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گناهـى بر شـما نیسـت کـه از فضـِل پروردگارتان 
(و از منافـع اقتصـادى در ایّـام حـج) طلـب کنیـد (که 
یکـى از منافـع حـج، پـى ریـزِى یـک اقتصـاِد صحیح 
اسـت). و هنگامـى کـه از «عرفات» کـوچ کردید، خدا 
را نـزد «مشـَعر الحـرام» یـاد کنیـد! او را یـاد کنیـد 
شـما  همان طـور کـه شـما را هدایـت نمـود و قطعـاً 

پیـش از ایـن، از گمراهـان بودیـد
سوره مبارکه بقره-آیه 198
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مراتـب معنـوي حـج، که سـرمایۀ حیـات جاودانه 
اسـت و انسـان را بـه افـق توحیـد و تنزیـه نزدیـک 
می نمایـد، حاصـل نخواهـد شـد مگـر آنکه دسـتورات 
عبـادي حـج بـه طـور صحیـح و شایسـته و مـو بـه 
مـو عمـل شـود و حجـاج محتـرم و روحانیـون معظم 
کاروانهـا تمـام هـّم خـود را صـرف در تعلیـم و تعلـم 
مناسـک حـج کننـد و بـر مسـئله دانـان اسـت کـه از 
همراهـان خـود مواظبـت کننـد، کـه خداي نخواسـته 
تخلـف از دسـتورات نشـود و بُعـد سیاسـی و اجتماعی 
آن حاصـل نمی گـردد، مگـر آنکـه بُعد معنـوي و الهی 
آن جامـع عمـل پوشـد و لبیکهاي شـما جـواب دعوت 
حـق تعالـی باشـد و خـود را مْحـرم بـراي وصـول بـه 
آسـتانۀ محضـر حـق تعالـی نماییـد، و لبیـک گویـان 
بـراي حـق نفـی شـریک بـه همـۀ مراتـب کنیـد و از 
«خـود»، که منشـأ بزرگ شـرك اسـت، به سـوي او ـ 

جـّل و عـالـ  هجـرت نماییـد.
حضرت امام خمینى(قدس)
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حـج، چشـمه ي جوشـان فیـض الهـی اسـت. یکایک 
شـما حاجیـان سـعادتمند، اکنـون ایـن اقبـال بلنـد را بـه 
دسـت آورده ایـد کـه در ایـن اعمـال و مناسـِک آکنـده از 
صفـا و معنویـت، دل و جـان را شستشـویی بسـزا داده، از 
ایـن منبـع رحمـت و عـزت و قـدرت ، ذخیـره اي بـراي 
همـه عمـر خویـش برداریـد . خشـوع و تسـلیم در برابـر 
خـداي رحیـم، تعهـد بـه وظایفی که بـر دوش مسـلمانان 
نهـاده شـده اسـت؛ نشـاط و حرکـت و اقـدام در کار دیـن 
و دنیـا؛ رحـم و گذشـت در تعامـل بـا بـرادران؛ جـرات و 
اعتمـاد بـه نفـس در برابـر حوادث دشـوار ؛ امیـد به کمک 
و دسـتگیري خداونـد در همـه جـا وهمـه چیـز ؛و کوتـاه 
سـخن ،سـاخت و پرداخـت انسـانی در طـراز مسـلمانی را 
درایـن عرصـه الهـِی آمـوزش و پـرورش، مـی توانیـد براي 
خویـش تـدارك ببینیـدو خـوِد آراسـته بـه ایـن زیورها و 
بهـره یافتـه از ایـن ذخیره ها را براي کشـور خویش و ملت 
خویـش، و در نهایـت بـراي امـت اسـالمی، سـوغات بریـد.

مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)
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حجاج و زائران محترم:
باعنایـت بـه کاربـردى بـودن مطالـب تهیـه 
تقاضـا  راهنمـا،  کتابچـه  ایـن  در  شـده 
سـرزمین  بـه  عزیمـت  از  قبـل  مى گـردد 
وحـى در خصوص مطالعه دقیـق و کافى آن 
و همچنیـن رعایـت نـکات و تذکـرات ارائـه 

شـده اهتمـام ویـژه اى داشـته باشـید.
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مقدمه:
ضمـن تقدیـم سـالم و آرزوى سـفرى خـوش 
وحـج مقبول،اکنـون کـه توفیـق انجـام فریضـه 
حـج نصیب شـما گردیده،مناسـب اسـت بدانیم 
حضـور  از  قبـل  خداونـد  میهمانـان  خادمیـن 
را  الزم  وامکانـات  خدمـات  ارائـه  زمینـه  شـما 
تـدارك دیـده و در طـول موسـم برنامـه هـاى 
تنظیـم شـده را باهمکارى دسـتگاه هاى متعدد 
ایرانـى و عربسـتانى بـه اجرا مـى گذارند.بدیهى 
اسـت درمسـیر تحقـق برنامـه هـاى گسـترده 
محدودیتهـاى فراوان محیطى وجـود دارد که با 
تالش و درك ظرافت هابموقع باید نتیجه بدهد. 
ازمهمتریـن موانـع مـى تـوان بـه حساسـیتهاى 
عقیدتـى و سیاسـى ومقـررات عربسـتان اشـاره 
کرد،بـه اضافـه اینکـه مـردم عزیزمـان سـفرى 
دشـوار و طوالنى را بافرایض ومناسـک مشخص 
بـه دور از خانـواده درزمـان ومـکان معینـى ودر 
سـرزمین دیگـر بصـورت گروهـى همـراه سـایر 
هموطنـان بـا فرهنـگ هـا وسـالیق مختلف در 
میـان سـایر ملیتهـاى حاضر در صحنـه حج که 
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درعیـن حـال بایسـتى اعمـال واجـب خـود را 
بطـور صحیح درکمال آرامـش واطمینان و بدور 
از هرگونـه اضطـراب در فضاى روحانـى ونورانى 
بجـاى آورنـد و بادسـت پـر بـه میهـن اسـالمى 
زندگـى  طـول  در  را  آن  بـرکات  و  بازگردنـد 
درك نمـوده و توشـه اخـروى مناسـب بردارنـد.

ایـن  تهیـه  طریـق  از  وزیـارت  حـج  سـازمان 
حـج  ویـژه  شـرایط  دارد  قصـد  مجموعـه 
بازگـو  را  گوناگـون  هـاى  درعرصـه  وخدمـات 
اطالعـات  انتقـال  بـا  ترتیـب  بدیـن  و  نمـوده 
و  ودلنشـین  آرام  سـفرى  ضـرورى  و  عمومـى 
رضایـت نسـبى زائـران عزیـز را فراهـم نمایـد.

روابط عمومى سازمان حج وزیارت
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معرفی و شرح وظایف سازمان حج وزیارت

بـر طبـق تصویـب نامـه مـورخ 1384/3/24 شـوراي عالی 
اداري سـازمان حـج و زیارت، مؤسسـه اي دولتی، مسـتقل 
و وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت کـه 
براسـاس سیاسـتهاي مصـوب نظـام، اندیشـه هـاي امـام 
(مدظلـه  رهبـري  معظـم  مقـام  رهنمودهـاي  راحـل(ره)، 
العالـی) و رییـس جمهـور و ایـن مصوبـه اداره مـی گـردد.

اهداف کلی سازمان:
حـج  امـور  اداره  و  هدایـت  نظـارت،  سیاسـتگذاري، 
و  کشـور  از  درخـارج  عالیـات  عتبـات  و  زیـارت  و 
برقـراري ارتبـاط بـا کشـورهاي اسـالمی و مجامـع بیـن 
شناسـاندن  و  زیـارت  و  حـج  امـر  در  اسـالمی  المللـی 
حجـاج. بـه  اسـالمی  انقـالب  مختلـف  ابعـاد  و  ماهیـت 

وظایف اساسی سازمان حج وزیارت:
 اجراي کلیه رهنمودها و منویات و ارشادات مقام معظم 

رهبري و سیاست هاي دولت محترم 



15

تهیه و تدوین برنامه هاي راهبردي، سیاست ها و خط 
مشی ها و روشهاي اجرائی جهت ارائه و اخذ مصوبه از 

شورایعالی حج و سایر مراجع ذیربط 
برنامه ریزي و اقدام در جهت آموزش و ارتقاي سطح 

مهارت، دانش و بصیرت کارگزاران دولتی و خصوصی و 
نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی و اصالح مداوم چرخه 

امور و برنامه ها با استفاده از دانش روز و تجربیات 
سازمان و انجام نظرسنجی هاي علمی و توسعه مشارکت 

کارگزاران. 
 انجام امور حج و عمره و زیارت عتبات مقدس و اماکن 
متبرکه خارج از کشور با استفاده از نیروي انسانی متدین 

و ماهر و بهره گیري از فناوري روز. 
 بررسی تقاضاي کارگزاري وصدور و لغو وتعلیق مجوز 

فعالیت کارگزاران براساس دستور العمل هاي مربوط 
ضمن تعقیب برنامه هاي حمایتی، هدایتی، نظارتی 

ورسیدگی به تخلفات کارگزاران ذیربط. 
 رسیدگی به انتقادات و شکایات زائران و مراجعان

 ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهاي مسئول در امور 
حج و زیارت و سفرهاي زیارتی

 اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و کرامت و حقوق 
زائران ایرانی 

 ارتباط و همکاري موثر با بعثه مقام معظم رهبري 
درزمینه گسترش و تعمیق وظایف تبلیغی، سیاسی، 

فرهنگی و آموزشی. 
 برنامه ریزي جهت بکارگیري منابع مالی در اختیار امور 
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حج و زیارت در زمینه تهیه و اجراي طرحها و پروژه هاي 
اقتصادي از طریق تأسیس شرکت هاي تجاري، مشارکت 

و سرمایه گذاري در رابطه با احداث و یا خرید هتل، 
زائرسرا و مهمانسرا در شهرهاي داراي اماکن زیارتی در 

داخل و خارج از کشور و مطالعه و بررسی و ایجاد سرویس 
حمل و نقل زمینی و هوائی و دریائی مورد نیاز و همچنین 

مشارکت در امور بازرگانی مربوط به تهیه و تامین ابزار و 
وسائل و مواد غذائی مورد نیاز براي اداره امور زائران ایرانی 

در خارج از کشور
 ایجاد، راه اندازي و بهره برداري از سیستم هاي نوین 

فناوري اطالعات رایانه اي در جهت باالبردن سطح کارائی 
و سرعت بخشیدن به کلیه امور مربوط به حج و زیارت
 هماهنگی با سفارت و کنسولگري ج.ا.ا در کشورهاي 
میزبان زائران حج، عمره و اعتاب مقدس جهت جذب 

تسهیالت و کارسازي امور ایشان. 
 گسترش و تنوع خدمات بیمه اي، بهداشتی، درمانی و 
ارائه خدمات رفاهی و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از 

زائر مخصوصاً درصورت بروز حوادث.
 تشکیل ستادهاي دائم و موقت حج و عمره و سایر 

عتبات مقدس.
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دستگاه هاي اجرایی مرتبط با حج و زیارت 
دسـتگا ه هـاي اجرایی بخشـهاي مختلف کشـور بـه عنوان 
نهادهـاي همیاروهمـکار سـازمان حـج و زیارت مـی توانند 
نقـش مهمـی درامور خدمـات حج و زیارت داشـته باشـند 
و بـدون هماهنگـی بـا آنها ایـن ماموریت انجـام نمی گیرد.

امـر  در  کـه  اجرایـی  هـاي  ه  دسـتگا  ایـن  از  بعضـی 
خدمـت رسـانی بـه حجـاج و زائریـن محتـرم بـه سـازمان 
از: عبارتنـد  نماینـد،  مـی  رسـانی  یـاري  زیـارت  و  حـج 

1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
2. وزارت راه و شهرسازي (هواپیمایی کشوري، شرکت 

هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران، پایانه ها و ...)
3. وزارت امور خارجه

4. وزارت امور اقتصادي و دارایی (بانکها، گمرك و ...)
5. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6. نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

7. وزارت کشور (اداره کل مرزبانی، ثبت احوال، اداره کل 
اتباع و ...)

8. سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران
9. دستگاه هاي امنیتی

10 . وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات
11 . شوراي عالی انقالب فرهنگی

12 . شوراي عالی امنیت ملی
13 . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

14 . جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران
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عوامل کاروان و وظایف آنها
بـه منظـور تسـهیل انجـام اعمـال و رسـیدگی بـه امـور 
زائریـن عزیـز و رفـع مشـکالت آنهـا در طول سـفِر گروهی 
و نسـبتاً طوالنـی حـج تمتـع در کشـوري دیگـر با شـرایط 
خـاص آن کشـور و در میـان زوار سـایر ملل ضـرورت دارد 
جمعـی عالقمنـد تحت عنوان مدیـر کاروان بهمراه روحانی 
وظیفـه  خدماتـی  عوامـل  نفـر  چنـد  همچنیـن  و  کاروان 
تمشـیت امـور ضیـوف الرحمن  را برعهده گیرنـد و درقالب 
شـرح وظایـف و دسـتورالعمل هـاي صادره و تحـت نظارت 
سـازمان حـج و زیارت ارائـه خدمت نمایند.ایـن افراد عالوه 
بـر تجربـه بایسـتی سـایر شـرایط وصالحیـت هـاي مـورد 
نظـر را احـراز نمایند.اینـان بـا اخـالص کامـل در خدمـت 
زائـران اعزامـی قـرار دارنـد و مـدت هـا قبـل از عزیمـت 
کاروان همـراه اعضـاي کاروان هسـتند و تمـام تجربـه و 
تـالش خـود را مصـروف رفـاه و آسـایش آنـان مینماینـد.

مدیـران کاروان و عوامـل از طریـق طـی مراحـل تخصصی 
و گزینشـهاي مربوطـه برگزیـده   مـی شـوند و عملکـرد 
ایشـان نیز تحـت نظارت و ارزیابی مسـتمر قـرار می گیرد. 
عـالوه بـر ایـن افـراد بخشـی از عوامـل در مکـه ومدینـه 
بعنـوان  مدیـر و عوامـل مجموعـه شـناخته مـی شـوند و 
در هتـل محـل ماموریـت خود مسـتقر مـی شـوند.انتخاب 
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و بکارگیـري مدیـر و عوامـل مجموعـه نیـز تابـع ضوابـط 
مشـخصی اسـت و کلیـه ایـن عزیـزان از تجربـه باالیـی 
در امـر حـج و زیـارت برخوردارنـد. اهـم وظایـف مدیـران 
کاروان، مجموعـه و عوامـل مربوطه در طـول مدت عملیات 
حـج در بخـش هـاي: امـور عمومـی، امـور فرهنگی،امـور 
درمانـی و بهداشـتی،امور مربـوط به اسـکان، امـور تغذیه و 
تدارکات،امـور مربـوط بـه حمـل و نقـل و...  تقسـیم بندي 
مـی گـردد کـه از قبل ایـن امور با ارسـال بخـش نامه ها و 
دسـتور العملهاي مرتبط براي ایشـان تبیین گردیده اسـت.

در موسـم حـج تمتـع 94 تعـداد کاروان هـاي اعزامی بالغ 
برحـدود 446 کاروان می باشـد که ایـن کاروان ها در قالب 
کاروان هـاي  85، 115، 135 و 160 نفـر دسـته بنـدي 
شـده انـد و بنـا بـر نـوع کاروان از لحاظ تعـداد زائـر تعداد 
نفـرات عوامـل  متفـاوت خواهـد بـود؛ در حج سـال جاري 
تعـداد 76 هتـل جهـت اسـکان زائرین پیش بینـی گردیده 
اسـت کـه از ایـن تعـداد 53 هتـل در مکـه مکرمـه و 23 
هتـل در مدینـه منوره مـی باشـد. تعـداد کل عوامل پیش 
بینـی شـده جهـت مجموعه هـاي حـج تمتع سـال جاري 
حـدود 900 نفـر مـی باشـند کـه از ایـن تعـداد 280 نفـر 
پزشـک وظیفـه حفظ سـالمت حجاج را عهده دار هسـتند.
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موقعیت جغرافیایی عربستان
قـاره  کشـورهاي  از  یکـی  سـعودي  عربسـتان  کشـور 
کـه  اسـت  خاورمیانـه  اسـتراتژیک  منطقـه  در  آسـیا 
بزرگتریـن  مربـع  کیلومتـر   2/149/690 مسـاحت  بـا 
گـردد  مـی  محسـوب  عربسـتان  جزیـره  شـبه  کشـور 
اسـت.  دربرگرفتـه  را  جزیـره  شـبه   3/4 حـدود  و 

همسایگان عربستان سعودي 
عربسـتان سـعودي از جنـوب با یمـن و عمان و از شـرق با 
کویـت، بحریـن، قطـر و امـارات متحـده و بخشـی از خلیج 
فـارس و از شـمال بـا عـراق و اردن همسـایه بـوده و از 

غـرب بـه دریـاي سـرخ محـدود میباشـد و بـا همسـایگان 
خـود داراي 4/431 کیلومتـر مرز زمینی اسـت کـه با اردن 
744 کیلومتـر، عـراق 814 کیلومتر، کویـت 222 کیلومتر، 
قطـر 60 کیلومتـر، امـارات متحـده 457 کیلومتـر، عمـان 
676 کیلومتـر و بـا یمـن 1/458 کیلومتـر مـرز مشـترك 
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دارد و طـول سـاحل آن 2/640کیلومتـر میباشـد کـه از 
ایـن مقـدار 1/988 کیلومتـر سـاحل دریـاي سـرخ و 652 
کیلومتـر سـاحل خلیـج فـارس میباشـد. محیـط کشـور 
میباشـد.  کیلومتـر   7/070 حـدوداً  سـعودي  عربسـتان 

عوارض طبیعی:
عظیمـی  ارتفاعـات  سلسـله  داراي  سـعودي  عربسـتان 
اسـت کـه در غـرب از جنـوب بـه شـمال متمایـل بـوده 
یابـد. مـی  امتـداد  شـرقی  شـمال  سـوي  بـه  سـپس  و 

سلسـله کوههـاي (سـراه) از جملـه ارتفاعـات غربی اسـت 
کـه آن را (جبـال حجـاز) نیـز نامیـده انـد و از شـمال تـا 
جنـوب در برابـر دریـاي سـرخ کشـیده شـده و طـول آن 
رشـته  در  قلـه  بلندتریـن  باشـد.  مـی  کیلومتـر   1/670
 3/133 و  داشـته  نـام  الصبـح)  (راس  غربـی  کوههـاي 
نفـوذ،  کشـور  ایـن  معـروف  بیابانهـاي  دارد.  ارتفـاع  متـر 
دهنـا و ربـع الخالـی میباشـد کـه بیابانهـاي ربـع الخالـی 
اجـازه  مربـع  کیلومتـر   550/000 حـدود  وسـعت  بـا 
اسـت.  نـداده  خـود  بـه  را  جانـداري  هیچگونـه  زیسـتن 
عربسـتان سـعودي در شـمار خشـک تریـن و گـرم تریـن 
و  تابسـتان  فصـل  دو  داراي  و  دارد  قـرار  دنیـا  مناطـق 
زمسـتان مـی باشـد کـه در تابسـتان گـرم و در زمسـتان 
معتـدل (متمایـل بـه سـرد) می باشـد کـه در قـرآن کریم 
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نیـز بـه سـفر کاروانهـا در این دو فصل اشـاره شـده اسـت: 
ایالفهـم  قریـش*  الیـالف  الرحیـم  الرحمـن  اهللا  «بسـم 
رحلـه الشـتاء و الصیـف. (سـوره قریـش)» فصـل تابسـتان 
از اوایـل اردیبهشـت مـاه شـروع شـده و تـا اواخـر مهرمـاه 
ادامـه دارد و فصـل زمسـتان از اوایـل آبانمـاه تـا اواخـر 
فروردیـن میباشـد. رطوبت هواي عربسـتان بیشـتر ناشـی 
از بخـار آبهـاي دریـاي سـرخ و خلیـج فارس اسـت. در این 
کشـور بارندگی بسـیار کم می باشـد و بعلت وزش بادهاي 
موسـمی در نقاط مرکزي، میزان بسـیار ناچیزي از بارانهاي 
اقیانـوس هنـد در ایـن منطقـه نفوذ مـی کنـد و گاهی نیز 
رگبارهـاي تنـد و کوتـاه بـه صـورت غیرعـادي مـی بـارد. 
میـزان بارندگـی سـالیانه  حـدود 81 میلیمتـر مـی باشـد. 
آبهـاي سـطحی بیشـتر در مناطق غرب و جنـوب غربی آن 
وجـود دارد، در زمینـه کنتـرل آبهـاي سـطحی بـا احـداث 
185 سـد در مناطـق مختلـف کشـور حـدود 800 میلیون 
متـر مکعـب آب ذخیـره سـازي میشـود و همچنیـن ایـن 
کشـور در راه تـالش  شـیرین کـردن آب دریا بـراي تامین 
نیازهـاي روزانـه، موفـق شـده اسـت بـا نصب 30 دسـتگاه 
آب شـیرین کـن در سـواحل خلیـج فـارس و دریاي سـرخ 
روزانـه 3 میلیـون مترمکعـب آب آشـامیدنی تامیـن نماید. 

جمعیت: 
اول  نیمـه  در  ریـزي  برنامـه  وزارت  آمـار  آخریـن  برابـر 



23

جمعیـت  (1428هــ.ق)  بـا  برابـر  م)   2008) سـال 
کـه  میباشـد  نفـر   28/148/000 سـعودي  عربسـتان 
افـراد  و  نفـر   22/571/000 بومـی  افـراد  میـان  ایـن  در 
خارجـی (مهاجـر) مقیمـان کشـور 5/576/000 نفر اسـت. 

تقسیمات کشوري:
تقسـیم  (منطقـه)  اسـتان   13 بـه  سـعودي  عربسـتان 
پادشـاه  حکـم  بـا  امیـري  اسـتان  هـر  راس  در  و  شـده 
(اسـتانداران)  امیـران  تمامـی  کـه  گـردد  مـی  منصـوب 
: از  عبارتنـد  اسـتانها  ایـن  میباشـند.  شـاهزادگان  از 

1- ریاض (ریاض) 
2- مکه مکرمه 

3- مدینه منوره 
4- حائل 

5- الشرقیه (دمام) 
6- قصیم (بریده)

7- تبوك
8-الباحه 

9- عسیر (ابها)
10- نجران 

11- جوف (سکاکا)
12- جیزان 
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13- حدود الشمالیه (عرعر) 
پایتخت و شهرهاي مهم :

باشـد  مـی  ریـاض  شـهر  سـعودي  عربسـتان  پایتخـت 
از  آن بیـش  و جمعیـت  دارد  قـرار  در مرکـز کشـور  کـه 
4/600/000 نفـر مـی باشـد و با آنکه چند دهـه از انتخاب 
آن بـه عنـوان پایتخـت نمـی گـذرد، توسـعه چشـمگیري 
یافتـه اسـت. پـس از ریـاض، مهمتریـن شـهر سیاسـی و 
اقتصادي عربسـتان سـعودي و پایتخت سـابق این کشـور، 
مـی  نفـر  حـدود 3/700/000  جمعیتـی  بـا  جـده  شـهر 
باشـد کـه هنـوز نیـز اهمیـت خـود را حفـظ کـرده اسـت 
و مقامـات سیاسـی چنـد مـاه از سـال را در ایـن شـهر 
: از  عبارتنـد  آن  دیگـر  مهـم  شـهرهاي  و  گذراننـد  مـی 

 .  ... و  ینبـع  طائـف،  تبـوك،  دمـام،  مدینـه،  مکـه، 
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شهر مکه مکرمه و اماکن متبرکه آن
مکـه ام القـري و مرکـز ظهور دین اسـالم اسـت و گذشـته 
از شـرافت و قداسـتی کـه از آغـاز خلقـت و بـه خصـوص 
از زمـان حضـرت ابراهیـم (ع) داشـت، نخسـتین آیـه هاي 
قـرآن کریـم نیـز در آنجـا بر رسـول خـدا (ص) فـرود آمد 
و نیـز آنجـا زادگاه آن حضـرت و امیر مومنـان(ع) و فاطمه 
زهـرا(س) اسـت. مکـه در ارتفـاع 330متـر از سـطح دریـا 
قـرار دارد و رشـته کوههـاي متعـددي آن را فـرا گرفتـه 

اسـت. فاصلـه مکـه تا بنـدر جـده حـدود هشـتاد کیلومتر 
و درجـه حـرارت آن در زمسـتان و تابسـتان میـان 18 تـا 
47 درجـه بـاالي صفـر متغیـر اسـت. هرچند این شـهر از 
هـزاران سـال پیـش به قداسـت معـروف بـوده اما سراسـر 
ایـن تاریـخ جـز آغاز و آخر آن به درسـتی روشـن نیسـت. 
بـه فرمـوده قرآن کریم، نخسـتین شـخص ابراهیـم بود که 
خانـواده خـود را در ایـن سـرزمین بـی آب و علـف جـاي 
داد تـا ایـن کـه در دورههـاي پـس از آن، گروهـی بـه نـام 
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«عمالیـق» بـر آن مسـلط شـدند. در سـده چهـارم میـالدي 
بـر اثـر بـه هم خـوردن اوضـاع اجتماعـی و اقتصـادي جنوب 
عربسـتان، دسـته هایـی از مـردم جنـوب به دیگر نقاط شـبه 
جزیـره مهاجـرت کردنـد. تیـره اي کـه بـه نـام «ُجرهـم» 
معـروف بودنـد در مکـه سـاکن شـدند و کار اداره شـهر را به 
عهـده گرفتنـد. پـس از آنـان تیـره «خزاعـه» بر آنجا سـلطه 
یافتنـد و در آغـاز سـده ششـم میـالدي قصـی فرزنـد کالب، 
جـّد اعـالي رسـول خـدا (ص) قریـش را، کـه در بیابانهـا و 
دره هـاي بیـرون مکـه میزیسـتند، بـه شـهر آورد و ریاسـت 
مکـه را در دسـت گرفـت و «دارالندوه» را تاسـیس کـرد. دار 
الندوه نخسـتین و تنها مجلس مشـاوره در سراسـر عربسـتان 
بـود. ایـن مجلس سـپس منزلگاه خلفـا و امرا گردید، سـپس 
انـدك انـدك بنـاي آن رو بـه ویرانـی نهـاد و سـرانجام جـزو 
مسـجد گردیـد و امـروزه هیـچ نشـانی از آن نمانـده اسـت. 
شـهر مکـه داراي اماکـن متبرکه گوناگونی اسـت کـه از مهم 
تریـن آنهـا می تـوان بـه مسـجد الحـرام، کعبه معظمـه، غار 
حـراء، محـل تولـد پیامبـر(ص)، غـار ثور، شـعب ابـی طالب، 
مشـعر الحـرام، منـا،  صحراي عرفـات، جمرات، مسـجد جن، 
مسـجد تنعیم، مسـجد خیف و قبرستان ابو طالب اشاره نمود.
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شهرمدینه منوره و اماکن متبرکه آن
ایـن شـهر دومیـن شـهر بـزرگ و مقدس اسـالمی اسـت و 
قبـر مطهـر پیامبـر گرامـی اسـالم (ص) و عـده اي از اهـل 
بیـت(ع) و یـاران او در آن قرار دارد. در قبرسـتان بقیع این 
شـهر نیـز چهار تن از امامان (امام حسـن مجتبـی(ع)، امام 
سـجاد(ع)، امـام باقـر(ع) ، امام صـادق(ع)) و بنابـر روایتی، 
اکـرم  پیامبـر  انـد.  مدفـون  زهـرا(س)  فاطمـه  حضـرت 

مکـه را حـرم خـدا و مدینـه را حـرم رسـول اهللا شـمردند. 
پیـش از اسـالم، قبیلـه هـاي اوس، خـزرج - از قبایل عرب 
جنـوب جزیـره العرب - و سـه قبیلـه یهودي بنـی قینقاع، 
بنـی نضیـر و بنـی قریظـه در ایـن شـهر مـی زیسـتند. 
مدینـه نسـبت بـه مکـه بسـیار آبادتـر و داراي زمینهـاي 
حاصلخیز و آب نسـبتاً کافی اسـت. پیش از هجرت رسـول 
خـدا (ص)، مـردم ایـن شـهر به کعبـه احترام میگذاشـتند 
و هـر سـال بـراي   طـواف آن و  عبـادت بتهـا بـه مکـه 
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مـی آمدنـد؛ تـا اینکـه آوازه ظهـور و بعثـت پیامبر بـه آنان 
رسـید. در سـال 12 بعثت، دوازده نفراز مردم یثرب اسـالم 
آوردنـد و پیامبـر اکـرم(ص) مصعـب بـن عمیـر را بـراي 
آمـوزش احـکام دیـن و تبلیـغ اسـالم با آنـان همـراه کرد. 
در سال 13 بعثت 75 تن از مسلمانان یثرب در ایام حج در 
عقبه منی با رسـول خدا(ص) پیمان بسـتند و از آن پس بر 
تعداد مسلمانان یثرب افزوده شد و زمینه هجرت مسلمانان 
و در نتیجـه هجـرت پیامبـر(ص) به این شـهر فراهم شـد. 
مـردم مدینـه کـه بـه انصـار مشـهور شـده بودند، بـا جان 
و مـال خـود از پیامبـر(ص) و آرمانهـاي او دفـاع کردنـد و 
در تمامـی نبردهـاي اسـالمی، از جملـه بدر، احـد، خندق، 
فتـح مکـه و جنگ ُحنین در دفاع از اسـالم شمشـیر زدند. 
گوناگونـی  متبرکـه  اماکـن  داراي  منـوره  مدینـه  شـهر 
بـه  تـوان  مـی  آنهـا  مهمتریـن  جملـه  از  کـه  اسـت 
الشـهداء  مقبـره  بقیـع،  قبرسـتان  نبـوي(ص)،   مسـجد 
نمـود. اشـاره  سـبع  مسـاجد  و  قبـاء  مسـجد  احـد، 
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هزینه سفر
1-چگونگی دریافت هزینه:

پـس از فراخـوان سـازمان حـج وزیـارت متقاضیان تشـرف 
بـه منظـور ثبـت نـام حـج تمتـع بـه بانـک عامـل مراجعه 
ونسـبت به ودیعـه گذاري(سـپرده گـذاري بلندمدت)اقدام 
نمـوده اند.سـازمان حـج وزیـارت باهماهنگـی بانـک عامل 
نسـبت بـه قرعـه کشـی وتعییـن اولویـت تشـرف زائریـن 
اقـدام وهمـه سـاله بـر مبنـاي مجـوز اخـذ شـده از وزارت 
حج عربسـتان  نسـبت به فراخوان زائرین براسـاس اولویت 
جهـت  آمادگـی  اعـالم  ضمـن  شـرایط  وواجدیـن  اقـدام 
تشـرف بـه دفاتـر زیارتـی مراجعـه ودرکاروانهـاي منتخب 
ثبـت نام ونسـبت بـه تکمیـل اطالعات اقـدام مـی نمایند.

اطالعـات  ثبـت  از  پـس  منتخـب  کاروانهـاي  مدیـران 
صـدور  بـه  نسـبت  نیـاز  مـورد  مـدارك  ودریافـت  اولیـه 
گـذاري  نـرخ  جـداول  براسـاس  التفـاوت  مابـه  فیـش 
دراختیـار  سیسـتم  طریـق  از  سـازمان  توسـط  قبـًال  کـه 
جهـت  را  زائریـن  و  نمـوده  اقـدام  گرفتـه  قـرار  آنـان 
محاسـبات بعـدي بـه بانـک عامـل راهنمایـی مـی نمایند.

مابیـن  فـی  شـده  انجـام  هـاي  هماهنگـی  بـه  باتوجـه 
سـازمان حـج وزیـارت واداره سـازمان وروش هـاي بانـک 
عامـل دسـتورالعمل الزم درخصـوص نحـوه محاسـبات و 
منظـور نمـودن سـود به کلیه شـعب بانک ارسـال وشـعب 
مذکـور پـس از مراجعـه زائر پـس از دریافت و ابطال سـند 
درعقـود  سودمشـارکت  ومحاسـبه  اولیـه  گـذاري  ودیعـه 
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اسـالمی نسـبت بـه دریافـت الباقـی وجـه اقـدام و وجـوه 
منظـور  همیـن  بـه  کـه  اي  واسـطه  حسـاب  بـه  مذکـور 
افتتـاح گردیـده تجمیـع و پـس از اعـزام زائریـن و تائیـد 
صورتجلسـه پـرواز توسـط دفاتـر حـج و زیـارت اسـتانها و 
شهرسـتانها حوالـه اي از طریـق اداره کل امـور مالـی بـه 
صـورت الکترونیکـی بـراي بانـک ارسـال و هزینـه سـفر 
گـردد. مـی  واریـز  سـازمان  بحسـاب  تشـرف  متقاضیـان 

2-شرح هزینه سفر:
درسـال جـاري علیرغـم وجـود تـورم درداخـل کشـورمان 
وعربسـتان سـعودي ونوسـانات نـرخ ارز ،ضمـن تمهیـدات 
و تالشـهاي صـورت گرفتـه هزینـه سـفر نسـبت بـه سـال 
بـه منظـور  گذشـته هیچگونـه افزایشـی نداشـته، ضمنـاً 
دومرحلـه  در  آنـان  سـفر  هزینـه  زائریـن  وتکریـم  رفـاه 
اسـت. شـده  واریـز  واسـطه  حسـاب  بـه  کـه  دریافـت 

هـاي  هزینـه  صـادره  التفـاوت  مابـه  فیـش  در   
دریافتـی شـامل سـه بخـش بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:

الـف) هزینـه هـاي تکلیفـی شـامل بیمه،خدمـات هـالل 
فرهنگـی  هـاي  وهزینـه  عملیـات  اجـراي  احمر،هزینـه 
عوامـل  الزحمـه  وحـق  سـازماندهی  و  نـام  ثبـت  و 
مربوطـه مـی باشـد کـه بـه صـورت ریـال ایـران مطابـق 
گـردد. مـی  دریافـت  و  محاسـبه  یـک  شـماره  جـدول 
ایـن  شـرح  ثابـت:  اقـالم  ریالـی  ب-مخـارج 
در  ایـران  ریـال  صـورت  بـه  آن  مبلـغ  و  هـا  هزینـه 
اسـت قرارگرفتـه  اشـاره  مـورد  دو  شـماره  جـدول 

.
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ج-هزینه بلیط هواپیما: 
بـا  وزیـارت  حـج  سـازمان  مابیـن  فـی  قـرارداد  براسـاس 
وتوافقـات  سـعودي  و  ایرانـی  هواپیمایـی  هـاي  شـرکت 
بعمـل آمـده هزینـه بلیط بـا احتسـاب عـوارض فرودگاهی 
دور  هـاي   ه   ایسـتگا  تفکیـک  بـه  وعربسـتان  ایـران 
شـرح  جده)بـه  یـا  منـوره  ومقصد(مدینـه  ونزدیـک 
گـردد. مـی  ودریافـت  محاسـبه  سـه  شـماره  جـدول 

د-مخارج ارزي عربستان:
سـفرحج  بـراي  ارزتخصیصـی  نـرخ  افزایـش  بـه  باتوجـه 
مبلـغ 26000ریـال  از  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  تمتـع 
بـه 27000ریال(بااحتسـاب هزینـه انتقـال و نـرخ تسـعیر 
مخـارج  درخصـوص  ذیـل  مشـروحه  مـوارد  وکارمـزد) 
ثابـت ارزي  طـی جـدول شـماره چهـار و مسـکن مـورد 
گـردد. مـی  اعـالم  پنـج  شـماره  جـدول  طـی  اجـاره 

عرفـات  و  منـی  خیـام  اجورخدمـات،  شـامل  ورودیـه   -1
حمـل  همچنیـن  باخیـام،  مرتبـط  هـاي  هزینـه  سـایر  و 
و  تغذیـه  و  تشـریق  ایـام  و  بـار  و  شـهري  بیـن  نقـل  و 
تـدارکات وحمـل و نقـل درون شـهري بـه شـرح جـدول 
گردیـده  اخـذ  زائریـن  از  و  محاسـبه  چهـار  شـماره 
اسـت. یکسـان  زائریـن  کلیـه  بـراي  فـوق  مبالـغ  اسـت. 
2- هزینـه مسـکن حجـاج براسـاس قـرارداد فـی مابیـن 
شـرکتهاي عربسـتانی و بـه تفکیـک درجـه هتـل  ومراحل 
اعـزام (مدینه قبل-بعد) محاسـبه می شـود. حجاج محترم 
مناسـب اسـت مطلـع باشـند یکـی از عمـده تریـن بخـش 
هـاي موثـر در تفـاوت قیمـت کاروان هـا هزینـه مسـکن 
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مـی باشـد کـه حـدود 60 درصـد کل هزینه هـا را به خود 
اختصـاص مـی دهـد کـه هزینـه آن تمامـاً بصـورت ارزي 
(دالر) پرداخـت مـی گـردد .در موسـم حج سـال جـاري با 
ارزیابـی هاي صـورت گرفته حدود 20 درصد از سـاختمان 
هایـی کـه در سـال گذشـته جهت امر اسـکان اجاره شـده 
بودبـه علـت پایین بودن سـطح کیفـی مورد تجدیـد اجاره 
واقـع نشـد و سـاختمان هـاي مناسـبتري اجـاره گردیـد.

بـا پیگیریهـا وکوشـش هـاي مسـتمر عوامل تهیه مسـکن 
تخفیف هاي مناسـبی از مالکین سـاختمان هاي عربستانی 
اخـذ گردیـده و این مورد باعث شـد تا شـاهد افزایشـی در 
قیمت تهیه مسـکن جهت موسـم حج سـال جاري نباشیم. 

نکات مهم وقابل توجه :
الف-زائریـن محتـرم بـه غیـر از هزینـه سـفر فـوق الذکـر 
هیـچ وجـه دیگـري را بـه سـازمان حـج وزیـارت یـا دفاتر 
خدمـات زیارتـی اعـم از نقـدي ویـا واریز به حسـاب بانکی 
از  وجهـی  هرگونـه  واخـذ  نماینـد  نمـی  پرداخـت  آنـان 
سـوي عوامـل دسـت انـدرکار تخلف محسـوب مـی گردد.

ب-هزینـه هـاي مربـوط بـه قبـل از اعـزام از قبیـل هزینه 
حمـل ونقـل تافرودگاه،تهیـه سـاك و...بـه عهـده زائریـن 
بـوده وسـازمان حـج وزیـارت در ایـن خصـوص هیچگونـه 
دخالتـی نداشـته وزائریـن موظـف مـی باشـند در موعـد 
یابنـد. حضـور  وفـرودگاه  پـروازي  درایسـتگاه  مقـرر 

ج-درصـورت انصراف زائر از اعـزام باتوجه به مرحله انصراف 
که در سیستم تعریف گردیده است خسارت متعلقه محاسبه 
و ازوجـوه پرداختـی کسـر و الباقـی پـس از انجـام سـپرده 
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گـذاري مجدد(ودیعـه حج) به حسـاب زائر واریز می شـود.
ضمنـاً حسـاب زائریـن نـزد بانـک عامـل حداقـل بـه مدت 
6 مـاه پـس از از بازگشـت مفتـوح بوده وچنانچه خسـارتی 
از قبیـل تاخیـر پـرواز و یاکسـر اقامـت و تغییـر هتـل بـه 
شـود. مـی  واریـز  شـده  یـاد  بحاسـب  گیـرد  تعلـق  زائـر 

جدول شماره یک - هزینه هاى تکلیفى(ریال ایران) 
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جدول شماره سه - هزینه بلیط هواپیما

جدول شماره دو - مخارج ریالى اقالم ثابت در همه کاروانها
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جدول شماره چهار - مخارج ارزى در عربستان(ریال عربستان)

جمع کل (بجز هزینه مسکن ) برابر 2473 ریال عربستان 
(مبناى محاسبه دالر 26630ریال ایران)

جدول شماره پنج - هزینه هاى ارزى مسکن (ریال عربستان)
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چند نکته و تذکر قابل توجه
حاجی و زائر گرامی 

قبولـی  و  سـالمتی  آرزوي  و  سـالم  اهـداي  بـا 
انجـام  جهـت  بزرگـواران،  شـما  عبـادات  و  طاعـات 
را  شـده  ارائـه  نـکات  سـفر،  مقدمـات  بهتـر  چـه  هـر 
فرماییـد. عمـل  آنهـا  بـه  و  نمـوده  مطالعـه  دقـت  بـه 

1-مراجعه به کاروان مورد نظر و تحویل اصل فیش ثبت 
نامی اولویت دار

2-مراجعه به پزشک مربوطه و انجام معاینات الزم
3-دریافت گذرنامه به صورت انفرادي وحصول اطمینان از 

دارا بودن اعتبار 7 ماهه و تحویل به موقع آن به کاروان
4-حصول اطمینان از ممنوع الخروج نبودن و رفع 

مشکالت احتمالی خروج براي کارکنان نظامی وانتظامی
5-تهیه مدارك مورد نیاز ثبت نام که توسط سازمان حج 
وزیارت از طریق رسانه هاي مختلف اطالع رسانی گردیده 

است
6-مراجعه به کاروان مربوطه پس از انجام وتائید معاینات 

پزشکی
7-مراجعه زائران محترم خانم به پزشک زن

8-مراجعه به کاروان جهت اخذ فیش مابه التفاوت 
9-پرداخت فیش مابه التفاوت در بانکهاي مربوطه
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10-تکمیل فرم اطالعات مشخصات فردي و تعهدنامه در 
دفتر کاروان

11-پیگیري زمان ومکان تشکیل جلسات آموزشی کاروان
12-حضور مستمر در جلسات آموزشی کاروان و توجه به 

نکات و آموزشهاي ارائه شده
13-مطالعه بروشورهاي اطالع رسانی که از طریق کاروان 

ارائه می گردد
14-تهیه ملزومات سفر بر اساس موارد ارائه شده توسط 

کاروان
15-تهیه داروهاي عمومی و اختصاصی مورد نیاز

16-تزریق واکسن مننژیت وآنفوالنزا در یکی از مراکز 
اعالمی مرکز پزشکی حج وزیارت و همراه داشتن کارت 

مربوطه
17-شناسایی همسفران و هم اتاقی هاي خود

18-تهیه ویلچر(صندلی چرخدار) از ایران در صورت نیاز
19-پیگیري و تهیه ارز مورد نیاز مطابق دستورالعملهاي 

اعالمی
20-تمرین پیاده روي قبل از سفر براي آمادگی انجام 

راحت تر اعمال خود
21-تمرین بردباري،صبوري و رازداري که از نیازهاي اولیه 

سفر معنوي می باشد.
22-تبعیت و توجه کامل و دقیق به دستورالعملهاي 
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سازمان حج وزیارت،حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج 
وزیارت وروحانی و مدیرکاروان

23-آماده سازي وسایل مورد نیاز سفر و بسته بندي در 
ساك هایی که بامشورت  کاروان مطابق دستورالعملهاي 

مربوطه تهیه می نمایید
24-تحویل ساك هاي خود در زمان معینی که از سوي 

کاروان اعالم می گردد.
25-عدم همراه بردن وسایل غیر ضرور شخصی و وسایلی 

که همراه داشتن آنها ممنوع است
26-حضور در فرودگاه حداقل 4ساعت قبل از زمان پرواز 

و مراقبت از گذرنامه و بلیط خود
27-توجه و رعایت تذکرات و توصیه هاي نیروي انتظامی 

و عوامل فرودگاه
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هشدارهاي موثر در پیشگیري از حمل مواد 
مخدر

تعدادي از استفتائات علماي عظام در زمینه حرمت 
استفاده از مواد مخدر:

حضرت آیت اَهللا العظمی خامنه اي (حفظه اهللا):
اسـتعمال مـواد مخـدر و اسـتفاده از آنهـا بـا توجه بـه آثار 
سوءشـان از قبیـل ضررهـاي شـخصی و اجتماعـی قابـل 
مالحظـه اي  کـه بر اسـتعمال آنها مترتب می شـود، حرام 
اسـت و به همین دلیل کسـب در آمد با آنها از طریق حمل 
و نقل و نگهداري وخرید و فروش و غیر آن هم حرام است.
حضرت آیت اَهللا العظمی مکارم شیرازي (حفظه اهللا):

محرمـات  از  یکـی  مخـدر  مـواد  اسـتعمال  شـک  بـدون 
قطعـی  حرمـت  بـر  شـرعیه  مختلـف  ادلـه  کـه  اسـت 
اسـت  واجـب  مسـلمانان  همـه  بـر  و  دارد  داللـت  آن 
کننـد اجتنـاب  و  پرهیـز  پلیـد  مـواد  ایـن  از  کـه 

حضرت آیت اَهللا العظمی نوري همدانی (حفظه اهللا):
ایـن فرهنـگ باید در جامعـه جا بیفتد که چیـزي که مضر 
اسـت حـرام اسـت و مـواد مخـدر بـراي بـدن مضر اسـت. 
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زائر گرامی: 
فیـض حضور در سـرزمین وحـی، حرم شـریف نبوي(ص)و 
قبرسـتان بقیع توفیقی اسـت کـه خداوند منان براي شـما 
مقـرر فرمـوده اسـت. فلذا بـروز هرگونـه عوارض جسـمی، 
روحـی و روانـی در افراد، موجب عدم توفیق و ایجاد شـبهه 
در مناسـک معنـوي و زیارتی می گردد.بالي خانمان سـوز 
مـواد مخـدر و اعتیـاد، اسـتطاعت زائـر را از نظر جسـمی و 
روانـی از بیـن مـی بـرد، بنابـر ایـن توصیـه می شـود، اگر 
فـردي بـه هـر نحـو مبتـال بـه سـوء مصـرف مـواد مخـدر 
یـا روانگردانهـا اسـت، پیـش از اعـزام نسـبت بـه درمـان و 
بـاز پـروري روحـی و جسـمی مبـادرت ورزیـده تـا ضمـن 
آمـاده شـدن بـراي ورود بـه سـرزمین وحـی، بـا بازسـازي 
از  امـاره  صفـات  پاکسـازي  جهـت  در  روحـی  و  جسـمی 
خـود حرکـت نمایـد. مطالـب پیشـرو، حـاوي تاریخچه اي 
از طـرح مقابلـه بـا حمـل مـواد مخـدر از سـوي زائرین در 
سـال هـاي اخیـر و بازتابهـا و تبعـات آن در جامعـه بوده و 
امیـد اسـت بـا مطالعـه و بـکار بسـتن تذکـرات آن، دیگـر 
بـار شـاهد دسـتگیري و بازداشـت زائریـن بـه دلیـل حمل 
مـواد مخـدر چـه در ایـران و چـه در عربسـتان، نباشـیم.

الـف) آشـنایی بـا طـرح صیانـت از حجـاج و عمره گـزاران
1- تاریخچه 

بـه  وحـج  عمـره  هـاي  کاروان  زائریـن  بازداشـت  پـی  در 
ایـن  افزایـش  و  عربسـتان  در  مخـدر  مـواد  حمـل  اتهـام 
دسـتگیریها طـی سـال هـاي 85 و 86 و بـاز تـاب هـاي 
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سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و مذهبـی ایـن موضـوع در 
ایـران و عربسـتان و بازداشـت طوالنـی مـدت در زنـدان 
هـاي عربسـتان در بدتریـن شـرایط کـه در برخـی مـوارد 
منجـر بـه فوت زائـران گردیـد، در تاریخ 86/5/9 ، شـوراي 
عالـی حـج بـا حضـور رئیـس محتـرم جمهـوري وقـت، در 
خصـوص ممانعـت از اعـزام زائریـن حامـل مـواد مخدر در 
فرودگاههـاي کشـور و اعمـال قانـون، مصوبـه اي گذرانـد 
کـه متـن آن بدیـن شـرح اسـت.«همه بخش هـاي ذیربط 
(پزشـکی، ناجـا و ...) در نحـوه برخـورد با معتادان یکسـان 
حـج  بـه  قشـر  ایـن  تشـرف  از  همـه  بایـد  کننـد.  عمـل 
جلوگیـري کننـد. اگـر در مبـادي خروجـی از فـردي مواد 
مخـدر گرفته شـد باید برگردانده شـود. مراجـع مربوطه به 
همـراه سـتاد مواد مخـدر کارشناسـی الزم را صـورت داده 
و مکانیزمـی را طراحـی کننـد و مدیـران کاروان هـا نیز در 
ایـن زمینـه همـکاري نمایند»براسـاس ایـن مصوبه، سـتاد 
مبـارزه بـا مواد مخـدر ماموریت یافت با همـکاري نهادهاي 
ذي ربـط همچـون پلیـس فرودگاه، دادسـتانی کل کشـور، 
سـازمان حـج و زیـارت و... طـرح صیانت از حجـاج و عمره 
گـزاران را بـه اجراء در آورد که خوشـبختانه ماحصل آن در 
چنـد سـال اخیر(با ممانعـت از اعزام تعداد قابـل توجهی از 
زائریـن در داخـل کشـور) بـه صفر رسـیدن آمار بازداشـت 
اسـت. بـوده  عربسـتان  در  مخـدر  مـواد  حامـل  زائریـن 

2-  اهداف :
اگـر چـه باز خـورد اولیه ایـن طرح، بـه صفر رسـاندن آمار 
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دسـتگیري زائریـن در عربسـتان بـوده و بـا عنایت حضرت 
حـق و همـکاري نهادهـاي ذي ربـط حاصل گردیـده، لکن 
دورنمـا و آینـده پژوهـی ترسـیم شـده بـراي طـرح مقابله 
بـا حمـل مواد مخـدر از سـوي زائریـن، فرهنگ سـازي در 
تـرك مـواد مخدر و تشـویق در مراجعه به مراکـز بازپروري 
سـالمت  بازیابـی  هـدف  گرفتن،بـا  قـرار  درمـان  تحـت  و 
جسـمی و روحـی و انجام سـفر عمـره و حج عـاري از مواد 
مخـدر می باشـد لذا یکـی از اقدامات دسـتگاههاي مجري، 
اطـالع رسـانی و  آمـوزش زائرین بـا هدف پیشـگیري بوده 
و جـزوه پیـش رو نمونـه اي جهـت اطـالع رسـانی اسـت.

3- نحوه اجراي طرح :
پلیس و سایر عوامل حفاظتی و امنیتی جهت حفظ و ایجاد 
امنیـت سـفر زائریـن و جلوگیري از حضور تعـداد معدودي 
افراد متخلف، اقدامات کنترلی و مراقبتی را در ایستگاه هاي 
پـروازي پیـش بینی و بـه مرحله اجراء میگذارنـد، از جمله: 
و  فـرودگاه  بـه  ورود  بـدو  در  زائریـن  توجیـه   
از  یکـی  سـوي  از  بازرسـی،  مراحـل  انجـام  از  پیـش 
کارشناسـان پلیـس فـرودگاه مبنـی بـر همـراه نداشـتن 
زائریـن.  از  آن  کشـف  پیامدهـاي  و  مخـدر  مـواد 
 وسـایل و بـار مسـافرین بوسـیله دسـتگاه هـاي کنترلـی 
ایـن  میگیـرد.  قـرار  دقیـق  بررسـی  مـورد  (الکترونیکـی) 
دسـتگاه هـا قادرنـد وجود هر شـی و یـا کاالي غیر معمول 
در انـدازه هاي بسـیار کوچـک را ردیابی و شناسـائی کنند. 
 تیـم هـاي کارشـناس، متخصـص، ماهـر و بـا تجربـه بـه 
صـورت محسـوس و غیـر محسـوس در محوطـه سـالنها، 
داشـته  نظـر  تحـت  را  مشـکوك  افـراد  عملکـرد  و  رفتـار 
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دهنـد.  مـی  قـرار  بررسـی  مـورد  را  مشـکوك  مـوارد  و 
 حضـور تیـم هـاي سـگ جسـتجوگر پلیـس باتـوان باال، 
بخـش دیگـري از این اقدامات اسـت. این سـگ هـا قادرند 
از فاصلـه ده متـري هـر نـوع مـواد مخـدر و روانگـردان را 
ردیابـی و محـل اختفاي آن را مشـخص کنند. (اسـتفاده از 
ایـن حیـوان بـا رعایـت موازین شـرعی صورت مـی پذیرد) 
گسـترده  همـکاري  هـا  کاروان  محتـرم  مدیـران   
آورنـد.  مـی  بعمـل  زمینـه  ایـن  در  پلیـس   بـا  را  اي 
  در مـواردي کـه از افـراد متخلـف هرنـوع مـواد مخـدر 
و روان گـردان بـه هـر میـزان توسـط پلیس کشـف شـود، 
اقدامـات ذیـل در خصـوص ایـن افراد صـورت مـی پذیرد:

-  تهیـه صورتجلسـه کشـف مـواد مخدر در چند نسـخه و 
ارجـاع آن به نهادهاي ذي ربط از جمله دادسـراي فرودگاه
- تشـکیل پرونده و صـدور حکم مجازات برابـر مواد قانونی

سـفر  از  و  ابطـال  زائـر  عمـره  و  حـج  ویـزاي   -
شـود مـی  جلوگیـري  قطعـاً  عربسـتان  بـه  وي 

دائـم  یـا  موقـت  خـروج  ممنوعیـت  اعمـال   -
گذرنامـه. قانـون   16 مـاده   2 تبصـره  برابـر 
4-  جرائم در نظر گرفته شده براي زائرین 

حامل موادمخدر: 
 سـازمان حـج و زیارت براسـاس تکلیف قانونـی و با توجه 
بـه مفـاد قـرارداد منعقده با زائریـن، حاملین مـواد مخدر و 
روان گـردان هـا و زائرینی کـه اعتیاد آنان محـرز بوده (ولو 
مبـادرت بـه حمل مـواد مخـدر ننمـوده باشـند) را حداقل 
بمـدت یـک دوره از اعـزام محـروم خواهد نمـود و ثبت نام 



44

مجـدد ایـن افـراد در کاروان ها و اعزامشـان در سـال بعد، 
منـوط بـه تـرك اعتیـاد و تایید پزشـک معتمد می باشـد. 
مجمـع  مصـوب  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قانـون  برابـر   
از  خـروج  قصـد  کـه  افـرادي  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص 
کشـور را دارنـد، در صورتیکـه مبـادرت بـه حمـل مـواد 
مخـدر بـه هـر میـزان نماینـد، بیـن 1 تا 5 سـال از کشـور 
قضـات  صورتیکـه  در  لـذا  گردنـد،  مـی  الخـروج  ممنـوع 
محتـرم طبـق ایـن قانـون زائریـن را بـه ممنـوع الخـروج 
شـدن از کشـور محکوم نماینـد، زائر نه تنها توفیق تشـرف 
بـه حـج را از دسـت خواهـد داد، بلکه تـا پایـان یافتن این 
ممنوعیـت، حـق خـروج از کشـور را نـدارد. جریمـه نقدي 
وشـالق از دیگـر جرائـم حاملیـن مـواد مخـدر مـی باشـد 
سـوي  از  ارتکابـی،  جـرم  میـزان  و  نـوع  بـه  نسـبت  کـه 
قضـات محتـرم بـراي متهمیـن در نظـر گرفتـه می شـود.

معتـاد: افـراد  بـه  هایـی  توصیـه  ب) 
1- در صورتـی کـه تا زمان اعزام فرصـت کافی براي درمان 
اعتیـاد خـود داریـد، مدیـر کاروان را بـه طـور محرمانـه و 
خصوصی در جریان مشـکل خود قرار دهید تا ضمن فراهم 
نمـودن امکانـات در مانـی در مراکز معتبر، بـا لحاظ نمودن 
ایـن شـرایط خـاص، شـما را از سـایر خدمـات درمانـی در 
شـهرهاي مکه معظمـه و مدینه منوره نیز بهره مند سـازد.

2- در صورتیکـه مـی خواهیـد شـخصاً اقـدام بـه درمـان 
بهزیسـتی  سـازمان  نظـارت  تحـت  معتبـر  مراکـز  کنیـد، 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  و  کشـور 
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سـازند طـرف  بـر  را  شـما  درمانـی  مشـکالت  قادرنـد 
نیسـت  کافـی  درمـان  بـراي  وقـت  صورتیکـه  در    -3
درمـان  بـراي  شـده  مهیـا  فرصـت  در  نتوانسـتید  یـا  و 
را  کاروان  مدیـر  حتمـاً  کنیـد،  اقـدام  خـود  کامـل 
دهیـد. قـرار  امـر  درجریـان  خـود  مشـکالت  رفـع  بـراي 

قابل توجه زائران عزیز: 
بـه  هـم  و  دولتـی  صـورت  بـه  هـم  مذکـور  مراکـز   
باشـند.  مـی  خدمـات  ارائـه  آمـاده  خصوصـی  شـکل 
 کلیـه اطالعـات ارائـه شـده در مراکـز درمانـی اعتیـاد 
کشـور جنبـه خصوصـی و محرمانـه دارنـد و کلیه اسـامی، 
صـورت  بـه  بیمـاران  درمانـی  وضعیـت  و  مشـخصات 
محرمانـه، تنهـا در اختیـار مراکـز مربوطـه قـرار خواهـد 
گرفت و آنان نیز در حفظ اسـرار بیماران مسـئول هسـتند.

اعتیـاد  مـواد  کننـدگان  مصـرف  کلیـه  قانـون،  طبـق   
آور مجـرم شـناخته شـده ولـی در صورتیکـه در یکـی از 
مراکـز درمانـی پرونـده تشـکیل دهنـد، بیمـار محسـوب 
مـی شـوند و از پیگیـري هـاي قانونـی معاف خواهنـد بود.

ج)برخی بازتابهاي حضور افراد معتاد در 
عربستان:

جراحـی  باسـابقه  سـال(1392)  عمـره  زائریـن  از  یکـی 
عربسـتان  بـه  مخـدر،  مـواد  مصـرف  و  بـاز  قلـب  عمـل 
مدینـه،  شـهر  در  حضـور  دوم  روز  از  و  نمـوده  عزیمـت 
بدلیـل عـدم دسترسـی بـه مـواد مخـدر، در بیمارسـتان 
بسـتري شـده و وخامـت حال وي منجـر بـه بازگرداندنش 
اسـت!  گردیـده  عمـره  اعمـال  انجـام  از  قبـل  ایـران  بـه 
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 یکی از زائرین حج سـال1392بدلیل وخامت حال ناشـی 
از عـدم دسترسـی به مـواد مخدر، در هتل محـل اقامت در 
شـهر مکه اقدام به پرخاشـگري نموده وضمن آسـیب زدن 
به هتل، با پزشـک مسـتقر در مجموعه درگیر شـده اسـت!

 یکـی از زائریـن عمره سـال 1391 بدلیل عدم دسترسـی 
بـه موادمخـدر، کنترل رفتار خود را ازدسـت داده و چندین 
مرتبه مبادرت به ضرب و شـتم همسـر خود نمـوده ونهایتاً 
در روز چهـارم سـفر، از مدینـه بـه جـده منتقل و بـه ایران 
بازگردانـده شـد وموفـق بـه انجـام عمـره مفـرده نگردیـد!

د) قوانین مجازات اسالمی و مواد مخدر 
در ایران

مـاده 17 قانـون مبـارزه با مـواد مخدر(مصـوب 1389/5/9 
مجمع تشـخیص مصلحت نظـام)، چنانچه اتبـاع جمهوري 
اسـالمی ایـران بـا هـر قصـدي اقـدام بـه نگهـداري، حمل 
کشـور  از  خـارج  یـا  داخـل  بـه  مخـدر  مـواد  قاچـاق  یـا 
نماینـد، از زمـان قطعـی شـدن حکـم بـه مـدت یـک تـا 
پنـج سـال گذرنامـه آنـان ابطـال و ممنـوع الخـروج مـی 
شـوند. در صـورت تکـرار بـه مـدت پنـج تـا پانـزده سـال 
گذرنامـه آنـان ابطـال و ممنـوع الخـروج می شـوند. صدور 
هـر گونـه گذرنامـه بـراي اتبـاع ایرانـی کـه در خـارج از 
کشـور بـه سـبب جرائـم موضـوع این قانـون محکوم شـده 
انـد، مشـمول ممنوعیـت موضـوع ایـن مـاده مـی باشـد.

 ماده 4 قانون مجازات اسالمی:
آن  نتیجـه  و  واقـع  ایـران  در  جـرم  از  قسـمتی  هـرگاه   
یـا  شـود  حاصـل  ایـران  حاکمیـت  قلمـرو   از  خـارج  در 
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آن  نتیجـه  خـارج  در  یـا  ایـران  در  جـرم  از  قسـمتی 
حاصـل شـود، در حکـم جـرم واقـع شـده در ایـران اسـت.

توضیح:
یکـی  براسـاس  عربسـتان  در  فـردي  اگـر  ایـن  بنابـر 
بازگردانـده  یـا  دسـتگیر  مخـدر،  مـواد  جرائـم  از 
کشـور،  بـه  مراجعـه  و  آزادي  از  پـس  شـود.  (دیپـورت) 
داشـت. خواهـد  ادامـه  همچنـان  آن،  قانونـی  تعقیـب 
نکتـه:  بـا اسـتناد بـه مـاده 40 قانـون مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر مصـوب مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، افرادي 
کـه بـدون داشـتن مجـوز پزشـکی و یـا قضائـی، مبـادرت 
شـربت  یـا  قـرص  جملـه  از  گردانهـا  روان  حمـل  بـه 
هـاي  محکومیـت  مشـمول  نیـز  نماینـد  مـی  متـادون 
از  و  بـود  خواهنـد  مذکـور  قانـون   5 مـاده  در  منـدرج 
خـروج آنـان از کشـور جلوگیـري بـه عمـل خواهـد آمـد. 
ه) برخی مفاد قانون مبارزه با مواد مخدر 

در کشور عربستان:
 همـراه داشـتن هرگونه داروي گیاهی مشـکوك و شـبیه 
بـه مـواد مخـدر، قـرص هـاي روان گـردان مانند متـادون، 
قرصهـاي آرام بخـش از قبیـل انـواع مسـکن هـاي حـاوي 
کدئین، دیازپام، فلورازپام، کلونازپام، اکسـازپام، لورازپام و... 
در عربسـتان جرم تلقی شـده و در صورت کشـف از زائرین 
در فـرودگاه هـاي عربسـتان، حسـب مقـدار آن، مجـازات 
جریمـه و حبـس از 2 تـا 10 سـال را در برخواهـد داشـت.
نکتـه : از آنجایـی که مصـرف داروهاي مذکور در کشـور ما 
بـا نظر پزشـک معتمد منعی نـدارد، در صورتـی که زائرین 
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محتـرم بـه دلیل ابتـالء به بیمـاري، نیاز به مصـرف داروي 
خاصی دارند، حتماً مراتب را با مدیر کاروان در میان بگذارند.

روان  و  مخـدر  مـواد  هرگونـه  مصـرف  سـوء  و  اعتیـاد   
گـردان جـرم و مجـازات زندان از یـک ماه تا 2 سـال دارد. 
را  مخـدر  مـواد  کـه  افـرادي  بـراي  زنـدان  مجـازات   
تـا 10  از 2  کننـد  مـی  حمـل  شـخصی  مصـرف  جهـت 
مـواد  فـروش  منظـور  بـه  کـه  افـرادي  بـراي  و  سـال 
دارد. وجـود  اعـدام  مجـازات  کننـد  مـی  حمـل  مخـدر 

توجه داشته باشیم : 
مبـادي  اخیـر  هـاي  درسـال  عربسـتان  دولـت   
کنترلـی  امکانـات  آخریـن  بـه  را  خـود  فرودگاهـی 
ازکادر  گیـري  بهـره  بـا  و  نمـوده  مجهـز  حفاظتـی  و 
شناسـائی  بـه  مبـادرت  زنـی،  چهـره  در  متخصـص 
زائریـن معتـاد و جسـتجوي بـار همـراه آنـان مـی نمایـد. 
 بازداشـت هریـک از مرتکبیـن جرایـم ذکـر شـده تابـع 
محدودیت سـنی و جنسـیت نبوده و به صرف کشـف مواد 
مخدر، فرد حامل آن بازداشـت(در برخی موارد افراد با سـن 
باالي 80 سـال نیز بازداشـت شـده اند) و مراحل دادرسـی 
و محاکمـه بـا قاطعیـت و بـدون حضـور وکیل انجام شـده 
و زائریـن بـه حبـس هـاي طوالنی مـدت محکوم گشـته و 
امـکان اعتـراض و تجدید نظـر در راي صادره وجـود ندارد.
 شـرایط زنـدان هاي عربسـتان به جهت عـدم برخورداري 
از امکانـات رفاهی و بهداشـتی، در بدتریـن وضعیت ممکن 
قـرار داشـته بطوریکـه دسترسـی بـه بدیهـی تریـن امـور 
بهداشتی، درمانی و تماس و مالقات با بستگان وجود ندارد. 



49

 شـواهد و سـوابق امـر حاکـی از آن اسـت کـه محاکـم 
قضائـی عربسـتان در برخـورد بـا متهمیـن ایرانـی، عـالوه 
برخـی  از  متاثـر  آن،  ارتـکاب  شـرایط  و  جـرم  نـوع  بـر 
تعصبـات مذهبـی، مبـادرت بـه صـدور راي مـی نماینـد.

آیا می دانید..!؟
 آیـا می دانید در عملیات عمره سـال 94-93،تعداد 399 
نفـر از زائریـن بدلیـل حمل مواد مخـدر از سـفر بازمانده و 
امکان عزیمت آنان به عربسـتان فراهم نگردید و همین امر 
موجبـات انصـراف همراهان ایـن زائرین را نیـز فراهم آورد.

تعـداد  حـج 93  عملیـات  جریـان  در  انیـد  د  مـی  آیـا   
توفیـق  مخـدر  مـواد  حمـل  بدلیـل  زائریـن  از  نفـر   73
انتظـار  علیرغـم  و  داده  دسـت  از  را  تمتـع  حـج  انجـام 
طوالنـی مـدت بـراي تشـرف بـه حـج، بدلیـل عـدم توجه 
مسـئولین  سـایر  و  پلیـس  توصیههـاي  و  هشـدارها  بـه 
ذیربـط در عـدم حمل مـواد مخدر،خـود و بعضـاً همراهان 
نمودنـد. محـروم  واجـب  و  معنـوي  سـفر  ایـن  از  را 
 آیـا مـی دانیـد تعدادي از زائرین با زمانده از سـفر عمره و 
حج سـالجاري بدلیـل حمل مواد مخدر،برابـر قانون مصوب 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام و راي  قضائی با محکومیت 
هایـی همچون ممنوع الخروجی حداقل یکسـاله روبرو بوده 
و بدلیـل پایـان نیافتـن دوره ممنـوع الخروجی، در موسـم 
پیش رو نیز امکان عزیمت به عربسـتان را نخواهند داشـت.

 آیـا مـی دانید حمل قرص متادون بـراي افرادي که مجوز 
پزشـکی از سـوي مراکز معتبر نداشـته باشـند، جـرم تلقی 
شـده و مجازاتی مشـابه حمـل مواد مخدر در پی داشـته و 
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تعدادي از بازماندگان سفر حج گذشته را شامل شده است. 
مـواد  کننـدگان  مصـرف  از  تعـدادي  دانیـد  مـی  آیـا   
مخـدر (بـا هـدف گمـراه نمـودن پلیـس فـرودگاه)، اقـدام 
بـه جاسـازي مـواد مخـدر در وسـایل همراهـان خـود اعم 
از همسـر، فرزنـد و... نمـوده و بـا ایـن کار عمـًال خـود و 
انـد.  نمـوده  محـروم  معنـوي  سـفر  ایـن  از  را  همراهـان 
 آیـا مـی دانیـد افـرادي کـه بدلیـل حمـل مـواد مخـدر 
بـا  انـد،  بازمانـده  عمـره  و  حـج  زیارتـی  سـفرهاي  از 
چـه پیامدهـا و آثـار سـوئی در جامعـه و بسـتگان دور و 
اختالفـات  دچـار  بعضـاً  و  بـوده  روبـرو  خـود،  نزدیـک 
انـد. شـده  فرزنـدان  و  همسـر  بـا  خانوادگـی  شـدید 
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امنیت در سفر
زائر گرامی

خواهیـد  آن  ي  مطالعـه  بـه  نوشـته،  ایـن  در  آنچـه 
حوادثـی  پژوهشـهاي  و  تحقیقـات  نتیجـه  نشسـت، 
اشـکال  بـه  روحانـی  سـفر  ایـن  مسـیر  در  کـه  اسـت 
توصیـه  صـورت  بـه  واینـک  افتـاده  اتفـاق  مختلـف، 
هایـی چنـد، در اختیـار شـما عزیـزان قـرار گرفتـه اسـت.

الف) قبل از عزیمت
1- حتماً قبل از سـفر نسـبت به تخلیه حافظه تلفن و رایانه 
همـراه، فلش ممـوري و یـا دوربین عکاسـی و فیلمبرداري 
خـود از مـوارد غیـر ضـروري اعـم از عکسـها و فیلـم هـاي 
خانوادگـی و شـخصی و شـماره تلفـن هـاي مراکـز مهـم و 
خـاص که در طول سـفر با آنهـا کاري ندارید اقدام فرمایید.
بیمـاري  بـه  ابتـال  علـت  بـه  کـه  محترمـی  زائریـن   -2
از  بعضـاً  کـه  داروهائـی  مصـرف  بـه  نیـاز  خـاص 
مشـتقات مـواد مخـدر اسـت دارنـد، حتمـا بـا پزشـکان 
باشـند. داشـته  را  الزم  مشـاوره  سـازمان  معتمـد 

3- ارز مـورد نیـاز خود را در ایـران تهیه و درصورتی که ارز 
تهیه شـده، نیازمند تبدیل درکشـور عربسـتان باشد، حتماً 
شـماره سـري آن را یادداشـت کنیـد تـا در زمـان تبدیـل، 
بامشـکالتی کـه در ایـن مقولـه وجـود دارد روبـرو نشـوید.

4- با توجه به حساسـیت هاي موجود در کشـور عربسـتان 
از بـه همـراه آوردن هـر نوع کتاب، نشـریه و ... غیر ضرور و 
حساسـیت برانگیـز خـودداري کنید و صرفـاً از کتاب هایی 
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کـه از سـوي بعثـه مقـام معظـم رهبـري، تهیـه و تـدارك 
گردیـده اسـت و ورود آن بـه عربسـتان مجـاز مـی باشـد 
بـا مشـورت روحانیـون محتـرم کاروان اسـتفاده نماییـد.

5- بـا توجـه بـه وجـود بازرسـی هـاي متعـدد و جـدي 
هـاي  خصوصاًفـرودگاه  مقصـد،  و  مبـدأ  فرودگاههـاي  در 
عربسـتان که با اسـتفاده ازکارشناسـان خبره، سگهاي مواد 
یـاب و تجهیـزات کامـًال پیشـرفته صـورت می پذیـرد الزم 
اسـت از عـدم وجـود هرگونه مـواد مخدر و یا مشـتقات آن 
در سـاك هـاي خـود و یـا لباس خویـش اطمینـان حاصل 
بنماییـد چـرا کـه در صـورت کشـف هرگونـه مـواد مخدر 
و بـه هـر میـزان در وسـایل و یـا همـراه زائـر در فـرودگاه 
هـاي مبـداء (ایـران) عـالوه بر پیگیـري هاي قضایـی قطعاً 
از عزیمـت شـما بـه سـفر جلوگیـري و ویـزاي شـما ابطال 
خواهـد شـد همچنیـن در صـورت کشـف هرگونـه مـواد 
مخـدر و به هـر میـزان در فرودگاههاي مقصد (عربسـتان) 
بـدون شـک، زائر در فـرودگاه مربـوط بازداشـت و از همان 
جـا روانـه زنـدان مـی شـود که عـالوه بر عـدم امـکان بجا 
آوردن مناسـک حـج، متاسـفانه با توجه به وضـع نامطلوب 
برخـورد  مجـازات  بـودن  شـدید  و  عربسـتان  زندانهـاي 
بـا افـراد معتـاد و یـا حاملیـن مـواد مخـدر تبعـات منفـی 
بسـیار زیـادي از قبیل صدمات جسـمی و روحـی و روانی و 
حیثیتـی و ... براي زائر و خانـواده وي به وجود خواهد آمد.
توصیـه اکیـد به عزیزانـی که به هر دلیـل مجبور به مصرف 
مواد مخدر می باشـند، امتناع از سـفر و نرفتن به این سـفر 
می باشـد.پلیس عربسـتان از ورود هرگونه دارو که مشتقات 
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و یا حاوي مواد مخدر و کدئین باشـد، جلوگیري می نماید.
ب) فرودگاه مبدأ:

1- ضمـن حضـور بـه موقـع (کـه سـبب کاهـش اضطراب 
گذرنامـه  ازدریافـت  پـس  حتمـا  بـود)  خواهـد  شـما 
مندرجـات  صحـت  از  خویـش  شناسـائی  مـدارك  و 
شـوید. مطمئـن  ویـزا  بـا  خـود  عکـس  تطبیـق  و  آن 

ایرانـی  کارت  سـیم  از  اسـتفاده  قصـد  درصورتیکـه   -2
گوشـی  از  آنـرا  اسـت  بهتـر  نداریـد،  سـفر  در  را  خـود 
خـارج و بـه همراهـان بسـپارید و یـا در جایـی امـن که از 
سـرقت و یـا گـم شـدن در امـان باشـد نگهـداري نماییـد.

ج) فرودگاه مقصد:
1. تشـریفات ورود در فـرودگاه هـاي مدینـه و جـده بـه 
متفاوتـی  تاخیرهـاي  موجودبـا  هـاي  حساسـیت  علـت 
صـورت میگیـرد. توصیه می شـود ضمن حفظ خونسـردي 
کامـل و رعایـت نظـم و انضباطـی کـه الزمـه تسـهیل در 
ایـن امـر اسـت، نسـبت بـه ممنوعیـت هـاي موجـود از 
گروهـی،  هـاي  صلـوات  فیلـم،  عکـس،  گرفتـن  قبیـل 
شـعارهاي جمعـی و سـایر مـواردي کـه توسـط مدیـران 
محتـرم، بیـان مـی شـود، توجـه الزم را مبـذول فرماییـد.

2- در صـورت بروز هرنوع مشـکل، اعم از اشـکال احتمالی 
در شـماره هـاي ویـزا و ...هرگـز خـود را درگیـر موضـوع 
نکنیـد. عـالوه بر مدیـر و معـاون محتـرم کاروان، نیروهاي 
سـتادي سـازمان حـج وزیـارت کـه مسـتقر در فـرودگاه 
هسـتند نسـبت بـه حـل مشـکل شـمااقدام خواهنـد کرد.

3- مراقبـت از امـوال شـخصی در طول سـفر، یـک وظیفه 
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فردي اسـت. در فرودگاه جده یا مدینه نیز از سـالم رسیدن 
سـاك خـود، اطمینـان حاصل نماییـد تا در صـورت نیاز به 
بازرسـی هاي گمرکی نیز با مشـکل خاصی مواجه نگردید.

4- بـا عنایـت بـه قوانیـن و مقـررات امنیتی عربسـتان، به 
هنـگام ورود در فـرودگاه هـاي عربسـتان انگشـت نگاري و 
تصویـر بـرداري از چهـره مسـافران امـري معمـول و رایـج 
بـوده و ایـن مسـاله درخصـوص اتباع همـه کشـورها بطور 
مسـتمر و یـا تصادفـی صـورت مـی پذیـرد. لـذا نسـبت 
ندهیـد. نشـان  حساسـیتی  گونـه  هیـچ  مسـاله  ایـن  بـه 
د) اقامت در مدینه منوره و مکه معظمه

هتل ها:
1-پـس از رسـیدن بـه هتـل محـل اقامـت، ضمـن تحویل 
کلیـد اتـاق و توجـه بـه توصیـه هـاي مدیـرکاروان و مدیر 
ایرانـی هتـل، کارت آدرس هتـل یـا سـاختمان را دریافـت 
نماییـد و براي پیشـگیري از سـرقتهاي احتمالی که ممکن 
اسـت از داخل اتاقهـا صورت پذیرد،جهت نگهـداري از پول 
و اشـیاء قیمتـی همراه خـود، از صندوق امانـات که ممکن 
اسـت در اتاق مدیر و یا سـالن هتل باشـد، اسـتفاده کنید.

2- در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل و یـا هر درخواسـتی 
مراتـب را بـه مدیـر و یا معـاون کاروان و یاکارکنـان ایرانی 
که در هتل شـما مستقر هسـتند در میان بگذارید و جداً از 
برقراري ارتباط باکارکنان غیر ایرانی در هتل پرهیز نمایید.
3- از تردد به قسمت هایی از هتل که احیاناً در اختیار مسافران 
سایرکشـورها و یا خالی از مسـافر باشـد جداً پرهیز نمایید.

کـه  بـار  حمـل  آسانسـورهاي  از  وجـه  هیـچ  بـه   -4
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اسـتفاده  دارد  راه  هتـل  هـاي  زمیـن  زیـر  بـه  عمومـاً 
. کـودکان  و  محترمـه  بانـوان  خصوصـاً  ننماییـد. 

و  نوجـوان  دختـران  و  کـودکان  گذاشـتن  تنهـا  از   -5
بپرهیزیـد.  ... و  هـا  اتـاق  داخـل  در  کهنسـال  افـراد  یـا 

پلـه  و  هـا  درب  حتمـاً  اقامـت  محـل  رهتـل  د   -6
کپسـول  اسـتقرار  محـل  و  اضطـراري  خـروج  هـاي 
بگیریـد. یـاد  و  رایافتـه   نشـانی  آتـش  هـاي 

7- ورود عوامل بومی و غیر ایرانی بدون هماهنگی و حضور 
مسـئولین کاروان بـه قسـمت خواهـران ممنـوع بـوده و در 
صورت مشـاهده مراتـب را به اطالع مدیر کاروان برسـانید.

8- نسـبت به ورود افراد ناشـناس و غیر ایرانی به قسمتهاي 
محـل اسـتقرارخود حسـاس بـوده و در صـورت ورود افراد 
ناشـناس مراتـب را سـریعاً بـه مدیـر کاروان اطـالع دهید.

رفت و آمد به حرمین :
اقامـت  محـل  هتـل  بـه  آمـد  و  رفـت  مسـیرهاي   -1
شـما  هتـل  کـه  ودرصورتـی  بگیریـد  یـاد  خـوب  را 
سـرویس حمـل و نقـل دارد حتمـاً از آن اسـتفاده کنیـد 
اسـتفاده  شـخصی  نقلیـه  وسـائط  از  المقـدور  حتـی  و 
شـود. اسـتفاده  تاکسـی  از  نیـاز  صـورت  در  و  نکنیـد 

2- در ترددهـاي خیابانـی و اماکـن شـلوغ همـواره مراقـب 
جیـب و کیـف و وسـایل خـود باشـید، متاسـفانه بـه کرات 
شـاهد سـرقت هایی از قبیل جیب زنی، کیف قاپی،سـرقت 
ایـم. بـوده  محتـرم  زائـران  از  وسـایل  و  همـراه  گوشـی 

مداخلـه  خیابانـی  درگیریهـاي  در  وجـه  هیـچ  بـه   -3
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غیـر  و  اضافـی  مـراودات  برقـراري  از  و  نفرماییـد 
بـودن  سـاختگی  بپرهیزیـد.  بیگانـگان  بـا  ضـروري 
دخالـت  از  اسـتفاده  وسـوء  دعواهـا  ایـن  از  برخـی 
اسـت. داشـته  بدنبـال  را  مشـکالتی  زائریـن  دلسـوزانه 

زیـارت  منظـور  بـه  شـما  بـراي  صـادره  روادیـد   -4
گذارهـاي  و  گشـت  از  شـود  مـی  توصیـه  لـذا  اسـت 
بـه  تـردد  همچنیـن  و  شـهرها  درحومـه  تفریحـی 
رعایـت  عـدم  کـه  فرماییـد  جداًپرهیـز  دیگـر  شـهرهاي 
باشـد شـما  بازداشـت  جهـت  اي  بهانـه  توانـد  مـی  آن 

حتمـا  آن  مشـاهده  یـا  و  تصـادف  بـروز  صـورت  در    -5
شـماره خودرویـی کـه بـا شـما و یـا سـایر زائریـن ایرانـی 
اصابـت نمـوده را یادداشـت نماییـد و در صـورت اعـزام به 
بیمارسـتان حتمـا مدیـر یـا معـاون کاروان را در جریـان 
از  اعـم  عربسـتان  مراکـز  از  یـک  هیـچ  ودر  قـرارداده 
بیمارسـتان،مرکز شـرطه (کالنتري)، بازداشـتگاه و ... بدون 
حضـور ایشـان و یـا نماینـده سـازمان حـج و زیـارت برگه 
هایـی را کـه از محتویات آن اطالع نداریـد امضاء نفرمایید.

حرمین شریفین و اماکن مقدسه:
احتـرام  و  میزبـان  کشـور  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت   -1
بـه آن، بـه طـور عمـوم یکـی از ضرورتهـاي الزم اسـت 
جملـه  از  نیـز  شـریفین  حرمیـن  بـر  حاکـم  قواعـد  کـه 
آنهاسـت، لـذا انجـام نـدادن مـوارد زیر کـه برخـی از نکات 
گـردد. مـی  توصیـه  اکیـداً  اسـت،  قواعـد  ایـن  برجسـته 

عکسـبرداري  نمـاز،  خوانـدن  بـراي  ازُمهـر  اسـتفاده 
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و  رفـت  بلنـد،  صـداي  بـا  دعـا  قرائـت  فیلمبـرداري،  و 
هنـگام  فـرادي  نمـاز  اقامـه  نمازگـزاران،  مقابـل  از  آمـد 
نبـوي  شـریف  حـرم  و  ضریـح  بوسـیدن  جماعـت،  نمـاز 
نوشـتن  گروهـی،  دعاهـاي  قرائـت  مطهـر،  بقیـع  یـا 
یادداشـت در قـرآن هـا، جـدال و درگیـري، فریـاد زدن، 
نظافـت. نکـردن  رعایـت  و  قـرآن  گذاشـتن  زمیـن  روي 

شـریف  حـرم  بـه  محتـرم  بانـوان  ورود  زمـان  بعضـاً   -2
نبـوي در بازرسـی هایـی کـه انجـام مـی شـود از همـراه 
و  عکاسـی  دوربیـن  همـراه،  تلفـن  گوشـی  داشـتن 
عمـل  ایـن  وچـون  گـردد  مـی  ممانعـت  اضافـی  وسـایل 
بـدون سـازمان وبرنامـه ریـزي انجـام مـی شـود احتمـال 
و  مفقودشـدن  و  طلـب  فرصـت  افـراد  اسـتفاده  سـوء 
اسـت. متصـور  زائریـن  هـاي  گوشـی  سـرقت  حتـی  یـا 
خدماتـی  نیروهـاي  و  ماموریـن  بـا  فرماییـد  سـعی   -3
همـکاري  نبـوي  شـریف  حـرم  و  مسـجدالحرام 
در  دخالـت  یـا  و  جـدل  و  بحـث  از  و  باشـید  داشـته 
نماییـد. پرهیـز  جـداً  حرمیـن  در  مسـتقر  پلیـس  کار 

4- دوربینهایی که در حرمین شـریفین کار گذاشـته شـده 
اسـت، بـه صـورت دائمی در حـال رصد کردن افـراد حاضر 
در این مکان هاسـت که این مسـاله شـامل قسـمت بانوان 
نیـز مـی باشـد. توصیـه می شـود زائریـن محتـرم در رفتار 
خویـش و خصوصـاً بانـوان محترمه نسـبت بـه رعایت کلیه 
مسـائل شـرعی از جمله حجاب دقت الزم را داشـته باشند.

5- برخـی عوامـل تنـدرو و مغـرض که تمامـی تالش خود 
را براي اختالف افکنی بین مسـلمانان (شـیعه و سـنی)می 
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نماینـد، اقـدام بـه اعمالـی از قبیـل توهیـن بـه شـیعیان و 
ایجـاد مزاحمـت به هر بهانه اي می نمایند، شایسـته اسـت 
از هرگونـه بحـث و جـدل و درگیري با آنهـا پرهیز فرمایید.

6- بـا توجـه بـه حساسـیت پلیـس و نیروهـاي تبلیغـی 
نشـریه،  روزنامـه،  انـواع  داشـتن  همـراه  بـه  از  سـعودي، 
بولتـن، اطالعیـه، دیسـکت، سـی دي، لـپ تـاپ، کتـاب 
و ... در محوطـه حرمیـن شـریفین و یـا هنـگام عبـور از 
باعـث  بعضـاً  کـه  مسـجدالحرام  و  مسـجدالنبی(ص) 
نماییـد. خـوداري  جـدا  گردیـده،  زائریـن  دسـتگیري 

کـردن  بلنـد  میزبـان   کشـور  مـردم  فرهنـگ  در   -7
کفـش بـه طـرف کسـی جـزو بدتریـن توهیـن هـا قلمداد 
همـراه  را  خـود  کفشـهاي  اگـر  کنیـد  دقـت  شـود،  مـی 
قراردهیـد. مربـوط  کیسـه  در  را  آنهـا  حتمـاً  بریـد  مـی 

آنهـا  بـر  کـه  هایـی  سـجاده  از  اسـتفاده  از   -8
ائمـه  القـاب  و  اسـامی  ویـا  ائمـه(ع)  تصویرضریـح 
نماییـد. خـودداري  اسـت  منقـوش  اطهـار(ع) 

جیـب،  مراقـب  همـواره  شـریفین  حرمیـن  در   -9
خـود  قیمتـی  اشـیاء  و  پـول  نگهـداري  محـل  و  کیـف 
در  مختلـف  هـاي  شـکل  در  و  همیشـه  سـارقین  باشـد، 
کمیـن بـوده و مترصـد فرصـت جهـت سـرقت هسـتند.
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نکات ویژه که باید در حرمین دقت شود:
1- یکـی از مقرراتـی کـه در مسـجد الحـرام وجـود دارد و 
بطـور جـدي اجرا و بعضاً عدم رعایت آن سـبب دسـتگیري 
و بازداشـت زائـر مـی شـود قائـده اي بنام(تلصیق ) اسـت، 
آقایـان محتـرم در هنـگام طـواف مراقـب باشـند تـا حتـی 
المقـدور بـدن آنها بـا بانوانی که جلـوي آنها قـرار میگیرند 
دسـتگیري بـه ایـن اتهـام  تمـاس برقـرار نکنـد معمـوالً 
در کنـار حجـر االسـود کـه از شـلوغی خاصـی برخـوردار 
و بـا دوربیـن هـاي مـدار بسـته متعـدد کنتـرل می شـود 
اتفـاق مـی افتـد الزم بـه ذکـر اسـت بدلیـل اینکـه عموماً 
محـرم  شـما  اینکـه  اثبـات  شـوند  نمـی  دسـتگیر  زنـان 
خویـش را جهـت اسـتالم حجـر همراهـی مـی نمـوده اید 
کاري دشـوار و شـاید طوالنـی باشـد و تـا اثبـات موضـوع 
چندروزي را در بازداشـت باشـید. بدیهی اسـت اگر خانمی 
از شـما شـاکی شـود برخـورد و پیگیري به شـکل مضاعف 
تـري صـورت مـی گیـرد پـس نهایـت دقـت را بفرماییـد.

2-  قبرسـتان مطهـر بقیـع و در کنـار محـل دفـن ائمـه 
اطهـار(ع) بـه علـت وجـود ماموریـن امر بـه معـرف و نهی 
از منکـر سـعودي یکـی از پـر مسـئله تریـن مـکان هـاي 
زیارتـی عربسـتان اسـت، عوامل مغـرض و تنـدرو که صرفا 
تمـام همـت خـود را بـراي اختـالف و تفرقـه افکنـی بیـن 
مسـلمانان صـرف  مـی نماینـد، در تـالش هسـتند تـا بـا 
ایجـاد فرصـت بـه تبلیـغ خویـش و توهیـن بـه مقدسـات 
و باورهـاي شـیعیان و بعضـاً اهـل سـنت بپردازنـد، مراقب 
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باشـیم بـا ورود بـه بحـث و جدل با ایشـان، ایـن فرصت را 
بـه آسـانی در اختیـار آنهـا قرار ندهیـم. با عنایـت به روش 
تبلیغـی ایـن افراد کـه عمومـاً مباحثه را بـه مجادله تبدیل 
مـی کننـد وهمچنیـن کوتاهـی فرصـت حضـور در بقیـع، 
شایسـته اسـت بـه جـاي پرداختـن بـه مجادلـه بـی ثمـر، 
بهـره معنـوي از حضـور در بقیـع را برده و فقط مشـاهدات 
نماییـد. گـزارش  سـتاد  و  کاروان  مسـئولین  بـه  را  خـود 
3- در تمام مراحل زیارت و حضور در حرمین شریفین و 
اماکن مقدس همواره مراقب رفتار خود باشید و از انجام 

کارهاي بدون اساس و غیر ضرور مانند، برداشتن خاك از 
بقیع، انداختن عریضه در داخل حرمین شریفین و یاقبور 
ائمه(ع) ، تالش اضافی براي لمس نمودن قبور ائمه، تهیه 
فیلم و تصویر و ... جداٌ بپرهیزید. موارد فوق بطور جدي و 
با کنترل دقیق توسط دوربینهاي مدار بسته که در تمامی 

این اماکن وجود دارد پیگیري می شود.
تعامل با افراد غیر ایرانی:

1-در تعامـالت خـود بـا بیگانگان(عوامـل غیـر ایرانی هتل، 
راننـدگان، فروشـندگان و...) نهایـت دقت را داشـته باشـید 
وآدرس  تلفـن  شـامل  فـردي  اطالعـات  هرگونـه  وازدادن 
خوددرایـران و یـا مطالـب مهـم میهـن عزیزمـان بـه آنهـا 
افـراد  بـا  وارتبـاط  مـراوده  داشـتن  فرماییـد.  خـودداري 
خارجـی دلیلـی جهـت اعتمـاد کـردن بـه آنها نمی باشـد.
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ومغـرض  تنـدرو  عوامـل  ازسـوي  افـرادي  2-بعضـا 
داده  قـرار  نامناسب،شـماراطعمه  برخوردهـاي  بـر  عـالوه 
عامـل  آن  پیرامـون  وسـئوال  عقیدتـی  مسـائل  وباطـرح 
بازداشـت شـما مـی شـوند،لذا شایسـته اسـت غیرازافـراد 
پاسـخگویی  از  زائریـن  سـایر  زمینـه  ایـن  در  مسـئول 
نماینـد. خـودداري  جـدا  چنینـی  ایـن  تعامـل  وایجـاد 

زمینـه  بـدون  وارتباطـات  تماسـها  تمامـی  بـه  3-نسـبت 
قبلی حسـاس باشـید واز پاسـخگویی به تماسـهاي تلفنی، 
پذیـرش  از  همچنیـن  و  ناشـناس  پیامکهـاي  بلوتـوث، 
دعـوت بـه مهمانـی و یامراکـز دیگـر خـودداري نمائیـد.

4-مکالمات بین الملل ،مکالمات حسـاس وقابل شنود است 
لذا از طرح مسـائل مهم کشـور درمکالمات خودداري شود.

5-بـه هیـچ وجـه به مسـائل سیاسـی کشـور میزبـان ورود 
نکـرده وازهرگونـه اظهـار نظرپیرامـون مقامـات مملکتـی 
نمائیـد. خـودداري  میزبـان  کشـور  سیاسـتهاي  یـا  و 

و  کشـوري  مقامـات  و  مسـئولین  صورتیکـه  6-در 
عناویـن  بیـان  از  هسـتند  شـما  همسـفر  لشـکري، 
و  بیگانـگان  خصوصـا  و  جمـع  حضـور  در  آنـان 
کنیـد.                جداخـودداري  تلفنـی  تماسـهاي  در  همچنیـن 
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رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالی)
پیرامون تعامل با حجاج دیگر کشورها:

در دیـدار بـا بـرادران مسـلمانی کـه از کشـورهاي دیگـر 
آمدهانـد، آنهایـی که اهـل زبانندو می توانند حـرف بزنندبا 
کنند،بـرروي  تعـارف  کنند،اظهـار  محبـت  اظهـار  زبـان 
حـرف  اهـل  کـه  کنند.آنهایـی  تکیـه  مشـترك  نقـاط 
کنید،محبـت  مهربانـی  جابدهیـد،  باعمـل؛  نیسـتند  زدن 
کنیـد. تحمـل  را  وخشـونتها  سـختیها  از  کنید،بعضـی 

لبخنـد  بزند-شـمادرمقابلش  تنـه  اسـت  ممکـن  یکـی 
بزنید،عمـال سـعی کنید ایـن ارتبـاط بوجـود بیاید؛نه فقط 
بـراي اینکـه آبرووعـزت ایـران و ملت ایـران راحفـظ کنید 
کـه البتـه ایـن درجـاي خـودش خیلی مهـم اسـت،چقدر 
خـوب اسـت کـه یـک ملـت بتوانـد کرامـت خـود،ارزش 
خود،پایبنـدي خـود بـه آداب واخـالق انسـانی واسـالمی 
برقـرار  قلبـی  ارتبـاط  اینکـه  بـراي  بدهد،بلکـه  نشـان  را 
اسـت،اهل  زبانـی  هـر  اسـت،اهل  هرنـژادي  ،اهـل  شـود 
هـر مذهبـی است،مسـلمان اسـت؛ او هـم مثـل شـما بـه 
عشـق کعبـه آمده،به عشـق پیغمبـر(ص) آمده،اوهـم دارد 
همیـن راه را میـرود، او هـم بـا خـداي متعـال دارد حـرف 
میزنـد، هـر چـه میتوانیـد ایـن وجـه مشـترك را بـه رخ 
یکدیگـر بکشـید،بفهمند ایـن وجـه مشـترك وجـود دارد.
دیدار با کارگزاران حج سال (91)
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دستگیري و یا بازداشت:
بیگانـه  کشـور  در  شـدن  بازداشـت  از  پیشـگیري  جهـت 
بهتریـن کار رعایـت قوانیـن آن کشـور و مرتکـب نشـدن 
بـه اعمـال خـالف مقـررات و قانـون کشـور میزبـان اسـت 
و امـا در صـورت بازداشـت و دسـتگیري بـه هـر دلیـل:

و  نـداده  راه  اضطـراب  خـود  بـه  وجـه  هیـچ  بـه   -1
خونسـرد باشـید. شـما بـه صـورت قانونـی وارد آن کشـور 
شـده ایـد و پیگیـري هـاي الزم از سـوي سـازمان حـج و 
پذیرفـت. خواهـد  صـورت  ایـران  کنسـولگري  و  زیـارت 

2- حتماً هنگام بازداشـت از طریق سـایر زائرین ایرانی و یا 
خودتان مراتب را به اطالع مدیر و یا معاون کاروان برسانید.

3- از امضـاء هرگونـه برگه اي که به محتوي آن علم ندارید 
خودداري فرمائید و درخواسـت کنید نماینده سـازمان حج 
و زیـارت و یا نماینده کنسـولگري ایـران حضورپیدا نمایند.

طبـق مـاده 36 کنوانسـیون وین کـه از قوانین بیـن المللی 
بازداشـت  دیگـر  کشـور  در  کـه  فـردي  هـر  باشـد،  مـی 
شـود میبایسـت بـا حضـور نماینـده رسـمی کشـور متبوع 
خـودش در کشـور میهمـان مـورد بازجوئـی قـرار گیـرد.
در صـورت آشـنایی و تسـلط بـه زبـان عربـی و انگلیسـی 
را  ایرانـی  نماینـده  درخواسـت  شـود  مـی  توصیـه  بـاز 
بفرماییـد چـرا کـه آنهـا عـالوه بـر تسـلط بـر زبـان، بـه 
هسـتند. واقـف  نیـز   ... و  هـا  پیگیـري  و  جـاري  امـور 

اطالعـات  یـا  و  اضافـی  اطالعـات  هرگونـه  دادن  از   -4
شـخصی خـود در ایران از قبیـل آدرس و تلفن، شـغل و ... 
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خـودداري و صرفـاً آدرس و تلفـن هتـل محـل اقامت خود 
را در شـهر مدینـه منـوره و یا مکـه معظمه اعـالم فرمایید.

درگیـري  یـا  و  اضافـی  بحـث  هرگونـه  از   -5
خـودداري  اکیـد  بطـور  مأموریـن  بـا  فیزیکـی 
نکنیـد. اعتمـاد  کسـی  بـه  بازداشـت  محیـط  ودر 

میقات ها و مشاعر مقدسه
الف) میقات

و  شـجره  (مسـجد  هـا  میقـات  در  حضـور  هنـگام 
حفـظ  ضمـن  شـدن،  محـرم  جهـت  جحفـه)  مسـجد 
را  ذیـل  مـوارد  اسـت  الزم  خویـش  کامـل  خونسـردي 
مدنظـر داشـته و در رعایـت آنهـا خـود را ملـزم بدانیـد.

 هنـگام پیـاده شـدن از اتوبـوس هـا، در محـل میقـات 
هـا و یـا مواقـف از کاروان جـدا نشـوید و محـل اسـتقرار 
از  تـردد  مسـیر  و  مربوطـه  پارکینـگ  در  خـود  اتوبـوس 
اتوبـوس تـا داخـل مسـجد را کامـًال بـه خاطـر بسـپارید.

وسـایل  کنیـد  سـعی  اتوبـوس  از  شـدن  پیـاده  زمـان   
اضافـی بـا خـود نبریـد و مراقـب وجـوه نقـد خود باشـید.

 در صـورت جـدا شـدن از کاروان خـود و یـا فرامـوش 
کـردن محـل پـارك اتوبـوس خـود در پارکینگ، بـا مدیر، 
معـاون و یـا عوامـل کاروان تمـاس بگیریـد و در صـورت 
نیـاز بـه راهنمایی مـی توانید به بـرادران امـداد و راهنماي 
سـازمان حـج و زیـارت کـه با لبـاس فـرم و کاله مخصوص 
تهـا  میقـا  محـل  در  ایرانـی  حجـاج  راهنمـاي  و  امـداد 
حضـور دارنـد مراجعـه تـا آنهـا شـما را راهنمایـی نماینـد.
 مقـررات و قوانیـن میقات ها از قبیـل عدم تصویر برداري، 
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عـدم ورود به قسـمت بانوان و ... را بـا دقت رعایت فرمایید.
 بعضاً مشـاهده شـده شـرکت هـاي مختلف جهـت تبلیغ 
خـود اقـدام بـه توزیـع چتـر، جـا کفشـی و... مـی نمایند، 
گونـه  ایـن  دریافـت  بـه  شـدن  سـرگرم  باشـید  مراقـب 
هدایـا و یـا خریـد، شـما را از امـور اصلـی خـود باز نـدارد.

خصوصـاً،  و  دیگـر  هـاي  اتوبـوس  بـه  شـدن  سـوار  از   
اتوبوسـهاي مسـافران غیر ایرانـی اکیدا خـودداري فرمایید.

 شایسـته اسـت در طول سـفر رفتن به میقات ها و محرم 
شـدن و ان شـاء اهللا انجـام مناسـک، همـواره از تجـارب و 
راهنمایی هاي مدیران و روحانیون محترم کاروان اسـتفاده 
اقدامـی نکینـد. آنهـا  و هماهنگـی  نظـر  بـدون  و  نمـوده 

 از لحظـه حرکـت از ایـران، حرکـت بـه سـوي میقـات، 
کنیـد  دقـت  مقدسـه  مشـاعر  سـوي  بـه  حرکـت  تـا 
باشـد. شـما  همـراه  زائـر  شناسـائی  کارت  همـواره 

ب) عرفات
 شایسـته اسـت پیـش از زمـان فراررسـیدن حرکـت بـه 
سـوي مشـاعر مقدسـه نسـبت بـه جمـع کـردن وسـایل 
خـود و تحویـل اشـیاء قیمتـی و وجـوه نقـد بـه صنـدوق 
امانـات و قـراردادن اشـیاء و کاالهاي قیمتـی خود در محل 
امـن بـا هماهنگـی مدیـر محتـرم کاروان اقدام نمـوده و از 
همراه داشـتن هرگونـه وسـایل اضافی خـودداري فرمایید.

محـل  و  چادرهـا  زیـاد  بسـیار  شـباهت  بـه  توجـه  بـا   
عرفـات،  صحـراي  در  کشـورها  تمامـی  زائریـن  اسـتقرار 
کنیـد  تـالش  المقـدور  حتـی  شـود  مـی  اکیـد  توصیـه 
نشـده  خـارج  کاروان  اسـتقرار  محـل  چـادر  از  زیـاد 
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نگیریـد. فاصلـه  زیـاد  خـود  کاروان  چـادر  از  یـا  و 
 درصـورت جـدا شـدن از کاروان و یـا فرامـوش کـردن 
مسـیر چادرخـود بـه نیروهـاي امـداد و راهنمـاي حجـاج 
محـل  در  مخصـوص  وکاله  فـرم  لبـاس  بـا  کـه  ایرانـی 
دهنـد. رایـاري  شـما  آنهـا  تـا  مراجعـه  حضوردارنـد 

 درصورتی که به هر دلیل از چادرهاي ایرانی دور افتادید، 
تـالش کنیـد تـا از طریق پرچـم هاي برافراشـته و یـا بالن 
هـاي به رنگ پرچـم مقدس جمهوري اسـالمی ایران محل 
چادرهاي ایرانیان را پیدا کنید و یا در صورت نیاز به پلیس 
مراجعـه و بـا ارائه کارت زائـر خویش از آنها یـاري بجویید.

هنگام خروج از صحراي عرفات مطابق برنامه ریزي مدیران 
کاروانهـا عمل کنید و از حرکت انفرادي خودداري فرمایید.

افتادیدبـه  جـدا  خـود  کاروان  از  دلیلـی  هـر  بـه  اگـر   
خـروج  تـا  موظفنـد  کـه  عرفـات  در  مسـتقر  سـتادهاي 
کنیـد. ننمایندمراجعـه  تـرك  را  محیـط  زائـر  آخریـن 

ج) مشعر الحرام(مزذلفه)
بـه  توجـه  بـا  مشـعرالحرام،  در  وقـوف  زمـان  در   
دقـت  نـدارد  وجـود  چـادري  کـه  آنجـا  خـاص  شـرایط 
و  نشـوید  دور  خـود  کاروان  اسـتقرار  ازمحـل  تـا  کنیـد 
همـواره در کنـار سـایر هـم کاروانـی هـاي خـود باشـید.

 هنگام خروج از صحراي مشـعر الحرام به سـوي سـرزمین 
منـا، تمـام تـالش خـود راداشـته باشـید تـا همـراه کاروان 
خـود حرکـت کنیـد تـا در مبـادي ورودي سـرزمین منابه 
مسـیرهاي دیگر نروید و از محـدوده چادرهاي ایرانی خارج 
نشـوید و حتمـا از ترددهـاي انفـرادي خـودداري نماییـد.
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د) سرزمین منا
 هنـگام ورود بـه سـرزمین منا در صـورت جداماندن ازهم 
کاروانـی هـا تمـام همـت خـود راتنهـا صـرف رسـیدن بـه 
چادرهـاي ایرانیـان کنیـد، تـا بتوانیـد پـس از رسـیدن به 
چادرهـاي ایرانیـان با کمک گرفتن از واحد امداد و یا سـایر 
مدیـران ایرانی به چادر محل اسـتقرار کاروان خود برسـید.

ایرانـی  حجـاج  راهنمـاي  و  امـداد  واحـد  عمومـاً   
در  راهنمـا  وتابلوهـاي  ایـران  پرچـم  نصـب  بـه  نسـبت 
نماینـد  مـی  اقـدام  منـا  سـرزمین  بـه  ورودي  مسـیر 
تابلوهـاي  بـر  دقـت  و  اسـتفاده  توانیدبـا  مـی  کـه    
شـوید. هدایـت  ایرانـی  چادرهـاي  سـمت  بـه  راهنمـا 

 در سـرزمین منـا نیزچادرهـا و فضـاي اسـتقرار حجـاج 
سراسـر دنیـا کامـال شـبیه بـه یکدیگـر اسـت لـذا تـالش 
کنیـد تـا چـادر محـل اسـتقرار خـود و مسـیر تـردد بـه 
رمـی جمـرات را خـوب یـاد گرفتـه و بـه خاطـر بسـپارید 
کنیـد  دقـت  گـذاري  ازنشـانه  اسـتفاده  صـورت  در  و 
کنیـد. اسـتفاده  مشـابه  غیـر  و  ثابـت  هـاي  نشـانه  از 

 شایسـته اسـت نقشـه هـاي محـل اسـتقرار چادرهـاي 
کاروان  محتـرم  مسـئولین  طریـق  از  را  ایرانـی 
گیـرد. قـرار  شـما  اسـتفاده  مـورد  تـا  کنیـد  دریافـت 

 بـا توجـه بـه طوالنـی تـر بـودن زمـان حضـور شـما در 
سـرزمین منـا نسـبت بـه سـرزمین هـاي عرفـات و مشـعر 
الحرام و در صورت نیاز به گشـت و گذار، تمام سـعی شـما 
ایـن باشـد تـا از چادرهاي ایرانـی دور نشـوید و از تردد در 
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محل اسـتقرار چادرهاي سـایر کشـورها خودداري فرمایید.
 درصـورت قصـد خـروج از سـرزمین منا حتماً بـا اطالع و 
مجـوز مدیرکاروان و روحانی محتـرم کاروان اقدام فرمایید.

خـارج  کشـورها  سـایر  حجـاج  بـا  گیـري  ارتبـاط  از   
فرماییـد. خـوداري  حـج  و  زیـارت  معمـول  ازعـرف 

توصیه هاي عمومی:
تحویـل  شـما  بـه  کـه  زائـر  شناسـایی  1-کارت 
جـدا  خـود  از  سـفر  پایـان  تـا  همـواره  را  گـردد  مـی 
باشـید. کوشـا  آن  نگهـداري  و  حفـظ  در  و  نکـرده 

از  شـدن  جـدا  صـورت  در   -2
هـم کاروانـی هـا ضمـن حفـظ 
تحـرك  از  کامـل  خونسـردي 
صـورت  در  و  پرهیـز  اضافـی 
امـکان بـا مدیـر یـا معـاون و یـا 

هـر یـک از هـم سـفران تمـاس و مراتـب را اطـالع دهیـد 
و یـا بـه هتـل هـا و چادرهـاي محـل اقامـت ایرانیـان و یا 
دفاتـر سـتادها کـه عمومـاً بـا پرچـم جمهـوري اسـالمی 
ایـران مشـخص اسـت مراجعـه و یـا در نهایـت بـا مراجعه 
بـه پلیـس و ارایـه کارت شناسـایی، خـود را به همسـفران 
نباشـید. شـدن  گـم  نگـران  وجـه  هیـچ  بـه  برسـانید، 

3-کتب، نوار و نشریات و... که در عربستان توزیع میشود را 
تـا حد امـکان دریافت ننموده و در صـورت دریافت بهترین 
کار ایـن اسـت کـه تحویل روحانی و یا مدیـر کاروان دهید.

بطـور  سـفر  از  قبـل  را  حاضـر  کتابچـه  اسـت  4-بهتـر 
کامـل مطالعـه وهمـراه خـود بـه کشـور عربسـتان نبریـد.
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5- فراموش نشـود اسـتعمال دخانیات در عربسـتان ممنوع 
بـوده و انجـام ایـن عمـل درحرمین شـریفین و یـا محوطه 
سـبب بازداشـت افرادگردیـده اسـت. بیرونـی آنهـا بعضـاً 

6- بعضـاً مشـاهده شـده برخـی افـراد سـودجو بـا ارسـال 
پیامـک و اعـالم ایـن کـه شـما در مسـابقه اي برنـده و 
یـا در صـورت ارسـال پیامـک بـه شـماره اي از تخفیفـی 
بهـره منـد میشـوید و یـا ... از شـما بخواهنـد پیامکـی و یا 
تماسـی را با شـماره اي برقـرار فرمایید. در پـی این ارتباط 
کل مبلـغ شـارژ سـیم کارت شـما را تخلیـه مـی نماینـد.

7- حفـظ شـأن و شـئونات اخالقـی را در تمـام مراحـل 
بـه  همـواره  و  داده  قـرار  خـود  امـور   سـرلوحه  سـفر 
افتخـار  پـر  کشـور  نماینـدگان  شـما  باشـید  داشـته  یـاد 
باشـید. مـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  سـربلند  و 

8-  بانوان محترمه ضمن حفظ حجاب اسالمی از پوششهایی 
کـه از نظـر مدل و یا رنگ با فرهنگ کشـور میزبان مغایرت 
دارد جـداً پرهیـز و معـرف زن ایرانـی و مسـلمان باشـید.
هنـگام  در  بایسـتی  کـه  مـواردي  جملـه  از   -9
کنیـد:  رعایـت  بـازار  در  تـردد  و  خریـد 
حتمـاً زمـان خریـد را طـوري تنظیـم کنید که مصـادف با 
زمان نماز نباشـد که با تعطیلی فروشـگاه ها مواجه شـوید، 
دقـت کنیـد تمامـی فروشـگاه هـا مجهز بـه دوربیـن مدار 
بسـته اسـت، پرو لباس در عربسـتان مرسـوم نیست و بعضاً 
ممنوع نیز اسـت، از خرید اشـیاء و یا خوراکی و... که نسبت 
بـه آن علـم ندارید پرهیز فرمایید، مراقب سـارقین باشـید.

10- یکـی از شـیوه هـاي جدیـد سـرقت کـه در اصطـالح 
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(دزدي پنهـان) نـام دارد و در چنـد سـال اخیر شـیوع پیدا 
کـرده اسـت بدین شـکل اسـت که اوالً سـارق مـورد وثوق 
شـما اسـت یعنی به راحتی به محل نگهداري پول و اشـیاء 
شـما دسترسـی دارد. مثـل خانه دار هتل، راننـده و ... دوماً 
سـارق هیـچ گاه، کل پـول شـما و یا اشـیاء مشـخص و در 
معـرض دیـد را سـرقت نمـی نماید تـا موجب بـر انگیختن 
حساسـیت شما شـود.به طورمثال از یک بسته 100 عددي 
5000 تومانـی 5 تـا 10 بـرگ آن را سـرقت مـی کننـد.

قفـل         داراي  شـما  همـراه  گوشـی  کـه  صورتـی  در   -11
نماییـد. رافعـال  آن  حتمـاً  اسـت    PIN CODE

12-هنـگام عبوراز عـرض خیابان ها  نهایت دقت راداشـته 
باشـید؛ متاسـفانه راننـدگان عربسـتان عمومـاً بـی احتیاط 
رانندگـی مـی نمایند،حتماً از محل خط کشـی و عبور عابر 
تـردد کنیـد چرا که درغیـر این صورت و وقوع حادثه شـما 
مقصر شـناخته شـده و راننده ضارب ملزم به توقف نیسـت.

13- از چـاپ عکـس و انتقـال فیلـم بـه CD و... و تعمیـر 
رایانـه و تلفن همراه در فروشـگاه هاي عربسـتان بپرهیزید.

14-در صورت خرید سـیم کارت عربی سعی کنید خودتان 
سـیمکارت ایرانی را خارج کنید تا مورد سـرقت قرار نگیرد.

دفاتـر حراسـت سـازمان حـج وزیـارت و بعثه مقـام معظم 
رهبري مسـتقر در سـتادهاي حـج در مدینه منـوره و مکه 
مکرمـه بـه صـورت 24 سـاعته آمـاده پذیرش تمـاس هاي 

زائریـن گرامـی و دریافت گزارشـات شـما می باشـد.



71

خدمات بهداشتی و درمانی
بـه منظـور تامیـن رفاه و آسـایش جسـمی وروحـی زائران 
در طـول سـفر، امکانـات مناسـبی از لحـاظ تامیـن کادر 

نظـر  در  زائـران  نیـاز  مـورد  وتجهیـزات  دارو  و  درمانـی 
گرفتـه شـده اسـت تـا در صـورت بـروز هرگونـه بیمـاري  
یـا حادثه،خدمـات رسـانی درحداقـل زمان ممکـن صورت 
گرفتـه و مناسـب ترین امکانـات دراختیار آنان قـرار گیرد.
مسـئولیت ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی در طـول 
عملیـات حـج از سـوي سـازمان حـج و زیـارت بـه عهـده 
مرکز پزشـکی حـج وزیارت جمعیت هـالل احمر جمهوري 
اسـالمی ایـران نهـاده شـده اسـت.این مرکـز بااعـزام تیـم 
پزشـکی مجـرب شـامل پزشـکان متخصص(داخلـی، زنان، 
قلـب، عفونی،جراحـی، رادیولـوژي، گـوش و حلـق وبینـی، 
چشـم و...) و عمومی، داروساز، پرستار، کارشناس بهداشت، 
زیرگروههـاي  سـایر  و  آزمایشـگاهی  علـوم  کارشـناس 
مجهـز  درمانـی  دومرکـز  انـدازي  راه  بـه  اقـدام  پزشـکی 
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در شـهرهاي مکـه مکرمـه و مدینـه منـوره نمـوده اسـت.
به منظور دسترسـی آسان وارائه خدمات در سطوح مختلف 

این مرکز همچنین اقدام به راه اندازي درمانگاههاي مستقر 
در برخـی از هتل هاي محل اسـکان تحـت عنوان مجموعه 
هـا جهـت ارائـه خدمـات درمانـی سـرپایی نمـوده اسـت.

بخشـهاي  داراي  پزشـکی  مرکـز  بیمارسـتانهاي  اگرچـه 
مختلفـی همچـون درمانـگا ه هـاي تخصصـی، آزمایشـگاه، 
رادیولـوژي، CCU ،ICU و داروخانـه مـی باشـد، لیکـن 
در صورتیکـه بیمـار نیـاز به ارائه خدمات در سـطح باالتري 
بیمارسـتانهاي  بـا  هماهنگـی  ضمـن  باشـد  داشـته  هـم 
عربسـتان نسـبت بـه انتقـال وي جهـت انجـام اقدامـات 
تشـخیصی ودرمانی تخصصی و فـوق تخصصی اقدام نموده 
و بصـورت مسـتمر پیگیـر وضعیـت بیمـاران خواهـد بـود.
بازدیدهـاي روزانـه ازمحـل اسـتقرار زائرین، رسـتوران ها و 
آشـپزخانه هاي مرکزي از دیگر اقداماتی اسـت که توسـط 
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کارشناسـان حوزه سـالمت مرکز پزشـکی انجـام می گیرد.
بـه  عربسـتان  بیمارسـتانهاي  از  بیمـار  وانتقـال  نقـل 
فرودگاههـا جهـت اعـزام بـه کشـور از دیگر وظایفی اسـت 
کـه ایـن مرکـز در طـول عملیـات حـج بـه عهـده دارد.

از  پیشـگیري  جهـت  بهداشـتی  هـاي  مراقبـت  آمـوزش 
بیماریهـا بـه طـرق مختلـف در قبـل از سـفر،حین پـرواز 
وطـول سـفر بـه روش هـاي گوناگـون همچـون برگـزاري 
جلسـات حضـوري، لـوح فشـرده، بروشـور و... و همچنیـن 

انجـام معاینـات قبل از سـفر و انجـام واکسیناسـیون مورد 
احتیـاج حجـاج عزیـز از دیگر اقدامات این مرکز می باشـد.

سـوي  از  شـده  ارائـه  درمانـی   خدمـات  میـان 
زائریـن  اي  بیمـه  هـاي  وپوشـش  پزشـکی  مرکـز 
از  آگاهـی  کـه  دارد  وجـود  تنگاتنگـی  ارتبـاط  نیـز 
باشـد. سـودمند  میتوانـد  نیـز  اي  بیمـه  هـاي  پوشـش 

احمر،همـه  هـالل  جمعیـت  وزیـارت  حـج  مرکزپزشـکى 
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حجـاج  شـما  تـا  دارد  مـى  مصـروف  را  خـود  تـالش 
مشـکالت  از  ونگرانـى  دغدغـه  هرگونـه  بـدون  گرامـى 
معنـوى  منـدى  بهـره  بـه  بتوانیـد  خـود  جسـمى 
آنکـه: شـرط  بـه  بپردازیـد  حـج  از  بیشـتر  چـه  هـر 

بـه  سـالمتى  بـا  رابطـه  در  کـه  هایـى  توصیـه  اوالً: 
فرماییـد.  رعایـت  و  مطالعـه  را  گـردد  مـى  ارائـه  شـما 
پزشـک  آموزشـى  جلسـات  قالـب  در  هـا  توصیـه  ایـن 
راهنمـاى  تندرسـتى،کتابچه  میقـات  کاروان،مجلـه 
آموزشـى  هواپیما،فیلـم  آموزشـى  حـج،کارت  سـالمت 
گـردد. مـى  ارائـه  حضورتـان  و...  پـرواز  حیـن 

ثانیـاً: در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل جدیـد در وضعیت 
سـالمتیتان فـوراً بـه پزشـکان مسـتقر در هتـل خـود و در 
صـورت  صالحدیـد  آنان به  بیمارسـتان هـا  و کلینیکهاى 
و  منـوره  مکرمه،مدینـه  مکـه  شـهرهاى   در  مرکـز  ایـن 

مشـاعر مقدس عرفات،منـا و مشـعرالحرام مراجعه فرمایید.
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14 نکته بهداشتی براي سالمت در  ایام 
حج :

مسـوول اصلـی حفـظ سـالمت زائـر خـود اوسـت. رعایـت 
نـکات بسـیار سـادهاي که در زیـر آمده موجب بـه حداقل 
رسـاندن مشـکالت و بیماریهاي دوران سـفر زیارتی اسـت.

1- دسـتها را بایـد شسـت: بایـد توجـه داشـت که دسـتها 
نقـش عمدهـاي در ابتـال بـه بیماریهـا دارنـد؛ بخصـوص 
دسـتها  شستشـوي  ویروسـی  هـاي  بیمـاري  شـیوع  بـا 
اهمیتـی صدچنـدان دارنـد. حتمـا پیـش از مصـرف هـر 
نـوع خوراکـی یـا آشـامیدنی قبـل و بعـد از هـر وعـده غذا 
دسـتهاي خـود را بـا آب و صابـون بشـویید. پـس از خارج 
شـدن از توالـت حتمـا دسـتها را بـا آب و صابون بشـویید.

و  زیـارت  شـوق  باشـید:  داشـته  کافـی  اسـتراحت   -2
اعمـال واجـب و مسـتحب باعـث میشـود بیشـتر زائریـن 
خـواب کافـی نداشـته باشـند. ایـن موضـوع باعث میشـود 
بـه  ابتـال  معـرض  در  بیشـتر  و  شـود  ضعیـف  بدنشـان 
در  حتمـا  زوار  میشـود  توصیـه  گیرنـد.  قـرار  بیمـاري 
طـول روز چنـد سـاعتی را بـه خـواب و اسـتراحت کامـل 
بپردازنـد و نظـم اسـتراحت معمـول خـود را حفـظ کننـد.

3- سـالم بخوریـد: بکوشـید پرخـوري نکنیـد. تـا میتوانید 
مـوز  خـوردن  در  امـا  کنیـد؛  مصـرف  مرکبـات  و  میـوه 
احتیـاط کنیـد تـا دچار یبوسـت نشـوید. اگر تحـت پرهیز 
خاصی هسـتید آن را نشـکنید، ادویه، ترشـیها، چاشـنیها، 
آجیـل شـور، سـس گوجـه فرنگـی، سـویا، خردل، کنسـرو 
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ماهی، آب خورش، چیپس و سـیبزمینی از غذاهایی اسـت 
کـه افـراد مبتـال بـه فشـار خـون بایـد از آن پرهیـز کنند.

4- از گرمـا اجتناب کنید: بکوشـید در سـاعات بسـیار گرم 
روز از هتـل خـارج نشـوید. بهتریـن زمـان خـروج از هتـل 
قبـل از سـاعت 10 صبـح و پـس از سـاعت 5 بعـد از ظهـر 
اسـت. از پیادهـروي در آفتـاب خودداري کنیـد، زیرا باعث 
کـم شـدن آب بـدن و گرمازدگـی خواهد شـد. افـراد چاق 
و افـرادي کـه از مناطق معتدل و سردسـیر به مراسـم حج 
میآینـد بیشـتر در معـرض خطـر گرمازدگـی قـرار دارنـد.

5- سیگار نکشید: مصرف دخانیات در هر شرایطی بد است. 
در عربسـتان نیـز اسـتعمال دخانیات در مکانهـاي عمومی 
ممنـوع اسـت. در اتاقهـاي هتل نیز سـیگار کشـیدن شـما 
موجب آزار و اذیت سـایرین خواهد شـد. خوب است از این 
سـفر براي ترك عـادت بد مصرف دخانیات اسـتفاده کنید.

در  گازدار  نوشـیدنیهاي  از  اسـتفاده  بنوشـید:  سـالم   -6
حـج بـه هیـچ عنـوان توصیـه نمیشـود. سـعی کنیـد از 
آب یـا دوغ کمنمـک اسـتفاده کنیـد. البتـه بـه هیچوجـه 
از شـیرهاي آبخـوري آب نخوریـد، بلکـه حتمـا بـا لیـوان 
باشـید  داشـته  توجـه  و  بنوشـید  آب  خـود  اختصاصـی 
کـه از نوشـیدن آب و مایعـات بسـیار سـرد پرهیـز کنیـد.

7- روزانـه اسـتحمام کنید: حتیاالمـکان روزي یک بار باید 
اسـتحمام کـرد زیـرا بـوي نامطبوع پـا و بدن شـما دیگران 
را آزار میدهـد. تـا حد امـکان روزي یک بار بـدن خود را با 
آب و صابـون بشـویید تـا هم از بوي بد بدن راحت شـوید و 
هـم از بیماریهاي قارچی در امـان بمانید. البته باید مواظب 
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باشـید هنـگام اسـتحمام داخـل وان یـا حمام لیـز نخورید.
8- از بـاد سـرد پرهیـز کنیـد: هماننـد گرمـا باید از سـرما 
نیز اجتناب کرد. یکی از علل شـایع سـرماخوردگی شـدید 
در ایـام حـج کولرهـاي گازي اسـت. حجـاج نبایـد بـا بدن 
گـرم و عـرق کـرده در مقابـل هواي سـرد کولرهـاي گازي 
قـرار بگیرنـد چـرا کـه سـبب سـرماخوردگی خواهـد شـد.
لباسـهاي  بایـد  حجـاج  بپوشـید:  تمیـز  لبـاس   -9
را  آنهـا  ولـی  کننـد  تعویـض  مرتـب  را  خـود 
نکننـد. پهـن  جایـی  هـر  در  کـردن  خشـک  بـراي 

چرکهـا  میکروبهـا،  کنیـد:  کوتـاه  را  ناخنهـا   -10
بلنـد  ناخـن  زیـر  میتواننـد  بیماریـزا  عوامـل  و 
شـوند. بیمـاري  بـروز  باعـث  و  شـده  جمـع 

کفـش  از  اسـتفاده  باشـید:  داشـته  مناسـب  کفـش   -11
وارد  پـا  بـه  فشـاري  هیچگونـه  کـه  نحـوي  بـه  مناسـب 
بنـدي  اسـتخوان  طبیعـی  فـرم  تغییـر  سـبب  و  نکـرده 
مـورد  در  بایـد  کـه  اسـت  مهمـی  نـکات  از  نشـود،  پـا 
نمـود. توجـه  بـدان  فقـرات،  سـتون  و  پـا  سـالمت 

12- ازوسایل شخصی استفاده کنید:  حوله شخصی و تمیز، 
در پیشـگیري از عفونتهاي چشـمی، امري بسیار مهم است. 
توجـه  بـا  بنوشـید:  فـراوان  مایعـات  و  آب   -13
ایـام  در  بدنـی  فعالیـت  انجـام  و  زیـاد  گرمـاي  بـه 
نماییـد.  مصـرف  فـراوان  مایعـات  و  آب  حـج، 
14- بـا پزشـک خـود در تمـاس باشـید: در صـورت بـروز 
بیمـاري و هـر نـوع ناراحتـی در شـما یا هـم اتاقی هـا آنرا 
فـوراً بـه مدیران محتـرم کاروانها و به پزشـک اطالع دهید.
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وچگونگـى  حـج  در  شـایع  بیماریهـاى 
آنهـا: از  پیشـگیرى 

1-آفتاب سـوختگى: سوختگى ناشى از آفتاب خطر دیگرى 
بـراى زائـران اسـت.تابش مسـتقیم نـور خورشـید درمدت 
20 دقیقـه مـى تواند ایجـاد آفتاب سـوختگى کند.اجتناب 
از تماس با نور مسـتقیم خورشـید بویژه از سـاعت 10 تا16 
کـه نور آفتاب 80درصد اشـعه ماوراى بنفش دارد،اسـتفاده 
از کـرم ضدآفتـاب و اسـتفاده از چتر سفید،خطرسـوختگى 
دهـد. مـى  کاهـش  زیـادى  تاحـد  را  باآفتـاب 

2-گرمازدگى:گرمازدگـى یکـى از شـایع تریـن مشـکالت 
موضـوع  ایـن  از  پیشـگیرى  اسـت.براى  زائـران  و  حجـاج 
پیـش از قـرار گرفتـن در هـواى گـرم بـه میـزان کافـى 
بایـد آب و مایعـات مصرف نمود ودرمسـیر رفت وبرگشـت 
همـراه خود آب آشـامیدنى داشـته باشـند.همچنین پس از 
صـرف ناهـار کـه هـوا گرمتـر اسـت و احتمـال گرمازدگى 
کننـد. خـوددارى  زیـارت  بـه  رفتـن  از  اسـت  بیشـتر 

3-سـرماخوردگى وآنفوالنزا: ازجملـه بیماریهایى که درایام 
حـج به شـدت میان زائـران رایج مى شـود سـرماخوردگى 
اسـت.البته تزریق واکسـن آنفوالنزا بـراى آنفوالنزاى فصلى 
توصیه مى شود.خسـتگى و اسـترس وتماس بـا افراد مبتال 
از جملـه عوامـل بـروز ایـن بیمـارى هسـتند و بهترین راه 
درمان آن اسـتراحت واسـتفاده از نوشـیدنیهاى گرم اسـت.
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4-دردهـاى عضالنـى و شکسـتگى هـا: ازمعضـالت رایـج 
زائران،دردهـاى عضالنـى اسـکلتى به علـت راه رفتن زیاد و 
بازارگردى هاى بیش از حد برخى زائران،ضرب دیدگیها،پیچ 
خوردگـى ها و شکسـتگى هاى اسـتخوان اسـت که شـایع 
تریـن علـل آنهـا عبارتند از لیـز خوردن درحمام،سـقوط از 
پلـه برقى،لیـز خـوردن در مسـجد النبـى و مسـجدالحرام.
5-عـرق سـوز: عـرق سـوز شـدن در نواحـى کشـاله ران 
و زیـر بغـل نیـز یکـى از مشـکالت رایـج اسـت کـه بـراى 
پیشـگیرى از آن بایـد از تردد زیاد درهـواى گرم خوددارى 
کرد،روزانـه حمـام رفتـن و از پـودر تالـک اسـتفاده کـرد.

مشـکالت  از  یکـى  مسـمومیت  غذایـى:  6-مسـمومیت 
از  پیشـگیرى  بـراى  کـه  اسـت   زائـران  میـان  رایـج 
مـواد  مصـرف  و  تهیـه  از  کارخـوددارى  آن،مهمتریـن 
غذایـى بیـرون از هتل،نگـه داشـتن غـذا درحـرارت داخل 
اتـاق واسـتفاده نکـردن از منابـع آب بیـن راهـى اسـت.

7-یبوسـت: بـه علـت تغییـر عـادات روزانـه فرد،مصـرف 
موجود،یبوسـت  استرسـهاى  و  زیـاد  مـوز  یـا  نوشـابه 
اسـت. زائـران  رایـج  مشـکالت  از  یکـى  نیـز 

بیـن  شـایع  بیماریهـاى  از  هـم  اسـهال  8-اسـهال: 
زائـران بـه دلیـل مسـافرت اسـت کـه 3یـا 4 روز طـول 
از  باعـث  مسـن  افـراد  در  مـوارد  ودربعضـى  کشـد  مـى 
مـواد  و  آب  شـود.مصرف  مـى  وامـالح  آب  دادن  دسـت 
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غذایـى آبکـى بویـژه محلـول او.آر.اس توصیـه مـى شـود.
9- سـوانح وحـوادث: با توجـه به بزرگراه هـاى زیاد موجود 
وسـرعت زیـاد اتومبیـل هـا و بى توجهـى بعضـى از زائران 
بـه نـکات ایمنى،متاسـفانه  مـواردى از تصادفـات رانندگى 
بـروز مـى نماید.باعزیمـت دسـته جمعـى بـراى رفتـن بـه 
حـرم بویـژه هنـگام تاریکـى هوا،همراهـى بـاکاروان بـراى 
انجـام مناسـک واجتنـاب از انجـام انفـرادى اعمال،عبور از 
محـل مخصـوص  عابـر پیـاده در همـه حـال ،عـدم عبـور 
از خیابـان قبـل از سـبز شـدن چـراغ عابریـن پیاده،عجلـه 
ننمـودن  هنـگام سـوار یـا پیـاده شـدن از اتوبوس،رعایـت 
اتوبـوس  هـاى  ایسـتگاه  ازدحـام  در   الزم  احتیاطـات  
مـى تـوان سـوانح ناشـى از تصـادف را بـه حداقـل رسـاند.
معمـوالً  چشـمى  بیماریهـاى  چشـمى:  بیماریهـاى   -10
ناشـى ازعفونـت ویـا ناشـى از ضربـه هسـتند.پس بـراى 
جلوگیـرى از آنهـا دسـت هـاى خـود را بـه چشـم نزنیـد..

(بعضـى عـادت دارند در پایـان نمازهاى یومیه دسـت خود 
را بـه صـورت و چشـم هـا بکشـند،این عمـل مواقعـى کـه 
دسـت ها آلوده اند،موجب عفونت چشـمى مى شـود.لذا از 
ایـن کار پرهیـز نمایید.).درهنـگام انجـام اعمـال حج تمتع 
بـراى جلوگیـرى از ضربه هاى چشمى،پیشـنهاد مى شـود 
در رمـى جمـرات از عینـک هـاى طلقـى اسـتفاده نمایید.. 
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چنـد توصیـه بـراي پیشـگیري و کنتـرل 
: سـرماخوردگی 

در  درمانـی  مراکـز  بـه  مراجعـات  درصـد   50 از  بیـش 
تنفسـی  مشـکالت  اثـر  بـر  وزیـارت  حـج  ایـام  طـول 
ابتـال  از  را  خـود  سـالمت  زیـر  نـکات  رعایـت  بـا  اسـت. 
کنیـد.  حفـظ  تنفسـی  هـاي  بیمـاري  تشـدید  یـا  و 
از  بهراحتـی  میتوانیـد  زیـر  سـاده  مـوارد  رعایـت  بـا 
نماییـد: جلوگیـري  خوردگـی  سـرما  بـه  مبتالشـدن 

1. دسـتانتان را بطـور مرتـب بشـوئید و از تمـاس آن، بـا 
چشـمها، بینـی و دهـان خـودداري کنیـد.

2. هنـگام سـرفه یـا عطسـه، با دسـتمال تمیز دهـان خود 
را پوشـانده و آن را فـوراً پـس از اسـتفاده در سـطل زبالـه 

بیاندازید. دربـدار 
3. از فـرد بیمـار حداقل یـک متر فاصله گرفته و در مسـیر 

سـرفه یا عطسـه وي قرار نگیرید.
4. بـا بـدن گـرم و عـرق کـرده در برابـر بـاد کولـر و پنکـه 

نگیرید. قـرار 
5. از دسـتدادن، مصافحـه و در آغـوش گرفتن افـراد بیمار 

یـا مشـکوك به بیمـاري، خـودداري نمایید.
6. از حضـور بیمـورد در تجمعـات و فضاهاي بسـته و بدون 
تهویـه و محیـط هاي آلوده بپرهیزید و از وسـایل شـخصی 

خود( قاشـق، لیوان، سـجاده؛ و...) اسـتفاده نمایید.
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7. خـود را بیـش از حد خسـته نکنید، اگر اسـتراحت شـما 
کافی نباشـد، بیمار خواهید شـد.

در صـورت ابتال بـه بیماري بـراي بهبودي 
سریعتر:

1. در صـورت بـروز تـب، سـرفه و گلـودرد بـه پزشـک و یا 
مدیـر کاروان مراجعـه نمایید.  

2. اسـتراحت کافـی داشـته باشـید، زیـرا اسـتراحت کلیـد 
شماسـت. درمان 

3. مایعـات گرم، سـبزیجات و میوهجات تازه، سـوپ، چاي 
کمرنـگ و ماسـت بهمقدار زیاد مصـرف نمایید.

4. در هنگام حضور در جمع از ماسک استفاده کنید.
5. بهطور مرتب آبنمک، قرقره و استنشاق نمایید.
6. از خوردن غذاهاي ادویهدار و چرب بپرهیزید.

از  و  نمـوده  عمـل  مرکـز  پزشـکان  توصیههـاي  بـه   .7
نماییـد. پرهیـز  دارو  خودسـرانه  مصـرف  یـا  درخواسـت 
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پوشش بیمه اي و تعهدات بیمه
سـازمان حـج وزیـارت درراسـتاي رفـاه و آسـایش حجـاج 
بیمـه  هـاي  شـرکت  بـا  سـاله  همـه  محتـرم  وزائـران 
گـر قـرار داد  پوشـش خدمـات بیمـه اي را منعقـد مـی 
سـازد کـه طـی آن بـا دریافـت سـرانه بیمـه از زائـران ، 
گیرنـد.در  مـی  قـرار  بیمـه  پوشـش  تحـت  عزیـزان  ایـن 
طـول عملیـات  حـج تمتـع سـال جـاري مـوارد تعهـدات 
گیـرد: مـی  صـورت  ذیـل  مـوارد  قالـب  در  اي  بیمـه 

الـف- پوشـش هـاي بیمـه عمـر، حادثه و 
درمان:

1-کلیـه زائـران ایرانی حج تمتع در مقابـل فوت به هرعلت 
سـرمایه150/000/000ریال  بـا  پوشـش  مـدت  طـول  در 
باشـند. مـی  مذکـور  قـرارداد  پوشـش  تحـت 

اثـر  بـر  فـوت  مقابـل  در  زائـران  2-کلیـه 
سـقف  تـا  پوشـش  مـدت  طـول  در  حادثـه 
باشـند. مـی  پوشـش  تحـت  ریـال   400/000/000

ازکار  یـا  عضـو  نقـص  بـه  منجـر  حادثـه  3-درصورتیکـه 
مبلـغ  تـا  حداکـر  شـود  جزئـی  یـا  کلـی  دائـم  افتادگـی 
400/000/000 ریـال) طبـق نظر پزشـک معتمد شـرکت 
بیمـه گـر وجـداول نقـص عضـو( پرداخـت خواهـد شـد.

4-هزینـه درمانـی ناشـی از بیمـاري یـا حادثـه و اعمـال 
جراحـی تخصصی و عمومی به شـرط بسـتري شـدن بیمار 
زائـر در بیمارسـتان (در طـی مـدت بیمـه اي و زمانـی که  
بیمـه شـده زائـر نیاز بـه معالجه در ایران داشـته باشـد) تا 
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سـقف150/000/000 ریال قابل پرداخت اسـت، همچنین 
زائـران بیمـار یا مصدوم که از عربسـتان به ایـران مراجعت 
نمـوده و بـه دنبـال مشـکالت درمانـی زمان سـفر، نیـاز به 
مبلـغ  تـا  دارنـد  سـرپایی  معالجـات  ادامـه 
هسـتند. پوشـش  تحـت  15/000/000ریـال 

منظـور  بـه  الزم  تمهیـدات  اسـت  ذکـر  شـایان 
قبیـل  از  محتـرم  زائـران  بـه  بهینـه  خدمـات  ارائـه 
فرودگاههـاي  در  بیمـه  شـرکت  کارشناسـان  حضـور 
اسـت. شـده  بینـی  پیـش  و...  درمانـی  مراکـز  کشـور، 

5-جبـران هزینـه انتقـال زائـر فوتی از ایسـتگاه پـروازي تا 
شـهر محل اقامت از محل غرامت فوت با ارائه رسـید معتبر

مصـدوم  یـا  بیمـار  زائـر  انتقـال  هزینـه  6-جبـران   
محـل  از  اقامـت  محـل  شـهر  تـا  پـروازي  ایسـتگاه  از 
معتبـر رسـید  ارائـه  وبـا  درمانـی  هـاي  هزینـه 

داروهایـی  بابـت  عربسـتان  در  دارو  هزینـه  7-پرداخـت 
کـه در تعهـد مرکـز پزشـکی حـج وزیـارت نباشـدوباتائید 
ایـن  عربسـتان؛  ریـال   200 سـقف  تـا  معالـج  پزشـک 
پرداخـت  کاروان  عوامـل  توسـط  میبایسـت  هزینـه 
گـردد. اخـذ  نمایندگـی  دفتـر  از  رسـید  باارائـه  و 

8-پرداخـت هزینـه نقـل وانتقـال زائریـن بیمـار در مـوارد 
شکسـتگی لگـن و فمور بین شـهرهاي مکـه مکرمه،مدینه 
منـوره وجـده تـا سـقف 400 ریـال عربسـتان؛ ایـن هزینه 
ارائـه  بـا  و  پرداخـت  کاروان  عوامـل  توسـط  میبایسـت 
اخـذ گـردد. دفتـر نمایندگـی  مالـی  رسـید معتبرازامـور 

تذکـر: کلیـه زائـران ایرانی حج تمتع از 48 سـاعت پیش از 
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اعزام تا 72 سـاعت پس  از مراجعت تحت پوشـش خدمات 
وتعهـدات بیمـه  قـرار دارنـد. پوشـش هزینههـاي درمانـی 
بیمه شـدگانی که منشاءبیماري آنان و مصدومیت از کشور 
عربسـتان باشـد تا دو هفته پس از ورود به کشور می باشد.

ب- بیمه مسئولیت بار زائران:
چنانچـه بار همـراه زائر در هنگام عزیمت به عربسـتان،طی 
مدت اقامت یا موقع بازگشـت دچار آتش سوزي،پرت شدن 
از وسـیله نقلیـه حامل کاال، عـدم تحویل،جامانـدن، مفقود 
شـدن، سقوط هواپیما، سرقت، شکسـتگی و آسیب دیدگی 
شـود، بیمه گر بخشـی از خسـارت آن را به موجب قرارداد 
منعقـده شـده بـا سـازمان حـج وزیارت جبـران مـی کند.
الزم بـه ذکـر اسـت اقـالم زینتـی از قبیـل طـال، جواهـر 
و اشـیاي قیمتـی، وجـوه نقـد، رایانـه قابـل حمـل (لـپ 
تاپ)،گوشـی تلفـن همـراه، عصـا، ویلچـر، واکـر، سـمعک، 
کالسـکه، عینـک، سـاعت و کلیـه اقالمـی کـه ماهیـت بار 
ندارد مشـمول پوششـهاي بیمه اي  نبوده و در صورت وارد 
آمـدن خسـارت بـه آنها، خسـارتی قابـل جبران نمیباشـد.
قیمتـی،  اشـیاي  بـردن  همـراه  از  دارد  تقاضـا  پایـان  در 
دوربیـن فیلـم بـرداري و عکاسـی و... خـودداري بـه عمـل 
آیـد زیـرا در صـورت وقـوع خسـارت بـراي کلیـه مـوارد 
مذکـور تنهـا بخشـی از هزینـه آنهـا قابـل جبـران اسـت.

* بار هریک از زائران در زمان رفت تا سقف4/000/000ریال 
 12/000/000 سـقف  تـا  برگشـت  زمـان  در  و 
باشـد. مـی  اي  بیمـه  تعهـدات  پوشـش  تحـت  ریـال 
خسـارت: پرداخـت  بـراي  مـدارك  ارائـه  و  ثبـت 
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وقـوع  صـورت  در  هسـتند  موظـف  محتـرم  زائـران 
سـامانه  در  آنالیـن  صـورت  بـه  را  مراتـب  خسـارت 
اینترنتـی مربوطـه ثبـت و مـدارك الزم را حداکثـر ظـرف 
شـرکت  شـعب  بـه  مراجعـت  از  پـس  مـاه  سـه  مـدت 
نماینـد. تحویـل  اسـتانها  سـایر  و  تهـران  در  گـر  بیمـه 

منظـور  بـه  آنهـا  ارائـه  کـه  الزم  مـدارك 
از: عبارتنـد  اسـت  ضـروري  خسـارت   دریافـت 
کـد رهگیـري ثبـت اطالعات در سـامانه، رونوشـت رویداد، 
برگه ورود و خروج و رونوشـت گذرنامه. کارشناسان شرکت 
بیمـه گـر بـا حضـور در کلیه ایسـتگاه هـاي پـروازي آماده 
ارائه اطالعات و خدمات بیمه اي به زائران محترم هسـتند.

همچنیـن زائـران محترم مـی توانند براي کسـب اطالعات 
بیشـتر بـا مدیـران محتـرم کاروان هـا، اداره رفـاه سـازمان 
حـج و زیـارت یا با شـرکت بیمـه گر تماس حاصـل نمایند.

سازمان حج و زیارت

اداره رفاه  021-64512220      021-64512660

تلفنخانه021-64511
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امور تدارکات و تغذیه در حج
سـازمان حـج و زیـارت درراسـتاى تهیه بهتریـن خدمات و 
اقـالم رفاهـى و تغذیـه اى مـورد نیـاز حجاج گرامـى از ماه 
هـا قبـل از اعـزام حجـاج بـه عربسـتان اقدامـات و برنامـه 
ریـزى هـاى بسـیار گسـترده و مدونـى را بعمـل مـى آورد 
سـرزمین  در  خـود  اقامـت  مـدت  در  گرامـى  زائریـن  تـا 
باشـند.در  برخـوردار  مطلوبـى  آرامـش  و  رفـاه  از  وحـى 
ادامـه برخـى از ایـن اقدامـات در قالـب متـن هـاى (( آیـا 
میدانیـد؟)) تقدیـم شـما حجـاج عزیـز ایرانـى مـى گردد.
1-آیـا مـى دانیـد بـه علـت ممنوعیـت پخـت غذا توسـط 

سـازمان آتـش نشـانى و خدمات ایمنى شـهرى عربسـتان 
امـکان طبـخ و توزیـع غـذا در هتل هـا به دلیـل جلوگیرى 

از آتـش سـوزى وجود نـدارد ؟
2-آیـا مـى دانیـد غذاى زائرین در شـهرهاى مکـه و مدینه 
هیترهـاى  بـا  سـپس  و  طبـخ  مرکـزى  آشـپزخانه   4 در 
مخصـوص غـذا بـه محـل اسـتقرار زائریـن در هتـل هـا 
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منتقـل مـى گـردد ؟
3-آیـا مـى دانیـد غـذا در آشـپزخانه هـاى مرکـزى تحت 
نظارت کامل بهداشـتى و توسـط بهترین آشـپزهاى ایرانى 

طبـخ و توزیـع مى گـردد ؟
4-آیـا مـى دانیـد در تهیـه برنامـه غذایـى حجـاج و عمره 
گـزاران از کارشناسـان تغذیـه و بهداشـت و پخـت گروهى 

اسـتفاده مى شـود ؟
5-آیـا مـى دانیـد برنامـه غذایـى زائرین بر اسـاس غذاهاى 

مشـترك بیـن اقـوام مختلف ایرانـى تدوین مـى گردد ؟
6-آیـا مـى دانیـد خرید اقـالم تدارکاتـى مورد نیـاز حجاج 

توسـط هیئتـى متشـکل از کارشناسـان امـر تغذیـه انجـام 
مى گـردد ؟

7-آیـا مـى دانید بیـش از 50 قلـم از اقـالم تدارکاتى مورد 
نیـاز از ایـران تهیه و به عربسـتان ارسـال مـى گردد ؟

8-آیـا مـى دانیـد اقـالم تدارکاتـى مـورد نیـاز حجـاج و 
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عمـره گـزاران از مرغوبتریـن مـواد موجود در بـازار ایران و 
عربسـتان تامیـن مـى گـردد ؟

9-آیـا مـى دانید گوشـت مورد اسـتفاده در غـذاى زائرین ، 
گوشـت گرم گوسـفندى اسـت که به صـورت  روزانه و زیر 

نظـر ناظـران حـج و زیارت تهیه مـى گردد؟
10-آیـا مـى دانیـد به غیـر از غـذاى زائریـن ، درصدى نیز 
غـذاى رژیمـى جهـت اسـتفاده زائرینـى کـه رژیـم غذائى 

دارنـد طبـخ و توزیـع مى گـردد ؟
ایجـاد  هـاى  محدودیـت  بـر  عـالوه  دانیـد  مـى  11-آیـا 
شـده توسـط کشـور میزبـان بـه دلیـل کنتـرل و نظـارت 

فنـى و بهداشـتى و اسـتفاده از فـن آورى نویـن در طبـخ 
غـذا آشـپزخانه هـاى مرکـزى در شـهرهاى مکـه و مدینه 

تاسـیس شـده اسـت ؟
12-آیـا مـى دانیـد فرآینـد بهداشـتى طبـخ و توزیـع غـذا 
توسـط ناظریـن بهداشـتى رعایـت و کنتـرل مـى گـردد ؟
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13-آیـا  مـى دانیـد  اصـول  بهداشـت از  چهـار جبنـه 
( بهداشـت فـردى ، بهداشـت محیـط ، بهداشـت لـوازم و 
تجهیـزات و بهداشـت مـواد غذائـى ) توسـط کلیـه عوامل 

آشـپزخانه هـاى مرکـزى رعایـت مـى گـردد ؟
14-آیـا مـى دانیـد به دلیـل توصیه هـاى بهداشـتى تعداد 
غذاهایـى کـه بـا گوشـت قرمـز تهیـه مـى شـود برابـر بـا 

تعـداد غذاهائـى اسـت که  با گوشـت سـفید ( مـرغ و ماهى ) 
طبـخ و توزیـع مى گـردد ؟

15-آیـا مـى دانیـد بـه دلیـل طبـخ گروهـى امـکان تهیـه 
غذاهـاى محلـى وجـود نـدارد ؟

16-آیـا مـى دانیـد به منظـور تامیـن ویتامیـن هاى مـورد نیاز 
روزانـه 2 عـدد میـوه در اختیـار زائریـن قرار مـى گیرد ؟

17-آیـا مـى دانیـد خوردن نوشـابه بـراى بدن مضر اسـت 
لکـن سـازمان حـج و زیـارت بـه دلیـل تامیـن درخواسـت 
برخى از زائرین ناچار اسـت نسـبت به تهیه و سـرو نوشـابه 
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اقـدام نماید ؟
18-آیـا مـى دانیـد زیـاده روى در مصرف غذا ضمن فشـار 
زیـاد بـر دسـتگاه گـوارش و سیسـتم قلـب باعـث افزایش 
وزن و ... و احتمـاال ابتـال بـه بیمارى را افزایـش مى دهد ؟

19-آیـا مـى دانیـد بـا مصـرف میـوه و تامیـن فیبرهـاى 
گیاهـى محلـول و نامحلـول و همچنیـن ویتامیـن هـاى با 
ارزش بـه حفـظ سـالمتى شـما کمک شـایانى مى شـود ؟

20-آیـا مـى دانیـد قسـمت هایى از نان که بیشـتر برشـته 
و قهـوه اى شـده اسـت ارزش غذایـى کمتـرى دارد و نـان 
هـاى صنعتـى مانند باگت و سـاندویچى با تخمیر مناسـب 

از ارزش غذایـى خوبـى برخـوردار مى باشـند ؟
21-آیـا مـى دانید در کشـور عربسـتان امکان تهیـه نانهاى 

سـنتى ایرانى ( سـنگک ، بربـرى و لواش )وجـود ندارد ؟
22-آیـا مـى دانیـد در صورتیکـه بـه بیمـارى پـر فشـارى 
خـون مبتال مى باشـند مى بایسـت از مصـرف نمک همراه 
غـذا و شـورى هـا ماننـد زیتـون شـور ، خیـار شـور و ... 

خـوددارى کنیـد ؟ 
23-آیـا مـى دانیـد بـه خاطـر حفـظ سـالمتى خودتـان و 
رعایـت بهداشـت محیـط اسـتراحت شـما ، بـردن غـذا به 
داخـل اتـاق از طـرف مرکـز پزشـکى حـج ممنـوع اعـالم 

شـده اسـت ؟
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امور اسکان در حج

مناسـب اسـت حجاج عزیز بدانند که سـازمان حج وزیارت 
همـه سـاله با پایـان عملیات حج تمتع، با تشـکیل کارگروه 
کارشناسـی دقیق،کارآزموده و زبده مسـکن، اقدام به اجاره 
وتهیـه مسـکن ومحل اقامت مـورد نیاز حجاج ایرانی سـال 
آتـی مـی نماید و همـواره با وجـود محدودیت هاو شـرایط 
خـاص شـهرهاي مکـه مکرمـه ومدینـه منـوره وهمچنیـن 
رقابـت هایـی که بیـن کلیـه کشـورها جهت تهیه مسـکن 
وجـود دارد تالش می گرددحتی االمکان مناسـبترین محل 
هـاي اقامتـی بـراي حجاج عزیـز کشـورمان تهیه گـردد تا 
ایـن عزیـزان در طول ایـام حضور در این شـهرهاي مقدس 
از رفـاه مکفـی در محـل اقامـت خـود برخـوردار گردنـد.

نیـاز  مـورد  اقامـت  هـاي  محـل  تهیـه  جهـت 
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مناسـب  اقدامـات  برخـی  جـاري  حـج  موسـم 
اسـت: ذیـل  شـرح  بـه  کـه  پذیرفتـه  صـورت 

منـوره  ومدینـه  مکرمـه  مکـه  هتلهـاي  همزمـان  -اجـاره 

بـراي حـج و عمـره و اسـتفاده از پتانسـیل حـج وعمـره 
بـراي یکدیگـر وکاهـش هزینـه هـا با یـک مدیریـت واحد

و  هـا  هتـل  از  بـاب   20 تعـداد  مجـدد  اجـاره  -عـدم 
سـاختمانهاي اجـاره شـده حـج سـال گذشـته  کـه بـراي 
قـرار  مسـکن  اجـاره  تیـم  تاییـد  مـورد  جـاري  موسـم 
نگرفـت و از چرخـه هتلهـاي حـج ایـران خـارج گردیدنـد.

-جایگزینـی هتلهـاي با کیفیت مناسـب تـر ازجمله 8 باب 
سـاختمان جدیـد و نوسـاز نسـبت بـه موسـم حـج سـال 
گذشـته و حـذف گروه هـاي قیمتـی 3ج و3د  مکه مکرمه 
در راسـتاي بـاال بردن سـطح کیفیـت محل اقامـت حجاج.

-حرکـت کلـی بـه سـمت تهیـه مسـکن حجـاج ایرانـی 
هتلـی  غیـر  سـاختمانهاي  کاهـش  و  هتـل  قالـب  در 
 10 حـدود  برابـر  زائـر  باتعـداد  راسـتا  ایـن  در  ،کـه 
سـاختمان نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش یافتـه اسـت.
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نیروهـاي  بـه  هـا  هتـل  خدماتـی  امـور  اکثـر  -واگـذاري 
. بارزائـر  نظافت،حمـل  خدمـات  جملـه  از  عربسـتانی 

در 

ادامـه برخـی نـکات و تذکـرات درخصـوص مسـکن حجاج 
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه کـه خواهشـمند اسـت حجـاج 
گرامـی ضمـن مطالعـه ، به تذکرات عنایت داشـته باشـند.

بـا  رابطـه  در  اساسـى  و  مهـم  نکتـه   30
:  94 حـج  مسـکن 

1- هتـل هـاى موجود در عربسـتان با اسـتاندارد هاى بین 
المللـى هتلـى مطابقـت نداشـته بر اسـاس قوانیـن داخلى 

عربسـتان درجـه بندى مى شـوند .
2-شـرایط و ضوابـط در ایـام حـج تمتـع بـا عمـره کامـًال 

متفـاوت اسـت .
3-مسـکن بـا توجـه بـه امتیـاز دهـى گـروه بنـدى قیمتى 
 ، بـودن  نوسـاز   ، منطقـه  موقعیـت   : جملـه  از  میشـود 
دسترسـى بـه خیابان اصلى دسترسـى به ایسـتگاه اتوبوس 
، وضعیـت بیـرون سـاختمان ، امکانـات و پرسـنل هتـل ، 

آسانسـور و ...
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4- سـاختمان هـاى اجاره شـده موسـم حـج 94 در مدینه 
منـوره در قالـب 6 گـروه قیمتى و در مکه مکرمـه در قالب 

5 گـروه قیمتـى درجـه بندى شـده اند .
5- سـرانه مسـکن براى هر زائر بر طبق مقررات عربسـتان 
در حـج تمتـع حـدود 4 متـر مربـع در مکه مکرمـه و 4/5 

متـر مربـع در مدینـه منوره مى باشـد .
6- هزینـه اجـاره مسـکن در حـج تمتـع حـدود 60 درصد 
کل هزینـه هـا را بخـود اختصـاص میدهـد و باعـث تفاوت 

قیمـت کاروانها میشـود .
7- گـروه هـاى قیمتـى در حـج سـال جارى به شـرح ذیل 

مى باشـد :
مکه مکرمه : 2ب ،2ج ،2د ، 3الف ،3ب

مدینه منوره : 2ب ،2ج ، 3 الف ، 3ب ،3ج ، 3د
8- قیمـت تمام شـده مسـکن بـراى کاروانها جمـع قیمت 

مسـکن مدینه و مکه محاسـبه میشـود .
9- اسـکان آقایان و خانمها در موسـم حج تمتع در اتاقهاى 
مجـزا بـوده و تقسـیم بندى اتاقهـا بصـورت خانوادگى نمى 

. باشد 
قیمتـى  گـروه  یـک  در  سـاختمان  دو  گرفتـن  10-قـرار 
یکسـان لزومـاً به معنـاى برابرى این دو سـاختمان در کلیه 
امکانـات نیسـت مثـًال یکى داراى آسانسـور بهتـر و دیگرى 

داراى محیـط رسـتوران مناسـبترى مى باشـد .
11- تخصیـص هتلهـا بـه کاروان هـا بـا توجـه بـه گـروه 
قیمتـى ، بوسـیله قرعـه کشـى بیـن اسـتان هـاى سراسـر 

کشـور انجـام میشـود .
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12-در مدینـه منـوره هتلهـا در موسـم حـج 2 تـا 4 نوبت 
بـراى دوره هـاى 7 روزه و در مکـه مکرمـه فقـط یک نوبت 
3 تـا 4 هفتـه اى و بعضـى از هتـل هـا در سـال یکبار آنهم 

فقـط در موسـم حج مـورد اسـتفاده قرار مـى گیرند .
13-ظرفیـت اتاقهـا 3 ، 4 یا 5 نفره اسـت و اسـکان بیش از 
5 نفـر در یـک اتـاق مجـاز نمـى باشـد ضمن اینکـه اقامت 
یـک ماهـه با هـم کاروانى هـا که بعضـاً تا 5 نفر با سـالیق

مختلف در یک اتاق است از نکات مهم بشمار مى آید .
14-بـا توجـه بـه مشـکل آسانسـور در کلیـه هتـل هـا در 
موسـم حج ، در صورت اسـتفاده بیش از ظرفیت آسانسـور 
و خرابـى آن ، انجـام تعمیرات آسانسـور با توجه به مشـکل 
ترافیـک و تـردد در مسـیر هـا بسـیار زمان بر خواهـد بود .

15-هتـل هـا و سـاختمان هـاى عربسـتان فاقـد آب لولـه 
بـا  بایسـت  مـى  حجـاج  نیـاز  مـورد  آب  و  بـوده  کشـى 
تانکرهـاى حمـل آب تأمیـن گـردد . لـذا صرفـه جویى در 
آب بویـژه در زمـان تشـریق بـه علـت ترافیـک خیابانهـا و 
اختـالل در سیسـتم آبرسـانى بـه هتـل ها ضرورى اسـت .

16-اسـتفاده از لـوازم شـخصى و تهیـه آن از ایـران ماننـد 
شـامپو ، صابـون ، روبالشـى و ملحفـه یکبـار مصـرف بـه 
جهـت احتیـاط بهتر اسـت و ایـن موضـوع در حالى صورت 
مـى گیـرد که شـارژ اتاقهـا در مورد اقـالم شـامپو ، صابون 
، پـودر لباسشـوئی ، تعویـض ملحفـه و روبالشـى هـر هفته 

یکبـار انجام میشـود .
17-شسـتن لبـاس در روشـوئى هـاى داخـل اتـاق خطـر 
افتـادن و شکسـتن روشـوئى را بدنبـال دارد ، لـذا زائریـن 
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محتـرم ایـن نکتـه را مـد نظـر خواهنـد داشـت .
18-توالـت هـاى هتلهـا فرنگـى بـوده و سـازمان حـج و 
زیـارت هیـچ دخالتـى در ایـن موضـوع نـدارد و نیـز امکان 

تغییـر وجـود نخواهـد داشـت .
19-از بـاز کـردن و بـاز نگهداشـتن پنجره اتاقهـا به جهت 
خطـر ورود احتمالـى جانـوران مـوذى از قبیـل حشـرات و 

سوسـک و ... خـوددارى گـردد .
در  اختـالل  ایجـاد  امـکان   ، تالشـها  همـه  20-علیرغـم 
سیسـنم هـاى داخلـى هتلهـا بعلـت بـال  اسـتفاده بـودن 
داخلـى  کشـى  لولـه   ، آسانسـور  قبیـل  از  آنهـا  یکسـاله 
سـاختمان ، فاضـالب ، دستشـوئى هـا و ... وجـود دارد .

بـه  مدینـه  در  کاروانهـا  ورود  و  خـروج  بیـن  21-فاصلـه 
هتلهـاى اجـاره شـده 12 سـاعت بـوده و در ایـن مـدت 
مسـئولین هتل میبایسـت براى اسـکان حجاج جدید هتل 

را آمـاده سـازى نماینـد .
22-هـر گونـه در گیـرى و مشـاجره لفظـى بـا کارکنـان 

بومـى عـرب هتـل هـا پیگـرد قانونـى دارد .
23- بیشـتر هتلهـاى ایرانى در کنار خیابانهـاى اصلى بوده 
و متأسـفانه هـر سـال تعـدادى از  حجـاج بعلـت تصـادف 
هنـگام عبـور از عـرض خیابـان جـان خـود را از دسـت 
میدهنـد لـذا بایـد از زیـر گـذر و پل هـاى هوائى اسـتفاده 

. شود 
24-لـوازم و امکانـات داخـل هتـل هـا بصـورت امانـت در 
اختیـار حجـاج قـرار مـى گیـرد . لـذا تاکیـد مى شـود در 
نگهـدارى آن دقـت نمـوده و در صورت خرابـى ، تأمین آن 
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زمـان بـر و بعضـاً هزینـه سـاز مى باشـد .
25-بـا توجـه به اسـتفاده سـه نـوع لـوازم سـرمایش (کولر 
در  مرکـزى)  کننـده  خنـک  سیسـتم  و  اسـپلیت   ، گازى 
هتلهـاى مکـه ، و حضـور زائریـن در یـک اتـاق بـا سـالئق 
مختلف ،گذشـت ، صبر و تحمل از نکات اساسـى محسـوب 

مى گـردد .
26-بـا توجـه بـه وجود سیسـتم اطفاء یـا اعـالم حریق در 
اتاقهـا ، روشـن کـردن هـر گونـه لـوازم حرارتـى در اتاقهـا 
باعـث فعال شـدن امکانات ایمنـى و در نتیجـه قطعى برق 
، فعـال شـدن آب پاش در داخل اتاق و در نتیجه خسـارت 

مى گـردد .
27-بـا عنایـت بـه وجـود ماشـین ظرفشـوئى در هتلهـا و 
امـکان تاخیـر در زمانها پیک نسـبت به شستشـوى ظروف 
، امـکان اسـتفاده موقـت از ظـروف یکبـار مصـرف وجـود 

. دارد 
28-بـا توجـه به اقدام دولت عربسـتان در خصوص توسـعه 
حـرم در مکـه مکرمـه و مدینـه  منـوره و تخریـب هتلهاى 
نزدیـک حـرم ، اکثـر کشـور ها حجـاج خود را بـه مناطقى 

بـا فاصله چنـد کیلومتـرى منتقل نمـوده اند .
29-الزم اسـت از بسـتن طناب یـا رخت آویز به شـیرهاى 
آب ، لولـه آب سیسـتم اطفـاء حریـق بمنظـور پیشـگیرى 
از خطـر قطـع آب یـا فعـال شـدن سیسـتم اطفـاء حریـق 

. پرهیز گـردد 
30- بدلیـل محدودیـت فضـاى سـالن غذاخـورى و تعـداد 
زائریـن مسـتقر در هر هتـل ، ناگزیر سـرویس هاى موجود 
در سـالن غذاخـورى 2 الـى 4 بـار در هر وعـده غذایى باید 

شـارژ و مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
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حمل و نقل در حج
سـازمان حـج وزیارت در حـوزه حمل ونقل حجـاج وزائران 
محتـرم 4 نـوع حمـل ونقـل را بـه اجـراء مـی گـذارد  کـه 
در ذیـل ضمـن اشـاره و توضیحاتـی در خصـوص هـر یک 
برخـی نـکات قابـل توجـه کـه حجاج محتـرم می بایسـت 
مـورد توجـه قـرارداده و رعایـت نمایند ذکر گردیده اسـت.

الف)حمل و نقل هوایی:
سـازمان حـج و زیـارت جهت اعـزام حجاج وزائـران محترم 
موسـم حـج سـال جـاري به سـرزمین وحـی با 3 شـرکت 
هواپیمایـی جمهـوري اسـالمی ایـران (همـا)، هواپیمایـی 

ماهـان و هواپیمایـی سـعودي قـرارداد منعقد نموده اسـت.
بنـا بـر توافقات صـورت گرفته سـهمیه تعلـق گرفته جهت 
اعـزام هـا بـه هریک از این شـرکت ها به صورت زیر اسـت:

هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران(هما) 25 درصد
هواپیمایی ماهان 25 درصد   
هواپیمایی سعودي 50 درصد

ایسـتگاه   19 تعـداد  از  جـاري  سـال  در  عزیـز  حجـاج 
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پروازي(طبـق جـدول شـماره یـک) بـه دو فـرودگاه جـده 
ومدینـه منـوره در عربسـتان اعـزام خواهند شـد.ازمجموع 
453 کاروان حـج سـال جـاري تعـداد254 کاروان مدینـه 
قبـل وتعـداد 199 کاروان مدینه بعد می باشـند.کاروانهاي 
مدینـه قبـل بـه فـرودگاه مدینـه  و کاروانهـاي مدینـه بعد 
بـه فـرودگاه جـده پـرواز خواهند داشـت. اولیـن پروازهاي 
رفـت در روز یکشـنبه مـورخ 94/6/01 از ایسـتگاه هـاي 
پروازي تهران ،تبریز وسـارى توسـط شـرکتهاي هواپیمایی 
ماهـان وسـعودي و آخریـن پروازهـاي رفـت نیـز در روز 
پـروازي  هـاي   ایسـتگاه  از  مـورخ 94/06/26  پنجشـنبه 
تهـران ،اصفهـان واردبیـل توسـط شـرکتهاي هواپیمایـی 
هما،ماهـان وسـعودي صـورت خواهـد پذیرفت.همچنیـن 
 94/7/06 مـورخ  دوشـنبه  روز  از  برگشـت  پروازهـاي 
ایسـتگاه  بـه  را  عزیـز  حجـاج  کـه  شـد  خواهـد  شـروع 
داشـت. خواهنـد  مراجعـت  اعـزام  زمـان  پـروازي  هـاي 

آرامـش  ایجـاد  و  مطلـوب  خدمـات  ارائـه  راسـتاي  در 
وزیـارت  حـج  سـازمان  حجـاج،  بـراي  آسـایش  و 
هماهنگیهـاي الزم را بـا دسـتگاه هـاي مرتبـط در حـوزه 
شـرکت  کشـوري،  هواپیمایـی  سـازمان  ازجملـه  پـرواز 
فـرودگاه هـاي کشـور، پلیـس گذرنامـه و گمـرك بعمـل 
جهـت  مطلـوب  شـرایط  حیـث  ایـن  از  تـا  اسـت  آورده 
خدمتگـزاري بیشـتر و ایجـاد رفـاه مناسـب فراهـم گـردد.

امـور  و  هوایـی  ونقـل  حمـل  حـوزه  در  عزیـز  حجـاج 
گمرکـی مـی بایسـت قوانیـن و مـوارد مرتبط را بـه خوبی 
رعایـت نماینـد کـه در ذیـل بـه آنهـا اشـاره مـی گـردد:
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مدارك الزم در فرودگاه:
فیـش  و  بلیـت  گذرنامـه،  بایـد  محتـرم  زائـران  تمامـی 
عـوارض خـروج از کشـور خـود را بـه هنـگام مراجعـه بـه 
فـرودگاه و طـی مراحـل پروازدر دسـترس داشـته باشـند.

زمـان حضـور در فرودگاهزائران محترم، در ایران 4 سـاعت 
پیـش از پرواز میبایسـت درفرودگاه حضور داشـته باشـند.

 بازرسـی دقیـق بـار زائـر از سـوي ارگان هـاي ذیربـط به 
وسـیله افرادمتخصـص و بـا تجهیـزات پیشـرفته صـورت 
و  ممنوعـه  اشـیاء  داشـتن  همـراه   از  بنابرایـن  میگیـرد 
هرگونـه مـواد مخـدر جـداً خـودداري نماییـد. درغیـر این 
صـورت از ادامه سـفر شـما جلوگیري به عمـل خواهد آمد.

و  نظـم  حفـظ  فـرودگاه،  در  حضـور  مراحـل  درتمامـی   
هـاي  سـالن  بـه  ورود  هنـگام  بخصـوص  نوبـت،  رعایـت 
مسـافري، کنتـرل بلیـت و بازرسـی ضـروري مـی باشـد.
حجـاج بـار  مـورد  در  مهـم  هـاي  توصیـه 

قیمتی(طال،جواهـرات  اشـیاء  داشـتن  ازهمـراه   
غیرضرور(گواهینامـه،ش ومـدارك  بهـادار  و...)،اوراق 

نماییـد.  و...)خـودداري  اعتبـاري  ناسـنامه،کارتهاي 
دان  درجامـه  اکیـداً  را  خـود  مصـوب  وارز  پـول   
قرارندهیـد. بـار)  قسـمت  بـه  بزرگ(تحویلـی  هـاي 

هواپیمایـی  هـاي  شـرکت  گـردد  مـی  تاکیـد   
قیمتـی،اوراق  اشـیاء  شـدن  مفقـود  قبـال  در  وبیمـه 
بهادار،مـدارك و پـول نقـد هیـچ گونـه مسـئولیتی ندارند.
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 جامه دان هاي خود را در هنگام رفت طبق دسـتورالعمل 
سـازمان حـج و زیـارت کـه توسـط مدیـران کاروان هـا به 
اطـالع مـی رسـد در اختیـار عوامـل خدماتـی قراردهیـد.

مـواد  لیمـو،  آب  سـرکه،  نظیـر  مایعاتـی  حمـل  از   
شـیمیایی، ووسـایلی نظیـر کپسـول گاز، فنـدك، قوطـی 
گـردد. خـودداري  جـدا  و...  لیـزري  خـودکار  نوشـابه، 

(چاقـو،  نظیـر  بُّرنـده  و  فلـزي  اشـیاء  ورود   
اسـباب  اسـپري،  چنـگال،  و  کارد  گیـر،  ناخـن 
اسـت. ممنـوع  هواپیمـا  داخـل  بـه  و...)  بـازي 

 بعـد از تحویـل بـار دقـت کنیـد برچسـب هـاي شـماره 
دار بـراي مقصـد مـورد نظـر روي جامـه دان و بلیت شـما 
الصـاق شـوداین برچسـب ها به منزله رسـید بار شماسـت.

مـی  حتمـاً  هـا)  (سـاك  هـا  دان  جامـه  روي   
کاروان  شـماره  تمـاس،  تلفـن  شـماره  نـام،  بایسـت 
نماییـد. درج  خوانـا  طـور  بـه  را  خـود  وشـهر 

 بخشـنامه مصـوب هیـات محتـرم دولـت دربـاره عـدم 
خریدکاالهـاي غیـر مجاز و غیـر قابل حمـل از قبیل ضبط 
صـوت، یخچال فریزر، ماشـین لباسشـویی، چـرخ خیاطی، 
آب گرمکـن، اجاق گاز و وسـایل مشـابه را رعایـت فرمائید.

بـه  دان  جامـه  عـدد   2 حمـل  بـه  مجـاز  زائـر  هـر   
متـر  سـانتی   60 x  35 x 25و  65 x  40 x ابعـاد  30 
حداکثـروزن  و  بـوده  هواپیمایـی  شـرکتهاي  مصـوب 
باشـد. 20کیلوگـرم  از  بیـش  نبایـد  دان  جامـه  هـر 

فقـط  هواپیمـا  داخـل  بـه  حمـل  قابـل  تنهابسـته   
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ابعادحداکثـر بـه  کوچـک  دسـتی  سـاك  یـک 
 x 30 x 20 35 سـانتی متـر و بـه وزن 5 کیلوگـرم بـوده 
حتـی  اضافـی  بسـته  هیـچ  نمیتواننـد  محتـرم  حجـاج  و 
نایلکـس، پتـو یـا آب زمـزم را بـه داخـل هواپیمـا ببرنـد.

 شـرکت هـاي هواپیمایی از پذیـرش و انتقال جامه دانها و 
بسته هاي اضافی تحت هر شرایطی خودداري خواهند نمود.

توجه:
حـال  رفـاه  بمنظـور  و  آمـده  بعمـل  تمهیـدات  براسـاس 
حجاج،پـس از ورود بـه کشـور عربسـتان و طـی تشـریفات 
زائـران  مقصد،بارتمامـی  درفـرودگاه  وگذرنامـه  گمرکـی 
توسـط عوامل عربسـتانی و بانظارت مسئولین کاروان جمع 
آوري وحمـل گردیـده وبـه محـل اسـکان آنان(درمدینـه 
رو  ایـن  یابـد.از  مـی  انتقـال  مکرمـه  مکـه  یـا  منـوره)و 
تاکیـد مـی گـردد: ازجـدا سـازي جامـه دان خـود وحمـل 
آن بـه صـورت انفـرادي بـه اتوبـوس خـودداري نماییـد.

آب زمزم:
براسـاس قوانین شـرکت هاي هواپیمایی و به منظور حفظ 
ایمنـی پـرواز حمـل هرگونـه گالـن آب بـه داخـل هواپیما 
تهیه،بسـته  نحـوه  خصـوص  در  باشـدلکن  مـی  ممنـوع 
بنـدي و انتقـال گالـن هـاي آب زمـزم در قالـب بار،پس از 
هماهنگیهاي الزم درمکه مکرمه اطالع رسـانی خواهد شـد.

توصیه هاي مهم در رابطه با گذرنامه:
بـه  کـه  هایـی  سـاك  در  را  خـود  گذرنامـه   
قرارندهیـد. شـود  مـی  تحویـل  بـار  قسـمت 

کاروان،  ازمدیـر  گذرنامـه  دریافـت  درهنـگام   
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کنتـرل  دقـت  بـا  را  عکـس  و  گذرنامـه  مشـخصات 
سـریعاً  نیسـت  شـما  بـه  مربـوط  چنانچـه  و  نماییـد 
برسـانید. مربوطـه  مسـئولین  اطـالع  بـه  را  مراتـب 

 مدارك مسافرتی خویش را درجاي مطمئن و قابل دسترس 
قراردهید تا در صورت نیاز به مسئولین مربوطه ارائه نمایید.

مهـر  کشـور  بـه  ورود  و  خـروج  درهنـگام   
نماییـد. کنتـرل  شـخصاً  را  خـروج  و  ورود 

حـج  ،درموسـم  عربسـتان  دولـت  ضوابـط  طبـق   
ایـن  بـه  ورود  هنـگام  زائـران  تمامـی  تمتع،گذرنامـه 
کشـور وپـس ازطـی تشـریفات الزم جمـع آوري گردیـده 
شـد.بنابراین: نخواهـد  داده  عـودت  سـفر  تاانتهـاي  و 

هنـگام  بایسـت  مـی  کاروان  عوامـل  و  زائـران  تمامـی 
منـوره  مدینـه  و  درجـده  فـرودگاه  سـالن  از  خـروج 
نماینـد. ذیربـط  مسـئولین  تسـلیم  را  خـود  گذرنامـه 

استقرار در هواپیما :
1-استقرار در صندلی

شـماره صندلی شـما از قبـل تعییـن و در کارت پرواز درج 
شـده اسـت. لذا می بایسـت پس از ورود بـه هواپیما ضمن 
توجـه بـه راهنمایـی مهمانـداران در جـاي خـود مسـتقر 

شوید.
2-کمربند ایمنی

حتـی المقـدور در طول پـرواز کمربند ایمنی خود را بسـته 
دارید. نگه 

3-محل قراردادن ساك دستی
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جـدا  هواپیمـا  راهروهـاي  در  دسـتی  سـاك  قـراردادن  از 
خـودداري نمـوده و آن را الزامـاً در محفظه باالي سـر خود 

دهید. قـرار 
4-رعایت ایمنی درهنگام فرود

بـه لحـاظ رعایـت مقـررات ایمنـی لطفـا هنـگام فـرود تـا 
توقـف کامـل هواپیمـا و بـاز شـدن درب هـا، صندلی خود 

را تـرك نفرماییـد.
5-ترك هواپیما

در زمـان تـرك هواپیمـا توجـه داشـته باشـید چیـزي از 
وسـایل شـخصی خود را جـا نگذاریـد، در غیر ایـن صورت 
بالفاصلـه مسـئوالن را در قسـمت اشـیاء گمشـده و پیـدا 

شـده فـرودگاه مطلـع نمایید.
مقررات گمرکی:

در  شـما  وسـایل  و  لـوازم  حـج،  هـاي  پـرواز  در   
و  گمـرك  مامـوران  بازرسـی  مـورد  دقـت  بـه  فـرودگاه 
رعایـت  اسـاس  برایـن  میگیـرد؛  قـرار  مربـوط  نهادهـاي 
اسـت. الزامـی  کاال  و  ارز  خـروج  بـه  مربـوط  مقـررات 

 تمامی زائران محترم براسـاس مـاده31 آیین نامه اجرایی 
قانـون مقـررات صـادرات وواردات مـی تواننـد حداکثـر تـا 
سـقف ارزش 80دالر کاالي مجـاز را بـدون پرداخت حقوق 
گمرکی ترخیص نمایند ومازاد آن در صورت نداشتن جنبه 
تجـاري بـا پرداخت حقـوق گمرکی دو برابر سـود بازرگانی 
قابـل ترخیـص است،مشـروط بـر اینکـه کاالهـاي مزبور از 
نـوع کاالهـاي ممنوع نبوده وجنبه تجاري نداشـته باشـند.
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 مطابـق قوانین عربسـتان،حداکثر ارز مجـاز هر فرد هنگام 
ورود و یـا خـروج بـه ایـن کشـور،برابر 5000(پنـج هـزار) 
دالر ویـا معـادل آن می باشـد. بنابراین تاکید مـی گردد از 
همـراه داشـتن ارز بیـش از این مبلغ جـداً، اجتناب نمایید.

جدول شماره یک-ایستگاه هاي پروازي
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ب)حمل ونقل برون شهري:
جهـت رفـاه زائـران وحجاج گرامی،سـازمان حـج وزیارت با 
شـرکتهاي حمـل ونقـل عربسـتانی قراردادهایـی را منعقد 

نمـوده اسـت کـه در بدو ورود بـه فرودگاه جـده و یا مدینه 
منوره اتوبوسـهایی در محوطه فرودگاه منتظرحجاج گرامی 
هسـتند تا این عزیزان را از فرودگاه جده به محل اقامتشـان 
در مکـه مکرمه(پـس از احـرام در جحفـه) و از فـرودگاه 
مدینـه بـه محـل اقامـت در شـهر مدینـه منـوره منتقـل 
نماینـد. جهـت حمـل و نقل برون شـهري حجـاج و زائران 
ایرانی از اتوبوسـهاي مناسـب و مدل روز اسـتفاده می شود.

ج)حمل ونقل درون شهري:
عزیـز  حجـاج  آمـده  بعمـل  ریـزى  برنامـه  براسـاس 
کشـورمان مـى تواننـد بـراى تشـرف بـه مسـجد الحـرام 
بصـورت  کـه  شـهرى  درون  نقـل  حمـل  خطـوط  از 
شـبانه روزى در خدمـت آنـان اسـت بهـره منـد شـوند.

کشـورمان  زائـران  اسـکان  مناطـق  تمامـى  بـراى   *
اتوبـوس یـا مینـى بـوس بـا ظرفیتـى متناسـب بـا تعـداد 
اسـت. شـده  بینـى  پیـش  منطقـه  آن  در  مسـتقر  زائـر 
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* به منظور شناسـایى اتوبوس ها و کنترل بهتر آمد و شـد 
آنهـا، بـر روى شیشـه جلـو و عقـب و نیـز بدنـه اتوبوس ها 
برچسـب شـماره هر خط (مزیّن به پرچم جمهورى اسالمى 

ایـران) نصب شـده اسـت و حجـاج محترم مى تواننـد با به 
خاطـر سـپردن محل ایسـتگاه، رنـگ زمینه و شـماره خط 
محـل اسـکان خود ، امکان تردد آسـانى را داشـته باشـند.
شـهرى: درون  نقـل  ایسـتگاههاى  و  خطـوط 

برهان،کریسـتاالت  برکـه  هـاى  هتـل  حجـاج   :1 خـط 
االصیل،کریسـتاله االصیـل، ایـالف بکه والجـاد المحبس را 
از محبـس الجن (سـایه بـان مقابل هتل) بصورت مسـتقیم 

بـه ایسـتگاه  بـاب علـى (حـرم) منتقـل مـى نمایند. 
خطـوط 2 تـا 7: بـا توجـه بـه محدودیتهـاى ترافیکـى در 
اطـراف مسـجدالحرام ، بـه صـورت دو مرحلـه اى زائـران 
کشـورمان را بـه حـرم منتقـل مـى نماینـد، در مرحله اول 
زائران توسـط اتوبوسـهاى ایـن خطوط به ایسـتگاه جمرات 
منتقـل و سـپس بوسـیله اتوبوسـهاى عمومـى بـا عبـور از 
منطقـه مظلـه و تونـل به ایسـتگاه باب على (حـرم) منتقل 

گردند. مـى 
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خـط 2: طریـق طائـف مخصـوص هتـل هـاى دارمبـارك، 
میدان،رویـا الحسـن، نسـمات مکـه 2، بـرج الولیـد و قصـر 

لعزیزیه  ا
هـاى  هتـل  مخصـوص  بـاز  بـن  مسـجد  شـارع   :3 خـط 

سـدره فنـدق  و  لؤلوالبرهـان  داربنیـان،  دارهـادى، 
خط 4: شـارع العزیزیـه مخصوص هتل هاى رویـا العزیزیه، 
زهـره السـعد 4 ، طریـق الحیـاه 1 ، مواکـب المشـاعر ،    

نسـمات مکـه 1 و الیاسـمین (نسـیم الحیـاة 2) 
خـط 5: العزیزیه شـارع مطـوف مخصوص هتل هـاى جوار 

المشـاعر1و2 و مساکن الحیاة
خـط 7و6: العزیزیـه مخصـوص هتل هـاى الجفـرى 1و2 ،  

الحیـاه المشـاعر و مـکارم المنى
الششـه،روضه،  منطقـه  در  سـاکن  حجـاج  و9  خطـوط8 
معابـده و مـالوى را به ایسـتگاه شـعب عامر(حـرم) منتقل 

نمایند. مـى 
اخیـار  هتـل  مخصـوص  امیرماجـد  شـارع  ششـه  خـط8: 

الصفـوه و رویـا المنـى
خـط 9: منطقـه الششـه و مخصـوص هتـل هـاى اخیـار 

الکبیـر، مواکـب الروضـه، مـکارم البیـت
خطـوط 10 تـا 12: حجـاج سـاکن در منطقـه روضـه و 
معابـده را بـه ایسـتگاه غـزه (حـرم) منتقـل مـى نماینـد.

 
الروضـه  الکبـرى  تحـت  مسـجدالحرام  شـارع   :10 خـط 
مخصـوص هتـل هـاى یوسـف نـازره1و 2، و بـون الذهبـى 

و مواکـب الششـه 
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خـط 11:  شـارع مسـجدالحرام میـدان معابـده مخصـوص 
هتـل هاى منارالتوحید، سـماح ،صفوة دانه وفندق البشـاره 
خـط 12: شـارع مسـجد الحـرام، الجمیزه مخصـوص هتل 
و  االجابـه  آفـاق  العفـاف،  ،الجزیـره،  النخلـه  سـمر،  هـاى 

دارالشـیبى
خـط 13و14: حجـاج سـاکن در خیابـان ابراهیـم خلیـل 
و منصـور را دو مرحلـه اى بـه حـرم منتقـل مـى نماینـد 
ابتـدا بـا خـط 12و13 از محـل سـکونت به ایسـتگاه کدى 
، سـپس بـه همـراه حجاج سـایر کشـورها با اتوبـوس هاى 
عمومـى بـه ایسـتگاه بـاب ملـک عبدالعزیز (حـرم) منتقل 

شـوند. مى 
خـط 13: شـارع الجیـاد مخصـوص هتل هـاى غدیرالجیاد، 
مـکارم الشـروفات، دارسـادن، مـکارم ام القـري  و وقـف 

ن لعلیا ا
خـط 14:  شـارع منصـور مخصـوص هتـل هـاى نرجـس 
الحدیقـه، قصـر الشـرق، منـازل الحیـاة 3، رویـا المنصور  و 

ج یها ر
راحـت  و  بهینـه  اسـتفاده  و  طـرح  اجـراى  موفقیـت 
توجـه  بـه  منـوط  شـده  بینـى  پیـش  امکانـات  از  تـر 
باشـد: مـى  زیـر  نـکات  بـه  عزیـز  حجـاج  کامـل 

نیـم  روزه  همـه  شـهرى  درون  خطـوط  اتوبوسـهاى   .1
سـاعت قبـل از اذان و نیـم سـاعت پـس از پایـان نمازهاى 
پنـچ گانـه، جهـت اقامـه نمـاز جماعـت تعطیل مى باشـد. 
برنامـه ریـزى بـراى حضـور مناسـب در مسـجدالحرام از 
معطلـى و سـرگردانى در ایسـتگاهها جلوگیرى مـى نماید.  
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2. بـا توجـه بـه ازدحـام بسـیار زیـاد حجـاج کشـورهاى 
مختلـف پـس از اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجدالحرام در 
ایسـتگاههاى بـاب علـى، غـزه و ملـک عبدالعزیـز بطـور 
اکیـد تقاضـا مـى شـود حداقـل نیـم سـاعت بعـد از پایان 
نمـاز هـاى جماعـت به سـمت ایسـتگاه ها حرکـت نمائید. 
توجـه: در روزهـاى پر ازدحام ذى الحجه بهتر اسـت خروج 
از حـرم ، یک سـاعت پس از اتمام نمازهاى جماعت باشـد.

3 . اتوبوس ها در مسیرهاى مشخص شده تردد و در ایستگا 
ههـاى معیـن توقف خواهند نمود. لـذا حجاج محترم  صرفاً  
از ایسـتگاه هـاى تعییـن شـده اسـتفاده نمـوده و تـا توقف 
کامـل اتوبـوس اقـدام بـه سـوار یـا پیـاده شـدن ننماینـد.
4 . هنگام سوار و پیاده شدن از اتوبوس، ضمن اجتناب از شتاب 
زدگى، مراعات حال بانوان، افراد سالمند و بیمار را بنمائید.

هـا  خیابـان  عـرض  از  عبـور  هنـگام  بـه   .  5
یـا  و  هوائـى  هـاى  پـل  از   ، کامـل  احتیـاط  ضمـن 
نمائیـد. اسـتفاده  پیـاده  عابـر  ویـژه  هـاى  محـل 

6 . اتوبـوس هـاى خطـوط صرفـاً جهـت جابجایـى حجـاج 
محتـرم در مسـیر محـل سـکونت تـا حـرم مى باشـند، در 
صورتیکـه حجـاج محتـرم قصـد رفتـن بـه بـازار یـا اماکن 
زیارتـى دیگـر دارنـد مـى تواننـد بـا هماهنگـى مدیـران 
محتـرم کاروان هـا نسـبت بـه تهیـه وسـیله نقلیـه ( غیـر 
نماینـد. اقـدام   ( نقـل  و  حمـل  شـبکه  هـاى  اتوبـوس  از 
7 . چنانچـه حجـاج محتـرم بطـور اشـتباه سـوار اتوبـوس 
سـایر خطـوط شـدند بـدون ناراحتـى و اضطراب مجـدداً با 
همـان اتوبـوس بـه ایسـتگاه حرم بازگشـته و بـا مراجعه به 
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عوامـل حمل و نقل، مسـیر و خط صحیح را سـوال نمایند.
اتوبـوس  داخـل  بـه  حجیـم  وسـایل  و  بـار  آوردن  از   .  8
وسـایل  و  کیـف  باشـید  مراقـب  و  نمـوده  خـوددارى 
نگذاریـد. جـا  اتوبـوس  تـرك  هنـگام  را  خـود  همـراه 

بـه  جمعـه  نمـاز  یـا  و  جماعـت  نمازهـاى  اگرهنـگام   .  9
حـرم مشـرف مـى شـوید هنـگام اقامـه نمـاز اقـدام بـه 
مراجعـه بـه ایسـتگاه جهـت بازگشـت بـه محـل سـکونت 
ایـن  نامطلـوب  بازتـاب  بـر  عـالوه  زیـرا  ننمائیـد  خـود 
عمـل در اذهـان سـایر مسـلمانان ، اکثـر راننـده هـا نیـز 
در ایـن اوقـات در نمـاز حضـور دارنـد و عـالوه بـر آن ، 
طبـق مقـررات، مجـاز بـه جابجایـى مسـافر نمـى باشـند.

10 . بـا توجـه بـه ورود روز افزون حجاج از سـایر کشـورها 
و ازدحـام بیـش از دو میلیـون زائـر در شـهر مکـه مکرمـه 
، در هفتـه اول ذى الحجـه، محدودیـت هـاى ترافیکـى از 
سـوى پلیـس اعمـال مـى شـود وخدمـات رسـانى در ایـن 
ایّـام بـا محدودیـت هـاى بیشـترى همـراه خواهد بـود. لذا 
بـه زائـران محتـرم توصیـه مـى شـود در ایـن روزهـا براى 
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تشـرف و بازگشـت از حـرم ایـن شـرایط را مـد نظـر قـرار 
نحـوه  خصـوص  در  الزم  اطالعـات  اسـت  بدیهـى  دهنـد. 
خدمـت رسـانى در روزهـاى فـوق الذکـر، از سـوى مدیران 
محتـرم کاروان ها و معاونت حمل و نقل اعالم خواهد شـد.

11. تردد سـرویس هـا بهنگام تغییر نوبـت کارى رانندگان 
( در سـاعت 9 صبـح و 9 شـب ) بمـدت 30 دقیقه متوقف 
خواهـد شـد، فلذا تقاضا مى شـود زائرین گرامـى از مراجعه 
بـه ایسـتگاه هـا در سـاعات مذکـور خـوددارى فرماینـد.

بـه  اختصـاص  نقـل  و  حمـل  شـبکه  هـاى  اتوبـوس   .12
حجـاج  همـه  اسـتفاده  مـورد  و  نـدارد  خاصـى  کاروان 
محتـرم کشـورمان در مسـیرهاى تعیین شـده مى باشـند.

درون  نقـل  و  حمـل  بـه  مربـوط  هـاى  هزینـه   .13
حـج  سـازمان  توسـط  متمرکـز  صـورت  بـه  شـهرى 
شـده  پرداخـت  مجـرى  هـاى  شـرکت  بـه  زیـارت  و 
وجهـى  هرگونـه  پرداخـت  از  محتـرم  حجـاج  لـذا  اسـت 
نماینـد. خـوددارى  عوامـل  سـایر  یـا  و  راننـدگان  بـه 

14. نظـر بـه اینکه آدرس محل سـکونت، همچنین شـماره 
خـط اتوبوسـرانى در کارت شناسـایى شـما درج گردیـده 
اسـت  لـذا در طـول سـفر بـه خصـوص هنـگام تـردد بـه 
باشـید. داشـته  همـراه  را  خـود  شناسـایى  کارت   ، حـرم 

در  هسـتند  ایرانـى  غیـر  و  زبـان  عـرب  هـا  راننـده   .15
صـورت بـروز هـر گونـه مشـکل، از مواجهـه مسـتقیم بـا 
آنهـا پرهیـز نمـوده و صرفـاً بـا یادداشـت شـماره 4 رقمى 
کـه در چهـار طـرف همـه اتوبوس ها نوشـته شـده اسـت، 
مراتـب را جهـت پیگیرى بـه مدیران کاروان هـا و یا عوامل 
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نمائیـد. گـزارش  هـا  ایسـتگاه  در  مسـتقر  نقـل  و  حمـل 
روز  از  شـهرى  درون  نقـل  و  حمـل  شـبکه  فعالیـت   .16
محدودیـت  دلیـل  بـه  الحجـه  ذى  سـیزدهم  تـا  ششـم 
هـاى ترافیکـى و آمـاده کـردن اتوبـوس هـا و سـازماندهى 
مقـدس  مشـاعر  بـه  زائریـن  انتقـال  بـراى  آنهـا  مجـدد 
بـود.  خواهـد  تعطیـل  منـى)  و  مشـعرالحرام  (عرفـات، 
17. راهنمایـان حمـل و نقل درون شـهرى و امـداد با کاور 
مخصوص وآرم سازمان حج وزیارت بصورت 24 ساعته جهت 
راهنماى حجاج در ایسـتگاه هاى اطراف حرم حضور دارند.                                                                      
در ایام تعطیلى خدمات رسانى حمل و نقل شهرى ، توصیه 
مـى شـود زائرین گرامـى ، نحوه رفـت و آمد خـود به حرم 
را برابـر راهنمائى مدیران محتـرم کاروان ها تنظیم نمایند.    

د)حمل ونقل ترددي:
ازجملـه خدمـات حمـل ونقلـی کـه بـراي حجـاج گرامـی 
درنظر گرفته شـده اسـت حمل ونقل ترددي اسـت که طی 
آن تمامـی زائـران عزیـز از مکـه مکرمـه به مشـاعر مقدس 
عرفـات، مزدلفـه ومنا انتقـال و درانتها، مراجعت ایشـان به 
مکـه مکرمـه پس از اتمام اعمال ومناسـک مربـوط  به ایام 
تشـریق (هشـتم تـا دوازدهـم ذیحجه)مـی باشـد کـه این 
مجموعـه عملیـات حمـل ونقـل را کـه به شـیوه «ترددي» 
یاچرخشـی انجـام مـی پذیـرد نقـل تـرددي مـی خوانیـم.
اهمیت نقل ترددي از مهمترین اعمال حج تمتع وقوف و 

بیتوته و اعمال و مناسکی است که بایستی در ایام تشریق 
در زمان معین و در مکان مشخص یعنی در مشاعر مقدس 

عرفات، مزدلفه و منا انجام پذیرد. بطورکلی اعمال حج 
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در سه بخش «احرام درمیقات»، «انجام اعمال درحرم» و 
«مناسک ایام تشریق» درمحل مشاعر مقدس صورت می 

پذیرد.
باعنایـت بـه اینکـه انتقـال زائـران بـه مشـاعر مذکـور و 
ومنـا  مکرمه-عرفات-مزدلفـه  مکـه  بیـن  آنـان  جابجایـی 
مکرمـه  مکـه  بـه  منـا  از  حجـاج  بازگردانـدن  باالخـره  و 
جهـت اجـراي بقیـه مراحـل کـه قـرار اسـت در بیـت اهللا 
الحـرام  انجـام گیـرد، مجموعـه وظایـف و ماموریـت هـاي 
و  حمـل  بخـش  در  تمتـع  حـج  سـتادهاي  خدمتگـزاران 
نقـل مشـاعر را تشـکیل مـی دهـد و چـون انتقـال زائـران 
بـه مشـاعرمرتبط باجانمایـی ونحـوه ي اسـکان آنـان در 
چادرهـاي عرفات ومنـا ومحوطه مزدلفه می باشـد،بنابراین 
هر دو موضوع انتقال، استقرارواسـکان کاروان ها درمشـاعر 
مقـدس درچارچـوب سـاختاري واحـد معنا پیدا مـی کند.

پیشینه نقل ترددي:
تـا سـال 1388 بـراي انتقـال زائـران و حجـاج بـه صحراي 
عرفات، مزدلفه ومنا سـتاد حج ایران، به تناسـب ظرفیت و 
ترکیـب زن و مـرد هرکاروان تعداد مشـخصی اتوبوس روباز 
(مکشـوف) و روبسـته (مکیـف) دراختیـار مدیـران کاروان 
قـرار مـی داد تا در ایام تشـریق نسـبت به جابجایـی زائران 
اقـدام نماینـد .بدیهـی اسـت باتوجه به شـرایط  ایـن ایام و 
شـدت ازدحام تردد حجاج تمامی کشـورها، امکان استفاده 
از اتوبوسـهاي مذکـور فقـط یکبـار در هرمسـیر فراهـم می 
شـد؛ ضمـن اینکـه تعـداد قابـل توجهـی از اتوبـوس ها به 
دالیـل مختلـف همچون مسـدود شـدن خیابان ها توسـط 
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پلیـس ویـا فـرار راننـدگان از گردونـه خدمـات خـارج می 
شـدند. اما از سال 1389 اتوبوسـهاي مشاعر به یک کاروان 
خـاص تعلق نداشـته ودرمسـیرهاي تعیین شـده بـراي هر 
کشـور کـه درقالـب نظـام تـرددي تامیـن گردیـده، مطابق 
برنامـه اي مشـخص، زائـران آمـاده حرکـت را سـوار نموده 
ودرنقطـه مقصـد پیـاده مـی کنند (نقـل تـرددي) و به این 
ترتیـب بـا اسـتفاده از هر اتوبوس بـراي انتقـال و جابجایی 
ایسـتایی  چرخشـی،  بصـورت  زائـران  برابـري  چندیـن 
کاروان هـا بـه گونـه اي چشـمگیر کاهـش یافتـه اسـت.

مزایاي طرح ترددي:
پـر واضـح اسـت کـه اسـتفاده چنـد بـاره از اتوبـوس هاي 
ترافیـک  کاهـش  موجـب  مشـخص  مسـیرهاي  در  کمتـر 
درمسـیرهاي مشـاعر گردیـده وبـه انتقـال حجاج سـرعت 
وسـهولت بیشـتري مـی بخشـد.به ایـن ترتیـب آلودگـی، 
سـروصدا، درگیـري بـا پلیـس، اضطـراب و ازدحـام بیـن 
حجـاج پیـاده وخودروهـا کـه از آثـار و تبعـات ترافیـک 
طوالنـی اسـت و باعـث خسـتگی مفـرط و حتـی بیمـاري 
زائـر و تحلیـل انـرژي و وقـت و در نتیجـه آزردگـی روح و 
جسـم و فرسـایش اعصـاب او مـی شـود تـا حـدود زیادي 
رفـع مـی گـردد بـه گونـه اي کـه اتوبـوس هـا دربرخـی 
مسـیرها کـه پیـش  ازایـن ایسـتایی 10 سـاعته داشـته 
انـد بـا اجـراي ایـن طـرح طـی 20 تـا 30 دقیقـه طـی 
مـی کنند.ضمـن اینکـه محوطـه پارکینـگ اتوبوسـها کـه 
درمحـدوده چادرهـاي عرفـات بوده وموجب ازدحام شـدید 
می شـد،به خـارج از ایـن منطقه منتقل شـده وتاسیسـات 
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و امکانـات وسـیعی بـراي آن در نظرگرفتـه شـده اسـت.

تشریح اجمالی طرح ترددي:
بـه جـز آن دسـته از کاروانهـاي اهـل سـنت کـه قائـل بـه 
روز  وقـوف  از  قبـل  و  هسـتند  ((ترویـه))  اعمـال  انجـام 
نهـم ذي الحجـه عرفـات، مـی بایسـت وقـوف روز هشـتم 
از  هشـتم  روز   منظـور  وبدیـن  نمـوده  درك  را  منـا  در 
کاروانهـاي  عمـوم  کننـد،  حرکـت  منـا  سـمت  بـه  مکـه 
از  الحجـه  ذي  هشـتم  روز  بعدازظهـر  کشـورمان  حـج 
هتـل خـود در مکـه راهـی سـرزمین عرفـات مـی شـوند.

ایـن کاروانهـا طـی سـه نوبـت جهـت انتقـال بـه عرفـات 
بنـدي  نوبـت  و  سـازماندهی  مجموعـه  مدیـر  توسـط 
عرفـات  در  آنهـا  تمامـی  شـب  نیمـه  تـا  و  انـد  شـده 
مسـتقر شـده و بـراي وقـوف روز بعـد آمـاده مـی شـوند.

عرفـات  معذوریـن  و  خانمهـا  ابتـدا  نهـم  روز  غـروب  بـا 
نمـوده  تـرك  منـا  در  ایرانیـان  مقصدچادرهـاي  بـه  را 
وقـوف  نّیـت  بـراي  اتوبـوس  داخـل  کوتـاه  توقفـی  بـا  و 
رمـی  از  پـس  و  شـده  منـا  وارد  مزدلفـه  در  اضطـراري 
عمـل  انجـام  از  اطمینـان  و  اسـتراحت  و  عقبـه  جمـره 
شـوند. مـی  خـارج  احـرام  از  حلـق  یـا  وتقصیـر  قربانـی 
سـایر آقایـان که حـدود 40٪ ظرفیـت کاروانها را تشـکیل 
مـی دهنـد تحـت عنوان وقـوف اختیـاري، شـب عیدقربان 
در  وقـوف  از  پـس  و  شـوند  مـی  مزدلفـه  محوطـه  وارد 
مشـعرالحرام پس از اذان صبح وباطلوع آفتاب روز دهم ذي 
الحجـه(روز عید قربان)درقالب گروه هـاي پیاده و به ندرت 
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سـواره،راهی منـا مـی شـوند تابقیه اعمـال را انجـام دهند.
تمامـی حجاج،پـس از بیتوتـه وسـایر اعمـال ویـژه ي منا، 
سـرزمین  ایـن  الحجـه،  ذي  دوازدهـم  روز  ظهـر  اذان  بـا 
را تـرك گفتـه و بـه مکـه مکرمـه عزیمـت مـی نماینـد.

چند تذکر مهم:
1-بـا توجه بـه اهمیت اسـتفاده حداکثـري از حداقل زمان 
دراجـراي صحیـح برنامـه هـاي نقـل ترددي،وقت شناسـی 

بـدون تعجیـل زائـران مورد انتظار اسـت.
2-همکاري شایسـته بـا مدیـر کاروان و مدیرهتل مجموعه 
موجـب تسـهیل و تسـریع در حمـل و نقل مشـاعر خواهد 

بود.
3-برنامـه نقـل تـرددي بـه گونـه اي  طراحـی شـده کـه 
هیچگونـه خللـی در مناسـک حـج پیروان مذاهـب مختلف 

اسـالمی هموطنـان عزیـز بـروز نخواهـد کرد.
4-در طـول مسـیرهاي یادشـده راهنمایـان ایرانـی داخـل 

هستند. مسـتقر  اتوبوسـها 
5-احتمـال دارد بنـا بـه ضـرورت، تعـدادي از خانمهـا در 
انتهـاي اتوبـوس روبـاز آقایـان سـوار شـوند یا زائـران چند 

کاروان در یـک اتوبـوس بنشـینند.
6-از همـراه داشـتن باراضافی در مشـاعر مقدس خودداري 

نمایید.
7-دعـوت خـود و دیگـران به رعایـت نظم نوبـت و آرامش، 
بـه ویـژه حمایـت از افراد کم تـوان توصیه وتاکیـد میگردد
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امداد و راهنمایی حجاج
واحـد امـداد و راهنمایی زائران وحجاج ایرانی با پشـتیبانی 
و هدایـت سـازمان حـج وزیـارت همه سـاله بـراي ایام حج 
تمتـع تشـکیل مـی گردد و چنـد ماه قبـل از اعـزام زائران 
بـه عربسـتان در ایـران بـا انتخـاب عوامـل خدمات رسـان 
وبرنامـه ریـزي و آموزشـهاي الزم بـراي ایشـان کار خود را 

آغـاز مـی نماید و ایـن عوامل چند روز قبـل از اعزام زائران 
به عربسـتان به این کشـور اعزام شـده و در محلهاي از قبل 
پیـش بینی شـده در شـهرهاي مکه مکرمـه و مدینه منوره 
مسـتقر و نسـبت بـه آمـاده سـازي امـور اقـدام مینماینـد.

هرچنـد در طـول ایـام حضـور حجـاج وزائریـن گرامـی در 
شـهرهاي مکـه مکرمـه ومدینـه منـوره واحـد امـداد بـه 
صـورت 24 سـاعته آمـاده ارائـه خدمـات و رفع مشـکالت  
زائریـن عزیـز اسـت  امـا عمـده خدمـات امـداد قبـل از 
شـروع ایـام تشـریق در اطـراف حرمهـا اسـت و بخصـوص 
زائرینـی کـه بـراي طـواف اول به مسـجد الحرام مـی آیند 
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بـه علـت نـا آشـنا بـودن بـه محیـط و ازدحـام جمعیـت 
از کاروان خـود جـدا گردیـده و گـم مـی شـوند و  بعضـاً 
اکثـر افـرادي کـه گـم مـی شـوند از زائریـن کـم سـواد 
یـا کهنسـاالن مـی باشـند. قبـل از شـروع ایـام تشـریق 
نیروهـاي امـداد در مکـه مکرمـه کـه متشـکل از نیروهاي 
موظـف سـازمان حـج و زیـارت و همچنیـن ذابحیـن (قبل 
از اعـزام بـه کشـتارگاه) هسـتند بـه صـورت 24 سـاعته 
شـیفت بنـدي شـده و بـا اسـتقرار در محلهـاي مختلـف از 
جملـه دفتـر مرکـزي امـداد در مکـه مکرمـه ،اطـراف حرم 
ومحلهـاي تعبیـه شـده دیگـر کـه معمـوال ازدحـام زائـران 
در آنهـا زیاد اسـت نسـبت بـه ارائـه خدمات بـه هموطنان 
زائـر کـه برایشـان مشـکل پیـش میآید اقـدام مـی نمایند.

زائـران محتـرم در مواقعـی کـه گم می شـوند می بایسـت 
بـا حفـظ آرامـش بـه یکـی از نیروهـاي امـداد یـا حمـل 
ونقـل کـه هریـک بـا دارا بـودن لبـاس (کاور) مخصـوص 
مشـخص هسـتند و یـا حتـی یکـی از زائـران ایرانـی کـه 
هسـت  رسـانی  کمـک  بـراي  الزم  هـاي  توانایـی  داراي 
واحـد  رایـگان  شـماره  طریـق  از  یـا  و  نماینـد  مراجعـه 
امـداد کـه در پشـت کارت شناسـایی آنهـا درج گردیـده 
بـه  وقـت  اسـرع  در  تـا  نمـوده  کمـک  درخواسـت  اسـت 
گـردد.  رسـانی  یـاري  عزیـزان  ایـن  بـه  مطلـوب  شـکل 
نیروهـاي امـداد حاضـر در شـهر مکـه مکرمـه در قبـل و 
دفتـر  در  سـاعته   24 صـورت  بـه  تشـریق  ایـام  از  بعـد 
علـی،  بـاب  ایسـتگاه  صفـا،  مـروه،  امـداد،  مرکـزي 
ومقـام  ومـروه  صفـا  بیـن  حـرم   22 درب  ملـک،  بـاب 
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ابراهیـم مسـتقر و نسـبت بـه راهنمایـی و امـداد رسـانی 
نماینـد. مـی  خدمـات  ارائـه  ایرانـی  عزیـز  زائـران  بـه 

از آنجـا کـه عمـده کار امـداد وراهنمایی براي ایام تشـریق 
و مشـاعر مقـدس اسـت چنـد روز قبـل از شـروع ایـن ایام 
همایـش متمرکـز نیروهاي امـداد که متشـکل از نیروهایی 
ازسـتاد سـازمان حـج وزیـارت، ذابحیـن، کاروانهـاي حـج 
و... کـه تعداشـان بالـغ بـر حـدود 500 نفـر اسـت برگـزار 
مـی گـرددو آخریـن هماهنگـی هـا با ایـن عزیـزان صورت 
میپذیـرد و همزمـان با نصـب عالئم و نشـانههاي راهنما در 

مشـاعر و همچنیـن برپایی چادرهاي بـزرگ واحد امداد در 
منطقـه عرفـات و منا، ایـن نیروها به این مناطـق اعزام ودر 
جاهـاي از قبـل تعییـن شـده مسـتقر مـی شـوند و در ایام 
تشـریق بـه هموطنـان زائـر عزیزخدمتگـزاري مـی نمایند.

همـواره  شـود  مـی  توصیـه  محتـرم  وزائریـن  حجـاج  بـه 
کارت زائـر خـود را همراه داشـته باشـند و همچنین پشـت 
چـادري خانمهـا و پشـت احرامـی آقایـان در ایـام احـرام 
شـوند  مـی  گـم  کـه  مواقعـی  در  زائـران  و  باشـد  وصـل 
آرامـش خـود را کامـال حفـظ نموده و بـدون هیـچ نگرانی 
کننـد. امـداد  نیروهـاي  از  یکـی  بـه  رسـیدن  بـه  سـعی 
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طرح قربانی حج
عمـل قربانـی یکی ازاعمـال واجب حج تمتع اسـت که بعد 
از انجـام رمـی جمـره عقبـه صورت مـی پذیـرد  و از جمله 
امور مهم وگسـترده اجرایی سـازمان حج وزیارت اسـت که 
نیـاز بـه برنامه ریـزي و هماهنگیهـاي دقیـق دارد. طبیعتاً 

باتوجـه بـه تعداد قابـل توجه حجـاج که میبایسـت قربانی 
انجـام دهنـد، جهـت نظـم کار و جلوگیـري از هرگونه بهم 
ریختگـی و مشـکالت احتمالی نیاز به تنظیم سـازوکارهاي 
مناسـب بـراي این امر کامال ضروري می باشـد. درگذشـته 
نـه چنـدان دور و در دهـه هـاي شـصت و هفتـاد  خـود 
زائریـن  جهـت قربانـی اقـدام میکردنـد، به ایـن صورت که 
دام را خریـداري و سـپس بعـد از رمـی جمـره عقبـه آن را 
بـه یک شـخص ذابح می سـپردند تـا ذبح نمایـد و این امر 
هـم بـا توجـه به کثـرت جمعیـت ونیـز از لحاظ بهداشـتی 
اي  عدیـده  مشـکالت   باعـث  محیـط  آلودگـی  و  نبـودن 
میگشـت و باتوجـه بـه افزایـش تعـداد حجـاج در سـالهاي 
بعـد عمـال دیگـر ایـن روش سـنتی جوابگـو نبود تـا اینکه 
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بانـک توسـعه اسـالمی کـه بـا همـت کشـورهاي اسـالمی 
تاسـیس شـده اسـت طرحـی را بـا همـکاري تعـدادي از 
ایـن کشـورها ازجملـه جمهـوري اسـالمی ایـران  از سـال 
1379 بـه  اجـرا درآورده ودر سـالهاي بعـد تکمیل کرد که 
براسـاس آن بانـک نسـبت بـه تامیـن  گوسـفند مـورد نیاز 
و در اختیـار قـرار دادن آنهـا اقـدام مـی نماید. در راسـتاي 
ایـن طـرح در منطقـه قربانـگاه منا 5 کشـتارگاه  تاسـیس 
گردیـده کـه عبارتند از کشـتارگاه هاي آبی،قرمز،سـبز،زرد 
و مکانیـزه معیصـم  کـه  قربانـی مربـوط به  حجـاج ایرانی 
در کشـتارگاه هـاي آبی،قرمـز و معیصم صـورت می پذیرد 
کشـتارگاه  ظرفیـت   ٪50 تقریبـاً  قربـان  عیـد  روز  در  و 

هـا در اختیـار جمهـوري اسـالمی ایـران قـرار مـی گیـرد.
سـازمان حـج وزیارت نیـز ازهمان اوان اجـراي طرح قربانی 
برنامـه ریزیهـاي الزم جهـت همراهـی بـا ایـن طـرح مفید 
وراهگشـا را صـورت داده بطوریکـه در بیـش از یـک دهـه 
از شـروع طـرح قربانـی همـه سـاله اجـراي آن متحـول و 
اسـت. بـوده  برخـوردار  بهتـري  توسـعه  و  پیشـرفت  از 
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بانـک توسـعه اسـالمی در مرحلـه اجـراي طـرح در زمـان 
مـورد  دام  خریـد  بـه  نسـبت  مناقصـه  طریـق  از  معیـن 
مزرعـه  در  را  شـده  خریـداري  هـاي  دام  و  اقـدام  نیـاز 
نگهـداري مـی نمایـد سـپس از طریـق بانـک کوپـن هـاي 
ویـژه اي کـه رنـگ آنهـا منطبـق بارنـگ کشـتارگاه هـا 
اسـت چـاپ و در اختیـار مسـئولین امـور حـج کشـورهاي 
ارائـه  بـا  قربانـی  زمـان  در  تـا  گیـرد  مـی  قـرار  اسـالمی 
پذیـرد. انجـام  ذبـح  هـا  کشـتارگاه  بـه  هـا  کوپـن  ایـن 

سـازمان حـج و زیـارت همـه سـاله بـا اسـتفاده از تجربـه 
قبلـی و  کارشناسـی الزم و آزمونهـاي عملـی نسـبت بـه 
انتخـاب ذابحیـن مـورد نیـاز اقـدام و ایـن ذابحیـن را در 
موسـم حـج بـه عربسـتان اعـزام مـی کنـد . ایـن ذابحیـن 
قبـل از اسـتقرار در قربانـگاه و انجـام  وظیفـه اصلـی خـود 
در دیگـر امـور خدمـت رسـانی به حجـاج محتـرم از جمله 
بـکار  متمرکزنیـز  هـاي  آشـپزخانه  و  راهنمایـی  و  امـداد 
گرفتـه مـی شـوند.در روز عیـد قربـان هـر ذابـح بـه طـور 
متوسـط میبایسـت بـه ذبـح 1000 تـا 1050 دام بپردازد.
بـر اسـاس برنامـه ریزیهاي صـورت گرفتـه زائریـن محترم 
ایرانـی قبل از اعزام به عربسـتان وجه قربانی را  به حسـاب 
واسـط سـازمان واریـز نمـوده  و سـازمان حج وزیـارت نیز 
بـا انتقـال وجـوه  ارزي بـه عربسـتان آن را بـه حسـاب 
بانـک توسـعه واریـز مـی نماید.همچنیـن قبـل ازاعـزام به 
عربسـتان زائـران از طریـق فرمهـاي تهیه شـده نسـبت به 
دادن وکالـت در توکیـل بـه مدیـر کاروان جهـت نظـارت 
بـر رونـد قربانـی بـه نیابـت از ایشـان اقـدام مـی نماینـد.
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در قراردادهـاي منعقـده بـا بانـک توسـعه اسـالمی ایـن 
اصـول  بـا  منطبـق  دامهـارا  اسـت  شـده  موظـف  بانـک 
هـر  توسـط   شـده  مشـخص  شـرعی  مسـائل  و  سـالمت 
کشـور اسـالمی تهیـه و در اختیـار قـرار دهـد. از طـرف 
سـازمان حـج و زیـارت نیـز با سـازوکاري مناسـب دامهاي 
تهیـه شـده مـورد بررسـی مجـدد  قـرار مـی گیـرد کـه 
همـه دامهـا سـالمت داشـته باشـند و منطبـق بـر اصـول 
شـرعی و فقهـی بـراي قربانـی حجـاج باشـند وجهـت این 
کار از ذابحیـن و روحانیـون ناظـر کمـک گرفته می شـود.

در ادامـه کار،ذابحیـن در قربانـگاه هـا مسـتقر مـی شـوند 
و بعـد از اذان صبـح روز عیـد و اقامـه نمـاز صبـح شـروع 
بـکار ذبـح مـی نماینـد و این امـر تا غـروب روز عیـد ادامه 
رونـد  از  محتـرم  حجـاج  اطمینـان  داشـت.جهت  خواهـد 
ذبـح  دام و انجـام پذیرفتـن قربانـی بـراي هـر یـک از این 
عزیـزان، قبـال از طـرف سـازمان حـج وزیـارت کارتهایـی 
تهیـه و در اختیـار کاروانهـا قـرار گرفتـه کـه طـی آن ازهر 
کاروان 4 نفر(مدیـر یـا معـاون کاروان، روحانـی یـا معیـن 
زمـان  در  زائریـن)  و  کاروان  نماینـده  دونفـر  و  کاروان 
ذبـح دام هـاي مربـوط بـه هـر کاروان در محـل قربانـگاه 
حضـور داشـته و بـر امـر قربانـی کـردن نظـارت دارنـد.

طبـق روندهاي تهیه شـده از طریق قرعه کشـی به وسـیله 
سیسـتمهاي نرم افزار رایانه اي بـراي نوبت دهی به کاروان 
هـا جهـت انجـام دادن قربانی هـاي مربوطه اقـدام گردیده 
و بـه نوبـت امـور ذبح دامهـا انجـام خواهـد گرفت.ذکر این 



126

نکتـه نیـز الزم اسـت کـه در روز عید ابتـدا قربانـی متعلق 
بـه افـراد مشـمول وقـوف اضطـراري و سـپس بـراي افـراد 
وقـوف اختیـاري ذبـح خواهـد گردیـد.در طـی رونـد ذبـح 
ابتـدا مدیـر و یـا نماینـده کاروان کـه در منطقـه جمـرات 
در کنـار کاروان مسـتقر اسـت از طریـق تلفـن بـه نماینده 
هـاي کاروان در محـل قربانـگاه خبـر مـی دهد کـه اعمال 
مربـوط بـه رمـی جمـره عقبـه آن کاروان صـورت پذیرفته 
اسـت و سـپس کار قربانـی صـورت پذیرفتـه و از طریـق 
نماینـده هـاي کاروان پایـان امـر قربانـی بـه کاروان اطالع 
داده مـی شـود تـا بتواننـد اعمـال بعـدي  را انجـام دهنـد.

ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه گاهـی برخـی از عوامـل 
در روز عیـد باعـث کنـدي رونـد قربانـی شـده و حتـی در 
برخـی مواقـع باعـث می گردد امـر قربانی برخـی از کاروان 
هـا بـه روز بعـد از عیـد موکـول شـود؛باید توجـه داشـت 
کار ذبـح دام بخشـی از امـور اجرایـی در قربانـگاه اسـت و 
بخـش مهـم دیگـر آن امور سـالخی وآمـاده سـازي ذبیحه 
هاسـت کـه نـه از طریـق عوامـل سـازمان حـج وزیـارت 
کـه از طریـق عوامـل کشـتارگاه هـا صـورت مـی گیـرد و 
بـا عنایـت بـه سـختی و وقـت گیـر بـودن آن معمـوال بـه 
کنـدي پیـش رفته درنتیجـه  روند اجـراي قربانی را مختل 
مـی نمایـد؛ همچنیـن برخـی مواقـع بـه علـت ترافیک در 
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مسـیر، دامهـا بـه موقـع  بـه محـل قربانـگاه منتقـل نمـی 
شـوند و یـا حتـی در پـاره اي از مواقـع  مشـکالت فنـی 
از جملـه قطعـی بـرق باعـث بـروز اختـالل در امـر کشـتار 
مـی شـود. لـذا از مسـئولین محتـرم کاروانها و نیـز زائرین 
محتـرم تقاضـا میگـردد با حفـظ نظم و آرامـش و اطمینان 

الزم بـه مدیـران و مسـئولین کاروانها و خدمتگـزاران خود 
در سـازمان حـج و زیـارت بـا صبـر و حوصلـه الزم منتظـر 
انجـام امـور قربانـی باشـند تـا ان شـاءاهللا ایـن قسـمت از 
گـردد. طـی  مطلوبـی  و  شایسـته  نحـو  بـه  نیـز  اعمـال 
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نکات و تذکراتی در خصوص خرید از عربستان
زائرین محترم ایرانی! 

عظمـت  از  نبایـد  اینکـه  ضمـن  باشـند  داشـته  توجـه   
ماننـد  امـوري  بـا  قراردارنـد  آن  در  کـه  معنـوي  سـفر 
بازارگـردي و صـرف وقـت جهـت خریـد از ایـن بازارهـا 
غافـل گردنـد تنهـا تـالش نماینـد بنـا بـر سفارشـاتی کـه 
مسـتحب  سـوغات  آوردن  کـه  اسـت  منقـول  بـزرگان  از 
اسـت در حـد معقولـی نسـبت بـه ایـن امـر اقـدام نمایند. 
نکاتـی  ذیـل  در  بازارهـا  از  خریـد  زمینـه  در 
نماییـم. مـی  اعـالم  عزیـزان  شـما  خدمـت  را 

 حتـی المقـدور نیازهـاي خـود را پیـش از سـفر و یـا بعد 
از بازگشـت از داخـل کشـور و بـه ویـژه از مبـادي خروجی 
هوایـی ،تامیـن نماییـد تـا هـم ارز در داخـل کشـور بـه 
مصـرف برسـد و هـم زحمت نقـل وانتقال بار کاهـش یابد.

اضطـراري  چـراغ  مثـل  ممنوعـه  اشـیاء  خریـد  از   
اجنـاس  نیـز  و  اشـتعال  قابـل  گازي  شارژ،وسـایل  قابـل 
ورود  کـه  فریـزر  و  یخچـال  مثـل  کمپرسـور  داراي 
نماییـد. خـودداري  اسـت  ممنـوع  هواپیمـا  بـه  آنهـا 

 بـه هنـگام برگـزاري نمـاز جماعـت در حـرم هـا از خرید 
و بازارگـردي  جـداً خـودداري نماییدو زمانـی رابراي خرید 
اختصاص دهید که با وقت برگزاري نماز تالقی نداشته باشد.
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 در صورتـی کـه اجنـاس خریـداري شـده را بـه همـراه 
داریـد آن را بـه محل اقامت خود ببرید،ماموران عربسـتانی 
کننـد. مـی  خـودداري  حـرم  داخـل  بـه  وسـایل  ورود  از 

در  کـه  تجملـی  کاالهـاي  و  وسـایل  خریـد  از   
نماییـد. خـودداري  نیسـت  ایرانـی  زائـر  شـان 

 در هنـگام گرفتـن تخفیـف بـه لـزوم رفتار و برخـورد در 
شـان و شـخصیت واالي خود توجه داشـته باشـید و حتماً 
سـعی کنیـد بـراي هـر خریـدي از فروشـنده فاکتـور اخذ 
کنید.بـا عنایـت بـه اینکـه اغلب فروشـندگان زبان فارسـی 
مـی دانند از به کارگیري الفاظ نامناسـب خـودداري کنید.

 توصیـه می شـود بـا توجه به مشـکالت گمرکـی و اینکه 
گاهـاً اجنـاس مـورد نظـر  در ایـران ارزانتـر مـی باشـد، از 
خریـد اجنـاس پرحجـم وگـران قیمـت خـودداري نماییـد 
بـه ویـژه اینکـه بـراي حمـل اینگونـه اجنـاس بـه ایـران با 
مشـکالت بسـیار و صرف هزینه سـنگین مواجه می شـوید.

 چنانچـه آب زمـزم بـه همـراه داریـد آن را داخـل سـاك 
و وسـایل خـود قـرار ندهیـدو جهـت اطـالع از چگونگـی 
انتقـال آن موضـوع را از مدیر کاروان خـود پیگیري نمایید.
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مقام معظم رهبري(مدظله العالی):
مـن بـا سـوغاتى خریدن 
بـا  امـا  نیسـتم،  مخالـف 
چـرا؛  بازارگردىهـا  ایـن 
خیلـى بد اسـت. یک عده 
بازارگـردى  عطـش  اى 
دارنـد؛ اینهـا ملـت شـما 
را، مـردم شـما را سـبک 
اسـت.  حیـف  میکنـد؛ 
میرونـد یک جنـس هایى 
هـم  غالبـاً  میخرنـد،  را 
جنسـهاى بىکیفیـت از کشـورهاى دوردسـِت سـودجو که 
بـا همـان کمپانىهـاى داخل آن کشـور میزبان بندوبسـت 
دارنـد. بـراى حجـاج جنس بدلـى و بىکیفیت درسـت می 
کننـد مىآورنـد تـوى ایـن بازارهـا مـی ریزنـد، شـما هـم 
مـی رویـد ایـن ارز خودتـان را و ِعـرض خودتـان را مـی 
ریزیـد بـراى اینکـه ایـن کاالهـاى بىکیفیـت را خریدارى 
کنیـد. امـروز در کشـور مـا خوشـبختانه کاالهـاى داخلـى 
دسـت  شـده  سـاخته  زیبـا،  متنـوع،  خـوب،  کیفیـت  بـا 
کارگـر ایرانـى - بـرادر خودتـان - فـراوان اسـت. بعضىهـا 
قبـل از اینکـه سـفر مکـه برونـد، سـوغاتىهاى سـفر را در 
اینجـا مـی خرنـد - کار خوبى اسـت - نگه مـی دارند؛ بعد 
کـه برگشـتند، همانهائـى را کـه در بـازار شـهر خودشـان 
تهیـه کـرده اند، بـه عنوان سـوغاتى می دهند. هدیه سـفر 
اسـت دیگر، خوب اسـت. ایـن کار، خیلى کار خوبى اسـت. 
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نحـوه تماس تلفنـی با ایـران و تلفن هـاي ضروري 
عربسـتان: در  نیاز  مورد 

حجـاج محتـرم جهـت تمـاس تلفنی از عربسـتان بـا ایران 
مـی بایسـت به شـکل زیـر عمـل نمایند:

1- ابتداشـماره گیـري کـد بیـن المللـی تلفـن در ایـران 
یعنـی کـد  0098

2- شـماره گیري کد شـهر مقصـد در ایران 
بـدون صفر مثال براي شـهر تهـران کد 21

3-شـماره گیـري تلفـن مقصـد مـورد نظر 
نه: نمو

0098+21+9999999999
توجه:درصـورت گـم شـدن گوشـی بـا سـیم کارت ایـران، 
در اسـرع وقـت نسـبت بـه ا طـالع وسـوزاندن سـیم کارت 
اقـدام نماییدتـا دچار مشـکل ویاخسـارت و سـوء اسـتفاده 

نشـوید. احتمالی 
برخی از تلفن هاي ضروري ومورد نیاز در عربسـتان:
اورژانس .................................................................................997
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مبـارزه بـا مـواد مخـدر ....................................................995
993.................................................................. حوادث ترافیکی 
امنیـت راه هـا ......................................................................996
998........................................................................ آتش نشـانی 
اطالعـات تلفـن ...................................................................905
مرکز خدمات تلفـن ثابـت ................................................907
مرکز خدمات تلفن همرا ه .................................................902
8001160055 ........................ تلفـن امدادمکـه (رایـگان) 
تلفـن امداد مدینه  (رایگان) ........................ 8001160054
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