
حجت االسالم والمسلمين س�يدعلي قاضي عسكر در جمع 
زائران فرهيخته مدينه قبل گف�ت: فريضه حج داراي ابعاد و 
ظرفيت هاي بس�ياري است كه متاسفانه به داليل گوناگون از 

آن ها به خوبي استفاده نشده است.
 احياگر حج ابراهيمي

اميرالحاج ايران، امام خميني)ره( را احياگر حج ابراهيمي معرفي 
و نگاه واقعي ايش��ان به حج را تبيين و گفت: در تعابير امام)ره( آمده 
اس��ت كه »حج، كانون معارف الهي است كه از آن، محتواي سياست 
اس��ام را در تمامي زواياي زندگي بايد جس��تجو ك��رد« و در ادامه 
مي فرمايند »حج پيام آور و ايج��اد و بناي جامعه اي به دور از رذايل 
مادي و معنوي اس��ت«، اين تعابير دقيقا منطب��ق با آيات و روايت و 
بيان گر نگاه جامع االطرافي اس��ت كه به مردم مي آموزد با چه نگاهي 
باي��د به حج وارد ش��ده و از اين فضا بهره ببرن��د. وي با ذكر جمله اي 
ديگر از بيان رهبر كبير انقاب اس��امي مبني بر اين كه »ميليون ها 
مس��لمان هر س��ال به مكه مي روند و پا جاي پاي پيامبر و ابراهيم و 
اسماعيل و هاجر مي گذارند، ولي هيچ كس نيست كه از خود بپرسد 
ابراهيم و محمد )عليهم الس��ام( كه بودند و چه كردند؛ هدف ش��ان 
چه بود؛ از ما چه خواس��ته اند؟ گويي به تنها چيزي كه فكر نمي شود 
به همين اس��ت«، گفت: وقتي در صحنه عم��ل مي آييم و مي بينم، 
آن چيزي كه مش��اهده مي كنيم با اين س��خنان امام مطابقت دارد و 
اگر به پيش نياز توجه نكنيم، حتما بهره الزم از اين سفر معنوي برده 
نخواهد ش��د. نماين��ده ولي فقيه در امور حج و زيارت با نقل تش��رف 
امام باقر )عليه الس��ام( به مسجدالحرام، يكي از اصحاب آن حضرت 
گفته م��ا اكثر الحجيج ، چقدر حاجي زياد اس��ت . امام در او تصرفي 
نموده حقيقت را ديد سپس امام به او فرمودند: ما اقل الحجيج و اكثر 

الضجيج ، حاجي كم است ناله و فرياد زياد است. 
وي افزود: ش��ما در اين جا برخي ها را مي بين��د كه در حرم نبوي 

هس��تند و نماز مي خوانند و بعد اح��رام مي بندند و طواف مي كنند و 
س��عي انجام مي دهند و نهايتا هيچ تحولي هم نخواهند داش��ت؛ اين 
حج ابراهيمي نيس��ت. وي اضافه كرد: امام)ره( ابتكار بزرگي به خرج 
دادند و از همين روست كه طوالني ترين پيام هاي امام و رهبر انقاب 
هم��واره به كنگره عظيم حج بوده اس��ت و ما در اين س��ال ها تاش 
كرده ايم كه خودمان را به اين هدف نزديك كنيم و مع االسف هنوز تا 

جايگاه واقعي، فاصله طوالني اي وجود دارد.
  ضرورت معرفت افزايي

سرپرست حجاج ايراني خطاب به زائران فرهيخته در مدينه قبل 
گفت: آن چه براي ما اهمي��ت دارد، عمل به وظيفه در باالبردن بهره  

وري از حج است و شما در اين زمينه به ما كمك كنيد.
ايشان معرفت افزايي و گسترش فرهنگ قرآني در بين زائران بيت 
اهلل الحرام را از جمله محورهاي همكاري دانست و افزود: خوشبختانه 
اكنون تاوت قرآن  و حضور در نمازهاي جماعت بس��يار چش��م گير 
است و بنده نيمه شب ها مشاهده كرده ام كه تعداد زيادي از زائران ما، 

در حال خواندن نماز شب هستند و اين ها مايه اميدواري است.
سرپرس��ت حجاج ايراني با اش��اره ب��ه تاثير افزاي��ش معرفت در 
بهره برداري معنوي از حج اظهار داش��ت: برخي ممكن است به حج 
آمده، اما دانش بااليي نداش��ته باش��ند، بايد به عزي��زان در اين گونه 
م��وارد كمك كرد تا بدانن��د در چه جايي حضور دارن��د، اماكني كه 

بي ترديد محل رفت و آمد فرشتگان الهي است.
  درس ها و عبرت ها

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اش��اره به اينكه هر جاي 
مدينه كه پا بگذاريد، درس ها و عبرت هاي بسياري در آن وجود دارد 
پيشنهاد داد: با توجه به محدوديت هاي فعلي در قبرستان بقيع، هر 
كدام از ش��ما چند نفر از زائران را با خود به آنجا برده تا زيارت كنند و 

با اين اماكن آشنا شوند.
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باالبردن بهره   وري در حج يك  وظيفه است
تقدير و توصيه رييس سازمان حج 

در جلسه ستاد مدينه 
س��عيد اوح��دی در جم��ع مديران س��تادی 
مدين��ه منوره گف��ت : تصوير زيباي��ی كه تا اين 
لحظه از خدمات ش��ما برای زوار مدينه النبی به 
جای گذاشته شده اس��ت حاصل عنايت خداوند 
متع��ال و اهل بي��ت معصومين )ع( بوده اس��ت 
كه باي��د خداوند را به خاطر اي��ن توفيق و عزت 

شكرگزار باشيد.
مهن��دس اوحدی ب��ا توجه به اينك��ه از فردا 
تع��داد زائري��ن مدينه من��وره كم می ش��ود از 
مس��ئولين س��تاد مدينه منوره خواست : در اين 
روزه��ای باقيمان��ده ب��ا توجه ب��ه اينكه فرصت 
بيش��تری خواهي��د داش��ت ب��ا ن��گاه منتقدانه 
به اقدام��ات انجام ش��ده، برای بهب��ود و ارتقاء 
خدم��ات تاش كنيد و آنرا ب��رای زائرين مدينه 
بع��د انجام دهيد چراكه اگر علم به اش��كاالتمان 
پي��دا كنيم و رفع نكنيم در آينده گره در زندگی 

خود ما پيدا خواهد شد.
وی در پايان با ارائه تقديرنامه ای به رئيس ستاد 
مدينه منوره از زحمات ايش��ان و عوامل س��تادی 

تقدير و تشكر كرد.

 گشايش فصلي تازه 
در روابط ايران و عربستان

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري 
اسامي ايران پس از مذاكرات خود با سعود الفيصل 
وزي��ر خارجه عربس��تان س��عودي، اين دي��دار را 
گش��ايش فصل ت��ازه اي در روابط دو كش��ور و در 
راس��تاي استقرار صلح و امنيت بين المللي و منافع 

امت مسلمان توصيف كرد.
محم��د جواد ظريف پس از اي��ن ديدار گفت: از 
نظر من و وزير خارجه عربستان سعودي اين ديدار 

سرفصل تازه اي در روابط دو كشور خواهد بود.
س��عود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودي 
ني��ز در پي اين ديدار، اظهار داش��ت: ما با آگاهي از 
اهميت و حساس��يت اين بحران و فرصتي كه براي 
مقابله با آن پيش رو داريم معتقديم كه با اس��تفاده 
از اين فرصت مغتنم و اجتناب از اشتباهات گذشته 
مي توانيم در مقابله با اين بحران بس��يار حساس به 

توافق برسيم.

خبر کوتاه

۱۸ هزار ايراني ديگر راهي مكه مي شوند
تاكنون ۴۶ هزار ايراني وارد عربس��تان ش��ده  و ۱۸ هزار زائر ديگر 
نيز به طور مستقيم به مكه مكرمه مشرف شدند.مديركل برنامه ريزي 
پذيرش و اعزام س��ازمان حج و زيارت كه در مكه  به سر مي برد ضمن 
اعام اين مطلب افزود: كل زائران اعزامي به مدينه منوره ۳۳ هزار نفر 
بوده اند و با ورود آخرين پرواز به فرودگاه اين شهر، پرونده اعزام زائران 
مدينه قبل با ۱۰۲ پرواز بس��ته شد.حسن سرخوش تعداد پروازهاي 
ص��ورت گرفته به جده را تاكنون ۳۶ پ��رواز اعام كرد و گفت از امروز 
تعداد پروازهاي اين فرودگاه افزايش خواهد يافت و به ميانگين ۹ عدد 
در روز خواهد رس��يد.وي تعداد پروازهاي با تاخير باال را چهارمورد از 
ايس��تگاه هاي اروميه، اهواز، اصفهان و ته��ران و ميانگين تاخير ها را 

به ۲۲ دقيقه اعام كرد.س��رخوش افزود: شركت ماهان با يك دقيقه 
كمتري��ن تاخير را داش��ته و ايران اير با ۲۳ و س��عودي ايرالين با ۳۳ 
دقيقه بيشتر تاخير ها را داش��ته اند. برخاف پروازهاي تاخيري، سه 
ايستگاه ساري، مشهد و گرگان، نه تنها تاخيري نداشته اند كه معموال 

پروازهاي آن ها با تعجيل نيز انجام شده است.
مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام س��ازمان حج و زيارت ضمن 
ابراز اي��ن نكته افزود: با مجموع��ه ۱۳۸ پرواز انجام ش��ده، ۷۵ درصد 
پروازهاي ورودي به عربس��تان به نحو احس��ن صورت گرفته اس��ت.

پروازهاي ورودي به مكه مكرمه از ۲۵ شهريور ماه آغاز و تا ششم مهرماه 
)سوم ذي الحجه( ادامه خواهد داشت.

سرپرست حجاج ایرانی در نشست فرهیختگان در مدینه منوره مطرح کرد

با ورود 71 درصد زائران به سرزمین هاي وحي
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کوتاه از ایران کوتاه از حج
برای مراقبت از سالمت زائران 

رانندگان معتاد اخراج شدند
ش��ركت حمل ونقل نظ��ارت بر نقل 
وانتقال حجاج در عربستان اعام كرد: در 
پي معاينه بعمل آمده از برخي رانندگان 
اتوبوس��هاي حمل حجاج پن��ج راننده از 
كشورهاي مختلف پس از تاييد اعتياد آنان 
از س��وي اين شركت اخراج شدند. محمد 
صالح عبيد رييس سنديكاي رانندگان در 
مدينه منوره تاكيد ك��رد: موضوع انتقال 
و راهنماي��ي حج��اج از اهمي��ت خاصي 
برخورداراست وبه همين دليل رانندگان 
اتوبوس��ها بايد از هوشياري قابل ماحظه 
اي برخوردار باش��ند.اين مقام عربستاني 
در ادام��ه افزود: با توجه ب��ه اينكه حدود 
۲۰ ه��زار اتوبوس براي عملي��ات انتقال 
حجاج در نظر گرفته شده بنابر اين وزارت 
بهداشت بايد س��امت رانندگان اتوبوس 
را م��ورد تاييد قرار ده��د تا خداي ناكرده 

شاهد حوادث ناگوار نباشيم.

  بازديد زائران اهل سنت
از موزه كعكي مدينه منوره

م��وزه »متحف دار المدينه« مش��هور 
به كعكي كه در خياب��ان عبدالعزيز واقع 
ش��ده اس��ت، موزه اي زيبا درباره مدينه 
اس��ت كه بخش مهم��ي از آن اختصاص 
ب��ه س��يره نب��وي )ص( دارد.جمع��ي از 
زائ��ران كاروان ه��اي اهل س��نت، امروز 
ب��ه ابتكار مديريت اهل س��نت بعثه مقام 
معظ��م رهبري به بازديد اين موزه رفتند.
اي��ن موزه كه به كوش��ش كعكي، يكي از 
مهندسان برجسته شهر مدينه و آشناي 
با تاريخ و جغرافياي اين ش��هر بنا ش��ده، 
موزه اي اس��ت كه براي شناخت بهتر اين 
ش��هر از زاويه دين��ي و اجتماعي تدارك 

ديده شده است.

 همه زائران خوزستاني
عازم سرزمين وحي شدند

 مدير حج و زيارت خوزس��تان با اشاره 
به آغاز عمليات رفت حجاج خوزستاني به 
سفر حج از پنجشنبه ۲۷ شهريور، گفت: 
با هماهنگي ميان ش��ركت هواپيمايي اير 
الين عربستان تا ۳۰ شهريور، ۱۰ پرواز به 

مقصد مدينه منوره انجام شد.
ناصر هويزاوي اظهار كرد: كاروان هاي 
راهي ش��ده در اولي��ن روز عمليات رفت 
حج��اج خوزس��تان از شهرس��تان هاي 
آب��ادان، ش��ادگان و ي��ك كارون از اهواز 
بودند كه رفت آنها در اولين پرواز س��اعت 

۱۰ به وقت تهران انجام گرفت.

صراط میزان
حج، سرچش��مه  ی جوش��ان 
تق��وی و معنوي��ت و خي��ر و 
برك��ت، همه س��اله ت��ا ابد، 
فيضان خود را بر جهان اسام 
و بر يكايك مس��لماناِن موفق 
جاری می  س��ازد ت��ا هر كس و هر مجموع��ه، به اندازه  ی 

ظرفيت و قابليت خود از آن بهره بگيرد.
بخشی از پيام به كنگره ی عظيم حج1375/04/02 

از آنجا كه جامعه امت اس��امی 
از هر نژاد و مليتی بايد ابراهيمی 
ش��ود تا ب��ه خيل ام��ت محمد 
� صل��ی اهلل عليه و آله و س��لم � 
پيوند بخ��ورد و يكی گردد و يد 

واحده ش��ود حج تنظي��م و تمرين و تش��كل اين زندگی 
توحيدی است .

 صحيفه امام جلد 21 ص 77

برگزاري حلقات قرآني قاريان ايراني درحرمين شريفين

 برنامه هاي قرآني قاريان ايراني
در مدينه منوره

   سرپرست كاروان نور به بيان اينكه ۱۲ نفر 
از اعضاي اين كاروان روز چهارش��نبه به مكه 
خواهند رفت از تشكيل حلقات قرآني قاريان 
قرآني در حرمين ش��ريفين خبر داد و افزود: 
اس��تقبال از اين حلقات از سوي زائران ايراني 
بس��يار خوب بوده است و برنامه هاي قرآني تا 

پايان عمليات حج ادامه خواهد داشت.
علي رضا سبحاني، سرپرست كاروان قرآني 
ايران، گفت: هم اينك س��ه ق��اري كاروان در 
مكه حضور دارند و دوش��نبه نيز سه نفر ديگر 
به آن ها خواهند پيوس��ت.وي افزود: در ميان 
قراء مكه، سيدجواد حس��يني، حامد وكيلي 
و س��يدعباس هاش��مي از قاريان بين المللي 
كشورمان حضور دارند. طبق اعام سرپرست 
كاروان ن��ور، روز چهارش��نبه با پيوس��تن دو 
قاري باقي مانده در مدينه، همه بيست قاري، 
حافظ و اعضاي گروه تواش��يح اين كاروان در 

مكه حضور خواهند داشت. 
وي از برگ��زاري ي��ك حلق��ه قرآن��ي در 
مس��جدالحرام خبر داد كه تا هفتم ذي الحجه 
در آن مكان شريف برپا خواهد بود. سرپرست 

كاروان نور به پخش زنده اذان از مدينه منوره 
اش��اره كرد و گفت كه ظهر ه��ا برنامه تاوت 
پيش از اذان و دعاي پس از آن از راديو قرآن و 
مغرب ها اين برنامه ها از راديو معارف به صورت 

مستقيم از مدينه پخش مي شود. 
وي شركت در حلقات قرآني مسجدالنبي 
را يك��ي از برنامه هاي روزان��ه اعضاي كاروان 
ن��ور معرف��ي ك��رد و از برگزاري ي��ك حلقه 
اختصاصي توسط قاريان ايراني در طبقه دوم 

مسجد النبي در جمعه شب خبر داد.
سبحاني گفت: برنامه ترتيل، قرائت و اذان 
در حس��ينيه ش��يعيان نيز در دو نوبت ظهر و 
غروب در هر روز برپا شده و با استقبال زائران 

شيعه ايراني و غيرايراني همراه است. 
وي همچنين به حضور اعضاي كاروان نور 
در بعثه برخي مراجع تقليد هم چون حضرات 
آيات سيس��تاني و ش��اهرودي اش��اره كرد و 
افزود كه عاوه بر اين ها، قرائت قرآن و اجراي 
تواش��يح در تمامي حلقات ان��س و معرفت و 
ديگر برنامه ه��اي فرهنگي بعثه نيز توس��ط 

اعضاي اين كاروان انجام شده است.
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روحانی عازم نيويورک شد
رئيس جمه��ور روز گذش��ته ب��رای 
ش��ركت در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ع��ازم نيويورك ش��د. اين دومين 
سفر حس��ن روحانی به آمريكا و شركت 
در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران 
رياست جمهوری اش است. سورنا ستاری 
و محمد نهاوندي��ان روحانی را همراهی 
می كردن��د. حجت االس��ام محم��دی 
گلپايگان��ی رئي��س دفت��ر مق��ام معظم 
رهب��ری، حجت االس��ام عل��وی وزي��ر 
اطاعات، حس��ام الدين آش��نا، مرتضی 
بانك، اس��حاق جهانگي��ری، قاضی زاده 
هاش��می وزير بهداش��ت رئيس جمهور 
ب��رای بدرقه رئيس جمه��ور در فرودگاه 

حضور يافتند.

نخستين مدال طالی كاروان 
ايران بدست آمد

نخستين مدال طای كاروان ايران را 
بانوی تيراندازی كش��ورمان كسب كرد. 
نجم��ه خدمتی در م��اده ۱۰ متر تپانچه 
تفنگ بادی توانست باالتر از تمام رقبای 
آسيايی خود بايس��تد و مدال طای اين 
ماده را ب��ه خود اختصاص ده��د. در اين 
ماده نرگس امام قلی نژاد نيز نقره گرفت.

زنگ شكوفه ها در سراسر كشور 
نواخته شد

زنگ ش��كوفه  ها روز گذش��ته توسط 
وزي��ر آموزش و پرورش نواخته ش��د و بر 
اين اس��اس س��ال تحصيلی جديد برای 
يك ميليون و ۳۵۰هزار كاس اولی آغاز 
شد. مراسم زنگ شكوفه ها روز گذشته با 
حضور وزير آموزش و پرورش در دبستان 
دخترانه بركت در شهر قدس نواخته شد، 
با نواخته شدن زنگ شكوفه ها مراسم آغاز 
س��ال تحصيلی جديد برای يك ميليون و 

۳۵۰ هزار كاس اولی آغاز می شود. 

ايران اسالمي در اوج اقتدار 
وقدرت نظامي است

رئيس ستاد كل نيروهای مسلح گفت: 
اقتدار  اوج  در  ايران  اسامی  جمهوری 
و قدرت نظامی خود قرار دارد.  سردار 
سرلشكر فيروزآبادی پس از مراسم رژه 
نيروهای مسلح در مصاحبه با خبرنگاران 
نيروهای  دفاعی  آمادگی  اينكه  بيان  با 
مسلح از سپاه و بسيج و ارتش و نيروی 
افزود:دشمن  است،  صددرصد  انتظامی 
بداند كه نمی تواند در مقابل اين خيل 

عظيم حركتی كند.
0549748067


