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حضور ۶۰ درصد
  زئران ايراني

 در حرمين شريفين
معاون حج، عمره و زيارت س��ازمان حج و 
زيارت از اعزام بيش از ش��صت درصد زائران 

ايراني به سرزمين هاي وحي خبر داد.
ناص��ر خدرنژاد ك��ه در نشس��ت مديران 
س��تادي س��ازمان حج و زيارت با سرپرست 
حجاج ايراني حجت االس��ام والمس��لمين 
س��يدعلي قاضي عس��كر س��خن مي گفت، 
با اعام اي��ن مطلب افزود كه اي��ن ۴۲ هزار 
زائ��ر در قال��ب بيش از ۱۳۰ پ��رواز به جده و 

مدينه منوره وارد شده اند.
وي ب��ا اش��اره به اين ك��ه تنها س��ه پرواز 
ارومي��ه، اه��واز و ته��ران داراي تاخيرهاي 
طوالني بوده اند، از اتخاذ تمهيدات الزم براي 
جبران زمان تاخير براي اين گروه زائران خبر 
داد و گفت: مدت اقامت اين زائران در مدينه 
تمديد ش��ده تا با آرامش خاطر بيش��تري به 

اعمال عبادي خود برسند.

ورود بيش از ۷۲۶ هزار نفر
 به سرزمين وحي

تا پايان روز ۲۴ ذي القع��ده، ۷۲۶ هزار و 
۲۹۰ نفر حاجي از كش��ورهاي مختلف وارد 
عربستان ش��ده اند تا در موس��م حج امسال 

شركت كنند.
تع��داد حج��اج ورودي از طري��ق هوايي، 
۷۰۸ هزار و ۹۰۶ نف��ر، تعداد حجاجي كه از 
طريق دريايي وارد ش��ده اند، هش��ت هزار و 
۵۷۷ نف��ر و تعداد حجاجي ك��ه از راه زميني 
وارد س��رزمين وحي ش��ده اند، هشت هزار و 

۸۰۷ نفر اعام شده است.
 تعداد حجاج وارد شده طي روزهاي اخير 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ هزار 
و ۲۱۴ نفر يعني حدود هشت درصد كاهش 

نشان مي دهد.

خبر کوتاه

خبر کوتاه

آخرين پرواز زائران مدينه قبل، ش��ب گذش��ته از تهران به 
مقصد مدينه منوره انجام شد.رئيس ستاد مدينه منوره با اعام 
اين كه روز گذشته دو هزار و ۱۰۴ زائر ديگر  شهرمدينه منوره 
را به مقصد مكه مكرمه ترك مكرده اند، از تخليه ش��دن هشت 
هتل خبر داد.نصراهلل فرهمند به بحث تنوع غذايي نيز اش��اره 

ك��رد و گفت كه از روز سه ش��نبه در وعده ه��اي غذايي زائران 
دو نوع غذا عرضه ش��ده و ان ش��اءاهلل اين طرح را درمدينه بعد 
نيز تداوم خواهيم بخش��يد.زائران ايران��ي در ۲۶ اقامت گاه در 
مدينه منوره مستقر شده بودند.زائران مدينه بعد از ۱۶ مهرماه 

)۱۴ ذي الحجه( وارد مدينه منوره خواهند شد.

آخرين پرواز مدينه قبل، شب گذشته انجام شد

به هم��ت مركزمل��ي پاس��خگويي به 
س��واالت ديني دفترتبليغات اسامي نرم 
افزار تلفن همراه »مناس��ك حج« مطابق 
با فتاواي مقام معظم رهبري رونمايي ودر 

اختيار عاقه مندان قرار گرفت.
در آستانه ايام نوراني حج و سفر حجاج 
بي��ت اهلل الحرام به س��رزمين وحي، مركز 
ملي پاسخگويي به سواالت ديني با عنايت 

و هم��كاري بخش اس��تفتائات دفتر مقام 
معظم رهبري اقدام به تهيه و ارائه نرم افزار 
مناسك حج نسخه آندريد مطابق با فتاواي 
مقام معظم رهب��ري نموده ت��ا در اختيار 
عموم مقلدان معظم له و حجاج ارجمند و 
به خصوص روحانيون محترم قرار گيرد.اين 
نرم افزار در يك مقدمه و سه بخش، مسائل 
مربوط به مناس��ك حج و عم��ره را تبيين 

و در پاي��ان نيز مجموعه اي از اس��تفتائات 
مطرح ش��ده در دفتر مق��ام معظم رهبري 
را گ��ردآوري كرده كه ب��ا قابليت مطالعه و 
جس��تجو عرضه شده اس��ت.الزم به ذكر 
است كه اين نرم افزار از طريق سايت مركز 
 ملي پاسخگويي به سواالت ديني به نشاني
http://www.pasokhgoo.ir  قاب��ل 

دريافت مي باشد.

ارائه نرم افزار تلفن همراه »مناسك حج« 
مطابق با فتاواي مقام معظم رهبري

در حالي ك��ه روز گذش��ته  كار اعزام 
زائ��ران ب��ه مدينه قبل به اتمام رس��يد، 
رئيس س��ازمان حج و زيارت اعام كرد 
كه امسال ۴۷ درصد اين زائران، بيش از 

هفت روز در مدينه منوره بوده اند.
در گذشته متوس��ط ميانگين حضور 
زائ��ران در ح��ج ح��دود ۴۰ روز بوده و 

امسال اين زمان كاهش يافته است. 
بدي��ن ترتيب رئيس س��ازمان حج و 
زيارت يادآور ش��د كه ۴۷ درصد زائران 
در مدين��ه ۷، ۸ و يا حت��ي ۹ روز در اين 
شهر حضور داش��ته اند و اين تعداد مجزا 
از زائران اهل س��نتي اس��ت كه به دليل 
تماي��ل به اقامه چهل نماز، همگيش��ان 

امس��ال در مدينه بي��ش از ۸ روز اقامت 
كرده اند.

اين اولين بار اس��ت ك��ه ايران چنين 
برنامه اي را اجراي��ي مي كند و مهندس 
اوحدي اميدوار اس��ت كه اي��ن روند در 
س��ال آينده بهبود بيشتري بيابد و دوره 

اقامت در عربستان كاهش يابد.

خبر کوتاه

 براي نخستين بار در سال هاي اخير

نيمياززائرانايرانيبيشاز۷روزدرمدينهبودهاند



خبرنامه

   26 ذي القعده 1435   31 شهریور1393     
دوشـنــبه     2014 سـپتامبـر   22  

تقویم و اوقات شرعی روز

اذان صبح
4:536:09

طلوع آفتاب
12:15

اذان ظهر

15:4118:1919:49
اذان عشاءاذان مغرباذان عصر

2

کوتاه از ایران کوتاه از حج 

بازديد اميرالحاج و رئيس 
سازمان حج از صافيه الياس

سرپرس��ت حجاج ايراني و رئيس 
س��ازمان حج و زيارت ظهر ش��نبه از 

هتل صافيه الياس بازديد كردند.
در اي��ن دي��دار ج��ت  االس��ام 
 والمس��لمين سيدعلي قاضي عسكر و 
مهندس سعيد اوحدي با زائران ايران 

ديدار و گفت وگو كردند.
صافيه الياس از بزرگ ترين اماكن 
اقامتي زوار ايراني در مدينه است كه 

بالغ بر هزار و ششصد زائر دارد.
اين دهمين بازديد نماينده ولي فقيه 
در امور حج و زيارت از اقامت گاه هاي 

زائران ايراني در مدينه بعد بود.

تسليت سرپرست حجاج ايراني 
در پي  در گذشت

 حجت االسالم دعاگو
والمس��لمين  حجت االس��ام 
س��يدعلي قاض��ي عس��كر، نماينده 
ول��ي فقيه در ام��ور ح��ج وزيارت و 
سرپرس��ت حجاج ايران��ي در پيامي 
محسن  حجت االسام والمس��لمين 
دعاگ��و، ام��ام جمعه ش��ميرانات را 

تسليت گفت.
مرح��وم حجت االس��ام دعاگو، 
عصر ش��نبه بر اث��ر عارض��ه قلبي و 
كلي��وي و در س��ن ۶۲ س��الگي در 
بيمارستان خاتم االنبيا )ص( تهران 

درگذشت.

ساعت رسمی کشور
به عقب کشيده شد

ساعت رسمی كشور از ساعت ۲۴ شب 
گذشته سی ام شهريور يك ساعت به عقب 
كشيده شد .س��اعت رسمی كشور امشب 
به عقب كش��يده می ش��ود پايگاه اطاع 
رس��انی دولت اعام كرد بر اساس قانون، 
تغيير ساعت رسمی كشور مصوب ۱۳۸۶ 
مجلس ش��ورای اسامی س��اعت رسمی 
كشور در س��اعت ۲۴شب سی ام شهريور 

يك ساعت به عقب برگردانده شد..

اقبال سرمايه گذاران 
خارجی برای ورود به بازار 

صنعت هوايی ايران
رييس اتحادي��ه صنايع هوايی و فضايی 
اي��ران گفت: ب��ا توجه به تغيي��ر و تحوالت 
اخير صورت گرفته در عرصه سياست های 
خارجی بسياری از سرمايه گذاران خارجی 
تمايل به سرمايه گذاری و همكاری در اين 
زمينه با ايران دارند.اقبال س��رمايه گذاران 
خارجی برای ورود به ب��ازار صنعت هوايی 
اي��ران امين س��االری با اع��ام اين مطلب 
افزود: در س��ال جاری هيات های مختلفی 
برای امكان س��نجی س��رمايه گ��ذاری در 
صنايع هوا- فضای ايران وارد كشور شده اند 
و حتی همكاران خود را داخل انتخاب كرده 

اند كه به زودی نتايج آن ارائه می شود

توليد بيش از دو هزار 
محصول فناورانه از گياهان 

دارويی در کشور
دبير س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری 
گياه��ان دارويی و طب س��نتی معاونت 
علمی و فناوری رياس��ت جمهوری گفت: 
اراي��ه بي��ش از دوه��زار و ۱۰۰ محصول 
فناوران��ه در زمين��ه گياه��ان دارويی و 
فرآورده��ای طبيع��ی نش��ان از حركت 
ش��ركت ها ب��ه س��مت صنعتی ش��دن 
محصوالت اس��ت.' محمد حسن عصاره 
'در نشس��ت خبری دومين جش��نواره و 
نمايشگاه ملی گياهان دارويی و فرآورده 
ه��ای طبيعی و طب س��نتی ايران افزود: 
تقوي��ت ش��ركت ه��ای دانش بني��ان از 
اقدامات حمايتی ستاد است، عرضه بيش 
از دو هزار و ۱۰۰ محصول فناورانه در اين 
نمايشگاه نشان دهنده حركت شركت ها 
در فرآوری و تبديل م��واد خام و صنعتی 

شدن محصوالت در اين حوزه است .

صراط میزان
حج، نِماد امت اسامی و آموزنده ی 
نوع رفتاری است كه اين امت بزرگ برای 
تأمين س��عادت خود بايد در پيش گيرد. 
می توان ح��ج را در حرك��ت هدفمند و 
آگاهانه و متنّوع همگان در جهتی واحد 
خاصه كرد. تار و پود اين حركت، ياد خدا و همدلی بندگان خدا است، و هدف 

آن ايجاد پايگاه مستحكم معنوی برای زندگی سعادتمندانه ی انسان
پیام به کنگره ی عظیم حج   18  / 11 / 1381

توجه داشته باش��يد كه سفر 
حج، س��فر كسب نيس��ت، سفر 
تحصيل دنيا نيست، سفر الی اهلل 
است، ش��ما رو به سوی خانه خدا 
سفر می كنيد، بايد تمام امورتان 

الهی باشد، مثل انبيا و ساير بزرگان دين، كه يك قدم تخلف نمی 
كردند، چون سفر الی اهلل است

صحیفه امام، ج10، ص175

در ديدار اعضاي ستاد مدينه با نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

رضايت عمومي زائران، برکت کار است
حجت االسام والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر 
در جمع اعض��اي س��تاد مدينه منوره، ب��ا تاكيد بر 
اين كه هم��ه بايد قدردان نعم��ت خدمت گزاري به 
ضيوف الرحمن باشيم، گفت: بايد قدر اين نعمت بزرگ 
را بدانيم و متوجه عظمت كار و عمق خدمت گزاري 
باشيم. شكرگزاري اين نعمت در خدمت هرچه بهتر 

به زوار بيت اهلل الحرام است.
  اول، همراهي

در  قاضي عس��كر  حجت االسام والمس��لمين 
ابتداي تبيين ويژگي هاي شرايط كنوني، به همراهي 
كارگ��زاران حج با يكديگر پرداخت و گفت: كارهايي 
امس��ال انجام شده كه در گذش��ته تصور انجام آن ها 
مش��كل بود. تخفيف  در قيمت ها، اعطاي اختيارات 
بيشتر به مجموعه ها و اقدامات ش��بيه آن، تاثيرات 
خود را در كيفيت خدمت رساني گذاشته و نارضايتي 

را كاهش داده است.
  اخالص و آمادگي براي تغيير

حجت االسام والمسلمين قاضي عسكر با ذكر اين 
جمله كه »زمانه در حال تغيير است و ما بايد خودمان 
را با آن تطبيق دهيم« به دو موضوع مسار الكترونيك 
و جابه جايي ترمينال حجاج اشاره و اضافه كرد: مسار 
الكترونيكي داراي امتيازات و مش��كاتي بود كه در 
زمينه مش��كات آن، درايت الزم صورت گرفت و بر 

آن ها فائق آمديد.
  مداراي با مردم

اميرالحاج به موضوع كاهش تاخيرهاي طوالني 
به س��ه مورد تا ام��روز پرداخت و افزود: در گذش��ته 
گفته مي شد تاخير به سازمان حج ارتباطي ندارد، اما 
امروز به سرعت در اين موارد تدبير و تاخير طوالني با 
افزايش زمان اقامت جبران مي شود.نماينده ولي فقيه 
با قرائت اين حديث نبوي كه »أُِمْرُت بُِمَداَراةِ الَنّاِس« 
ادامه داد: مداراكردن با مردم يك اصل مديريتي است 
و اين كه بگوييم فان كار شدني نيست، پاسخ مناسبي 
براي مردم نيست.وي به مواردي همچون مساعدت 
مهندس اوحدي و همكاران ايشان در افزايش زمان 
حضور زائران اهل سنت در مدينه يا تغيير زمان خروج 

كاروان ها براي حضور در دعاي كميل اش��اره و تاكيد 
كرد: م��داراي با مردم، امتياز بزرگي اس��ت و اين در 

مجموعه فعاليت هاي كنوني قابل مشاهده است.
  اصل شايسته ساالري

سرپرس��ت حجاج ايراني در تشريح يكي ديگر از 
امتيازات خدمت رساني به حجاج، خاطرنشان كرد:   
افرادي بايد به عنوان عوامل اجرايي و ستادي به حج 
آورده شوند كه بتوانند كار هايشان را در كمال كيفيت 
انجام دهند. دوستي ها و رفاقت ها، به جاي خود، اما در 

مسووليت سپاري اصل بر شايسته ساالري است.
  درايت بيشتر

حجت االسام والمسلمين قاضي عسكر به شروع 
برنامه ريزي براي تهيه مس��كن س��ال آينده اشاره و 
اضافه كرد: اگر با درايت بيشتر و بهره گيري از تجارب 
گذشته عمل ش��ده و تصميم بگيريم، حتما شرايط 

بهتري خواهيم داشت.
اميرالحاج ايران به بحث تداركات و خريد برخي 
دستگاه ها و كاال ها به ويژه براي آشپزخانه جديد مكه 
پرداخ��ت و ضمن تاكيد بر ضرورت توجه بيش��تر به 
اين بخش، پيش��نهاد كرد: در خريد براي واحدهاي 
تخصصي نظير آشپزخانه بهتر است از كساني كه در 
چندساله اخير در مديريت اين بخش ها نقش مثبتي 
داشته اند، به عنوان زيرمجموعه كار شناسي كميته 

خريد استفاده شود.
  تقدير سرپرست حجاج از به کارگيري 

نيروهاي جوان و با تجربه در پزشكي
مسووالن بيمارستان مدينه با نماينده ولي فقيه 
و سرپرست حجاج ايراني ديدار و گفت وگو كردند.در 
اين ديدار كه در بعثه مقام معظم رهبري برگزار شد، 
حجت االسام والمسلمين س��يدعلي قاضي عسكر 
با قدردان��ي از زحمات مركز پزش��كي در راه اندازي 
بيمارستان جديد مدينه، گفت: به كارگيري نيروهاي 
باتجربه و جوان در كنار ه��م مي تواند موجب حفظ 
س��طح كيفي خدمت رس��اني به زائران در سال هاي 
آينده ش��ود.اميرالحاج ايران موضوع پزش��كي را در 
تمامي دنيا بحثي مجزا از مس��ائل سياسي دانست و 
با توجه به فعاليت هاي گسترده هال احمر جمهوري 
اس��امي در نقاط مختل��ف،   اظهار داش��ت: ما بايد 
گفت وگو ها با طرف س��عودي را ج��دي بگيريم و در 
خدمت رس��اني به زائران ايراني، با يكديگر مشاركت 

داشته باشيم.
سرپرست حجاج ايراني به مديران مركز پزشكي 
ح��ج و زيارت توصيه كرد: با شناس��ايي فراواني هاي 
بيماري ها و تع��داد مراجعات زائران ب��ه درمانگاه ها 
تمهيدات��ي در زمينه كاهش اين قبي��ل بيماري ها 
درنظر گرفته شود.رئيس مركز پزشكي حج و زيارت 
در ابت��داي اين ديدار گزارش��ي از رون��د راه اندازي و 
تجهيز بيمارس��تان جديد اين مركز در مدينه منوره 
ارائه كرد. دكتر س��يدعلي مرعشي گفت: هم اكنون 
شش درمانگاه در هتل ها داراي مجوز فعاليت هستند 
و تعداد درمانگاه هاي شبانه روزي زنان در مدينه نيز به 

سه عدد رسيده است.
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