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خبر کوتاه

كوچك ترين زائر تمتع ۹۳ 
مادرعسل یزدانی میگوید كه دخترش هنگام ثبت نام تمتع،چهارماهه بوده و آن ها 
تصمیم گرفته اند كه هر دو فرزندش��ان را ثبت نام كنند تا همواره با هم به س��فرهاي 
زیارتي بروند. او چنین نیتي را در روز عرفه كرده اس��ت و از آن وقت، ۹ سال مي گذرد.  
عسل یزدانی از كاروان ۱۳۰۲۷ شاهین شهر و میمه به مدینه منوره مشرف شده، همراه 
پدر، مادر و برادر هفده ساله اش. كوچك ترین زائر ایراني كه متولد ۹ مرداد ۸۴ است و در 

سال جدید تحصیلي به كالس چهارم دبستان مهرگان شاهین شهر مي رود.

 مهندس اوحدي
وارد مكه مكرمه شد

مهن��دس س��عید اوح��دي، ریی��س 
س��ازمان حج وزیارت كه هفته گذش��ته 
به همراهي حجت االس��الم والمس��لمین 
نماین��ده  عس��كر،  قاض��ي  س��یدعلي 
ولي فقی��ه در ام��ور حج وزی��ارت عازم 
مدینه منوره ش��ده بود، پس از پنج روز 
اقامت در مدینه منوره،  عازم مكه مكرمه 

شد.
ای��ن گ��زارش حاك��ي اس��ت، رئیس 
س��ازمان ح��ج و زی��ارت براي بررس��ي 
مك��ه  س��تادي  نیروه��اي  فعالیته��اي 
مكرم��ه، وارد ای��ن ش��هر ش��د وم��ورد 
اس��تقبال مسئولین س��تادي مكه مكرمه 

در هتل دارهادي قرار گرفت.

رهنمود
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خبرنامه

93

توصيه های رهبرمعظم انقالب 
به زائران ايراني خانه خدا

با محبت رفتار كنيد
  ارتباطات با برادران مسلمان در دنیاي اسالم باید در این 
مركز مهم احیا شود. ارتباطات، ارتباطات دولت  ها نیست. 
ارتباطات دولت ها، ارتباطات رسمي است، ارتباطات زباني 
اس��ت، براي مسائل دیگري اس��ت. ارتباط بین آحاد امت 

اسالمي، ارتباط قلبي است…. ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
  ادامه داشتن حال خوب حج… بعد از آنكه رفتید آنجا بهره 
گرفتید، براي خودتان ذخیره درست كردید و برگشتید، سعي 
كنید در حفظ آن ذخایر. در طول س��فر مب��ارك حج عادت 
ش��ده- و چقدر عادت خوبي اس��ت- كه حجاج تالوت قرآن 
مي كنن��د مكرر در مكرر؛ بعضي ها ی��ك ختم قرآن در مدینه 
تالوت مي كنند، بعد مي آیند مك��ه، یك ختم یا ۲ختم قرآن 
در مكه تالوت مي كنند؛ این ع��ادت را ادامه بدهید. بعضي ها 
كه اهل تهجد و نماز شب نیس��تند، در حج تهجد را آزمایش 

مي كنند…این را ادامه بدهید، نگه دارید. ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
  اعمال را دس��ته جمعي انجام دهی��د… اگر اجتماع 
معنا نداشت، دیگر »ایام معلومات« الزم نبود. مي گفتند: 
»هركس، در هر وقت از س��ال توانست به مكه برود.« مگر 
نمي شد؟ ! اینكه گفتند »یك جا جمع شوید«، براي همین 
چیزهاست. براي این است كه ذكر خدا هم دسته  جمعي 
گفته ش��ود. اعتصام به حبل پروردگار هم دس��ته جمعي 
صورت گیرد. مي فرماید: »واعتصموا بحبل اهلل جمیعا« و 

نه »فرادا«. مسئله این است! ۱۳۷۳/۰۱/۳۱
  شركت در نمازهاي اهل سنت… اینقدر ما در روایات در 
ثواب شركت در نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه )علیهم 
السالم( داریم كه روایت دارد كه در مسجدالحرام پشت سر اینها 
نماز بخوانید، مثل اینكه پشت سر پیغمبر)ص( نماز خوانده اید. 
این معنایش چیست؟ معلوم است كه امام صادق)ع( نماز آن 
امام جماعت را با نماز پیامبر)ص( مقایسه نمي  كند. مقایسه 
با نماز یك پیرو خودش هم نمي كند، اما مي گوید پشت سر او 
نماز بخوانید. این یعني چه؟ این نمایش وحدت است. عمال 

وحدت را نشان بدهید….۱۳۸۸/۰۸/۰۴

آخرین اخبار ازخدمات پزشکی به زائران ایرانی 
رییس مركز پزش��كي حج و زیارت جمعیت ه��الل احمر جمهوري 
اس��المي ایران در بازدی��د از مراكز پزش��كي ایران در مدین��ه منوره از 
فعالیت، ۲۷ مطب و دو درمان��گاه تخصصي در مدینه منوره جهت ارائه 

خدمات رایگان به زائران خبر داد.
دكتر سید علي مرعشي رییس مركز پزشكي حج و زیارت در بازید از 
مطب ها و درمانگاههاي مدینه منوره از فعالیت ۷۳ پزش��ك، ۲۶ مطب و 

۲ درمانگاه تخصصي در مدینه منوره خبر داد.
وي اش��اره كرد: تمهیدات پیش بیني شده، مانند شناسنامه درماني 
هتل ها و تعیین پزش��ك س��رگروه براي هر مجموع��ه )هتل ها( جهت 
هماهنگ��ي، برنامه ریزي ارائ��ه خدمات ۲۴ س��اعته در مطب ها كمك 
موثري در بهبود فعالیت و ارائه خدمات س��المتي ب��ه زائرین در مدینه 
منوره نموده است. در هر یك از هتل ها كه چندین كاروان در آن مستقر 
هستند مطبي دایر و چندین پزش��ك در گردش، در آنها حضور دارند و 
به صورت ۲۴ س��اعته خدمات خود را در م��دت حضور حجاج در مدینه 
ارائه مي دهن��د كه تمام امكانات الزم را در این مطب ها تعبیه كرده ایم و 
داروهاي مورد نیاز، كیف معاینات كه پزش��كان كاروان آن را داشتند نیز 

در اختیار این پزشكان هست.
 انجام ۴۰۰۰ ويزيت تخصصي

و ۱۰۰ بازديد بهداشتي در مدينه منوره
دكتر عادل مقصودي معاون حج و عمره مركز پزشكي حج و زیارت، 
نی��ز در بازید از مطب ه��ا و درمانگاههاي مدینه من��وره از انجام نزدیك 
ب��ه ۴۰۰۰ ویزیت تخصص��ي و انجام نزذیك به ۱۰۰ بازدید بهداش��تي 

كارشناسان بهداشتي در هتل هاي مدینه منوره خبر داد.
وي با اش��اره به این موضوع ك��ه نزدیك به ۷۰ درص��د مراجعین را 
زنان تشكیل مي دهند اش��اره كرد، بیشتر مراجعات انجام شده به دلیل 
س��رماخوردگي بوده اس��ت. مقصودي ادامه داد: اقدامات و توصیه هاي 
بهداشتي و پیش��گیرانه اي ارائه ش��ده و دراختیار زائران نیز قرار دارد و 
بیش��تر آنها همان توصیه هاي مربوط در مورد رعایت بهداش��ت فردي 
اس��ت و با رعایت نكاتي مانند پرهیز از خستگي و قرار گرفتن در معرض 

باد كولر از مهم ترین اقدامات پیشگیري است.
 آغاز انتقال نخستين گروه درماني

از جده و آمادگي كامل بيمارستان مكه
دكتر فاضل ش��یرخاني مدی��ر بیمارس��تان مدینه من��وره از اعزام 

نخستین گروه كادر درماني از جده به سمت مكه مكرمه خبر داد.
وي افزود: با تالش ش��بانه روزي گروههاي درماني بیمارس��تان مكه 
مكرم��ه هم اكنون آمادگي كامل در ارائه خدمات به زائرین مكه مكرمه را 
دارا مي باشد و بخش هاي مختلف بیمارستان با همه تجهیزات و امكانات 

خود و پزشكان در همۀ حوزه ها و تخصص ها حضور خواهند داشت.
دكت��ر ش��یرخاني با بی��ان اینك��ه به عل��ت نزدیك ش��دن ایام حج 
به تابس��تان، گرمازدگي زائران یكي از مواردي اس��ت ك��ه مورد توجه 
اس��ت، گفت: به زائران توصیه ش��ده كه اگر بیم��اري زمینه اي همچون 
فش��ارخون، دیابت یا بیماري قلبي دارن��د، اعمال خود را صبح ها تا قبل 
از س��اعت ۱۰ انجام دهند و اعمال مس��تحبي را نیز به بعد از ساعت پنج 

عصر موكول كنند.



بخش هاي جدیدي از مسجدالحرام 
بهره برداري شد
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ریی��س كل امور حرمین ش��ریفین، ش��یخ 
عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس به عكاظ گفت: 
طبقات همكف و اول و میان طبقات به میزان ۱۰۰ 

درصد آماده و به روي حجاج باز شده است.
السدیس افزود: مجموع كل فضاهاي اضافه 
شده به مسجدالحرام در خالل موسم حج امسال، 
۱۶۷ هزار و ۷۸۴ متر مربع است كه در چارچوب 
طرح ملك عبداهلل براي توس��عه حرم قرار دارد و 
مس��احت صحن هاي اطراف كه در موس��م حج 
امس��ال مورد بهره برداري قرار مي گیرد، هم به 

۱۱۸ هزار و ۷۹۰ متر مربع مي رسد.
وي اظه��ار داش��ت: از مهمترین طرح هاي 
اجرای��ي در مس��جدالحرام كه در موس��م حج 
امسال از آن بهره برداري مي شود، طرح توسعه 
مس��جدالحرام و صح��ن هاي ش��مالي و طرح 

افزایش ظرفیت صحن طواف است.
السدیس درباره طرح افزایش ظرفیت صحن 
طواف گفت: از مرحله نخست »صفا- فتح« بهره 
برداري خواهد شد به طوري كه از صحن زیرزمین، 

طبقه همكف، اول و ب��ام و در مرحله دوم »فتح-
عمره« از طبقه صحن زیرزمین و طبقه همكف و 
بام بهره برداري خواهد شد. وي خاطر نشان كرد: 
همچنین از مطاف موقت در طبق��ات اول و دوم 
آن در فضایي به مس��احت پنج ه��زار و ۷۴۸ متر 
مربع است، بهره برداري خواهد شد تا تعداد طواف 
كنندگان به هفت هزار نفر در هر س��اعت برسد و 

فضا براي حدود ۹ هزار زائر فراهم شود.
السدیس افزود: همچنین از پل صحن شرقي 
م��وازي دیوارهاي كاخ الصفا )از كاخ هاي ش��اه 
عربستان كه چس��بیده به مسجدالحرام است( 
بهره داري مي ش��ود كه از ابتداي سمت شرقي 
)میدان نقل جمعي( مسعي، طبقه اول از سمت 
صفا و در سمت جنوبي در طبقه اول باالي باب 
حنی��ن و با پله��اي برقي اجیاد و پ��ل اجیاد در 
صحن جنوبي متصل است. السدیس همچنین 
از آم��اده ش��دن بی��ش از ۱۰ هزار س��رویس 
بهداش��تي در صحنهاي اطراف مسجدالحرام و 

هزاران وضوخانه و… خبر داد.
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ديدار نماينده ولي فقيه با 
زائران انوار و محمديه الزهراء

انوار و محمدیه الزهراء، پنجمین اماكان 
اقامتي زائ��ران ایراني بودند كه مورد بازدید 
قرار گرفتند. این دو اقامت گاه كه در منطقه 
ی��ك س��تاد مدینه منوره واقع ش��ده اند، به 
ترتیب داراي ۳۵۰ و ۳۸۰ زائر هس��تند كه 
از خراس��ان رضوي، ته��ران و مازن��دران به 
این ش��هر س��فر كرده اند. نماینده ولي فقیه 
و رئی��س س��ازمان حج و زی��ارت،   به دیدار 
این اماك��ن اقامت��ي رفتن��د و از نزدیك با 
حاجیان مس��تقر در این هتل ها، گفت وگو 
كردند. حجت االسالم والمسلمین سیدعلي 
قاضي عس��كر و مهن��دس س��عید اوحدي 
همچین ب��ا حضور در آش��پزخانه هاي این 
دو اقامت گاه، روند خدمت رس��اني به زائران 
را بررس��ي كردند. تا پیش از این امیرالحاج 
ایران از هتل ه��اي منارالمدینه، خیرالزهرا، 

دارالرحمه و موده الواحه، بازدید كرده بود.

پخش زنده اذان از مدينه منوره
با اس��تقرار كادر اعزامي سازمان صدا و س��یماي جمهوري اسالمي ایران در سرزمین وحي، اذان 
ظه��ر و مغرب به صورت زن��ده از رادیوهاي قرآن و معارف پخش مي ش��ود، همچنین رس��انه ملي 
برنامه هاي مختلفي را در این ایام از ش��بكه هاي س��یما برگزار مي كند.عالوه ب��ر این در برنامه هاي 
مختلف ش��بكه هاي رادیویي نیز آیتم هاي متعددي به تولیدات مدینه منوره اختصاص یافته است. 
روضه رضوان در شبكه دو، حلقه توسل در شبكه قرآن و باكاروان در شبكه اول كه هر كدام دو بار در 
یك هفته منتش��ر مي شوند، از جمله تولیدات تلویزیوني امور حج و زیارت صدا و سیماست.از جمله 
واحدهاي دیگر فعال صدا و سیما در مدینه منوره باید به خبرنگاران شبكه خبر و واحد مركزي خبر 

هم اشاره كرد كه در زمینه اطالع رساني از وضعیت زائران ایران فعالیت مي كنند.

 ۱8درصد زائران ايران
به پزشك مراجعه كرده اند

در  ایران��ي  زائ��ر   ۳۴۰۰ تاكن��ون 
درمانگاه ه��اي مركز پزش��كي حج ویزیت 
ش��ده اند. دكتر س��یدعلي مرعش��ي ضمن 
اعالم این خبر افزود: این ویزیت ها ش��امل 
كل مواردي عمومي و تخصصي است. طبق 
آمار ها ۱۸ ه��زار و ۵۹۷ زائر به مدینه منوره 
وارد ش��ده اند كه با این حس��اب حدود ۱۸ 
درصد آن ه��ا به مراك��ز پزش��كي مراجعه 
كرده اند. رئیس مركز پزش��كي حج و زیارت 
هالل احم��ر جمهوري اس��المي همچنین 
به تعداد بیماران بس��تري ایران اشاره كرد 
و گفت كه تا ش��نبه ش��ب دو نفر بس��تري 
ش��ده اند. وي ضمن تاكید ب��ر توصیه هاي 
همیش��گي مبني بر رعایت بهداشت فردي 
تاكید كرد كه به لطف خدا تاكنون وضعیت 
خاصي در موضوع س��المت زائ��ران ایجاد 

نشده است.

صراط میزان
ق��رآن اعمال حج را»ش��عائر« 
می نامد. این بدان معنی اس��ت 
ك��ه اینها فقط عمل��ی فردی و 
ب��رای ادای تكلیفی ش��خصی 
نیس��ت، بلكه نشانه یی است تا 
برانگیزاننده ی شعور و معرفت انسان به چیزی باشد كه این 

عمل، عالمت و نشانه ی آن است.
پیام به کنگره عظیم حج   ۱۳۷۴/۰2/25

آقای��ان روحانی��ون كاروانه��ا به 
م��ردم بگویند: در امور سیاس��ی 
و اجتماعی خیلی منظم باش��ند، 
از جانب خود كاری ننمایند، این 
كه هر كس هر چه بخواهد بكند، 

هرج و مرج می ش��ود، باید تمام كارها در كاروان براس��اس 
میزان و برنامه صورت پذیرد.

 صحیفه امام، ج۱6، ص۴۳۰

رييس كل امور حرمين شريفين اعالم كرد

 اظهار رضايت مردم
از روحانيون كاروان ها 

دکت�ر  والمس�لمین  حجت االس�ام  بخش
مظلومي مي گويد: میزان رضايت مردم اول

ازجلس�ات و روحانی�ون کاروان ها در 
س�ال هاي اخیر حدود ۹6 درصد بوده اس�ت. اين در 
ش�رايطي اس�ت ک�ه س�اير ابزار ه�ا و محص�والت 
اطاع رساني افزايش چشم گیري يافته اند، اما اعتماد 
زائران به جلسات روحاني کاروان ها در سطح بسیار 
باال و قابل توجهي اس�ت. با او در دفتر کارش در طبقه 
اول قصرالدخیل مدينه به گفت وگو نشستیم؛ جايي 
که مح�ل رف�ت و آمد روحانی�ون کاروان هاس�ت و 
روزهاي پُرکاري را سپري مي کند. اين گفت وگو در دو 
قسمت ارائه مي شود؛ قسمت اول را با هم مي خوانیم:

مح�ور گفت وگوي م�ا بررس�ي عملكرد 
معاون�ت فرهنگ�ي در حج ۹۳ اس�ت؛ به نظر 
ش�ما مهم ترين فعالیت هاي اين معاونت چه 

بوده است؟
عم��ده فعالیت ه��اي معاونت فرهنگ��ي ارائه 
خدمات فرهنگي به زائران محترم اس��ت. بخش��ي 
از فعالیت ه��اي ما در س��ال هاي قب��ل هم جریان 
داش��ته، مانند فعالیت ه��اي درون كاروان ها، نظیر 
روحانی��ون، معین ها و معینه ها و برخي موارد براي 
نخستین بار در حج امسال اتفاق افتاده است. بدین 
ترتیب كه ۴۷۵ روحاني، ۱۳۴ معین و ۱۶۲ معینه 
در حج امسال مش��غول خدمت رساني فرهنگي به 

زوار هستند.
چه کاروان هايي معین يا معینه دارند؟

معین یا معینه به تناسب اعضاي كاروان انتخاب 
مي ش��وند؛ در س��ال هاي قبل كاروان هایي وجود 
داش��تند كه ه��م روحاني، هم معی��ن و هم معینه 
داشتند اما امس��ال در كاروان هایي كه اعضایشان 
باال تر از ۱۳۵ نفر اس��ت، اگر تع��داد بانوان بیش از 
نیمي از اعضاي كاروان باش��د معین��ه و در غیر این 
صورت ی��ك معین تخصیص مي یاب��د. یك بخش 
از فعالیت ه��اي فرهنگي ب��ر عهده ای��ن خادمان 
فرهنگي، در درون كاروان هاس��ت. بخش دیگر به 
شكل ستادي برگزار مي شود كه عبارتست از تامین 
محصوالت فرهنگي و ارائه آن، مانند وصال دوست 

یا شوق وصال.
اين نش�ريات پیش از سفر ارسال و توزيع 

مي شوند؟
بله، در ای��ران تولید و توزیع مي ش��وند. برخي 
لوح هاي فش��رده، كتابچه ها و... كه براي بخشي از 
زائران در جلسات كاروان ها توزیع مي شود. امسال 
به نسبت سال هاي گذش��ته، زمان توزیع مان بهتر 
ش��ده بود اما الزم اس��ت براي این رسیدن به زمان 

بهینه، تالش بیشتري صورت گیرد.
همه اين محصوالت جديد هستند؟

بخشي از آن ها جدید و برخي دیگر تجدید چاپ 
آث��ار قبلي اند كه البته بعضاً همراه با تجدیدنظر ها و 
اصالحاتي هم هس��تند كه در برخي موارد ممكن 
اس��ت این بازنگري بنیادین و اساس��ي باشد. مثال 
كتاب چه ربنا كه مجموعه اي از ادعیه قرآني است، 

امسال كال براي نخستین بار منتشر شده.
بخ�ش زي�ادي از اي�ن محص�والت مورد 
اس�تفاده افرادي قرار مي گیرد که از س�طح 
دانشي متوس�ط به بااليي برخوردار هستند؛ 
براي ديگ�ر گروه ه�ا چ�ه برنامه ريزي هايي 

صورت گرفته است؟
گروه دومي كه ممكن اس��ت تسلطي به رایانه یا 
ابزارهاي مش��ابه نداشته باشند، معموال از همراهي 
ف��رد دیگري برخوردارن��د كه به آن ه��ا در فرآیند 
فراگیري محتواهاي مورد نظر، كمك مي كند. كار 
دیگر این است كه تالش كرده ایم متناسب با سطوح 
مختلف افراد آثار را تولید كنیم، اما طبیعي است كه 
مثال براي افراد بي سواد اثر مكتوب نمي توان منتشر 
كرد یا از لوح فش��رده، ابزار مجازي ساده تري سراغ 

نداریم كه بتوان آموزش ها را با آن منتقل كرد.
از کارهاي گرافیكي و تصويرس�ازي تا چه 

میزان می توان استفاده کرد؟
در ح��د محدود ای��ن كار انجام ش��ده، مثال در 
كارت هاي آموزشي تلبیه و طواف این موضوع مورد 

توجه بوده است.
آي�ا مي تواند چنی�ن کارهاي�ي در رديف 

تولید قرار بگیرد؟
آن ها كه امكان استفاده از محصوالت موجود را 
ندارند، روي جلس��ات كارواني متمركز مي شوند و 
میزان رضایت مردم از جلسات و روحانیون كاروان ها 
در س��ال هاي اخیر حدود ۹۶ درصد بوده است. این 
در ش��رایطي اس��ت كه س��ایر ابزار ها و محصوالت 
اطالع رس��اني افزای��ش چش��م گیري یافته اند، اما 
اعتماد زائران به جلسات روحاني كاروان ها در سطح 

بسیار باال و قابل توجهي است.
ح�دود و ثغ�ور محتواهاي ارائه ش�ده در 
جلسات کاروان ها توس�ط معاونت فرهنگي 

تعیین مي شود؟
كتابي از سوي معاونت درباره زمان بندي، محتوا، 
منابع، گوینده و... مطالب عرضه شده به زائران تهیه 
ش��ده كه البته مختص روحانیون ی��ا معینه ها هم 
نیس��ت و برنامه هیات پزش��كي و مدیر كاروان هم 
در آن گنجانده ش��ده اس��ت. مانند س��رفصل هاي 
دانشگاهي كه با زمان بندي دقیق مشخص مي كند 

كه همه مراحل ارائه بحث را تدوین كرده است.
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