
 Wend 6 August 2014  zaer93@hajj.ir  Zaer Issue  

سخن آغاز

در سال جاری هزینه س��فر حج برای ساکنان 
تاجیکس��تان "به خاط��ر اضافه ش��دن حق بیمه 
پزش��کی و خدمات تازه" به طور قابل مالحظه ای 

باال رفته است.
به گفته افش��ین مقیم، سخنگوی کمیته امور 
دین تاجیکس��تان، امس��ال هر خواهشمندی که 
قصد س��فر به اماکن مقدس اس��المی را دارد، باید 
"۱۸۱۶۵ سامانی" یا بیش از سه هزار و پانصد دالر 
پرداخت کند. این مبلغ در مقایسه  با سال گذشته 
حدود یکصد دالر بیشتر است. آقای مقیم می گوید 
که دلیل چنین تفاوت، باال رفتن ارزش دالر و ارایه 

سرویسهای جدید است.
وی گفت: "به این مبلغ حمل و نقل زائران، تأمین 
لباس و حق راهبلدان، تأمین بیمه پزشکی شامل 

شده اند. بیمه پزشکی برای بار نخست به مبلغ سفر 
حج اضافه شده و به این دلیل نیز ارزش آن باال رفته 
است." انتظار می رود مراسم سفر حج امسال در ماه 
سپتامبر برگزار شود و قرار است حدود شش هزار 
و دویس��ت نفر از شهروندان تاجیکستان به زیارت 

اماکن مقدس اسالمی بروند.
قباًل اعالم شده بود که تاجیکستان از عربستان 
سعودی خواسته است مقدار سهمیه ها برای سفر 
حج اتباع تاجیک را افزایش بدهد. ولی مقامات این 
کشور به دلیل انجام امور بازسازی در مکه و مدینه 

این پیشنهاد را نپذیرفته اند.
از س��وی دیگر، در چند سال اخیر عالقه مندان 
سفر حج در تاجیکستان از گرانی هزینه آن اظهار 
نگرانی می کنند. افشین مقیم می گوید که بخش 

اصلی مخارج سفر را قیمت بلیت پرواز از دوشنبه تا  
جده و برعکس تشکیل می دهد.

طبق قوانین تاجیکس��تان، تنها ش��رکتهای 
هواپیمای��ی تاجیکس��تان از حق انتق��ال زائرین 
برخوردارن��د و همه س��اله ب��رای اج��رای این امر 
هواپیماهای شرکتهای “تاجیک ایر” و “سامان ایر” 

مورد استفاده قرار می گیرند.
مناب��ع آگاه می گویند که این ش��رکتها برای 
انتقال ه��ر زائر حدود دو ه��زار دالر می گیرند. اما 
گفته می ش��ود که ش��رکتهای خارجی، از جمله 
شرکتهای هواپیمایی روسیه، برای انتقال هر زائر 

تاجیک آماده اند تنها حدود یک هزار دالر بگیرند.
اما کمیت��ه امور دین تاجیکس��تان حق ندارد 
برای سفر حج ش��رکتهای هواپیمایی کشورهای 
خارجی را جلب سازد. در سالهای نخست استقالل 
تاجیکس��تان در دهه ۱۹۹۰ زائران به س��فر حج 
عمدتاً با اتوبوس به عربستان می رفتند. ولی به دلیل 
مشکالت فراوان در مسیر سفر و ناامنی در برخی از 

مناطق این تجربه بتدریج از بین رفت.
ب��ا این وجود، همه س��اله تعداد زی��ادی از اتباع 
تاجیک تالش می کنند سفر حج را انجام بدهند. طبق 
گزارشهای رسیده، در برخی از نواحی تاجیکستان 
مردم برای سالها در انتظار س��فر حج می مانند. از 
س��وی دیگر، مقام��ات برخی از ش��هرها و نواحی 
تاجیکس��تان برای فعاالن اجتماعی این محالت 
امکان سفر حج را بدون نوبت “هدیه” می کنند. از 
جمله، در سال جاری شهرداری دوشنبه در صدد 
است برای فعاالن اجتماعی این شهر سهمیه هایی 

را برای انجام سفر حج تقدیم کند.

افزایش خرج و هزینه سفر حج و بیمه زائران در تاجیکستان
در سال جاری در مراسم حج حدود شش هزار تبعه تاجیک شرکت می کنند

نماینده ولي فقیه 
در امور حج و زیارت:

 سعید اوحدي
رئیس سازمان حج و زیارت:

زائران۱۳ استان 
مي توانند مدینه اول  بودن
را انتخاب کنند

عیدفطر عید اولیاي خدا
و پیروزي عقل و دین
برهواي نفس است

معتادان ایراني
 از سفر به حج تمتع
و عمره باز مي مانند

 معاون قضایي 
دادستان کل کشور اعالم کرد:

ناصر خدرنژاد معاون سازمان 
حج و عمره سازمان حج و زیارت:

 برنامه ریزی دقیق
الزمه یک حج مطلوب است

بانوان در حج تمتع
امسال پیشي گرفتند

شعار حج سال ۹۳
»حج؛ معنویت، خود باوري و  اتحاد اسالمي«

آماده شوید
زم��ان به س��رعت می گ��ذرد و هفته ها 
و روزها پش��ت س��ر هم می رس��ند و عبور 
می کنن��د. چی��زی ب��ه س��فر آرزو نمانده 
اس��ت. در این میان توصیه ای به ش��ما زائر 
گرام��ی داری��م، آن توصی��ه این اس��ت که 
خ��وب اطالعات جم��ع کنید. بروش��ورها، 
تراکت ه��ا، کتابچه ها و ن��رم افزارهای چند 
رسانه ای، س��ایت حج و همین نشریه "زائر" 
که پیش روی شماس��ت هم��ه و همه برای 
راحتی بدس��ت آوردن اطالعات است. اهل 
هر کدامشان که هستید، مکتوب یا مجازی، 

صوتی یا تصویری و ... دست بکارشوید. 
خالصه اب��ر و ب��اد و مه و خورش��ید  فلک 
درکاران��د تا ش��ما زائر گرامی ب��ا طیب خاطر 
حج ت��ان را بجا آورید و البت��ه این طیب خاطر 
بدست نمی آید مگر اینکه پیش از سفر حسابی 
آماده باش��ید و اطالعات مناسبی را از مباحث 
و مسائل س��فر بدس��ت آورید. همکاران بعثه 
و سازمان با س��لیقه مناسب و تهیه بسته های 
آموزشی و اطالع رسانی خوراک های خوبی را 
برای شما زائر عزیز و گرامی آماده کرده اند. شاید 
وقت کمی که اکنون برای مطالعه یا دیدن آنها 
می گذارید دربرابر منفعتی که در طول س��فر 

برایتان دارد بسیار بسیار ناچیز باشد.
سعی کنید با مس��ائل اجرایی، فرهنگی و 
آموزش��ی، بهداشتی و درمانی و ...آنچه که در 
حج واقعا بکارتان می آید و الزم است که بدانید 
را در این مدت زمان باقی مانده آش��نا شوید. 
مطمئن هس��تیم با بکار بستن این توصیه در 

سرزمین حج دعاگویمان خواهید بود.
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نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری
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 عيدفطرعيد اولياي خدا و پيروزي
عقل ودين برهواي نفس است

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني، پیشاپیش فرار 
رس��یدن عید س��عید فطر را تبریک گفت و اظهار داشت: امام 
س��جاد )ع( در دعاي وداع ماه رمضان، عی��د فطر را عید اولیاي 
خدا معرفي ک��رده اند، یعني عید فطر ب��راي اولیاي خدا، عید 

پیروزي عقل بر جهل و دین بر هواي نفس است.
نماین��ده ول��ي فقیه و سرپرس��ت حجاج ایران��ي ، در جمع 
نمازگزاران س��ازمان حج و بعثه مقام معظم رهبري در مراسم 
تواصي بحق فراررسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و اظهار 
داش��ت: امام س��جاد )ع( در دعاي وداع ماه رمضان، عید فطر را 
عید اولیاي خدا معرفي کرده ان��د، یعني عید فطر براي اولیاي 

خدا، عید پیروزي عقل بر جهل و دین بر هواي نفس است.
وي افزود: بعد از ماه رمضان دو مس��اله باید مورد توجه قرار 
گیرد یکي این که مروري بر اهداف روزه داشته باشیم و ببینیم 
به عنوان ی��ک روزه دار چه مقدار از این اهداف را توانس��ته ایم 
محقق کنیم. اگر ق��رآن فرمود لعلکم تتقون آیا ما به درجه تقوا 
رس��یدیم و به گونه اي عمل کردیم که برگن��اه غلبه کنیم. اگر 
ب��ه این مهم نائل آمدیم طبق روایات روز عید خطاب مي ش��ود 
بیایید پاداش خود را بگیرید و پاداش متناس��ب با کاري اس��ت 
که انجام شده است. کس��ي در این راه بهترین پاداش را نصیب 
خود مي کند که توانسته باش��د به بیشترین موفقیت ها در این 
ماه عزیز دس��ت یابد. آنهایي که به تقوا دست یافته اند بهترین 

پاداش این ماه را نصیب خود کرده اند.
یکي از ثمرات روزه یقین است

وي افزود: بر اس��اس روایات یکي از ثمرات روزه یقین است. 

انس��اني ک��ه خداوند را باور کن��د به دنبال معصی��ت نمي رود. 
انس��ان باید تالش کند به این مرحله برس��د زیرا الزمه رسیدن 
به موفقیت در زندگي طي این مراحل رس��یدن به یقین است و 

روزه این توفیق را به ارمغان آورده است.
سرپرست حجاج ایراني در توضیح مضامین دعاي روز سي ام 
م��اه مبارک رمضان گفت: در دع��اي آخرین روز ماه رمضان دو 
نکته ش��کر و قبول طاعات و عبادات در این ماه نهفته است. آدم 
ش��قي و بد بخت کسي اس��ت که ماه رمضان بر او بگذرد و مورد 

مغفرت خدا قرار نگیرد.
سرپرس��ت حجاج ایراني با اش��اره به ت��داوم جنایات رژیم 
صهیونیس��تي در فلسطین کش��تار مردم بي گناه غزه از جمله 
کودکان و زنان توس��ط رژیم صهیونیستي را یکي از زشت ترین 

معاون هماهنگي تبليغات و امور رسانه هاي بعثه رهبري معرفي شد
نماینده ولي فقیه در امور حج وزیارت و سرپرست حجاج 

ایراني در حکمي معاون هماهنگي تبلیغات و امور 
رسانه هاي بعثه مقام معظم رهبري در موسم حج ۹۳ را 
منصوب کرد. دکتر حسین مظفر از سوي حجت االسالم 
والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر، نماینده ولي فقیه در 

امور حج وزیارت و سرپرست حجاج ایراني به عنوان معاون 
هماهنگي تبلیغات و امور رسانه هاي بعثه مقام معظم 

رهبري در موسم حج ۹۳ منصوب شد.

رویدادها در این رمضان دانست و اظهار داشت: صهیونیست ها 
حرمت ماه مبارک رمضان را محترم نشمردند و این همه فجایع 

آفریدند جنایاتي که هیچ انساني تحمل دیدن آن را ندارد.
کشتار کودکان و زنان بي گناه مصداق جنایت جنگي است

وي اف��زود: اغل��ب سیاس��تمداران دنیا در براب��ر جنایات 
رژیم صهیونیس��تي واکنش��ي نش��ان نمي دهند و بسیاري از 
کش��ورهاي اس��المي نیز در این باره س��کوت ک��رده و حتي 
اجازه ندادند مردمانش��ان انزجار خ��ود را از این جنایات ابراز 
کنن��د. این درس بزرگي براي ما اس��ت ک��ه ببینیم که با چه 
انس��ان هاي ش��قي روبرو هس��تیم. با کمال تاس��ف بر اساس 
خبرهاي منتش��ره برخي از کشورهاي اس��المي حتي از این 
جنایات پش��تیباني ک��رده اند این ها در جنای��ات علیه مردم 

مظلوم فلس��طین اش��غالي ش��ریکند.
وي خواس��تار بررس��ي جنایات جنگي اس��راییل در دیوان 
داوري الهه شد و گفت: کشتار کودکان و زنان بي گناه مصداق 
جنایت جنگي است و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند. 
باید تالش شود تا فریاد مظلومانه مردم غزه به دنیا اعالم گردد. 
نهاده��ا ي بین الملل��ي مانند جنبش غیر متعهدها و س��ازمان 
کنفرانس اس��المي و نیز کشورهاي اس��المي باید دست به کار 
ش��وند و فیلم ها و تصاویري که از جنایات صهیونیست ها تهیه 
ش��ده را به عنوان مدرک در اختیار مجامع و محاکم بین المللي 
قرار دهند و پیگیریهاي الزم را براي جلوگیري از تکرار جنایات 

صهیونیست ها انجام دهند.
مدعیان حقوق بشر در مقابل جنایاتي که در غزه 

انجام مي شود سکوت کرده اند
وي از برخورد دوگانه غرب نسبت به مسأله حقوق بشرانتقاد 
کرد و اظهار داش��ت: هر جا دوستان و همپیمانان غرب مرتکب 
جنایات ضد بش��ري مي ش��وند چش��م خود را ب��رروي حقایق 
مي بندن��د و همین مدعیان حقوق بش��ر در مقابل جنایاتي که 

امروز در غزه انجام مي شود سکوت کرده اند.
وي خروش مردم ایران در روز قدس و پشتیباني میلیوني آنها از 
مردم بي دفاع فلسطین را ستودني دانست و اظهار داشت: مردم با 
زبان روزه از هر گرایش و سلیقه اي در راهپیمایي روز قدس شرکت 

کرده بودند و همدردي خود را با مردم فلسطین اعالم کردند.
نماین��ده ولي فقی��ه در امور ح��ج وزیارت به ی��ک توطئه 
خطرناک در ش��بکه هاي اجتماعي اش��اره کرد و در توضیح آن 
اظهار داش��ت: برخ��ي از عناصر فریب خورده ب��ا عمل خود به 
اس��رائیل و دشمنان اس��الم خدمت مي کنند و سعي دارند که 
نوعي بي تفاوتي نسبت به مس��اله فلسطین را در جامعه تبلیغ 
کنن��د. یکي از موضوعاتي که به آن پرداخته ش��ده این اس��ت 
که فلس��طینیان ناصبي اند و ما نباید ب��ه آنها کمک کنیم این 
توطئه ریش��ه در تاریخ دارد. پیش از س��ال ۵۸ مرحوم شهید 
مطهري این مطلب را در س��خنراني خود مطرح و آن را توطئه 
اس��تکبار معرفي کرده اس��ت لیکن متاس��فانه امروز دشمنان 
اسالم همان شایعه را به شکل وسیعي در شبکه هاي اجتماعي 
مط��رح کرده اند، نباید اجازه داد قضای��اي کهنه را زنده کنندو 
برخي از متدینین نیز متاسفانه به علت ناآگاهي فریب این ها را 

مي خورند. این ها از توطئه هاي جهان استکبار است.
وي در پایان با تاکید بر حمایت دولت و ملت مس��لمان ایران 
از مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: زنان و کودکان فلسطین 
با تمام وجود خود از فلسطین و آرمان هاي آن حمایت مي کنند 
و مردم فلسطین از حمایت هاي جمهوري اسالمي از مردم غزه 

قدر داني کرده اند.

زنان و كودكان فلسطين 
با تمام وجود خود از فلسطين و آرمان هاي آن 

حمايت مي كنند و مردم فلسطين
از حمايت هاي جمهوري اسالمي
 از مردم غزه قدر داني كرده اند
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گزیده خبر 
5۰۰ ميليون دالر ارز 

زائر از بانك توسعه 
اسالمي دریافت شد

رییس س��ازمان حج و زی��ارت اعالم 
کرد: ۵۰۰ میلیون دالر  ارز زائر  مربوط به 
هزینه هاي اعزام از بانک توسعه اسالمي 
آزاد شد.س��عید اوحدي، رییس سازمان 
حج وزیارت در آیین معارفه مدیر جدید 
حج و زیارت آذربایجان شرقي گفت: این 
مبلغ ت��ا یک و نیم س��ال هزینه هاي یاد 
ش��ده را تامین مي کند و به حساب حج و 

زیارت ایران واریز گردید.
وي افزود: امسال نیز با وجود تنگناهاي 
ارزي ۸۰۷ ه��زار زائر عمره به س��رزمین 
وحي مشرف شدند که نسبت به سال قبل 

آن ۶۵ درصد افزایش یافته است.
اوح��دي با تاکید ب��ر رعایت اخالق و 
نظم در س��فرهاي تمتع و عمره براساس 
فرمایش رهبري خاطرنش��ان کرد: باید 

با اخالق پیام رس��ان انقالب باشیم و بنا 
به اظه��ار مقامات حج عربس��تان نظم و 

اخالق زائران ایراني زبانزد است.
وي گفت: زائران ایراني در س��رزمین 
وح��ي الگ��وي اخالقي و نظ��م و ترتیب 

زائران کشورهاي دیگر هستند.
مسوول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم 
رهبري در آذربایجان شرقي نیز در این آیین 
با بی��ان اهمیت ماه رمض��ان گفت: یکي از 
س��نت هاي خوب در رمضان اعتکاف است 
که باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود. 
حجت االس��الم محمد تق��ي پورمحمدي 
اظهار کرد: روزه داري و عمل به دستورهاي 
اسالم به صورت قلبي، زباني و عملي در ماه 

رمضان از اهمیت بسزایي برخوردار است.
در این آیین امیر روحي ملکي با حکم 
رییس س��ازمان حج و زی��ارت به عنوان 
مدیر جدید حج و زیارت آذربایجان شرقي 
معرفي ش��د. پیش از این حجت االسالم 
رس��ول مش��هوري مدیر ح��ج و زیارت 
آذربایجان ش��رقي بود. روح��ي ملکي با 
م��درک کارشناس��ي ارش��د، معاونت و 
سرپرستي حج و زیارت آذربایجان شرقي 

را در کارنامه خود دارد.

آمادگي فرودگاه خرم آباد براي پرواز به عتبات و حج
 اسفندیار کیاني، مدیر فرودگاه خرم آباد، اظهار کرد: 
فرودگاه خرم آباد مرز هوایي مصوب هیأت دولت است 
و در صورت درخواست مسئوالن سازمان حج و زیارت 
استان و کشور آمادگي الزم جهت پرواز هاي حج و عتبات 
عالیات را دارا است.وي افزود: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد 
در ۲۵ دي ماه سال ۹۲ و با هزینه ۵۱۰ میلیارد ریالي از 
محل اعتبارات استاني آغاز شد، که بي شک گام مهمي در 
پیشرفت و آباداني استان لرستان به شمار مي رود.

زائران۱۳ استان 
مي توانند مدينه اول 
 بودن را انتخاب كنند

رئیس س��ازمان حج و زیارت گفت: زائران۱۳ اس��تان کش��ور که 
ایس��تگاه پ��روازي تهران، اصفهان و خراس��ان اعزام مي ش��وند،  از ۳ 

مي توانند مدینه اول یا مدینه دوم بودن را انتخاب کنند.
س��عید اوحدي رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه 
پروازهاي امس��ال تمتع از۱۹ ایس��تگاه پروازي انجام مي شود 
گفت: زائران ۳۲ اس��تان کش��ور در این ۱۹ ایس��تگاه پروازي 

توزیع شده اند.
وي در ادامه افزود: زائران۱۳ استان کشور که از ۳ایستگاه پروازي 
تهران، اصفهان و خراسان اعزام خواهند شد، مي توانند انتخاب کنند 

که به صورت مدینه اول یا مدینه دوم اعزام شوند.

اوح��دي تصری��ح ک��رد: ای��ن ۱۳ اس��تان ش��امل ته��ران، 
چهارمحال وبختیاري، سمنان، لرستان، مرکزي، قم، کاشان، قزوین، 

خراسان شمالي، خراسان جنوبي و البرز هستند.
وي با اش��اره به این که محدودیت مدین��ه اول و مدینه دوم  بودن 
به س��اعت پروازي بس��تگي دارد، بیان داش��ت: این موضوع از سوي 
عربس��تان به ما اعالم مي شود که امسال با مذاکرات فراوان توانستیم 

براي ۸ استان به ایستگاههاي پروازي اضافه کنیم.
اوحدي در پایان خاطرنش��ان کرد: س��ال گذش��ته فقط ایستگاه 
پروازي به عنوان تنها ایس��تگاهي بود که زائران از طریق این ایستگاه 

پروازي مي توانستند از مزیت مدینه اول بودن استفاده کنند.

انجام 1۰۰ درصد معاینات پزشكي زائرین حج تمتع
اوحدي با بیان این که ۱۰۰ درصد معاینات پزشکي زائرین حج 
تمتع انجام شده است، اظهار داشت: ثبت نام حج تمتع امسال ۴ ماه 
زودتر ش��روع شد، یعني زمینه و فرصت الزم براي بعثه  مقام معظم 

رهبري فراهم شد تا بتواند آموزش هاي الزم را به زائر ارائه کند.
 س��عید اوحدي، رییس سازمان حج و زیارت در حاشیه سفر به 
تبریز با بیان این که امسال ۶۴ هزار زائر ایراني در قالب ۴۵۱ کاروان 
به زیارت خانه خدا مش��رف مي شوند، اظهار داشت: از ۶۴ هزار نفر 
اعزامي به حج تمتع امسال، ۲۵۰۰ نفر را عوامل تشکیل مي دهند، 
البته در جلس��ه اي که با بعثه مقام معظم رهبري داش��تیم به این 

نتیجه رسیدیم که عوامل ستادي را ۲۵ درصد تعدیل کنیم.
وي خاطرنش��ان کرد: از محل این تعدیل که یکي از مصادیق 
مدیری��ت جه��ادي طبق فرمای��ش مقام معظم رهبري اس��ت، 
توانس��تیم دو کاروان را از لیس��ت انتظ��ار زائرین تمتع امس��ال 
فراخوانی کنیم. س��همیه حج تمتع امسال مشابه سال قبل بود، 
زیرا میزان سهمیه را سازمان کنفرانس اسالمي مشخص مي کند 
که یک هزارم جمعیت هر کش��ور مي باشد، البته به دلیل توسعه 

مسجدالحرام شاهد کاهش سهمیه بودیم.
اوحدي با اشاره به این که ۵۰۰ میلیون دالر ارز تخصیص یافته 
از س��وي بانک توسعه اس��المي براي هزینه زائر است و بایستي در 
عربستان به صورت ارزي پرداخت شود، تصریح کرد: این ارز جدا از 
ارز همراه زائر مي باش��د، ارز همراه زائرین حج تمتع سال قبل ۳۰۰ 
دالر بود که براي حج تمتع امسال هنوز مقدار آن اعالم نشده است.

وي با بیان این که مشکل طوالني شدن اعزام به حج تمتع، تنها 
مش��کل زائران ایراني نیست و همه کش��ورهاي اسالمي را شامل 
مي شود، گفت: کش��ور اندونزي که ۲۰۰ میلیون جمعیت دارد و 
باالترین اعزام زائر را دارد، حدوداً ۱۵ سال صف انتظار اعزام به حج 

تمتع وجود دارد که علتش هم محدود بودن سهمیه هاست.
رییس س��ازمان حج و زیارت با اشاره به این که در ایران حدود 
۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در نوبت اعزام هستند، افزود: امیدواریم 
وعده اي که وزیر حج عربستان در خصوص توسعه مسجدالحرام 
ظرف مدت یک و نیم س��ال آین��ده داده و قولي که براي ظرفیت 

پذیرش دو برابر زائر در مسجدالحرام ارایه شده، عملي شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: بعد از دو سال بایستي 
س��همیه زائران ایراني ۱۲۰ هزار نفر ش��ود که اگر این اتفاق بیفتد به 
معناي این است که آخرین زائر ما بایستي ۱۵ سال در نوبت اعزام باشد. 

بنابراین هیچ گونه ثبت نام جدیدي براي حج تمتع نداریم.
وي در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به این که امسال 
۸۰۷ هزار نفر زائر به عمره مش��رف شدند که نسبت به سال قبل 
۶۵ درصد افزایش وجود داشت، تصریح کرد: در حال حاضر شش 
و نیم میلیون نفر منتظر اعزام به عمره مفرده هس��تند. اوحدي با 
بیان این که ۱۰۰ درصد معاینات پزشکي زائران حج تمتع انجام 
شده است، اظهار داش��ت: ثبت نام حج تمتع امسال ۴ ماه زودتر 
ش��روع ش��د، یعني زمینه و فرصت الزم براي بعث��ه مقام معظم 

رهبري فراهم شد تا بتوانند آموزش هاي الزم را به زائر بدهند.
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خبر
رییس مرکز پزشکي حج وزیارت:
كرونا كنترل شده است
خطري زائران را تهدید نمي کند

رییس هیات پزش��کي حج وزیارت 
اعالم کرد از ۱۹ تیر م��اه تاکنون هیچ 
موردي از ابتال به بیماري کرونا گزارش 
نش��ده اس��ت و تاکنون این بیماري به 
خوبي کنترل ش��ده و جاي هیچ گونه 

نگراني وجود ندارد.
دکتر س��یدعلي مرعش��ي، رییس 
هیأت پزش��کي حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر جمهوري اس��المي ایران، 
 امروز دوش��نبه در جلس��ه ش��وراي 
برنام��ه ریزي و هماهنگ��ي بعثه مقام 
معظ��م رهب��ري ب��ا ارائه گزارش��ي 
پزش��کي  هی��أت  فعالیت ه��اي  از 
در خص��وص معاین��ه زائ��ران تمتع 

قب��ل از ثبت ن��ام و تش��کیل پرونده 
پزش��کي براي هر زائر اظهار داش��ت: 
با شناسایي ش��رایط جسماني زائران 
آمادگي بیش��تري براي ارائه خدمات 

پزشکي به آنان فراهم مي شود.
وي اف��زود: بیماري کرونا در کنترل 
کامل اس��ت و خط��ري در ای��ن مورد 

زائران را تهدید نمي کند.
مهندس اوحدي رییس س��ازمان 
حج و زیارت نیز در این جلس��ه گفت: 
پی��ش بیني هاي الزم ب��راي ثبت نام 
عمره س��ال آینده از طری��ق اینترنت 

صورت گرفته است.
وي اف��زود: برنام��ه ریزي هاي الزم 
براي تامین اس��کان زائران عمره سال 

آینده انجام شده است.
حجت االسالم و المس��لمین سید 
علي قاضي عس��کر نماین��ده ولي فقیه 
در ام��ور حج زیارت نیز ب��ا قدرداني از 
دس��ت اندرکاران امور ح��ج وزیارت بر 
ضرورت ارائه خدمات اجرایي و فرهنگي 
مناسب به زائران و اطالع رساني جامع 
از وضعیت اس��کان و شرایط اقامتي در 

مکه و مدینه تاکید کرد.

پرداخت هزینه قرباني حجاج درشعب بانك ملي
 بانک ملي ایران اعالم کرد: حجاج محترم پس از مراجعه 
به کاروان زیارتي خود و دریافت برگه مربوطه، مي توانند 

براي پرداخت هزینه مورد نظر به یکي از شعب بانک 
ملي ایران در سراسر کشور بدون هیچگونه محدودیت 

جغرافیایي مراجعه کنند. حجاج گرانقدر الزامي به 
مراجعه به شعبه واریز کننده قبض کل هزینه سفر 

ندارند و مي توانند وجوه هزینه قرباني خود را در هر یک 
از شعب این بانک در سراسر کشور پرداخت کنند.

با تصویب شوراي برنامه ریزي و هماهنگي بعثه  مقام معظم رهبري 
و س��ازمان حج و زیارت، »معنویت، خود باوري و اتحاد اس��المي« به 

عنوان شعار حج تمتع سال ۱۳۹۳ انتخاب شد.
جلس��ه ش��ورا  روز دوش��نبه ۶ مرداد ماه به ریاس��ت حجت االسالم و 
المسلمین سید علي قاضي عسکر و با حضور مهندس سعید اوحدي رئیس 

سازمان حج و زیارت و معاونین بعثه و سازمان حج و زیارت برگزار شد.
در این جلسه با تصویب شوراي برنامه ریزي و هماهنگي بعثه  مقام 
معظم رهبري و س��ازمان حج و زیارت، »معنویت، خود باوري و اتحاد 

اسالمي« به عنوان شعار حج تمتع سال ۱۳۹۳ انتخاب شد.
براس��اس این گزارش، ش��عار حج هر س��ال با توجه به ش��رایط و 

اولویت هاي جهان اسالم انتخاب مي شود.
برنام��ه همایش ه��ا ي فرهنگ��ي و اجرایي حج با به��ره گیري از 
رهنمودهاي امام امت و مقام معظم رهبري و گرایش ش��عار هر سال 

تنظیم مي شود.
بر اساس این رهنمودهاي حج فرصت بي بدیلي براي خود سازي 

فردي و اتحاد و خود باوري مسلمانان است.

شعار حج سال ۹۳
»حج؛ معنويت، خود باوري و  اتحاد اسالمي«

رواب��ط عمومي س��ازمان ح��ج وزیارت 
کش��ورمان در اطالعیه اي، فهرس��ت کامل 
کاروان هاي حج ایرانیان مقیم  خارج از کشور 

را اعالم کرد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��اني حج ، 
هرساله در ایام حج تمتع جمعي از مشتاقان 
زی��ارت بی��ت اهلل الح��رام و ح��رم ش��ریف 
نبوي)ص( را هموطن��ان عزیزمان در خارج 

از کشور تشکیل مي دهند که سازمان حج و 
زیارت براي رفاه حال این عزیزان تسهیالتي 

ارائه مي نماید.
پیش از موسم حج هر سال اسامي تعدادي 
کاروان طي اطالعیه اي از سوي سازمان حج 
و زیارت براي پذیرش ایرانیان خارج از کشور 
اعالم مي ش��ود که ای��ن کاروان ها تنها مجاز 
به پذیرش هموطناني هس��تند که خارج از 

کشور اقامت دارند.
هموطنان عزیزمان که در کشورهاي 
خارج��ي اقام��ت دارن��د، پ��س از اعالم 
اس��امي این کاروان ها از س��وي سازمان 
ح��ج و زیارت، از طریق تم��اس تلفني یا 
ارس��ال ایمی��ل به ای��ن کاروان ها جهت 
ثب��ت ن��ام در گروه هاي یاد ش��ده اقدام 

مي نمایند. 

پيرزن 111 ساله پيرترین زائر حج امسال است

اعالم فهرست كاروان هاي حج ایرانيان مقيم  خارج ازكشور

سرپرست حج و زیارت استان گلستان گفت: قربان بي بي خانم 
برنجي اهل گنبدکاووس با ۱۱۱ سال سن پیرترین زائر حج تمتع 

امسال است.
 ابوذر زهره منش، در گفت وگو با خبرنگاران اس��تان گلس��تان 
اظهار داش��ت: قربان بي بي خانم برنجي متولد مرداد سال ۱۲۸۲ 

روستاي بي بي شیروان گنبدکاووس است.
وي بیان داشت: قربان بي بي خانم برنجي قرار است ماه آینده با 
کاروان حاج محمدبیک محمدي از شهرستان گنبدکاووس عازم 

سفر معنوي بیت اهلل الحرام شود.
سرپرس��ت حج و زیارت استان گلس��تان خاطرنشان کرد: 

قربان بي ب��ي خان��م برنج��ي براي نخس��تین بار به س��فر حج 
تمتع مش��رف مي ش��وند و دختر و دامادش ایشان را همراهي 

خواهند کرد.
زهره منش اف��زود: در حال حاض��ر تمامي زائ��ران حج تمتع 

دوره هاي آموزشي را مي گذرانند.
وي با بیان اینکه در س��ال جاري یک هزار و ۹۰۲ نفر عازم حج 
تمتع مي شوند، خاطرنشان کرد: امسال یک هزار و ۹۰۲ نفر اعم از 

زائر و عوامل حج و زیارت گلستان عازم حج تمتع مي شوند.
ب��ه گفته زهره منش؛ ۹۰۵ نفر از زائ��ران را بانوان و ۹۹۷ نفر از 

زائران را آقایان تشکیل مي دهند.
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سفير جدید ایران در عربستان تعيين شد
مرضیه افخم سخنگوي وزارت خارجه 
کشورمان، امروز در نشست هفتگي خود به سواالت 
خبرنگاران پاسخ داد و از انتخاب سفیر جدید 
ایران در عربستان خبر داد. وي افزود: آقاي حسین 
صادقي به عنوان سفیر ایران در عربستان تعیین و 
به این کشور اعزام شده اند.  شایان ذکر است، آقاي 
حسین صادقي همچنین قباًل نیز سفیر جمهوري 
اسالمي ایران در عربستان بوده است.

حس��ین ذبحي، معاون قضایي دادستان کل کشور در مورد 
وضعیت زائرین بیت اهلل الحرام در سال ۹۳ و ۹۲ گفت: در دوره 
عملیات عمره مفرده گذش��ته از ۲۶ /۹/ ۹۲ تا ۵ /۴ /۹۳ به دلیل 
همکاري و هماهنگي هاي خوب دس��تگاه هاي مقابله و س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر، س��ازمان حج و زیارت، پلیس فرودگاه ها و 
موادمخدر و مراجع قضایي ایس��تگاه هاي پروازي حجاج کشور 
و دادس��تاني کل کشور، موفقیت هاي چش��مگیري در کنترل 
حج��اج و جلوگیري از خروج مواد به عربس��تان حاصل ش��د تا 
آنجا که حتي یک زائر ایراني از طرف پلیس عربس��تان به جرم 
حمل موادمخدر دستگیر نش��د. از طریق دادستاني کل کشور 
با هماهنگي دادس��راهاي ایستگاه هاي پروازي حجاج، ترتیبي 

اتخاذ ش��د تا در ایام حج، قضات کش��یک دادسرا در فرودگاه ها 
استقرار یابند و به طور شبانه روزي و فوري به پرونده هاي مربوط 

رسیدگي کنند.
ذبحي ادامه داد: گذرنامه زائراني که مبادرت به جاس��ازي، 
اخفا و حمل موادمخدر کردند و دس��تگیر ش��دند، اخذ و ضمن 
محکومیت به مجازات، به ابط��ال گذرنامه ممنوع الخروجي از 
کشور محکوم ش��ده اند و در طول مدت زمان ممنوع الخروجي، 

قادر به سفر خارجي و خروج از کشور نیستند.
معاون قضایي دادستان کل کشور ادامه داد: در دوره عملیات 
عمره مفرده مزبور، تعداد ۷۹۹ هزار و ۶۲۸ زائر از ۲۰ ایس��تگاه 

پروازي به سرزمین وحي مشرف شدند.

معاون قضايي دادستان كل كشور اعالم كرد:

 معتادان ايراني از سفر به حج تمتع
و عمره باز مي مانند

برترین هاي جشنواره فرهنگي هنري دیدار معرفي مي شوند
اختتامی��ه جش��نواره فرهنگ��ي هنري دی��دار و معرفي 
برترین هاي این جش��نواره همزمان با هفته حج و در روز نهم 
ش��هریور ماه س��ال جاري برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
مسعود حاجي ابراهیمي مدیر تولید برنامه محصوالت فرهنگي 
معاونت فرهنگ��ي بعثه مقام معظم رهبري و دبیر جش��نواره 
فرهنگي هنري دیدار در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه اطالع رساني 

حج، زمان برگزاري این همایش را هفته حج اعالم کرد.
وي افزود: الحمدهلل در مدت زمان برگزاري جشنواره و در 
فاصله ارسال و دریافت آثار تا داوري آنها، تعداد قابل توجهي 
از هنرمندان فرهیخته با شرکت در گروههاي هفت گانه این 

جش��نواره آثار شایس��ته اي را ارائه کردند. حاجي ابراهیمي، 
گفت: جش��نواره فرهنگي هنري دیدار با دو هدف محوري و 
اصل��ي دریافت و جمع آوري آث��ار فاخر فرهنگي هنري و نیز 
شناس��ایي نخبگان این حوزه برگزار شد و توانست در اولین 
س��ال برگزاري خود با ثبت نام بیش از هزار نفر و نیز، دربافت 
بی��ش از ۷۰۰۰ اثر در بخش هاي مختلف تا حد قابل توجهي 
به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود دست یابد. وي همچنین 
افزود: نظر به مصوبه ستاد جشنواره، معرفي برترین ها و مراسم 
اختتامیه همزمان با هفته حج و در روز نهم ش��هریور ماه سال 
جاري در تاالر عالمه امیني دانشگاه تهران برگزار خواهدشد.

ب��ه گفته ذبحي، متأس��فانه علي رغم تذکرات و هش��دار ها، 
تع��داد ۱۵۰۷ زائر به جرم اخفا و حم��ل و نگهداري انواع مخدر 
مانند تریاک، شیره، س��وخته، شیشه و قرص متادون دستگیر 
و در مجم��وع از آن ه��ا ۸۱۶۷ گ��رم م��واد و ۷۹۲۴ عدد قرص 
متادون کش��ف ش��د که تحت پیگرد قضایي، اعمال مجازات یا 

ممنوع الخروج شدند.
مع��اون قضای��ي دادس��تان کل کش��ور، باال تری��ن آم��ار 
دس��تگیري ها را مربوط به مش��هد با ۳۱۳ نفر، س��اري با ۲۶۱ 
نف��ر، تهران ب��ا ۲۷۶ نفر، اصفه��ان با ۲۲۰ نف��ر و کمترین آمار 
دستگیري ها را مربوط شهرهاي زنجان با دو مورد، بندرعباس با 
سه مورد و اهواز با پنج مورد عنوان کرد و افزود: شهرهاي بوشهر 

و اردبیل نیز کشف و دستگیري نداشته اند.
جاسازي مواد با پیچیده ترین روش ها

مجرمان دستگیرشده از پیچیده ترین روش ها براي جاسازي 
م��واد مانند شبیه س��ازي ۱۰ ع��دد قرص مت��ادون به صورت 
دکمه هاي پیراهن، پشت یقه ژاکت، کپسول دارو، قوطي قرص، 
بیس��کویت، داخل نان خش��ک، تخمه، ش��کالت، چرخ ساک، 
چ��رخ ویلچر، داخل آلو، مخلوط با قن��د حبه، صابون، جلد مهر 
نماز، برس مو، کیس��ه و لیف حمام، درز البس��ه، جداره شلوار، 
اپل پوش��اک، ته کفش، پاش��نه کفش، دندان مصنوعي، انجیر 
خشک، چاي کیسه اي، باتري موبایل، شارژر موبایل، آغشته به 
جوراب، آغشته به بلوز، کباب، ساعت، عصا، دکمه پالتو و انباري 
اس��تفاده کرده اند. ذبحي ادامه داد: پلیس فرودگاه ها با نظارت 
و کنترل دقیق و حرفه اي موفق به کش��ف مواد مذکور شده که 

قابل قدرداني است.
ذبحي ضمن تشکر از هماهنگي خوب و مناسب دستگاه هاي 
مقابله و مدیریت قضایي دادس��راهاي مربوط و تالش پلیس در 
توفیقات به دس��ت آمده، یادآور ش��د: در اجراي ماده ۱۷ قانون 
مبارزه با موادمخدر که از ۸۹/۱۰/۱۴ ش��روع ش��ده است، همه 
کس��اني که به هر میزان موادمخدر یا روانگردان مانند شیشه یا 
پیش س��ازهاي آن ها را حمل یا نگهداري کنند یا مرتکب جرم 
قاچاق مواد مزبور به داخل یا خارج از کشور شوند یا در خارج از 
کش��ور قاچاق مواد کنند، براي بار اول به مدت یک تا پنج سال 
گذرنامه شان ابطال و ممنوع الخروج، و در صورت تکرار به مدت 
پنج تا ۱۵ سال ممنوع الخروج مي ش��وند. همچنین دادستاني 
کل کش��ور طي بخشنامه اي خطاب به دادس��تان هاي سراسر 
کش��ور به اجراي قانون مزبور تاکید و توصیه کرده است: مردم 
مراقب اعمال خود و دیگران در این زمینه باشند، اگر حتي یک 
گ��رم مواد را حمل یا نگهداري کنند ب��ه موجب حکم دادگاه تا 
پنج سال ممنوع الخروج مي شوند و هیچ گونه مسافرت خارج از 

کشور اعم از زیارتي یا سیاحتي براي آن ها مقدور نیست.
معتادان براي ترك به مراکز درماني مجاز مراجعه کنند
معاون قضایي دادس��تان کل کش��ور از معتادان خواس��ت 
ش��خصا به مراکز درماني مجاز مراجع��ه و اقدام به ترک کنند و 
در صورت عدم ترک داوطلبانه یا تجاهر به اعتیاد دس��تگیر و به 

مراکز درمان اجباري اعزام مي شوند.
ذبحي از مردم خواس��ت در صورت داشتن هرگونه اطالعات 
درب��اره قاچاقچیان مواد مخدر یا محل هاي تولید مواد یا تجمع 
معتادان، مراتب را به دادس��راي عموم��ي و انقالب محل اطالع 
دهند. آن ها همچنین مي توانند از طریق س��ایت دادستاني کل 
کش��ور به آدرس www.dadsetani.ir گزارش هاي کامل و 
دقیق خود را به دادس��تاني کل کش��ور منعکس کنند تا امکان 

شناسایي و تعقیب مجرمان فراهم شود.
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تازه های مشعر
»شيوه اي نو در بيان احكام 

حج و عمره« منتشر شد
 کتاب ش��یوه اي نو در بیان احکام حج 
و عم��ره مطابق با فت��اواي مراجع تقلید 
)ب��ا ویرایش جدید و اضاف��ات( به تألیف 
سیدمحدعلي فقیهي منتشر شده است.

این نوشتارشامل مس��ائل متعارف 
و م��ورد نیازروحانی��ان کاروان ه��اي 
برفت��اواي  ح��ج وعم��ره ومش��تمل 
مراجع وآی��ات عظام: ام��ام خمیني، 
خوئي، گلپایگان��ي، اراکي، خامنه اي، 
سیس��تاني، فاضل، بهج��ت، تبریزي، 

مکارم  و صافي  اس��ت.
در ای��ن اثرک��ه چ��اپ پنج��م بوده 
واصالحات کلي درکل آن صورت گرفته 
است، فتاواي ش��ش تن ازمراجع تقلید، 
یعن��ي حضرات آیات ش��بیري زنجاني، 
وحی��د خراس��اني، ن��وري، مظاه��ري، 
س��بحاني وج��وادي آملي اضافه ش��ده 
و درح��ال حاضر بافت��اواي هفده مرجع 
 ومطاب��ق ب��ا جدیدترین فت��اواي آنان 

ارائه مي گردد.
نویس��نده اثرب��ا بیان ن��کات تجربي 
درباره نقل فتاوا درجلسات بیان مناسک 
کاروان هاي حج و یکپارچه کردن عبارات 
مختلف مراجع حول یک نظریه، نظرات 
مراج��ع را درباره مس��ائل پرکاربرد حج 
و عم��ره جم��ع آوري ک��رده و در اختیار 
روحانی��ان قرار مي دهد تا از ذکر اختالف 
فتاوا و تش��ویش اذهان در این جلس��ات 

پرهیز شود.
کتاب ش��یوه اي نو در بیان احکام حج 
و عمره در پنج بخش تنظیم شده است و 
میقات، احرام، طواف، نماز طواف، سعي 
صفا و مروه، تقصیر، اح��کام بین عمره و 
حج تمتع، حج تمت��ع، وقوف در عرفات، 
وق��وف در مش��عر، اعمال منا، ش��رایط 
قربان��ي، تقصیر یا حل��ق، بیتوته، احکام 
متفرقه ح��ج و عمره، مس��ائل مربوط به 
مکه و مدینه و مسائلي از تقلید و مسائلی 
از خم��س از مهم تری��ن عنوان ه��اي آن 

به شمار مي رود.
کتاب ش��یوه اي نو در بیان احکام حج 
و عم��ره مطابق با فت��اواي مراجع تقلید 
تألیف س��یدمحدعلي فقیه��ي در قطع 
رقع��ي، ۲۵۶ صفحه، ش��مارگان ۵۰۰۰ 
نس��خه و به قیمت ش��ش هزار تومان از 
س��وي مؤسس��ه فرهنگي هنري مشعر 
وابس��ته به حوزه نمایندگي ولي فقیه در 

امور حج و زیارت منتشر شده است.

دو خبر جدید از مكه مكرمه
رسانه هاي عربستان گزارش دادند؛ اداره کل امور مسجدالحرام و حرم 
مطهر نبوي )ص( از همه زائران زن خواست شئونات اسالمي و حرمت 

مسجدالحرام را رعایت کنند. متن درخواست اداره کل امور حرمین 
شریفین از زائران زن به این شرح است: خواهر گرامي سعي کنید 

لباس پوشیده و مناسب بپوشید و از آرایش و خودنمایي بپرهیزید، 
زیرا شما در جوار بیت اهلل الحرام هستید.همچنین رسانه هاي سعودي 

از افتتاح تونل جدید بین محله جرول و طرح توسعه مسجدالحرام با 
هدف تسهیل تردد زائران بیت اهلل الحرام خبر دادند.

ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت اعالم ک��رد که با به��ره گیري از 
مس��یرهاي مستقیم ارتباطي با کشور عربس��تان و تقویت ارتباطات 
ترانزیت خود به مقصد این کش��ور تالش مي کند در ایام حج امس��ال 

خدمات ارتباطي را با کیفیت مناسب ارایه دهد.
همت��ي، عضو هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، اظهار 
داشت: به این منظور از اپراتورهاي ارتباطات سیار فعال در کشور شامل 
همراه اول، ایرانس��ل و رایتل دعوت شد تا به کمک یکدیگر، ارتباطات 

حجاج تمتع سال ۱۳۹۳را به بهترین شکل ممکن برقرار کنند.
همتي توضیح داد: اپراتورهاي همراه نیز متعهد شدند با پیش بیني 
ش��رایط ایام حج، میزان ترافیک ارتباطي و اطالع رساني به حجاج در 
بدو ورود حجاج به عربس��تان، از طریق پیامک خدمت رساني خوبي 

را انجام دهند. وي افزود: در س��ال جاري با تشکیل کمیته ارتباطات 
حج در شرکت ارتباطات زیرساخت و با همکاري اپراتورهاي سیار به 

استقبال حج مي رویم.
عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: با توجه 
به برگزاري نخستین جلس��ه این کمیته و اتخاذ تصمیمات الزم قرار 
شد که جلسات ادامه یابد و در ایام حج نیز میزان ترافیک و شاخصهاي 
کیفي ارتباطات با ش��رکتهاي ارتباطات سیار مبادله شده و وضعیت 

کیفي شبکه بصورت مداوم پایش و گزارش گیري شود.
همتي ب��ه حجاج تمت��ع س��ال ۱۳۹۳ توصیه کرد ک��ه بمنظور 
برخورداري از ارتباط خوب و با کیفیت، از س��یم کارتهاي اپراتور هاي 

داخلي استفاده کنند.

 ارتقاي كيفيت ارتباطات زائران
در ايام حج ۹۳

 شوراي حج تمتع بنياد شهيد
و امور ایثارگران تشكيل شد

 كتابخانه كاربردي حج 
راه اندازي شد

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني ح��ج به نقل از باش��گاه 
خبرنگاران، حجت االسالم والمسلمین مؤذني معاون فرهنگي 
و امور اجتماعي بنیادشهید و امور ایثارگران از تشکیل شوراي 
ح��ج تمتع ویژه جانب��ازان خبر داد و افزود: این ش��ورا با هدف 
تعیی��ن اعضاء و عوامل اعزامي به ح��ج با کاروان ویژه جانبازان 

تشکیل شد.
وي ادامه داد: ۱۵نفر از عوامل اعزامي به حج تمتع سال ۹۳ 

به همراه کاروان ویژه جانبازان مشخص و معرفي شدند.
مؤذني با تأکید بر پرداخت بخش��ي از هزینه س��فر توسط 
افراد انتخاب شده براي حج تمتع افزود: صداقت در رفتار و کار، 
نظم در امورداش��تن، توان خدمت به حجاج جانباز خانه خدا و 
داشتن استحقاق تشویق از جمله ش��اخصه هاي افراد معرفي 

شده به عنوان عوامل کاروان ویژه جانبازان است.
گفتني اس��ت: همه س��اله ۲ کاروان متش��کل از جانبازان 
قطع نخاع به همراه همس��ر به حج تمتع اعزام مي شوند که در 
س��رزمین هاي مکه و مدینه، خدمات ویژه اي به آن ها از سوي 

بنیاد شهید وامور ایثارگران ارائه مي شود.

پایگاه اطالع  رس��اني بعثه  مقام معظ��م رهبري، همزمان با 
فراگیرش��دن دوره هاي آموزش��ي زائران حج تمتع و به منظور 
دسترسي آس��ان و استفاده بهینه از تولیدات و منشورات حوزه 
نمایندگي ولي فقیه در امور حج وزیارت، کتابخانه کاربردي حج 

وزیارت را ویژه زائران ایراني در فضاي مجازي راه اندازي کرد.
مدیر پایگاه اطالع رس��اني با اش��اره به انتخ��اب ۴۰ عنوان 
کتاب کاربردي تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ عنوان 
کتاب از س��وي حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج وزیارت 
منتشر ش��ده اس��ت که در کتابخانه تخصصي حج وزیارت به 
صورت الکترونیکي براي کاربران قابل دریافت است، اما با توجه 
به اهمیت موضوع و آشنایي بیشتر زائران با کتاب هاي مناسب 

با ایام حج تمتع، کتابخانه کاربردي را راه اندازي کردیم.
وي به موضوعات کتاب هاي کتابخانه کاربردي اش��اره کرد 
و گفت: در این کتابخانه در موضوع اس��رار و معارف ۱۰ عنوان، 
تاریخ و اماکن ۸ عنوان، پاس��خ به ش��بهات ۸ عن��وان، احکام 
مناسک ۷، سیاسي اجتماعي ۲، حدیث و ادعیه ۳ و حکایات و 

سفرنامه ۲ عنوان کتاب قرار داده شده است.
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بیشتر بدانیم
مسجدالنبي در مدینه 
منوره چند درب دارد؟

اج��راي طرح ه��اي توس��عه در حرم 
مطه��ر نبوي)ص( س��بب افزایش تعداد 
باب ها ش��ده به طوري ک��ه تعداد باب ها 
از ۱۰۰ باب فراتر رفته اس��ت و همچنان 
طرح هاي توس��عه در افزایش این باب ها 
تاثیر گذار بوده است که در ادامه گزارش 

کاملي از این توسعه را مي خوانیم.
روزنام��ه س��عودي الوطن نوش��ت: 
تع��داد باب هاي مس��جدالنبي )ص( در 
حالي از ۱۰۰ باب فراتر رفته است که در 
ابتداي احداث، تنها سه باب )در( شامل، 
باب الرحمه در سمت شرقي، باب جبریل 
در سمت غربي و باب المجیدي در سمت 

شمالي مسجد وجود داشت.
به گفته مورخان، این باب ها در آن زمان 
ب��راي ورود زائران کافي ب��ود، اما با افزایش 
تعداد مس��لمانان، ب��ه مرور زم��ان تعداد 
باب هاي این مکان مطهر هم افزایش یافت 
که تا امروز تعداد آنها از ۱۰۰ باب فراتر رفته 
اس��ت.  در سال ۱۷ هجري، سه باب دیگر به 
مسجدالنبي )ص( پس از توسعه آن اضافه و 
هم اینک باب النساء براي رفت و آمد بانوان به 

این مکان مقدس تدارک دیده شده است.
در دوره حکومت ولید بن عبدالملک، 
تعداد باب ه��اي مس��جدالنبي )ص( به 
۲۰ ب��اب افزایش یافت که هش��ت باب از 
سمت ش��رق ایجاد ش��ده بود و باب ها از 
داخل با مرمر و طال و… تزیین مي شدند 
و روند توس��عه ادام��ه یافت ت��ا در دوره 
خلیفه مهدي عباسي، تعداد باب ها به ۲۴ 
باب رسید که شامل هشت باب در سمت 
شرقي، هشت باب در سمت غربي، چهار 
باب در شمال و چهار باب در دیوار جنوبي 

مسجدالنبي )ص( ایجاد شد.
 همچنین  در سال ۸۵۲ هجري قمري 
در دوره س��لطان ظاهر سیف الدین، یک 

باب در سمت شمالي ایجاد شد.
راش��د المغ��ذوي مدی��ر اداره باب ها 
)درها( اداره مسجدالنبي )ص( اعالم کرد: 
این اداره در راس��تاي ساماندهي باز شدن 
باب هاي قدیمي و جدید فعالیت مي کند.

وي با بی��ان اینکه باب ه��اي قدیمي 
مس��جدالنبي ش��امل باب الرحمه، باب 
جبری��ل و باب النس��اء مي ش��ود، افزود: 
باب ها در گذش��ته، یک ساعت و نیم پس 
از نماز عشاء بس��ته مي شد، اما اکنون به 
دس��تور ملک عبداهلل، باب هاي حرم در 

طول شبانه روز باز است.

نكاتی برای مسافران خانه خدا 
حجت االس��الم والمس��لمین عب��د الفتاح ن��واب،در همایش 
آموزش��ي »اس��رار و آداب حضور در حرمین« که از س��وي دفتر 
بعث��ه مقام معظ��م رهب��ري در منطقه قم، در مجتم��ع فرهنگي 
یاوران حضرت مهدي )عج( جمکران برگزار ش��د، به تبیین اسرار 
و معارف س��فر حج پرداخت وگفت: حج دعوتي اس��ت از س��وي 
خداي متعال که شامل حال بعضي انسان ها مي شود و در قالب این 
دعوت برگزیده ها براي یک سفر معنوي خاص انتخاب مي شوند. 

بخش های مهم این سخنان را با هم می خوانیم: 
*حج یک معنویت کامل، تس��لیم ش��دن محض در مقابل 
پ��روردگار، کمال، خلوص و عبادت اس��ت که هرکدام از این 
م��وارد براي کس��ي که ق��در حضورش را در س��رزمین وحي 
بداند، گنجینه بزرگ اس��رار الهي اس��ت و باید این فرصت را 

غنیمت بشمارد.
*زی��ارت و اعم��ال حج دو بخش عم��ده این س��فر معنوي و 
ملکوتي به حس��اب مي آید و توجه به ه��ر یک از این موارد، زمینه 
رشد و تعالي انسان و رسیدن به اعمال شایسته و نیک و همچنین 

نزدیکي به خدا را فراهم مي کند.
* آنچ��ه در زی��ارت قب��ور نبي مک��رم اس��الم )ص( و ائمه 

طاهرین )ع( مهم اس��ت، معرفت، توجه قلبي و اخالص اس��ت؛ 
زی��را زیارت توأم با معرف��ت، ارتباط معنوي بی��ن خدا و عبد را 

قوي تر و محکم تر مي کند.
* زیارت همراه با معرفت و علم، باعث تجلي نورانیت در باطن و 
ظاهر انسان مي شود و بال ها و مصیبت ها را دور مي کند و زمینه ساز 

شفاعت درروز قیامت خواهد شد.
* خان��ه کعبه با وج��ود پیامبر )ص( و اهل بی��ت )ع( ارزش و 
هویت پیدا مي کند و خ��ود به خود هیچ اعتباري ندارد و تنها یک 

سنگ بي روح است که روي هم چیده شده است.
*اگر انس��ان قبل از س��فر به درس��تي احکام و مناسک را فرا 
نگیرد، چه بسا اعمال را اش��تباه انجام دهد و این مسئله خسارت 

بزرگي خواهد بود.
* داش��تن نیت خالص، وصیت به حق نمودن، خداحافظي، 
دادن ولیم��ه ب��ه همس��ایه ها، توبه، اس��راف نک��ردن، رعایت 
شئونات اخالقي و اس��المي، خواندن نماز در اول وقت، احترام 
به همس��فران، رعایت حال از کار افتادگان، ظلم نکردن، حفظ 
زبان، حاللیت طلبیدن از دیگران و…  از جمله مقدمات س��فر 

معنوي حج است.

حج در اندیشه سياسي اجتماعي رهبر معظم انقالب منتشر شد
این اثرمجموعه مقاالتي درباره دیدگاهها ونظریات مقام معظم رهبري درباره 
ابعاد سیاسي-اجتماعي حج است.مقام معظم رهبري درپیامها وسخنراني هاي 
خودضمن بیان ابعادوظرفیتهاي اخالقي ومعنوي حج،جنبه هاي سیاسي 
واجتماعي حج رابا تأکیدبراین مطالب بیان نموده اند:بیداري اسالمي،وحدت 
مسلمانان وخودداري ازتفرقه افکني،بیان مشکالت جهان اسالم،لزوم استفاده 
ازحج براي تقویت همدلي درجهان اسالم،برائت ازمشرکین وافشاي توطئه هاي 
دشمنان. این کتاب به همت جمعي ازنویسندگان درقطع وزیري،شمارگان 
۵۰۰۰ نسخه وبه قیمت ۱۰ هزار تومان به تازگي ازسوي مؤسسه فرهنگي هنري 
مشعروابسته به حوزه نمایندگي ولي فقیه درامور حج وزیارت منتشرشده است.

رئیس س��ازمان حج و زیارت گفت: امس��ال ۶۴ هزار زائر در قالب 
۴۵۱ کاروان به حج تمتع اعزام مي ش��وند که از این تعداد ۵۲ درصد 

زن و ۴۸ درصد مرد هستند.
 سعید اوحدي رئیس س��ازمان حج و زیارت ، با اشاره به اعزام ۶۴ 
هزار زائر به تمتع امس��ال، گفت: اعزام زائران تمتع از ۱۴ شهریور در 

قالب ۴۵۱ کاروان آغاز و تا ۶ آبان ۹۳ نیز ادامه خواهد داشت.
وي در ادام��ه افزود: از ۶۴ ه��زار نفر، تعداد ۶۱ ه��زار و ۵۰۰  نفر 
را زائ��ر و ۲ ه��زار و ۵۰۰ نفر را عوامل اجرای��ي، روحانیون، مدیران و 
معینه هاي کاروان ها را تش��کیل مي دهند که از این تعداد ۵۲ درصد 
زن و ۴۸ درصد مرد هستند. اوحدي همچنان اظهار داشت: ۵۰ درصد 
کاروان ها ش��امل ۲۲۵ کاروان به صورت مدینه اول و ۵۰ درصد دیگر 

شامل ۲۲۶ کاروان به صورت مدینه دوم اعزام خواهند شد.
رئیس س��ازمان حج و زیارت تاکید کرد: حداقل و حداکثر هزینه 
س��فر به خانه خ��دا در حج امس��ال ۷ میلیون و ۷۰۰ ه��زار تومان و 
۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اس��ت و کف قیمت ها نس��بت به سال 
گذش��ته هیچ تغییري نکرده، اما س��قف قیمت ها ح��دود ۲۵۰ هزار 

تومان افزایش یافته که علت آن افزایش نرخ ارز است.
شایان ذکر است امسال با تاکیدات نماینده ولي فقیه در امور حج و 
زیارت و به همت س��ازمان حج و زیارت براي نخستین بار، ثبت نام در 
کاروان هاي حج تمتع حدود س��ه ماه زودتر از سال هاي گذشته آغاز 
شد و بر این اساس فرصت بیشتري براي آموزش زائران و برنامه ریزي 

براي سفر ایشان وجود خواهد داشت.

بانوان در حج تمتع امسال 
پيشي گرفتند
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عربستان با 14 ميليون گردشگر دررتبه نوزدهم جهان
حمد آل الشیخ ، معاون مدیرکل مرکزگردشگري وحفاظت 

ازآثارباستاني عربستان اعالم کرد:درسال گذشته نزدیک به ۱۴ 
میلیون مسافرخارجي براي مناسک حج وعمره، زیارت اماکن 

مقدسه وگردشگري به عربستان سفرکردند و این کشوردرمیان 
کشورهاي توریستي دررتبه نوزدهم جهان ایستاد.به گزارش 

شبکه»الریاض«عربستان،بیش ازنیمي ازاین تعداد مربوطه به زوار 
مسجد الحرام ومسجدالنبي بوده اندونیم دیگربراي بازدید ازاماکن 

توریستي این کشور ویا بازدید ازاقوام به این کشورسفرکرده اند.

رضایت بیش��تری نس��بت به مکه داش��تند اما حاال به دلیل 
مس��ائلی که گفته ش��د عکس آن بوجود آمده است.با توجه 
به ای��ن عوامل،مابای��د ازاین تعدادمحل اس��کان،هتل هایی 
را پی��دا کنیم که یا درش��رف تخریب نباش��ند و یااین امیدرا 
داشته باشند که چند سال دیگربه کارشان ادامه می دهند که 
بازسازی وبه روز کردن امکانات راانجام داده باشندودرکنارآن 
خدماتی که دلخواه ماست را به زائران ایرانی ارائه دهند،با این 
همه بازهم نمی توانید تمام آن هتل های با امکانات مناس��ب 
را دراین فضا اجاره کنیم.البته ما س��عی کردیم که هتل هایی 
را که ازنظرکیفیت درشرایط مطلوبی نیستند و از نظر قیمتی 

مورد رضایت ما نبودند را در سال جاری حذف کنیم. 
در صحب�ت هایتان به تع�داد 64 هزار زائ�ر ایرانی 
اش�اره کردید، چط�ور این تعداد زائ�ر را در کاروان ها 

چیده و در هتل ها اسکان می دهید؟
دربح��ث  م��ا  دیگرازبرنامه ریزی ه��ای  مه��م  یک��ی 

کاروان هاس��ت،یک کاروان باید س��اختاری مش��خص داشته 
باشد و س��اختار کاروان نش��أت گرفته ازترکیب عددی زائران 
اس��ت.ترکیب ع��ددی درکاروان ها به چند موض��وع مربوط 
اس��ت، به عنوان مثال ما چراهمه کاروان ها را ۲۰۰ یا ۱۵۰نفره 
نمی گیریم؟ اگرهمه کاروان ها را یک اندازه بگیریم چند مشکل 
عمده بوجود خواهد آمد،یکی ازآنها این اس��ت که به طور مثال 
دری��ک هتل چهار کاروان را کنارهم می چینیم وبعد می بینیم 
که یک بخش از هتل خالی مانده است و نمی توان یک کاروان 
به همان تعداد درآن جا اس��کان داد،این در شرایطی است که 
ش��ما نمی توانید اتاق ه��ارا با توجه به اینک��ه قیمت هر تخت 
درحج تمتع عددهای باالیی را ش��امل می شود خالی بگذارید.

پس دربحث مسکن و تعداد کاروان ها باید به این عوامل توجه 
شود والزمه اش یک برنامه ریزی گسترده است. تعداد وچیدن 
زائ��ران درکاروان ها تنه��ا به بحث مس��کن بازنمی گردد بلکه 
دراتوبوس های ش��هری و حمل و نقل نی��ز این امرکاربرد دارد. 

معاون سازمان حج و زيارت:

برنامه ريزی دقيق الزمه 
يک حج مطلوب است

  وحید اس�ترون / توجه ویژه جمهوری اس�امی به امر حج و حجاج محترم را کس�ی نمی تواند انکار کند و 
همواره مقامات عربس�تان س�عودی نیز به این ام�ر تاکید دارند که زائران ایرانی منظم تری�ن و با برنامه ترین 
زائران هس�تند و میهن اسامی ما به فریضه حج بیش از بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر اهمیت می دهد. 
نمون�ه این امر را می توان  در بکار گیری بهترین اتوبوس ها، باکیفیت ترین مواد غذایی و خوراکی و تمیزترین 
محل های اسکان با وجود محدودیت های کشور میزبان مشاهده کرد. با اصرار مسئوالن سازمان حج و زیارت 
و بعثه مقام معظم رهبری همواره نیاز های  فرهنگی و برگزاری مراسم دعا، جلسات روحانیون و زائران برگزار 
می ش�ود. اما این حج منظم و مطلوب به دس�ت نمی آید مگر با همکاری و همدلی و برنامه ریزی منظم سازمان 
حج و زیارت وبعثه مقام معظم رهبری.برای همین منظور با ناصر خدرنژاد معاون سازمان حج و عمره سازمان 
حج و زیارت همراه ش�دیم تا در آستانه موس�وم حج در گفتگویی با نشریه زائر مخاطبان را آشنا کنیم. بخش 

نخست این گفت وگو را با هم می خوانیم:

با توجه به اینکه در آس�تانه موسم حج هستیم، چه 
برنامه هایی در نظر گرفته ش�ده ت�ا یک حج مطلوب و 
نزدیک به استانداردها و ایده آل های بعثه مقام معظم 
رهبری و س�ازمان حج و زیارت داشته باشیم و با توجه 
به حساسیت مس�کن) محل اسکان زائر( چه تدابیری 

اندیشیده شده است؟
پ��س از پای��ان برنامه های حج تمتع درهر س��ال، قاعده و 
قانون این اس��ت که م��ا برنامه ریزی را برای حج س��ال آینده 
شروع کنیم. پروس��ه برنامه ریزی برای حج شامل بخش های 
مختلفی است که باید با دقت آن ها را بررسی کرد. مهمترین 
و اساس��ی ترین موضوع در حج این است که ما اول بدانیم چه 
تعداد زائر و یا س��همیه ای برای حج سال آینده داریم. با توجه 
به اینکه در سال گذشته تعداد زائران کشورهای مسلمان  ۲۰ 
درصد کاهش پیدا کرد و این امر شامل میهن اسالمی مان نیز 
شد، در س��ال جاری تعداد زائران از حدود ۸۰ هزار نفر به ۶۴ 

هزار نفر تقلیل پیدا کرد و در سال گذشته تثبیت شد.
زمانی که ای��ن تعداد زائر را به عنوان مبن��ای کارمان قرار 
می دهی��م، بخش ه��ای مختلف حج را نیز ب��ر همین مبنی و 

تعداد برنامه ریزی کنیم. 
برنامه ریزی برای مسکن)محل اقامت و اسکان(زائران جزء 
اصلی ترین بخش های برنامه ریزی ماس��ت. با توجه به اینکه 
مس��کن زائران ش��امل دو بخش مکه مکرم��ه و مدینه منوره 
اس��ت، تهیه مس��کن در مکه به دلیل موسمی بودن راحت تر 
انج��ام می گی��رد. ما درهتل ه��ای مکه بحث مناس��ب بودن 
مس��کن، جا داشتن مسکن، مش��کل آسانسور، مشکل سالن 
غ��ذا خوری و... مورد برنامه ریزی و بررس��ی قرار می دهیم.اما 
بحث مس��کن در مدینه متفاوت اس��ت. در مدین��ه منوره به 
ص��ورت دوره ای ورود و خ��روج هتل ها انجام می ش��ود و ما 
نیاز داریم در دو بخش مدین��ه قبل و مدینه بعد جدول ورود 
و خروج زائران را برنامه ریزی کرده و بر آن اس��اس مس��کن را 

اجاره کنیم.
 دراین بین ما زمانیکه می خواهیم جدول ورود و خروج زائر 
را داشته باشیم نیاز به این داریم که با شرکت های هواپیمایی 
درجلس��ات متعددی جدول پروازه��ا را هماهنگ کنیم، این 
امر پروسه مذاکراتی بس��یار قوی و زمان بری است که انجام 
می شود.این جلس��ات وهماهنگی به آن دلیل است که تعداد 
زائران»مدینه قبل«مشخص باش��ند وبا توجه به اینکه تمام 
زائران مدینه قبل ورودشان  به مدینه است و »مدینه بعدها« 
باید ورودش��ان درجده ص��ورت بگیرد، باید با ش��رکت های 
هواپیمای هماهنگی دقیقی انجام شود.پس زمانی که جدول 
اع��زام زائران راب��ه مدینه و به صورت ذهن��ی آماده می کنیم 
می توانیم وارد مذاکرات اجاره مسکن شویم.اما در چند سال 
اخیر و با توجه به ساخت و سازهای پیرامون حرم،محل اسکان 
زائران درمدینه دچاریک سری مشکالت شده است. ساخت 
و س��ازها و تغییراتی که دراطراف ح��رم نبوی به منظور طرح 
توس��عه در حال رخ دادن است، باعث شده که تعداد زیادی از 
هتل ها یاازگردونه خارج شوند و یا درشرف خروج باشند. این 
اتفاق باعث می شود که هتل هاانگیزه بازسازی وبه روزکردن 
امکانات و تغییرات دکوراسیون را نداشته باشندواین مسئله 
ما را دچارمشکل کرده اس��ت. در سال های گذشته وضعیت 
مس��کن در مدینه به نحوی بود که زائران ازمسکن درمدینه 

در خصوص بحث پخت و تغذيه زائران،چند 
سالی است كه بحث»مجموعه ها« درسيستم 
حج تمتع راه اندازی شده و مجموعه ها 
سيستم خدماتی خود را در مکه ومدينه به 
سمت سيستم خدمات هتلينگ برده اند
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مدیر جدید حج و زیارت آذربایجان شرقي منصوب شد
»امیر روحي ملکي« با حکم مهندس 
سعیدي اوحدي، رئیس سازمان و زیارت به 
سمت مدیر حج و زیارت استان آذربایجان 
شرقي منصوب شد.پیش از این حجت 
االسالم مشهوري مدیریت حج و زیارت 
آذربایجان شرقي را بر عهده داشت.
»روحي ملکي« معاونت اداره حج و زیارت 
این استان را در کارنامه دارد.

همانظور که می دانید هر صندلی اتوبوس در حج تمتع قیمتی 
مشخص دارد،اگر تعدادافراد کاروان ها با این موضوع همخوانی 
نداش��ته باش��د می بینید یک بخش از اتوبوس خالی است و یا 
بخش��ی اززائران محترم جا برای نشس��تن ندارن��د. بنابراین 
س��اختارخاصی داریم، باید مدل های مختلفی از تعداد زائران 
داش��ته باش��یم ودرجاهایی که نیازداریم مانند مسکن، حمل 
ونقل و حتی پرواز از پازلی که چیدیم استفاده کنیم وکمترین 
میزان خس��ارت مالی ومعنوی را در بخش های مختلف داشته 

باشیم ودرعین حال کمبودی نیز احساس نشود. 
یکی ازموارد مهم دربرگزاری مطلوب حج تمتع غذا 
و خوراک و تغذیه زائران اس�ت،چه برنامه ای برای این 

امر مهم دارید؟
در خصوص بحث پخت و تغذیه زائران،چند سالی است که 
بحث»مجموعه ها« درسیس��تم حج تمتع راه اندازی ش��ده و 
مجموعه ها، سیستم خدماتی خود را در مکه ومدینه به سمت 

سیس��تم خدمات هتلینگ برده اند.دراین بین سعی کرده ایم 
درهرهتلی، باتعداد زائران کاروانهایی که درآن اس��کان دارند 
به عنوان یک مجموعه به آن نگاه کنیم و یک مدیرکه خدماتی 
رابه زائران ارائه می کند انتخاب نماییم. این درش��رایطی است 
که درس��ال های گذش��ته کار به این ش��کل انجام نمی شد و 
به عنوان مثال درهرطبق��ه و برای هرکاروان غذای خاص خود 
پخته می ش��د.بعد ها که غذا متمرکز شد برای هر کاروان یک 
هیترک��ه غذا درآن بود می بردند ومدیر کاروان غذا را تقس��یم 
می کرد و این امرنیازبه نیروی انس��انی داشت.ازدیگرمشکالت 
هیترها این بود که درصورت کوچک بودن کاروان بخشی از آن 
هیترخالی می ماند ویادرس��ال های گذشته که ما ۵۹۰ کاروان 
داشتیم و یا امس��ال که ۵۵۶ کاروان داریم باید ۵۵۶ هیترمی 
رفت تا به هرکاروان یک هیتربرس��د.امااالن وضعیت متفاوت 
اس��ت وغذا برای یک هتل از آشپزخانه مرکزی ارسال می شود 
و یک نفرازآن هتل مس��ئول اس��ت و باعوامل خ��ود می آید و 

ازسال 81 بحث آشپزخانه های متمركز
برای زائرين برنامه ريزی شد وآن سال 

نخستين حجی بود كه غذای زائران 
درمدينه متمركزو دربخش كوچکی از مکه 

نيز به صورت متمركزارائه شد

غذا راتحویل می گیرد.این س��اختاربه عنوان ساختار مجموعه 
درنظرگرفته شده اس��ت وخدمات را به کل هتل به عنوان یک 
مجموعه ارائه می دهد.در گذش��ته هرکاروان برای خودسفره 
می انداخت وبرای خودش مواد شوینده می گرفت و دیگر مواد 
الزم را دریافت می کرد.اما حاالیک مجموعه خدمات را دریافت 
ک��رده واین امربه صرفه جویی کلی درنیرو وهزینه های مرتبط 
کمک شایانی می کند، ضمن اینکه خدمات بهتر ارائه می شود.

نق�ش آش�پزخانه های متمرکز در ای�ن میان به چه 
شکل است؟

 موضوع تغذیه دارای دوبخش کلی تامین مواد وآماده سازی 
غذا است.ازسال ۸۱ بحث آشپزخانه های متمرکزبرای زائرین 
برنامه ریزی شد وآن سال نخستین حجی بود که غذای زائران 
درمدین��ه متمرک��زو دربخش کوچکی از مک��ه نیز به صورت 
متمرکزارائه شد.امااالن نس��بت به آن سالها تغییرات اساسی 
درآشپزخانه هاانجام شده است.درآن زمان موضوعات مختلفی 
مدنظربود ویکی از دالیلی که باعث می شد باارائه متمرکز غذا 
مخالفت شود،عدم وجود تجربه وسردشدن غذاها بودکه باعث 
افت کیفیت آن می ش��د،با کسب تجربه شرایط کامال متفاوت 
شد بحث تشکیل یک ساختارآشپزخانه با دارا بودن بخش های 
اداری،س��تادی،بخش میدانی)کارک��ردن درکناراج��اق ها( 
آشپزوسرآش��پزو... بوجودآمد وکارپخت و ارائه غذا باموفقیت 
پی��ش رفت.درکناراین عوامل،تامی��ن موادغذایی بحث مهم 
دیگری در حوزه تغذیه و خوراک زائران اس��ت و دونکته دارد. 
اول اینکه  جنس موادغذایی خوب باشدودیگراینکه به موقع به 
دست آشپزخانه برسد،اگرهرچقدرمواد خوبی را تهیه کنیم اما 
به موقع به آشپزخانه نرسدمفید فایده نخواهد بود.شما ببینید 
درفضای حج،مقدار زیادی ازمواد غذایی رابه آش��پزخانه های 
متمرکزرس��اندن چه کارس��خت وطاقت فرس��ایی است که 
مش��کالت خاص خود را دارد و نیازمند یک برنامه ریزی منظم 
اس��ت. بخش دیگری ازمواد غذایی ک��ه دارای اهمیت زیادی 
اس��ت میوه، ماست،نوش��ابه، دورچین غذا مانند لیمو، زیتون 
و... اس��ت که هم��ه اینها بایدتک تک درهتل ها توزیع ش��ود.

درس��ال های گذش��ته کاروان ها با یک وانت ب��ه انبار مرکزی 
مراجعه می کردند وهرچه سهمیه داشتند می گرفتند.امااالن 
اینگونه نیس��ت، مواد میان هتل ها توزیع می شود چون تعداد 
هتل ها و زائ��ران را می دانیم و برای آنها برنامه داریم لذا دقیقا 
می دانیم که چگونه توزیع به ش��کل مطلوبی در میان هتل ها 
اتف��اق می افتد وای��ن کارراانجام می دهیم.یک��ی ازعلت های 
برنامه ریزی دقیق ح��وزه تغذیه و غذای زائران این اس��ت که 
برای نمونه ی��ک هتل هزارنفره روزگذش��ته م��واد خوراکی 
می گی��رد، اما همان هت��ل امروز ۳۰۰ نفره  و ف��ردا ۴۰۰ نفره 
وپس فردا ۶۰۰ نفره و ۴ روز بعد۱۰۰۰ نفره خواهد بود و تعداد 
زائران محت��رم روز به روز درحال تغییراس��ت و این مهم نیاز 
به برنامه ریزی ویژه دارد تاهتل ها م��واد غذایی کم نیاورند. یا 
اگربرای یک هفته به هتل، موادغذایی بدهیم مشخص نیست 
برای چند نفرخواهد بود اگر هم میانگین بگیریم شاید مدیربه 
این امرتوجه نکند و مواد زیاد مصرف شود و بعد درطول هفته 
کم بیاورد.این پروسه و برنامه برای تدارکات بسیارمهم است.

البته این برنامه ریزی دربحث پخت وپزوآشپزخانه ها نیزوجود 
دارد و حساسیت های خود را می طلبد.   

ادامه در شماره آینده...
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افزایش ظرفيت فرودگاه ها به 1۰۰ميليون مسافر
شوراي هواپیمایي عربستان به ریاست فهد بن عبداهلل، گزارش 
راهبردي را تصویب کرد. رسانه هاي سعودي از راهبرد شوراي 

عمومي هواپیمایي عربستان براي افزایش ظرفیت سامانه 
فرودگاهي این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون مسافر در سال 

۲۰۲۰ میالدي خبر دادند.این گزارش بیانگر راهبرد جدید شورا 
و اهداف و طرحها و اولویتها و شاخصهاي عملکرد و برنامه هاي 
احداث و توسعه سامانه هاي فرودگاههاي محوري، منطقه اي و 

داخلي است که شامل ۲۷ فرودگاه مي شود. 

در سالهای گذشته بدلیل آنکه تنوع در اندازه و شکل چمدان زائران حج 
تمتع برای ش��رکت های هواپیمایی مش��کل ایجاد می کرد، ابعاد مورد نظر 
چمدان ها به کاروان ها اعالم می شد و هریک از کاروان ها بر اساس این ابعاد 
نسبت به تهیه چمدان برای زائران اقدام می کردند که بعضاً مشاهده می شد 
چمدان های تهیه شده توسط برخی کاروان ها از کیفیت مطلوبی برخوردار 

نبوده و مشکالت زیادی را برای زائر و حمل آن ایجاد می کردند. 
از این رو بمنظور  نظارت بیش��تر بر کیفیت چمدان های تهیه شده برای 
زائران حج سالجاری، در کمیته حج سازمان حج و زیارت تصمیم بر آن شد 
که دو عدد چمدان متحدالشکل و یک ساک کوچک با نظارت سازمان حج 

برای زائران حج تمتع سالجاری تهیه شود. 
تولید انبوه و تمرک��ز در تهیه چمدان حجاج، کاهش هزینه ، افزایش 

کیفیت و حفظ حقوق زائران را در پی خواهد داش��ت. 
وجود چمدان های هم شکل و یکنواخت، عالوه بر تسهیل در روند حمل 
بار زائران توسط شرکت های هواپیمایی، بر نظم و انضباط زائران ایرانی حج 

تمتع که در میان زائران سایر کشورها زبانزد هستند، خواهد افزود.
زائران حج تمتع س��الجاری با پرداخت هزینه به کاروان نسبت به تهیه 
دو عدد چمدان و یک عدد س��اک دستی اقدام می کنند اما مبلغ ۱۴۰ هزار 
توم��ان از محل صرفه جویی در هزینه های حج تمتع امس��ال بابت هزینه 

چمدان حجاج به حساب زائران واریز شده است.
پیش از این س��عید اوحدی رئیس س��ازمان حج و زی��ارت اعالم کرده 
بود: از محل تخفیف در قراردادهای دو هتل محل اس��کان زائران و یکی از 
آش��پزخانه های مرکزی در عربس��تان مبلغ ۲ و نیم میلیون دالر در هزینه 
س��فر حج تمتع س��الجاری صرفه جویی ش��ده  که این مبلغ بابت تهیه دو 
عدد چمدان و یک عدد س��اک زائران حج تمتع امس��ال مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت برای هریک از زائران حج تمتع س��الجاری یک حس��اب 
کوتاه مدت در بانک ملی افتتاح شده که هزینه های واریزی همانند هزینه 
فوق الذکر به آن حس��اب واریز می شود و زائران گرامی با مراجعه به شعب 
بانک ملی ایران در سراس��ر کش��ور و ارائه کارت ملی می توانند نس��بت به 

برداشت وجوه مورد نظر اقدام نمایند.

تمركز در تهيه چمدان های حجاج

عوامل كاروان و وظایف آنها
به منظور تسهیل انجام اعمال و رسیدگي به امور زائرین عزیز و رفع مشکالت آنها در طول سفِر گروهي 
و نس��بتاً طوالني حج تمتع در کشوري دیگر با ش��رایط خاص آن کشور و در میان زوار سایر ملل ضرورت 
دارد جمعي عالقمند تحت عنوان مدیر کاروان بهمراه روحاني کاروان و همچنین چند نفر عوامل خدماتي 
وظیفه تمشیت امور ضیوف الرحمن  را برعهده گیرند و درقالب شرح وظایف و دستورالعمل هاي صادره 
و تحت نظارت س��ازمان حج و زیارت ارائه خدمت نمایند.این افراد عالوه بر تجربه بایس��تي سایر شرایط 
وصالحیت هاي مورد نظر را احراز نمایند.اینان با اخالص کامل در خدمت زائران اعزامي قرار دارند و مدت ها 
قبل از عزیمت کاروان همراه اعضاي کاروان هستند و تمام تجربه و تالش خود را مصروف رفاه و آسایش آنان 
مي نمایند.مدیران کاروان و عوامل از طریق طي مراحل تخصصي و گزینشهاي مربوطه برگزیده مي شوند 
و عملکرد ایشان نیز تحت نظارت و ارزیابي مستمر قرار مي گیرد. عالوه بر این افراد بخشي از عوامل در مکه 
ومدینه بعنوان مدیر و عوامل مجموعه شناخته مي شوند و در هتل محل ماموریت خود مستقر مي شوند.

انتخاب و بکارگیري مدیر و عوامل مجموعه نیز تابع ضوابط مش��خصي است و کلیه این عزیزان از تجربه 
باالیي در امر حج و زیارت برخوردارند. اهم وظایف مدیران کاروان، مجموعه و عوامل مربوطه در طول مدت 
عملیات حج در بخش هاي: امور عمومي، امور فرهنگي،امور درماني و بهداش��تي،امور مربوط به اسکان، 
امور تغذیه و تدارکات،امور مربوط به حمل و نقل و امور امنیتي تقسیم بندي مي گردد که از قبل این امور با 
ارسال بخش نامه ها و دستور العملهاي مرتبط براي ایشان تبیین گردیده است. در موسم حج تمتع ۹۳ 
تعداد کاروان هاي اعزامي بالغ برحدود ۴۵۰ کاروان مي باش��د که این کاروان ها در قالب کاروان هاي  
۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ نفر دس��ته بندي ش��ده اند و بنا بر نوع کاروان از لحاظ تعداد زائر تعداد نفرات 
عوامل  متفاوت خواهد بود؛ در حج سال جاري تعداد ۷۸ هتل جهت اسکان زائرین پیش بیني گردیده 
اس��ت که از این تعداد ۵۲ هتل در مکه مکرمه و ۲۶ هتل در مدینه منوره مي باش��د. تعداد کل عوامل 

پیش بیني شده جهت مجموعه هاي حج تمتع سال جاري حدود ۱۰۰۰ نفر مي باشند.

شهر مکه مکرمه و اماکن متبرکه آن
مکه ام القري و مرکز ظهور دین اس��الم اس��ت و گذشته از ش��رافت و قداستي که از آغاز خلقت و 
به خصوص از زمان حضرت ابراهیم )ع( داش��ت، نخس��تین آیه هاي قرآن کریم نیز در آنجا بر رسول 
خدا )ص( فرود آمد و نیز آنجا زادگاه آن حضرت و امیر مومنان)ع( و فاطمه زهرا)س( اس��ت. مکه در 
ارتفاع ۳۳۰متر از س��طح دریا قرار دارد و رش��ته کوههاي متعددي آن را فرا گرفته است. فاصله مکه 
تا بندر جده حدود هش��تاد کیلومتر و درجه حرارت آن در زمس��تان و تابستان میان ۱۸ تا ۴۷ درجه 
باالي صفر متغیر اس��ت. هرچند این شهر از هزاران سال پیش به قداست معروف بوده اما سراسر این 
تاریخ جز آغاز و آخر آن به درستي روشن نیست. به فرموده قرآن کریم، نخستین شخص ابراهیم بود 
که خانواده خود را در این س��رزمین بي آب و علف جاي داد تا این که در دوره هاي پس از آن، گروهي 
به نام »عمالیق« بر آن مس��لط شدند.  در س��ده چهارم میالدي بر اثر به هم خوردن اوضاع اجتماعي 
و اقتصادي جنوب عربس��تان، دسته هایي از مردم جنوب به دیگر نقاط شبه جزیره مهاجرت کردند. 
تیره اي که به نام »ُجرهم« معروف بودند در مکه ساکن شدند و کار اداره شهر را به عهده گرفتند. پس 
از آنان تیره »خزاعه« بر آنجا سلطه یافتند و در آغاز سده ششم میالدي قصي فرزند کالب، جّد اعالي 
رسول خدا )ص( قریش را، که در بیابانها و دره هاي بیرون مکه میزیستند، به شهر آورد و ریاست مکه 
را در دست گرفت و »دارالندوه« را تاسیس کرد.  دار الندوه نخستین و تنها مجلس مشاوره در سراسر 
عربستان بود. این مجلس سپس منزلگاه خلفا و امرا گردید، سپس اندک اندک بناي آن رو به ویراني 

نهاد و سرانجام جزو مسجد گردید و امروزه هیچ نشاني از آن نمانده است. 
شهر مکه داراي اماکن متبرکه گوناگوني است که از مهم ترین آنها مي توان به مسجدالحرام، کعبه 
معظمه، غار حراء، محل تولد پیامبر)ص(، غار ثور، شعب ابي طالب، مشعرالحرام، منا،  صحراي عرفات، 

جمرات، مسجد جن، مسجد تنعیم، مسجد خیف و قبرستان ابو طالب اشاره نمود.

آشنایی با مسائل اجرایی حج )۱( 
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برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي ویژه مسئوالن فرهنگي حج
جلسه آموزشي – توجیهي مسئوالن فرهنگي حج سال جاري 
روزهاي ۲۹ تا ۳۱ مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار مي شود.
حجت االسالم حمید احمدي مدیر آموزش معاونت فرهنگي بعثه 
مقام معظم رهبري گفت: این همایش مختص معاونان و مدیران 
مجموعه هاي اقامتي زائران ایراني حج تمتع که وظیفه مسئولیت 
فرهنگي مجموعه خود را عهده دار هستند، مي باشد و با هدف آموزش 
و توجیه وظایف و ماموریت ها و ایجاد هماهنگي و تبیین سیاست هاي 
فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در حج ۹۳ برگزار خواهد شد.

و چون از عرفات برگردد و دوباره داخل حرم ش��ود از اینکه خ��دا باز او را اذن دخول حرم داده 
تفال زند که خدا او را قبول فرموده و خلعت قرب بر او پوشانیده و از عذاب خود او را ایمن ساخته.

و چون به منی آید و متوجه »رمی جمرات« گردد، نیت او از رمی جمرات، بندگی وقصد امتثال 
امر الهی باشد. و خود را متشبه کند به حضرت خلیل الرحمن در وقتی که دراین مکان، شیطان بر 
او ظاهر گردید. پس خدای - تعالی - او را امر فرمود که: آن لعین رابا سنگ ریزه براند. و چنان قصد 

کند که: سنگ ریزه ها را بر روی شیطان می اندازد وپشت او 
را می شکند. و چون ذبح قربانی کند، یاد آورد که این ذبح، 
اشاره به آن است که: به سبب حج، بر شیطان و نفس اماره 
غالب گشتم و ایشان را کشتم و از عذاب الهی فارغ گشتم. 
پس در آن وقت، س��عی کند در توبه و بازگش��ت از اعمال 
قبیحه که س��ابق مرتکب بود تا در این اشاره صادق باشد. و 

فی الجمله شیطان و نفس اماره را ذلیل کرده باشد.
و از این جهت رسیده است که: »عالمت قبول حج، آن 

است که: حال آدمی بعد ازحج، بهتر از سابق گردد« .
و در خب��ری دیگر وارد اس��ت ک��ه: »از عالمت قبول 
حج، ترک معاصی اس��ت که س��ابق می کرد. و بدل کردن 
همنش��ینان بد را به همنش��ینان خوب، و مجالس لهو و 

غفلت را به مجالسی که در آن یاد خدا می شود« . )۱۰(
و از حضرت امام به حق ناطق، جعفر بن محمد الصادق 
- علیه السالم - حدیثی وارداست که متضمن عمده اسرار 

و دقایق حج است. و خالصه آن این است که فرمود:
»چون اراده ح��ج کنی پس دل خود را خالی کن از هر 
چه آن را از خدا مش��غول می کند، و پ��رده میان تو و خدا 
می گ��ردد. و همه امور خود را به خ��دا واگذار. و در جمیع 
امورخود بر او توکل کن. و س��ر تس��لیم بر قض��ای او نه. و 
وداع کن دنیا و اس��تراحت و خلق را. وحقوق مردم را که بر 
ذمه توس��ت ادا کن. و اعتماد مکن ب��ر زاد و راحله و رفقا و 
خویش��ان و جوانی و مال خود، که بر هر کدام اعتماد کنی 

وبال تو می شود. و چنان مهیای سفر شوکه امید بازگشتن نداشته باشی. و با رفقا نیکو سلوک کن. 
و اوقات نمازهای واجبی وس��نتهای نبوی را مراعات کن. پس ب��ه آب توبه خالص از همه گناهان 
غس��ل کن. و جامه صدق و صفا و خضوع و خش��وع را در بر کن. و از هر چه ترا از یاد خدا باز می دارد 
و ازاطاع��ت او مانع می گردد احرام بند. یعنی: بر خود حرام کن و لبیک گو. یعنی: اجابت کن ندای 
خ��دا را اجابتی صاف و صادق، و پاک و خالص از برای خدای - تعالی - و چنگ در عروة الوثقی زن. 
و در دل خ��ود با مالئکه در ح��ول عرش طواف کن، چنان 
که با جسم خود با مسلمین در دور خانه طواف می کنی. و 
ب��ه هروله از هوا و هوس خود فرار کن. واز حول و قوه خود 
بیزار شو. چون به منی رسی تمنای هرچه از برای تو حالل 
نیس��ت ازدل بیرون کن. و در عرفات، اعتراف به تقصیرات 
خود کن. و عهد یگانگی خدا که درنزد توس��ت تازه س��از. 
و در هن��گام ذبح قربان��ی، حلقوم هوا و ه��وس و طمع را 
قطع کن. و دروقت انداختن جمرات، ش��هوات نفسانیه و 
خساست و دنائت و صفات ذمیمه را از خودبینداز. و چون 
سر خود را تراش��ی همه عیوب باطنیه و ظاهریه را از خود 
بتراش. و چون در حرم خدا داخل ش��وی و پا به خانه خدا 
نه��ی در کن��ف امان الهی و س��تر و حفظ او داخل ش��و. و 
تعظی��م صاحب خانه و جالل و عزت او را در دل خود ثابت 
کن. و در »اس��تالم حجر« به جهت عظمت و س��لطنت او 
خاضع ش��و. و چون طواف وداع کنی ماسوای خدا راوداع 
کن. و چون به صفا رسی باطن و ظاهر خود را از برای لقای 
الهی صاف کن، و درعهد و حبت خود ثابت بایس��ت تا روز 
قیام��ت. و بدان که: خدای - تعال��ی - حج را واجب نکرده 
و آن را نس��بت به خود نداد. و پیغمب��ر - صلی اهلل علیه و 
آله - شریعت مناسک رانیاورد مگر از برای اشاره کردن به 

مرگ و بعث و قبر و حشر و قیامت« . 
۱۰. رک: محجة البیضاء، ج ۲، ص

۱۱. مصباح الشریعة، باب ۲۲، ص ۱۴۲.

توصيه های آداب حج در بيان مال احمد نراقی]5[

 چون قصد 
و اراده كنی ...

»م�ا احمد نراق�ی« ، فرزند مرحوم »حاج ما مه�دی نراقی« ، 
در سال 1185 هجری قمری مطابق با 1150 شمسی در نراق متولد 
شد. او از فحول علمای دین، و اکابر مجتهدین شیعه است، که در 
علم فقه، اصول، حدیث، رجال، نجوم، ریاضی، معقول و منقول، 
ادبیات و ش�عر تبحر داش�ته و عاوه بر علوم مت�داول عقلی و 
نقلی در بس�یاری از علوم دیگر مهارتی بس�زا داشته است.ما 
احم�د نراقی فردی زاه�د، متقی و در اوص�اف حمیده و اخاق 
فاضله زبانزد خاص و عام بوده و در فخر و فضل او همین بس که 
اس�تاد خاتم الفقها مرحوم »شیخ مرتضی انصاری« بوده است.

از حج امسال بيشتر بدانيم 
*جوان ترین زائر ایراني حج امسال »امیر یزداني« از شهرستان 

میمه اصفهان ۹ سال دارد.
*در حج امس��ال ۶۴ ه��زار زائر ایراني در قال��ب ۴۵۱ کاروان به 
نفر  زیارت خانه خدا مشرف مي شوند که از این تعداد ۶۱ هزار و ۵۰۰ 
زائ��ر و دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز عوامل اجرای��ي، روحانیون، مدیران و 

معینه هاي کاروان ها هستند.
*عملیات اعزام زائران از ۱۴ ش��هریور ماه آغاز و تا ششم آبان ماه 

ادامه خواهد داشت.
*۵۰ درصد کاروان ها شامل ۲۲۵ کاروان به صورت مدینه اول و ۵۰ 

درصد دیگر شامل ۲۲۶ کاروان به صورت مدینه بعد اعزام خواهند شد.
*حداقل و حداکثر هزینه س��فر به خانه خدا در حج امس��ال هفت 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اس��ت و کف 
قیمت ها نسبت به سال گذشته هیچ تغییري نکرده، اما سقف قیمت ها 

حدود ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته که علت آن افزایش نرخ ارز است.
*امس��ال با تاکیدات نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و به 
همت سازمان حج و زیارت براي نخستین بار، ثبت نام در کاروان هاي 
حج تمتع حدود س��ه ماه زود تر از سال هاي گذشته آغاز شد و بر این 
اساس فرصت بیشتري براي آموزش زائران و برنامه ریزي براي سفر 

آنان وجود خواهد داشت.
منبع:گفتگوی ناصر خدرنژاد معاون حج و عمره با رسانه ها 
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خداوندا مرا برای رسیدن به خانه ات آماده ساز 

ممـدوح نبی)ص(
و در ركاب علی)ع(
یاسر، پدر عّمار، اهل یمن بود. همراه دو برادرش 
به مکه آمدند و مقیم آن شهر شدند. یاسر سال ها بعد 

با سمّیه ازدواج کرد و عّمار، ثمره این ازدواج بود.۱
پ��س از بعث��ت پیامبر خدا، یاس��ر و س��مّیه از 
پیشگامان پذیرش اسالم بودند و در آن دوران سخت 
در مکه، ش��دیدترین شکنجه ها را به خاطر توحید و 
مسلمانی تحمل کردند و سرانجام زیر شکنجه های 

طاقت فرسای مشرکان قریش شهید شدند.
عمار، فرزند جوان این دو قهرمان شهید، با قلبی 
ماالمال از عشق به اسالم و حضرت محمد)ص(، آن 
دوران س��خت را پشت سر گذاش��ت و همراه اولین 
گروه از مس��لمانان که به سرپرس��تی جعفر بن ابی 
طالب به حبشه هجرت کردند، به آن دیار رفت و پس 
از هجرت رس��ول خدا)ص( به مدینه، به آن حضرت 
پیوس��ت و همه توان خود را در خدمت به اس��الم و 

قرآن و در رکاب پیامبر اسالم به کار گرفت.۲
حضرت محمد)ص( درباره او فرمود: سراپای عمار 
را ایمان پر کرده، و ایمان با گوش��ت و خونش آمیخته 
اس��ت.۳ س��تایش های فراوان پیامبر خ��دا از عمار 
یاس��ر، از او چهره ای دوس��ت داشتنی، الگوی ایمان، 
اسوه حق و تجّس��م ارزش های قرآنی ساخته است و 
این س��خن آن حضرت که: عمار، یکی از چهار نفری 
است که بهشت، مشتاق آنان است،۴ یکی از این گونه 
سخنان س��تایش آمیز اس��ت. پس از رحلت پیامبر، 
عم��ار همچنان در راه دفاع از حق و والیت و اهل بیت، 

استوار ماند و دچار انحرافات سیاسی یا دنیاطلبی های 
ش��یطانی و جاه طلبی نگش��ت و چون شاهد نادیده 
گرفته شدن توصیه های روشن رسول خدا درباره اهل 
بیت و امیرالمؤمنین)علیه الس��الم( بود، در راه دین و 
حمایت از علی)علیه السالم( مصّمم تر شد و هرگز از 
آن جدا نشد. وی از افراد گروه )ُشرطةالخمیس( در زمان 
علی)علیه الس��الم( بود؛ یعنی آنان که برای فداکاری 
در راه دین و حمای��ت از رهبری امام و اطاعت از همه 
فرمان های او، شرط و پیمان جان با آن حضرت بسته 
بودند. پیامبر)ص( و علی)علیه السالم( هم به آنان وعده 
بهشت داده بود.۵ عمار یاسر، این شیرمرد شجاع، در 
۹۴سالگی به آستان پروردگارش عروج کرد و خطی از 
حماس��ه و ایمان و والیت را برای همیشه، پیش روی 

رهروان حق باز کرد.
س��خن معاویه درب��اره او، ب��ه عن��وان اعتراف 
دشمن، جایگاه واالی او را نشان می دهد. روزی که 
مالک اش��تر با دسیسه معاویه در راه عزیمت به مصر 

شهید شد،معاویه پس از شنیدن این خبر گفت:
علی بن ابی طالب دو دس��ت داش��ت: یکی از آنها 
در جنگ صفین بریده شد و آن عمار یاسر بود؛ دست 

دیگرش امروز جدا گردید و آن مالک اشتر بود.۷
پی نوش�ت ها: 1� مامقان�ی، تنقیح المق�ال، ج2، ص3201. 
2� اعیان الش�یعه، ج8، ص373.3� هم�ان. 4� اختصاص، 
ص12. 5 � همان، ص3. 6 � همان، ص14; اعیان الشیعه، ج8، 

ص374. 7� اختصاص، ص81. 

  وقوع غزوه ی احد دّومین 
جنگ صدر اسالم )۳ ق(

۷ ش��وال ؛پس از شکس��ت مش��رکان 
در جن��گ بدر در س��ال دوم هجری، آنان 
لش��کری س��ه هزار نفری مهیا کرده و به 
س��مت مدینه به راه افتادند. مس��لمانان 
ب��ه تعداد ه��زار نفر ب��ه رهب��ری پیامبر 
اسالم)ص( به س��مت احد به راه افتادند؛ 
در این میان منافقانی با تحریک دیگران، 
سیصد نفر را از همراهی با لشکر مسلمانان 
منصرف کردند، پیروزی در ابتدای جنگ 
از آن مسلمانان بود ولی با سرپیچی عّده ای 
از فرمان اکید پیامبر مبنی بر حراس��ت از 
موضع استراتژیک احد، سپاهیان قریش 
با طی کردن این تنگه ی مهم، پش��ت سر 
قوای اس��الم قرار گرفته و تعداد زیادی از 
مسلمانان را به ش��هادت رساندند. در این 
جنگ، حمزه عموی پیامبر و هفتاد تن از 
یاران آن حضرت نیز به شهادت رسیدند.

  رحلت شیخ بهایی دانشمند 
بزرگ عهد صفوی )۱0۳0 ق(

۱۲ شوال ؛شیخ الفقهاء استاد الحکما، 
رئیس االدبا، عاّلمه ی دهر، ش��یخ بهایی 
از ش��اگردان ش��هید ثان��ی ک��ه یکی از 
علمای بزرگ ش��یعه و از افتخارات جهان 
اسالم می باش��د، در گذشت. شیخ بهایی 
فقیه��ی اصولی، محّدث رجالی، مفّس��ر، 
ریاضیدان، حکیم، متکلم، ادیب، ش��اعر، 
جامع علوم عقلی و نقل��ی بوده و بالجمله 
در علوم متنوع، گوی س��بقت از افاضل و 

دانشمندان ربوده است.

  وفات حضرت عبدالعظیم حسنی 
در شهر ری )252 ق(

۱۵ شوال؛حضرت عبدالعظیم بن عبداهلل 
که با پنج واسطه به امام حسن مجتبی)ع( 
می رس��د، از اکابر محدثین و اعاظم علما و 
زّه��اد و ُعّباد بوده و از اصح��اب امام جواد و 
امام هادی به شمار می رود. والدت وی را در 
حدود سال ۱۷۳ ق گفته اند. خفقان دوران 
عباس��ی و دشمنی سختی که با علویان روا 
می داشتند، عبدالظیم را به هجرت واداشت 
و او راهی ری گردید و س��اکن آن دیار شد. 
سر انجام این سالله ی پاک خاندان حسنی 
و این زاهد پرهیزکار در نیمه ی شوال سال 
۲۵۲ ق در ۷۹ سالگی در ری درگذشت. آن 
حضرت را شهید و مس��موم نیز می دانند. 
مرقد حضرت عبدالظی��م در ری، زیارتگاه 

مشتاقان اهل بیت است.

حجراالسود
حجر االس��ود نش��انه ای اس��ت برای 
م��ردم. طواف را از آنجا ش��روع می کنند، 
و آن واس��طه ای اس��ت می��ان خداون��د 
و بندگان��ش در رس��یدن و پیوس��تن و 
دوس��تی و خوش��نودی او، و آن به منزلة 
دس��ت راست موالیی اس��ت که بنده اش 
به س��ویش بازگش��ته یا دیگری که به او 
پناهنده شده و به یکدیگر دست می دهند 
و آن جایگاه پیمان های بندگان اس��ت و 
نیس��ت مگر رمزی برای بزرگی و عظمت 
حض��رت پ��روردگار متع��ال، و دس��ت 
س��ائیدن و بوسیدن آن به منزلة بوسیدن 
دس��ت حضرت پروردگار تبارک و تعالی 
اس��ت، و همانا از راه ه��ای دور به درگاه او 
جمع شده اند و آمرزش گناهان و بر آمدن 
حاج��ات و نیازهای خ��ود را از حضرتش 

خواستار می شوند.

احترام حجراالسود نه به جهت وجود 
خصوصیت��ی ویژه در آن س��نگ اس��ت، 
بلکه چون شعاری اس��ت برای خداوندی 
حضرت پروردگار و نش��انه ای است برای 
قدرت و سلطنت او، مسلمانان به آن روی 
می آورند و س��پس با نهایت احترام و ادب 
به آن س��الم می نمایند و آن را می بوسند 
و یا از دور به آن س��الم می کنند، چنانکه 
خانة کعبه نیز از س��نگ های کوهستانی 
ساخته شده، و روپوش آن به دست انسان 
بافته شده، ولیکن خداوندی که سلطنت 
او بس��یار عظیم و پایدار است برای کسی 
که به درگاه قدس��ش روی آورد آن را قبله 
مقرر فرموده، و آن را بر همة ش��عائرش به 
ان��دازه ای که بیش از آن تصور نمی ش��ود 
برتری داده، و مکه معظمه ش��هری است 
مانند سایر ش��هرهای روی زمین پهناور 
حض��رت ح��ق، ولیک��ن ذات ب��ا جالل و 
بی زوال، آن را به ش��رافتی بسیار و فزونی 
احترام اختص��اص داده، و برای او حرمی 
تعیین نموده که بندگان خود را از دخول 

در آن بدون احرام منع فرموده.
برگرفته از کتاب "فلسفه و اسرار حج )جلد ۱("، 

امامی خوانساری، محمد، نشر مشعر،۱۳۸۶.

یک��ی از لوازم ح��جِّ به 
معنای درست کلمه، این است 
ک��ه حّج��اج در عرص��ه ی حج 
و در می��دان ای��ن فریض��ه ی 
بزرگ اس��المی، به معنای واقعی کلمه برادرانه با هم رفتار 
 کنند؛ به چشم برادر به یکدیگر نگاه کنند، نه به چشم بیگانه،

نه به چشم دشمن.
بخشی از بیانات در دیدار با کارگزاران حج سال 92

ام����ام خمین��ی)ره( 
می ف��رماین����د: یک����ی از 
فلس��فه های مه��م اجتم��اع 
عظی��م از سراس��ر جهان در 

این مقام مقدس و مهبط وحی، به هم پیوس��تن مسلمانان 
جهان و تحکیم وحدت بین پیروان اس��الم و قرآن کریم، در 

مقابل طاغوت های جهان است.
صحیفه امام، ج19، ص340

۱۳۹۳
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