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توصيه های رهبرمعظم انقالب 
به زائران ايراني خانه خدا

استفاده از ادعیه و قرآن 
  از ادعي��ه و زيارات و قرآن اس��تفاده كنيد… از 
معنويت حج و بهره برداري از مفاهيم عالي ادعيه و 
زي��ارات و آيات كريمه قرآن غفل��ت نكنيد. هر چه 
مي تواني��د، از اين ذخي��ره عظيم اس��تفاده كنيد. 

ان شاءاهلل با دست پُر از اين سفر برگرديد.
۱۳۸۱/۱۰/۲۵

صرفه جويي كنید
  كساني كه حج مشرف مي شوند مي  توانند خيلي 
از اين هزينه ه��اي زائد و غيرالزم را حذف كنند، به 

قيمت غمگساري از يك برادر يا خواهر مسلمان.
۱۳۸۹/۰۷/۱۸

  بازارگ��ردي، برازن��ده زائر نيس��ت… يك 
عده  اي عط��ش بازارگردي دارن��د؛ اينها ملت 
ش��ما را، مردم ش��ما را س��بك مي كن��د؛ حيف 
اس��ت. مي روند يك جنس هاي��ي را مي خرند و 
غالباً ه��م جنس هاي بي كيفيت از كش��ورهاي 

دور دست سودجو….
۱۳۹۰ /۰۷/۱۱

  مودب ب��ه اخاق اس��امي باش��يد… ايراني 
مسلمان كه زير لواي جمهوري اسامي و حاكميت 
اسام دارد زندگي مي كند، با رفتار خود، با حركات 
خ��ود، با من��ش خود، اس��ام جمهوري اس��امي 
را معرفي كن��د؛ خود را معرفي كن��د؛ تأثير تربيت 

اسامي بر خود را نشان بدهد…
۱۳۸۸ /۰۸/۰۴ 

جانبازانشهیدانزندهاند
اميرالحاج جمهوری اسالمی ايران در ديدار با کاروان جانبازان:

نماين��ده ولي فقي��ه در امور حج و زي��ارت كه در جمع جانب��ازان در مدينه 
منوره س��خن مي گفت جانب��ازان را »ش��هيدان زن��ده« ناميد.در اي��ن ديدار 
حجت االسام والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر و آقاي مهندس سعيد اوحدي 
با تك ت��ك زائران جانباز ديدار و گفت وگو كردند. آن ها در اين گفت و ش��نودها 
از وضعيت خدمت رس��اني به زائران جانباز مطلع ش��ده و دستورات الزم جهت 
ارتقاي خدمت رساني ارائه كردند. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اشاره به 
ضرورت خدمت گزاري به جانبازان گفت: همه ساله، چندين ماه قبل از برگزاري 
حج تمتع جلس��ات برنامه ريزي مربوط به حضور عزيزان جانباز برگزار ش��ده و 
توصيه ما به برادران بنياد همواره اين بوده است كه همگي بايد تاش كنيم تا حج 
اين شهيدان زنده با مشكات كمتري برگزار شود. نماينده ولي فقيه همچنين 
از همس��ران جانبازان قدرداني و اضافه كرد: همسران جانبازان با عشق و درد 

زندگي مي كنند و ما همواره شرمنده اين عزيزان هستيم.
در انتهاي اين بازديد، حجت االسام والمسلمين قاضي عسكر در گفت وگويي 
كوتاه با خبرنگاران درباره اين ديدار گفت: ما به اين جا كه مي آييم پيام مي گيرم، 
پيام نمي دهيم، چرا كه همه ساله وقتي بنده خدمت جانبازان مي رسم آن ها مرتبا 

مي گويند كه اين پيام را به رهبر گرانقدرمان بدهيد كه ما تا آخر ايستاده ايم.
وي افزود: اين جانبازان در راه خدا ايثار كرده اند و توقع شان نيز از ما اين است 
كه در راه رهبري و اس��ام حركت كنيم و آن چه را كه اين ها آرزويش داش��ته و 
سامتي شان را فداي آن  كرده اند، پي بگيريم و محقق سازيم. كاروان جانبازان با 

38 عضو جانباز، چهارشنبه هفته گذشته وارد مدينه منوره شده است.
ديدار رئیس بعثه حج الجزاير با سرپرست حجاج ايرانی

همچني��ن احمد س��عيد، رئي��س بعثه ح��ج الجزاي��ر در مدينه منوره با 
اميرالحاج ايران دي��دار و گفت وگو كرد. در اين دي��دار كه در قصرالدخيل و 
به ميزباني هيات ايراني برگزار شده بود، حجت االسام والمسلمين سيدعلي 

قاضي عس��كر ضمن خوش آمدگويي به رئيس و اعضاي بعثه الجزاير، روابط 
ميان دو كشور را خوب و صميمانه توصيف كرد.

سرپرس��ت حجاج اي��ران به خاط��ره ديدار خ��ود با عبد العزي��ز بوتفليقه، 
رئيس جمهور الجزاير در ش��هريور سال 8۹ اشاره و اضافه كرد: جمهوري الجزاير 
داراي س��ابقه مبارزه با استعمارگران بوده و همين امر موجبات توسعه روزافزون 

روابط دوكشور را فراهم آورده است.
بررسي اوضاع جهان اسام در ماه هاي گذشته موضوع ديگري بود كه از سوي 
حجت االسام والمسلمين قاضي عس��كر مورد توجه قرار گرفت؛ وي در همين 
زمينه اظهار داش��ت: حمات وحشيانه صهيونيس��ت ها به مردم بي دفاع غزه و 
پيروزي قهرمانانه آنان با دست هاي خالي از جمله حوادث تلخ و شيريني بود كه 
بر امت اس��امي گذشت. اميرالحاج ايران تاكيد كرد كه اين پيروزي بارديگر اين 
فرمايش امام خميني )ره( را به اثبات رساند كه قدرت هاي شيطاني، طبل هاي تو 

خالي اي هستند كه با مقاومت مي توان آن ها را در هم شكست.
نماينده ولي فقيه با يادآوري ديدار س��ال گذشته خويش با نمايندگان بعثه 
الجزاير گفت: امروز پشت صحنه حركت هاي تندروانه تكفيري ها روشن شده و 
هياري كلينتون وزير خارجه سابق آمريكا در خاطرات خود نوشته است داعش را 
ما بوجود آورده ايم،تا براي تجزيه برخي كشورهاي منطقه از آن ها استفاده كنيم. 
وي با انتقاد از عملكرد حاميان تروريست ادامه داد: حاال همان ها كه تروريست ها 
را به وج��ود آورده اند، به خطر آنان گرفتار ش��ده و در صدد مقابله با تكفيري ها بر 
آمده اند. آقاي احمد س��عيد رئيس بعثه حج الجزاي��ر در مدينه منوره هم در اين 
جلسه گفت: با وجود توطئه هاي مختلف دشمنان اسام، ايران و الجزاير به اسام 
واقعي كه اسام رحمت و محبت است پايبند هستند. وي افزود: حج نماد اصلي 
ايجاد امت اسامي است و مسلمانان بايد از اين فرصت براي تحكيم روابط خود به 

بهترين شكل ممكن استفاده كنند.

پیروان امام سجاد،  خادمان حجاج
در آش�پزخانه موده النور ك�ه فقط براي زائران م�رد ايراني غذا توزيع 
مي كند،  پيرمردي ايستاده كه از اهالي اصفهان است. لباس هايش به زائران 
نمي ماند، اما كاله مخصوص آش�پزها را بر س�ر گذاشته و دست كش هاي 
پالس�تيكي دارد و در حال چيدن دورچين شام است. مسوول آشپزخانه 
مي گويد كه اين آقا زائر اس�ت و از سه ش�نبه پيش تا امروز همه ناهارها و 
شام ها بدين جا آمده و به ما كمك كرده است. اميرالحاج ايران خم مي شود 
و سر پيرمرد را مي بوسد و مي گويد: پيروان امام سجاد )عليه السالم( حتما 
به ايشان تاسي مي كنند و خادم ضيوف الرحمن هستند. يكي از خدمه بيت 
كوتاهي را با آواز مي خواند و صلوات، پايان بخش اين ديدار صميمانه است.

رييس س��تاد مدينه منوره، از حضور اعزام ۱۶ هزار و 
۴۵۶ زائر ايراني در مدينه منوره خبر داد و اظهار داشت: از 
ابت��داي عمليات حج ۱8۵۹۷ نفر از زائران ايراني در قالب 
۵۵ پرواز به س��رزمين وحي اعزام شده اند و در روز جاري 

نيز ۲۱۴۱ زائر با ۷ پرواز به مدينه آمدند.
نص��راهلل فرهمند  گفت: هم اكنون ۱۶ هزار و ۴۵۶ زائر 
ايراني در مدينه منوره حضور دارند كه اين باال ترين ميزان 

حضور زائ��ران در عمليات تمتع امس��ال و در مدينه قبل 
اس��ت. همچنين در همين روز دو هزار و ۱۴۱ زائر ايراني 
نيز از مسجد شجره راهي مس��جدالحرام شده اند. رييس 
ستاد مدينه منوره، گفت: از ابتداي عمليات حج ۱8۵۹۷ 
نفر از زائران ايراني در قالب ۵۵ پرواز تا پايان روز گذش��ته 
به س��رزمين وحي اع��زام ش��ده اند و در روز ج��اري نيز 

۲۱۴۱ زائر با ۷ پرواز به مدينه آمدند.

تعداد زائران 
مدينه منوره به 
باالترين میزان 
خود رسید
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مهن��دس اوح��دي ب��راي تقدير از آش��پزها به 
آش��پزخانه هاي زين و دخيل رف��ت و اعام كرد: در 
بازديدهايي كه از زائرين در هنگام صرف ناهار داشتم 
حتي يك نفر از كيفيت غ��ذا اعتراض نكرد و تمامي 
زائرين باالتف��اق ابراز رضاي��ت مي كردند. مهندس 
س��عيد اوحدي، رييس س��ازمان حج و زيارت، براي 
تقدير از خدمات خوب آش��پزهاي مستقر در مدينه 

منوره به آشپزخانه هاي مركزي زين و دخيل رفت.
مهندس اوحدي در اين ديدار خطاب به آشپزهايي 
كه مشغول پخت غذا بودند گفت: در بازديدهايي كه 
از زائرين در هنگام صرف ناهار داش��تم حتي يك نفر 
از كيفيت غذا اعتراض نكرد و تمامي زائرين باالتفاق 
ابراز رضايت مي كردند. رييس س��ازمان حج و زيارت 
از اين خادمين تش��كر كرد و افزود: مطمئن باش��يد 
تاشهاي شما عزيزان كه براي رضايت خاطر زائرين 
و حجاج صورت مي گيرد اجر بس��يار عظيمي در نزد 
خدا و اهل بيت معصومين )ع( دارد. حسين صمدي 
مدير آشپزخانه زين گفت: آشپزهايي كه در خدمت 
زائرين هستند از بهترين و توانمند ترين سرآشپزها 
هستند. به عنوان مثال ديروز ۵ آشپز ۱۵ هزار و پانصد 
خورش��ت براي ناهار پخت كردند و ۷ آشپز در عرض 

۴ ساعت 8 هزار سيخ كباب را آماده كردند.
وي با اشاره به اينكه نمك مورد استفاده ما متبرك 
به نمك آستانه حضرت معصومه )س( است، ضمن 
ابراز رضايت از اقام تداركاتي ايراني تصريح كرد: در 
سال گذش��ته به عنوان مثال لپه ها از پاكستان بود و 
پخت خوبي نداشت اما به طور مثال امسال لوبيا قرمز 
از خمين است و كيفيت بسيار خوبي دارد. گوشت هم 
كه فقط گوشت تازه استفاده ميشود. ساير اقام هم 

در حال حاضر از بهترين مواد استفاده مي شود و همه 
اينها در كيفيت غذا نقش مهمي ايفا مي كند. در ادامه 
اين بازديد رئيس سازمان حج و زيارت به آشپزخانه 
دخيل رفت و از روند پخت غذا در اين آش��پزخانه نيز 

بازديد كرد.
عليرضا رضايي مدير آش��پزخانه دخيل مدينه 
در خص��وص اس��تفاده از دس��تگاه هاي م��درن در 
آش��پزخانه هاي مركزي گفت: دستگاههاي پخت 
مورد اس��تفاده دس��تگاههاي مكانيزه است. گاهي 
در موس��م عمره ۷۰ هزار سيخ كباب بايد پخت شود 
كه به صورت سنتي نمي شود اقدام كرد. دستگاهي 
براي پخ��ت كباب ب��ا الگوي دس��تگاههاي پخت 
پيتزاي ايتاليا آماده ش��د و حدود ۶۰ دستگاه از اين 
كباب پزهاي مكانيزه وارد عربس��تان ش��ده اس��ت. 
با حرارت غير مس��تقيم كه از پايي��ن و باال به كباب 
مي خورد هر س��اعت مي توان ۱۵۰۰ جوجه را با هر 
دستگاه طبخ كرد. رييس سازمان حج و زيارت ضمن 
تقدير از زحمات و تاشهاي اين مجموعه خاطرنشان 
ك��رد: در فراگيري علم و آموزش نبايد انحصار طلبي 
وجود داشته باشد. بايد از سيستم هاي پيشرفته ساير 
كشورها بهره برداري كنيم و حتي براي استفاده بهينه 
از ني��روي متخصص و صرفه جوي��ي در اعزام نيرو از 
متخصصين خارجي نيز در آش��پزخانه ها استفاده 
كنيم. وي افزود: خوش��بختانه سيستم طبخ غذا هر 
ساله ارتقاء پيدا مي كند كه با نگاه علمي به اين مسأله 
مي توان بر رشد كيفي طبخ غذا افزود.گفتني است، 
آشپزخانه زين با ۱۹ آشپز روزانه حدود ۱۵ هزار غذا 
و آشپزخانه دخيل با ۲۹ آشپز روزانه حدود ۲3 هزار 

غذا طبخ مي كنند.

خبر کوتاه خبر کوتاه

حجاج عراقي از پرداخت 
عوارض معاف شدند

مس��ئوالن عراقي اعام كردند آن دس��ته از 
حجاج ك��ه از طريق ف��رودگاه بين المللي نجف 
اش��رف اع��زام مي ش��وند، از پرداخ��ت عوارض 
خروجي معاف ش��دند.بر اس��اس اين گزارش، 
شوراي استان نجف اشرف تصميم به لغو دريافت 
عوارض خروجي از حجاج بيت اهلل الحرامي گرفت 
كه از طريق فرودگاه نجف به س��رزمين مقدس 
وحي و با هواپيمايي ملي عراق س��فر مي كنند.
رحيم الخفاجي مدير اطاع رساني فرودگاه نجف 
اشرف گفت هياتي به نمايندگي از رئيس شوراي 
استان و برخي اعضا با هدف اطاع يافتن از روند 
خدمات رساني و تس��هياتي كه به مسافران به 
ويژه حجاج بي��ت اهلل الحرام ارائه مي ش��ود، از 
ف��رودگاه بازديد كردند.وي افزود در جريان اين 
بازديد، توافق ش��د تا حجاجي كه با هواپيمايي 
عراق و از طريق فرودگاه نجف اعزام مي شوند، از 

پرداخت عوارض خروجي معاف شوند.

 برنامه هاي رسانه ملي
در ايام حج اعالم شد

زمان پخ��ش برنامه هاي امور حج و زيارت 
صدا و س��يما از مدينه من��وره و مكه مكرمه از 
س��وي صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران 
اعام شد. براساس اين گزارش، ساعات پخش 
ويژه برنامه هاي موسم حج از شبكه هاي سيما 
به شرح ذيل اعام ش��د: برنامه روضه رضوان 
دوش��نبه ها س��اعت ۱۹ و پنجشنبه ها ساعت 
۱۷ از شبكه ۲ سيما پخش مي شود.همچنين 
برنامه روضه رضوان س��ه ش��نبه ها و جمعه ها 
ساعت ۲۰ از شبكه قرآن و معارف سيما پخش 
خواهد ش��د.بينندگان عزيز مي توانند برنامه 
حلقه هاي توس��ل را دوشنبه ها و پنجشنبه ها 
س��اعت ۲۰ از ش��بكه قرآن و معارف س��يما 
مش��اهده كنند.برنامه ب��ا كاروان ش��نبه ها، 
دوش��نبه ها و چهارشنبه ها س��اعت ۱۴:3۰ از 
ش��بكه ۱ س��يما براي مخاطبان اين شبكه به 

نمايش گذاشته مي شود.

صراط میزان
 حج جائی است كه مسلمانها از همه ی 
دنيای اسام در آنجا جمع می شوند. 
فرهنگهای مختلف، نژادهای مختلف، 
زبانهای مختلف، صنوف لغات و لحنها 
و لهجه های گوناگون - به تعبير امام 
حسين )عليه الّسام( در دعای مبارك عرفه - همه در آنجا مجتمعند، 
متفقند. اين وحدت كه شكل جسمانی و مادی آن در اجتماعات بزرگ 
حج ديده ميشود، بايد عمق پيدا كند؛ همه احساس كنند كه در مقابل 

يك خطر قرار دارند، در مقابل يك دشمن قرار دارند

فريضۀ ح��ج از بزرگترين كنگره های 
جهان اس��ام اس��ت، حجاج محترم 
جهان را دور هم گرد آوريد، در مصالح 
اس��ام و مشكات مس��لمين تبادل 
نظر فرمائيد، و در حل مشكات و راه 

رس��يدن به آرمان مقدس اس��ام، تصميمات الزم اتخاذ نمائيد، و 
راه ه��ای اتحاد همۀ طوايف و مذاهب اس��امی را بررس��ی كنيد، و 
در امور سياس��ی مش��ترك بين همه طوايف، مشكاتی را كه برای 

مسلمين پيش آمده است، چاره انديشی نمائيد.

گزارش مديران آشپزخانه ها به مهندس اوحدی 

 موضوع تغذيه
پیچیدگي هاي فراواني دارد

در قسمت اول اين گفت وگو دكتر مرعشي درباره روند راه اندازي  بخش
بيمارس�تان جديد مدينه و فعاليت س�اير بخش هاي پزشكي اين دوم 

ش�هر توضيح داد. در قس�مت دوم و پايان�ي موضوعات مختلفي 
نظير بيماري هاي اپيدمي، تغذيه و... مورد بررسي قرار گرفته اند.

در سال هاي پيش موضوع آنفلونزا، بهار 
امس�ال كورونا و پيش از موسم تمتع ايبوال 
مطرح ش�د. آيا تدبير خاص�ي در قبال اين 

وضعيت در نظر گرفته شده است؟
هر س��اله موضوع بيماري هاي اپيدمي وجود 
دارد و خوش��بختانه در مواردي اي��ن بيماري ها 

جنبه فصلي داشته، مانند كورونا.
كه در بهار امسال به شدت كاهش پيدا كرد.

بل��ه. از ۱۹ تيرم��اه تا امروز تنه��ا چهار مورد 
جديد در عربس��تان ثبت ش��ده كه هيچ كدام در 
مكه و مدينه نبوده اس��ت و نشان مي دهد كه آن 
شرايط قبلي، عبور كرده است. بحث ايبوال خاص 
غرب آفريقا و به ويژه كشورهاي گينه، سيرالئون 
و ليبرياس��ت. عربس��تان ه��م ورود زائران غرب 
آفريقا را بدين كشور ممنوع كرده است. دو مورد 
تبي در عربس��تان گزارش ش��د كه تصور مي شد 
ايبوالس��ت، اما خوش بختانه با آزمايش هايي كه 
س��ازمان بهداش��ت جهاني انجام داد، معلوم شد 
كه اين موارد ايبوال نيستند. با اين همه در زمينه 
ايبوال، جزوات الزم و دوره هاي آموزش��ي مرتبط 
براي پزشكان حج برگزار شده و يك سمينار سه 
روزه در زمينه وضع ايبوال در جده بناست برگزار 

شود كه ما هم در آن حضور خواهيم داشت.
اين يك برنامه جهاني بوده؟

خير. اين برنامه به ط��ور خاص براي وضعيت 
عربستان در موسم حج برگزار مي شود.

تص�ور زائران اي�ن بود كه در ب�دو ورود 
كنترل هاي مختصر پزشكي حتما در مورد 

همه در حال اجرا شدن است.
به دلي��ل حساس��يت هايي ك��ه وج��ود دارد 
اين موضوع هميش��گي اس��ت، اما امسال به نظر 
پررنگ تر هم مي آمد، كارت هاي واكسيناس��يون 
چك مي شد و به كساني كه كارت نداشتند، دارو 
داده مي ش��د و... كه نش��ان دهنده توجه سيستم 

بهداشتي عربستان بدين موضوع است.
ام�ا ظاهرا خيلي عالقه من�د به تبليغات 

محيطي درباره اين موضوع نيستند.

شايد علت اين باشد كه نمي خواهند موضوع 
را بيش از اندازه داغ نكنند.

در مورد چند نفر در حج امس�ال ش�امل 
عدم استطاعت شدند؟

كا ۲۵ نف��ر. در واقع اين ه��ا از ميان افرادي 
هس��تند كه پ��س از بررس��ي كميس��يون، عدم 

استطاعت اعام شده است.
در موضوع تغذيه چندي پيش اعالم شد 
كه امسال دم نوش هاي گياهي ميان زائران 

توزيع خواهد شد.
در درمانگاه ه��ا اي��ن موضوع انجام ش��ده اما 
براي كل زائ��ران برنامه ريزي ه��اي الزم صورت 
گرفت، هرچن��د به دليل محدوديت زماني امكان 

اجرايي شدن اين بحث فراهم نشد.
هي�ات پزش�كي در ام�ور تغذي�ه چ�ه 

جايگاهي دارد؟
در امور تغذيه س��ازمان، يك��ي از اعضا هيات 
پزشكي اس��ت كه تركيب اعضاي شورا متشكل 
از متخصصي��ن داخل و خارج س��ازمان از جمله 
چهره هاي دانشگاهي است. اما واقعا بحث تغذيه 
داراي پيچيدگي هاي بسياري است، همچنان كه 
مثا براي كاس��تن يك وعده از توزيع نوشيدني 
گازدار، بررس��ي هاي متعددي در س��ال گذشته 

انجام شد.
شايد مثال يك راه حل مخيركردن زائران 

در انتخاب غذا و نوشيدني باشد.
بله و از آن مهم تر فرهنگ سازي در اين زمينه 
اس��ت، چرا كه ما در روند عادي زندگي هاي خود 
نه اين ميزان از غذاي گوش��تي يا سرخ كردني را 

مصرف مي كنيم و نه اين همه نوشابه گازدار.
از ظرفيت روحاني�ون كاروان ها هم بايد 

در اين مسير استفاده كرد.
دقيقا همين گونه اس��ت؛ گفته ه��اي آقايان 
روحان��ي تاثير متفاوتي از آموزش هاي پزش��كي 
دارد و در عم��ل هم ما اين را احس��اس كرده ايم. 
به همين منظور به پزشكان اكيدا توصيه شده كه 

از اين ظرفيت بهره  كامل را ببرند.

رئيس هيات پزشكي در گفت وگو با پايگاه اطالع رسانی حج

خبرنامه
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