��ي 
ب��راي بان��وان قائ��ل 
هس��تند؟ ه��م نقش 
م��ادري، ه��م نقش 
ب��راي  خيرخواه��ي 
جامع��ه و ه��م تاش 
براي رفع محروميت 
از م��ردم. اي��ن تعابير 
نشان مي دهد كه نگاه 
اس��ام به زنان، كاما 

واقع بينانه است.
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ظريف: فرصت كم نظیری 
پیش روی غرب برای حل بحران 

هسته ای ساختگی وجود دارد
وزير امور خارجه ايران با اش��اره به اينكه 
جمهوری اسامی ايران در ارايه و بررسی 
راه حل و رس��يدن به تواف��ق جامع كاما 
ج��دی و مصمم اس��ت،گفت: فرصت كم 
نظي��ری پيش روی غرب ب��رای حل اين 
بحران هس��ته ای س��اختگی وجود دارد. 
محم��د ج��واد ظري��ف' و 'فران��گ والتر 
اشتاينماير' وزيرخارجه آلمان در حاشيه 
نشس��ت مجم��ع عمومی س��ازمان ملل 
متحد با يكديگر ديدار و گفت و گو كردند. 
طرفي��ن در اين ماقات رون��د مذاكرات 
هس��ته ای و يرخی محورها و موضوعات 
مطرح در جلس��ات كارشناسی را بررسی 

و تبادل نظر قرار دادند

اتحاديه اروپا درصدد واردات 
گاز از ايران است

 خبرگزاری رويترز از لندن گزارش داد: 
از آنجا كه يخ روابط غرب با تهران در حال 
آب ش��دن و مناس��بات اروپا با روسيه رو 
به س��ردی اس��ت، اتحاديه اروپا به آرامی 
فوريت طرحی ب��رای واردات گاز طبيعی 

از ايران را افزايش می دهد.

تولید فوالد خام در ذوب آهن 
اصفهان ۵1 درصد افزايش يافت

 مدير عامل ذوب آه��ن اصفهان گفت : 
توليد فوالد خام اين ش��ركت در شش ماه 
نخست امسال نس��ب به دوره مشابه سال 
گذش��ته ۵۱ درصد افزايش يافت. اردشير 
س��عد محمدی اف��زود: توليد ف��والد خام 
اين ش��ركت به يك ميلي��ون و ۴۱۰ هزار 
تن رس��يد درحاليكه در نيمه نخست سال 
گذشته ۹۳۳ هزار تن فوالد خام توليد شد.

علمای اسالم جلوی افراطی 
گری را بگیرند

  آي��ت اهلل 'ناص��ر مكارم ش��يرازی' از 
مراجع تقليد گفت : بر همه علمای اسام 
الزم است تا جلوی افراطی گری را بگيرند 
و اف��راد نادان را بايد توجيه كرد تا رش��ته 
اتحاد امت اسام مستحكم شود. وی عصر 
چهارش��نبه در ديدار ش��ماری از علمای 
بزرگ اهل س��نت اندونزی، اف��زود: بايد 
جل��وی افراطی گ��ری را در تمام مذاهب 
اس��امی بگيريم، چرا كه اين مس��اله به 
اختاف��ات و جنگ های داخلی در جهان 

اسام دامن می زند.

 سرپرست حجاج ايراني
عازم مكه مكرمه شد

نماين��ده ولي فقيه و سرپرس��ت 
حجاج ايراني، ش��امگاه چهارش��نبه 
۲ مهرماه پس از يك اقامت ۱۵ روزه 
در مدين��ه منوره ع��ازم مكه مكرمه 
ش��د. حجت االس��ام و المسلمين 
س��يدعلي قاضي عس��كر ك��ه صبح 
روز ۱۹ ش��هريور ماه با بدرقه رسمي 
حجت االسام والمسلمين محمدي 
گلپايگاني رئي��س دفتر مقام معظم 
رهبري به جمع زائران مدينه منوره 
پيوس��ته بود، ب��ا احرام در مس��جد 
شجره و همگام با س��اير زائران بيت 
اهلل الح��رام لبيك گوي��ان عازم مكه 

مكرمه شد.


