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  91193931با رهبرمعّظم انقالب            19دیدار كارگزاران  حج   -(  ره)حسينيه امام خميني  -تهران  

 :رهبر معظم انقالب اسالمي

ى آنچه را كه آرزوى اين  منرينران        شاءاللّه همهانا

دلسوز است، با مراقبتِ كامل تحقق پيرا كنر تا بتوانيم 

حج را از لحاظ صورت و معنا و قالب و محتوا، نزدين   

كنيم به آنچه كه خراى متعال از ما خواسنتنه اسنت       

كننره را ى تعيي بتوانيم اي  واجب عظيم و اي  فريضه

ى كه داراى خصوصياتى است كه در هيچ فنريضنه      -

ديگر اسالمى، اي  خصوصيات نيست  ناظر بنه امنت     

آنچنان كه خراى متعال اراده   -است، ناظر به دنياست 

شاءاللّنه  كرده است و براى ما و شما خواسته است، ان

 .انجام دهيم
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 911931331همایش آموزشي زائران حج استان تهران          -ورزشگاه آزادي  -تهران  

 آقای قاضي عسکر نماينره ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني در حال سخنراني 



4 

 91193933همایش اهل سنت        -تهران  

آقای قاضي عسکر نماينره ولي فقيه و سرپرست حجاج ايرانني  

 در حال سخنراني 



5 

 91193931مراسم افتتاح پرواز حجاج         -فرودگاه مهرآباد  -تهران  

 آقای قاضي عسکر نماينره ولي فقيه در حال سخنراني 



6 

 91193931بدرقه نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني به مكه مكرمه            -فرودگاه مهرآباد  -تهران  
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 91193931                       و سرپرست حجاج ایراني  استقبال از نماینده ولي فقيه  -مدینه منوره  

 آقای رسولي محالتي سفير جمهوری اسالمي در عربستان در كنار آقای قاضي عسکر نماينره ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني در حال سخنراني 



9 

 91193931و سرپرست حجاج ایراني                ولي فقيه و  نماینده استقبال از  -منوره  مدینه 



10 

 91193931ورود جانبازان به مدینه منوره                                    -مدینه منوره 



11 

 91193931سخنراني نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني در جمع كارگزاران حج              -مدینه منوره 

آقای قاضي عسکر نماينره ولي فقيه و سنرپنرسنت      

 حجاج ايراني در حال سخنراني 



12 

 911939391دیدار نماینده امير مدینه با نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني          -مدینه منوره 



13 

 911939391دیدار نماینده ولي فقيه با حجاج كاروان اهل سنت               -مدینه منوره 



14 

 911939391دیدار نماینده ولي فقيه با كاروان جانبازان درهتل الزهراء              -مدینه منوره 



15 

 911939391دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني در هتل  الزهراء                 -مدینه منوره  



16 

 911939391دیدارنماینده ولي فقيه با گروه نشریه زائر                    -مدینه منوره 

از راست آقايان دكتر توكلي ، حشمت 

اهلل قنبری و آقای قناضني عسنکنر       

نماينره ولي فقيه و سرپرست حجناج  

 ايراني  



17 

 911939391همایش روحانيون معين و معينه ها ي كاروان ها                       -مدینه منوره 

 آقای مظلومي در حال سخنراني 

 آقای راشر يزدی در حال سخنراني 



18 

 911939399دیدارنماینده ولي فقيه از كاروان حجاج ایراني مستقر در هتل ها                    -مدینه منوره  



19 

 911939399هتل االنصار                حجاج ایراني نماینده ولي فقيه از دیدار  -مدینه منوره 



20 

 911939399هتل مودت                   حجاج ایراني نماینده ولي فقيه از دیدار  -مدینه منوره 



21 

 911939393هتل منارالمدینه                              حجاج ایراني نماینده ولي فقيه از دیدار  -مدینه منوره 
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 31/391931دیداررئیس بعثه تاجیكستان با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مدینه منوره  



23 

 31/391931هتل  جوهره العاصمه                      حجاج ایرانی نماینده ولی فقیه از دیدار  -مدینه منوره 



24 

 31/391931اولین مراسم دعای پرفیض کمیل                           -بین الحرمین   -مدینه منوره  



25 

 31/391931اولین مراسم دعای پرفیض کمیل                           -بین الحرمین   -مدینه منوره  



26 

 31/391931اولین مراسم دعای ندبه  با حضور حجاج ایرانی                          -بعثه رهبری  -مدینه منوره  

 آقای میثم مطیعی در حال قرائت دعا 



27 

 31/391931هتل  الماسی                        حجاج ایرانی نماینده ولی فقیه از دیدار  -مدینه منوره 



28 

 31/391931هتل  الزهراء                       حجاج ایرانی نماینده ولی فقیه از دیدار  -مدینه منوره 



29 

 31/391931هتل  صافی پالزا                         حجاج ایرانی نماینده ولی فقیه از دیدار  -مدینه منوره 



30 

 31/391931دیدار رئیس بعثه الجزایر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی               -بعثه رهبری   -مدینه منوره  

 آقای احمد سعیدی رئیس بعثه حج الجزایر در کنار آقای قاضی عسکرنماینده ولی فقیه  



31 

 31/391931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از ستاد مدینه منوره                  -مدینه منوره 



32 

 31/391931نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی درهتل  هارمونی       دیدار  -مدینه منوره 



33 

 31/391931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از گروه هیات علمی بعثه رهبری                    -مدینه منوره  



34 

 31/391931محفل انس با قرآن                         -بعثه رهبری  -مدینه منوره  



35 

 31/391931استقبال از ورود کاروان جانبازان به مدینه منوره                      -فرودگاه  -مدینه منوره  



36 

 31/391931بازدید نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ازآشپزخانه مرکزی دخیل              -مدینه منوره  



37 

 31/391931بازدید نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ازآشپزخانه مرکزی  زین                         -مدینه منوره  



38 

 31/391931نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی هتل  بهاءالزهراء       دیدار  -مدینه منوره 



39 

 31/391931بازدید نماینده ولی فقیه از بیمارستان هیات پزشكی حج                -مدینه منوره 



40 

 31/391931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از دفاتر نمایندگی بعثه مراجع عظام               -مدینه منوره  



41 

 31/391931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از دفاتر نمایندگی بعثه مراجع عظام               -مدینه منوره  



42 

 31/391931دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از دفاتر نمایندگی بعثه مراجع عظام               -مدینه منوره  



43 

 31/391931دیدار اعضای هیات پزشكی حج با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مدینه منوره  
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44 

 31/391931دیدار آقاي سيد حيدر حكيم با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                      -مدینه منوره  



45 

 31/391931نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل  االنصار               دیدار  -مدینه منوره 

 آقای راشد یزدی در حال سخنرانی  



46 

 31/391931نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل  زهور المخمليه               دیدار  -مدینه منوره 



47 

 31/391931دیدارنماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی از کاروان جانبازان                     -مدینه منوره  



48 

 /31/39193بازدید نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل وفاده الزهراء                 -مدینه منوره 



49 

 /31/39193دیدار کاروان قاریان و حافظان قرآن کریم با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                 -مدینه منوره  



50 

 /31/39193دیداررئيس بعثه عراق با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                       -مدینه منوره  



51 

 /31/39193دیداررئيس بعثه بنگالدش با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مدینه منوره  

 دکتر جهانگیر عالم سمت راست در کنار آقای قاضی عسکرنماینده ولی فقیه  و سرپرست حجاج ایرانی



52 

 31/391931همایش اهل سنت                              -مدینه منوره  

 آقای قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در حال سخنرانی 



53 

 31/391931نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل  صافی الياس             دیدار  -مدینه منوره 



54 

 31/391931دومين مراسم دعاي پرفيض کميل               -بين الحرمين   -مدینه منوره  



55 

 31/391931دومين مراسم دعاي پرفيض کميل               -بين الحرمين   -مدینه منوره  



56 

 31/391931جلسه شوراي برنامه ریزي حج                           -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



57 

 31/391933مراسم دعاي ندبه  با حضور حجاج ایرانی                    -بعثه رهبري  -مدینه منوره  



58 

 31/391933دیداررئيس بعثه عمان با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                         -مدینه منوره  



59 

 31/391933نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل دارالرحمه                  دیدار  -مدینه منوره 



60 

 31/391933همایش یاوران حجاج                    -مدینه منوره  



61 

 31/391933دیداراعضاي دفاترنمایندگی بعثه مراجع عظام با نماینده ولی فقيه                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره 



62 

 31/391933دیداراعضاي دفاترنمایندگی بعثه مراجع عظام با نماینده ولی فقيه                 -بعثه رهبري  -مدینه منوره 



63 

 31/391933همایش اهل  البيت                            -مدینه منوره  

 از راست آقایان موسوی ، قاضی عسکر و هادوی 



64 

 31/391933دیدارگروه اعزامی حج صدا وسيما با نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مدینه منوره  



65 

 31/391933نماینده ولی فقيه از حجاج ایرانی هتل  کنتينانتال             دیدار  -مدینه منوره 



66 

 31/391933بازدید نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی از موزه مدینه                    -مدینه منوره  



67 

 31/391931همایش منزلت زن                   -مدینه منوره  



68 



69 
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70 

 72/791911استقبال از ورود كاروان جانبازان به مکه مکرمه                        -مکه مکرمه  



71 

 72/791911مراسم استقبال از ورود نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به مکه مکرمه                  -مکه مکرمه  



72 

 72/791911سخنرانی دكتر حشمت اهلل قنبری در جمع حجاج ایرانی  بیت اهلل الحرام در هتل دارهادی              -مکه مکرمه 

 آقای حشمت اهلل قنبری در حال سخنرانی  



73 

 72/791911دیدار رئیس بعثه برونئی با نماینده ولی فقیه وسرپرست حجاج ایرانی                    -مکه مکرمه 

حج را فرصتی برای دیدار مسلمان از کشورهای مختلف برشمرد و با بیان اینکه مسئوالن برونئی اهمیت باالیی برای حج قائل هستننند،   :  عبدالقهار، رئیس بعثه حج برونئی اج ح

  بیشتر استها آموزشی که بعثه حج جمهوری اسالمی ایران برای حجاج ایرانی در نظرگرفته است دقیقتر و نظم زائران ایرانی هم نسبت به زائران دیگر کشور :اذعان داشت



74 

 72/791911دیدار رئیس بعثه چین  با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                        -مکه مکرمه 

 رئیس بعثه  چین آقای ابراهیم هونگ



75 

 72/791911دیدار نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی مستقر در هتل ها               -مکه مکرمه  



76 

 72/791911همایش یاوران حجاج                   -مکه مکرمه  

 آقای مظلومی در حال سخنرانی 

 آقای قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در حال سخنرانی 



77 



78 

 72/791911دیدار رئیس بعثه تایلند با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مکه مکرمه 

ما .  بسیار مشتاقیم که از تجربیات جمهوری اسالمی ایران در زمینه حج استفاده کنیم                :  دکتر اسماعیل علی رئیس بعثه تایلند           

 ..دانیم و امیدواریم با همفکری و تعامل بتوانیم قدرت جهان اسالم را روز به روز بیشتر کنیم مسلمانان ایران را برادران دینی خود می



79 

 72/791911دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از بعثه قطر                   -مکه مکرمه 

 عبدالحکیم علی عبداهلل رئیس بعثه قطردکتر 



80 

 72/791911جلسه شورای برنامه ریزی حج                            -بعثه رهبری  -مکه مکرمه   

 هادوی عضو هیات علمی و  از سمت راست آقایان قائمی مهر ،سرکنسول جمهوری اسالمی ، قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ، موسوی ریاست سازمان حج



81 

 72/791911دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از  كاروان اهل سنت                          -مکه مکرمه  



82 

 72/791911همایش روحانیون و معینه های كاروان ها                      -مکه مکرمه  

 آقای زمانی در حال سخنرانی 



83 

 72/791911(                            علیهم السالم)مراسم سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا  -مکه مکرمه  

 آقای رمضان پور در حال مدیحه سرایی  آقای راشد یزدی در حال سخنرانی 



84 

 72/791911گردهمایی معینه های كاروان ها                -مکه مکرمه  



85 

 72/791911دیدار نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی هتل كواكب المشاعر                   -مکه مکرمه  



86 

 72/791911دیدار رئیس بعثه آفریقای جنوبی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                         -مکه مکرمه 

رئیس   آقای اسماعیل سلیمان گلواریا    

 بعثه  آفریقای جنوبی



87 

 72/791911دیدار رئیس بعثه كنیا با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی             -مکه مکرمه 

 رئیس بعثه  کنیا آقای شریف حسین عمر الحمید



88 

 72/791911دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از ستاد مکه مکرمه                     -مکه مکرمه 

 سمت چپ آقای مجردی رئیس ستاد مدینه در حال ارائه گزارش 

 سمت چپ آقای عسکری در حال ارائه گزارش 



89 

 72/791911مراسم دعای كمیل  در سالن اجتماعات بعثه رهبری                                       -مکه مکرمه  

 آقای رمضان پور در حال مداحی 



90 

 72/791911مراسم دعای ندبه                      -مکه مکرمه  

 آقای ماندگاری در حال سخنرانی 



91 

 72/791911همایش امدادگران و امدادیاران                 -مکه مکرمه  

 آقای رضوی در حال سخنرانی 



92 

 72/791911            1دیدارنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از آشپزخانه شماره  -مکه مکرمه  



93 

 72/791911                    7دیدارنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از آشپزخانه شماره  -مکه مکرمه  



94 

 72/791911همایش تجلیل از جانبازان انقالب اسالمی           -مکه مکرمه  

آقای راشد یزدی در حنال      

 سخنرانی 



95 

 72/791911دیدار اعضای هیات پزشکی حج با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                     -مکه مکرمه   

 قاضی عسکر ، ریاض و دنده بر  : از راست آقایان 



96 

 /72/79191همایش اهل سنت                       -مکه مکرمه  

 آقای عطاران در حال سخنرانی 



97 

 /72/79191همایش حجاج ایرانی خارج از كشور                           -مکه مکرمه  

 مصطفوی و قاضی عسکر : از راست آقایان 



98 

 /72/79191دیدار نماینده ولی فقیه از حجاج ایرانی هتل  لولو             -مکه مکرمه  



99 

 /72/79191دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از بعثه  افغانستان               -مکه مکرمه 

 قاضی عسکر و دکتر یوسف نیازی وزیر ارشاد ، حج و اوقاف افغانستان : از راست آقایان 



100 

 72/791921همایش تقریب بین مذاهب                            -مکه مکرمه  

 قاضی عسکر  ،                              ، جوادی عاملی : از راست آقایان 



101 

 72/791921همایش روحانیون و معینه های كاروان ها                            -مکه مکرمه  



102 

 72/791921همایش  تجلیل از خانواده معظم شهدا                       -مکه مکرمه  



103 

 72/791921محفل انس و معرفت در هتل طریق الجیاه                   -مکه مکرمه  

 آقای ماندگاری در حال سخنرانی 



104 

 72/791921دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه عراق            -مکه مکرمه 

 از راست آقایان قاضی عسکر ، هادوی و موال رئیس بعثه عراق



105 

 72/791921دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بیمارستان هیات پزشکی                 -مکه مکرمه  



106 

 72/791921دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه  كویت                  -مکه مکرمه 

 رئیس بعثه  کویت آقای دکتر عادل الفالح



107 

 72/79197گردهمایی  روحانیون اهل سنت                    -مکه مکرمه 



108 

 72/79197همایش قدس                         -مکه مکرمه  



109 

 72/79197             7/همایش مدیران كاروان های حج  -مکه مکرمه  

 آقای رضوی در حال سخنرانی 

 آقای سلطان شیرازی در حال سخنرانی 

 آقای نظافتی در حال سخنرانی 



110 

 72/79197دیدار رئیس جمعیت هالل احمر با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                           -مکه مکرمه  

 فقیه رئیس جمعیت هالل احمر ، قاضی عسکر و ریاض رئیس هیات پزشکی حج : از راست آقایان 



111 

 72/79197دیدار نماینده ولی فقیه  از حجاج ایرانی خارج از كشور                    -مکه مکرمه  



112 

 72/79197دیدار نماینده ولی فقیه  از حجاج ایرانی مستقر در هتل میدان           -مکه مکرمه  



113 

 72/79197همایش فرهیختگان                   -مکه مکرمه  



114 

 72/79191دیدار رئیس بعثه سریالنکا با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی               -مکه مکرمه 

 وزیر امور مسلمانان  سریالنکا آقای دکتر عبدالحمید فوزی 



115 

 72/79191دیدارنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه تركیه                 -مکه مکرمه 

راشد یزدی ، قائمی منهنر و       :  از راست آقایان 

 شریعتمدار

 رئیس بعثه  ترکیه آقای دکتر محمت گرمز



116 

 72/79191دیدار رئیس بعثه تانزانیا با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                  -مکه مکرمه 

 رئیس بعثه  تانزانیا آقای شیخ خالد



117 

 72/79191دیدار رئیس بعثه اندونزی با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی                    -مکه مکرمه 

 رئیس بعثه  اندونزی آقای سوریا دارما علی



118 

 72/79191با حضور نمایندگان دفاتر مراجع عظام              ( ع) بزرگداشت حضرت امام محمد باقر  -بعثه رهبری  -مکه مکرمه 



119 

 72/79192دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی  از قسمت استفتائات                      -مکه مکرمه 



120 

 72/79192دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بعثه  آیت اهلل  شاهرودی                       -مکه مکرمه 



121 



119 



120 



121 



122 



123 

 8/3931//نماز جماعت صبح  به امامت نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                        -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



124 

 8/3931//مراسم برائت از مشركين                                -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



125 

 8/3931//مراسم برائت از مشركين                                -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



126 

 8/3931//نماز جماعت ظهر                         -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



127 

 8/3931//مراسم دعاي عرفه                                 -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



128 

 8/3931//ديدار نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني از كادر درماني                     -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



129 

 8/3931//ديدار نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني از خيمه جانبازان                     -صحراي عرفات  -مکه مکرمه  



130 

  8/3931//مراسم روز عيد قربان                               -چادرهاي منا  -مکه مکرمه  

 آقای راشد یزدی در حال سخنرانی 



131 

 8/3931//نماز جماعت به امامت  نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                           -چادرهاي منا   -مکه مکرمه  



132 

 8/3931//مراسم بزرگداشت خادمان ضيوف الرحمان در چادرهاي منا                   -منا  -مکه مکرمه  

 آقای ماندگاری در حال سخنرانی 



133 

 ديدار گروه هاي مختلف با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني درچادرهاي منا      -منا  -مکه مکرمه  



134 

 8/3939//ديدار اعضاي بعثه حزب اهلل لبنان با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                     -مکه مکرمه  



135 

 8/3939//ديدار رئيس بعثه بنين با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                        -مکه مکرمه   



136 

 8/3939//ديدار رئيس بعثه تركيه با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                        -مکه مکرمه   



137 

 8/3939//ديدار اعضاي فرهنگي با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                        -مکه مکرمه   



138 

 8/3939//ديدار رابطين روحانيون فرهنگي با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                        -مکه مکرمه   



139 

 8/3939//اولين جلسه شوراي برنامه ريزي حج بعد از ايام تشريق                          -مکه مکرمه  



140 

 8/3939//ديدار كادر خدمات با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                     -مکه مکرمه  



141 

 8/3938//همايش اهل سنت پيرامون محبت پيامبر گرامي اسالم محور وحدت امت اسالم                            -مکه مکرمه  



142 

 8/3938//ديدار نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني از مجموعه  گروه اعزامي صدا و سيما         -مکه مکرمه  

 قاضی عسکر ، گروسی مسئول گروه اعزامی حج صدا و سیما و علیزاده موسوی رئیس پژوهشکده حج :  از راست آقایان 



143 

 8/3938//ديداراعضاي نظارت و بازرسي با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                         -مکه مکرمه  



144 

 8/3938//ديدار واحد اهل سنت با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                  -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



145 

 8/3938//ديدار رئيس بعثه هند با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني               -مکه مکرمه   



146 

 8/3938//نشست خبري نماينده ولي فقيه  و رياست سازمان با رسانه هاي خبري                  -مکه مکرمه  



147 

 8/3938//ديدار اعضاي كاروان نيروهاي مسلح با نماينده ولي فقيه                   -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



148 

 8/393/1//ديداراعضاي هيات علمي با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                  -مکه مکرمه  



149 

 8/393/1//ديدار اعضاي واحد بررسي و ارزشيابي بعثه با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                   -مکه مکرمه  



150 

 8/393/1//ديدار گروهي از حجاج ترک با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني             -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



151 

 8/393/1//ديدار رئيس بعثه سنگال با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                -مکه مکرمه   



151 



152 

 31/391931محفل انس و معرفت حجاج اهل سنت                     -مکه مکرمه   



153 

 31/391931محفل انس با قرآن                       -نمازخانه بعثه رهبري -مکه مکرمه   



154 



155 

 31/391933ديدار رئيس بعثه پاکستان با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني                -مکه مکرمه  



156 

 31/391933مراسم دعاي کميل                             -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 آقای میثم مطیعی در حال قرائت دعای کمیل 



157 

 31/391931مراسم دعاي ندبه                         -سالن اجتماعات بعثه رهبري   -مکه مکرمه  

 آقای حمید رمضان پور در حال قرائت دعای ندبه 



158 



159 

 31/391931ديدار اعضاي جامعه المصطفي با نماينده ولي فقيه  و سرپرست حجاج ايراني              -بعثه رهبري   -مکه مکرمه  



160 

 31/391931مراسم عيد غدير                -سالن اجتماعات بعثه رهبري -مکه مکرمه   



161 

 31/391931مراسم عيد غدير در کاروان حجاج  ايراني                         -مکه مکرمه  



162 

 31/391931مراسم رونمايي پورتال حج و زيارت با حضورنماينده ولي فقيه                 -بعثه رهبري -مکه مکرمه   



163 

 31/391931ديداراعضاي تبليغات و رسانه بعثه با نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني              -مکه مکرمه  

 حشمت اهلل قنبری ، قاضی عسکر و بیات: از راست  آقایان 



164 

 31/391931عرض تبريک عيد غدير با حضورنماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني        -بعثه رهبري  -مکه مکرمه   



165 

 31/391931بدرقه نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني  از مکه مکرمه                          -مکه مکرمه    



166 



167 

  31/391933مراسم دعاي کميل مدينه بعد                  -سالن اجتماعات    -مدينه منوره 

 آقای ماندگاری در حال سخنرانی



168 

  31/391933ديدار اعضاي ستاد با جانشين نماينده ولي فقيه                      -بعثه رهبري   -مدينه منوره 



169 

  31/391931مراسم عيد غدير با حضورجانشين نماينده ولي فقيه                      -سالن اجتماعات   -مدينه منوره 



170 

  31/391931مراسم عيد غدير در مسجد شيعيان با حضورحجاج ايراني وجانشين نماينده ولي فقيه            -مدينه منوره 



171 

  31/391931ديدار اعضاي واحد خدمات با جانشين نماينده ولي فقيه                      -بعثه رهبري   -مدينه منوره 



172 

  31/391931ديدار اعضاي بعثه رهبري با جانشين نماينده ولي فقيه                      -بعثه رهبري   -مدينه منوره 



173 

  31/391931ديدارجانشين نماينده ولي فقيه  از حجاج ايراني در هتل راما مدينه               -مدينه منوره 



174 

  31/391931همايش  پيامبر اسالم محبوب قلبها ، اهل سنت               -سالن اجتماعات   -مدينه منوره 

 حجه االسالم سید رضا تقوی جانشین نماینده ولی فقیه 



175 

  31/391931ديدارجانشين نماينده ولي فقيه  از حجاج ايراني در هتل بدرالمدينه               -مدينه منوره 



176 

  31/391931ديدار وزير امور اقوام افغانستان با جانشين نماينده ولي فقيه                      -بعثه رهبري   -مدينه منوره 

آقای شیرعلم وزیر مشاور در اموور قووم یوای        

افغانستان در کنارحجه االسالم سید رضا توقووی   

 جانشین نماینده ولی فقیه 



177 

  31/391931ديدارجانشين نماينده ولي فقيه  از آشپزخانه هاي مرکزي                   -مدينه منوره 



178 

  31/391931محفل انس با قرآن و عترت                   -سالن اجتماعات بعثه رهبري  -مدينه منوره 



179 

  31/391931ديدارجانشين نماينده ولي فقيه  از حجاج ايراني در هتل الزهراء                -مدينه منوره 



180 

  31/391931ديدارجانشين نماينده ولي فقيه  از بيمارستان هيات پزشکي                  -مدينه منوره 



181 

  31/391931مراسم پرفيض دعاي کميل مدينه بعد                  -بين الحرمين   -مدينه منوره 



182 

  /31/39193مراسم نوراني دعاي ندبه مدينه بعد                  -سالن اجتماعات    -مدينه منوره 

 آقای غالمرضا زاده در حال قرائت دعای ندبه 



183 

  31/391931همايش روحانيون و معينه هاي کاروان هاي حج                -سالن اجتماعات   -مدينه منوره 

 حجه االسالم سید رضا تقوی جانشین نماینده ولی فقیه در حال سخنرانی



184 

  /31/39191                 31/3ديدار دست اندرکاران حج با رهبرمعظّم انقالب و ارائه گزارش عمليات حج سال   -تهران 

 :مقام معظم ریبری

در موسم حج، وحدت، عظمت و         

تکثر دنیای اسالم عینیت می یابد       

که باید از این ظرفیت به نحو           

 .شایسته ای استفاده کرد

به ییچ حدی از پیشرفت در ارائه        

خدمات رفایی و تبلیغی به حجاج       

  .قانع نباشید
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