
ــت از اوضاع و احوال  ــين هاي پليس، حكاي ــراغ زرد ماش ــور چ    از دور، ن
متفاوتي در خيابان هاي نزديك حرم مطهر نبوي دارد.

خيابان ها ازفاصله دورتري بسته شده و زواردرصفوف منظم تري در حال 
ــي كه ازدحام پيش مي آيد،  ــه محوطه بين الحرمين اند؛ حتي در جاي ورود ب

ماموران راه را بازمي كنند تا ايراني ها سريع تر وارد شوند.
در مقابل هر دو گيت ورودي مترجمان فارسي زبان ايراني وعربي ايستاده اند؛ 
ــه از فاصله اي  ــود، چرا ك ــد كه ظاهرغيرايراني اي داخل ش كمتر پيش مي آي
دورمليت افراد كنترل مي شود. ساعت از 21 و سي دقيقه گذشته كه اميرالحاج 
ــود؛ غبارغليظي كه معلوم نيست ناگهان ازكجا پيدايش شده،  ايران وارد مي ش
ــى وزد و هوا را پاك  ــوزاند، باد ماليمي م ــود آكنده و گلو ها را مي س ــوا را از خ ه

مي كند. دما باال تر از 38 درجه است و نسيم، همه چيز را آرام مي كند.
مهدي قربانعلي محكم و كوبنده، مانند ظهرهاي جمعه تهران آغاز مراسم 
ــا صدايي زير تر و به  ــريعتمدار ب را اعالم مي كند و متعاقب او محمدمهدي ش
ــدن دعاي كميل بن زياد نخعي مي دهد. حاال نوبت به  عربي، خبر از خوانده ش
مهدي عادلي مي رسد؛ قاري 36 ساله اي كه براي نخستين بار است كه دردعاي 
ــش خداوندگارعالم خبرمي دهد و  ــه مي خواند.آياتي كه از بخش كميل مدين

نهايتا به «ِإنَّا َأْعَطْيَناَك الَْكْوَثَر» مي رسد كه مناسب زمان و مكان است.
ــا بين الحرمين، باالي  ــعودي،   روي ديواره حائل بقيع ب فيلمبرداران س
ــت درب 36 حضور  ــتي نزديك جايگاه و پش حرم  مطهر نبوي و حتي داربس
ــه «يارب گرفتارم/ عبد  ــد و همه چيز را به دقت ضبط مي كنند، تا آن ك دارن
گنهكارم» را حاج اميرعباسي جوان مي خواند واشك هايي كه از زمان قرائت 

قرآن جاري شده اند، بيشتر مي شوند.
ــاس حيدرزاده  ــد،جايي كه حاج عب ــت به بخش اصلي برنامه مي رس نوب
ــْيء...» را زمزمه مي كند و  ــَعْت ُكَلّ َش ــَألَُك بَِرْحَمِتَك الَّتي َوِس «اللهم إِنّي َأْس
ــد  ــه مي دهد تا نوبت به وداعيه خواني حاج محمدرضا غالمرضازاده برس ادام
ــم حضور داشته و اين بارمراثي پاياني را برعهده دارد. كه ده ها بار دراين مراس
غالم رضازاده به كوتاهي فرصت اشاره مي كند و مي گويد: ده مرتبه الهي العفو، 
ــُف  ْن يُِجيُب الُْمْضَطَرّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِش الهي العفو... الهي العفو ها مي پيچد در «َأَمّ
وَء» اميرالحاج ايران اكنون با نوايي محزون دعا مي خواند. ابتدا ادعيه اي به  الُسّ

عربي و سپس فارسي. جمعيت آمين مي گويند.
ــد و  ــاعت مانده، دعاي كميل مدينه به پايان مي رس يك دقيقه به يك س

ديگر هيچ كدام از شنوندگان امشب دعا، امسال به اين نقطه باز نمي گردند.
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مدينه، خدا نگهدارت... 

 ساعات كاري مراكز درماني ايران
در مكه افزايش مي يابد

ــاره به افزايش تعداد زائران  ــتان ايران در مكه مكرمه با اش    مدير بيمارس
ايراني طي روزهاي آينده در اين شهر گفت: ساعات كاري بيمارستان و مراكز 
ــيرخاني» افزود: اين  ــران در مكه افزايش پيدا مي كند.«فاضل ش درماني اي
بيمارستان در منطقه عزيزيه و شارع الوعده قرار دارد و انواع خدمات تخصصي 
ــكي را مانند «سي سي يو»، «آي سي يو» و نيز خدمات آزمايشگاهي و  پزش
دندانپزشكي ارائه مي دهد و داراي 62 تخت است.شيرخاني گفت: اكنون دو 
بيمار ايراني در بيمارستان هاي سعودي و دو بيمار ديگر در بيمارستان ايران 
ــتري هستند. مدير بيمارستان ايران در مكه مكرمه با بيان اينكه  در مكه بس
تمامي خدمات پزشكي در مكه به صورت شبانه روزي و رايگان ارائه مي شود، 
ــزار زائر ايراني در مكه اقامت دارند و با توجه به  ــه داد: اكنون حدود 14 ه ادام
افزايش تعداد زائران ايراني در اين شهر، در روزهاي آينده تعداد مراجعات به 

درمانگاه ها و مراكز پزشكي حج و زيارت افزايش خواهد يافت.

 جابه جايي با ويلچر
خدمتي تازه به حجاج مكه

ــي در مبادي ورود به  ــن يا ناتوان، ويلچرهاي    براي جابه جايي حجاج مس
ــده است. چند روز پيش رئيس سازمان حج و  مسجدالحرام درنظر گرفته ش
ــي بيت  اهللا الحرام خبر داده بود.  ــارت از ارائه اين خدمت تازه به حجاج ايران زي
ــتاد مكه مكرمه در گفت وگو با به خبرنگار پايگاه اطالع رساني حج،  رئيس س
جزييات اين طرح را توضيح داد. مسعود مجردي گفت در ايام عمره مشاهده 
شد كه فاصله رسيدن به حرم از مسيرهاي شعب عامر و غزه بين هزار و تا هزار 
و 500 متر است كه همين امر دشواري هاي بسياري را براي زوار ايجاد مي كرد. 
وي به الگوبرداري اين پيشنهاد از نحوه جابه جايي زائران حرم رضوي در مشهد 
ــدس اوحدي، تعدادي ويلچر  ــاره و اضافه كرد: با تاييد آقاي مهن مقدس اش
خريداري و در مسير شعب عامر و غزه، ايستگاهي براي آن ها در نظر گرفته شد. 
زائران داوطلب مي توانند براي جابه جايي افراد مسن يا ناتوان يك ويلچر را اخذ 

و پس از پياده كردن فرد مذكور، ويلچر را به مبدا اوليه اش بازگردانند.

افتخاري تازه براي ايران در شهر پيامبر گزارشى از ساخت يك بيمارستان ايرانى در سرزمين وحى 

   از راه اندازي بيمارستان جديد ايران در مدينه منوره،  چند روزي بيش تر 
نمي گذرد؛ ساختماني بزرگ و نوساز در منطقه العوالي و خط مرزي توسعه 
ــروع تمهيدات راه اندازي اين بيمارستان به بهار امسال  حرم نبوي. زمان ش
ــكي نيز  ــكوني به پزش بازمي گردد و كار ايجاد تغييرات در كاربري آن از مس
ــهريورماه به پايان رسيده است. اين ها را دكتر عادل  از تيرماه آغاز شده و ش

مقصودي نژاد، معاون حج و عمره مركز پزشكي حج و زيارت مي گويد.
ــازمان حج و زيارت در نخستين  سرپرست حجاج ايراني و رئيس س
ــتان با كادر درماني  ــكي، در طبقه اول بيمارس ــد از اين مركز پزش بازدي
ــتر تخت هاي اورژانس خالي است. مهندس  گفت وگو مي كنند، اما بيش
ــعيد اوحدي ابراز خوشحالي مي كند كه با وضع سالمت حجاج ايراني  س

به گونه اي است كه از اين تخت ها استفاده نشده.
ــتري در اتاق هاي ديگر ادامه دارد؛  حال و احوال با معدود بيماران بس
ــد و اين كه  ــان مي پرس ــابقه بيماريش اميرالحاج ايران از آن ها درباره س
ان شااهللا زود تر مرخص شوند. رئيس سازمان حج و زيارت هم از ترخيص 

ــريق  دو آمبوالنس پيش رفته در مكه مكرمه خبر مي دهد كه در ايام تش
كارآيي ويژه اي خواهند داشت. برخي دستگاه ها و تجيهزات از بيمارستان 
قديمي مركز پزشكي به اين مكان منتقل شده اند و مابقي به تازگي تهيه 
شده اند؛ اين ها بخشي از توضيحات كوتاه دكتر سيدعلي مرعشي رئيس 
ــكي حج و زيارت است كه تاكيد مي كند خوش بختانه تاكنون  مركز پزش

هيچ بيماري از اتاق احيا (ريكاوري) استفاده نكرده است.
از تعداد مراجعات پرسيده مي شود، چون بيمارستان خارج از محدوده 
ــركان مدير آن توضيح مي دهد كه  ــده. دكتر علي ت مركزي حرم واقع ش
بيماراني به اينجا مراجعه مي كنند كه يا شرايط خاصي دارند و يا از تجويز 

پزشك عمومي مستقر در مجموعه اقامتيشان اقناع نشده اند.
ــكي  ــات درماني و پزش ــتان به خدم ــف و اول بيمارس ــه هم ك طبق
ــي. يو. با كادر درماني اي  ــاص دارد؛ از راديولوژي گرفته تا آي. س اختص
ــر مربعي كه براي  ــه هزار و 250 مت ــاده. در يك محيط س ــدان و آم خن

خدمات پزشكي در نظر گرفته است.

نواي ندبه در فضاي مكه و مدينه
ــكان زائران  ــاي ندبه در هتل هاي محل اس    دع
ــد. حاج علي  ــي در مكه و مدينه طنين انداز ش ايران
ــت  ــه را برعهده داش ــت دعاي ندب ــبحاني قرائ س
ــز قرائت ندبه  ــاج حميد رمضان پور ني همچنين ح

دارهادى مكه را انجام داد .
در مراسم دعاي كميل قصرالدخيل، تعدادي از 
ــتند.  زئراني ايراني هتل هاي مجاور نيز حضور داش
شب گذشته نيز در تاالر اجتماعات دارهادي، مراسم 
دعاي كميل توسط مداح اهل بيت آقاي رمضان پور 
برگزار شده بود. در حدود 10 هتل ديگر مكه مكرمه 

هم برنامه هاي مشابهي اجرا گرديده بود.

خبر كوتاه

   حج از يك طرف مظهر معنويت است - ارتباط با 
خدا، آشنا شدن دل با آيات الهى و نزديك شدن هرچه 
ــان به خدا - از يك طرف مظهر وحدت  ــتر انس بيش
ــالم، برداشتن ديوارها و  است - يكپارچگى اّمت اس
حجابها و پُر كردن دّره ها و شكاف هايى كه يا به دست 
ــيله تعّصبات و اوهام به وجود آمده  دشمن، يا به وس
است، و نيز ايجاد قدمى به سوى اّمت واحده اسالمى 
است - و از طرف ديگر مظهر برائت از دشمنان خدا، 
ــرك و كفر است. اگر  ــركين و ايادى ش برائت از مش
ــه جهت در حج متجّسد و مجّسم  ــاءاهللاَّ اين س ان ش
ــيده است. اّول، شما و  ــود، حج فايده خود را بخش ش
حاجى هستيد كه از حج بهره مى بريد. در مرتبه دوم، 
ــالم و جامعه اسالمى و اّمت اسالمى است  دنياى اس
ــرد. يكى از خصوصيات حج اين  كه اين بهره را مى ب

است كه فضا را معنوى مى كند.
بيانات در ديدار كارگزاران حج   26/ 11 / 1378

سه جهت در حج 
گزارشي از راه اندازي يک بيمارستان ايراني در سرزمين وحي

مدینه، خداحافظ...

کم کم همه آماده می شوند از دومین دعای کمیل مدینه منوره بهره 
ببرند، دعایی که چشم انتظاران ومشتاقان زیادی دارد،
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كوتاه از ايران كوتاه از حج

 بازديد رئيس سازمان حج
از هتل البشاره مكه

ــازمان حج وزيارت از  ــت محترم س رياس
ــازي هتل البشاره بازديد نمود. روند آماده س

هتل البشاره از هتلهاي منطقه 3 مكه مكرمه 
ــراي 12 كاروان با 1600 زائر  در حج 93 پذي
ــتانهاي زنجان قزوين آذربايجان غربي  از اس
آذربايجان شرقي همدان كرمان وكرمانشاه 
ــاره  ــه اينكه هتل البش ــد.با توجه ب مي باش
ــد عوامل مجموعه با همكاري  نوساز مي باش
مسئولين ستاد منطقه 3 بصورت شبانه روز 

ي مشغول آماده سازي هتل مي باشند.

يك روز بيشتر براى زائران پروازى 
كه 24 ساعت تاخير داشت

ــاون حج، عمره و عتبات  ناصرخدرنژاد مع
ــران يكي از  ــارت گفت: زائ ــازمان حج و زي س
ــهر اروميه  ــع كه متعلق به ش ــاي تمت پروازه
ــته با 24 ساعت تاخير عازم  بوده اند، روزگذش
ــدند.وي در ادامه با اشاره به  سرزمين وحي ش
ــعودي  اينكه اين پرواز متعلق به هواپيماي س
ــرواز كه جزو  ــزود: زائران اين پ ــت، اف بوده اس
كاروان هاي مدينه قبل بودند، كه با 24 ساعت 
تاخير پروازي اعزام شدند. خدرنژاد همچنين 
ــت: با توجه به تاخير 24 ساعته اين  اظهار داش
ــده، قرار شد  پرواز، با برنامه ريزي هاي انجام ش
ــتر در هتل محل اقامت  تا زائران يك روز بيش
ــوند.معاون حج، عمره و  ــكان داده ش خود، اس
ــازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه  عتبات س
پروازهاي مدينه قبل تا 30 شهريور ادامه دارد، 
ــان كرد: پروازهاي مدينه بعد نيز از  خاطرنش
ــت و آخرين كاروان  25 شهريور آغاز شده اس

زائران تمتع روز 6 مهر اعزام خواهد شد.

 آغاز برنامه زيارت 
دوره زائران مكه

ــي در  ــان ايران ــارت دوره حاجي ــه زي برنام
مكه مكرمه آغاز شده است، برنامه اي كه به دليل 
ــدود به بازديد از  ــع خروج از حريم حرم، مح من
قبرستان ابوطالب و غارها ثْور و حراست.رئيس 
ستاد مكه مكرمه خاطرنشان كرد كه توصيه ما 
اين است كه تا پيش از برپايي اعمال از زيارت غار 
حرا خودداري كنند تا مبادا در مسير صعود بدان، 
ــيب ديدگي شده و از اعمال باز بمانند. دچار آس

ــن وضعيت حضور  ــعود مجردي كه آخري مس
حجاج ايراني در مكه مكرمه را تشريح مي كرد، 
ــدود دو هزاروچند صد ايراني به  افزود:روزانه ح
طور جداگانه از دومسير مدينه و جده وارد مكه 
مي شوند وهم اكنون تعداد حجاج ايران به افزون 
بر 12 هزار نفر رسيده است.وي درباره وضعيت 
ــدن حجاج در جحفه نيز اظهار داشت  محرم ش
ــه دو روحاني از بعثه در آن مكان حضور دارند  ك
ــدن زائران به  و الحمداهللا تاكنون روال محرم ش

مشكلي خاصي روبه رو نشده است.

از فردا محافل انس و معرفت به طور روزانه 
در هتل هاي مكه مكرمه برگزار خواهد شد.

ــاي هفته  ــن برنامه ها تا انته ــخنران اي س
حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعي 
ــاج حميد  ــا برعهده ح ــوده و مداحي آن ه ب
ــت. اولين برنامه عصر شنبه در  رمضان پور اس

هتل روياالعزيزيه و دومين برنامه نيز شامگاه 
در هتل ميدان برگزار خواهد شد.

با تشرف حجت االسالم والمسلمين كاظم 
راشديزدي به مكه مكرمه تا انتهاي اين هفته، 
ــت نيز در اين  ــداد برنامه هاي انس و معرف تع

شهر افزايش خواهد يافت.

آغاز برنامه هاي انس و معرفت در مكه مكرمه

صراط ميزان
وارستگى از آلودگى هاى ماّدى و 
يكسره در همه جا و همه  كار، خدا 
ــد در مدتى چند  را ديدن، هرچن
روزه، توشه ى بزرگى براى آدمى 
است. همه ى آداب و مناسك حج 
ــت كه حج گزار به اين تجربه ى معنوى دست يابد و  براى آن اس

اين لذت را در كام جان دريابد.
پيام رهبر معظم انقالب اسالمى
به مناسبت كنگره عظيم حج 8 / 10 / 1385

ــادت بزرگ را  ــورت حج، اين عب ص
كه براى انجام آن مشرف مى شويد 
به صورتى شايسته و موافق دستور 
الهى انجام دهيد و مسائل آن را نزد 
ــرا گيريد.  ــالم با دقت ف علماى اع

ــت وقت معلوم  ــته پس از انجام حج و گذش مبادا خداى ناخواس
ــده و موجب بطالن حج گرديده و  ــود كه خللى در آنها وارد ش ش

زحمت هاى شما هدر رفته است.
صحيفه امام (ره)  25 / 5 / 1364

نماينده ولي فقيه در جمع زائران اهل سنت مدينه منوره:

هيچ دليلي براي تفرقه نداريم
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در جمع زائران اهل سنت گفت: يكي از نتايج تشرف به سفر حج، تقويت 
ــت هيچ دليلي براي تفرقه نداريم.همايش «حج، تبلور اتحاد و انسجام  ــيعيان و اهل سنت اس پيوندهاي ميان ش
ــالمي»، نخستين همايش از سلسله برنامه هايي است كه در مكه و مدينه، ويژه زائران اهل سنت ايران برگزار  اس
مي شود. در ابتداي اين همايش، حجت االسالم والمسلمين علي اكبر عطاران طوسي مدير امور اهل سنت بعثه مقام 

معظم رهبري به حضار، كه از استان هاي گلستان، آذربايجان غربي و خراسان رضوي آمده بودند خيرمقدم گفت.

   انتقاد از شبكه هاي ماهواره اي
ــنويه اولين سخنران  ــنت اش امام جمعه اهل س
ــجام اسالمي» بود؛  همايش «حج، تبلور اتحاد و انس
ماموستا سيدمصطفي خاتمي سخنانش را با صلوات 
بر پيامبر اكرم و اهل بيت او آغاز كرد و ادامه داد: صلوات 
طبق آيه قرآن در هر زمان و مكان وارد است و تمسك 
بدان در شرايط كنوني مي تواند راهگشاي مسلمانان 
ــبكه هاي ماهواره اي كه آب به آسياب  باشد. وي از ش
ــمن مي ريزند، انتقاد و آن ها را مروجان تفرقه در  دش
ميان امت اسالمي معرفي كرد و افزود: خوارج پريروز، 
وهابيت ديروز و سلفي هاي امروز با نام داعش، النصره، 
القاعده و هر اسم ديگر، ابزار دشمن براي تخريب چهره 

پاك اسالم هستند.
   وحدت، همدلي و هماهنگي

ــيدعلي  ــلمين س ــپس حجت االسالم والمس س
ــخنان خويش را با بيان اين نكته كه  قاضي عسكر س
ــحالي و  ــنت حقيقا مايه خوش ديدار با زائران اهل س
شعف است، آغاز كرد. سرپرست حجاج ايراني با تاكيد 
بر اين كه اسالم به اجتماع اهميت داده و به جاي فردي 
ــاز روزانه، به خواندن نماز جماعت توصيه  خواندن نم
ــه يك اجتماع هفتگي  ــت، گفت: درهرهفت كرده اس
ــت از آن حذف و  ــاز جمعه داريم كه دو ركع به نام نم
ــته شده تا طي آن مسلمانان  بجايش دو خطبه گذاش
ــائل روز قرار بگيرند. و  ــه تقوا دعوت و در جريان مس ب
ــاليانه به نام حج هم وضع گرديده تا در  يك اجتماع س
اين اجتماع بزرگ مسلمانان از مشكالت يكديگر مطلع 
شده و يك اطالع رساني بي نظير از اوضاع و احوال آن ها 

انجام مي شود
   اقيانوس عظيم

سرچشمه هاي مذاهب اسالمي از حنفي و مالكي 
ــافعي و شيعه، در حج بهم مي پيوندند و  و حنبلي و ش
اقيانوس عظيم امت اسالمي را ايجاد مي كنند؛ نماينده 
ــبيه، اضافه كرد:  ولي فقيه پس از به كار بردن اين تش
هيچ مذهب ديگري در جهان چنين برنامه بزرگي را 
ــت. ايشان همه  براي پيروان خويش تدارك نديده اس
جزييات حج اعم از ميقات، احرام، تلبيه، طواف، سعي، 
نماز و تقصير را نشانه هايي از اين برنامه بزرگ معنوي 

ــباهت ديدگاه فقهي  خواند و با ذكر نكته اي درباره ش
ــني درباره وقوف در منا پيش از حضور در  ــيعه و س ش
ــد بدين طريق از ما  ــرد: خداون ــان ك عرفه، خاطرنش

خواسته كه وحدت مان را به جهانيان نشان دهيم.
   اختالفات مذهبي

ــلمين قاضي عسكر با ذكر  حجت االسالم والمس
ــني درباره سجده گاه  ــيعه و س موضوع تفاوت نظر ش
ــجده  ــيعه درباره محل س ــاز، به نظر علماي ش در نم
ــت: امام(ره)،  ــريفين اشاره و اظهار داش در حرمين ش
رهبرمعظم انقالب و بسياري از مراجع تقليد صراحتا 
ــان ما جدايي  ــائل فقهي مي مي گويند كه نبايد مس
بياندازد و اين جا جايي نيست كه كسي از تفرقه دم بزند. 
وي نقش دشمن در برجسته سازي اختالفاتي از اين 
دست را بسيار مهم دانست و بيان داشت: هنگامي كه 
همه ما به وحدانيت خدا، هدايت گري قرآن و پيامبري 
ــان داريم،  ــي اهللا عليه وآله) ايم حضرت محمد (صل
ــيطان  آغازكننده اختالفات است و  بايد بدانيم كه ش

پيراونش ادامه دهنده اين راه.
   تفرقه بيانداز...

«انگليسي ها مي گويند تفرقه بيانداز و حكومت كن! 
شبكه هاي ماهواره اي كه مرتبا عليه مقدسات شيعيان 
ــنن فعاليت مي كنند يا در انگلستان حضور  و اهل تس
ــد و يا در آمريكا». نماينده ولي فقيه در امور حج و  دارن
ــاره به بودجه هاي شبكه هاي ماهواره اي  زيارت با اش
ــازمان هاي  ــي جز س ــت: هزينه اين ها را چه كس گف
جاسوسي غرب تامين مي كند و آيا اسالم اساسا چنين 

مجوزي به هيچ مسلماني مي دهد؟
امام جمعه اهل سنت نگين شهر، آخرين سخنران 
ــد ابوبكر خوجملي از  ــت؛ حاج آخون اين همايش اس
ــدت به عنوان يك فرآيند ياد مي كند و مي افزايد:  وح
ــت را رد كرده تا ميان  ــالم عصبيت و قومي پيامبر اس
صفوف امت، وحدت و يگانگي به وجود آيد. وي در ادامه 
گفت: آنان كه مي خواستند بر همه مسلمانان سيطره 
يابند، تكفيري ها را ايجاد كردند و اين مخالف نظر همه 

پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت است.
ــيح و  ــراي دو برنامه تواش ــا اج ــش ب ــن هماي اي

مولودي خواني به پايان رسيد.
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 پايانه مرزى در سلماس
ايجاد مى شود

ــر راه و  ــاون وزي ــاورزيان' مع 'داود كش
ــازى در بازديد از نوار مرزى سلماس با  شهرس
كشور تركيه گفت: مقدمات ايجاد پايانه مرزى 
ــلماس فراهم است و  در منطقه كوزه رش س

عمليات اجرايى آن بزودى شروع مى شود.

بازار آب در 609 دشت كشور 
اجرا مى شود

 وزير نيرو گفت: بازار آب در 609 دشت كشور 
ــود تا قيمت آب وضعيت اقتصادى  اجرا مى ش
پيدا كند و از هدر رفت آن جلوگيرى شود.حميد 
چيت چيان در نشست شوراى آب استان كرمان 
كه با حضور معاون پارلمانى رييس جمهورى و 
مسووالن استان در استاندارى برگزار شد، افزود: 
اين تصميم در نشست شوراى عالى آب كه روز 
ــته با حضور هيات دولت در تهران برگزار  گذش

شد به تصويب رسيد. 

 استان هاى پرگردشگر 
در تابستان امسال كدامند

ــتاد  ــى زرگران رئيس س ــى باقر نعمت عل
ــت: در ايام  ــفر گف ــات س ــى خدم هماهنگ
ــال استانهاى مازندران، گيالن،  تابستان امس
ــه و بويراحمد،  ــوى، كهگيلوي ــان رض خراس
ــمالى، گلستان، همدان،  اردبيل، خراسان ش
ــتان و آذربايجان غربى به ترتيب جزو  كردس

پرگردشگرترين استانهاى كشور بودند. 

دادگاه اروپا حكم به لغو تحريم 
بانك مركزى ايران داد

ــنبه حكم  دادگاه اتحاديه اروپا روز پنجش
داد كه تصميم سال 2012 شوراى اروپا براى 
ــاى بانك  ــدود كردن دارايى ه ــم و مس تحري
ــود.منابع خبرى  ــد لغو ش ــزى ايران باي مرك
اعالم كردند: اين حكم كه توسط شعبه بدوى 
ــده به معنى لغو فورى تحريم  دادگاه صادر ش
بانك مركزى ايران توسط اتحاديه اروپا نيست 

و قابل تجديدنظرخواهى است.

بيمارستان 500 تختخوابى 
سرطان احداث مى شود

ــت،  ــن ربيعى مديركل حوزه رياس حس
ــازمان  ــور بين الملل س ــط عمومى و ام رواب
ــت: عمليات احداث  ــاف و امور خيريه گف اوق
ــتان تخصصى سرطان در  نخستين بيمارس
ــازمان اوقاف و امور خيريه  كشور به همت س
ــاركت مردم، خيرين و متخصصان و با  و با مش
همكارى دستگاه هاى مرتبط با حوزه سالمت 
ــزود: اين  ــود.وى اف ــده آغاز مى ش هفته آين
ــتان با ظرفيت 500 تختخواب پيش  بيمارس
بينى شده است كه در فاز اول 224 تختخواب 

آن به بهره بردارى خواهد رسيد.

توربین بادی ملی ٢ مگاواتی حج، مظهر وحدت مسلمین در برابر جهانیان
داخلی سازی شد

همزمان ب��ا انتقال دانش فنی و اس��تفاده 
از ت��وان داخل، توربین ب��ادی ملی ٢ مگاواتی 
داخلی سازی شد.معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی از روند داخلی سازی تجهیزات صنعت 
برق ایران با شتاب بیش��تر خبر داد و افزود: در 
این مسیر، توربین ملی ٢ مگاواتی بادی با تالش 

متخصصان ایرانی داخلی سازی شده است.
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كوتاه از ايران كوتاه از حج

 بازديد رئيس سازمان حج
از هتل البشاره مكه

ــازمان حج وزيارت از  ــت محترم س رياس
ــازي هتل البشاره بازديد نمود. روند آماده س

هتل البشاره از هتلهاي منطقه 3 مكه مكرمه 
ــراي 12 كاروان با 1600 زائر  در حج 93 پذي
ــتانهاي زنجان قزوين آذربايجان غربي  از اس
آذربايجان شرقي همدان كرمان وكرمانشاه 
ــاره  ــه اينكه هتل البش ــد.با توجه ب مي باش
ــد عوامل مجموعه با همكاري  نوساز مي باش
مسئولين ستاد منطقه 3 بصورت شبانه روز 

ي مشغول آماده سازي هتل مي باشند.

يك روز بيشتر براى زائران پروازى 
كه 24 ساعت تاخير داشت

ــاون حج، عمره و عتبات  ناصرخدرنژاد مع
ــران يكي از  ــارت گفت: زائ ــازمان حج و زي س
ــهر اروميه  ــع كه متعلق به ش ــاي تمت پروازه
ــته با 24 ساعت تاخير عازم  بوده اند، روزگذش
ــدند.وي در ادامه با اشاره به  سرزمين وحي ش
ــعودي  اينكه اين پرواز متعلق به هواپيماي س
ــرواز كه جزو  ــزود: زائران اين پ ــت، اف بوده اس
كاروان هاي مدينه قبل بودند، كه با 24 ساعت 
تاخير پروازي اعزام شدند. خدرنژاد همچنين 
ــت: با توجه به تاخير 24 ساعته اين  اظهار داش
ــده، قرار شد  پرواز، با برنامه ريزي هاي انجام ش
ــتر در هتل محل اقامت  تا زائران يك روز بيش
ــوند.معاون حج، عمره و  ــكان داده ش خود، اس
ــازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه  عتبات س
پروازهاي مدينه قبل تا 30 شهريور ادامه دارد، 
ــان كرد: پروازهاي مدينه بعد نيز از  خاطرنش
ــت و آخرين كاروان  25 شهريور آغاز شده اس

زائران تمتع روز 6 مهر اعزام خواهد شد.

 آغاز برنامه زيارت 
دوره زائران مكه

ــي در  ــان ايران ــارت دوره حاجي ــه زي برنام
مكه مكرمه آغاز شده است، برنامه اي كه به دليل 
ــدود به بازديد از  ــع خروج از حريم حرم، مح من
قبرستان ابوطالب و غارها ثْور و حراست.رئيس 
ستاد مكه مكرمه خاطرنشان كرد كه توصيه ما 
اين است كه تا پيش از برپايي اعمال از زيارت غار 
حرا خودداري كنند تا مبادا در مسير صعود بدان، 
ــيب ديدگي شده و از اعمال باز بمانند. دچار آس
ــن وضعيت حضور  ــعود مجردي كه آخري مس
حجاج ايراني در مكه مكرمه را تشريح مي كرد، 
ــدود دو هزاروچند صد ايراني به  افزود:روزانه ح
طور جداگانه از دومسير مدينه و جده وارد مكه 
مي شوند وهم اكنون تعداد حجاج ايران به افزون 
بر 12 هزار نفر رسيده است.وي درباره وضعيت 
ــدن حجاج در جحفه نيز اظهار داشت  محرم ش
ــه دو روحاني از بعثه در آن مكان حضور دارند  ك
ــدن زائران به  و الحمداهللا تاكنون روال محرم ش

مشكلي خاصي روبه رو نشده است.

از فردا محافل انس و معرفت به طور روزانه 
در هتل هاي مكه مكرمه برگزار خواهد شد.

ــاي هفته  ــن برنامه ها تا انته ــخنران اي س
حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعي 
ــاج حميد  ــا برعهده ح ــوده و مداحي آن ه ب
ــت. اولين برنامه عصر شنبه در  رمضان پور اس

هتل روياالعزيزيه و دومين برنامه نيز شامگاه 
در هتل ميدان برگزار خواهد شد.

با تشرف حجت االسالم والمسلمين كاظم 
راشديزدي به مكه مكرمه تا انتهاي اين هفته، 
ــت نيز در اين  ــداد برنامه هاي انس و معرف تع

شهر افزايش خواهد يافت.

آغاز برنامه هاي انس و معرفت در مكه مكرمه

صراط ميزان
وارستگى از آلودگى هاى ماّدى و 
يكسره در همه جا و همه  كار، خدا 
ــد در مدتى چند  را ديدن، هرچن
روزه، توشه ى بزرگى براى آدمى 
است. همه ى آداب و مناسك حج 
ــت كه حج گزار به اين تجربه ى معنوى دست يابد و  براى آن اس

اين لذت را در كام جان دريابد.
پيام رهبر معظم انقالب اسالمى
به مناسبت كنگره عظيم حج 8 / 10 / 1385

ــادت بزرگ را  ــورت حج، اين عب ص
كه براى انجام آن مشرف مى شويد 
به صورتى شايسته و موافق دستور 
الهى انجام دهيد و مسائل آن را نزد 
ــرا گيريد.  ــالم با دقت ف علماى اع

ــت وقت معلوم  ــته پس از انجام حج و گذش مبادا خداى ناخواس
ــده و موجب بطالن حج گرديده و  ــود كه خللى در آنها وارد ش ش

زحمت هاى شما هدر رفته است.
صحيفه امام (ره)  25 / 5 / 1364

نماينده ولي فقيه در جمع زائران اهل سنت مدينه منوره:

هيچ دليلي براي تفرقه نداريم
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در جمع زائران اهل سنت گفت: يكي از نتايج تشرف به سفر حج، تقويت 
ــت هيچ دليلي براي تفرقه نداريم.همايش «حج، تبلور اتحاد و انسجام  ــيعيان و اهل سنت اس پيوندهاي ميان ش
ــالمي»، نخستين همايش از سلسله برنامه هايي است كه در مكه و مدينه، ويژه زائران اهل سنت ايران برگزار  اس
مي شود. در ابتداي اين همايش، حجت االسالم والمسلمين علي اكبر عطاران طوسي مدير امور اهل سنت بعثه مقام 

معظم رهبري به حضار، كه از استان هاي گلستان، آذربايجان غربي و خراسان رضوي آمده بودند خيرمقدم گفت.

   انتقاد از شبكه هاي ماهواره اي
ــنويه اولين سخنران  ــنت اش امام جمعه اهل س
ــجام اسالمي» بود؛  همايش «حج، تبلور اتحاد و انس
ماموستا سيدمصطفي خاتمي سخنانش را با صلوات 
بر پيامبر اكرم و اهل بيت او آغاز كرد و ادامه داد: صلوات 
طبق آيه قرآن در هر زمان و مكان وارد است و تمسك 
بدان در شرايط كنوني مي تواند راهگشاي مسلمانان 
ــبكه هاي ماهواره اي كه آب به آسياب  باشد. وي از ش
ــمن مي ريزند، انتقاد و آن ها را مروجان تفرقه در  دش
ميان امت اسالمي معرفي كرد و افزود: خوارج پريروز، 
وهابيت ديروز و سلفي هاي امروز با نام داعش، النصره، 
القاعده و هر اسم ديگر، ابزار دشمن براي تخريب چهره 

پاك اسالم هستند.
   وحدت، همدلي و هماهنگي

ــيدعلي  ــلمين س ــپس حجت االسالم والمس س
ــخنان خويش را با بيان اين نكته كه  قاضي عسكر س
ــحالي و  ــنت حقيقا مايه خوش ديدار با زائران اهل س
شعف است، آغاز كرد. سرپرست حجاج ايراني با تاكيد 
بر اين كه اسالم به اجتماع اهميت داده و به جاي فردي 
ــاز روزانه، به خواندن نماز جماعت توصيه  خواندن نم
ــه يك اجتماع هفتگي  ــت، گفت: درهرهفت كرده اس
ــت از آن حذف و  ــاز جمعه داريم كه دو ركع به نام نم
ــته شده تا طي آن مسلمانان  بجايش دو خطبه گذاش
ــائل روز قرار بگيرند. و  ــه تقوا دعوت و در جريان مس ب
ــاليانه به نام حج هم وضع گرديده تا در  يك اجتماع س
اين اجتماع بزرگ مسلمانان از مشكالت يكديگر مطلع 
شده و يك اطالع رساني بي نظير از اوضاع و احوال آن ها 

انجام مي شود
   اقيانوس عظيم

سرچشمه هاي مذاهب اسالمي از حنفي و مالكي 
ــافعي و شيعه، در حج بهم مي پيوندند و  و حنبلي و ش
اقيانوس عظيم امت اسالمي را ايجاد مي كنند؛ نماينده 
ــبيه، اضافه كرد:  ولي فقيه پس از به كار بردن اين تش
هيچ مذهب ديگري در جهان چنين برنامه بزرگي را 
ــت. ايشان همه  براي پيروان خويش تدارك نديده اس
جزييات حج اعم از ميقات، احرام، تلبيه، طواف، سعي، 
نماز و تقصير را نشانه هايي از اين برنامه بزرگ معنوي 

ــباهت ديدگاه فقهي  خواند و با ذكر نكته اي درباره ش
ــني درباره وقوف در منا پيش از حضور در  ــيعه و س ش
ــد بدين طريق از ما  ــرد: خداون ــان ك عرفه، خاطرنش

خواسته كه وحدت مان را به جهانيان نشان دهيم.
   اختالفات مذهبي

ــلمين قاضي عسكر با ذكر  حجت االسالم والمس
ــني درباره سجده گاه  ــيعه و س موضوع تفاوت نظر ش
ــجده  ــيعه درباره محل س ــاز، به نظر علماي ش در نم
ــت: امام(ره)،  ــريفين اشاره و اظهار داش در حرمين ش
رهبرمعظم انقالب و بسياري از مراجع تقليد صراحتا 
ــان ما جدايي  ــائل فقهي مي مي گويند كه نبايد مس
بياندازد و اين جا جايي نيست كه كسي از تفرقه دم بزند. 
وي نقش دشمن در برجسته سازي اختالفاتي از اين 
دست را بسيار مهم دانست و بيان داشت: هنگامي كه 
همه ما به وحدانيت خدا، هدايت گري قرآن و پيامبري 
ــان داريم،  ــي اهللا عليه وآله) ايم حضرت محمد (صل
ــيطان  آغازكننده اختالفات است و  بايد بدانيم كه ش

پيراونش ادامه دهنده اين راه.
   تفرقه بيانداز...

«انگليسي ها مي گويند تفرقه بيانداز و حكومت كن! 
شبكه هاي ماهواره اي كه مرتبا عليه مقدسات شيعيان 
ــنن فعاليت مي كنند يا در انگلستان حضور  و اهل تس
ــد و يا در آمريكا». نماينده ولي فقيه در امور حج و  دارن
ــاره به بودجه هاي شبكه هاي ماهواره اي  زيارت با اش
ــازمان هاي  ــي جز س ــت: هزينه اين ها را چه كس گف
جاسوسي غرب تامين مي كند و آيا اسالم اساسا چنين 

مجوزي به هيچ مسلماني مي دهد؟
امام جمعه اهل سنت نگين شهر، آخرين سخنران 
ــد ابوبكر خوجملي از  ــت؛ حاج آخون اين همايش اس
ــدت به عنوان يك فرآيند ياد مي كند و مي افزايد:  وح
ــت را رد كرده تا ميان  ــالم عصبيت و قومي پيامبر اس
صفوف امت، وحدت و يگانگي به وجود آيد. وي در ادامه 
گفت: آنان كه مي خواستند بر همه مسلمانان سيطره 
يابند، تكفيري ها را ايجاد كردند و اين مخالف نظر همه 

پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت است.
ــيح و  ــراي دو برنامه تواش ــا اج ــش ب ــن هماي اي

مولودي خواني به پايان رسيد.
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 پايانه مرزى در سلماس
ايجاد مى شود

ــر راه و  ــاون وزي ــاورزيان' مع 'داود كش
ــازى در بازديد از نوار مرزى سلماس با  شهرس
كشور تركيه گفت: مقدمات ايجاد پايانه مرزى 
ــلماس فراهم است و  در منطقه كوزه رش س

عمليات اجرايى آن بزودى شروع مى شود.

بازار آب در 609 دشت كشور 
اجرا مى شود

 وزير نيرو گفت: بازار آب در 609 دشت كشور 
ــود تا قيمت آب وضعيت اقتصادى  اجرا مى ش
پيدا كند و از هدر رفت آن جلوگيرى شود.حميد 
چيت چيان در نشست شوراى آب استان كرمان 
كه با حضور معاون پارلمانى رييس جمهورى و 
مسووالن استان در استاندارى برگزار شد، افزود: 
اين تصميم در نشست شوراى عالى آب كه روز 
ــته با حضور هيات دولت در تهران برگزار  گذش

شد به تصويب رسيد. 

 استان هاى پرگردشگر 
در تابستان امسال كدامند

ــتاد  ــى زرگران رئيس س ــى باقر نعمت عل
ــت: در ايام  ــفر گف ــات س ــى خدم هماهنگ
ــال استانهاى مازندران، گيالن،  تابستان امس
ــه و بويراحمد،  ــوى، كهگيلوي ــان رض خراس
ــمالى، گلستان، همدان،  اردبيل، خراسان ش
ــتان و آذربايجان غربى به ترتيب جزو  كردس

پرگردشگرترين استانهاى كشور بودند. 

دادگاه اروپا حكم به لغو تحريم 
بانك مركزى ايران داد

ــنبه حكم  دادگاه اتحاديه اروپا روز پنجش
داد كه تصميم سال 2012 شوراى اروپا براى 
ــاى بانك  ــدود كردن دارايى ه ــم و مس تحري
ــود.منابع خبرى  ــد لغو ش ــزى ايران باي مرك
اعالم كردند: اين حكم كه توسط شعبه بدوى 
ــده به معنى لغو فورى تحريم  دادگاه صادر ش
بانك مركزى ايران توسط اتحاديه اروپا نيست 

و قابل تجديدنظرخواهى است.

بيمارستان 500 تختخوابى 
سرطان احداث مى شود

ــت،  ــن ربيعى مديركل حوزه رياس حس
ــازمان  ــور بين الملل س ــط عمومى و ام رواب
ــت: عمليات احداث  ــاف و امور خيريه گف اوق
ــتان تخصصى سرطان در  نخستين بيمارس
ــازمان اوقاف و امور خيريه  كشور به همت س
ــاركت مردم، خيرين و متخصصان و با  و با مش
همكارى دستگاه هاى مرتبط با حوزه سالمت 
ــزود: اين  ــود.وى اف ــده آغاز مى ش هفته آين
ــتان با ظرفيت 500 تختخواب پيش  بيمارس
بينى شده است كه در فاز اول 224 تختخواب 

آن به بهره بردارى خواهد رسيد.
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كوتاه از ايران كوتاه از حج

 بازديد رئيس سازمان حج
از هتل البشاره مكه

ــازمان حج وزيارت از  ــت محترم س رياس
ــازي هتل البشاره بازديد نمود. روند آماده س

هتل البشاره از هتلهاي منطقه 3 مكه مكرمه 
ــراي 12 كاروان با 1600 زائر  در حج 93 پذي
ــتانهاي زنجان قزوين آذربايجان غربي  از اس
آذربايجان شرقي همدان كرمان وكرمانشاه 
ــاره  ــه اينكه هتل البش ــد.با توجه ب مي باش
ــد عوامل مجموعه با همكاري  نوساز مي باش
مسئولين ستاد منطقه 3 بصورت شبانه روز 

ي مشغول آماده سازي هتل مي باشند.

يك روز بيشتر براى زائران پروازى 
كه 24 ساعت تاخير داشت

ــاون حج، عمره و عتبات  ناصرخدرنژاد مع
ــران يكي از  ــارت گفت: زائ ــازمان حج و زي س
ــهر اروميه  ــع كه متعلق به ش ــاي تمت پروازه
ــته با 24 ساعت تاخير عازم  بوده اند، روزگذش
ــدند.وي در ادامه با اشاره به  سرزمين وحي ش
ــعودي  اينكه اين پرواز متعلق به هواپيماي س
ــرواز كه جزو  ــزود: زائران اين پ ــت، اف بوده اس
كاروان هاي مدينه قبل بودند، كه با 24 ساعت 
تاخير پروازي اعزام شدند. خدرنژاد همچنين 
ــت: با توجه به تاخير 24 ساعته اين  اظهار داش
ــده، قرار شد  پرواز، با برنامه ريزي هاي انجام ش
ــتر در هتل محل اقامت  تا زائران يك روز بيش
ــوند.معاون حج، عمره و  ــكان داده ش خود، اس
ــازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه  عتبات س
پروازهاي مدينه قبل تا 30 شهريور ادامه دارد، 
ــان كرد: پروازهاي مدينه بعد نيز از  خاطرنش
ــت و آخرين كاروان  25 شهريور آغاز شده اس

زائران تمتع روز 6 مهر اعزام خواهد شد.

 آغاز برنامه زيارت 
دوره زائران مكه

ــي در  ــان ايران ــارت دوره حاجي ــه زي برنام
مكه مكرمه آغاز شده است، برنامه اي كه به دليل 
ــدود به بازديد از  ــع خروج از حريم حرم، مح من
قبرستان ابوطالب و غارها ثْور و حراست.رئيس 
ستاد مكه مكرمه خاطرنشان كرد كه توصيه ما 
اين است كه تا پيش از برپايي اعمال از زيارت غار 
حرا خودداري كنند تا مبادا در مسير صعود بدان، 
ــيب ديدگي شده و از اعمال باز بمانند. دچار آس
ــن وضعيت حضور  ــعود مجردي كه آخري مس
حجاج ايراني در مكه مكرمه را تشريح مي كرد، 
ــدود دو هزاروچند صد ايراني به  افزود:روزانه ح
طور جداگانه از دومسير مدينه و جده وارد مكه 
مي شوند وهم اكنون تعداد حجاج ايران به افزون 
بر 12 هزار نفر رسيده است.وي درباره وضعيت 
ــدن حجاج در جحفه نيز اظهار داشت  محرم ش
ــه دو روحاني از بعثه در آن مكان حضور دارند  ك
ــدن زائران به  و الحمداهللا تاكنون روال محرم ش

مشكلي خاصي روبه رو نشده است.

از فردا محافل انس و معرفت به طور روزانه 
در هتل هاي مكه مكرمه برگزار خواهد شد.

ــاي هفته  ــن برنامه ها تا انته ــخنران اي س
حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعي 
ــاج حميد  ــا برعهده ح ــوده و مداحي آن ه ب
ــت. اولين برنامه عصر شنبه در  رمضان پور اس

هتل روياالعزيزيه و دومين برنامه نيز شامگاه 
در هتل ميدان برگزار خواهد شد.

با تشرف حجت االسالم والمسلمين كاظم 
راشديزدي به مكه مكرمه تا انتهاي اين هفته، 
ــت نيز در اين  ــداد برنامه هاي انس و معرف تع

شهر افزايش خواهد يافت.

آغاز برنامه هاي انس و معرفت در مكه مكرمه

صراط ميزان
وارستگى از آلودگى هاى ماّدى و 
يكسره در همه جا و همه  كار، خدا 
ــد در مدتى چند  را ديدن، هرچن
روزه، توشه ى بزرگى براى آدمى 
است. همه ى آداب و مناسك حج 
ــت كه حج گزار به اين تجربه ى معنوى دست يابد و  براى آن اس

اين لذت را در كام جان دريابد.
پيام رهبر معظم انقالب اسالمى
به مناسبت كنگره عظيم حج 8 / 10 / 1385

ــادت بزرگ را  ــورت حج، اين عب ص
كه براى انجام آن مشرف مى شويد 
به صورتى شايسته و موافق دستور 
الهى انجام دهيد و مسائل آن را نزد 
ــرا گيريد.  ــالم با دقت ف علماى اع

ــت وقت معلوم  ــته پس از انجام حج و گذش مبادا خداى ناخواس
ــده و موجب بطالن حج گرديده و  ــود كه خللى در آنها وارد ش ش

زحمت هاى شما هدر رفته است.
صحيفه امام (ره)  25 / 5 / 1364

نماينده ولي فقيه در جمع زائران اهل سنت مدينه منوره:

هيچ دليلي براي تفرقه نداريم
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در جمع زائران اهل سنت گفت: يكي از نتايج تشرف به سفر حج، تقويت 
ــت هيچ دليلي براي تفرقه نداريم.همايش «حج، تبلور اتحاد و انسجام  ــيعيان و اهل سنت اس پيوندهاي ميان ش
ــالمي»، نخستين همايش از سلسله برنامه هايي است كه در مكه و مدينه، ويژه زائران اهل سنت ايران برگزار  اس
مي شود. در ابتداي اين همايش، حجت االسالم والمسلمين علي اكبر عطاران طوسي مدير امور اهل سنت بعثه مقام 

معظم رهبري به حضار، كه از استان هاي گلستان، آذربايجان غربي و خراسان رضوي آمده بودند خيرمقدم گفت.

   انتقاد از شبكه هاي ماهواره اي
ــنويه اولين سخنران  ــنت اش امام جمعه اهل س
ــجام اسالمي» بود؛  همايش «حج، تبلور اتحاد و انس
ماموستا سيدمصطفي خاتمي سخنانش را با صلوات 
بر پيامبر اكرم و اهل بيت او آغاز كرد و ادامه داد: صلوات 
طبق آيه قرآن در هر زمان و مكان وارد است و تمسك 
بدان در شرايط كنوني مي تواند راهگشاي مسلمانان 
ــبكه هاي ماهواره اي كه آب به آسياب  باشد. وي از ش
ــمن مي ريزند، انتقاد و آن ها را مروجان تفرقه در  دش
ميان امت اسالمي معرفي كرد و افزود: خوارج پريروز، 
وهابيت ديروز و سلفي هاي امروز با نام داعش، النصره، 
القاعده و هر اسم ديگر، ابزار دشمن براي تخريب چهره 

پاك اسالم هستند.
   وحدت، همدلي و هماهنگي

ــيدعلي  ــلمين س ــپس حجت االسالم والمس س
ــخنان خويش را با بيان اين نكته كه  قاضي عسكر س
ــحالي و  ــنت حقيقا مايه خوش ديدار با زائران اهل س
شعف است، آغاز كرد. سرپرست حجاج ايراني با تاكيد 
بر اين كه اسالم به اجتماع اهميت داده و به جاي فردي 
ــاز روزانه، به خواندن نماز جماعت توصيه  خواندن نم
ــه يك اجتماع هفتگي  ــت، گفت: درهرهفت كرده اس
ــت از آن حذف و  ــاز جمعه داريم كه دو ركع به نام نم
ــته شده تا طي آن مسلمانان  بجايش دو خطبه گذاش
ــائل روز قرار بگيرند. و  ــه تقوا دعوت و در جريان مس ب
ــاليانه به نام حج هم وضع گرديده تا در  يك اجتماع س
اين اجتماع بزرگ مسلمانان از مشكالت يكديگر مطلع 
شده و يك اطالع رساني بي نظير از اوضاع و احوال آن ها 

انجام مي شود
   اقيانوس عظيم

سرچشمه هاي مذاهب اسالمي از حنفي و مالكي 
ــافعي و شيعه، در حج بهم مي پيوندند و  و حنبلي و ش
اقيانوس عظيم امت اسالمي را ايجاد مي كنند؛ نماينده 
ــبيه، اضافه كرد:  ولي فقيه پس از به كار بردن اين تش
هيچ مذهب ديگري در جهان چنين برنامه بزرگي را 
ــت. ايشان همه  براي پيروان خويش تدارك نديده اس
جزييات حج اعم از ميقات، احرام، تلبيه، طواف، سعي، 
نماز و تقصير را نشانه هايي از اين برنامه بزرگ معنوي 

ــباهت ديدگاه فقهي  خواند و با ذكر نكته اي درباره ش
ــني درباره وقوف در منا پيش از حضور در  ــيعه و س ش
ــد بدين طريق از ما  ــرد: خداون ــان ك عرفه، خاطرنش

خواسته كه وحدت مان را به جهانيان نشان دهيم.
   اختالفات مذهبي

ــلمين قاضي عسكر با ذكر  حجت االسالم والمس
ــني درباره سجده گاه  ــيعه و س موضوع تفاوت نظر ش
ــجده  ــيعه درباره محل س ــاز، به نظر علماي ش در نم
ــت: امام(ره)،  ــريفين اشاره و اظهار داش در حرمين ش
رهبرمعظم انقالب و بسياري از مراجع تقليد صراحتا 
ــان ما جدايي  ــائل فقهي مي مي گويند كه نبايد مس
بياندازد و اين جا جايي نيست كه كسي از تفرقه دم بزند. 
وي نقش دشمن در برجسته سازي اختالفاتي از اين 
دست را بسيار مهم دانست و بيان داشت: هنگامي كه 
همه ما به وحدانيت خدا، هدايت گري قرآن و پيامبري 
ــان داريم،  ــي اهللا عليه وآله) ايم حضرت محمد (صل
ــيطان  آغازكننده اختالفات است و  بايد بدانيم كه ش

پيراونش ادامه دهنده اين راه.
   تفرقه بيانداز...

«انگليسي ها مي گويند تفرقه بيانداز و حكومت كن! 
شبكه هاي ماهواره اي كه مرتبا عليه مقدسات شيعيان 
ــنن فعاليت مي كنند يا در انگلستان حضور  و اهل تس
ــد و يا در آمريكا». نماينده ولي فقيه در امور حج و  دارن
ــاره به بودجه هاي شبكه هاي ماهواره اي  زيارت با اش
ــازمان هاي  ــي جز س ــت: هزينه اين ها را چه كس گف
جاسوسي غرب تامين مي كند و آيا اسالم اساسا چنين 

مجوزي به هيچ مسلماني مي دهد؟
امام جمعه اهل سنت نگين شهر، آخرين سخنران 
ــد ابوبكر خوجملي از  ــت؛ حاج آخون اين همايش اس
ــدت به عنوان يك فرآيند ياد مي كند و مي افزايد:  وح
ــت را رد كرده تا ميان  ــالم عصبيت و قومي پيامبر اس
صفوف امت، وحدت و يگانگي به وجود آيد. وي در ادامه 
گفت: آنان كه مي خواستند بر همه مسلمانان سيطره 
يابند، تكفيري ها را ايجاد كردند و اين مخالف نظر همه 

پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت است.
ــيح و  ــراي دو برنامه تواش ــا اج ــش ب ــن هماي اي

مولودي خواني به پايان رسيد.
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 پايانه مرزى در سلماس
ايجاد مى شود

ــر راه و  ــاون وزي ــاورزيان' مع 'داود كش
ــازى در بازديد از نوار مرزى سلماس با  شهرس
كشور تركيه گفت: مقدمات ايجاد پايانه مرزى 
ــلماس فراهم است و  در منطقه كوزه رش س

عمليات اجرايى آن بزودى شروع مى شود.

بازار آب در 609 دشت كشور 
اجرا مى شود

 وزير نيرو گفت: بازار آب در 609 دشت كشور 
ــود تا قيمت آب وضعيت اقتصادى  اجرا مى ش
پيدا كند و از هدر رفت آن جلوگيرى شود.حميد 
چيت چيان در نشست شوراى آب استان كرمان 
كه با حضور معاون پارلمانى رييس جمهورى و 
مسووالن استان در استاندارى برگزار شد، افزود: 
اين تصميم در نشست شوراى عالى آب كه روز 
ــته با حضور هيات دولت در تهران برگزار  گذش

شد به تصويب رسيد. 

 استان هاى پرگردشگر 
در تابستان امسال كدامند

ــتاد  ــى زرگران رئيس س ــى باقر نعمت عل
ــت: در ايام  ــفر گف ــات س ــى خدم هماهنگ
ــال استانهاى مازندران، گيالن،  تابستان امس
ــه و بويراحمد،  ــوى، كهگيلوي ــان رض خراس
ــمالى، گلستان، همدان،  اردبيل، خراسان ش
ــتان و آذربايجان غربى به ترتيب جزو  كردس

پرگردشگرترين استانهاى كشور بودند. 

دادگاه اروپا حكم به لغو تحريم 
بانك مركزى ايران داد

ــنبه حكم  دادگاه اتحاديه اروپا روز پنجش
داد كه تصميم سال 2012 شوراى اروپا براى 
ــاى بانك  ــدود كردن دارايى ه ــم و مس تحري
ــود.منابع خبرى  ــد لغو ش ــزى ايران باي مرك
اعالم كردند: اين حكم كه توسط شعبه بدوى 
ــده به معنى لغو فورى تحريم  دادگاه صادر ش
بانك مركزى ايران توسط اتحاديه اروپا نيست 

و قابل تجديدنظرخواهى است.

بيمارستان 500 تختخوابى 
سرطان احداث مى شود

ــت،  ــن ربيعى مديركل حوزه رياس حس
ــازمان  ــور بين الملل س ــط عمومى و ام رواب
ــت: عمليات احداث  ــاف و امور خيريه گف اوق
ــتان تخصصى سرطان در  نخستين بيمارس
ــازمان اوقاف و امور خيريه  كشور به همت س
ــاركت مردم، خيرين و متخصصان و با  و با مش
همكارى دستگاه هاى مرتبط با حوزه سالمت 
ــزود: اين  ــود.وى اف ــده آغاز مى ش هفته آين
ــتان با ظرفيت 500 تختخواب پيش  بيمارس
بينى شده است كه در فاز اول 224 تختخواب 

آن به بهره بردارى خواهد رسيد.
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