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آماده باش نیروهای امنیتی در مدینه منوره برای استقبال از بازگشت حجاج

حجاج ايران پس از سوم شهریور عازم مدینه می شوند

قدردانی سازمان بهداشت جهانی از اقدامات بهداشتی صورت گرفته در حج امسال

مکه مکرمه : الشرق االوسط

رئيس ستاد عمليات مکه سازمان حج و زيارت ايران 
تاکيد کرد: اولنی گروه از زائران مدينه، عصر روز 

سوم شهريور به تدريج به مدينه اعزام می شوند.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از پايگاه حج 
و زيارت، نصرالله فرهمند با اعالم اين خرب گفت: 
بازگشت حجاج به ايران از ۵ شهريور از فرودگاه 

جده و ۸ شهريور از فرودگاه مدينه آغاز می شود.

وی همچننی با اشاره به اينکه غروب روز ۱۲ ذی احلجه 
همه  زحمات  و  خ��دا  لطف  به  تشريق  اي��ام  عليات 
پايان  به  و مديريت خوب ميزبانسعودی  همکاران 
را به سمت مکه  زائ��ران سرزمنی منا  رسيد و متام 
ترک کردند، اظهار داش��ت: به دليل آسيب شناسی 
و ارائه راهکار برای حل مشکالت در ۲۴ کميته 
ختصصی پس از پايان حج ۹۶، ايام تشريق حج امسال 

با موفقيت انجام شد. 
سال  ط��ول  در  اف���زود:  مکه  عمليات  ستاد  رئيس 

مذاکرات و جلسات مختلفی با وزارت حج عربستان 
و سنديکای حمل و نقل سعودی برگزار کرديم 
انتقال حجاج  اين جلسات، مشکلی در  و در نتيجه 
به عرفات، مشعر و بازگشت حجاج از منا به مکه 

نداشتيم.
فرهمند ادامه داد: در منا از کمک زائرخدمه ها و 
راهنمايی  برای  بعثه  و همچننی نریوهای  زائريارها 
حجاج استفاده کرديم. هيات پزشکی نيز برنامه های 
منسجم تری در منا اجرا کرد. استقرار درمانگاه ها در 

مناطق هشت گانه طرح جديدی بود و موجب شد 
که حجاج برای درمان مستقيم به مرکز پزشکی 
مراجعه کنند. اداره کل تغذيه و تدارکات بيشرت 
به  را  منا  و  عرفات  به  آن  انتقال  و  غذا  تهيه  کار 
صورت متمرکز انجام داد و نوع غذاها هم متناسب با 

ذائقه های حجاج ايرانی انتخاب شد.
وی اضافه کرد: مجموعه اين تالش های انجام شده 
موجب شد که رضايت حجاج به ميزان قابل توجهی 

بيشرت از ايام تشريق سال گذشته باشد.

امری مکه مکرمه 
موفقيت حج امسال را به 

خادم حرمنی شريفنی 
)صفحه 2(تربيک گفت
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مدينه منوره: »الشرق األوسط«

مقامات سعودی برای استقبال از زائران حرم نبوی 
و آرامگاه رسول مکرم اسالم )عليه الصالة 
آم��اده باش قرار گرفتند،  والسالم( در حالت 
به طوری که نریوهای مختلف دستگاه های 
امنيتی، پزشکی، پيشاهنگی و داوطلبان آماده 
استقبال از از صدها هزار زائری که از راه های 

زمينی و هوايی از مکه به مدينه می آيند. 
پليس مدينه در راستای گسرتاندن امنيت در 
شهر به ويژه مناطق مورد مراجعه حجاج تعداد 
ماشنی های گشت و نریوهای خود را افزايش داده 
و همچننی جتهيزات و دستگاه های نوين رصد و 

نظارت بر تردد را فراهم آورده است. 
از ديگر سو نریوهای امنيتی مستقر در گذرگاه 
های زمينی در حالت آم��اده باش برای بدرقه 
حجاجی که زودتر رسيده اند، قرار گرفتند، 
به طوری که اداره گذرنامه و گمرکات برای 
تسريع خدمات رسانی به مهمانان سرزمنی وحی 

ميزان کار خود را افزايش داده اند. 
و دولتی همه امکانات  امنيتی  دستگاه های 
و  استقبال  را برای  انسانی خود  و نریوی  مادی 
بدرقه حجاج سرزمنی وحی اهلی بسيج کرده 

است. 
از سوی ديگر، مناينده سازمان بهداشت جهانی از 
اقدامات بهداشتی و پزشکی صورت گرفته در 
حج امسال توسط مقامات سعودی قدردانی کرد 
و افزود: به منظور جلوگریی از انتشار بيماری 
های واگریدار با اين سازمان با وزارت بهداشت 

سعودی همکاری می کند.
در  ميدانی  صورت  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
و پيشگریانه وزارت  اقدامات اجرايی  جريان 
بهداشت سعودی برای حجاجی که از فرودگاه 
بنی املللی ملک عبدالعزيز جده وارد می شدند، 

قرار گرفت.
اکيپ اع��زام��ی از ط��رف س��ازم��ان همچننی از 

و  ها  گذرگاه  بهداشتی،  مراکز  از  تعدادی 
اماکن جتمع حجاج بازديد کرد و دستگاه های 
پيشگریانه و درمان کننده را مورد بررسی قرار 
دادند و بر آمادگی و هوشياری کادر پزشکی 

مستقر صحه گذاشتند. 
بهداشتی  و  پزشکی  اقدامات  الزيق  إبراهيم 
ارائه شده به حجاج را عالی توصيف کرد و 
افزود: سازمانی جهانی بهداشت جهانی رسانه های 
بنی املللی به منظور جلوگریی از انتشار اخبار 
غریاقعی و تعداد دقيق بيماران و مرگ و مری را 

رصد می کند.
از سوی ديگر روس��ای دفاتر و بعثها و وزرای 
را  امسال  حج  ب��رگ��زاری  عربی  کشورهای 
منونه و برتر توصيف کردند و گفتند: برنامه 
ريزی صورت گرفته و اقدامات ارائه شده در 
حج امسال کاستی های دوره های گذشته را 

جربان کرد. 
آنها همچننی با متجيد از کمپنی »حج؛ عبادت و 
رفتار متمدانه«، توسعه صورت گرفته در حرمنی 
انگيز  شگفت  را  مقدس  مشاعر  و  شريفنی 

عنوان کردند. 
گفتنی است بيش از دو ميليون زائر مسلمان به 
سنت هر ساله از سراسر جهان رهسپار شهر مکه 
را به جا  آداب حج واجب  تا  در سعودی شدند 
آورند. اين مراسم يکشنبه ۱۹ اوت )۲۸ مرداد( 
آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه داشت؛ آداب حج 
در مکانهايی از جمله دره منا، کوه عرفات و 

مکه اجرا  شد.
پادشاهی عربی سعودی از ماه ها پيش خود را 
برای برگزاری اين مراسم آماده کرده است. 

بنا بر اعالم وزير بهداشت کشور بيش از ۳۰ 
هزار نفر از کارکنان بهداشت سعودی در ۲۵ 
بيمارستان آماده ارائه خدمات درمانی رايگان از 

جمله انجام جراحی های پيچيده هستند. 
سعودی همچننی از دستبندهای الکرتونيکی 
که مجهز به سيستم ردياب است برای رهگریی 
می  استفاده  آنها  با  ارتباط  برقراری  و  حجاج 
کند. گفته می شود اين کار برای دسرتسی 
به حجاج در صورت حوادث غریقابل پيش بينی 

انجام می شود.

اتوبوس حاجيان در ورودى مدينه منوره، ديروز  )واس(
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دبیرخانه »هیأت کبار العلماء« موفقیت 
حج را به پادشاه تبریک گفت

امیر مکه مکرمه موفقیت حج امسال 
را به خادم حرمین تبریک گفت

پایان فعالیت شیرخوارگاه ها و مهدکودک های 
موسم حج در مکه

رئیس پارملان عربی موفقیت حج امسال را 
به خادم حرمین شریفین تبریک گفت 

مکه مکرمه : الشرق االوسط

العلماء«  کبار  »ه��ی��أت  دبیرخانه 
موفقیت آمیز بودن حج امسال که به لطف 
الهی و تالش های فراوان دولت سعودی 
محقق شد را به خادم حرمین شریفین ملک 
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و ولی عهد 
آن محمد بن سلمان تبریک و تهنئت گفت.
به گزارش الشرق االوسط، این هیأت 
در پیام خود که امروز منتشر شد افزود: 
دولت و ملت پادشاهی عربی سعودی خدمت 
به حرمین شریفین را افتخاری بس بزرگ 
همه  راستا  همین  در  بنابراین  دان��د  می 
امکانات مادی و انسانی را برای مهمانان 

سرزمین وحی بسیج می کند. 
است:  آم��ده  همچینین  پیام  ای��ن  در 
عملیاتی کردن طرح های کالن و توسعه 
های پی در پی در حرمین شریفین و مشاعر 
مقدس نشانگر اهمیت این اماکن و همچنین 

زائران آنها برای دولت سعودی است. 
از خداوند متعال خواست  این هیأت 
تا به دولت خادم حرمین شریفین به دلیل 
حج،  مقاصد  از  نگهداری  و  نگهبانی 
و  ام��ن  فضایی  ساختن  فراهم  همچنین 
راحت برای حجاج و جلوگیری از هرگونه 
کارشکنی در خدمات رسانی به حجاج اجر 

جزیل عنایت کند.

مکه مکرمه : الشرق االوسط

خادم  مشاور  الفیصل  خالد  شاهزاده 
حرمین شریفین، امیر مکه مکرمه و رئیس 
کمیته مرکزی حج، موفقیت برگزاری مراسم 
حج امسال )1439ه�( را به خادم حرمین 
آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  ملک  شریفین 

سعود، تبریک گفت.
الشرق االوسط، شاهزاده  به گزارش 
خادم  به  کتبی  پیامی  طی  الفیصل  خالد 
حرمین شریفین نوشت: »با کمال مسرت، 
آمیز موسم حج  پایان موفقیت  به مناسبت 
امسال که به لطف هللا تعالی و با پیگیری و 
حمایت تان، صورت گرفت؛ مراتب تبریکات 
خود را خدمت تان تقدیم می دارم، به فضل 
هللا متعال حجاج بیت هللا الحرام مناسک حج 
امسال را در سایه ی امکانات مادی و بشری 
بخش های مختلف امنیتی و خدماتی دولتی 
و غیر دولتی با موفقیت به انجام رساندند«.
تکامل  خ��الل  »از  ک��رد:  اضافه  وی 
ارگان های  منظومه تالش های مخلصانه 
مختلف خدمت رسانی در حج، توانایی های 
این مناسبت  شهروند سعودی در مدیریت 
بزرگ که در سطح جهان بی مانند است 
تعالی کشور عزیزمان را  یافت. هللا  تبلور 
که پیام آن صلح و اسالم متسامح می باشد؛ 
به حرمین شریفین و زائران  برای خدمت 
این دو مکان مقدس افتخار بخشیده است«.

در ادامه پیام تبریک امیر مکه به خادم 

آمده است: »تالش های  حرمین شریفین 
شریفین،  حرمین  به  خدمت  در  مبارکتان 
رهبری حکیمانه و درایت تان را به تمامی 
عربی  پادشاهی  که  نمود  ثابت  جهانیان 
سعودی برای اسالم و مسلمانان خدمات 

برتری انجام خواهد داد«.
پیام خود آورده است:  پایان  وی در 
با گذشت هرسال  الحرام  »حجاج بیت هللا 
شاهد توسعه های روز افزون پروژه های 
گسترش حرم مکی و مشاعر مقدسه و فراهم 
نمودن تمامی نیازهای حجاج و عمره گزارن 

برای انجام سهل عبادات شان هستند«.

مکه مکرمه : الشرق االوسط

ط��رح ش��ی��رخ��وارگ��اه ه��ا و 
در  حج  موسم  ه��ای  مهدکودک 
مکه مکرمه با ارائه برنامه های 
آموزشی و پرورشی به کودکان و 
نوزادان خانواده های حجاج در 9 
مرکز و طی 7 شبانه روز به کار 

خود پایان داد.
به گزارش الشرق االوسط، 
ای��ن ط��رح شبانه روزی توسط 
اداره کل آموزش مکه مکرمه با 
همکاری وزارت حج و عمره اجرا 

شد. 
م��ع��اون آم��وزش��ی مدیرکل 
آم��وزش منطقه مکه و مسئول 
طرح شیرخوارگاه ها و مهدکودک 
های موسم حج در این باره گفت: 
این طرح از هفتم ذی حجه پس 

الفیصل  خالد  شاهزاده  تائید  از 
مشاور خادم حرمین شریفین و 
امیر منطقه مکه مکرمه کار خود 

را آغاز کرده بود. آمنة بنت محمد 
صالح الغامدي افزود: ثبت نام از 
کودکان و ن��وزادان از دو طریق 

سامانه الکترونیکی وزارت حج 
و عمره و سامانه تلفنی اداره کل 
آموزش مکه صورت پذیرفت. وی 
همچنین گفت: کادر شاغل در این 
طرح پس از آموزش و طی کردن 
دوره های مختلف توانست هزار و 
512 ساعت کار مستمر در روز 
و شب را تجربه کند. عالوه بر این 
جشنی به مناسبت عید قربان نیز 
برای آشناکردن کودکان با فرهنگ 
و سنت ه��ای اصیل اسالمی در 
برگزار  دوستانه  و  شاد  فضایی 
شد. به گفته او این طرح با حضور 
84 مربی زن، همگام با چشم انداز 
2030 پادشاهی عربی سعودی و 
در راستای ارائه خدمات بیشتر به 
حجاج بیت هللا الحرام برگزار شد و 
روز گذشته آخرین کودک نگهداری 

شده تحویل خانواده آن داده شد.

مکه مکرمه : الشرق االوسط

رئیس  السلمی  فهم  بن  مشعل  دکتر 
پارلمان عربی، پایان یافتن موفقیت آمیز 
مراسم حج امسال را به حکومت خادم 
حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود و ولیعهد شان شاهزاده محمد 
تبریک عرض  بن سلمان بن عبدالعزیز، 
از تالش ها و زحمات چشمگیر  نموده، 
تامین زمینه سهل  کشورمان در راستای 

و آسان ادای مناسک حج، تمجید کرد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از 
خبرگزاری رسمی پادشاهی سعودی واس 
دکتر السلمی، رهنمودها و پیگیری های 
م��دوام خ��ادم حرمین شریفین و ولیعهد 
از روند خدمت رسانی به حجاج،  شان، 
حج  وزارت  اندرکاران  دست  زحمات  و 
وعمره، وزارت کشور، و نیروهای امنیتی 
شرکت کننده در موسم حج امسال را در 

موفقیت این مناسب بزرگ، مؤثر عنوان 
کرد.

رئیس پارلمان عربی، همچنین بهبود 
و توسعه روز افزون منطومه پروژه ها 
حجاج  به  عربستان سعودی  خدماتی  و 
امنیتی،  الحرام در زمینخ های  بیت هللا 
سازماندهی، بهداشتی، حمل و نقل و طرح 

های زیربنایی را درخور تحسین خواند.
وی موفقیت سازماندهی و استقبال 
از بزرگترین تجمع بشری در یک محدوده 
و زمان معین را که متعلق به کشورهای 
مختلف، زبان ها و رنگ های مختلف، 
و نژادهای متعدد هستند، نشانه ی غنای 
فرهنگی و تاریخی بی پیشینه ای خواند که 
عربستان سعودی از آن برخوردار است، و 
این همه تالش برای خدمت به این جمعیت 
انبوه تصویر درخشان ارزشهای اسالمی 
تعاون،  رحمت،  ایمان،  اخ��وت،  مانند، 

برابری و ایثار را منعکس می سازد.

راهپيمايى حاجيان در رمى جمرات )واس(

كودكان مسلمان خارجى در مهد كودك موسم حج )واس(

شاهزاده خالد الفيصل امير مکه مکرمه
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وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: دول��ت الکترونیکی راه��ک��اری برای 
جلوگیری از فساد است، اما نمی گذارند 
ک��ه دول����ت ال��ک��ت��رون��ی��ک��ی آن��گ��ون��ه ک��ه باید 

پیش برود.
ب���ه گ������زارش ال���ش���رق االوس������ط محمد 
ارت���ب���اط���ات  ج������واد آذری ج���ه���رم���ی وزی������ر 
ت���وی���ی���ت���ی  ف��������ن��������اوری اط��������الع��������ات در  و 
ن��وش��ت: دول���ت الکترونیکی ه��م معنا با 
م��ک��ان��ی��زاس��ی��ون ام����ورات داخ��ل��ی س��ازم��ان 
ها یا ایجاد یک وب سایت اطالع رسانی 
ی��ا اح���داث مرکز داده و خرید تجهیزات 
گ��ران قیمت سخت اف��زاری ب��رای دستگاه 
ه���ا )ک����ه خ����ود ف���س���ادی دی���گ���ر ب���ه ح��س��اب 
م��ی آی��د( نیست. ات��ص��ال ف��رآی��ن��ده��ای بنی 
دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر 
یکدیگر مطلوب نظر است. وی همچننی 
با هشتگ #گزارش_به_مردم اعالم آمادگی 

کرده که »اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، 
ای��ن فرآیندهای مافیاپرور و  به تشریح 
ام���ض���اه���ای ط���الی���ی ف���س���ادزا پ���رداخ���ت���ه و 
ب��رای م��ردم توضیح ده��م، چگونه دولت 
ب���رای جلوگیری  ال��ک��ت��رون��ی��ک��ی راه���ک���اری 
از فساد اس��ت و چ��را دول��ت الکترونیکی 

آنگونه که باید پیش نمی رود. « جهرمی 
با این وجود به کسانی که مانع از اجرای 
طرح دولت الکترونیکی می شوند اشاره 
ای نکرده و نگفته است که چرا تا کنون 
این طرح حتی در وزارتخانه متبوع وی 

اجرایی نشده است.

لندن : }الشرق االوسط{

س���خ���ن���گ���وی ه��ی��ئ��ت رئ���ی���س���ه م��ج��ل��س از 
حضور رئیس جمهور برای پاسخگویی به 

سواالت نمایندگان در مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه 
م���ج���ل���س ب�����ا ب����ی����ان ای���ن���ک���ه ح���س���ن روح����ان����ی 
رئیس جمهور طی نامه ای به قوه مقننه زمان 
حضور خود در مجلس برای پاسخ گویی به 
سئوال نمایندگان را اعالم کرد، گفت: در این 
نامه ذکر شده که رئیس جمهور روز سه شنبه 
هفته جاری )۶ شهریور( در مجلس حضور 

پیدا می کند.
به نوشته تسنیم، علی الریجانی رئیس 
مجلس ش��ورای اس��الم��ی ۱۰ م���ردادم���اه س��ال 
جاری در جلسه علنی پارملان طرح سوال از 
رئیس جمهور را با ۸۰ امضاء اعالم وصول 

کرد.
سوال از رئیس جمهور ۵ محور اساسی 
شامل؛ عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق 
کاال و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم 
اق�����دام ش��ای��س��ت��ه دول����ت درب������اره ک��اه��ش ن��رخ 
بیکاری، رک��ود اقتصادی شدید چند ساله، 
ن��رخ ارز خارجی و کاهش  اف��زای��ش شتابان 

شدید ارزش پول ملی دارد.
از س��وی دی��گ��ر محمد ج���واد کولیوند« 
درمورد تقاضای استیضاح وزیر کشور که 

برای بررسی به کمیسیون شوراهای مجلس 
ارجاع شده بود، اظهارداشت: این کمیسیون 
س���ه ش���ن���ب���ه گ���ذش���ت���ه ج���ل���س���ه ای ب����ا م���وض���وع 
ب��ررس��ی استیضاح وزی���ر ک��ش��ور ب��ا حضور 
 ع��ب��دال��رض��ا رح���م���ان���ی ف��ض��ل��ی ب����رگ����زار ک���رد.
وی با بیان این که در این جلسه نمایندگان 

متقاضی استیضاح و وزی��ر کشور دالی��ل و 
توضیحات خ��ود را مطرح ک��ردن��د، تصریح 
ک�����رد: ش���م���اری از ن��م��ای��ن��دگ��ان م��ت��ق��اض��ی از 
پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدند لذا 
با توجه به اقناع این نمایندگان، امضاهای 

استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاد.

وأذن في الناس بالحج

وزیر ارتباطات: فرآیندهای مافیاپروری مانع اصلی توسعه دولت الکترونیک

نامه روحانی به مجلس: ۶ شهریور برای پاسخ به 
سوال منایندگان به خانه ملت می آیم

معاون حقوقی رئیس جمهور:  نمی توان پیروزی ایران 
را در دعوای  حقوقی علیه آمریکا تضمنی نمود

لندن : }الشرق االوسط{

معاون حقوقی رئیس جمهور ایران با اشاره به دعواهای اقامه شده از سوی 
ایران علیه آمریکا در دیوان بنی املللی الهه عنوان کرد که علی رغم استنادات ایران 

اما هیچ تضمینی نیست که دیوان رایی به سود ایران بدهد.
ب��ه گ����زارش ال��ش��رق االوس����ط لعیا ج��ن��ی��دی در گ��ف��ت وگ��و ب��ا خ��ب��رن��گ��ار سیاسی 
ایلنا، درخصوص طرح دعوای ایران از امریکا در دیوان بنی املللی دادگستری گفت: 
جمهوری اسالمی ایران دو شکایت را از ایاالت متحده امریکا در دیوان بنی املللی 
دادگ��س��ت��ری م��ط��رح ک���رده ب��ود ک��ه در یکی از ای��ن دو دع���وا رئ��ی��س دی���وان بنی املللی 
دادگستری به وزیر دادگستری امریکا نامه ای را نوشت و در آن، درخواست شد تا 

وضعیت موجود حفظ شود
این عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به احتمال عدم تبعیت دادگاه های امریکا 
از حکم دیوان بنی املللی دادگستری اظهار داشت: ممکن است دادگاه های امریکایی از 
این قاعده اطاعت نکنند و دستور اجرا بدهند و همنی احتمال )عدم اجرای احکام 
مربوط به ایران( را هم نسبت به دادگاه های امریکایی می دهیم ولی چون حکم دیوان 
بنی املللی دادگستری است منجر به مسئولیت بنی املللی برای امریکا خواهد شد. 

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که برخی ها مدعی هستند 
پیمان مودت که مبنای شکایت ایران از امریکا در دیوان الهه است، دیگر اعتبار 
ندارد و قابل استناد نیست، خاطرنشان کرد: پیمان مودت با آنکه در سال ۱۹۵۵ 
میالدی میان ایران و امریکا به امضا رسیده و با وجود آنکه حدود چهل سالی 

است که دو کشور با یکدیگر رابطه ندارند، همچنان معتبر است. 
جنیدی درب���اره احتمال و شانس پ��ی��روزی ای���ران در ای��ن دع���اوی ی���ادآور شد 
قضاوت نهایی با مرجع رسیدگی کننده است و کسی از قبل نمی تواند پیروزی در 

دعاوی حقوقی را تضمنی کند. 

فشار سنا به شرکت ها برای پاک سازی 
محتواهای مرتبط با ایران

لندن : }الشرق االوسط{

به گ��زارش الشرق االوس��ط پایگاه خبری »نیوز۱۸« هند، در بخش فناوری 
خود با اشاره به بسته شدن تعداد قابل توجهی اکانت در شبکه های اجتماعی 
ای���ران و  ارائ���ه کمپنی های حامی  ات��ه��ام  ب��ه  فیس بوک، توییتر، گوگل و یوتیوب 
فلسطنی ن��وش��ت: ب��ه ط���ور م��ع��م��ول ک��م��پ��ان��ی ه��ای ف��ن��اوری ب��ه ه��ر آن��چ��ه اط��الع��ات 
ی��ا تایید نشده باشد و در پلتفورم شبکه های اجتماعی بازنشر  غیرصحیح 
شود، واکنش نشان می دهند؛ اما این بار، واکنش آنها متوجه اکانت هایی بوده 

که به نوعی به ایران مرتبط بوده اند.
این رسانه هندی با طرح این سوال که چرا کمپانی های فناوری ناگهان تا این 
اندازه فعال شده اند، نوشت: »به این کمپانی ها برای پاکسازی پلتفورم هایشان 
ف���ش���ار آورده ش����ده اس�����ت. در م����اه س��پ��ت��ام��ب��ر ک��م��ی��ت��ه اط���الع���ات س��ن��ا ق�����رار اس��ت 
کمپانی های فناوری را برای پاسخ به برخی سواالت درباره اقدامات انجام شده 
جهت جلوگیری از انتشار آنچه اخبار جعلی خوانده می شود، بازخواست کند.«
چند روز پیش گوگل در خبری اعالم نموده ۳۹ کانال که به جمهوری اسالمی 
ایران وابسته بوده را در یوتیوب بسته است. عالوه بر این، ۶ اکانت بالک و ۱۳ 
اکانت در گوگل پالس هم بسته شده و فیسبوک نیز برخی صفحات مرتبط با 

ایران را تعطیل کرده است. 
گفتنی اس��ت تنها یکی از پیج های فیس بوک ک��ه بسته ش��ده، بیش از ۱۵۵ 
هزار فالوئر داشته و این اکانت های آنالین تقریبا ۶ هزار دالر برای تبلیغات در 

فیس بوک و اینستاگرام پرداخت کرده بودند.

حسن روحانی رئیس جمهور )فرانس پرس(
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سفر حج؛ تصویرگری یک سفر مقدس

وأذن في الناس بالحج

شرق شناسان حج را به صورت نوشتار گزارش کردند و تصویرگران با عکسهای خود
مکه مکرمه: الشرق االوسط

شرق شناسان: 
مستند سازی نوشتاری

ای�����ن�����ک�����ه س�����ف�����ر ح�������ج ده ه���ا  ب�������ا 
ب��ه سمت خ��ود کشاند  مستشرق را 
و م���ا ش���اه���د ن��وش��ت��ه ه���ای���ی ن����اب از 
ب���زرگ در توصیفو  ش���رق ش��ن��اس��ان 
م��س��ت��ن��د ن���گ���اری ح���ج ب�����وده ای����م ام��ا 
در ح���وزه ع��ک��س و ت��ص��وی��رگ��ری ای��ن 
عکاسان ع��رب بودند از همان ابتدا 
معروفترین لحظه های حج را شکار 

کردند.
م���������وس���������م ح�����������ج ه����م����ی����ش����ه  در 
ای��ت��ال��ی��ا، بریتانیا،  مستشرقانی از 
پ��رت��غ��ال و دی��گ��ر کشورهای  هلند و 
غ���رب���ی وج�����ود داش��ت��ن��د ک���ه ب���ه دل��ی��ل 
عاقه شخصی به دی��ن اس��ام یا به 
دل��ی��ل م��ام��وری��ت ه���ای رس��م��ی از راه 
خشکی و دری���ا ع���ازم ج��زی��رة العرب 
می شدند و همه مشاهدات خود از 
ح��ج��اج، م��ن��اس��ک ح��ج و خطرهایی 
ک��ه ب��ه ج���ان م��ی خ��ری��دن��د و م��ردم��ان 
شهرهای سعودی و حرفه هایی که 
آن��ه��ا مشغول ب��ودن��د را ثبت می  ب��ه 

کردند. 
اغلب ای��ن نوشته ها علی رغم 
ت���م���ام اه���م���ی���ت ت���اری���خ���ی ک����ه دارن�����د 
ام�����ا چ���ی���زی ب����ه ح���اف���ظ���ه م��س��ت��ن��دی 
از  ک��ه جهانگردان ع��رب و مسلمان 
زم����ان ن��اص��ر خ��س��رو در س����ال 442 
هجری گرفته تا سفرنامه های ابن 
جبیر اندلسی)شرح سفر حج سال 
گ���ران���ادای اسپانیا  از  578 ه��ج��ری 
ت���ا ج������ده(، س��ف��رن��ام��ه اب����ن ب��ط��وط��ه 
)ش���رح سفرنامه ح��ج س��ال 726( و 
عبدالقادر جزائری )شرح سفرنامه 
حج س��ال 1241 ه/ 1825م.( اضافه 
نکرده و صرفا به مستند سازی حج 
از دید شرق شناسان غیر مسلمان 
ب��ه ع��ن��وان ن��اظ��ر ب��ی��رون��ی پ��رداخ��ت��ه 

است.
از میان این سفرنامه ها کتاب 
)حج به سوی مکه مکرمه( نوشته 
ت��اك��ی��ش��ي س���وزوك���ي ک���ه ک��ت��اب��خ��ان��ه 
ملك عبد العزیز آن را با عنوان )یک 
ژاپنی در مکه( چاپ کرده، جزئیات 
سفر خ��ود در س��ال 1938 به حج را 
نگاشته اس��ت و م��ی ت��وان��د یکی از 
بهترین مستندنگاری ه���ای ش��رق 
شناسانه برای شناخت شرایط حج 
و جغرافیای اجتماعی مکه و دیگر 

شهرها انگاشته شود..

دوربنی ابزار ثبت 
حج می شود

س���ف���رن���ام���ه  ک�����ه  دوران  آن  ام�������ا 
نویسان به نوشنت و توصیف بسنده 
می کردند تمام شد و دوربنی در سال 
های پایانی قرن 19 به عنوان ابزاری 
برای ثبت وقائع حج مورد استفاده 
قرار گرفت. این عکس ها برجستگی 
و اهمیت خاصی به دلیل ثبت عتبات 
م��ق��دس، مناظر طبیعی و وضعیت 
ساکنان مکه و مدینه پیدا کردند و 
ام���روزه ی��ک منبع ف��وق ال��ع��اده ب��رای 
شناخت زندگی و زمانه مردمان آن 
روز و ش��ی��وه گ����زاردن ح��ج ب��ه شمار 

می آیند.
ع����ک����اس����ان ه���م���چ���ون س���ف���رن���ام���ه 
ن���وی���س���ان س��ع��ی م���ی ک���ردن���د ت��رت��ی��ب 
زم��ان��ی حرکت حجاج از کشورهای 
خ������ود ت����ا رس����ی����دن ب����ه ع���رب���س���ت���ان و 

ب����ه ت��ص��وی��ر  ادای م���ن���اس���ک ح����ج را 
بکشاند. آنها عاوه بر این وضعیت 
ش����ه����رون����دان و س���اک���ن���ان ش��ه��ره��ای 
ب��ه تصویر می  مکه و مدینه را نیز 

کشاندند.
ق��دی��م��ی ت��ری��ن ع��ک��س ه��ا از مکه 
مکرمه و مدینه منوره به سال 1880 
ب���رم���ی گ������ردد ک����ه ت���وس���ط ی����ک اف��س��ر 
م��ص��ری ع��ال��ی رت��ب��ه ب���ه ن���ام »محمد 
صادق بیگ« گرفته شدند. او در سه 
سفر ب��ه ح��ج در س��ال ه��ای 1860 تا 
1880 صدها عکس از دیار مقدس به 
ی��ادگ��ار گ��ذاش��ت��ه و در ق��ال��ب 4 کتاب 
م��ن��ت��ش��ر ک�����رده اس�����ت. ای����ن ک���ت���اب ها 
اکنون در کتابخانه ملک عبدالعزیز 

نگهداری می شوند.  
همچننی ی��ک پ��زش��ک ع��راق��ی به 
نام »عبدالغفار البغدادی« مجموعه 
عکسی از حج 1885 گرفته اس��ت. او 
در همان سال با »سنوک هرگرونگی« 

م��س��ت��ش��رق ه��ل��ن��دی )1857 - 1936( 
دیدار کرده و نتیجه آن یک همکاری 
م��ش��ت��رک ب�����رای م��س��ت��ن��دس��ازی سفر 
حج، چادرهای حجاج و زندگی مردم 
ساکن نزدیک حرم های مقدس با یک 

دوربنی ابتدایی بود.
این عکس ها که شش سال پیش 
در ن��م��ای��ش��گ��اه��ی در دب���ی رون��م��ای��ی 
شدند، بخش مهمی از زندگی مردم 
مکه را به تصویر می کشاند و زنانی 
بدون روبند و مردانی در حال قلیان 

کشیدن را به تصویر کشیده است.
در بنی س��ال ه��ای 1904 و 1908 
»محمد علي أفندي« عکاس مصری 
ط���ی س��ف��ر ب���ه م��ک��ه ص���ده���ا ع��ک��س از 
م���ش���اع���ر و ک���������اروان ه�����ای ح���ج���اج و 
صحراهای عرفات و مزدلفه را ثبت 
کرده است.  در این عکس ها سفر که 
همزمان با حکمرانی عثمانی ها در 
س��ال ه��ای ابتدایی ق��رن بیستم بود، 

خانه ها چسبیده به مسجد الحرام 
نشان داده شدند.  

»ف���������ری���������د ق�����ی�����وم�����ج�����ي ك����ح����ی����ل« 
متخصص ادبیات سفرنامه نویسی 
و »رابرت گراهام« روزنامه نگار این 
ع��ک��س ه���ا را در ک��ت��اب��ی ارزش��م��ن��د و 
جامع تحت عنوان »عکاسی در حج« 

گردآوری کردند.

فیلم ها؛
 تکمیل دوربنی عکاسی

در ک���ن���ار ع���ک���س و ه���م���زم���ان ب��ا 
اب��زاره��ای  پ��ای  پیشرفت تکنولوژی 
دی��گ��ری مانند فیلم ه��ای سینمائی 
و مستند نیز در دوره ه��ای متاخر 
ب��ه ثبت و ضبط سفر ح��ج ب��از شد. 
از م���ی���ان ای����ن ف��ی��ل��م ه���ا م���ی ت�����وان به 
فیلم »راه��ی به مکه« ساخته »جرج 

میچ« کارگردان اتریشی برگرفته از 
کتابی به همنی نام نوشته »لیوبولد 
ف���ای���س« م��س��ت��ش��رق ات��ری��ش��ی اش����اره 
ک��رد. این فیلم داستان اس��ام آوردن 
فایس)محمد اسد( و سفرش به مکه 

را به تصویر می کشد.
ف��ی��ل��م دی����گ����ری ک����ه در ای�����ن ب����اره 
س��اخ��ت��ه ش���د ب���ه ن����ام »س��ف��رن��ام��ه به 
م��ک��ه« ک��ه ب��رگ��رف��ت��ه از س��ف��رن��ام��ه اب��ن 
بطوطه است. این فیلم در 45 دقیقه 
سختی های سفر از مراکش تا مکه به 
وی��ژه سختی های سفر ابن بطوطه 
با ترکیب عکس و فیلم را روایت می 
کند. ای��ن فیلم از عکس ه��ای هوایی 
که با هلیکوپتر در موسم حج 2007 
گ��رف��ت��ه ش���دن���د، ن��ی��ز اس���ت���ف���اده ک���رده 
اس���ت. »ش��م��س ال��دی��ن زی��ن��ون« نقش 
ابن بطوطه را ایفا می کند. »بروس 
نیبور« نیز کارگردانی آن را برعهده 

دارد.

نمايى از رفت وآمد حجاج در مكه )واس( 

یكشنبه 4 شهریور 1397
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بخشی از پرده کعبه
 در نیاوران به منایش درآمد

لندن : »الشرق االوسط«

کاخ اختصاصی نیاوران و موزه 
کتابخانه سلطنتی در طرح نمایش 
ب���رخ���ی از آث������ار ن��ف��ی��س م����خ����ازن ای���ن 
مجموعه فرهنگی تاریخی، بخشی از 
پرده خانه کعبه را به نمایش گذاشت.

به گزارش الشرق االوسط به نقل 
از خ��ب��رگ��زاری ایسنا، مجموعه کاخ 
نیاوران در ادامه طرح نمایشگاه های 
دوره ای و مناسبتی و رونمایِی آثاِر 
موجود در مخازن کاخ؛ همزمان عید 
آث���اری نفیس از گنجینه این  ق��رب��ان، 

موزه ها را به نمایش گذاشت.
ک�����اخ اخ���ت���ص���اص���ی ن�����ی�����اوران ب��ا 
پ���رده خ��ان��ه کعبه  از  نمایش بخشی 
اه�������دا ش������ده در س������ال ۱۳۴۷ ه��ج��ری 
اث�����ر  ش����م����س����ی و ه����م����چ����ن����ن چ������ه������ار 
ن��گ��ارگ��ری ب��ا م��وض��وع��ات م��ذه��ب��ی و 

شمایل نگاری که در مخزن این موزه 
ن��گ��ه��داری م��ی ش��ون��د ب��ه پ��ی��ش��واز ای��ن 

دهه می رود.
براساس یک سنِت قدیمی پس از 
شستشوی کعبه پرده جدید در روز 
نهم ذیحجه )روز عرفه( یک روز قبل 
از عید قربان در زمانی که تقریبًا همه 
ح��ج��اج ب����رای ان��ج��ام ع��م��ل وق����وف در 
عرفات در این سرزمن حضور دارند 
تعویض می شود و پرده سال قبل به 
صورت تکه تکه به سران کشورهای 

اسالمی اهدا می شود.
ب��ازدی��د از این  عالقمندان ب��رای 
دو ن��م��ای��ش��گ��اه م���ی ت���وان���ن���د ت���ا ده��م 
ش��ه��ری��ور از س��اع��ت ۹ ت��ا ۱۸ ب��ه کاخ 
اخ���ت���ص���اص���ی و م��������وزه ک��ت��اب��خ��ان��ه 
سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی 
ن�����ی�����اوران در م����ی����دان ش��ه��ی��د ب��اه��ن��ر 

)نیاوران( مراجعه کنند.

لندن : »الشرق االوسط«

دب���ی���ر ک��م��ی��ت��ه م���رک���زی ش����ورای 
مرکزی مسلمانان آملان ضمن اعالم 
اف��زای��ش شمار حجاج آملانی اظهار 
داشت که در حج امسال بیش از ۱۰ 
هزار نفر از کشور آملان شرکت کرده 

اند.
ب��ه گ����زارش ال��ش��رق االوس����ط به 
نقل از روزنامه دی ولت، »عبدالصمد 
الیزیدی« دبیر کمیته مرکزی شورای 
مرکزی مسلمانان آملان با اعالم خبر 
اف��زای��ش شمار حجاج آملانی خاطر 
ن��ش��ان ک���رد: ح��ض��ور ح��ج��اج از آمل��ان 
در حج امسال بیش از ۱۰ هزار نفر 

است.
وی درب��اره علت افزایش شمار 
حجاج آملانی گفت: چندی اس��ت که 
اتباع خارجی حاضر در آملان برای 
انجام سفر حج به کشورهای خود 
مراجعه نکرده و از آمل��ان راه��ی این 

سفر معنوی می شوند.
ال���ی���زی���دی ب���ا ب���ی���ان ای��ن��ک��ه سفر 

ب��رای آملانی ها هزینه ای بالغ  حج 
بر ۴ ه��زار ی��ورو در بر دارد، اظهار 
داش�����ت: ب���ررس���ی ه���ا ن��ش��ان داده که 
م���س���ل���م���ان���ان م��س��ت��ق��ر در آمل������ان پ��س 

ان��دازه��ای مخصوصی ب��رای انجام 
سفر حج دارند.

ح����ج ی���ک���ی از م��ه��م��ت��ری��ن ف����روع 
دین مسلمانان است که هر ساله در 

آغ���از آخ��ری��ن م��اه ق��م��ری ص���ورت می 
پذیرد و پادشاهی سعودی در این 
چارچوب امسال میزبان 2.3 میلیون 
نفر را برای انجام اعمال حج است..

دو تن از حجاج در مدينه ديروز )فرانس پرس(

شمار حجاج آملانی افزایش یافته است

لندن : »الشرق االوسط«

م���ج���ل���ه آم����ری����ک����ای����ی »ت�����ای�����م » 
ب���رت���ر  ک�����ه م���ع���م���وال ۱۰۰ م���ق���ص���د 
گردشگری را معرفی م��ی کند در 
لیست ت���ازه خ���ود ن���ام چ��ن��د نماد 
ج��ذاب گ��ردش��گ��ری در جهان عرب 

را انتخاب کرده است.
به گ��زارش الشرق االوس��ط به 
ای���ن فهرست،  ت��ای��م  ن��ق��ل از مجله 
مجموعه متنوعی از جاذبه های 
گ��ردش��گ��ری و م����وزه و کتابخانه 
و رستوان و پ��ارک و پل را در بر 
می گیرد که در برنامه ریزی سفر 

نباید از قلم بیفتند.
ت��ای��م ای��ن ام��اک��ن را ب��ه عنوان 
ت������ازه ت���ری���ن م���ق���اص���د ت��وری��س��ت��ی 
معرفی کرده که  سفر را به«تجربه 

ای فوق العاده » تبدیل می کند.
ج����اه����ای گ���ون���اگ���ون در ش��ش 
قاره و ۴۸ کشور جهان از تگزاس و 
فلوریدا گرفته تا دانمارک و چن 
و ویتنام در این فهرست قرار دارد.
م��رک��ز ف��ره��ن��گ��ی ج��ه��ان��ی ملک 
عبد العزیز )اث���راء( و م��وزه لوور 
اب���وظ���ب���ی و ک���ت���اب���خ���ان���ه ق���روی���ن 
تونس و هتل ماریوت مینا هاوس 
ق����اه����ره ه����م ض���م���ن م���ن���اط���ق ب��رت��ر 

گردشگری مجله تایم هستند.
این نشریه درباره نحوه تهیه 
ای���ن ف��ه��رس��ت گ��ف��ت »ای����ن فهرست 
ب������ا ت�����وج�����ه ب������ه ن����ظ����ر س���ن���ج���ی از 
خبرنگاران اعزامی در کشورهای 
جهان و مناطق برتر گردشگری 
از نظر کارشناسان تنظیم شده 
است. انتخاب  این اماکن، جداگانه 
و بر مبنای عواملی مثل کیفیت 
ن���وآوری و پایداری  و مدرنیته و 
و تاثیر گذاری انجام گرفته است.
گ��ف��ت��ن��ی اس���ت م��رک��ز فرهنگی 

جهانی ملک عبد العزیز از بخش 
ه��ای گوناگونی مثل سالن ۱۶۰۰ 
م��ت��ر م��رب��ع��ی ب����رای ف��ع��ال��ی��ت ه��ای 
مهم هنری و فرهنگی و م��وزه با 
منظره پانورامایی تشکیل شده 

است.
این م��وزه به منظور آشنایی 
با فرهنگ سعودی در طول تاریخ 
ایجاد شده که ۴ نمایشگاه هنری 

را در برمی گیرد.
آژان��س فضایی  تصویری که 
اروپ������ا ب�����رای ت��ب��ری��ک ع��ی��د ق��رب��ان 

منتشر کرد
مکه مکرمه : الشرق االوسط

آژان�����������س ف����ض����ای����ی اروپ�����������ا ب��ا 
ت�����ص�����وی�����ری در ش��ب��ک��ه  ان�����ت�����ش�����ار 
اجتماعی خ��ود، عید قربان را به 
تمام مسلمانان جهان تبریک گفته 

است.
به گ��زاش الشرق االوس���ط  به 
ن��ق��ل از خ���ب���رگ���زاری دان��ش��ج��وی��ان 
ایران، آژانس فضایی اروپا در روز 
عید قربان با انتشار تصویری که 
ی��ک ف��ض��ان��ورد ای��س��ت��گ��اه فضایی 

ب���ن امل��ل��ل��ی از ش��ه��ر م��ک��ه ب���ه ثبت 
رس���ان���ده، ع��ی��د ق��رب��ان را ب��ه تمام 

مسلمانان جهان تبریک گفت.
این تصویر جالب از شهر مکه 
 Thomas( »توسط »توماس پسکی
ف��ران��س��وی  ف���ض���ان���ورد   )Pesquet
آژان��س فضایی اروپ��ا از ایستگاه 
فضایی بن املللی ثبت شده است.
در ای�����ن ع���ک���س ج���ال���ب ت��وج��ه 
که از ارتفاع چندصد کیلومتری 
گ����رف����ت����ه ش��������ده اس��������ت ش����ه����ر م��ک��ه 
مکرمه به تصویر کشیده شده و 

م��س��ج��دال��ح��رام ی��ا خ��ان��ه خ��داون��د، 
بزرگ ترین مسجد جهان اسالم و 
قبله گاه مسلمانان در مرکز عکس 

قرار دارد.
گ����ف����ت����ن����ی اس����������ت پ�����ادش�����ه�����ای 
س��ع��ودی در م��وس��م ح��ج ک��ه ب��رای 
م��س��ل��م��ان��ان م���ق���دس ت���ری���ن تجمع 
م����ح����س����وب م�����ی ش�������ود ه�����ر س���ال���ه 
میزبان میلیون ها مسلمان است 
که از سراسر جهان به زیارت خانه 
خدا می آیند تا یکی از بزرگ ترین 

اجتماعات بشری را شکل دهند.

برتر  مركز فرهنگی ملک عبد العزیز در میان 100 مقصد 

 کتابخانه قروينی تونس  مرکز فرهنگی جهانی ملک عبد العزيز )اثراء( 

فهرست مجله تایم از 100 مقصد برتر گردشگری:
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 1400 ت��ه��ران  ب��رق  مصرف 
مگاوات کمتر از تولید است

لندن : الشرق االوسط

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی گفت: اکنون 1400 مگاوات کسری تولید 

نسبت به مصرف برق در تهران وجود دارد.
به گزارش الشرق االوسط به نقل از خبرگزاری 
ای���رن���ا »م��ح��س��ن ط��رزط��ل��ب« روز ش��ن��ب��ه در حاشیه 
بازدید رضا اردکانیان وزیر نیرو از واحدهای اول 
و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، 
اف���زود: ب��ر اس��اس پیش بینی ه��ای ان��ج��ام ش��ده، تا 
پ��ای��ان ب��رن��ام��ه ش��ش��م ت��وس��ع��ه )س���ال 1400( کسری 
تولید نسبت به مصرف تهران به سه ه��زار و 400 

مگاوات می رسد.
وی ادامه داد: این کسری در پایان برنامه هفتم 
توسعه )1400 تا 1405 خورشیدی( به پنج هزار و 
400 مگاوات می رسد که باید بخشی از این کسری را 
با به مدار آمدن کامل نیروگاه پرند و نیروگاه های 

رودشور و ساوه جبران می شود.
م��دی��رع��ام��ل ش��رک��ت ب���رق ح���رارت���ی اض��اف��ه ک��رد: 
در کنار افزایش ظرفیت تولید، امیدواریم مدیریت 
مصرف نیز به تامنی پایدار برق تهران در سالهای 

آینده کمک کند.

یورونیوز: 53 شرکت خارجی از بازار ایران خارج شده اند
لندن: الشرق االوسط 

ش���م���ار ش���رک���ت ه���ای���ی ک���ه ت��ح��ت ت��اث��ی��ر 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه اقتصاد 
ای����������ران، از ب���������ازار ای���������ران خ��������ارج ش������ده ی��ا 
ق��رارداده��ای خود با صنایع این کشور را 

لغو یا تعلیق کرده اند به ۵۳ مورد رسید.
ب��ه گ����زارش ال��ش��رق االوس����ط ب��ه ن��ق��ل از 
یورونیوز، در پی خروج یکجانبه آمریکا از 
توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران 
و بازگشت موج تحریم های متوقف شده 
ای���ران، تاکنون ۵۳ شرکت  ای��م کشور علیه 
ب��نی امل��ل��ل��ی اروپ���ای���ی، آس��ی��ای��ی و آمریکایی 
ب���ازار ای���ران را ت��رک ک��رده ان��د و ی��ا فعالیت 

خود را به حالت تعلیق درآورده اند.
این شرکت ها در ۸ صنعت عمده ایران 
از جمله نفت، حمل و نقل، خ��ودرو، بانک 
ب��رق، هواپیمایی، معدن و فلزات  و بیمه، 
و فناوری ارتباطات فعال بوده اند. در این 
میان صنعت نفت ایران باالترین سهم را از 
تعداد این شرکت ها داشته و صنایع حمل 
و نقل و خ��ودرو در رتبه های دوم و سوم 

قرار گرفته اند.
از میان ۵۳ شرکت از ۲۱ کشور جهان، ۹ 
شرکت فرانسوی و ۸ شرکت آملانی بوده اند 

که در مقایسه با سایر کشورها باالترین 
سهم را در توقف مناسبات اقتصادی با 
ایران داشته اند. در این میان تنها ۲ شرکت 
آمریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک حضور 

داش��ت��ن��د. ب��نی ک��ش��وره��ای آس��ی��ای��ی ه��م در 
م��ج��م��وع ۱۱ ش���رک���ت از ک���ش���وره���ای ه��ن��د، 
کره جنوبی، ژاپ��ن و ت��ای��وان ب��ازار ای��ران را 

ترک کرده اند.

بنابراین اکثر شرکت هایی مناسبات 
خ����ود ب���ا ای�����ران را ل��غ��و ی���ا م��ع��ل��ق ک���رده ان���د 
در ق����اره اروپ����ا ق����رار دارن����د ک��ه ج��غ��راف��ی��ای 
پراکندگی و اسامی آنها در نقشه زیر قابل 

مشاهده است.
در م���ی���ان ک���ش���وره���ای آس��ی��ای��ی چ��ه��ار 
شرکت هندی از جمله دو بانک ایندوس 
ای��ن��د و ی���و س���ی او و دو ش��رک��ت ف��ع��ال در 
صنعت نفت ب��ه ن��ام ه��ای ن��ارای��ا ان���رژی و 
ریالینس ترجیح داده اند با منافع خود در 
ای��ران خداحافظی کنند. شرکت های  ب��ازار 
خ����ودروس����ازی ک��ی��ام��وت��ورز و ه��ی��ون��دای��ی 
ک��ره ج��ن��وب��ی و ش��رک��ت دای��ل��ی��م ای����ن ک��ش��ور 
ای��ران فعال  نیز که در بخش پاالیشگاهی 
ب��ود، ترجیح داده ان���د تا همکاری خ��ود با 

طرف های ایرانی را معلق کنند.
ه��م��چ��ن��نی دو ش���رک���ت ژاپ����ن����ی م������زدا و 
اینپکس و یک شرکت حمل و نقل دریایی 
تایوانی به نام اورگرین ارتباط اقتصادی 

مستقیم خود با ایران را قطع کرده اند.
بدین ترتیب در کمتر از ۲۰ روز پس 
بازگشت موج اول تحریم های آمریکا علیه 
اق��ت��ص��ادای��ران ۵۳ شرکت بنی املللی رواب��ط 
اقتصادی خود با ایران را متوقف یا معلق 
ک���رده ان���د. آم��ری��ک��ا ام��ی��دوار اس��ت ت��ا ش��روع 
موج دوم تحریم های این کشور که شامل 
بخش بانکی و خرید نفت ایران می شود، 
شمار بیشتری از شرکت ها را برای پایان 
دادن به فعالیت در بازار ایران مجاب کند.

مجمع تشخیص: اصالح قانون مبارزه با پولشویی مغایر سیاست  نظام
لندن : الشرق االوسط

ه�������ی�������ات ع�������ال�������ی ن��������ظ��������ارت م���ج���م���ع 
ت��ش��خ��ی��ص م��ص��ل��ح��ت ن���ظ���ام ب��ن��ده��ای��ی 
از الی����ح����ه اص�������الح ق����ان����ون م�����ب�����ارزه ب��ا 
پولشویی را مغایر سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی 

تشخیص داد.
ب��ه گ���زارش ال��ش��رق االوس���ط ب��ه نقل 
از رواب�������ط ع���م���وم���ی م��ج��م��ع ت��ش��خ��ی��ص 
م��ص��ل��ح��ت ن���ظ���ام، ه��ی��ات ع��ال��ی ن��ظ��ارت 
مجمع صبح شنبه به ریاست محسن 

رضایی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که به منظور بررسی 
مغایرت های الیحه اصالح قانون مبارزه 
ب��ود، نخست  با پولشویی تشکیل شده 
گزارش تطبیق این الیحه با سیاست های 
ن��ظ��ام از س��وی کمیسیون اقتصاِد  کلی 
کالن، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظا ارائه شد 
و سپس اعضای هیات مواد و بندهای 

این الیحه را مورد بررسی قرار دادند.
ب�����ر اس��������اس ای�������ن گ�����������زارش، پ�����س از 
اظهارنظرهای موافق و مخالف و نیز 
بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی 

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ارائه شد با رای اعضای 
هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 
1، ماده 4 و 8 )7 مکرر( و نیز ماده 5 این 
الیحه مغایر سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست 
ه���ای ک��ل��ی ام��ن��ی��ت اق��ت��ص��ادی تشخیص 

داد.
ت��ش��خ��ی��ص مصلحت  دب���ی���ر م��ج��م��ع 
ن���ظ���ام در ای����ن ج��ل��س��ه ب���ه رون�����د ب��ررس��ی 

م����غ����ای����رت ه������ای ل�����وای�����ح و ط������رح ه�����ا ب��ا 
س��ی��اس��ت ه���ای ک��ل��ی ن��ظ��ام اش����اره ک���رد و 
گفت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از 
طریق ش��ورای نگهبان به مجلس اعالم 

می شود.
رض��ای��ی ت��ص��ری��ح ک����رد: اع����الم ع��دم 
ی��ا مغایرت م���واد و بند هایی  انطباق 
از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال 
ت��ص��وی��ب م��ج��ل��س ش�����ورای اس���الم���ی به 
معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس 

از اعالم مغایرت ها، هیات عالی نظارت 
ک��م��ی��س��ی��ون ه����ای م��ج��م��ع تشخیص  و 
مصلحت و مجلس شورای اسالمی در 
یک فرآیند تعاملی و با برگزاری نشست 
ه��ای مشترک نسبت ب��ه اص��الح م��وارد 

مغایرت اقدام می کنند.
گفتنی اس���ت دول���ت اص����رار زی���ادی 
ب��ر تصویب ای��ن ق��ان��ون داش��ت��ه و آن را 
ع��ن��ص��ری الزم ب���رای ادام����ه ه��م��ک��اری با 

بانک های جهان می داند.

خانمى ايرانى روبروى يك آژانس مسافرتى ديروز )فرانس پرس(

تصويرى كه سايت مجمع تشخیص مصلحت نظام از جلسه ديروز منتشر كرد 
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مکه مکرمه : الشرق االوسط

ی���ک���ی از چ����ادره����ای  ی����ک رف���ت���گ���ر در 
پ��س��م��ان��د ه��ا را در دو  ح��ج��اج در م��ن��ی، 
سبد جداگانه تفکیک می کند؛ یکی برای 
پ��س��م��ان��ده��ای ارگ��ان��ی��ک و دی��گ��ری ب��رای 
شیشه ها و بسته های پالستیکی. این 
کار به عنوان بخشی از یک پروژه زیست 
محیطی صورت می گیرد که حج را تبدیل 

به دوستدار محیط زیست می کند. 
چادر مامونیه که مخصوص حجاج 
سعودی و حجاجی است که در سعودی 
اقامت دارند؛ یکی از معدود چادرهایی 
است که در این موسم، ایده طرح زیست 
محیطی حج دوستدار محیط زیست در 

آن آزمایش می شود. 
حدود 30 سطل در این چادرها قرار 
داده شده است که نیمی از آنها سیاه و 
مخصوص پسماندهای ارگانیک است 
و ن��ی��م��ی دی��گ��ر آب���ی ب����وده و مخصوص 
غ���ی���ره  و  آب  ب����ط����ری ه����ای  و  شیشه ها 

می باشد. 

حج؛ یک چالش جلستیک

ح�����ج ب��������رای م����ق����ام����ات س�����ع�����ودی ک��ه 
حرکت حجاج را هماهنگ می کنند و بر 
نظافت مکان ها اشراف دارند، به عنوان 
بزرگترین چالش مدیریتی و لوجستیک 
م��ح��س��وب م��ی ش��ود و آن ه��ا ط���رح هایی 
برای مدیریت این چالش بر طبق چشم 
انداز 2030 در دست اجرا و برنامه ریزی 
دارن�����د ک���ه ب���ه گ��ف��ت��ه م��س��ئ��والن آن ک��ش��ور 
ت��وان پذیرایی از حجاج و عمره گ��زاران 
را به چند برابر میزان موجود یعنی به 

ساالنه 30 میلیون نفر خواهد رساند. 
حاال اما حضور بیش از 2 میلیون 
حاجی در موسم حج امسال در پادشاهی 
سعودی، حفظ نظافت اماکن مقدس را 
تبدیل به چالشی زیست محیطی برای 
مقامات سعودی کرده است که سعی در 

ارائه راه حل برای برای آن دارند. 
رفتگرانی با لباس سبز به صورت 
24 ساعته در موسم حج به جارو کردن 
خیابان ها مشغول هستند و دورریزهایی 
ه���م���چ���ون ب����ط����ری ه����ای پ���الس���ت���ک���ی آب و 
گ���ازدار را از  شیشه های نوشیدنی های 

راه ها جمع می کنند. 
ب��ر اس��اس اذع���ان مقامات سعودی، 
این چالش به خاطر ازدح��ام جمعیت و 
انباشته شدن پسماندها همچنان ادامه 

دارد. 
محمود الساعاتی معاون مدیر کل 
ام���ور نظافت در ش��ه��رداری مکه مکرمه 
به خبرگزاری فرانس پرس می گوید که 
حوزه او در زمینه نظافت در موسم حج 
ب���ا چ���ال���ش ه���ای زی�����ادی از ج��م��ل��ه ت��ول��ی��د 

انبوه پسماندها و انباشته ش��دن آنها 
روبرو است. 

از دیگر جمله مشکالتی که این حوزه 
با آن مواجه است شرایط بد آب و هوایی، 
تعدد ملیت ها و جمعیت زیاد به اضافه 
ج��اب��ج��ای��ی مستمر ح��ج��اج از ج��ای��ی به 

جای دیگر است. 
ح����ج ی���ک���ی از ب���زرگ���ت���ری���ن ت��ج��م��ع��ات 
س��االن��ه ب��ش��ری در دن��ی��ا و یکی از ارک��ان 
پنجگانه اسالم است و فرد مسلمان در 
صورت استطاعت، در طول زندگی خود، 

حداقل یکبار باید آن را بجا بیاورد. 
ال���س���اع���ات���ی اش��������اره م���ی ک���ن���د ک����ه در 
موسم حج گذشته 42 هزار تن پسماند 
تولید شد و 13 ه��زار کارگر خدماتی و 
نیروهای ناظر بر آنها در موسم حج در 
حال فعالیت بوده اند تا این پسماندها 

را جمع آوری و مدیریت کنند. 

مدیریت پسماند در طرح چشم انداز 2030 :

ان��داز 2030 که پیشنهاد  ط��رح چشم 
آن را ولی عهد سعودی شاهزاده محمد 

ب���ن س��ل��م��ان در راس���ت���ای ع���دم واب��س��ت��گ��ی 
اقتصاد این کشور-که بزرگترین اقتصاد 
خاورمیانه اس��ت- به نفت مطرح ک��رد تا 
در منابع درآمدی کشور تنوع ایجاد شود 
ای��ن منابع، گردشگری مذهبی  از  و یکی 
است که ساالنه با جذب 6 میلیون حاجی 
و 30 میلیون عمره گزار سعی در تقویت 

آن می شود. 
ال��س��اع��ات��ی اظ���ه���ار ک����رد ک���ه م��ق��ام��ات 
سعودی سعی بر کاهش میزان پسماندها 
و تقلیل آنها ب��ه ی��ک س��وم ت��ا س��ال 2030 

دارند. 
گ�����ف�����ت دی���������ن اس�������الم  وی ه����م����چ����ن����ن 
مسلمانان را به عدم اسراف و زیاده روی 
ت��ش��وی��ق م��ی ک��ن��د و ای����ن م���ی ت���وان���د پ��ای��ه 
ای خوب ب��رای انجام اقداماتی ف��ردی در 
راستای کاسنت از میزان تولید و انباشت 
پسماند از سوی حجاج در ایام حجباشد.

ط������رح ح�����ج س���ب���ز ک�����ه از ام�����س�����ال در 
تعداد محدودی از چادرهای مشعر منی 
اج��را ش��د؛ در راس��ت��ای پ���روژه ای اس��ت که 
ه���دف از آن ارائ����ه چ��ادره��ای��ی دوس��ت��دار 
محیط زیست به حجاج در جهت کاهش 

پسماندها  می باشد. 
ح���ات���م م��وم��ن��ه م���دی���ر ک���ل چ���ادره���ای 
مامونیه که 20 سال است در زمینه حج 
و ع��م��ره فعالیت م��ی ک��ن��د، پ��س از اش���اره 
به اینکه شرکت او بعد از مطلع شدن از 
این طرح از طریق موسسه پژوهشی حج 
اق���دام به  و عمره خ��ادم حرمن شریفن، 
اجرای آن کرده است، می گوید ایده اجرای 
چادرهای دوستدار محیط زیست جهت 

حفظ قداست مکان برای ما مهم است
وی اظهار می کند که چادرهای تحت 
س��رپ��رس��ت��ی او، ه��ن��وز آن��چ��ن��ان ک��ه ب��ای��د، 
دوس���ت���دار م��ح��ی��ط زی��س��ت نیستند بلکه 
این فقط یک شروع است. و حج به خاطر 
شرکت ت��ع��داد زی���ادی از م��ردم در آن، یک 

چالش زیست محیطی به شمار می آید.
در چ��ادره��ای مامونیه تابلوهایی 
ب��رای تفکیک صحیح پسماندها نصب 
شده است. تعدادی از آنها به رنگ سبز 
در کنار عکس کعبه نصب ش��ده اس��ت و 
ب��رای بازیافت  در جهت تشویق حجاج 
پسماندها روی آن شعار آن را دور نریز 
ب��ه ع��ن��وان صدقه ببخش نوشته  ..بلکه 

شده است. 
م���ت���ول���ی���ان ای�����ن ط�����رح م���ی گ���وی���ن���د ک��ه 
پسماندهای جامد را پس از موسم حج 
به کارخانه های بازیافت می فروشند و 
درآم����د ح��اص��ل از آن را ب��ه م��وس��س��ه ه��ای 

خیریه می بخشند. 
آن��ه��ا همچنن ع��ن��وان ک��ردن��د ک��ه هر 
حاجی با دور ریخنت پسماندهایش در 
واق��ع صدقه داده است و اش��اره می کنند 
که حمایت های مذهبی بسیاری از حجاج 
را در ملزم بودن به این طرح تشویق کرده 

است. 
اوره�������������ان ت�������اش اوغ������ل������و ش���ه���رون���د 
ترکیه ای االصل مقیم پادشاهی سعودی 
ک��ه در چ���ادره���ای م��ام��ون��ی��ه اق��ام��ت دارد 
م���ی گ���وی���د در اب���ت���دا ب���ی خ��ب��ر ب�����ودم )ک��ه 
چ����ادر دوس����ت����دار ط��ب��ی��ع��ت اس����ت( وق��ت��ی 
ای��ن م��وض��وع شدم   آم���دم متوجه  اینجا 
وی ادامه می دهد در صورت ترویج این 
ایده مطمئنم که بسیاری هستند که مثل 
من ترجیح می دهند در مکان هایی اقامت 
اق��دام به بازیافت پسماندهای  کنند که 

موسم حج می کنند.

حج دوستدار محیط زیست؛ طرحی برای مقابله با چالش های موسم آینده

نظارت تعدادى از مسئوالن حج بر مراحل تفكيك پسماندهای جامد در حومه مكه )واس(
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راه ق��دی��م ح��ج مصر ک��ه از شهر قوص 
شروع شده و تا بندر عیذاب در کناره های 
دری���ای س��رخ ادام���ه دارد، ثبت تاریخی می 

شود.
ب���ه گ������زارش ال���ش���رق االوس������ط س���ازم���ان 
آث���ار باستانی مصر  توسعه گ��ردش��گ��ری و 
ب��رای مرمت راه قدیم حج مصر در  طرحی 
محدوده این کشور راه ان��دازی ک��رده است. 
این راه از شهر قوص شروع شده و از استان 
قنا گذشته و تا بندر عیذاب در کناره های 
دری���ای س��رخ ادام���ه دارد. و ای��ن ط��رح ب��رای 
ثبت تاریخی آثار باستانی این راه بعنوان 
مسیری می باشد که به مدت دویست سال 
در تاریخ حج و سفر به سرزمنی حجاز نقش 

مهمی ایفا کرده است. 
ایمن ابو زید رئیس این سازمان، روز 
چهارشنبه به خبرگزاری )DPA( آملان گفت 
که راه حج مصر دو محور دارد یکی محور 
قوص-حمیثری-عیذاب است و دیگری محور 
راه ب��ردگ��ان م��ی ب��اش��د. راه ه��ای��ی ک��ه حجاج 
مغرب جهان اسالم طی می کردند تا به شهر 
قوص در مصر علیا برسند و از آنجا به بندر 
عیذاب در کناره های دریای سرخ بروند، و 
همچننی تاریخ شهر قوص به عنوان مقصد 
ب��رای  و محل تجمع ح��ج��اج، هتل هایی ک��ه 
ب����رای سفر  آن����ان ه��ن��گ��ام تجمعشان  اق��ام��ت 
گروهی زمینی به بندر عیذاب و سپس سفر 
دریایی به جده وجود داشت، همگی جزئی 
از تاریخی مهم است که باید آن را ثبت کرده 
و در جهت حفظ جزئیات،آثار و خط سیر آن 
که از مصر شروع شده و تا سرزمنی حجاز و 
مغرب جهان اسالم ادامه دارد، باید کوشید.

ابوزید عنوان کرد که به احتمال زیاد تا 
پیش از پایان سال 2018 طرح ثبت راه قدیم 

حج مصر شروع خواهد شد. 

ایشان گفت که آنچه بر همگان آشکار 
اس����ت ای����ن اس����ت ک���ه ح��ج��اج در ط����ول ق���رون  
متمادی، پای پیاده برای ادای مناسک حج 
به سرزمنی حجاز می رفتند و تا زمان احداث 
خط آهن حجاز، این راه همچنان استفاده 

می شد. 

اما حجاجی که وضعیت مالی بهتری 
داشتند سوار بر چهارپا، به سوی سرزمنی 
حجاز می رفتند. بیش از دو راه برای رفنت 
ب��ه مکه وج��ود ن��داش��ت ک��ه یکی راه مصر و 
دی��گ��ری راه دمشق ب��ود و ه��ر دو مسیر هم 

ایمن نبوده اند. 

امیره عبدالهادی محقق و پژوهشگر 
 )DPA( آثار باستانی مصر به خبرگزاری
آملان گفت که راه قدیم مصر از شهر قوص 
شروع می شد و تا بندر عیذاب ادامه داشت. 
شهر ق��وص ک��ه در ک��ن��اره ه��ای ش��رق��ی رود 
نیل در جنوب استان قنا –مصر علیا- قرار 

داش����ت م��ح��ل ت��الق��ی ح��ج��اج خ��ان��ه خ����دا از 
کشورهای غرب جهان اسالم  و استان های 
م��ص��ر ب����ود. آن��ه��ا آن��ج��ا ج��م��ع م��ی ش��دن��د و 
سپس دسته دسته به سمت بندر عیذاب 
از آنجا راه��ی سرزمنی حجاز  می رفتند و 

می شدند. 

وأذن في الناس بالحج

ثبت تاریخی راه قدیم حج مصر

خرابه كاروانسرا در مسير قديمى حج در مسير مدينه ومكه )واس(


