
 دكتر مرعشي با اشاره به حضور پزشكان در همه ۵۶ هتل محل 
اقامت زائران در مكه مكرمه، اعالم كرد: ۱۰۳ مطب و درمانگاه در 
اين شهر فعاليت مي كنند كه پنج درمانگاه شبانه روزي مختص 
به بانوان است. دكتر سيدعلي مرعشي كه صبح روز گذشته وارد 
مكه مكرمه شده است به ويژه درباره زائران مسن تر تاكيد كرد كه 
حتما اعمالشان را در شب ورود انجام نداده و با هماهنگي مدير و 

روحاني كاروان، صبح و يا شب بعد بدين كار مبادرت كنند.
وي در توضي��ح وضعيت بيماران بس��تري در بيمارس��تان مركز 
پزش��كي مكه گفت: هم اكنون ۸ بيماري در سي. سي. يو و ۱۱ بيمار 
در بخش هاي اين بيمارستان هستند كه اكثر آن ها به علت مشكالت 
تنفسي بس��تري شده اند. دكتر مرعشي با اش��اره به حضور پزشكان 

در هم��ه ۵۶ هت��ل محل اقامت زائ��ران در مكه مكرم��ه، اعالم كرد: 
۱۰۳ مطب و درمانگاه در اين شهر فعاليت مي كنند كه پنج درمانگاه 

شبانه روزي مختص به بانوان است.
بيمارستان مكه نيز با امكانات الزم و بخش هاي مختلف درماني و 
۶۴ تخت بستري در حال خدمت رساني به زائران ايراني در بيمارستان 

مركز پزشكي مكه در منطقه عزيزيه و شارع الوعده قرار دارد.
رئيس مركز پزش��كي حج همچنين به بستري ش��دن ۵ بيمار در 
بيمارس��تان هاي س��عودي اش��اره كرد و افزود:   الحمداهلل موردي از 
بيمار ي هاي ش��ايع در ميان زائران ايراني ديده نش��ده است.وي در 
پايان بر رعايت بهداشت فردي از سوي زائران براي پيشگيري از ابتال 

به بيماريهاي واگير، تاكيد كرد.
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 آخرین آمارها و توصیه های بهداشتی
از زبان رئیس مركز پزشكي حج

  اعزام حجاج غنا از ۲۵ ش��هريور دردهكده حج در آكرا 
آغاز و تا ۷ مهرادامه خواهد داشت.رايزني فرهنگي كشورمان 
ب��ا هماهنگي وهم��كاري حاج رش��يد)امير الح��اج غنا(
برنامه هاي فرهنگي خودرا در اين دهكده به اجرا گذاشت.
ازبين تمام نمايندگي هاي فرهنگي خارج ازكش��ور،تنها 
رايزني فرهنگي ايران درگوش��ه اي ازدهكده حج،غرفه اي 

را به خود اختصاص داده وفعاليت هاي فرهنگي خود را به 
اجرا گذاشت.  در اين برنامه ها از علماي ديني دعوت شد و 
آن��ان با حضور خود در غرفه  رايزني فرهنگي ايران در غنا، 
به س��ؤال هاي شرعي و مناس��ك حج زائران پاسخ دادند. 
همچنين جزوه مناس��ك حج در ۱۰۰۰ نسخه چاپ و در 

طول اين ايام بين حجاج توزيع شد.

حضور رايزني 
فرهنگي ايران 
 در دهكده
حج غنا

 پيام تبريك رئيس جمهور ايران
به پادشاه عربستان

 ريي��س جمه��وري در پيام��ي به پادش��اه 
عربستان سعودي، فرا رس��يدن روز ملي پادشاهي 
اين كشور را به وي، دولت و ملت عربستان سعودي 

تبريك گفت.
حج��ت االس��الم دكت��ر حس��ن روحاني در 
اي��ن پي��ام خطاب ب��ه عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود اب��راز امي��دواري كرد ك��ه در پرتو 
وح��دت و همدلي و با بهره گيري از مش��تركات 
عمي��ق دين��ي، فرهنگ��ي و تاريخ��ي دو ملت،  
همكاري ه��اي برادرانه ميان دو كش��ور به طور 

روزافزون گسترش يابد.
رييس جمه��وري در اين پيام افزوده اس��ت: از 
خداون��د متعال، س��المتي و موفقي��ت آن جناب و 
بهروزي و سرافرازي دولت و ملت عربستان سعودي 

را مسألت دارم.
وزاري خارج��ه اي��ران و عربس��تان ني��ز روز 
يك ش��نبه در نيوي��ورك ب��ا يك ديگ��ر دي��دار و 

گفت وگو كرده بودند.

 فعاليت بعثه  مراجع عظام تقليد
در حج۹۳

 حجت  االس��الم  والمس��لمين محمدمه��دي 
معراج��ي گفت: بعثه هاي مراج��ع عظام تقليد در 
حج تمتع امس��ال نيز همچون س��ال هاي گذشته 

فعاليت مي كنند. 
رابط بعثه مقام معظم رهب��ري و بعثه هاي مراجع 
عظ��ام تقليد افزود: نمايندگان حضرات آيات عظام 
جوادي آملي، حائري، حكيم، سبحاني، سيستاني، 
ش��اهرودي، ش��بيري  زنجاني، صافي  گلپايگاني، 
 في��اض، م��كارم  ش��يرازي، موس��وي  اردبيل��ي، 
ن��وري  همدان��ي و وحيدخراس��اني هم اكنون در 

مدينه منوره حضور دارند. 
وي اضاف��ه ك��رد: وج��ود بعثه ه��اي مراجع عظام 
تقليد و مجتهدان و عالمان برجس��ته اي كه در آن 
حض��ور دارند در كنار بعثه مق��ام معظم رهبري در 
حقيق��ت به مثابه ملجاء و م��اواي حاجيان حرمين 
شريفين است و نقش آن ها در راهنمايي، هدايت و 
پاسخ گويي به سواالت زائران و حجاج محترم، قابل 

تقدير و ستايش است.

اخبار کوتاه

تعرفه تماس و اينترنت رايگان ايرانسل و همراه اول براي حج ۹۳
  مش��تركين ايرانس��ل در كش��ور عربس��تان و در طي موسم حج 
ابراهيمي امس��ال، به ازاي هر دقيقه تماس با اس��تفاده از سيم كارت 
ايرانس��ل به هر مقصدي در داخل ايران و يا عربس��تان، ۵۹۹ تومان و 
براي هر دقيقه تم��اس ورودي از ايران نيز تنها ۵۹۹ تومان پرداخت 
خواهن��د كرد.امكان اس��تفاده از خدمات اينترنت هم��راه نيز براي 
حجاج مشترك ايرانسل و با تمامي شبكه هاي تلفن همراه عربستان 
به صورت رايگان و نامحدود فراهم ش��ده اس��ت، ل��ذا حجاجي كه از 
گوشي هاي تلفن همراه هوشمند استفاده مي كنند مي توانند از بستر 
اينترنت و به صورت كامال رايگان نس��بت به برقراري تماس و ارسال 
پيامك با استفاده از نرم افزارهاي مربوط اقدام نمايند.كليه مشتركين 
س��يم كارت هاي اعتباري ايرانس��ل زائر خانه خدا، الزم اس��ت براي 
اطمينان از فعال س��ازي رايگان خدم��ات رومينگ بين الملل برروي 
سيم كارت خود، حداقل بيست و چهار ساعت قبل از خروج از كشور، 
كد دستوري *۱۱۱*۱# را از خط ايرانسل خود شماره گيري كنند. 
مش��تركين س��يم كارت هاي دائمي ايرانس��ل نيز، براي فعال سازي 

خدمات رومينگ، مي بايست با شماره ۷۰۰ تماس بگيرند.

تعرفه جديد همراه اول ويژه حجاج اعالم شد
  ب��ا تعرفه هاي جديد همراه اول، از ابتداي مهرماه، زائران بيت اهلل 

الحرام مي توانند با دقيقه اي ۵۵۰ تومان با ايران مكالمه كنند. 
بر اس��اس طرح تخفيفي همراه اول، تماس حجاج با سيم كارت هاي 
همراه اول به مقصد ايران و كش��ور عربستان دقيقه اي ۵۵۰ تومان، 
دريافت تماس دقيقه اي ۷۰۰ تومان و ارسال هر پيامك ۲۰۰ تومان 

هزينه خواهد داشت. 
پي��ش از اين، هر دقيق��ه تماس با ايران و عربس��تان ۶۰۰ تومان 
اع��الم ش��ده بود كه ب��ا ۵۰ توم��ان تخفي��ف مج��دد، دقيقه اي 
۵۵۰ تومان محاس��به مي ش��ود. اين تخفيف ها تا پاي��ان مهرماه 

ادامه خواهد داشت. 
اپراتور اول با تأكيد بر اينكه برخالف ش��ايعات موجود، روشن كردن 
تلفن همراه در كش��ور عربس��تان هيچگونه هزينه اي ندارد، گفت: 
حج��اج مي توانند هر گونه اطالعات تعرف��ه اي رومينگ بين الملل 
را از طريق پرتال اين شركت به نش��انيWWW.MCI.IRو سامانه 

پيامكي ۸۰۷۰ دريافت كنند.
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کوتاه از ایران کوتاه از حج
راه اندازي جستار حج در پايگاه 
اطالع رساني رهبرمعظم انقالب

پايگاه اطالع رساني رهبر معظم انقالب 
اسالمي در آستانه ذي الحجه، جستار برائت 
از مش��ركين را راه اندازي كرد.»جستار« 
با هدف بازيابي و انتش��ار مفاهيم بنيادين 
مدنظ��ر رهبر معظم انقالب اس��المي كه 
در ط��ي س��اليان مختلف ابراز ش��ده، در 

موضوعات گوناگون، منتشر مي شود.

 تازه ترين آمار از ورود حجاج
به عربستان

مس��ئوالن س��عودي در تازه تري��ن 
گزارش آم��اري خود درباره موس��م حج 
اع��الم كردن��د تا پاي��ان بيس��ت و پنجم 
ذي القع��ده، ۷۸۸ ه��زار و ۷۱۵ حاجي از 
كش��ورهاي مختلف براي اداي مناس��ك 
حج تمتع وارد سرزمين وحي شده اند كه 
عمليات ورود حجاج همچنان ادامه دارد.

 به كارگيري ۱۲۰۰ ويلچر 
در سعي و طواف

 اداره كل امور مسجدالحرام از اعطاي مجوز 
رسمي به ۱۲۰۰ نفر از ويلچرداران براي خدمت 
رساني به حجاج نيازمند در خالل سعي و طواف 

در موسم حج امسال خبر داده است.

برنامه هاي بهداشتي و تدابير 
پيشگيرانه در قبال كرونا و ابوال

اداره كل خدم��ات پزش��كي وزارت 
كش��ور عربس��تان از اج��راي ۲۰ برنامه 
بهداش��تي و انجام تدابير پيشگيرانه ضد 
كرون��ا و ابوال خبر داد.همچنين حس��ين 
الش��ريف معاون وزارت حج عربس��تان، 
در دي��دار ب��ا رئيس ش��وراي هماهنگي 
موسسات ارباب الطوايف، طرح مربوط به 

نظافت مشعر منا را بررسي كرد.

نظافت جبل النور
ش��هرداري مكه مكرمه از به كارگيري 
تيمه��اي ميدان��ي براي نظاف��ت منطقه 
جبل النور )ك��وه نور(خبر داد. اين مهم با 
توجه به اينكه اين روزها جبل النور شاهد 
حضور خيل حجاج عالقه مند به بازديد از 

غار حراء است، انجام می شود.

صراط میزان
حج، در آئينی پُ��ر راز و رمز، و در 
آميزه ی ش��گفت آوری از ُشكوه و 
خاكس��اری، و اقتدار و فروتنی، و 
حركت َو ت��الش درونی و بُرونی، 
نمادی از مبارزه و جهاد نفسانی و 
جهانی انساِن مسلمان، در راه تحقق حيات طيبه ی انسانی را در 
برابر چشم آدمی می گذارد و حجگزار را به تمرين عملِی وظائف 

بزرگ خود وادار می سازد. 
بخشی از پیام به کنگره عظیم حج 1377/12/28

الزم است برادران ايرانی، و شيعيان 
ساير كشورها از اعمال جاهالنه، كه 
موجب تفرق صفوف مسلمين است 
احتراز كنند، در جماعات اهل سنت 
حاضر شوند، از انعقاد و تشكيل نماز 

جماعات در منازل، و گذاشتن بلندگوهای مخالف رويه، اجتناب 
نمايند. و از افتادن روی قبور مطهره، و كارهايی كه گاهی مخالف 

شرع است، جداً اجتناب نمايند. 
 صحیفه امام، ج10، ص62

سرپرست حجاج ايرانی در ديدار با دومين كاروان جانبازان :

 امنيت و آسايش امروز ايران
ثمره فداكاری شهدا و جانبازان است

 حجت االسالم  والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر 
و رئيس س��ازمان حج وزي��ارت با حض��ور در هتل 
دارالرحم��ه، از نزدي��ك با دومي��ن كاروان جانبازان 

اعزامي ايران به حج ۹۳ ديدار و گفت وگو كردند.
سرپرس��ت حجاج ايراني در جمع جانبازان به 
آخرين ديدار خود با رهبر معظم انقالب اشاره كرد 
و گفت: خدمت ايشان عرض كردم كه برنامه ثابت 
ما ديدار با جانبازان عزيز و خانواده هاي  آن هاس��ت 
و ايش��ان فرمودند كه سالم من را به آن ها برسانيد 
و همين جا س��الم رهبري را به ش��ما انس��ان هاي 

برگزيده ابالغ مي كنم.
 معامله با خدا

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسك با استناد 
َرى ِمَن  َ اْش��تَ به آيه »ِإَنهّ الَلهّ
الُْمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم 
بَِأَنهّ لَُهُم الَْجَنهَّة« بيان داشت: 
شما در معامله با خدا يك بار 
پيش از اين بهشت را هديه 
گرفته اي��د و حاال بار ديگر 
آمده ايد ك��ه در اقيانوس 
رحمت خدا حضور بيابيد 
و وجودتان را شست وش��و 
بدهيد و ان شااهلل از آن بهره 
بگيرد. نماينده ولي فقيه در 
امور حج و زيارت با اشاره به 
جانبازاني كه روي تخت ها 
و ويلچر ها حضور داشتند، 
گفت: هر كس��ي در اداي 
وظيفه نس��بت ب��ه نظام، 
رهبري و م��ردم كوتاهي 
كند، اين عزيزان مي توانند 
فرداي قيامت، جلوي آن ها 
را بگيرند و بپرس��ند كه ما 
ايثاركردي��م و جانمان را 
داديم، شما براي مملكت 

چه كرديد؟
 فداكاري ايثارگران موجب سربلندي 

امروز ايران است
نماين��ده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اش��اره 
به فداكاري هاي ش��هدا و ايثارگري جانبازان، اظهار 
داش��ت: اين مجاهدت ها موجب ش��ده، ايران امروز 
س��ربلند و دنيا بدان نيازمند باشد. امروز كشورهاي 
جه��ان مرتبا ابراز مي كنن��د كه اگر اي��ران نيايد ما 
نمي توانيم در مقابله با گروه هاي تروريس��تي موفق 
ش��ويم؛ اين را چهل كشوري مي گويند كه به ادعاي 

خود مي خواهند با تروريسم مبارزه كنند.
 سفر ويژه

نماينده ولي فقيه با اشاره به اينكه اين سفر يك 
سفر ويژه اس��ت و با تمامي سفرهاي ديگر متفاوت 
است، ادامه داد: به همين شهر مدينه بنگريد، شش 
معص��وم در اين جا مدفون ان��د و هيچ كجاي ديگر 
اين گونه نيس��ت. در قبرستان بقيع حدود ۱۰ هزار 

شخصيت برجسته صدراس��الم و پس از آن در آن 
مدفون هستند.

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر با اشاره 
به اين ك��ه هيچ كس فكر نمي كرد ك��ه دين پيامبر 
اين چني��ن عالم گير ش��ود؛ روزگاري فقط پيامبر و 
حضرت علي و حض��رت خديجه در كنار خانه كعبه 
نماز جماعت سه نفره مي خواندند، گفت: مشابه   همان 
صحنه هايي كه شما داش��تيد و در ايام دفاع مقدس 
كس��ي فكر نمي كرد بتوانيم خاكمان را پس بگيريم 
و بعد اين چنين رشد كنيم. وي افزود: به جنگ هاي 
منطقه بنگريد، چند تروريس��ت به كشور ها حمله 
مي كنند و قدرت هاي ش��يطاني نمي توانند كاري از 
پيش ببرند، اما شما با ايمان و شهامتتان نگذاشتيد 
يك وجب از خاك كش��ور 

در دست ديگران بماند.
سرپرست حجاج ايران 
تاكي��د كرد: اس��تقالل ما 
از خون شهداس��ت و اين 
اس��تقالل در دنيا بي نظير 
اس��ت؛ ش��ما به رهبري 
عزي��ز بنگريد كه ت��ازه از 
تخت بيماري برخاسته اند، 
مي فرمايند كه من اين جا 
اندك��ي تفريح داش��تم و 
آن هم وقتي بود كه مقامات 
آمريكاي��ي در تلويزي��ون 
مي گفتند كه م��ا از ايران 
كمكي ب��راي مب��ارزه با 

داعش نمي خواهيم!
وي اضاف��ه كرد: رهبر 
انقالب آن ها را افشا كردند 
و فرمودن��د همين ه��ا تا 
االن چندي��ن ب��ار از م��ا 
درخواست كمك كرده اند 
و ما نپذيرفته ايم. اين يعني 
آمريكا دس��تش را دراز مي كند و ايران اسالمي آن را 
نمي پذي��رد. اين ها ثمره فداكاري ه��اي رزمندگان 
و شهداس��ت و اگر آن ها نبودند، ام��روز اين امنيت و 

آسايش فراهم نمي شد.
 خدمت به جانبازان

سرپرست حجاج ايراني در حاشيه اين ديدار و در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: جانبازان عزيز 
ما اس��وه هاي مقاومت، فداكاري و ايثار هستند و ما 
از آن ها درس مي گيري��م. وي ادامه داد: من اينجا از 
كنار مرقد پيامبر )صلي اهلل عليه وآله( از همه كساني 
كه به اين عزيزان خدمت مي كنند، تش��كر مي كنم 
و از مس��والن مي خواهم هر چق��در كه مي توانند به 
اين عزيزان كم��ك كنند؛ اين ها الگ��وي مقاومت، 
دين داري و واليت پذيري هستند. در اين بازديد كه 
با همراهي رئيس سازمان حج و زيارت صورت گرفت، 
حجت االسالم والمس��لمين قاضي عسكر با تك تك 

جانبازان از نزديك ديدار و گفت وگو كرد.
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روحانی: درباره راه های مقابله با 
تروريسم و خشونت گفتگو می كنيم

رييس جمهوری اس��المی ايران به منظور 
ش��ركت در ش��صت و نهمين مجمع عمومی 
س��ازمان ملل وارد نيويورك شد و در بدو ورود 
در فرودگاه اظهار امي��دواری كرد كه بتوان از 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
چارچوب رس��اندن صدای ملت و نظام درباره 
مسائل مهم به گوش جهانيان، بهره برداری و 
استفاده كرد. حجت االسالم حسن روحانی كه 
پيش از ظهر دوشنبه تهران را به قصد شركت 
در ش��صت و نهمين نشس��ت مجمع عمومی 
سازمان ملل ترك كرده بود، بامداد  روز گذشته 

وارد فرودگاه جان اف.كندی نيويورك شد.

آموزش و پرورش به مسائل 
اخالقی جوانان توجه كند

يك��ی از مراج��ع تقليد ش��يعيان گفت: 
آموزش و پرورش بايد در كنار امر آموزش در 
مسائل تربيتی و اخالقی دانش آموزان نيز كار 
كند كه در غير اين صورت جامعه دچار مشكل 
می شود. آيت اهلل العظمی ناصر مكارم شيرازی 
غروب دوش��نبه در ديدار مديركل و جمعی 
از مدي��ران آموزش و پرورش اس��تان به آنان 
گفت: ش��ما يكی از حساس ترين برنامه های 
كش��ور را بر دوش می كشيد. وی عنوان كرد: 
اين يكی از معجزات اسالم است كه از محيط 
جهل و در زمان جاهليت عرب برخاست و به 
باال ترين مدافع علم و دانش تبديل ش��د. اين 
مفس��ر قرآن كريم علم را مهم ترين سرمايه 
بشر دانست و افزود: بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال 
آنچه امروز از علم می گويند بر پايه آنچه اسالم 
می گويد نيست اين در حالی است كه اسالم 

برای علم محدوديت قائل نيست

واليتی: اميدواريم روحانی با 
پيروزی از نيويورک بازگردد

رييس مركز بررس��ی استراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با ابراز اميدواری نسبت 
به اينكه رييس جمهوری از سفر به نيويورك با 
دست پر بازگردد، گفت: از دكتر روحانی انتظار 
می رود، مانند سال گذشته كه از مصالح ملت 
ايران دفاع كرد، اين سفرش نيز با بركت باشد و 
با پيروزی برگردد.  علی اكبر واليتی در حاشيه 
ديدار با خالد س��ليمان جاراهلل قائم مقام وزير 
امور خارج��ه كويت در جمع خبرن��گاران در 
پاس��خ به س��وال خبرنگار ايرنا درباره اهميت 
سفر رييس جمهوری به نيويورك اظهار داشت: 
فصل كنونی، موقعيت زمانی مهم و حساسی 
بوده و فرصتی برای كشورها است كه عالوه بر 
بيان ديدگاه های جهانی خود، مالقات های دو 
جانبه نيز داشته باش��ند. واليتی افزود: بدون 
ترديد آنچه دكتر روحان��ی انجام می دهد در 
راستای ديدگاه های رهبری و بر اساس توسعه 

روابط بر پايه احترام متقابل است.

ديدار نمايندگان بعثه هاي مراجع 
تقليد با سرپرست حجاج ايراني

نمايندگان بعثه هاي مراجع تقليد با 
نماين��ده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
و سرپرست حجاج ايراني ديدار كردند.
در اين ديدارهاي جداگانه انجام ش��د، 
سيدعلي  حجت االسالم والمس��لمين 
قاضي عس��كر و نماين��دگان بعثه هاي 
مراجع تقليد، درباره مسائل مورد عالقه 
بحث و تبادل نظ��ر كردند و طرفين بر 
استفاده هر چه بيشتر و بهتر از فرصت 
حج تاكيد نمودند.نمايندگان حضرات 
آيات عظ��ام جوادي آمل��ي، حائ��ري، 
حكيم، سبحاني، سيستاني، شاهرودي، 
صافي گلپايگان��ي،  ش��بيري زنجاني، 
فياض، مكارم شيرازي، موسوي اردبيلي، 
نوري همدان��ي و وحيدخراس��اني كه 
هم اكنون در مدينه منوره حضور دارند، 

در اين ديدارها شركت داشتند.


