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وزير حج سعودی :در سال
 2030متام خدمات حج
الکرتونيکی خواهد بود
(صفحه )4

برگزاری موفقيتآميز موسم حج امسال

حجاج با مشاعر مقدس خداحافظی میکنند
مهمانان سرزمنی وحی مناز جمعه را در حرمنی مکی و مدنی اقامه کردند

مكه مكرمه :سعيد األبيض و محمد العايض و
إبراهيم القرشي
مدينه منوره :الشرق األوسط
با غروب آفتاب روز گذشته ،حجاج بيت
الله احلرام و حاجيان شتابزده پس از آنکه
مشعر منا (موجود در منطقه مشاعر) را
ترک کردند ،با مشعر منا وداع کردند
و به اعمال و مناسک خود پايان دادند .در
همنی حال شاهزاده عبد العزيز بن سعود بن
نايف وزير کشور سعودی و رئيس کميته
عالی حج با ارسال پيام تربيکی برای ملک
سلمان خادم حرمنی شريفنی به مناسبت
عيد سعيد قربان ،اعالم کرد موسم حج
امسال (1439ه�) با موفقيت برگزار شد.
به گزارش الشرق االوسط ،وزير کشور
و رئيس کميته عالی حج سعودی در نامه
خ��ود آورده اس��ت از ط��رف خ��ود و اعضای
کميته عالی حج و متام دست اندرکاران
دستگاه های دولتی و غری دولتی شرکت
کننده در م��وس��م ح��ج ام��س��ال تاکيد
م��یک��ن��م ک��ه ب��ا ل��ط��ف خ���دا ،کمک
کرمیانه رهربی ،فداکاری سربازان وطن و
کارمندان و داوطلبان موسم حج با موفقيت
برگزار شد.
وی اعالم کرده است :موسم حج امسال از
نظر سطح عملکرد و خدمات ارائه شده
به حجاج ،موسم موفقی بود و متام حجاج از
حلظه ورود تا اسکان و حضور در مشاعر

مکه مکرمه  :الشرق االوسط

مسجد النبى در مدينه منوره در روز نهايى مناسك حج ديروز (واس)
مقدسه و مناسک حج ،در امنيت و سالمت
کامل بودند.
وی با بيان اينکه متام طرح های امنيتی،
ترافيکی ،بهداشتی ،سازمانی ،خدماتی
و پيشگریانه با موفقيت اج��را ش��د ،در
خصوص آمار حجاج امسال گفت :تعداد

حجاج امسال ،دو ميليون و  371هزار و 675
نفر بود.
وزي��ر کشور و رئيس کميته عالی حج
سعودی در نامه ای مشابه به شاهزاده محمد
بن سلمان ولی عهد سعودی از موفقيت آميز
بودن موسم حج امسال (1439ه�) خرب داد و

گفت :به لطف خدا و توفيقاتش و سپس به
فضل اشراف و ارشاد خادم حرمنی شريفنی و
حضرتعالی اين مهم محقق شد.
وی تبينی کرد :طرح ترافيکی در باالترين
سطح دقت و کيفيت برگزار شد و طرح
امنيتی طبق برنامه انجام شده نيز پايدار

رضایت حجاج ایرانی از نظم و ترتیب ایام تشریق

رييس سازمان حج وزيارت ايران با اشاره به موفقيت
آميز بودن عمليات ايام تشريق حج متتع  ۹۷گفت:
عمليات تشريق امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل،
مناسب تر بود و با هماهنگی مسئوالن حج کشور
ميزبان ،و مديريت عوامل اجرايی اين ايام به خوبی
و در نظم پشت سرگذاشته شد و حجاج از خدمات
ارائه شده رضايت کامل داشتند.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از پايگاه خربی
سازمان حج و زيارت حميد محمدی افزود :تا ساعت ۵
عصر روز دوازدهم ذی احلجه (روز پنجشنبه ) همه
حجاج ايرانی از منا ختليه شدند ؛ برخی زايران هم

که صبح زودتر برای رمی جمرات عزمیت کرده
بودند بعد از انجام اين فرآيند ،با اتوبوس های حمل
و نقل ترددی به هتل های محل اسکان در مکه
رهسپار شدند.
رييس سازمان حج وزيارت با اشاره به موفقيت آميز
ب��ودن عمليات اي��ام تشريق حج متتع  ۹۷گفت:
عمليات تشريق امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل،
مناسب تر بود و با هماهنگی مسئوالن حج پادشاهی
سعودی ،و مديريت عوامل اجرايی اين ايام به خوبی و
در نظم پشت سرگذاشته شد.
محمدی با بيان اين که برنامه های انجام شده در
ايام تشريق به صورت منظم و سازماندهی شده بود
که در اين ميان نظم حجاج  ،برنامه ريزی ها ،اطالع

رسانی ها و هماهنگ کردن حجاج با اين برنامه
ها قابل توجه بود درباره وضعيت سالمت حجاج در
ايام تشريق نيز توضيح داد :ايام تشريق اوج عمليات
حج است چرا که حجم نقل و انتقال و همچننی
برنامه های اجرايی بسيار سنگنی است اما وضعيت
ما به مراتب در حوزه سالمت نيز نسبت به سنوات
گذشته بهرت بود.
رييس سازمان حج و زيارت تصريح کرد :با وجود
اينکه  ۷۵درصد حجاج ما باالی  ۵۰سال هستند اما
خوشبختانه مشکل خاص يا بيماری خاصی در اين
دوران به وقوع نپيوسته است.
رييس سازمان حج وزيارت درباره تاريخ دقيق اعزام
ها از مکه به مدينه برای زايران مدينه بعد گفت:

بود و شاهد هيچ گونه حادثه قابل ذکری
که امنيت حجاج را برهم بزند ،نبوديم.
به گفته او ،درباره وضعيت بهداشتی نيز
جای هيچ گونه نگرانی نبود و نریوهای
پدافند غریعامل در باالترين سطح برای
سالمتی حجاج خدمات رسانی کردند.

از روز چهاردهم ذی احلجه نيز کاروان های مدينه
بعد ،از مکه مکرمه عازم مدينه منوره خواهند
شد و حدود  ۵شب در اين شهر حضور خواهند داشت.
رييس سازمان حج و زيارت در باره تاريخ دقيق شروع
عمليات بازگشت زايران به کشور گفت :پروازهای
زايران مدينه قبل به کشور از روز  ۶شهريور ماه
آغاز خواهد شد و پروزاهای بازگشت تا  ۲۵شهريور
ادامه می يابد.
وی افزود :در مورد پروازهای بازگشت و استقبال از
زايران نيز توصيه می شود که خانواده های زايران
کمرت ب��رای استقبال حضور پيدا کنند.البته
متهيدات الزم از سوی فرودگاههای کشور انديشيده
شده است.

وأذن في الناس بالحج
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وزیر ارتباطات موفقیت حج
را به خادم حرمین شریفین تبریک گفت

نخست وزیر بحرین
موفقیت موسم حج
را به سعودی تبریک گفت
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مکه مکرمه  :الشرق االوسط

منامه:
الشرق االوسط
ش��اه��زاده
خ��ل��ی��ف��ه ب��ن
س���ل���م���ان آل
خلیفه رئیس
ش�����������ورای
وزیران بحرین
پ����ادش����اه����ی
ب����ح����ری����ن،
پ��ای��ان یافتن
موفقیت آمیز
حج امسال را
ب��ه پادشاهی
شاهزاده خليفه بن سلمان آل خليفه
س������ع������ودی
تبریک عرض
نموده و تاکید کرد که حج موسم بزرگیست که با توفیق
و یاری هللا متعال توسط دولتی بزرگی به رهبری خادم
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،با
موفقیت برگزار شد.
نخست وزیر بحرین افزود  :پادشاهی سعودی بهترین
خدمات و امنیت و آسایش را برای برگزاری این مناسبت
عظیم فراهم نمود ،و تمامی امکانات مالی ،فنی و نیروی
بشری را جهت انجام سهل و آسان این فریضه به کار بست.
شاهزاده خلیفه ،از اقدامات توسعه ای و سازماندهی
عالی و آمادگی بزرگ برای موسم حج که با پیگیری و
نظارت مستقیم خادم حرمین شریفین انجام گرفت ،تقدیر
نموده و خاطر نشان کرد که پادشاهی سعودی بار دیگر
بر این موضوع تاکید نمود که از آغاز بنیانگذاری اش
توسط ملک عبدالعزیز آل سعود تا به اینک ،همچنان برای
خدمت به حرمین شریفین و مشاعر مقدسه و زائران آن،

عبدهللا بن عامر السواحه وزیر
ارت��ب��اط��ات و تکنولوژی اط��اع��ات
پادشاهی عربی سعودی به خادم حرمین
شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز
آل سعود موفقیت موسم حج امسال
 1439هجری قمری -را خدمت ویتبریک گفت.
به گزارش الشرق االوسط ،وزیر
ارتباطات ت��اشه��ای دول��ت سعودی
به رهبری خادم حرمین شریفین در
خدمتگذاری به میهمانان الهی و زحمات
ارگانهای مختلف سعودی در این زمینه
و نیز توسعه و بهسازی حرمین شریفین
جهت ایجاد فضای توأم با آرامش برای
حاجیان را ستودنی خواند.
عبدهللا بن عامر السواحه با اشاره
به خدماترسانی و فراهمسازی وسایل
راحتی و توجه ویژه پزشکی به حجاج،
از خداوند برای پادشاهی سعودی به
رهبری خ��ادم حرمین شریفین مزید
پیشرفت و شکوفایی مسئلت کرد.
وی همچنین ب��ه دلیل موفقیت
بزرگ برگزاری موسم حج امسال به
شاهزاده خالد الفیصل مشاور خادم
حرمین شریفین ،امیر مکه مکرمه و
رئیس شورای مرکزی حج و شاهزاده
عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر
کشور ،رئیس کمیته عالی حج تبریک
گفت و از تاشهای شخصی و دولت
حکیم سعودی تقدیر کرد.

حاجيان در روز آخر مناسك حج ديروز (واس)
السواحه همچنین گفت :اهتمام و
اولویت دادن به پیشرفت زیرساخت
ها در دو شهر مقدس مکه و مدینه و
مشاعر ،انگیزه کار و فعالیت را برای
منتسبان به وزارت ارتباطات دوچندان
کرده و باعث موفقیت آمیز بودن طرح
عملیاتی در موسم امسال شده است.
وی با اشاره به فعالیت  5هزار

بازدید معاون وزارت حج
از چادرهای حجاج سعودی
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
حسین بن ناصر الشریف معاون
وزارت حج و عمره سعودی به همراه
محمد بن أحمد عقاد و عبدالرحمن بن
فالح الحقباني از مسئوالن این وزارت،
از چادرهای حجاج سعودی ،موسسه
ها و شرکت های خدماتی به حجاج در
منا بازدید کرد.
به گزارش الشرق االوسط ،معاون
وزارت حج در این بازدید در جریان

آخرین فعالیت ها و اقدامات صورت
گرفته قرار گرفت.
وی در این بازدید ضمن تاکید بر
ضرورت پیگیری لحظه به لحظه تمامی
خدمات ارائه شده به میهمانان خدا به
ویژه خدمات مربوط به اماکن سكونت
حجاج و نظافت و آمادگی همیشگی آنها،
از ورود چندین گزارش در مورد این
اماکن خبر داد که به گفته وی نشان
دهنده وضعیت مناسب آنها می باشد.
وی اضافه کرد :عاوه بر وجود راه

های ارتباطی و نظارتی با دستگاه های
مختلف فعال در زمینه حج ما به صورت
میدانی آخرین وضعیت را دنبال می کنیم
تا اثربخشی این اقدامات را لمس کنیم.
گفتنی است که حجاج شرکت کننده
در موسم امسال حج در حدود  2میلیون
و سیصد و پنجاه هزار نفر بودند که
از این تعداد حدود  650هزار نفر را
حجاجی از شهروندان پادشاهی سعودی
با ساکنان در این کشور تشکیل می
دهند.

کارگر و  250کارمند پست وابسته به
وزارت برای تامین خدمات ارتباطی و
اینترنتی به حجاج افزود :بخش پست
 75دفتر خدمات پستی به منظور ارائه
خدمات به حجاج راه اندازی کرده است.
گفتنی است حجم اینترنت مصرف
شده در موسم امسال به بیش از 14
هزار ترابایت( 13.5بیتابایت) رسیده

و شاهد افزایش  21درصدی نسبت به
سال گذشته بوده است .همچنین 213
میلیون مکالمه به صورت موفق برقرار
شده است .از سوی دیگر سرعت دانلود
با افزایش  128درصدی نسبت به سال
گذشته به  26.6مگابایت رسیده است.
همچنین شبکه های ثابت و وای فای
به  16هزار ایستگاه و شبکه رسید.

قدردانی حجاج آفریقایی از
تالش های سعودی در برگزاری حج
مکه مکرمه  :الشرق االوسط
حجاج آفریقایی در سمینار جهانی جوانان
اسامی از تاش های پادشاهی عربی سعودی
در برگزاری مناسب و موفقیت آمیز حج 1439
ه� و زحمات بی شمار دست اندرکاران و خدمات
ارائه شده تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش الشرق االوسط ،حجاج آفریقایی
در این سمینار گفتند :همه شرایط به خوبی
مهیا شده است و انتظارات ما نیز خوشبختانه
برآورده شده است .دست تمامی زحمت کشان

را به گرمی می فشاریم و امیدواریم اجر دنیوی
و اخروی کسب کنند.
شماری از این حجاج بیت هللا الحرام ،
پروژه های بزرگ و تسهیات ارائه شده به
آنان توسط ارگان های مختلف خدمت رسانی
را در خور تحسین و تقدیر خواندند.
گفتنی است ،سمینار جهانی جوانان اسامی
امسال برای  90حاجی از  13کشور آفریقایی
به صورت هدفمند برنامه ریزی کرده و به آنها
به صورت متمرکز خدمات رسانی ویژه از جمله
بازدید از آثار تاریخی و اسامی می کند.
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پزشکیان :مجلس ایران از شفافیت گریزان است

3

سه شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود را به تهران متوقف می کنند

موج خروج شرکت های اروپایی از ایران

هواپیمای شرکت هوایی فرانسه پس از فرود در تهران سال ( 1395فرانس پرس)
لندن  :الشرق االوسط

امضاى طومار ضد الیحه پیوسنت به معاهده پولشویی ومقابله با تامنی مالی تروریسم خرداد گذشته (فرانس پرس)
لندن  :الشرق االوسط
نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر
این که بسیاری از کارهایی که مجلس ایران
ان�ج��ام م��ی ده��د پ��اک ک��ردن ص��ورت مساله
و ف� ��رار از م�س�ئ��ول�ی��ت اس ��ت ض �م��ن اش ��اره
ب��ه ب��رک�ن��اری وزی��ر ک��ار گ�ف��ت :وزی��ر ک��ار را
استیضاح و برکنار ک��ردی��م شما فکر می
کنید یک فرد بهتری می آید و یا آنچه در
مجلس گفته شد روش و منش ف��رد دیگر
را بهتر می کند؟
م �س �ع��ود پ��زش �ک �ی��ان ن �م��ای �ن��ده ت�ب��ری��ز
درب� � ��اره ط ��رح ی ��ک ف ��وری ��ت ش�ف��اف�ی��ت آرای
ن�م��ای�ن��دگ��ان ب��ا ب�ی��ان ای��ن ک��ه ای��ن م��وض��وع

لندن  :الشرق االوسط

خالف آئنینامه است چرا که در ائنینامه به
صراحت قید شده است آرا باید غیرعلنی
باشد خواستار آن شد که به جای این گام
ه��ای نمایشی گامی درس��ت در راه انجام
وظایف نمایندگی برداشته شود.
پزشکیان در پاسخ به این سوال که این
تغییر می تواند یک گام به سوی شفافیت
محسوب ش��ود گفت :به نظر من شفافیت
در این نیست بلکه شفافیت در وجود داده
و ارت�ب��اط آنها با هم اس��ت به صورتی که
هیچ کسی نتواند از آنچه هست خ��ود را
م�س�ت�ث�ن��ی ی��ا ت �ب��رئ��ه ک �ن��د .در خ� ��ارج هیچ
کسی نمی تواند اموالش را مخفی کند یا
از مالیات فرار کند اما در کشور ما هرکسی

هرچقدر داشته باشد هیچ کجا پاسخگو
نیست و هیچ کجا بررسی نمی شود اما
در عوض بی نهایت توهنی و تهمت و افترا
داریم.
نائب رئیس مجلس ایران در پاسخ به
س��وال دیگری مبنی بر اینکه چ��را مجلس
خود را از شفافیت مستثنی می دان��د چه
زمانی که پای تحقیق و تفحص به میان
م ��ی آی ��د و چ ��ه زم ��ان ��ی ک ��ه ط ��رح ش�ف��اف�ی��ت
آرا م�ط��رح م��ی ش��ود گ�ف��ت :مشکل از ج��ای
دیگری است .شما ببینید در بحث تحقیق
و تفحص ه��ا ک��ه ت��ا ام��روز ن��زدی��ک ب��ه 200
تحقیق و تفحص انجام شده ک��دام یک را
به نتیجه رسانده ایم؟

پ��س از آن ک��ه ش��رک��ت ه��ای هواپیمایی
ک ��ی ال ام ه �ل �ن��د و ای� ��ر ف ��ران ��س ف��ران �س��ه از
توقف پروازهای خود به ایران از اواخر ماه
سپتامبر آت��ی خبر دادن��د ام��روز خبرگزاری
بیبیسی اعالم کرد :شرکتهای هواپیمایی
«بریتش ایرویز» نیز پروازهای خود به ایران
را متوقف خواهد کرد.
ب� ��ه گ� � � ��زارش ال � �ش� ��رق االوس� � � ��ط ش��رک��ت
هواپیمایی سلطنتی هلند «ک��یالام» اعالم
ک��رده ک��ه از  ۲۴سپتامبر  ۲۰۱۸ب��راب��ر ب��ا ۳۰
مهر  ۹۷پروازها به تهران را به حالت تعلیق
در میآورد.
ش��رک��ت هواپیمایی ای��ر ف��ران��س نیز در
بیانیه ای رسمی اع��الم کرد که از تاریخ 18
سپتامبر  2018برابر با  24شهریور جاری
ت�م��ام پ��روازه��ای خ��ود را ب��ه ت �ه��ران متوقف
خواهد کرد.
تصمیم این سه شرکت بزرگ هواپیمایی
به تعلیق پرواز به ایران در حالی انجام می

گ�ی��رد ک��ه ات�ح��ادی��ه اروپ ��ا همچنان ب��ر تعهد
ب��ه اج ��رای ب��رج��ام ت��اک�ی��د ن �م��وده و از ای��ران
خواسته به این توافق التزام داشته باشد.
ای ��ن در ح��ال��ی اس ��ت ک ��ه در روزه� � ��ای اخ�ی��ر
انتقاداتی از س��وی وزارت خ��ارج��ه ای��ران به
اروپائیان وارد شده که می تواند نشانه ای از
به بن بست رسیدن مذاکرات ایران و اتحادیه
اروپا برای ارائه امتیازات مالی بیشتر باشد.
در خبری مستقل نیز شرکت گوگل اعالم
کرد که  ۵۸حساب کاربری مرتبط با ایران را
مسدود کرده است.
گ � ��وگ � ��ل ب � ��ا ان � �ت � �ش� ��ار اط � ��الع � � �ی � ��های در
وب��الگ اختصاصی خ��ود تصریح ک��رده که
حسابهای کاربری مسدود شده شامل ۳۹
ح �س��اب ک��ارب��ری ان�گ�ل�ی�س��ی زب ��ان ی��وت�ی��وب،
 ۱۳حساب کاربری گوگل پالس و  ۶صفحه
وبالگ بوده که با انگیزههای سیاسی در پی
سرقت اطالعات بودهاند.
ب� �ن ��ا ب � ��ر ادع� � � � ��ای ش� ��رک� ��ت گ � ��وگ � ��ل ،ای ��ن
ح� �س ��ابه ��ای ک� ��ارب� ��ری ب ��ا ص � ��دا و س�ی�م��ای
جمهوری اسالمی ایران مرتبط بودهاند.

واکنش بهزیستی به اظهارات مهران مدیری درباره کمبود شیرخشک

در حالی که مهران مدیری با تاکید بر
کمبود شیر خشک در برخی شیرخوارگاه
ها درآم��د کنسرت خ��ود را به خرید شیر
خ�ش��ک ب ��رای آن ه��ا اخ�ت�ص��اص داد ح��ال
مدیرکل دفتر ام��ور کودکان و نوجوانان
ب�ه��زی�س�ت��ی ب��ا رد ک�م�ب��ود ش�ی��رخ�ش��ک در
مراکز نگهداری کودکان ،از مهران مدیری
خواست که خیریه و مرکز مورد اشاره را
به بهزیستی معرفی کند.
ب ��ه گ � ��زارش ال� �ش ��رق االوس � ��ط محمد
ن�ف��ری��ه در گ �ف��توگ��و ب��ا ای �س �ن��ا ،ب��ا تاکید
ب ��ر ای �ن �ک��ه م ��راک ��ز ن� �گ� �ه ��داری ک� ��ودک� ��ان و
ش � �ی� ��رخ� ��وارگ� ��اهه� ��ای ک � �ش� ��ور ب � ��ا م �ش �ک��ل
کمبود شیرخشک مواجه نیستند ،گفت:
انتظار داری��م قبل از مطرح ش��دن چننی
م��وض��وع��ات��ی از س� ��وی اف� � ��راد ش�ن��اخ�ت��ه

شده ،صحت و سقم آن از طریق مسئوالن
پیگیری شود.
وی ب � � ��ا اش� � � � � � ��اره ب � � ��ه ای � �ن � �ک � ��ه خ �ب��ر
م �ج �ع��ول ک �م �ب��ود ش �ی��رخ �ش��ک در ب��رخ��ی
شیرخوارگاهها ،سالهاست که در فضای
مجازی دست به دست میشود و بارها از
طریق رسانهها کذب بودن آن اثبات شده
اس� ��ت ،اف � ��زود :وزارت ب �ه��داش��ت سهمیه
شیرخشک شیرخوارگاهها را هرساله در
اختیار س��ازم��ان بهزیستی ق��رار میدهد
و این سازمان نیز شیرخشک مورد نیاز
م��راک��ز را در اس ��رع وق��ت ت��وزی��ع میکند.
همچننی عالوه به شیرخوارگاهها بخشی
از این سهیمه در اختیار مراکز معلولنی
زیر یکسال قرار میگیرد.
م� ��دی� ��رک� ��ل دف � �ت� ��ر ام � � � ��ور ک� � ��ودک� � ��ان و
ن��وج��وان��ان بهزیستی ،از م�ه��ران مدیری
خواست که خیریه مورد اشاره را معرفی

کند و در عنی حال از تمامی سلبریتیها
خ ��واس ��ت ک ��ه ق �ب��ل از م �ط��رح ش ��دن چننی
م��وض��وع��ات��ی ،ص�ح��ت چ�ن��نی م�س��ائ�ل��ی از
م�س�ئ��ول��نی س ��ازم ��ان ب�ه��زی�س�ت��ی پ��رس�ی��ده
شود.
م �ه��ران م��دی��ری ه�ن��رم�ن��د س��رش�ن��اس
ای ��ران ��ی در ح��اش �ی��ه ک �ن �س��رت��ی ک ��ه اخ �ی��را
ب��رگ��زار ک��رد ب��ا اش ��اره ب��ه ای��ن ک��ه در چند
هفته گذشته مسئوالن چند مرکز پرورش
ن��وزادان به او گفته ان��د که به دلیل نبود
شیر خشک برای تغذیه نوزادان از آب قند
استفاده می کنند گفت که به همنی دلیل
درآمد کنسرت خود را به خرید شیر خشک
برای این مراکز اختصاص می دهد.
گفتنی اس��ت ک��ه در پ��ی آغ ��از تحریم
های ایران و به دلیل کمبود ارز شیر خشک
و سایر اقالم مصرفی کودکان با افزایش
چشمگیر قیمت مواجه شده است.

کنسرت مهران مدیری (هنرانالین ایران)
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مهمانان طرح حج خادم حرمین شریفین روز جمعه وارد مسجد نبوی شدند

آغاز میزبانی مدینه منوره

مكة املكرمة :سعيد األبيض
ومحمد العايض وإبراهيم القرشي
املدينة املنورة{ :الشرق األوسط}
از سوی دیگر ،اکثر حجاج و عمره گذاران
روز گذشته نماز جمعه را در مسجد الحرام و
در فضایی معنوی و آرام و با نظارت شاهزاده
خالد الفیصل امیر مکه مکرمه و رئیس شورای
مرکزی حج و نائب وی شاهزاده عبدالله بن
بندر اقامه کردند.
یگان وی��ژه امنیت مسجد الحرام ،عالوه
ب��ر ارائ��ه کمک ه��ای ان�س��ان دوستانه ب��ه اف��راد
ن�ی��ازم�ن��د ک�م��ک در ادای م�ن��اس��ک ح ��ج ،نقش
مهمی در ورود و خروج نمازگذاران ایفا کرد.
در مدینه م�ن��وره نیز مهمانان سرزمنی
وح��ی نماز جمعه را در مسجد نبوی برگزار
کردند ،به طوری که دستگاه های ذیربط همه
ت��وان و ظرفیت خ��ود را ب��رای برپایی ه��ر چه
بهتر آن با اش��راف و نظارت شاهزاده فیصل
بن سلمان امیر منطقه مدینه منوره و نائب آن
شاهزاده سعود بن خالد الفیصل ارائه کردند.
از سوی دیگر ،مهمانان طرح حج خادم
حرمنی شریفنی روز جمعه وارد مدینه منوره
شدند .از این میان دو هزار و  500نفر حاجی
زن و مرد از خانواده شهدای و جانبازان ارتش
و پلیس مصر ،خ��ان��واده شهدای فلسطینی،
ح �ج ��اج گ �ی �ن��ه ب �ی �س��ائ��و و دی �گ ��ر اف� � ��راد ت�ح��ت
پوشش این طرح وزارت امور اسالمی در میان
آنها دیده می شوند.
ب�ی��ش از  5ه ��زار و  400ن�ف��ر از مهمانان
برنامه خادم حرمنی شریفنی از  95کشور در
مدینه منوره باقی خواهند ماند تا نماز را در
مسجد نبوی و مسجد قبه اقامه و مقام پیامبر

جمع كثيرى از حجاج در مسجد النبى ديروز جمعه (واس)
(ص) و دو صحابی ه��م ج��وار وی (رض) را
زیارت کنند .از سوی دیگر آنها از تعدادی از
موسسات علمی و دینی مدینه منوره همچون
مجمع چاپ مصحف شریف ملک فهد بازدید
خواهند کرد.
در موضوعی دیگر ،عبدالحکیم التمیمی
رئ�ی��س ه�ی��أت ه��واپ�ی�م��ای��ی س �ع��ودی از سالن
ه��ای پ ��رواز ح��ج و ع�م��ره ف��رودگ��اه ب��نی املللی
ملک عبدالعزیز در جده بازدید کرد .او در این
ب��ازدی��د ضمن نظارت بر حسن انجام ک��ار در
جریان آخرین وضعیت ط��رح عملیاتی ویژه

برگشت حجاج که از روز جمعه آغاز شده ،قرار
گرفت .وی همچننی با مدیران دستگاه های
دولتی و نهادهای مرتبط با ط��رح عملیاتی
حج نشستی برگزار کرد.
ع�ص��ام ن��ور م��دی��رک��ل ف��رودگ��اه ب��نی املللی
م�ل��ک ع�ب��دال�ع��زی��ز ن�ی��ز ب��ه ن��وب��ه خ��ود اق��دام��ات
ان �ج��ام ش��ده در خ�ص��وص م��رح�ل��ه دوم ورود
حجاج را شرح داد و گفت :گنجایش و ظرفیت
پذیرش حجاج را  24ساعت شبانه روز به 45
هزار حاجی رساندیم.
به گفته او اولنی کاروان حجاج امسال از

کشور مالزی وارد فرودگاه بنی املللی شاهزاده
محمد ب��ن عبدالعزیز در مدینه م�ن��وره شد،
ای��ن نخستنی ک��اروان حجاج ب��ود که اقدامات
ورود ش��ان به سرزمنی وح��ی بر اس��اس طرح
«راه مکه» در همکاری با  11ارگ��ان دولتی از
کشورشان ،صورت گرفت
ط��رح «راه م�ک��ه» ب��ه دس�ت��ور وزی��ر کشور
و رئ �ی��س ک�م�ی�ت��ه ع��ال��ی ح ��ج ،ب ��رای نخستنی
ب��ار ب��ا همکاری  11ارگ��ان دول�ت��ی ،اج��را شد.
ب��ه م��وج��ب ای ��ن ط ��رح اق ��دام ��ات ورود ح�ج��اج
به سرزمنی حرمنی شریفنی در همسویی با

چشم انداز  2030سعودی ،قبل از وصول آنها
ک�ش��ور ص��ورت گ��رف��ت و ک ��اروان ه��ای حجاج
هنگام وص��ول ش��ان ب��ه ف��رودگ��اه ه��ا و بنادر
دریایی ،بدون انتظار در سالن ها به صورت
مستقیم ت��وس��ط ات��وب��وس ه��ا ب��ه م�ق��ر سکن
شان منتقل شدند .روند اتمام اقدامات ورود
حجاج ب��ه حرمنی شریفنی از کشورهایشان
طی سال های آینده به تدریج انجام می گیرد
و ب��ر اس��اس ت��واف��ق ص��ورت گرفته ب��ه تعداد
کشورهای که از این طرح بهره مند می شوند،
افزوده می شود.

عملیاتی کردن چشم انداز پیشرفت های بی سابقه ای را در پی داشت

وزیر حج و عمره سعودی :در سال  2030متام خدمات حج الکترونیکی خواهد بود

مكه مكرمه :الشرق األوسط

وزی � � ��ر ح� ��ج و ع� �م ��ره پ ��ادش ��اه ��ی ع��رب��ی
س �ع��ودی گ �ف��ت :ع�م�ل�ی��ات��ی ک� ��ردن چ �ش��م ان ��داز
 2030در حج از طریق الکترونی سازی ،شفاف
سازی ،استانداردسازی ،کیفی سازی شاخص
ه ��ای ع �م �ل �ک��رد ،اف ��زای ��ش ت� ��وان آم � ��اده ب ��اش و
ظرفیت نگهداری و تقویت ت��وان عملیاتی و
میزان هماهنگی پیشرفت های بی سابقه ای
را در پی داشت.
به گزارش الشرق االوسط ،محمد صالح
بننت در اظ�ه��ارات��ی اف��زود :چشم ان��دازه 2030

سعودی مبتنی بر پیاده سازی روش نوینی
شامل تغییر نگاه از ک��ار مقطعی ب��ه فرهنگ
دائمی کار در طول سال است.
وی با اشاره به نظارت و پیگیری مستمر
خادم حرمنی شریفنی و ولی عهد آن و تاکید
آنها بر بسیج همه امکانات به منظور خدمات
رسانی به حجاج گفت :وزارت حج و عمره و
همه زیرمجموعه آن مجدانه در حال فعالیت
و تالش برای ارائه خدمات به بهترین شکل به
حجاج سرزمنی وحی از زمان ورود تا آخرین
لحظه است.
وزی ��ر ح��ج س �ع��ودی در ادام ��ه اف� ��زود :دو

شهر مقدس مکه و مدینه در زمان دولت فعلی
خادم حرمنی شریفنی شاهد بزرگترین توسعه
در ت��اری��خ هستند ب��ه ط ��وری م �ی��زان ظرفیت
استقبال و پذیرایی از حجاج را ب��اال ب��رده و
از س��وی دی�گ��ر زی��رس��اخ��ت ه��ای ک��الن در مکه
و مدینه و مشاعر را به مرحله اجرا درآورده
است.
بننت اضافه کرد :از جمله این زیرساخت
ها می توان به توسعه اماکن مقدس ،توسعه
ظرفیت گنجایش اسکان حجاج ،قطار مشاعر،
پل جمرات ،توسعه فرودگاه ها گذرگاه های
مرزی ،حمل و نقل عمومی ،وضعیت بهداشت

و ...اشاره کرد.
وی همچننی از تمام زیرمجموعه وزارت
ت��اب�ع��ه خ��واس��ت ت��ا ت��الش ه��ا را ب ��رای تحقق
ح �ج��ی آس � ��ان و آرام ط �ب��ق م �ن��وی��ات ره �ب��ری
حکیمانه دو برابر کنند.
وزیر حج سعودی پیش از این با اشاره به
ارائه خدمات اینترنتی به زائران در حج امسال
گفته ب��ود :با فرا رسیدن سال  ۲۰۳۰میالدی،
همه خ��دم��ات ح��ج ب��ه ط��ور کامل الکترونیکی
خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وزارت حج سعودی
ب��راس��اس چشم ان��داز  ۲۰۳۰ب��رای استقبال از

 ۳۰میلیون زائ��ر در ه��ر س��ال ت��الش م��ی کند،
یادآور شد :روند کاربری تجاری قطار سریع
السیر حرمنی که با عبور از شهر جده ،مکه و
مدینه منوره را به هم وصل می کند ،در سه
ماهه سوم سال  ۲۰۱۸ص��ورت خواهد گرفت.
این قطار سریعترین قطار در خاورمیانه به
شمار می رود و سرعت آن از  ۳۰۰کیلومتر در
ساعت فراتر می رود.
گفتنی است روند برنامه عملیاتی وزارت
ح��ج و ع�م��ره ب��ا م�ش��ارک��ت  82ن�ه��اد دول �ت��ی و
خصوصی مطابق چشم انداز  2030سعودی
در حال انجام است.
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شلوغی در رستورانهای
برلین عید قربان
برلنی  :الشرق االوسط

آغاز بازگشت حجاج پس از پايان مناسك حج (واس)
جده  :الشرق االوسط
س��ازم��ان ه��واپ�ی�م��ای��ی س�ع��ودی
آم��ادگ��یه��ای الزم در ج�ه��ت خدمت
رسانی به حجاجی که عازم کشور
خ��ود از ط��ری��ق ف��رودگ��اه ب��ن املللی
ملک عبدالعزیز در جده و فرودگاه
بن املللی امیر محمد بن عبد العزیز
در مدینه م�ن��وره هستند را انجام
داده اس � ��ت .ای� ��ن آم ��ادگ ��یه ��ا ط�ب��ق
ط��رح عملیاتی همه جانبه صورت
میگیرد که برای خروج حجاج سال
 2018از امروز به مدت  25روز اجرا
میشود.
ف � � � ��رودگ � � � ��اه ب � � ��ن امل � �ل � �ل� ��ی م �ل��ک
ع �ب��دال �ع��زی��ز در ج� ��ده م �ح��ل اص�ل��ی
خروج حجاج از پادشاهی سعودی
اس��ت وس��ازم��ان هواپیمایی کشور
خ��دم��ات زی ��ادی ب ��رای س ��اده س��ازی
سفر حجاج در این فرودگاه تدارک
دی��ده اس��ت ک��ه از جمله آنها تعبیه

درب � � ��ی ج� ��دی� ��د در س� ��ال� ��ن ج �ن��وب��ی
م��یب��اش��د ک��ه ش �م��اره آن  13اس��ت و
گنجایش بیش از  230مسافر را دارد
و هدف از آن کمک به تسهیل روند
عملیات و ارائ��ه خدمات  24ساعته
به مسافران است .همچنن  10کانتر
جدید به محل کنترل پاسپورتها
در س��ال��ن ش�م��ال��ی راه ان� ��دازی ش��ده
و با این کار تعداد کلی آنها به 26
ک��ان�ت��ر رس �ی��د؛ ب��ا ای ��ن ک ��ار عملیات
خ� ��روج م �س��اف��ران را آس� ��ان ش ��ده و
ک��اره ��ای خ ��روج آن �ه��ا س��رع��ت داده
میشود.
س� ��ازم� ��ان ه ��واپ �ی �م ��ای ��ی ک �ش��ور
ط� �ب ��ق ب� ��رن� ��ام� ��ه ع� �م �ل �ی ��ات ��ی خ � ��روج
حجاج ،تمامی امکانات و سالنهای
خ��روج��ی ب�خ��ش ح��ج ف ��رودگ ��اه بن
املللی ملک عبدالعزیز را از امروز به
مدت  25آماده کرده است .گنجایش
ای��ن بخش از ف��رودگ��اه  42ه��زار نفر
در روز در مرحله خروج است .این

ب �خ��ش ه �م �چ �ن��ن ش ��ام ��ل  14س��ال��ن
م �س��اف��رت��ی اس ��ت ک ��ه در ب��رگ �ی��رن��ده
 136سکو برای انجام امور مرتبط
با سفر 192 ،سکو ب��رای چک کردن
روادی � � � ��د  18 ،درب خ� ��روج� ��ی10 ،
تسمه نقاله ب��رای حمل ب��اره��ا ،دو
سالن فرست کاس و  100ایستگاه
ات � � ��وب � � ��وس م � ��یب � ��اش � ��د .ه �م �چ �ن��ن
پارکینگ هواپیماها در بخش حج
و ع�م��ره ای��ن ف��ردگ��اه ،گنجایش 26
هواپیما در آن واحد را دارد.
ف��رودگ��اه ب��ن امل�ل�ل��ی م�ح�م��د بن
ع �ب��دال �ع��زی��ز در م��دی �ن��ه م �ن��وره نیز
آم��اده خدمات دهی به حجاج عازم
به کشورهایشان اس��ت .بخش حج
و ع �م��ره ،و همچنن س��ال��ن اصلی
آن ب��ر اس ��اس ط ��رح ع�م�ل�ی��ات��ی ح��ج،
بازسازی شده و مدیریت فرودگاه،
ب �خ �ش��ی م ��رب ��وط ب ��ه م �ح �م��ول��هه��ای
ارس��ال��ی ،در خ��ارج از س��ال��ن اصلی
فرودگاه تدارک دیده که هدف از آن

س��اده س��ازی مسافرت ب��رای حجاج
م��یب��اش��د 98 .سکو نیز ب��رای ام��ور
م� ��رب � ��وط ب� ��ه ب � ��اره � ��ای پ � ��روازه � ��ای
خ� ��روج� ��ی اخ� �ت� �ص ��اص داده ش ��ده
است به اضافه اینکه  60سکو برای
بررسی روادید آنها هنگام خروج از
کشور نیز معن گردیده است.
سازمان هواپیمایی سعودی در
راستای اج��رای دستورات حکومت
سعودی ،بر اهمیت تشدید تاشها
ب� ��رای خ��دم��ات رس��ان��ی ب��ه ح �ج��اج،
س ��اده س ��ازی ع�م�ل�ی��ات خ ��روج آنها
و ت�س�ه�ی��ل رون� ��د آن ت��اک �ی��د ک� ��رد .و
ه�م�ک��اری مفید و وی��ژه آژان��سه��ای
دولتی را در این زمینه تحسن کرد
و خصوصا همکاری و تاشهای
نیروهای فعال در فرودگاه بن املللی
ملک عبدالعزیز در مکه و فرودگاه
بن املللی امیر محمد بن عبدالعزیز
در مدینه برای ارائه بهترین خدمات
به حجاج را تمجید کرد.

نه کارناوال است و نه جشن اکتبر ،ولی
ب��ا ای��ن ح��ال م ��ردم در ب�س�ی��اری از شهرهای
آمل��ان در عید ق��رب��ان ب��ه خیایانها ریخته و
این مناسبت را جشن میگیرند.
ب��ه گ ��زارش ال �ش��رق االوس ��ط در روز عید
قربان تمام خیابانهای اصلی و فرعی محله
نویکولن ب��رل��ن پ��ر م��یش��ود از م��ردم��ان��ی از
تمامی ردهه ��ای سنی ک��ه لباسی ش��اد و نو
بر تن کرده و در قهوه خانهها و رستورانها
تجمع میکنند.
ع��اوه بر شهروندان آملانی ،بسیاری از
کسانیکه از ترکیه و خ��اورم�ی��ان��ه و جنوب
آسیا به آنجا مهاجرت کردهاند نیز در کنار
آنها این مناسبت را میگیرند.
در ع�ی��د ق��رب��ان م�س�ل�م��ان��ان ح �ی��وان ذب��ح
م��یک �ن �ن��د ول� ��ی ای �ن �ک��ار در آمل � ��ان و ح �ت��ی در
ات�ح��ادی��ه اروپ��ا ممنوع اس��ت .ام��ا بعضی از
موسسهها  -که خارج از منطقه ممنوعه برای
چنن فعالیتهایی قرار دارند -مبلغی معن
در مقابل ذبح حیوانات در محلههای مسلمان
نشن از آنها میگیرند.
ط� �ب ��ق گ� � ��زارشه� � ��ای اداره م� �ه ��اج ��رت و
پناهندگان آملان  ،حدود  4.4الی  4.7میلیون
مسلمان در آملان زندگی میکنند.
روز اول عید قربان با برگزاری نماز عید
در مسجد شروع میشود و سپس خانوادهها
ش �ی��ری �ن��یه��ای م �ح �ل��ی  -ک ��ه از م �ح �ل��های ب��ه
محلهای دیگر متفاوت است -سرو میکنند.
ب��ا ای��ن ح��ال کسانیکه دور از وط��ن خود
زن��دگ��ی م��یک�ن�ن��د در ع�ی��د اح �س��اس دلتنگی
میکنند.
علی داوود که اصالتا لبنانی است ولی
 13سال است که در آمل��ان زندگی میکند ،در
صحبتی که با خبرگزاری آملان  ))DPAداشت
م��یگ��وی��د « :ص �ب��ح روز اول ع �ی��د از خ ��واب
بیدار شدم و برای اقامه نماز عید به مسجد
رفتم .سپس به خانه بازگشتم تا کلوچههای
خرمایی محلی بخورم».
او همچنان که داشت با همسرش در یک
مرکز تجاری ،بستنی میوهای میخورد گفت
که دلش برای خانوادهاش در لبنان تنگ شده
است و اضافه کرد «کاش که در این مناسبت
میمون کنار آنها میبودم».
بیشتر ک�ش��وره��ای مسلمان از روز سه
شنبه عید قربان را جشن گرفتند و از جمله
آن �ه��ا پ��ادش��اه��ی س �ع��ودی اس ��ت ک��ه در ک�ن��ار
جشن عید قربان ،مراسم حج نیز در آن برگزار
میشود .اما برخی کشورها همچون هند و
پاکستان و م��راک��ش ب��ر اس��اس روی��ت ه��ال،
از روز دهم ماه ذیحجه ،عید قربان را جشن
گرفتند.
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تجهيز بيمارستان  40تختخواب
در مسير مکه  -مدینه
منی {:الشرق األوسط}
وزارت بهداشت پادشاهی سعودی در چارچوب آمادگی
برای خدمت به حجاجی که مکه مکرمه را بعد از انجام حج
به مقصد مدینه منوره ترک می کنند ،بیمارستان « الکامل
واقع در فاصله  160کیلومتری مکه مکرمه را با  40تختخواب
مجهز کرده است.
به گزارش الشرق االوسط این بیمارستان شامل بخش
های خدمات اورژانسی ،داخلی ،ارتوپدی ،جراحی ،و زنان
می شود ،و به صورت  24ساعته مشغول فعالیت است.
ب��ر اس ��اس گ ��زارش وزارت ب�ه��داش��ت س �ع��ودی ،در ای��ن
بیمارستان تیمی از پ��زش�ک��ان ف��وق تخصص ،و پزشکان
متخصص و پرستاران جهت آمادگی برای تعامل با هرگونه
حاالت غیر مترقبه ،طی موسم حج به کار گماشته شده اند.

در کشتارگاه های هیأت توسعه مکه مکرمه

وارسی یک ميليون راس قربانی

نسخ اهدايى از قرآن (واس)
مکه مکرمه { :الشرق األوسط}
وزارت ام� ��ور اس ��ام ��ی ،ت�ب�ل�ی��غ و ارش ��اد
س� �ع ��ودی 1.5 ،م �ی �ل �ی��ون ن�س�خ��ه ق� ��رآن و 2.3
میلیون نسخه ترجمه به زب��انه��ای مختلف
به حجاجی که قصد بازگشت به کشورشان
دارند ،اهدا میکند.
ب��ه گ��زارش ال�ش��رق االوس��ط ،زائ��ران خانه
خ��دا که در ح��ال ت��رک سعودی و بازگشت به
ک �ش��ورش��ان ه�س�ت�ن��د ،ه��دی��ه م�ل��ک س�ل�م��ان بن
عبدالعزیز پادشاه این کشور را که قرآن چاپ
مجتمع و چاپخانه ق��رآن کریم ملک فهد در
مدینه منوره است را از مراکز توزیع این هدایا

منا {:الشرق األوسط}

مکه مکرمه { :الشرق األوسط}

دریافت کردند .معاون امور چاپ و پژوهش
در وزارت ام��ور اس��ام��ی ،دع��وت و ارش��اد در
این باره گفت :توزیع هدیه از زمان روانهشدن
زائ� ��ران ب�ی��تال�ل��ه ال �ح��رام ب��ه ک �ش��ورش��ان آغ��از
میشود و تا نیمه ماه محرم ادامه دارد.
ش �ی��خ ع �ب��دال �ع��زی��ز ب ��ن م �ح �م��د ال �ح �م��دان
افزود« :هدیه حاجی» دیگر هدیهای که برای
ح�ج��اج در ن�ظ��ر گ��رف�ت��ه ش��ده اس��ت ک��ه شامل
نوار تاوتهای شاخص قرآن کریم و چهار
کتاب با موضوع ارکان اسام ،ایمان ،احسان،
ت��رب �ی��ت ،ارزشه� � ��ا و م� �ک ��ارم اخ � ��اق ،م�ب��ان��ی
شریعت اسامی ،علوم تفسیر و احکام دین
است.

ای��ن برنامه ب��ا ه��دف ب��ا فرهنگ س��ازی و
اطاع رسانی میان حجاج و دعوت به تبعیت
از روش و منهج صحیح در عبادت و سلوک،
و راهنمایی حجاج ب��رای ادای مناسک حج
انجام می شود.
معاون وزیر امور اسامی در امور چاپ
و پژوهش در سخنانی توضیح داد که این
معاونت نیروهای کارآزموده و توانای خود
را برای تعامل با حجاج به کار گرفته است،
و بیش از  120کارمند در گذرگاه های مرزی
کشور و شهرکهای حجاج و مشاعر مقدسه
و اماکن میقات آماده توزیع کتاب و بروشور
هستند.

و  600هزار پیامک برای حجاج ارسال شده
اس��ت .پیامکهای ارس��ال شده در روز هشتم
ذوال �ح �ج��ه ب�ی��ش از  2م�ی�ل�ی��ون و  300ه��زار
پیامک بوده است.
در همنی راستا شرکت سعودی ارتباطات
سیار موبایلی با بیان این که میزان نقل و
انتقال داده و رسانه از طریق شبکه موبایلی
در روز عید در مشعر منی نسبت ب��ه سال
گذشته رشدی  121درصدص نشان داده است
عنوان نمود که میزان نقل و انتقال داده ها
در تمام موسم حج نیز نسبت به مدت مشابه
س��ال گذشته ب��ا رش��دی  97درص ��دی روب��رو
بود.

این شرکت حجم داده های جابجا شده
را  133ترابایت عنوان نموده و گفته است که
این رشد برآیند توسعه خدمات زیر ساختی
این شرکت ارتباطی و همچننی نتیجه رشد
ق��اب��ل م��اح�ظ��ه در اس�ت �ف��اده از ب��رن��ام��ه ه��ای
ارتباط گروهی است که تا  162درصد نسبت
به سال گذشته رشد نشان می دهد.
ش��رک��ت ارت �ب��اط��ات س�ی��ار س �ع��ودی STC
نیز در آماری عنوان کرد که تعداد کاربرانی
که از شبکه ه��ای ای��ن شرکت ب��رای برقراری
تماس های صوتی و نیز برای نقل و انتقال
استفاده کرده اند نسبت به سال گذشته 24
درصد افزایش نشان می دهد.

وزارت امور اسالمی :ارسال  31میلیون پیامک به حجاج

وزارت ام��ور اس��ام��ی و دع��وت و ارش��اد
ک� �ش ��ورم ��ان ب ��ا ه� �م� �ک ��اری ش ��رک ��ت ات� �ص ��االت
سعودی ح��دود  31میلیون پیامک فرهنگی
و اطاع رسانی برای حجاج در موسم حج
امسال ارسال کرده است.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از کمیته
برنامه ه��ای رس��ان��ه ای ح��ج و عمره وزارت
امور اسامی ،تعداد پیامکهای ارسال شده
برای حجاج در روز عرفه بیش از  2میلیون و
 460هزار پیامک بوده ،و در روزهای ششم و
هفتم ذوالحجه مجموعا بیش از  27میلیون

ایستگاه پسماندهای کشتارگاهی وابسته به هیأت
ت��وس�ع��ه منطقه م�ک��ه م�ک��رم��ه پ�س�م��ان��ده��ای ب�ی��ش از یک
میلیون راس قربانی حجاج را مورد وارسی و بازیابی
ق��رار میدهد و به جای دفن سنتی ،آن ها را تبدیل به
کود آلی میکند.
به گزارش الشرق االوسط ،این طرح که برای اولنی
ب��ار در جهان و با اعتباری بالغ بر  200میلیون ریال
س�ع��ودی ان�ج��ام م��ی ش��ود ،ب��ا ه��دف حفاظت از محیط
زیست و جلوگیری از انتشار بوهای مشمئزکننده و
ب��اک�ت��ری ه��ا و آل��ودگ��ی آب ه��ای زیرزمینی ص��ورت می
گیرد.
این ایستگاه چیزی در حدود  10هزار تن گنجایش
دارد و روزانه  120تن مورد بررسی قرار می گیرد.
این ایستگاه در فاز اول همه پسماندهای قربانی
به استثنای پوست آن را پذیرش می کند ،در فاز دوم
این پسماندها آسیاب می شوند و ب��رای جلوگیری از
انتشار بو بر روی آنها مواد شیمیایی ریخته می شود،
در فاز سوم آب موجود در آنها به منظور کاهش مصرف
سوخت در هنگام احتراق گرفته می شود و در فاز نهایی
پسماندها در ک��وره هایی با دم��ای بیش از  800درجه
سانتیگراد جهت تبدیل به کود آلی سوزانده می شوند.
از سوی دیگر ،سخنگوی رسمی هیأت توسعه منطقه
مکه مکرمه گفت :این طرح با این حجم برای اولنی بار در
جهان عملیاتی می شود که نقش به سزایی در حفاظت
از محیط زیست و کاهش آالینده ها و همچننی استفاده
چند منظوره از پسماندها در تولید کود آلی دارد.
جال بن عبدالجلیل كعكي افزود :این ایستگاه با
همه ت��ون خ��ود ام�س��ال ش��روع ب��ه فعالیت ک��رده اس��ت و
هیات توسعه بر آن نظارت کاملی دارد.
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دمام :إميان اخلطاف
جده :عائشه جعفری
ب � ��ر اس� � � ��اس ی � ��ک پ � ��ژوه � ��ش ج��دی��د
س � � �ع� � ��ودی ،م� �ت ��وس ��ط م� � �ی � ��زان ت��ول �ی��د
پ�س�م��ان��ده��ای پ��زش�ک��ی در م��وس��م حج
ب��رای هر حاجی روزان��ه  6گ��رم اس��ت و
ای��ن مقدار ب��رای تمام حاجیان روزان��ه
معادل  14تن میباشد.
به گزارش روزنامه الشرق االوسط
از م�ک��ه م�ک��رم��ه ای��ن پ��ژوه��ش همچننی
نشان داد که بیشتر پسماندها مربوط
به دستکشها ،سپس ماسک و بعد از
آن دارو است.
ب��ر اس��اس ای��ن پ��ژوه��ش ک��ه توسط
موسسه پژوهشی ح��ج و عمره خ��ادم
ح��رم��نی ش��ری �ف��نی ان �ج��ام ش ��ده اس ��ت و
«ال �ش��رق االوس � ��ط» ب��ه ن �س �خ��های از آن
دس� ��ت پ �ی ��دا ک� � ��رده ،ب �ی �ش �ت��ر داروه� � ��ای
مصرفی شامل شیشه هاي شربتهای
گ�ل��وک��ز و س ��رم اس ��ت ون�س�ب��ت مصرف
مسکنها و داروهای سرماخوردگی و
س��رف��ه در م�ی��ان ح�ج��اج از همه بیشتر
است.
ای � � ��ن پ � ��ژوه � ��ش ک � ��ه ت� �ح ��ت ع� �ن ��وان
«ارزیابی پسماندهای پژشکی حجاج
و م �ع �م��ری��ن» ص� ��ورت گ��رف �ت��ه اس ��ت در
نهایت به این نتیجه رسید که پیشنهاد
راه ان��دازی م��وج آگ��اه س��ازی اجتماعی
را ارائ� � ��ه ب ��ده ��د ک ��ه از ط ��ری ��ق وس��ائ��ل
آموزشی ،رسانهای و راهنما ،به زبان
اصلی حجاج ص��ورت میگیرد و آنها
را از خ�ط��رات پسماندهای پزشکی و
خ �ط��ر آن �ه ��ا ب � ��رای س ��ام ��ت ع �م��وم��ی و
م�ح�ی��ط زی �س��ت آگ� ��اه س � ��ازد .همچننی
راه تفکیک ای�م��ن ای��ن ض��ای�ع��ات آل��وده
بوسیله ظرفهایی مخصوص در محل
اقامتشان را به آنان آموزش دهند.
این پژوهش همچننی نشان داد که
بیشتر کاروانها برنامهای در خصوص
پسماندهای پزشکی ندارند؛ بطوریکه
هیچ ظروفی برای این ضایعات در نظر
گرفته نشده  ،هیچ تابلوی راهنمایی
ب��رای دور ریخنت ای��ن ضایعات نصب
ن �ش��ده ،ه �ی��چ ک� ��ادر م�ت�خ�ص�ص��ی ب��رای
این موضوع اختصاص داده نشده و
حتی هیچ ماشینی ب��رای دور ریخنت
این ضایعات در نظرگرفته نشده است.
بنابراین این پژوهش به این نتیجه
رسید که در کنار سطلهای پسماند،
جعبههای پاستیکی مقاوم در برابر
اجسام برنده ،برای پسماندهای برنده
از ه ��ر ن ��وع ��ی اع� ��م از پ��زش �ک��ی و غ�ی��ر
پزشکی ،که مختص ضایعات خطرناک
و آلوده است در محل اقامت حجاج قرار
داده شود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه پسماندهای
پزشکی که عمده آنها در مراکز درمانی

يكى از كارگران در حال جمع آورى زبان در منطقه جمرات (واس)
تولید میشوند از جمله پسماندهای
خ��ان�گ��ی خ�ط��رن��اک ب��ه ش�م��ار م��یرون��د؛
چ��را که ممکن اس��ت ای��ن پسماندها در
ج��ام �ع��ه ،خ��ان��ه و م�ح��ل اق��ام��ت ح�ج��اج
خ �ص��وص��ا آن �ه��ای��ی ک ��ه م�ج�ه��ز ب ��ه تیم
پزشکی هستند دفع شوند و در صورت
ق � ��رار گ��رف��نت آن �ه��ا ک �ن��ار پ�س�م��ان��ده��ای
خانگی و مخلوط شدن با آنها ،سامت
حجاج و دیگران به خطر میافتد.

دستگاههای پیشرفته
مدیریت پسماندها
در ه �م��نی راس� �ت ��ا ش � �ه� ��رداری م�ک��ه
در ح� � ��ال آم � � � ��اده ش� � ��دن ب � � ��رای اج� � ��رای
طرحهای وی��ژه ای در ای��ن زمینه است
و پس از آن باید روی تمامی کارهای
موسم حج که به ای��ن نهاد تعلق دارد
متمرکز شود .برای اجرای این طرحها،
کارمندان و سرپرستهایی از وزارت
عمران و توسعه شهری و روستایی،
دبیرخانهها ،شهرداریها و سازمان
غذا و دارو همکاری میکنند به اضافه
ای�ن�ک��ه ب�خ��شه��ای��ی ه�م�چ��ون اداره کل

امنیت عمومی و سازمان پیشاهنگی
نیز ب��ه نوبه خ��ود در ای��ن زمینه کمک
رسانی میکنند.
رائد سمرقندی مدیر بخش رسانه
و رواب��ط عمومی ش�ه��رداری مکه گفت
یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی
این ارگان برای امسال ،بررسی مشکات
مکه مکرمه و مشاعر مقدس و اولویت
دادن ب��ه اج ��رای پ��روژهه��ای متعلق به
ح��ج و ب��ه پ��ای��ان رس��ان��دن آن�ه��ا ق�ب��ل از
فصل پاییز که فصل تراکم کاری است،
م ��یب ��اش ��د .ک� ��ار در ج �ه��ت اج� � ��رای ای��ن
پروژههای پشتیبانی در جریان است؛
پروژههایی که انتظار میرود تاثیری
مثبت در ب��اال ب��ردن نسبت نظافت در
پاکترین بقعه روی زمنی داشته باشد
و انتظارات حکومت را ب��رآورده کرده
و تاشها در جهت آسایش حجاج به
ثمر بنشیند.
ش �ه��رداری همچننی اع��ام ک��رد که
م �ی��زان پ�س�م��ان��ده��ای��ی ک��ه ه��ر س��ال��ه در
موسم حج جمع آوری میشود به 30
ه� ��زار ت ��ن ه ��م م ��یرس ��د ک ��ه ع �م��ده آن�ه��ا
بطریهای پاستیکی است.
س�م��رق�ن��دی ت��اک�ی��د ک��رد ک��ه ط��رح و
ب��رن��ام��ه ک ��اری ش �ه��رداری م�ک��ه مکرمه،

ش��ام��ل تعینی مسئولیتها و وظایف
برای ماموریتهای بخشهای مختلف
این ارگان است و همگی این ارگانها از
ابتدای موسم حج تا پایان آن بر اساس
ط��رح��ی ب��رن��ام��ه ری � ��زی ش� ��ده ف�ع��ال�ی��ت
میکنند.
همه این تاشها در جهت اجرای
برنامه عملیاتی هدفمند ب��رای فراهم
ک� � ��ردن م �ح �ی �ط��ی س ��ال ��م و ای� �م ��ن ب ��رای
حجاج در مناطق حج و از طریق توزیع
رفتگران خیابانی صورت میگیرد.
س �م��رق �ن��دی ع �ن��وان ک ��رد ک��ه سطح
پ��اک�ی��زگ��ی و س��ام��ت محیطی در مکه
مکرمه خوب است و شهرداری از هیچ
کوششی برای باال بردن سطح نظافت
و سطح خدمات ف��رو گ��ذاری نمیکند.
ب��ه ه�م��نی دل�ی��ل اخ �ی��را ت�ک�ن��ول��وژیه��ای
پیشرفتهای را در این زمینه بکار گرفته
اس��ت ک��ه دس�ت�گ��اهه��ای ه�ش��دار ده�ن��ده،
ردی��اب��ی خ��ودروه��ا ،تخلیه سطلهای
آشغال و شبکه بی سیم از جمله آنها
م��یب��اش��د .ب��ه اض��اف��ه ای �ن �ک��ه اداره کل
نظافت مجهز به دستگاههایی جدید
ب��ا ام �ک��ان��ات��ی پ�ی�ش��رف�ت��ه ش ��ده اس ��ت و
پ�س�م��ان��ده��ا ب��وس�ی�ل��ه ک�م�پ��رس��وره��ای��ی
ویژه و انبارهای زمینی انبار میشود

که بعد از خارج شدن حجاج از مشاعر
این انبارها تخلیه میگردد .همچننی
 13373ن �ی��روی ف �ن��ی ،پ��زش �ک��ی ،اداری
و ک ��ارگ ��ر ب� ��رای ان �ج ��ام اع �م ��ال ن�ظ��اف��ت
ون �ظ��ارت ب��ر آن �ه��ا ب��ه ک ��ار گ��رف�ت��ه ش��ده
اس � ��ت .و ع � ��اوه ب ��ر ای �ن �ه��ا ن �ی��روه��ای
ن �ظ��اف��ت در م �ش��اع��ر م �ق��دس ب��ه ه �م��راه
 5987نیروی نظافت در محلههای مکه
م�ک��رم��ه ن�ی��ز ب��ه ک ��ار گ��رف�ت��ه م��یش��ون��د.
و ت�ع��داد  717دس�ت�گ��اه در اخ�ت�ی��ار این
نیروها قرار داده شده است که  358عدد
از آن در مکه و  359عدد از آن در مدینه
مستقر است.
ش� � � �ه � � ��رداری ه� �م� �چ� �ن ��نی رف � �ت � �گ ��ران
خیابانی ،کارگران و تجهیزات خود را
در تمام منطقه مشاعر مقدس توزیع
ک��رده و تجهیزات و دس�ت�گ��اهه��ای��ی با
کاربرد آس��ان وارد سیستم خود کرده
اس� ��ت ک ��ه از ج �م �ل��ه آن� �ه ��ا م��اش��نیه��ای
ک��وچ�ک��ی اس��ت ک��ه ک��ارگ��ران ن�ظ��اف��ت به
خ��اط��ر ازدح� ��ام جمعیت و ت�ن��گ ب��ودن
م�ک��ان در م�ی��ان ح�ج��اج از آن اس�ت�ف��اده
میکنند و از ویژگیهای این ماشنیها
ک� �ن� �ت ��رل آس � � ��ان و ح� ��رک� ��ت روان آن �ه��ا
درمناطقی است که وارد شدن ماشنی
به آنها سخت میباشد.

وأذن في الناس بالحج

ASHARQ AL-AWSAT

شنبه  3شهریور 1397

فروش تسبیح در موسم حج  400درصد افزایش می یابد
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تسبیح  .کاالیی معنوی با بازاری بزرگ
هیچ چیزی بهتر از داشنت تسبیحی از
مکه مکرمه نیست ...این را خیلی از حجاج
می گویند و البته نیمی از سوغاتی های آن
ها را آن چنان که فائز الزهرانی شیخ فرقه
تسبیحیه در مکه ب��ه م��ا م��ی گ��وی��د همنی
تسبیح شکل می دهد.
الزهرانی به الشرق األوسط می گوید
ک��ه در م �ک��ه ب �ی��ش از  500م �غ��ازه تسبیح
ف��روش��ی وج ��ود دارد ک��ه ف ��روش آن ه��ا در
موسم حج نسبت به بقیه مواقع سال 400
در ص��د اف��زای��ش م��ی ی��اب��د .اغ �ل��ب ح�ج��اج
تسبیح ه��ای ارزان قیمت را ت��رج�ی��ح می
ده �ن��د .تسبیح ه��ا ان ��واع مختلفی دارن��د
ک��ه ه��ر ک��دام قیمتی دارد؛ از تسبیح های
نیم ریالی تا تسبیح های  10ریالی و 100
ری��ال��ی .ام��ا اق�ب��ال بیشتر ب��ا تسبیح های
ارزان تر استو تسبیح های گران دیگر مثل
گذشته مورد توجه نیستند و این مساله
ب��ر م�ی��زان ف��روش تسبیح ف��روش��ان تاثیر
گذاشته است.
زهرانی می گوید :اغلب تسبیح های
بازار مکه ساخت چنی هستند و قیمن هر
دوجنی آن ها  5ریال سعودی است .اغلب
حجاج اول قیمت را می پرسند و بعد دو
یا سه دوجنی می خرند تا برای آشنایان
خود به سوغات ببرند چرا که در مقایسه
با عطر و سجاده نماز سوغاتی به صرفه
ای است و وزن کمی هم دارد.
او می گوید بیشتر مشتریان تسبیح
را ح�ج��اج هند و پاکستان و ان��دون��زی و
مازی تشکیل می دهند و حجاج عرب هم
اهل تسبیح خریدن هستند .مشتری ها هم
بر اساس قیمت فرق می کنند .تسبیح های
گران قیمتی مثل تسبیح زمدر و مروارید
و م��رج��ان و ی��اق��وت و زب��رج��د و امل ��اس و

,

دمام :الشرق  :االوسط

حجاج در حال خريد سوغات از بازار مدينه ديروز (واس)
عقیق و فیروزه و طال و نقره سهم حجاج
ثروتمند است و تسبیح های ارزان تر مثل
آن ها که از پالستیک و شیشه و چوب های
معولی یا سنگ های ارزان قیمت و مواد
فایبرگالس تشکیل ش��ده ان��د را حجاجی
می خرند که ج��زو حجاج متوسط رو به

فقیر به شمار می آیند.
شیخ طائفه تسبیحیه در مکه مکرمه
درب� � ��اره وض �ع �ی��ت ب � ��ازار ت�س�ب�ی��ح ه ��م می
گ�ی��ود ک��ه مشکل اص�ل��ی ن�ب��ود م�غ��ازه های
متخصص در ف ��روش تسبیح اس ��ت .ای��ن
ب��اع��ث ش ��ده ک ��ه ف��روش �ن��دگ��ان ت�س�ب�ی��ح را

در ح��اش �ی��ه خ �ی��اب��ان و ی��ا در ک �ن��ار دی�گ��ر
محصوالتی مثل عطر و ساعت بفروشندو
در کل مکه فقط  10یا  15مغازه تخصصی
فروش تسبیح داریم.
این در حالی است که طبق مطالعات
انجام گرفته حجاج بیت الله  14درصد از

هزینه ح��ج را ص��رف خ��ری��د سوغاتی می
کنند .همنی مطالعه با بیان این که متوسط
مبلغی ک��ه ه��ر ح��اج��ی خ��رج ح��ج م��ی کند
ح��دود  8ه��زار ری��ال است نتیجه می گیرد
که چیزی ح��دود  1120ری��ال سرانه خرید
سوغات از سوی هر کدام از حجاج است.

