
كادردرماني ايراني درحج موجب 
اطمينان خاطر زائران است

    نماین��ده ولي فقيه در امور حج و زیارت و رئيس 
س��ازمان حج و زیارت در بازدید از بيمارستان جدید 
ایران در مدینه منوره گفت: حضور كادر درماني ایراني 
در مدینه و مكه موجب ایجاد اطمينان خاطر زائران 
مي شود. دراین بازدید دكترعلی مرعشي رئيس مركز 
پزشكي حج و زیارت جمعيت هالل احمر توضيحات 
الزم را درب��اره بخش هاي مختلف این بيمارس��تان 
ارائ��ه كرد.حجت االسالم والمس��لمين س��يدعلي 
قاضي عسكرهمچنين حضور دربخش هاي مختلف 
این بيمارس��تان، از نزدیك با بيماران بستري شده 
در این مركز گفت وگ��و و همچنين از خدمات كادر 
پزش��كي تقدیر كرد.در پایان این بازدید، سرپرست 

حجاج ایراني در جمع خبرنگاران با یادآوري خدمات 
مركز پزشكي در طول س��ال و معاینات قبل از سفر 
زائران،اظهار داش��ت: این كار موجب مي شود تا اگر 
زائران مش��كلي هم دارند، به موقع مانع شناسائي و 
توسعه بيماریشان ش��ود. سرپرست حجاج ایراني با 
اش��اره به پژوهش هاي صورت گرفته در س��ال هاي 
گذشته توس��ط مركز پزش��كي ادامه داد: آشنایي 
پزشكان با نوع بيماري هایي كه ممكن است در این 

سفر به وجود آید، درمان را تسهيل كرده است.
ایشان ادامه داد: بسياري از پزشكاني كه در اینجا 
حضور دارن��د در ایران داراي درآمدهایي مكفي اند و 
تنها امري كه موجب مي شود آن ها در این جا حاضر 
شوند، عشِق خدمت گزاري به ضيوف الرحمان است.

حجت االسالم والمس��لمين قاضي عس��كر ب��ه 

تالش هاي صورت گرفته از س��وي مهندس اوحدي 
و دكتر مرعشي جهت فعال سازي درمان گاه هاي ویژه 
بانوان در موس��م حج اشاره و تاكيد كرد: ما سال هاي 
قبل در این زمينه دچار مشكل بودیم و این اتفاق گام 
بزرگي در این عرصه است. اميرالحاج ایران خاطرنشان 
كرد یك اقدام مهم در آین��ده انجام كارهاي درماني 
مشترك با كشور ميزبان است تا در طي این فرآیند، 
همكاري نزدیكي ب��راي بهره برداري از ظرفيت هاي 
درماني-بهداشتي دو كش��ور صورت گيرد.نماینده 
ولی فقيه در امور حج و زیارت به توانمندي هاي هيات 
پزش��كي حج و جمله رهبر انقالب اسالمي كه »من 
به پزشكان ایراني افتخار مي كنم« اشاره كرد و افزود: 
فعاليت هاي هيات پزشكي در حج موجب سربلندي و 

افتخار جمهوري اسالمي شده است.
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 آخرین خبرها از خدمات پزشکی
و بهداشتی به زائـران ایـرانی 

افزايش درمانگاه هاي  تخصصي زنان در مدينه
     ریي��س مركز پزش��كي حج و زی��ارت از افزایش تعداد درمان��گاه تخصصي زنان در 
مدینه منوره به س��ه درمانگاه خبر داد. دكتر سيدعلي مرعش��ي گفت: با این اقدام تعداد 
درمانگاه هاي اختصاصي و ش��بانه روزي بانوان در مكه و مدینه به هش��ت مورد رس��يد و 
اميدواریم بتوانيم این تعداد را در مكه افزایش دهيم.وي همچنين به خدمت تازه اي كه براي 
نخستين بار به بيماران بستري  در بيمارستان هاي سعودي ارائه مي شود، اشاره كرد و گفت: 
براي هر بيمار یك خط تلفن همراه درنظر گرفته شده است كه با استفاده از آن در هر زمان، 
مي تواند با پزشك متخصص ایراني تماس گرفته و ما را در جریان وضعيت خود قرار دهد. 
ریيس مركز پزشكي حج و زیارت این اقدام را به جهت كاهش از نگراني هاي بيماران عنوان 
و اضافه كرد: چون اغلب بيماران به زبان عربي یا انگليسي مسلط نيستند، در صورت نياز به 
منتقل كردن اطالعاتي به كادر درماني سعودي، این كار از طریق تلفن همراه در كمترین 
زمان ممكن انجام مي شود.وي تاكيد كرد: پزشكان اعزام به طور منظم در حال سركشي به 

بيمارستان هایي هستند كه چند زائر ایراني در مكه و مدینه در آن ها بستري شده اند.

فعاليت پزشكان ايراني در ۵۶ هتل مكه مكرمه
    مدیر بيمارستان ایرانيان در مكه مكرمه با ارائه گزارشي از خدمات 
پزشكي زائران در این شهر مقدس از فعاليت شبانه روزي مراكز درماني 
خبر داد و گفت: در حال حاضر زائران ایراني در ۵۶ اقامتگاه اسكان داده 
شده اند كه در همه این هتل ها، پزش��كان ایراني براي خدمت رساني 
به زائران كشورمان حضور دارند.دكتر فاضل شيرخاني گفت: تا امروز 
تعداد مراجعات تخصصي به درمانگاه هاي مكه مكرمه، نسبت به سال 
گذشته كمتر از یكصد مورد بوده و پيش بيني مي شود در روزهاي آینده 
افزایش یابد. وي افزود:تمامي خدمات پزشكي در مكه به صورت شبانه 
روزي و رایگان ارائه مي شود.بيمارستان مركز پزشكي مكه در منطقه 
عزیزیه و شارع الوعده قرار دارد و انواع خدمات تخصصي پزشكي در آن 
ارائه مي شود. در این بيمارستان، واحد دندان پزشكي نيز دایر است.ورود 

مستقيم زائران ایراني به مكه مكرمه از روز سه شنبه آغاز شده است.

نحوه فعال سازي اینترنت ایرانسل در حرمين شریفين

دفت��ر ایرانس��ل در مدینه من��وره با صدور 
اطالعيه اي، توضيحاتي را جهت فعال س��ازي 
و اس��تفاده از س��يم كارت هاي این شركت در 

عربستان سعودي اعالم كرد.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه اطالع رس��اني 
حج، ایرانس��ل اع��الم كرده كه جه��ت انجام 
تنظيمات اینترنت براي گوش��ي و تبلت هاي 

اندروید از روش ذیل استفاده شود:
۱. وارد منوي اصلي شوید.

 Mobile و  بروی��د   Settings ب��ه   .۲
network انتخاب كنيد.

۳. به Access Point Names بروید و آن 
را انتخاب كنيد.

 New را فش��اردهيد و Menu ۴. دكم��ه
APN را فشار دهيد.

۵. ب��ه Name بروی��د و آن انتخ��اب كنيد و 
Irancell-GPRS را فشار دهيد.

OK .۶را فشار دهيد.

۷. ب��ه APN بروی��د و آن را انتخ��اب كنيد و 
mtnirancell را فشار دهيد.

OK .۸را فشار دهيد.
۹. به Proxy بروید و آن انتخاب كنيد و )این 
قس��مت را خالي بگذارید وبعد دكمه تایيد( را 

فشار دهيد.
OK .۱۰را فشار دهيد.

۱۱. ب��ه Port بروی��د و آن انتخ��اب كنيد و 
۸۰۸۰ را فشار دهيد.

OK .۱۲را فشار دهيد.
۱۳. ب��ه Username بروی��د و آن  انتخ��اب 
كنيد و )این قس��مت را خال��ي بگذارید وبعد 

دكمه تایيد( را فشار دهيد.
OK .۱۴را فشار دهيد.

۱۵. به Password بروید و آن انتخاب كنيد 
و )این قس��مت را خالي بگذاری��د وبعد دكمه 

تایيد( را فشار دهيد.
OK .۱۶را فشار دهيد.

۱۷. به APN type بروید و آن انتخاب كنيد 
و default را فشار دهيد.

OK .۱۸را فشار دهيد.
۱۹. دكمه Menu را فش��اردهيد و Save را 

فشار دهيد
۲۰. به پروفایل جدید بروید و آن را انتخاب كنيد.

۲۱. جهت بازگش��تن به صفح��ه اصلي دكمه 
Home را فشاردهيد.

جهت انجام تنظيمات گوشي و تبلت هاي 
Apple نيز از روش ذیل استفاده شود:

و   )Setting( تنظيم��ات  من��وي  وارد 
سپس Cellular ش��ده و Cellular data و 
Enable ۳G را ON كنيد؛ سپس در قسمت 
 APN در گزینه Cellular data Network

عبارت mtnirancell را وارد نمایيد.
زائ��ران بيت اهلل الحرام مي توانند س��واالت 
خ��ود را با اع��الم ش��ماره كاروان، با ش��ماره 

۰۵۳۱۹۸۲۸۹۴ در ميان بگذارند.

 دومين جلسه 
شوراي هماهنگي بعثه برگزار شد

به گ��زارش خبرنگار پایگاه اطالع رس��اني حج،در این 
جلسه حجت االسالم والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر با 
شرح بازدیدهاي روزانه از هتل ها و گفت وگوهاي جداگانه 
در مسير تشرف به حرم مطهر نبوي با زوار ایراني، تاكيد كرد: 
الحمدهلل تا این لحظه به مشكل حادي برخورد نكرده ایم و 
اميدواریم به فضل الهي این آرامش تا پایان موسم حج تداوم 
یابد. در این جلسه همچنين ناصر خدرنژاد مشاور عالی حج 
و زیارت و نصراهلل فرهمند رئيس ستاد عمره مدینه منوره 
گزارش های��ي درب��اره اقدامات ص��ورت گرفت��ه درباره 
خدمت رساني به حجاج ارائه كردند. در ادامه مهندس سعيد 
اوحدي رئيس س��ازمان حج و زیارت به مذاكرات فش��رده 
خود در س��فر اخيرش به مكه مكرمه اشاره و اظهار داشت: 
در زمينه بحث مسكن در مكه و مدینه توافقات اوليه خوبي 
با سرمایه گذاران سعودي صورت گرفته و اميدواریم با تحقق 
این موارد، وضعيت اس��كان حجاج ایراني در عمره و تمتع 

آینده به كيفيت مطلوب تري ارتقا یابد.

خبر کوتاه

محور اصلی در حج، نمایش هویت متحد اّمت اس��المی 
اس��ت. دوری برادران از یكدیگر،  عرص��ه را برای بدخواهان 
ميگش��اید و تخم تفرقه ميان مسلمانان را بارور ميكند.اّمت 
اسالمی از ملّتها و نژادها و پيروان مذاهب گوناگون تشكيل 
یافته اس��ت. این تنوع كه با پراكندگی جغرافيائی در بخش 
حس��اس و مهمی از كره ی زمين همراه اس��ت ميتواند خود 
نقطه ی قوتی برای این پيكره ی عظيم به شمار آید و ميراث 
و فرهنگ و تاریخ مش��ترك آنان را در گس��تره ئی پهناور، از 
كارآمدی بيشتر برخوردار سازد، و انواع استعدادها و قابليتهای 
انسانی و طبيعی را در خدمت آن به كار گيرد.استعمار غربی 
از آغاز ورود به كش��ورهای اس��المی، همين نكته را مدنظر 
ساخته و یكسره به تحریك انگيزه های تفرقه افكن پرداخته 
است.سياستمداران استعمارگر به خوبی ميدانستند كه اگر 
هویت یكپارچه ی جهان اسالم شكل بگيرد، راه بر سيطره  ی 

سياسی و اقتصادی آنان بسته خواهدشد.
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی بمناسبت کنگره 
عظیم حج  8 / 10 / 1385

 وحدت
محور اصلی



جلس��ه هماهنگی بين مس��ئوالن س��تاد 
اجرایی حج كشورمان با هيأت مدیره مؤسسه 
مطوفين ورؤس��ای مكاتب ميدانی وابسته به 

مؤسسه مزبور، در مزدلفه برگزار شد.
غالمرض��ا رضایی مدیر دفت��ر نمایندگی 
سازمان حج و زیارت و مسعود مجردی رئيس 
س��تاد مكه مكرم��ه در این جلس��ه پيرامون 
مالحظات خدمات رس��انی به زائ��ران ایرانی 
در من��ا و عرف��ات و ضرورت رفع كاس��تی ها 
در مش��اعر س��خن گفتند. طرف سعودی نيز 
روش های بهبود خدمات نظير نقل، بهداشت، 
اسكان در مشاعر و همچنين انتقال زائران بعد 
از انج��ام حج از مكه مكرمه به س��مت مدینه 

منوره و جده را مورد توجه قرار دادند.
دكتر ط��الل قطب رئيس هي��أت مدیره 
مؤسس��ه مطوفين حجاج ای��ران اعالم كرد: 
خدمات مؤسس��ه ایران در ارزشيابی وزارت 
حج ممتاز ش��ناخته ش��ده اس��ت خصوصا 
در م��ورد نظاف��ت من��ا، وزیر حج ب��ه دیگر 
مؤسس��ات توصيه كرده كه مؤسس��ه ایران 
را الگو ق��رار دهند. غالمرض��ا رضایی نيز از 
مس��ئوالن مكاتب هشتگانه خدمات ميدانی 
خواس��ت كه مش��كالت جاری زائران را در 
س��طح مكات��ب خود ح��ل و فص��ل كنند و 
نگذارند مس��ائل احتمالی ب��ه هيأت مدیره 

مؤسسه و سطوح باالتر برسد.
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کوتاه از ایران کوتاه از حج

بررسی روش های آسان سازی حج در جلسه با مؤسسه مطوفين

نگذاريم افراطی ها حلقه وحدت 
شيعه و سنی را بشكنند

 آیت اهلل ناصر مكارم ش��يرازی از مراجع 
تقليد گفت: افراطی هایی در ميان ش��يعه و 
س��نی وجود دارند كه باید آن ها را نصيحت 
كرده و نگذاریم با اقداماتشان حلقه وحدت 
ميان ش��يعه و سنی را بش��كنند. این مرجع 
تقليد در مراس��م آغاز سال تحصيلی جامعه 
المصطف��ی العالميه بيان ك��رد: كار همه ما 
باید در مسير وحدت اسالم پيش رود و از هر 
گونه حركت كه در ميان صفوف مس��لمانان 

ایجاد اختالف كند باید پرهيز كرد.

هزار كيلومتر راه تا پايان امسال 
در كشور بهره برداری می شود

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل كشور گفت: یك هزار كيلومتر راه، آزاد 
راه و راه آهن تا پایان امسال در كشور تكميل 
 و مورد به��ره برداری ق��رار خواهد گرفت.
'عل��ی ن��ورزاد'در بازدی��د از رون��د تكميل 
س��اخت باند دوم جاده س��اوه - بوئين زهرا 
افزود: پارس��ال ۶۸ درص��د اعتبارها برای 
تكمي��ل پروژه ه��ای راه س��ازی اختصاص 
یافت و در سال جاری نيز تاكنون ۴۸ درصد 

از اعتبارها تخصيص یافته اس��ت.

دانشگاه پيام نور رتبه ششم علمی 
جهانی دارد

ریيس دانشگاه پيام نور با اشاره به اینكه 
۵۱۴ مركز و واحد پيام نور در داخل و خارج 
كش��ور فعاليت دارند، خاطرنشان كرد: این 
دانشگاه رتبه هش��تم علمی كشور و ششم 
دانشگاه های راه دور دنيا را به خود اختصاص 
داده است. ' ابواالفضل فراهانی'ریيسان این 
دانشگاه در تبریز با بيان اینكه بيش از ۷۵۰ 
هزار دانش آموخته دانش��گاه پي��ام نور در 
كشور وجود دارد، گفت: ۸۴۰ هزار دانشجو 
در تم��ام مقاطع تحصيلی در این دانش��گاه 

مشغول به تحصيل هستند.

 پيشرفت های پزشكی ايران
به كشورهای دوست تعلق دارد

مع��اون اول ریي��س جمه��وری گفت: 
ای��ران توانمندی ه��ای خ��ود را متعلق به 
كشورهای دوس��ت خود می داند و آمادگی 
دارد این پيش��رفت ها را در اختيار آنها قرار 
دهد.»اس��حاق جهانگيری«در دیدار »علی 
سعد العبيدی« وزیر بهداشت كویت افزود: 
ایران و كویت دو كش��ور تاثيرگذار در جهان 
اسالم هستند و بر ما تكليف است كه رسالت 
و نقش تاریخی خ��ود را برای معرفی چهره 
حقيقی و رحمانی اسالم به جهان در مقابل 
خش��ونت هایی كه به نام این دین آسمانی 

انجام می شود، ایفا كنيم.

 نخستين گروه جانبازان ايراني 
عازم مكه شدند

نخستين گروه جانبازان قطع نخاعي،پس 
ازیك هفته اقامت درمدینه منوره وزیارتگاه 
بارگاه منورحضرت رسول اكرم)ص( وائمه 
بقيع عليهم الس��الم و س��ایر زیارتگاه هاي 
اس��المي در ش��هرمدینه منوره، عازم مكه 
مكرمه ش��دند. این گروه از جانبازان ميهن 
اسالمي ایران كه متشكل از ۳۸ نفر بودند،با 
احرام در مس��جد شجره، جهت انجام اعمال 

عمره تمتع راهي مكه مكرمه شدند.

 افتتاح وضو خانه هاي تازه
در مسجدالنبي

در صحن هاي جانبي ح��رم مطهر نبوي 
آب خ��وري  و وضوخانه هاي تازه اي راه اندازي 
ش��ده اس��ت.كار س��اخت این آب خ��وري و 
وضوخانه ها از اواخر فصل عمره آغاز شده بود.

 آمادگي جده  براي فرود
۴۷ هواپيما به صورت همزمان

ریيس كميته مركزي حج عربس��تان، 
از گس��ترش ميدان هاي ش��ماره ش��ش و 
هفت توق��ف هواپيماهاي حامل حجاج در 
ف��رودگاه جده براي ف��رود ۴۷ هواپيما به 
صورت همزمان خبر داد.وي تعداد مراكز 
خدماتي در فرودگاه جده را ۱۴۲ گذرگاه 
براي گذرنامه، ۱۵۸ گ��ذرگاه براي انجام 
تدابير س��فر، ۱۲۰ گ��ذرگاه براي وزارت 
ح��ج و ۲۴۰ گ��ذرگاه براي دفت��ر وكالء 

موحد اعالم كرد.

ظرفيت عرفات، مشعرالحرام و منا 
افزايش مي يابد

كميته عالي حج عربس��تان به ریاس��ت 
محمد بن نایف وزیر كشورو رئيس كميته و 
دیگر اعضا در نشستي به بررسي ساختمان 
س��ازي در دامنه هاي كوه هاي منا و تخليه 
ادارات غي��ر ض��روري از مش��اعر عرفات و 
مش��عرالحرام پرداختند.محم��د بن نایف 
ریيس كميته عالي حج عربستان در ابتداي 
جلس��ه خواستار تش��ریك مس��اعي همه 
دس��تگاههاي ش��ركت كننده در اقدامات 

مربوط به موسم حج امسال شد.

آخرين آمار حجاج 
 طبق آمار اعالم شده از سوي وزارت حج 
عربستان در موسم حج امسال، تا پایان روز 
بيس��تم ذي القعده، تعداد كل حجاجي كه 
از كش��ورهاي مختلف وارد این كشور شده 
اند، به بيش از ۵۰۰ هزار نفر رس��يده است.

این گ��زارش مي افزاید، آم��ار دقيق حجاج 
وارده شده تا بيستم ذي القعده، ۵۳۵ هزار و 
۵۰۷ نفر بوده است كه در روزهاي آینده این 

آمار افزایش چشمگير خواهد داشت. 

صراط میزان
گس��تردگی و تنوع مصالح و منافعی كه 
دس��ت علم و حكمت اله��ی در فریضه ی 
حج گنجان��ده، به ق��دری اس��ت كه در 
هيچ فریضه ی دیگر اس��المی ش��بيه آن 
دیده نمی ش��ود، از ذكر و حضور معنوی و 
خویشتن یابی انسان مسلمان در خلوت خود با خدا و شستشوی دل از زنگارهای 
گناه و غفلت، تا احس��اس حضور فرد در جمع و احساس وحدت هر مسلمان با 

همه ی امت اسالمی و احساس اقتدار ناشی از عظمت جماعت مسلمين.
پیام به کنگره عظیم حج  1373/2/25

طرح اختالف بين مذاهب اس��المی از 
جنایاتی است كه به دست قدرتمندان 
ك��ه از اختالف بين مس��لمانان س��ود 
می برند و عمال از خدا بيخبر آنان از آن 
جمله وعاظ السالطين كه از سالطين 

جور، سياهروی ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن می زنند و گریبان 
چاك می كنند و در هر مقطع به اميد آنكه اساس وحدت بين مسلمين 

را از پایه ویران نمایند، طرحی برای ایجاد اختالف عرضه می دارند.
صحیفه امام)ره( 15 / 6 / 1360

 ديدار سرپرست حجاج ايراني
با نمايندگان مراجع تقليد

نماینده ول��ي فقيه در امور ح��ج و زیارت 
و سرپرس��ت حجاج ایراني ب��ه همراه ریيس 
سازمان حج وزیارت كشورمان، روز گذشته به  
طور جداگان��ه با بعثه هاي مراجع عظام تقليد 

در مدینه منوره دیدار و گفت وگو كرد.
در ای��ن دیدارها ك��ه با همراه��ي ریيس 
س��ازمان ح��ج و زی��ارت ص��ورت گرف��ت، 
س��يدعلي  حجت االس��الم  والمس��لمين 
قاضي عس��كر ب��ا نمایندگان حض��رات آیات 
عظ��ام مكارم ش��يرازي، موس��وي اردبيلي، 
سيس��تاني، ش��بيري زنجاني، حكيم، وحيد 
خراساني ، فياض، س��بحاني، نوري همداني، 
صافي گلپایگاني، حسيني حائري، شاهرودي 
و جوادي آمل��ي دی��دار و در رابطه با ش��رایط 
موجود و كاره��اي صورت گرفته براي زائران 

و حجاج سال جاري گفت وگو كرد.
در ای��ن نشس��ت ها همچني��ن، نكاتي از 
دیدارها و مكاتبات ص��ورت گرفته با مقامات 
عربستان سعودي جهت حل برخي مشكالت 

و سخت گيري ها در فرودگاه مدینه و قبرستان 
شریف بقيع به اطالع آن ها رسانده شد.

حجت االسالم والمس��لمين قاضي عسكر 
با اشاره به برگزاري باش��كوه نخستين دعاي 
كمي��ل در بين الحرمين، حض��ور نمایندگان 
مراجع عظام در این مراس��م را باعث شكوه و 

عظمت بيشتر آن دانست.
سرپرس��ت حج��اج ایران��ي همچنين از 
تالش ه��اي رئيس س��ازمان ح��ج و زیارت و 
هم��كاران ایش��ان در ارائه خدمات مناس��ب 
به زائ��ران ایراني تقدیر ك��رد و گفت: اعضاي 
ستاد مكه و مدینه به طور شبانه روزي در حال 
فعاليت بوده و ارتقاي كيفي خدمت رساني به 

زائران را در دستور كار قرار داده اند.
نمایندگان مراجع عظام تقليد نيز با اشاره 
به فضاي مناسب فراهم شده در خدمت رساني 
به زائران از مس��اعدت هاي اجرائي و فرهنگي 
بعث��ه مقام معظ��م رهبري و س��ازمان حج و 

زیارت تشكر كردند.
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