
   رئيس سازمان حج و زيارت گفت: ۹۰ درصد زائران ايراني بيت اهلل الحرام وارد 
سرزمين وحي شدند.سعيد اوحدي با بيان اينكه پرونده پروازهاي مدينه قبل به 
فرودگاه مدينه منوره بسته شد افزود: تمامي زائران ايراني حاضر در مدينه منوره 
تا چهارم ذي الحجه مصادف با يكشنبه ۶ مهر وارد مكه مكرمه مي شوند. وي با 
بيان اينكه تا ششم مهر ۱۰۰ درصد زائران ايراني وارد مكه مي شوند گفت: اخرين 
گروه از زائراني يكشنبه آينده از طريق فرودگاه جده وارد عربستان و بالفاصله به 
مكه مكرمه منتقل خواهند شد. اوحدي درباره زمان بازگشت حجاج به كشور 
ه��م افزود: زائران مدينه اول از ۱۵ ذي الحجه و زائران مدينه بعد هم ۲۵ مهر از 
فرودگاه مدينه منوره عازم ايران خواهند ش��د ضمن اينكه اخرين پرواز حجاج 

ايراني از عربستان بسمت كشور ۶ آبان مصادف با دوم محرم خواهد بود.

جلسه آموزشي تئوري نقل ترددي مديران در مكه
   جلس��ه آموزش تئوري نقل ترددي با حضور مهندس سعيد 
اوحدي رييس س��ازمان حج وزيارت، رياست ستاد مكه مكرمه 
و س��اير مس��ئولين عمليات حج، مديران و معاونين مجموعه ها 
و مديران ومعاونين كاروانها در هتل البش��اره برگزار ش��د. هتل 
البشاره در منطقه سه مكه مكرمه پذيراي ۱۶۰۰ زائر از استانهاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، هم��دان، زنجان، قزوين، 
قم، كرمانش��اه و كرمان با مديريت حاج محمد حس��ين آرام فر 
از آذربايجان غربي مي باش��د و در شارع مس��جد الحرام پائين تر 

از معابده قرار دارد.

روند آماده سازی مشاعر مقدس برای زائرين ايرانی
   دكتر طالل قطب رئيس هيأت مديره مؤسس��ه مطوفين حجاج ايران 
با مهندس اوحدی رئيس س��ازمان حج و زي��ارت ديدار و گفتگو كرد دكتر 
طالل قطب گزارش آخرين اقدامات انجام شده و توسعه امكانات و خدمات 
در مش��اعر مقدس برای پذيرايی از زائرين در ايام تش��ريق را بيان كرد. وی 
گزارشی پيرامون وضعيت چادر های عرفات ، تسطيح زمين در برخی نقاط 
عرفات ، تعمير يا تعويض كولرهای معيوب منا ، تأمين نور مزدلفه ، محوطه 
س��ازی مناطق اسكان حجاج ايرانی و فراهم كردن سرويس های بهداشتی 
ويژه جانبازان ارائه و تأكيد كرد مؤسسه نسبت به مسائل بهداشتی و حفظ 
بهداشت محيط منا تمام همت خود را بكار بسته و در خصوص تخليه زباله و 
ازدياد تجهيزات پيش بينی الزم را نموده است. مهندس اوحدی نيز ضمن 
تأكيد بر رعايت حقوق و رس��يدگی به حجاج در سرزمين مشاعر مقدس ، 

وظايف مؤسسه و سازمان را در اين زمينه گوشزد نمود.

بازديد رئیس سازمان حج و زيارت از آشپزخانه های ابوجدائل و طاهی حجاز مكه مكرمه
   رئيس س��ازمان حج و زيارت از دو آش��پزخانه مرك��زی طاهی حجاز )وداد 
كعكيه( و ابوجدائل در مكه مكرمه بازديد بعمل آورد . آش��پزخانه  طاهی حجاز 
كه در راستای ارتقاء كيفيت خدمات اولين همكاری خود را درحج امسال با حج 
و زيارت ايران آغاز كرده اس��ت جايگزين آشپزخانه قحطانی گرديده است.  اين 
آشپزخانه به مديريت وحيدنيا و با كمک 3۰ نفر آشپز روزانه طبخ ۲۰هزار عدد غذا 
در دو نوبت ظهر و شب برای زائرين ايرانی در مكه مكرمه را بر عهده دارد. آشپزخانه 
ابوجدائل نيز كه چندين س��ال در موس��م حج و عمره قسمت اعظم طبخ غذای 
زائرين را عهده دار بوده اس��ت در موسم حج سالجاری نيز روزانه طبخ ۱۱۰ هزار 
غذا برای دو نوبت ناهار و شام در اين آشپزخانه طبخ می شود. آشپزخانه ابوجدائل 
در حج سالجاری با مديريت علی راستگو و تعداد ۱۲7 نفر آشپز اداره می شود. از 
يكشنبه آينده تا پس از ايام تشريق كه تمامی ۶4 هزار زائر ايرانی در مكه مكرمه 

هستند،  بيشترين ميزان طبخ در اين دو آشپزخانه انجام خواهد شد

ورود ۹۰ درصد زائران ايراني به سرزمين وحي خبر

   زائ��ران از عصر روز پنجش��نبه ۱۰ مهرماه راهي عرفات ش��ده 
و ظهر دوش��نبه ۱4 مهرم��اه به اقامتگاههاي خ��ود در مكه مكرمه 

بازخواهند گشت.
دو رويت هالل در س��ال براي مسلمانان شگفتي آفرين و شادي زا 
خواهد بود: هالل ماه ش��وال و هالل م��اه ذي الحجه. اولي براي آنكه 
نويد عيد فطر را به همراه دارد و دومي به دليل آنكه ش��كوه و ش��روع 
خجسته حج را به ياد مي آورد. اكنون در آغاز ماه ذي الحجه چشمان 
منتظر لحظه مي ش��مارد تا چند روز بعد در عرفات حضور خدا را در 

سراسر گيتي حس كند و بندگي را با عبادت ديگرگونه آغاز كند.
ديروز پنچش��نبه در عربستان سعودي اول ذي الحجه اعالم شد. به 
اين ترتيب بر پايه تقويم عربس��تان، عيد قربان ي��ک روز زود تر از ايران 
است، يعني روز شنبه )۱۲ مهرماه( عيد قربان در عربستان خواهد بود.

بنابراين گزارش، زائران از عصر روز پنجشنبه اين هفته ۱۰ مهرماه 
راهي عرفات ش��ده و ظهر تا غ��روب روز جمع��ه را در عرفات وقوف 

مي كنند و روز شنبه عيد قربان خواهد بود.
شرح تقويم اعمال زائران بيت اهلل الحرام به شرح ذيل است:

پنجش��نبه ۱۰ مهرماه- ۸ ذي الحجه )ي��وم الترويه( - حركت به 

سوي عرفات/ به ترتيب كاروان ها از ظهر اعزام و تا شب در چادرهاي 
عرفات استقرار خواهند يافت.

جمعه ۱۱ مهرماه - ۹ ذي الحج��ه )روز عرفه( - وقوف در عرفات 
از ظهر تا غروب.

ش��نبه ۱۲ مهرماه - ۱۰ ذي الحجه )روز عي��د قربان( - وقوف در 
مش��عرالحرام تا طلوع آفتاب / حركت به منا و انج��ام رمي، قرباني و 

تراشيدن سر/ بيتوته در منا -
يكش��نبه ۱3 مهرم��اه - ۱۱ ذي الحج��ه - بيتوت��ه در منا - رمي 

جمرات )پرتاب سنگ به شيطان سه گانه(.
دوش��نبه ۱4 مهرم��اه - ۱۲ ذي الحج��ه - بيتوت��ه در منا - رمي 
جمرات )پرتاب س��نگ به شيطان س��ه گانه( - حركت به طرف مكه 

پس از اذان ظهر.
اعم��ال مكه كه عبارتند از طواف و نماز زيارت، س��عي بين صفا و 
مروه و طواف نس��اء و نماز پ��س از روز عيد قربان تا حداكثر پايان ماه 

ذي الحجه انجام پذيرد.
۶4 هزار زائر از جمهوري اس��المي ايران در مناس��ک معنوي حج 

تمتع امسال حضور دارند.
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تقويم اعمال حجاج مشخص شد
 ۶۰ هزار زائر ايراني 
در سرزمین هاي وحي

   تا صبح روز گذش��ته بالغ بر ۶۰ هزار ايراني راهي 
س��رزمين هاي وحي ش��ده اند. مديركل برنامه ريزي 
پذيرش و اعزام س��ازمان حج و زيارت ضمن اعالم اين 
خبر گفت: 3۲ ه��زار و ۸7۸ نفر از اين زائران از طريق 
ف��رودگاه مدينه و حدود ۲7 هزار نف��ر هم از جده، به 
عربستان آمده اند.»حسن سرخوش« تعداد پرواز هاي 
انجام ش��ده به مدينه را ۱۰۲ پرواز و پروازهاي جده را 
كمت��ر از 7۰ مورد اعالم كرد؛ طبق برنامه ۸4 پرواز به 
فرودگاه جده انجام خواهد شد. وي ميانگين تاخير ها 
را حدود ۲۵ دقيقه اعالم كرد كه ايستگا هاي پروازي 
اروميه، كرمانشاه و اهواز در اين فهرست قرار دارند و در 
مقابل ايستگاه هايي هم چون مشهد، گرگان، ساري و 
تبريز نه تنها تاخير در پرواز ها نداشته اند كه بلكه از ۶۰ 
تا 3۰۰ دقيقه تعجيل هم به ثبت رسانده اند.عمليات 
اعزام زائران به عربستان از چهاردهم شهريور ماه آغاز 

و ششم مهرماه ۹3 به پايان خواهد رسيد.

 همايش  بزرگ ياوران حجاج امروز 
در مكه مكرمه برگزار می شود 

   همايش ي��اوران بزرگ حجاج امروز و در س��الن 
اجتماعات هتل دارهادي مكه مكرمه برگزار مي شود. 
مدير برنامه و محصوالت فرهنگي مقام معظم رهبري 
ضمن اعالم اين مطلب، افزود: هزار و ۵۰۰ ياور حجاج 
در اين همايش به س��خنان نماينده ولي فقيه در امور 
ح��ج و زيارت و سرپرس��ت حجاج ايران��ي، گوش فرا 
خواهند داد.ياوران حجاج، زائران فعالي هس��تند كه 
بخش��ي از هماهنگي و اجراي برنام��ه هاي فرهنگي 
و اجراي��ي در كاروان ه��ا را بر عهده دارن��د و به عنوان 
سرگروه زائران انجام وظيفه مي كنند. حجت االسالم 
 والمس��لمين مس��عود حاجي ابراهيمي درباره نحوه 
انتخاب اين افراد گف��ت: از بين هر ۱۲ نفر در كاروان، 
يک نفر به عنوان ياور حجاج انتخاب مي شود؛ اين افراد 
معموال از ميان افراد تجربه و متعهد انتخاب مي شوند 
كه عالوه بر انگيزه خدمت، توانايي و مهارت الزم را نيز 
داشته باشند.ياوران حجاج به عنوان بازوان روحاني و 
مدير كاروان در عمليات اجرايي فعاليت هاي فرهنگي 
و رت��ق و فتق امور كمک مي كنند.ي��اوران حجاج در 
برپاي��ي برنامه هاي فرهنگي و به وي��ژه دعاي كميل 

مدينه منوره، مشاركتي فعال داشتند.

اخبار کوتاه
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کوتاه از ايران کوتاه از حج
جلسه روزانه مدير مجموعه
با مديران كاروانها در مكه

همه روزه س��اعت ۱۱ صبح دفتر مدير 
مجموعه ۵۰۰۱۸ ش��اهد حض��ور مديران 
كاروانه��ا اس��ت. در اي��ن جلس��ات روزانه 
ضم��ن هماهنگ��ي وبرنامه ري��زي جهت 
خدمت رس��اني بهتر به ضي��وف الرحمن، 
ارائ��ه انتق��ادات و پيش��نهادها، آخري��ن 
دستورالعملها و برنامه هاي ستاد و عمليات 

حج به مديران كاروانها ابالغ مي شود.

 تبعات حمل اشیا ممنوعه
در مسجدالحرام

همراه داش��تن ه��ر گونه وس��يله تيز و 
برنده اي طبق شرع و قوانين كشور عربستان 
در مسجدالحرام ممنوع است. اين ممنوعيت 
ش��امل چاقوهاي كوچ��ک ميوه خوري نيز 
مي ش��ود و زائران مي بايس��ت به طور جد از 

حمل اين اشيا خودداري كردند.

 تالش براي 
كاهش استرس زائران

مديركل ج��ذب و س��اماندهي معاونت 
فرهنگي بعث��ه گفت: روحاني��ون كاروان ها 
مي بايس��ت همت خ��ود را در جهت كاهش 
نگران��ي و اس��ترس زائ��ران ب��ه كار گيرند. 
حجت االسالم والمسلمين رجب علي زماني 
كه دومين نشس��ت هم انديشي روحانيون و 
معين هاي كاروان هاي حج ۹3 در مكه مكرمه 
سخن مي گفت از روحانيون خواست كه برنامه 
تجليل از خانواده شهدا در هفتم ذي الحجه را 
با جديت برگزار ك��رده و برنامه هاي قرآني و 

تفسيري كوتاه را در كاروان ها ارائه دهند.

اين كاروان در مدينه و مكه 
همیشه آنالين است

يك��ي از مدي��ران كاروان هاي ته��ران به 
منظور اس��تفاده از ابزار روز و اطالع رس��اني 
دقي��ق و منظ��م، وبالگ��ي جهت ارتب��اط با 
زائرانش راه اندازي كرده اس��ت كه در ايام حج 
و عم��ره تمامي اخب��ار كاروان در اين وبالگ 
به روز رس��اني مي شود.اين وبالگ از زمان نام 
نويس��ي كاروان ها فعاليت ها خود را افزايش 
مي ده��د و اي��ن رون��د در زمان س��فر و پس 
از آن ني��ز ادام��ه دارد و تمام��ي فعاليت هاي 
كاروان در اين وبالگ هميش��ه به روز رساني 
مي ش��ود.وبالگ كاروان ۱7۲۸۱ب��ه صورت 
۲4 س��اعت فعال بوده و اخبار و عكس و فيلم 
زائ��ران را ه��ر روز و هرس��اعت روي س��ايت 
 مي گذارد.در حال حاضر اين وبالگ به نشاني
/http://haj17281.persianblog.ir 

قابل دسترسي است.

صراط میزان
اين ه��زاران دلی كه از اين جا 
اح��رام می بندن��د و ب��ه خانه 
خدا، به ميع��اد و ميقات الهی 
می رون��د، تا منقل��ب، الهی و 
معنوی شوند و برگردند. دلها 
از خانه خودشان احرام می بندند. دلهای ذاكر و خاشع. در 

واقع قبل از ميقات، دلها ُمحِرمند.
بيانات  در ديدار كارگزاران حج )1374/01/16(

حاشا كه خلوص عشق موحدين، 
ج��ز به ظه��ور كام��ل نف��رت از 
مش��ركين و منافقين ميسر شود 
و كدام خانه ای س��زاوارتر از كعبه 
و خانه ام��ن و طهارت و »الناس« 

كه در آن، به هر چه تجاوز و س��تم و استثمار و بردگی و يا دون 
صفتی و نامردمی است، عماًل و قوالً پشت شود.

  صحيفه نور، ج20، ص111

چگونه مي توان از يك سفر زيارتي و معنوي بیشتر استفاده كرد؟

 توصیه هايي كه دانستن آن
براي حجاج ضروري است

   سفر به سرزمين وحي داراي فضيلت هاي 
بسياري است كه در احاديث و روايات بسياري 
از پيامب��ر )ص( و اهل بيت )ع( درباره آن نقل 
شده است و از جمله س��فرهاي به يادماندني 
اس��ت كه هر فردي در زندگي خ��ود از آن به 
ش��يريني و صفا ياد مي كند. به همين جهت 
زائ��ران براي بهره مندي بيش��تر از اين س��فر 
معنوي بايد به نكاتي توجه داش��ته باش��ند تا 
در اي��ام زيارت موجب پيش��گيري از به خطر 

افتادن سالمت آنان مي شود.
    زائ��ران باي��د از مصرف غذاه��اي رو باز و 
نامطمئ��ن پرهي��ز كنن��د و تا حد ام��كان از 
غذاه��اي پيش بين��ي ش��ده در كاروان هاي 

ايراني استفاده كنند.
    مهم تري��ن اقدام��ات بهداش��تي زائران 
شستن دست ها، نوشيدن مكرر آب و مواظبت 
در زمين��ه تماس با افراد مبتال به بيماري هاي 

تنفسي مي باشد.
 رعايت بهداشت فردي و بهداشت عمومي در 
داخل اتوبوس، ريختن زباله در داخل سطل هاي 

زباله در اتوبوس بسيار مهم و اساسي است.
- زائران تا حد امكان روزي يک بار حمام كنند 

و مسواك زدن را نيز فراموش نكنند.
   لباس هاي خود را مكرر تعويض كرده و بشوييد.

   در هواي گرم، اس��تحمام در اولين فرصت 
ممكن پس از ورود به هتل به افرادي كه اضافه 

وزن دارند توصيه مي شود.
   در صورت بروز بيماري و هر نوع ناراحتي، 
آنرا فوراً به مدي��ران كاروان ها اطالع دهيد تا 
در اس��رع وقت جهت درمان، شما را به يكي از 

پايگاه هاي درماني ارجاع دهند.
   به منظور پيش��گيري از بيماري وبا )التور( 
همواره داشتن چند عدد ليمو ترش يا مصرف 

آب ليمو با غذا و مايعات ضروري است.
   همچنين به منظور پيش��گيري از بيماري 
وبا )التور( از مصرف ش��ير، بس��تني و س��اير 
لبنيات غير پاس��توريزه جداً خ��ودداري و از 
خريد مواد غذايي و خوراكي از فروش��ندگان 

دوره گرد جداً پرهيز نماييد.

   در طول مس��ير از سرويس هاي بهداشتي 
كه توس��ط مديران كاروان توصيه مي ش��ود 

استفاده نماييد.
   قبل از مص��رف هر غذا و همچنين پس از 
بازگشت از سرويس بهداشتي، دستهاي خود 
را حتم��اً با آب و صابون بش��وييد و در صورت 
ع��دم دسترس��ي ب��ه آب از محلول هاي ضد 

عفوني كننده دست استفاده كنيد.
   زائران بايد حتماً توجه داش��ته باشند كه 
از خريد اغذيه و ش��يريني هايي كه در فضاي 
آزاد و به دور از گزند حشرات موزي قرار دارند 
خودداري نمايند كه در غير اين صورت خطر 

مسموميت براي آنها زياد خواهد بود.
   هميشه در تمام مراحل سفر در بين راه و هتل 

از آب بطري هاي پلمپ شده مصرف نماييد.
   در هيچ شرايطي از ليوان و حوله مشترك 

با ديگران استفاده نكنيد.
   ب��راي احتي��اط مق��داري آب و تنق��الت 
فاسد نش��دني مانند بيسكويت، توت خشک، 
آلو خشک، پس��ته و… همراه داشته باشيد و 
همچنين همراه داشتن قرص سرماخوردگي، 
ضد اسهال و مسّكن ساده نيز توصيه مي شود.

   به همراه داش��تن ليوان، مس��واك، شانه، 
حول��ه، دو ع��دد ملحفه ب��ه منظ��ور رعايت 

بهداشت فردي توصيه مي شود.
   از ب��ردن غذا به اتاق هتل خودداري كنيد زيرا 
احتمال فاسد شدن و آلودگي آن بسيار زياد است.

   در صورت استفاده از غذاهاي كنسروي يا 
بسته بندي شده به تاريخ انقضاي مصرف آن 

دقيقاً توجه نماييد.
   در طول سفر خود با رعايت بهداشت مراقب 
سالمت خود باش��يد و افرادي كه بيماريهاي 
خاصي دارند و جه��ت كنترل آن دارو مصرف 
مي كنند لطفا داروهاي مورد اس��تفاده خود را 
به همراه داشته باشند و يا در كيف دستي خود 

نگه داری كنند تا دچار مشكل نشوند.
اميد است كه زائران با رعايت نكايت بهداشتي 
ذك��ر ش��ده، بتوانن��د از معنويات اين س��فر 

ارزشمند بهره مند شوند.
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ريیس جمهوری:
 اراده سیاسی 1+5 دستیابی 

به توافق را امكان پذير می كند
رييس جمهوری اسالمی ايران با اشاره 
به اين كه اراده سياسی ۱+۵، دستيابی به 
توافق را امكان پذير می كند، تاكيد كرد: 
جمهوری اسالمی ايران به دنبال توافقی 
اس��ت كه نتيجه آن برد – برد برای همه 

طرفين باشد.
دكتر حسن روحانی در ديدار »فرانک 
والت��ر اش��تاين ماير« وزير ام��ور خارجه 
آلمان، گفت: مناف��ع طرفين ايجاب می 
كن��د كه گام های نهايی هر چه س��ريعتر 
برداشته شوند و در عين حال حقوق ملت 
ايران نيز بدون تبعيض و بر اساس قوانين 

بين المللی رعايت شود.

نوبخت: 1۰۰ درصد اعتبارعمرانی 
تخصیصی استان ها پرداخت شد

معاون برنامه ريزی و راهبردی رييس 
جمهوری گفت: با توجه به رويكرد دولت، 
امس��ال تمام��ی تخصيص ه��ا را متوجه 
كاره��ای عمران��ی ك��رده و ۱۰۰درصد 
اعتبار عمرانی اس��تانداری ها را عالوه بر 

تخصيص ، پرداخت كرده ايم.
محمد باقر نوبخت در حاش��يه سفر به 
بخش مرزی عنبران استان اردبيل در گفت 
وگو با خبرنگاران اف��زود: به جای تعريف 
پروژه جديد، دولت در تمامی اس��تان ها 
اهتمام خود را ص��رف تكميل پروژه های 
نيم��ه تمام كرده اس��ت .وی تصريح كرد: 
ط��رح ها و پروژه هايی ك��ه بتواند تا پايان 
امس��ال به مرحله بهره برداری برس��د از 
س��وی دولت تامين اعتبارخواهد شد تا با 

مشكلی مواجه نشود.

9۰ درصد جمعیت روستايی 
كشور راه آسفالت دارند

معاون س��اخت و توسعه راه روستايی 
وزير راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر 
۹۰ درصد جمعيت روستايی كشور از راه 

آسفالت برخوردار هستند.
'س��يد حسين ميرش��فيع' در حاشيه 
افتتاح ط��رح های راهس��ازی در جنوب 
كرم��ان اف��زود: ۱۰3 ه��زار كيلومتر راه 
روستايی آس��فالت در سطح كشور وجود 
دارد كه تا پايان سال دو هزار كيلومتر راه 
ديگر نيز احداث خواهد ش��د.معاون وزير 
راه و شهرس��ازی افزود: بهبود كيفيت راه 
های احداثی از اولويت های اين وزارتخانه 
است و در اين زمينه اقدامات بسيار خوبی 

انجام شده است.


