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سرپرس��ت حجاج ايراني صبح عصر جمعه از بخش هاي مختلف ستاد 
مدينه منوره بازديد كرد. در اين بازديد حجت االسالم والمسلمين سيدعلي 
قاضي عس��كر با همراهي آقاي مهندس سعيد اوحدي رئيس سازمان حج 
و زيارت ضمن حضور در واحدهاي مختلف س��تاد مركزي مدينه  منوره در 
قصرالدخيل، ضمن اطالع يافتن از روند فعاليت ها، توصيه هايي را در جهت 
بهبود امور اجرايي ستاد ها ارائه داد. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با 
ابراز خرسندي از وضعيت خدمات رساني ها ابراز داشت: ما عميقا بايد نسبت 
به لطف خدا ش��اكر باشيم كه عنايت ويژه حق تعالي موجب رفع مشكالت 
مهمي در زمينه تامين اسكان، صدور ويزا، انتقال ارز از طريق رسمي و... شد. 
سرپرست حجاج ايراني به وحدت و همدلي  موجود ميان بعثه و سازمان اشاره 
و اضاف��ه كرد: ضعف حتما در هر فعاليت بزرگي هم چون حج وجود دارد، اما 
مهم شناسايي آسيب ها و بررسي انتقادهاست، تا بتوان آن ها را اصالح كرد. 

در ادامه، حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر در جمع خبرنگاران گفت: 
هم اكنون در آغاز س��فر نسبت به س��ال هاي گذشته در شرايط بهتري قرار 
داريم و اكنون بعثه و سازمان به صورت برادرانه در حال فعاليتند. وي با تاكيد 
بر اين كه اداره امور حج نوعي مديريت بحران است، ادامه داد: به عنوان مثال در 
روز گذشته يك پرواز با تاخيري طوالني انجام شده كه سازمان حج و زيارت 
در آن نقش��ي نداشته است. ما از مس��ووالن مربوطه انتظار داريم كه تالش 
كنند تا از تكرار آن جلوگيري ش��ود. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
در پاسخ به پرسشي درباره شرايط افزايش سهميه ايران در تمتع نيز اظهار 
داش��ت: عربستان طي س��ال هاي اخير به دليل عمليات عمراني در اطراف 
مسجدالحرام از سهميه همه كش��ور ها ۲۰ درصد كاسته است، در صورت 
صدور مجوز از سوي دولت كشور ميزبان براي افزايش زائران به هر ميزان، ما 

آمادگي خدمت رساني داريم و اين نكته را به طرف مقابل هم اعالم كرده ايم.

»الزهراءالخي��ر« دومي��ن اقام��ت گاه ايراني��ان در مدينه من��وره بود 
ك��ه مورد بازدي��د نماينده ول��ي فقيه در ام��ور حج و زيارت ق��رار گرفت. 
حجت االسالم والمسلمين س��يدعلي قاضي عسكر و آقاي مهندس سعيد 
اوحدي رييس س��ازمان حج و زيارت به اين مجموعه هش��ت كاروان رفته  
است در بدو ورود با زائران جهرمي احوال پرسی كرده و براي مرحوم آيت اهلل 
سيد حسين آيت اللهي، امام جمعه فقيد اين شهر كه در سال ۷۹ از دنيا رفته 
است، طلب مغفرت مي كند.. 116۰زائر ايراني در اين هتل استقرار دارند و 
اولين خروجي آن ها به مكه مكرمه بيس��ت و ششم شهريورماه خواهد بود. 
زائري در كنار مهندس اوحدي قرار مي گيرد و درباره حضور هفت يا هشت 
روزه برخي زوار مي پرس��د؛ پاس��خ اختالف در ساعت از شهرهاي مختلف 

است كه نحوه برنامه ريزي را تغيير مي دهد. تشكر از برگزاري دعاي كميل 
پنجشنبه شب هم يك ترجيع بند ديگر گفت وگوهاست.زائري با هيجان 
جلو مي آيد و برافروخته مي گويد حرفي دارد. حرفش آن است كه خادمان 
خيلي زحمت مي كشند و بايد تعدادشان زياد تر شوند. اميرالحاج با لبخندي 
از او تش��كر مي كند و رئيس حج و زيارت، توضيحاتي مي دهد كه سياست 
كاستن از نيرو ها و افزايش زائران مهمترين دليل آن است. بانوان زائر مرتب 
التماس دعا مي گويند، احوال رهبر انقالب اس��المي را مي پرسند، برخي 
گري��ه مي كنند و بعضي هم خطاب به نماين��ده ولي فقيه مي گويند كه در 
نماز شب همواره ايش��ان را دعا مي كنند. خانمي اصرار به حرف زدن دارد؛ 

دغدغه اش كمتر از حجم غذاهاست تا دورريخته نشده و اصراف نشوند.

 ورود بيش از ۳۷۶ هزار حاجي
به سرزمين وحي

مقامات سعودي از ورود بيش از ۳۷6 هزار حاجي 
به س��رزمين وحي از ابتداي موسم حج خبر داده اند. 
اداره كل گذرنامه عربستان اعالم كرد: از ابتداي موسم 
حج تا روز پنجشنبه )۲۰ شهريور(، ۳۷6 هزار و 1۳۸ 
حاجي از كش��ورهاي مختلف وارد عربستان شده اند.
تا روز 16 ذي القعده، ۳۷۳ ه��زار و ۷۰۴ نفر از طريق 
گذرگاه ه��اي هواي��ي و دو هزار و ۴۳۷ نف��ر از طريق 

گذرگاه هاي دريايي و زميني وارد عربستان شده اند.

سرمايهخداوندی
اگر ما ديديم كه حج، جنبه ماّدی و ظاهرسازی و 
دوری از معنويت پيدا كرد و در سفر حْج رفتارهايی 
كه برای خودمان انتخ��اب ميكنيم يا بر ما تحميل 
ميكنند، ضد معنويت اس��ت، بايد بدانيم از فلسفه 
حج دور افتاده ايم. كس��انی كه ح��ج و ايام حج را به 
مي��زان زيادی صرف كارهايی ميكنند كه در جهت 
مقابل معنويت، يعنی غرق شدن در ماديّت و دوری 
از خداس��ت، در حقيقت، بدون اين كه خودش��ان 
بدانند، از آن س��رمايه ای كه خ��دای متعال در حج 
به آنها هديه كرده اس��ت، كم ميكنن��د. آنها خيال 
ميكنند چيزی به دس��ت م��ی آورن��د؛ در حاليكه 
چيزی از دست می دهند و با غرق شدن در ماّديات، 

هديه معنوی را ناقص می كنند.
۱۳۷۴/۰۱/۱۶
بیانات در دیدار کارگزاران حج

منع ورود حجاج سه كشور به عربستان
مسئوالن س��عودي از منع ورود حجاج سه كشور آفريقايي به عربستان 
با توجه به ش��يوع بيماري ابوال و تالش��هاي گس��ترده براي تقويت امنيت 
بهداش��تي حجاج خبر دادند.توفيق خوجه مديركل دفتر اجرايي ش��وراي 
وزيران بهداشت شوراي همكاري خليج فارس گفته است عربستان موفق به 
مهار ويروس كورونا شده است. خوجه با اشاره به تدابير پيشگيرانه سعودي 
براي جلوگيري از ورود بيماران ناقل ويروسهايي همچون كورونا و ابوال اعالم 
كرد عربس��تان مانع س��فر حج اتباع نيجريه نمي ش��ود. به گفته وي، اتباع 
كشورهاي گينه، س��يرالئون و ليبريا به سبب شيوع بيماري ابوال از ورود به 
سرزمين وحي براي اداي مناسك حج منع شده اند. خوجه گفت: عربستان، 
11 هزار پزشك و متخصص از تمام تخصص ها را از كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس و كشورهاي اسالمي پيشرو مانند مالزي به كمك گرفته است 
و مركز فرماندهي را با هدف تقويت امنيت بهداشتي حجاج و تضمين خالي 

بودن موسم حج از هرگونه بيماري واگيردار راه اندازي كرده است..

اولين حاجيان ايران به مكه مكرمه رسيدند
رييس س��تاد مكه مكرمه اعالم كرد كه اولين گ��روه از زائران 

ايراني از مدينه منوره وارد اين شهر شده اند.
مس��عود مجردي ضمن اعالم اين خبر گفت: چهار كاروان در 
هتل داراله��ادي و يك كاروان در هتل ميدان اس��تقرار يافته اند. 
وي به مستقرش��دن ستاد مكه مكرمه از دهم ش��هريور ماه اشاره 
كرد و گفت كه تقريبا هم اكنون تمامي واحدها فعال شده و آماده 
خدمت رساني اند.مكه مكرمه از روز چهارشنبه هفته جاري شاهد 
حضور حاجياني است كه پس از ورود به جده در جحفه ُمحرم شده 
و به طور مس��تقيم از ايران بدين شهر وارد مي شوند. رييس ستاد 
مكه مكرمه اضافه كرد كه كار طبخ غذا در آش��پزخانه ابوالجدايل 
آغاز ش��ده و از روز چهارشنبه به بعد، حاجيان هم از مدينه و هم از 

جده به زيارت مسجدالحرام مشرف خواهند شد.

آخرين توصيه هاي 
 رهبر معظم انقالب

درباره استفاده
از كاالي ايراني

مهندساوحديتشريحكرد

صفحه ۲
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رهبر معظم انقالب ش��خصا موضوع ميزان 
اس��تفاده از كاالهاي ايراني در ح��ج و عمره را 
پيگيري مي كنند. رئيس سازمان حج و زيارت، 
ضمن نقل بخشي از حاشيه ديدار هفته گذشته 
كارگ��زاران حج تمت��ع با رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي گفت: ايشان پرس��يدند كه استفاده از 
كااله��اي ايراني در تمتع به چند قلم رس��يده 
و بنده پاس��خ دادم به ۵6 قلم و ايش��ان مجددا 
فرمودند ك��ه چند قل��م را از اي��ران مي توانيد 
ببريد؟ كه در پاس��خ گفتم ح��دود 6۷ قلم. در 
واقع نظر ايشان بر اين بود كه اين موضوع جاي 

كار دارد و ما بايد تالشمان را دوچندان كنيم.
مهندس سعيد اوحدي به ديدار سال پيش 
در انتهاي حج با رهبر انقالب هم اش��اره نمود و 
اضافه كرد: در آن ديدار هم ايشان فرمودند كه 
بنده ش��نيده ام در سنوات اخير تعداد كاالهاي 
ايراني مورد استفاده زائران كاهش يافته است، 
اما به س��ه دليل اين ميزان مي بايست افزايش 
يابد. وي افزود: اين س��ه دلي��ل عبارت بودند از 
اول حفظ سالمت زائران، دوم حمايت در توليد 

داخلي و سوم ايجاد اطمينان در زائران نسبت به 
وجود دغدغه در نظام نسبت به شرايط آن ها.

رئيس س��ازمان حج اظهار داش��ت كه مقام 
معظم رهبري دراين باره نهايتا تاكيد كردند كه 
فكر جدي اي نس��بت به اين مساله بايد صورت 
گيرد و س��ازمان ح��ج با برنامه ريزي مناس��ب 
درحج ۹۳ توانس��ت ارس��ال اقالم تداركاتي به 
عربستان را تا صد و پنجاه درصد افزايش دهد.

وي گف��ت ك��ه در س��ال هاي ۹۲ و پيش از 
آن، تنها ۲۲ قلم كاالي ايراني به عربستان وارد 
مي ش��د كه اين رقم امس��ال به ۵6 عدد رسيده 
است. آقاي اوحدي ادامه داد كه به همين منظور 
در زمينه تامين گوش��ت قرمز تالش هماهنگي 
صورت گرفته و اميدواريم در همين موسم حج 
امس��ال موفق به تامين بخش��ي از آن، از ايران 
شويم و در زمينه گوش��ت مرغ هم رايزني هاي 
اوليه ص��ورت گرفته اس��ت. وي تاكيد كرد كه 
در صورت تامين ش��دن گوش��ت قرمز از داخل 
كش��ور، يك صرفه جوي��ي ۳۵ ميليون دالري 

براي ايران حاصل خواهد شد.

 نخستين جلسه
روحانيون كاوران ها، 
دوشنبه در مدينه منوره

اولين جلس��ه روحاني��ون كاروان ها 
روز دوش��نبه در مدينه من��وره برگ��زار 
خواه��د ش��د.معاون فرهنگ��ي بعث��ه 
مقام معظ��م رهبري با اع��الم اين خبر 
افزود: جلس��ات روحانيون كاروان ها در 
مكه مكرمه هم روزهاي چهارش��نبه در 

دارهادي برپا مي شود.
حجت السالم و المس��لين س��يدجواد 
مظلوم��ي همچني��ن زم��ان برگ��زاري 
جلس��ات معينه هاي كاراون ها را روزهاي 

پنج شنبه اعالم كرد.
هماي��ش متمركز تمام��ي روحانيون 
حاضر در تمت��ع ۹۳ ني��ز در مكه مكرمه 
برگزار مي گردد كه زمان آن متعاقبا اعالم 

خواهد شد.

 خدمت رساني
ايرانسل به زائران 

مدينه منوره
ش��ركت ايرانس��ل با ايجاد ي��ك دفتر 
خدمات و پشتيباني در ستاد مدينه منوره، 
خدمت رساني به زايران ايراني را آغاز كرد. در 
اين دفتر كارت شارژ مورد نياز حجاج تامين 
شده و آن ها مي توانند خدماتي مانند انجام 
تعليق يا رفع تعليق سيم كارت ها را به علت 
مفقود يا سرقت  شدنشان انجام دهند. براي 
تماس با اين دفتر هم دو شماره تلفن شماره 
اي��ران ۰۰۹۸۹۳۵۲۰۰۰۴۰6 و ش��ماره 
عربستان ۰۵۳1۹۸۲۸۹۴ اعالم شده است 
پيگيري مشكالت مربوط به سيم كارت هاي 
ايرانسل و انجام تنظيمات اينترنت از ديگر 
خدمات دفتر مذكور اس��ت. ايرانسل اعالم 
كرده است كه دريافت پيامك و استفاده از 
اينترنت براي حجاج ۹۳ رايگان خواهد بود.

صراط میزان
از آنجا كه جامعه امت 
اس��المی از هر نژاد و 
مليتی بايد ابراهيمی 
ش��ود تا به خيل امت 
محمد � صلی اهلل عليه و آله و س��لم � پيوند بخورد و 
يكی گردد و يد واحده ش��ود ح��ج تنظيم و تمرين و 

تشكل اين زندگی توحيدی است .
۳ـ  صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۷۷

سرچش��مه  ی  ح��ج، 
ج���وش��ان تق��وی و 
معنويت و خير و بركت، 
همه ساله تا ابد، فيضان 

خود را بر جهان اس��الم و بر يكايك مسلماناِن موفق 
جاری می  سازد تا هر كس و هر مجموعه، به اندازه  ی 

ظرفيت و قابليت خود از آن بهره بگيرد.
بخشی از پیام به کنگره ی عظیم حج ۱۳۷5/۰۴/۰۲

مهندساوحديتشريحكرد
روند راه اندازي بيمارستان جديد 

ايران در مدينه منوره

دکتر سیدعلي مرعشي فلوشیپ جراحي عروق دانشگاه شهید بهشتي است 
و از ۲۱ آبان ۹۲ به عنوان رئیس مرکز پزشـكي حـج و زیارت جمعیت هالل احمر 
فعالیت خود را آغاز کرده است. ریاست بیمارستان هاي بوعلي و امام حسین)ع( 
تهران و ریاست دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و دانشكده علوم پزشكي شهید 
بهشـتي از جمله سوابق دکتر مرعشي اسـت. او با رویي گشاده دعوت ما را براي 
حضور در دفتر پایگاه اطالع رساني حج در مدینه منوره پذیرفت و به پرسش هاي 
پزشكي ما پاسخ داد؛ البته توصیه محوري اش حفظ بهداشت فردي از سوي زائران 

در مدینه و به ویژه مكه بود. بخش نخست این گفتگو را می خوانیم: 

روند فعالیت هیات پزشـكي در تمتع 
۹۳ به چه نحوي بوده است؟

در دهم ش��هريور يك گروه شامل ۲۸ نفر از 
نيروهاي خدماتي براي بازگشايي بيمارستان 
جديد مدينه منوره به عربستان سعودي اعزام 
ش��د و از يازده��م كار راه اندازي بيمارس��تان 
آغاز ش��ده و پيش از ورود زائران بيمارس��تان 
با بخش هاي راديولوژي، اورژانس، آزمايشگاه، 

سي. سي. يو و… به بهره برداري رسيد.
انبار هم در همین مكان قرار دارد؟

انبار دارويي ش��امل يك صد و سه تن دارو 
بود كه در انتهاي موسم عمره ارسال شده بود.

در فاصله میان عمره تا تمتع، فعالیت 
خاصي براي راه اندازي بیمارستان انجام 

نشده است؟
بعد از انته��اي عمره كه كاره��اي ابتدايي 
بيمارس��تان انجام ش��ده بود، به دليل نداشتن 
مجوز بخ��ش دفاع مدن��ي عربس��تان، مالك 
س��اختمان اعالم كرد كه انج��ام تخريب هايي 
در داخل س��اختمان ضروري است و اين كار را 

تقريبا انجام داده بود.
آقـاي دکتر! غیـر از بیمارسـتان، چند 

درمانگاه در مدینه منوره فعالیت مي کنند؟
به تع��داد مجموعه هايي ك��ه بيش از ۷۰۰ 
زائر داش��ته باش��ند، درمانگاه وجود دارد. اين 
درمانگاه ها ش��امل درمانگاه هاي هشت، 16 و 
۲۴ ساعته اس��ت كه دو درمانگاه خاص بانوان 

هم در اين بين مشغول فعاليت هستند.
این براي اولین بار است؟

بله، اين درمانگاه ها براي ايجاد دسترس��ي 
ساده و آسان تر بانوان زائران به وجود آمده اند.

دلیلـش افزایـش تعـداد زائـران زن 
نسـبت به مرد اسـت یا برنامه قبلي این 

گونه بوده؟
نه. از س��ال گذشته اين برنامه ريزي صورت 
گرفت به نحوي كه در س��ال گذش��ته چهارده 
پزش��ك زن در مراك��ز درماني مك��ه و مدينه 
حض��ور داش��تند و امس��ال اين تع��داد به 6۵ 
پزشك رسيده اس��ت. در واقع بدين نحو طرح 
انطباق قوانين ش��رع با خدمات پزش��كي را به 

نحو مطلوب تري اجرايي كنيم.
چرا خدمات دندان پزشـكي امسال به 

زوار ارائه نمي شود؟
تنها خدمتي كه نسبت به سال گذشته كم 
كرده ايم، خدمات دندانپزش��كي است، آن هم 
بدين دليل آن اس��ت كه با توجه به كوتاه بودن 
دوره حضور زائ��ران در مدين��ه، اين خدمات 

چندان كارآمدي نداشت.
چند بیمارستان سعودي طرف قرارداد 

ما هستند؟
قرارداد خاصي وجود ندارد؛ در موسم تمتع 
تمامي بيمارس��تان هاي س��عودي موظف به 
پذيرش زائران هس��تند و هر وقت كه احساس 
كنيم زائر نيازمند خدمات پزش��كي بيشتري 
نس��بت به خدمات ارائه ش��ده در بيمارستان 
اختصاصي مركز پزش��كي در مدينه اس��ت، از 
طريق پزشكان مجرب و مسلط به زبان عربي و 
همراه با پرونده كامل، آن ها به بيمارستان هاي 

سعودي اعزام مي شوند.
چند پزشك اعزام وجود دارد؟

هش��ت نف��ر در مدين��ه و 1۳ نف��ر در مكه 
به عنوان پزشك اعزام فعاليت مي كنند.
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