پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال  1398مطابق سال مالی
ستراتیژیک

اهداف

 ،ترتیب  ،تنظیم ،سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان اسالم واجرای بموقع امورمحوله در روشنی پالن تدابیری.

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های الزم  ،عرضه خدمات مناسب برای حجاج کشور بادرنظرداشت استراتیژی ملی سکتوردینی

برنامه حج فرضی

سالجاری

هدف

کشور برای آنها

درطول سال

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض ادای فریضه حج بیت اهلل شریف وفراهم آوری تسهیالت الزم درمرکزوخارج

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

معیاد پروگرام

پروگرام

√

.

.

.

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل شریف

تعین تاریخ قرعه کشی وتعین هیأت های قرعه باترکیب نماینده گان ادارات ذیربط
درسطح مرکزووالیات واجرای پروسه قرعه کشی طبق طرزالعمل مربوط.

√

.

.

.

بودیجه

ایجاد کمیته های کاری مشخص پیرامون پیشبرد ثبت نام متقاضیان سال  1398وسال
های بعدی در صورت کمبود و تعیین تاریخ آغاز و ختم پروسه ثبت نام.

√

.

.

.

سالجاری
بودجه مکمل

تثبیت سهمیه استثنائی الی ( ) %15ازمجموع سهم عازمین حج بیت اهلل شریف(ادارت
بشمول ورثه شهداء) طبق فقره ( )3ماده ( )13مقرره حج ازسلسله های مربوط

√

.

.

.

عادی

توزیع سهمیه حج مطابق به نفوس کشور وابالغ آن به والیات ومراجع ذیربط جهت
اتخاذتدابیر الزم برای ثبت نام حجاج طبق احکام مقرره و طرزالعمل های مربوط.

√

.

.

.

مستفید شوندگان

تهیههه وطبههع پوسههترهای تبلیغههاتی ،کتههاب رهنمههای حههج وآگاهینامههه بههه زبههان
های پشهتو ودری  ،سهرتیفکیت صهحی ،کهارت اعضهای بعثهه ومعلمهین حجهاج
کههارت غههذا درمکههه معظمههه وسههایر اوراق مههورد ضههرورت طبههق فقههره هههای (-9
 )10ماده ( )13مقرره حج.

( )30000نفر حجاج فرضي

ها  ،لوایح وظایف کمیته های کاری پروسه حج درداخل وخارج کشور وطبع دفاتروفورم
ه ای مورد ضرورت پروسه بعداز تفکیک اقالم موجود تحویلخانه در روشنائی مقرره
وطرزالعمل های مربوط – حج،عمره وزیارات

.

.

.

√

سطح کل کشور

بازنگری  ،تجدید نظروآوردن تعدیالت واصالحات الزم درمواد شرطنامه ها  ،طرزالعمل

.

.

.

√

سکتوردینی ومذهبی

اتخاذتدابیر دررابطه به تعین واعزام هیئت باصالحیت به منظورعقد قرارداد با وزارت
حج وسایرموسسات ومکاتب کشور عربستان سعودی طبق فقره ( )5ماده ( )13مقرره حج.

.

.

.

√

ضرورت و کارمندان محلی در سعودی

موجودی وتفکیک فورم ،دفاتر ثبت واحصائیه حجاج ،کتاب های رهنمای حج وآگاهی
نامه ،کارت ها وسایر قرطاسیه باب مطبوع وباقی مانده در تحویلخانه ها.

.

.

.

√

سائرحجاج کشورهای اسالمی علی الخصوص کشورسعودی

تشخیص وارائه پیشنهاد نیازمندی های پروسه ،أخذ منظوری مقام محترم وزارت در
زمینه وهمچنان تهیه وتدارک آن دروقت وزمان معین ازسلسله مراجع مربوط طبق جدول
مرتبه ونیازمندی هادرهربخش.

نوع وتعداد

بررسی وتصفیه حساب باشرکت هوائی انتقال دهنده پیرامون تکت رفت وبرگشت حجاج
سال  1398طبق قرارداد

.

.

.

√

تحت پوشش

امورحج عمره وزیارات واتخاذتدابیرالزم درعرصه های مختلف پروسه حج سال پیش
رو وامورات مربوط به عمره وزیارات.

.

.

.

√

( )45نفری حجاج تیم بعثه در چوکات خدمات کمیته های کاری بعثه در سعودی بشمول تیم صحی حسب

ایجاد کمیسیون داخلی مطابق فقره ()1ماده پنج مقرره تنظیم امورحجاج جهت تنظیم

کمیته های کاری پروسه حج در حد نیاز هر مرحله ،استخدام ناظمین و مرشدین حجاج در گروپ های

استرداد پول حجاج معذرتی وفوتی سال  1397وسال های قبلی حسب مراجعه

√

√

√

√

موقعیت وساحه

شاخص های عمده

باید استخدام
شود

متوقعه

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج  ،تحقق اهداف استراتیژی ملی  ،ارتقای جایگاه حجاج افغانی درمیان

پالن
کاری
براساس
پروگرام

اهداف ربعوار

تعداد افرادیکه

عرضه
پروگرام
(سکتور)

نتایج

طی مراحل اسناد عملیه اخذ پاسپورت الکترونیکی حجاج وغیره طبق نیاز هرمرحله
ازکارپروسه حج.

.

.

.

√

مطالبه ،تعین و معرفی سهمیه ادارات وورثه شهدا جهت طی مراحل اسناد وتهیه پاسپورت
شان درزمان مناسب.

.

.

.

√

پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال  1398مطابق سال مالی
اهداف

ستراتیژیک

پروگرام

پالن کاری براساس

هدف سال جاری

اسالم واجرای بموقع امورمحوله در روشنی پالن تدابیری.

بادرنظرداشت استراتیژی ملی سکتوردینی  ،ترتیب  ،تنظیم ،سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های الزم  ،عرضه خدمات مناسب برای حجاج کشور

برنامه حج فرضی

تسهیالت الزم درمرکزوخارج کشور برای آنها

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض ادای فریضه حج بیت اهلل شریف وفراهم آوری

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

درطول سال

عادی

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل شریف

ربع چهارم

معیاد پروگرام

پروگرام

سالجاری
بودجه مکمل

بودیجه

شوندگان

مستفید

√

√

√

√

نوع وتعداد

اتخاذ تدابیر الزم درجهت فعال نمودن دوزون پروازی(شرق وشمال شرق) غرض انتقال حجاج
درتفاهم با اداره مستقل هوانوردی وادارات ذیربط درحدامکان وفراهمی شرایط.

√

√

.

.

( )30000نفر حجاج فرضي

تعقیب طرح سیستم دیتابیس حج.

√

.

.

.

تحت پوشش

پیشنهاد دررابطه به ایجاد کمیته ممتحنین غرض گزینش وتثبیت مرشدین حجاج
وابالغ نتایج امتحانات مرشدین کامیاب به سطح مرکز و والیات مربوطه جهت
اتخاذتدابیرالزم.

√

√

√

.

سعودی
کشور
سطح کل

تنظيم وثبت شهرت حجاج مركز وواليات به رويت پاسپورت در سيستم كمپيوتر رياست حج
(دیتابیس).

√

.

.

.

کاری بعثه در سعودی بشمول تیم صحی حسب ضرورت و کارمندان محلی در

اتخههاذ تههدابیر دررابطههه بههه چگههونگی تهیههه واکسههین پولیههو ،مننجیههت  ،انفلههونزای
موسههمی وادویههه مههورد ضههرورت حجههاج درکشورسههعودی ازطریههق اداره تههدارکات
طبق فقره ( )13ماده ( )13مقرره.

√

.

.

.

سکتوردینی ومذهبی

اتخاذتدابیردررابطه به چگونگی تدارک سکن حجاج در کشورسعودی ،تعین واعزام هیئت
باصالحیت درزمینه بعدازکسب هدایت مقامات ذیصالح کشور ازسلسله مربوط جهت عقد
سکن وسایرعقود ضروری مطابق اصول کشور میزبان وسایرکشورها.

حجاج در گروپ های ( )45نفری حجاج تیم بعثه در چوکات خدمات کمیته های

تجدید قرارداد کارکنان محلی دائمی بعثات مکه مکرمه ومدینه منوره ازطریق ریاست
مالی واداری بعثه حج

√

.

.

.

کمیته های کاری پروسه حج در حد نیاز هر مرحله ،استخدام ناظمین و مرشدین

تهیه پاسپورت های الکترونیکی برای حجاج مرکزووالیات(قبل ازحلول ماه مبارک
رمضان) ازطریق ارگانهای ذیربط.

√

√

√

.

شود

پروگرام
(سکتور)

حجاج افغانی درمیان سائرحجاج کشورهای اسالمی علی الخصوص کشورسعودی

اتخاذ تدابیر مشخص دررابطه به عقد قرارداد با یکی ازشرکت های هوایی مناسب از
طریق (تهیه و تدارکات)طبق فقره ( )12ماده ( )13مقرره حج.

√

.

.

.

افرادیکه
باید استخدام

نتایج
متوقعه

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج  ،تحقق اهداف استراتیژی ملی  ،ارتقای جایگاه

تفاهم وعقد پروتوکول با ریاست عمومی پاسپورت وزارت محترم امورداخله پیرامون صدور
پاسپورت های الکترونیکی حجاج سال1398طبق فقره( )2ماده ( )16مقرره حج.

√

.

.

.

موقعیت وساحه

شاخص های عمده

اهداف ربعوار

تعداد

عرضه

ترتیب جهدول مصهارف عمهومی پروسهه حهج غهرض تثبیهت مصهارف فهی نفرحهاجی
ازطریهق کمیسهیون داخلهی طبهق فقهره ( )1و مهاده ( )5مقهرره حهج وتائیهد کمیتههه
حج ،عمره وزیارات

√

.

تثبیههت وتوزیههع پههول خههدماتی ریاسههت هههای ارشههاد،حج واوقههاف والیههات جهههت
پیشههبرد امههورحج واجههرای اموروپرداخههت حقههوق ومصههارف الزم وضههروری وتعههین
وجوه تهیه غذا سهه وقهت حجهاج حهین اقامهت درمجتمعهات زون ههای پهروازی بعهد
ازتثبیههت نیازههها وسههنجش آن وتائیههد توسههط کمیسههیون داخلههی وبعدازکسههب

.

√

.

.

.

.

هههدایت ومنظههوری مقههام محتههرم وزارت ازطریههق ریاسههت اداری ومههالی (تهیههه
وتدارکات)طبق ماده( )11مقرره حج.
ترتیبات انتقال پول وجوه قرار داد های حج در عربستان سعودی از طریق مراجع مربوط
و از سلسله تبادالت بانکی و یا مصار الکترونیکی حسب ضرورت و نیاز مندی.

√

√

√

.

پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال 1398مطابق سال مالی
ستراتیژیک

اهداف

ربع اول

ربع دوم

چهارم
ربع سوم

ربع

معیاد پروگرام

پروگرام

بودیجه

سالجاری
بودجه مکمل

مستفید

شوندگان

روشنی پالن تدابیری.

سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان اسالم واجرای بموقع امورمحوله در

برای حجاج کشور بادرنظرداشت استراتیژی ملی سکتوردینی  ،ترتیب  ،تنظیم،

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های الزم  ،عرضه خدمات مناسب

برنامه حج فرضی

شریف وفراهم آوری تسهیالت الزم درمرکزوخارج کشور برای آنها

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض ادای فریضه حج بیت اهلل

درطول سال

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل شریف

عادی

( )30000نفر حجاج فرضي

سطح کل کشور

بشمول تیم صحی حسب ضرورت و کارمندان محلی در سعودی

تیم بعثه در چوکات خدمات کمیته های کاری بعثه در سعودی

ناظمین و مرشدین حجاج در گروپ های ( )45نفری حجاج

.

√

√

.

کمیته های کاری پروسه حج در حد نیاز هر مرحله ،استخدام

ایجهههاد حلقهههات دروس نظهههری حجهههاج درسهههطح نهههواحی
شهرکابل ووالیات تهیه منهج درسی وتوظیف مدرسین.

.

√

√

.

سکتوردینی ومذهبی

صدورتعرفه وتحویلی پول قسط دوم ازجانب متقاضی برویت
تعرفه بانکی وآغاز پروسه طی مراحل اسناد سفرحاجی ازجمله
ادخال درسیستم ،اخذ ویزه وتکت حجاج.

.

√

.

.

علی الخصوص کشورسعودی

ایجاد کمیته های کاری مورد نیاز درمرکزووالیات جهت
تحویلی قسط دوم حجاج و طی مراحل اسناد سفر شان از قبیل
اخذ پاسپورت ،ویزه ،تکت و غیره وتهيه وسایط انتقاالتي براي
كميته هاي كاري افرازشده درخط السیرهای معین.

.

√

.

.

متوقعه

ارتقای جایگاه حجاج افغانی درمیان سائرحجاج کشورهای اسالمی

تعین تاریخ آغاز مرحله تحویلی قسط دوم حجاج ونشر اعالن
آن ازطریق وسائل جمعی در سراسرکشور.

√

√

.

.

شود

(سکتور)

نتایج

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج ،تحقق اهداف استراتیژی ملی ،

تهیه یونیفهورم حجهاج طبقهه انهاا  ،اعضهای بعثهه  ،اعضهای
کمیته مفقهودین کمیتهه میهدان  ،کارمنهدان محلهی ومعلمهین
حجاج ازطریق ریاست اداری ومالی (تهیه وتدارکات)

نوع وتعداد

براساس
پروگرام

تحت پوشش

کاری

شاخص های عمده

موقعیت وساحه

پالن

هدف
سالجار
ی

اهداف ربعوار

تعداد افرادیکه
باید استخدام

عرضه
پروگرام

جلسات رهنمهودی بها نهاظمین و مرشهدین حجهاج و اعضهای
بعثه

.

پیشهنهاد و عقهد قهرار داد بهها يزهي از ترانسهپورت ههاي دولتههي
وياخصوصههي جهههت انتقههال حجههاج از محههالت تجمههع بههه
ميههادین هههوايي وبههرعزس در برگشههت از ميههادین هههوايي بههه
محالت تجمع درچهارزون پروازی ازطریق مراجع مربوط.

√

ترتیههب پیشههنهاد جهههت أخههذمنظوري اعههزام اعضههاي بعثههه
واجهههرای حقهههوق شهههان وبرخهههی مهههوارد ضهههرورت دیگهههر
درچگونگی مصهارف پهول خهدماتي حهج مطهابق بهه نیازمنهدی
ازمقام عالي رياست جمهوري از طریق ریاست دفتر

√

مطالبههه اسههکیجول پههروازی ازشههرکت هههوایی انتق ا دهنههده
حجاج وتنظيم تقسهيم اوقهات پهروازی حجهاج از ههر چههار زون
پروازي به اساس اسزيجول ارائه شده.

√

√

.

√

.

.

√

.

.

.

√

.

پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال  1398طبق سال مالی
اهداف ستراتیژیک

هدف سالجاری

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

معیاد پروگرام

بودجه مکمل پروگرام

بودیجه سالجاری

شوندگان

نوع وتعداد مستفید

تدابیری.

اسالم واجرای بموقع امورمحوله در روشنی پالن

تنظیم ،سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان

بادرنظرداشت استراتیژی ملی سکتوردینی  ،ترتیب ،

الزم  ،عرضه خدمات مناسب برای حجاج کشور

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های

برای آنها

برنامه حج فرضی

آوری تسهیالت الزم درمرکزوخارج کشور

ادای فریضه حج بیت اهلل شریف وفراهم

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض

درطول سال

شریف

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل

عادی

ضرورت و کارمندان محلی در سعودی

(
سعودی)30000
فرضيحسب
حجاجصحی
بشمولنفرتیم

خدمات کمیته های کاری بعثه در

کشوردر چوکات
کل بعثه
سطحتیم
نفری حجاج

مرشدین حجاج در گروپ های ()45

نیاز هر مرحله ،استخدام ناظمین و

کمیته های کاری پروسه حج در حد

.

.

√

.

کشورهای اسالمی علی الخصوص
سکتوردینی ومذهبی
کشورسعودی

ایجاد کمیته تنظیم وتوزیع استیکرعماره هاترتیب جداول
شهرت حجاج مطابق فارمت موسسه جنوب آسیادر مرکز واعزام
هئیت این بخش در زون های پروازی.

.

√

√

.

(سکتور)

جایگاه حجاج افغانی درمیان سائرحجاج

تحريرومهرسرتفيزيت صحي حجاج به همزاري وزارت صحت عامه.

.

√

√

.

متوقعه

تحقق اهداف استراتیژی ملی  ،ارتقای

تهيه پاسپورت اعضاي بعثه به همزاري وزارت امور خارجه واخذ ويزه
براي آنان قبل از صدور ويزه حجاج.

√

√

.

.

باید استخدام
شود

نتایج

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج ،

اتخاذ تدابیرالزم روی تعين اعضاي اداري وصحي بعثه و مشخص
شدن اعضای اولین گروپ بعثه جهت اعزام واتخاذ تدابیر به
کشورسعودی.

پوشش

شاخص های عمده

موقعیت وساحه تحت

پالن
کاری
براساس
پروگرام

اهداف ربعوار

تعداد
افرادیکه

عرضه
پروگرام

تهيه وفعال نمودن خط انترنت باسرعت هفت ()MBواستخدام
كهميپوتركاران جهههت ادخههال بيانات پاسپورت های حههجاج از
طریق ریاست اداری ومالی (تهیه وتدارکات).

.

√

√

.

تفاهم با مسؤولین سفارت کشورعربستان سعودی مقیم کابل دررابطه
به آغاز صهدور ویزه حجاج وجههلب تههوجه وهمکاری الزم شان.

.

√

√

.

آغاز پروسههه ادخال بيانات پاسپورت هههاي حههجاج در سايت
انترنيتي وزارت خارجه كشور سعودي.

.

√

√

.

ترتيب جدول سفریه ویاجیب خرچ اعضاي بعثه ازطریق مراجع
مربوطه

.

√

√

.

ترمیم تجهيز مجتمع حجاج زون مرکزوزون های پروازی
دیگروایجاد کمیته های کاری جهت تنظیم امورمربوط واستقبال
حجاج ازطریق ریاست اداری ومالی (تهیه وتدارکات )

√

√

.

.

پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال  1398طبق سال مالی
اهداف ستراتیژیک

هدف سالجاری

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

سکتوردینی  ،ترتیب  ،تنظ یم ،سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان اسالم واجرای بموقع امورمحوله در روشنی پالن تدابیری.

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های الزم  ،عرضه خدمات مناسب برای حجاج کشور بادرنظرداشت استراتیژی ملی

برنامه حج فرضی

درمرکزوخارج کشور برای آنها

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض ادای فریضه حج بیت اهلل شریف وفراهم آوری تسهیالت الزم

درمنی  ،مزدلفه وعرفات طبق برنامه های وزارت حج کشورسعودی
وموسسات ذیربط درآن کشور.

.

.

√

ربع چهارم

فراهم آوری تسهیالت الزم حین ادای مناسک حج برای حجاج کشور

معیاد پروگرام

استخدام وعقد قرارداد موقت با کارمندان محلی درکشورعربستان سعودی
جهت عرضه خدمات به حجاج درموسم حج ازطریق بخش های مربوط.

.

.

√

.

.

.

درطول سال

پروازی کشور.

.

.

√

بودجه مکمل پروگرام

انتقال ،تحویل گیری ،حفاظت وتطبیق واکسین های مننجیت
وانفلونزای موسمی تهیه شده ازطریق وزارت صحت عامه به چهارزون

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل شریف

درکشورعربستان سعودی توسط طیارات شرکت هوایی قراردادی در
اولین پرواز ها.

.

.

√

.

عادی

انتقال ادویه وتجهیزات طبی تهیه شده برای تداوی حجاج

( )30000نفر حجاج فرضي

تسهیالت الزم درعرصه های مختلف به کشورعربستان سعودی قبل از
شروع پرواز های حجاج.

.

.

√

.

سطح کل کشور

اعزام اولین گروپ اعضای اداری وصحی بعثه جهت فراهم آوری

.

سکتوردینی ومذهبی

به میدان هوائی.

.

√

√

.

صحی حسب ضرورت و کارمندان محلی در سعودی

اتخاذتدابیرامنیتی وفهههراخهههوانی نیروهای امنیتی مههراجع ذیربط
در مجتمع حجاج جهت تأمین امنیت دفاتر کاری و مسیر انتقال حجاج

.

متوقعه

سائرحجاج کشورهای اسالمی علی الخصوص کشورسعودی

تدابیر.

.

√

√

بودیجه سالجاری

درمقرریاست مستقل هوانوردی ملکی حین ضرورت.
ديداروتفاهم بارئيس ميدان هوايي كابل  ،قوماندان لواي سرحدي وآمريت
گمرك ميدان هوايي جهت تنظيم هرچه بهترامور پروازي حجاج و اتخاذ

.

های ( )45نفری حجاج تیم بعثه در چوکات خدمات کمیته های کاری بعثه در سعودی بشمول تیم

اشتراك نماينده وزارت درجلسات حج اپريشن مشترك با ارگانهاي ذيربط

.

√

√

باید استخدام
شود

پروگرام
(سکتور)

کمیته های کاری پروسه حج در حد نیاز هر مرحله ،استخدام ناظمین و مرشدین حجاج در گروپ

پروسه انتقاالت حجاج.

.

.

√

تعداد افرادیکه

عرضه

نتایج

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج  ،تحقق اهداف استراتیژی ملی  ،ارتقای جایگاه حجاج افغانی درمیان

تعين مسؤول واعضاي كميته هاي انتقال و استقبال حجاج درمجتمع
ومههيدان ههههوائی غههرض تنظيم ورهنماي حجاج ومهههدیریت

شوندگان

پروگرام

نوع وتعداد مستفید

براساس

پوشش

شاخص های عمده

موقعیت وساحه تحت

پالن
کاری

اهداف ربعوار

ایجاد کلینیک های صحی جهت تداوی سراپای حجاج در میدان
هوایی کابل ومجتمع حجاج زون مرکزبه همکاری وزارت صحت عامه.
فراخوانی وتوظیف واکسیناتوران وزارت صحت عامه درچهارزون
پروازی جهت تطبیق واکسین های تهیه شده به حجاج.

.

.

√

.

.

.

√

.

پالن کاری ریاست حج بابت پروسه حج سال  1398طبق سال مالی
اهداف ستراتیژیک

هدف سالجاری

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

معیاد پروگرام

بودجه مکمل پروگرام

بودیجه سالجاری

شوندگان

نوع وتعداد مستفید

امورمحوله در روشنی پالن تدابیری.

استراتیژی ملی سکتوردینی  ،ترتیب  ،تنظیم ،سوق واداره پروسه حج درکنگره عظیم جهان اسالم واجرای بموقع

فراهم آوری زمینه های مساعد  ،ایجاد سهولت های الزم  ،عرضه خدمات مناسب برای حجاج کشور بادرنظرداشت

برنامه حج فرضی

تسهیالت الزم درمرکزوخارج کشور برای آنها

تنظیم واعزام تعداد ( )30000نفر غرض ادای فریضه حج بیت اهلل شریف وفراهم آوری

درطول سال

وجوه جمع آوری شده ازمتقاضیان حج بیت اهلل شریف

عادی

( )30000نفر حجاج فرضي

.

.

.

√

سطح کل کشور

اتخاذ تدابیر پیرامون آغاز پروسه ثبت نام حجاج سال
.1399

.

.

.

√

بعثه در سعودی بشمول تیم صحی حسب ضرورت و کارمندان محلی در سعودی

ترتیب وتوحید گهزار پروسهه حهج ازابتهداء الهی خهتم
پروسه وازجمله رفت وبرگشت حجاج.

.

.

√

√

حجاج در گروپ های ( )45نفری حجاج تیم بعثه در چوکات خدمات کمیتههای کاری

تصهههفیه حسهههابات بههها شهههرکت ههههوایی  ،موسسهههات
ومکاتیهههههب کشورسهههههعودی ومراجهههههع ذیهههههدخل
دیگردرپروسه حج ازطریق بخش های مربوطه.

.

.

√

√

کمیته های کاری پروسه حج در حد نیاز هر مرحله ،استخدام ناظمین و مرشدین

بررسی مصارف پول خدماتی والیات ومعتمدین ازطریق
ریاست اداری ومالی (تهیه وتدارکات)

.

.

√

√

سکتوردینی ومذهبی

ارزیابی از پروسه حج.

.

.

√

.

متوقعه

افغانی درمیان سائرحجاج کشورهای اسالمی علی الخصوص کشورسعودی

تهیه وتوزیع غذای سه وقته برای حجاج حین اقامت
درمجتمعات غرض تطبیق واکسین وتنظیم درپروازهای
رفت

√

√

√

.

باید استخدام
شود

پروگرام
(سکتور)

نتایج

انجام هرچه بهتر وموفقانه پروسه حج  ،تحقق اهداف استراتیژی ملی  ،ارتقای جایگاه حجاج

نشر اطالعیه ها به نسبت های ( شروع ثبت نام ،اخذ
پاسپورت ،تحویلی قسط دوم و شروع پرواز ها) درتاریخ
های معینه ازتلویزیون ملی ونشرجدول شهرت شان از
طههریق ریاسههت اطالعهات وارتباط عههامهه وآمههریت
تکنالوژ ی و ویب سایت وزارت.

پوشش

براساس
پروگرام

شاخص های عمده

موقعیت وساحه تحت

پالن کاری

اهداف ربعوار

تعداد افرادیکه

عرضه

ترتیب پالن کاری ریاست حج وزیارت درسال .1399

.

.

√

گزارش عمومی پروسه حج فرضی سال 1398
(داخل کشور)
دیدگاه ،اهداف ومقاصد:
عرضههخدمه  ،تدهدالتههفراتد آههر زمدن هدی،رسههخدزه هد،ته ع هد اله بداههفجاجدزه هدیی دشههر هدراله اد ،استههر ژد مههج دش ب رب ههجد اههسر الر هد ،ه دش ه داههوسج د
ب س د ،ذزب هدالس رمدهداجقد ب هدپر اخدرجدب سگرهدع رمدجف ند اا د جر هدشخد،جقعد ،ج ،حجاخد،ط شقدپاندال شرره .د

مشخصات برنامه:
عرضخدم  ،تد آر زمدن هدالتفراتدشر هدرال ادآرض د مج  .د

دست آوردها:












ال بد ترسخد مسص ص دش ی گرهد الس رمد ،ج رجدشخد،س ج د ال ذدال شررد صار د شفبجبدزرچخدشرمسرد ژدپر اخد ،د ،ذزب د.
ش ی گرهد الرالربدطری ااتلدالس رمد،سق ضر ندرجدشرجد هللد ر فد آج د زست هدرجدب س د،قر هدج درجدآرض هدعترهد ی ت.
الثبرجد الس رمدافترخدرال ادا ل1398د،ر ز ی تدش ب رب جدالا بد فجسدزر ی جدشر جد اس بد ات د ب هد رص ئرخد،ر زه.
جر هدثبجد د،سق ضر ند الس رمدرال ادا لد1398د،ط شقدطری ااتلد آذه.
عز دزئرجدشتس ج دالفرخد ال کداوژهدالغذ خد الر تپج تدرال ادالحجد رد ب هدال تد. ،
الفرخد دقر ب بداوژد،س ابد زب کدشخدرر،رژد ر فرژدشر هدرال ادا لد1398دب فرز هد،وخد،ور،خد  ،سخد،سج ه.
قر ب بدالفرخدطا داخد قسخد،س ابدطبقد،رسجهد خد هدشر هدرال ادررژد ق ،جد ندب د،وخد،ور،خد د د،م عر.
الالفرز ت لدضر تد،الستعدرال ادی ند،ر ز.
خدپرمسف بدشخد،ق د،حسهر د ی تدجفهجد آهعد رسر جه تد د ره ید،سه هدزه هداله ال دپر اهخد یقبرهلدد ابتهخدشه یهد،هج بدههذ ئ هدقرط اهرخدشه یهد هسره تد اه د
جسر الج دز هد ا لد د شز د تپرجالرز د ا ر،جضجع تد،رالب دشخدپر اخد.
عههز دالاهه بد )82دالههژد یدع تهه هد بههخد،ر ههزد ی هه تد مههج د،طهه شقدروههمد ههت هد )781د،ههج د1398/4/2د،قهه دعهه ا د اههجدجتفههج هدب عرصههخد هه بههد
آرزسگ د الب رغ ال درال ادا لد.1398
الس رمد عز دالا بد )680دالژد یدع ت دب س دشصفجد ظمدب گر پدز هد ددد)رال ا.

اجراآت انجام یافته:
















اسرب بد،تسحق تدق شلدپرب مجدالا ب )121د فردرال اد،اذ ال د آجال دش دب د ردب جدطری ااتلد دز جد،ق د،حسر د ی تدشر جد اس بدذ رش .
ش ی گرهد الرالربدطری ااتلدالس رمد،سق ضر ندرجدشرجد هللد ر فد آج د زست هدرج.
طبعد قهدآج ه س ید زسته هدرهجدشهخدیشه ندزه هدب هد پمهسجد سه ید عته لدپهسجد یههدبآ الرجه لدپر اهخدثبهجد ه هد سه یدثبهجد جتهسرد،ر ه ند ه تدههذ د
رال ادا ل1398دقبلد ی،ار بدالاررژد هدپجاسردز هد بههداج حد شررقدز هد زستجبه.
الفرخد ال کد ابتخد،ج بد ر یدشر هد ظترژهد،فس دص رب نهد ع هدشاثخهد ،س ند،متجلد ترسخدز هد هد زتچس ند س ند،ح دب ااجبه.
الرالرههبد ههخدپرمههسف ب تدعسههج د،قه د ی تدپرر ،ههجندالفرههخد اله کد )57دق ههمدقرط اههرخدش شههجهدالالفرههز تدبآسههرههد هسره تد اه دباههجدب ههسخدهد ع ههخدراله اد
الر،رت تد،الستهعدراله ادهدالفرهخد اله کدب هج د تهرژهد ب هخد الالفرهز تدطبه هدگهز س د هر جدزهج د سقه لدبزسه هدراله اد اه رد ر ی،سه هدزه هد،هرالب دشهخد
پر اخ.
الفرخد ال کدچ ب درال ادطبقخد ثد یطر قدن،ر جدال تد الجی عدنندقبلد یدپر یدالجا د،س اک.
الثبرجد الجی عدافترخدرال ادا ل1398د،ر ز ی تدشر،بس هدا اس ،خد ات د،سسمرهد ب هد رص ئرخد،ر زهد مج .
الفرخد دالجی عدآج هدالارآخدالحج د قت طدپجلد،ص فدرال اهدبآ الرثبجد ا ر قد،رالب دشخدپر اخدثبجد د،سق ضر ندب ،ر زد ی ت.
د عخد عاندب اطحد مج دپرر ،جندثبجد د،سق ضر ندرجدشرجد هللد ر فدشخدزتو هد اجد طاع تد الب طدع ،خ.
شخداله خد1397/9/20دپر اهخدثبهجد ه د،سق ضهر ندرهجدشرهجد هللد هر فدب اهطحد هج ر د هفر شلد ی ه تد مهج دعتهادنهه ید هخد اه داله خد1397/10/19دجر ه ند
ب ج.
ب ا اال هد ترسخدالفورکد،سور ژد چکد تپرهجالره)د ینهه یدپر اهخدثبهجد ه دراله اد اه دمهسمدنندشهخدالاه بد )46دالهژدراله اد،سوهر د دالثبرهجد هخد یجت هخد )25دالهژد
ن ندش دب رب جد،حر،رجدجفجد مذدآج د،ر درهجدشهخد ترسهخد،رشجطهخد،ارآه د ،سبه ق د )21دالهژددن فه رقدثبهجد ه د دشهخدع هجد،سوهر دشهجبندب آهجد وهربهد ه د
خد اس بد م ندقر دبآسرد هد اج.د
عق دقر ب بداخدج بخد ی تد بهدرجد ق فدهد اجدعتج ،دپ اپج تد ی تد ،ج ب م خ)دب مصجصدالفرخدپ اپج تد اوسر رو دشر هدرال ادا لد.1398
ال ه کد،ق ه  ،ت الرالربدپرمههسف بد تههبد،س ههج هد،ق  ،ه تدذ صههاهد مههج )دعز تههجدزرئههجد،ط ه شقدبعجالس ،ههخد اههت د ی تدرههجد مههج دعرشتههس نداههاجبهدشههخد
،س ج عق دقر ب بدز هدث شسخد دالارژدافمدرجد آغ تس ن.


















تد ،ه ددشهخداله خد1397/9/24دعه ی دنند مهج دگرب ه هدشجب ه د هخد

دزرئجد،ج بد هردالحهجد اهجد،حسهر د،حته شالدقه ز بهد ئهرندب ی مه ند ترتهرجنداله
شا د ید الت دشر ،خدب ش هدشخدال خد1397/10/5دشخد مج دعجبتد تجب .د
ه عخد عههاندشههر هددثبههجد ه د جه ژد ههر د اههس د ه ظترژدراله اد یطر ههقد اه خدزه هدگر زه د جسته ع د زتچسه ند اله بد ترسههخدزه هد ه هد،مه د
ب ی،رسخ.
ال ردپر اخد مذد ،سح تد،ا ترژهدچ پدپجاسرز هداج حهد ا اخدز دهد ال بر ق تدب ا د دگز س د الس رم )680د فرد ظمدب دگر پدز هد )45د فرهدرال اد.
شههخد اه سدآرصه خد تتههرجندب م ه درههجدآرضه دشههخداله خد1398/1/7دثبههجد ه د جه ژد ههر دنهه ید ههخد اه داله خد1398/1/16ب ،ر ههزد ی ه تدشه دب رب ههجد
،ار دز هد طری ااتلد آذهد ب ،خدب ج.
 ،ر جد،س اهکدرهجدد اه د،هج د1398/1/16دشهخد ه دمهج د ب ،هخدب بهد هخدب سرالهخدالاه ب )1264د جه ژد هر د ه د ه ظترژدب ،ر هزد ره ب دالاه ب )3190د
فردب ی تد یطر قد اجدز هد بهرجد ق فد عمد یذ ج ثدثبجد د تجب .
طبههقدآرصه خد تتههرجند،حسههر دب م ه درههجدآرضه دجفههجدیمههذد ،سحه ندالحر ههرهد ی ه ش دزمههجدی ندالارههرژدگرب ه هد ههخدعبه تد ی دی ند،ر ههزهد سگرزه هدپههر نهد
س یهد س ز هدش خهدزر تد پوسر )د،رب .
ال بدگر پ watts appدشس د ،سح ند ظترژ)دهرضدالتر عد دگز شدگررهد گز شدبز دشخد،تج ارژدی ندز د ؤا هد ی تد زئرجد،ؤظفد.
آر زمد تجبندی،رسخدافردزئرجدشتس ج د ی ش د ج ژد ر د ظترژد سسر لد ید د ،سح تدب ی ندز هدالارژد ه.
ال بد الجظرفدالا بد )16دگر پد ی ش د تد ی ،سح تدالحر رهدشمتجلدگر پدطبقخد ث.
شاه د ی سوههخدپ چههخدزه دشههخد،ه ر جد،س اههکدرههجدالحج ههلدب بهد،ه د ه د قد سسههددزتههر هدپ چههخدزه د واله د دب ادجه لد،مه د شههر هد جههر تدشاه هد عه بهد
،رگرب هد خدش یمرهدشس خ/21رتل/د1398د د ترسخد ترهدبز دشخدپ ند ار .
شاغد س جد ،سح ند فرتد ،ر ش ندشا د ید،س ج هد،ق دع ا د اجدجتفج هدشخدالت د ی ت.
الرالربد سه ید رصه ئرخد ه ظترژداه لد )1398د هخد ه ،ل د هت ههدن هرفهد اهمدهد اه دهد اه جهدال ه هد،م صه تدالهذ رههد،هذزبهد ی هجدهد هرهرهد،اهخدآجالهج)دشهخد
ا سد ی ت.
جتعدن هد اس بد،ج بدضر تدافرد یقبرلدالذ رهدال شارجهدآجالجهدپ اپج تد هرره...د یالا ب )680دالژد ظترژد،ر زد ی ت.
الرالربهدالجی عد جتعدن هدالاف ،خد ید ظترژد،ر ز.
ا لد الت رمدگررهدالاف ،خد ظترژد ی تدشا ید  ،د ظترژ.
عز د الس رمدالا ب )680دالژد ظترژد،ر ز ی تدشخد،ارس دزرگر پد )45د فرهدرال ا.








الجی عد اوجهدی حخد ظ فهدباسبس د اروسر رو دشخد ظترژد،ر ز.
گر پدشس هد د،ارآ د ظمدشخدرال ادررژدش یمج دپ اپج تدز هدرال اد الس رمدزر ظمدزتر ه )45د فرر ج .
الرالربدج لد )45د فرهدرال اد الت رت دنندشخد ظمد،رشجطخدال دب الس رمدرال ادررژدپر یهد او ند الرررلدن ف د اسف بهد ت .
الرالربد الجی عدباجدشس دزج تس دشر هدرال ادب مج عرشتس ندااجبهدجفجد س ا ئ .
بم لدشر تدپ اپج تدز هدرال ادب ارتسمد سر س د ی تدم جخد مج دعرشتس ندااجبهد الفرخد زهدشر هدن ف دب قجد ی ،ند،س اب.
ال صرقد،س مد اسروراهوژدعته هدزه هدراله ادالجاه د ترسهخدزه هد آر ی ه هد،طه شقدشهخدالا رته تد ،هخد،و الهبد مج عرشتهس نداهاجبهدب د،ر هزد اهخدی ندپهر یهد
ب گردرال ا.



الس ههرمد عههز دراله اد ههج ر د ههفر شلد اتههج ا دزه هد شههلدطبههقدپههاند شر ،ههخد،رالبههخد جشههجد دشههخد اههجدعتههج ،دپ اههپج تد ههخدد عسبه د یاله خد1398/2/12د
عت رههخدشه هد،رسر ههکدهدشرههفدهدالحههج د،حصههجلدپ اههپج تد اروسر روه د اه رد جههر نتد،هرالب دشههخد ههژدش ه دشههر هدراله اد ههج ر د ههفرد ی ههجد شههلد زتچسه ند
ب عتج د اجدز هد بهدرجد ق فد ی تدنه ید آج.
الرالرههبد الس ههرمد،قه  ،تداله ردج تههخد ترسههخد ،ه دالس ههرمد ،ههج رجدآرضه دد ههخدشههخداله خد1398/3/25دب ،قههرد،قه دعه ا د،ا رههجدب د اههجدجتفههج هد اهها ،د
آغ تس ندالحجد ردجااستآیدق ج پجهدار ب د شخد سر کد ع هدب ت دنندال رد آج.
الرالربدنجس دج تخد ترسخد ،درجدآرض د ا لدنندش د،ج بدالفرخد هدشخدجف تدذ رش .
دپرر ،جندگز س د ر جدز هدزج د سق لدبزس هدرال ادا لد 1398یطر قد ،ر جدال ت.
الرالربدپرمسف ب خد،م
الرالربد رطس ،خد،ار هدش ب رب جدز جد ترسخدال تد ،د یطر قدن،ر جدال ت.
الق ه مدقرتههجدالوههجد آههجد شرگمههجدرال ه ادا ه لد1398د ئههخد ه هد یطر ههقد ههر جدزههج د ه د ههردب دق اههبدپرمههسف ب خد،م ه دزتههر هدش ه د ههرطس ،خد،ار ه هد
،طر رخدشخد ترسخد،حسر دال تد ،د تبد،س ج هدنند ترسخد،حسر دب دی،رسخد یطر قدن،ر جدال ت.
عقه دقههر ب بد سقه لدراله اداه لد1398دشه د ههر جدزههج د ه د ههرد،طه شقدشههخدآرصه خد ترسههخد،حسههر داله تد ،ه د یقههر دآه دقطاههخدالوههجد آههجد شرگمههجد ههکد
فرر ج دشخد،ب غ )930دب ارد ،ر و دش د ر جدزج د د رد ،ب غد )975دب اردش دبن د آغ ندزج د ر جد.
عق دقر ب بداخدج بخ شرژد ی تد بهرجد ق فهد ی تد،حسر د ،ارخد ش کد ،د آغ ن)دب مصجصدجتعدن هد سق لد اسرب بدپجلدرال ادا لد.1398
ال ذدال شررد ن ،بهدگ دز هدیی دب دعرصخدنه ید،رر خدالحج دقت دب د،ص فدرجد،سق ضر ند د ا ا دپر اخدرجدا ار ن.



























ال ذداله شرردیی د الرالرهبدپرمهسف بهد تهبد،س هج هد،ق ،ه تدذ صهاهد اله کداهفر خ)دپرر ،هجند عهز دزرئهجدشور هخدگرهرهداهوژدراله اداه لد1398دب هفرز هد
،وههخد،ور،ههخد  ،سههخد،سههج هد ههخدطبههقدشر ،ههخدزرئههجد،جظههفدالحههجد اههجد،حسههر دصههف د هللد ه ،ج لدارپراههجد اههجد الق ه هدظرآرههجداوسج مصجص ه د ب هد
ال تد ،دشومج عرشتس ندااجبه.
زرئجد،ج بدشخدال خد1398/1/22دع ی دنند مج دگرب هدشجب د خدشا د ید الت دشر ،خدب ش هدشخدال خد1398/3/6دشخد مج دعجبتد تجب .د
ج ت تد ترترجندب م دالس رمد ،ج رجدآرض دطبقدالقترمد ق تد،رالبخدب د یز هد،ارسخدال رد آسخد اج.
الفرخداوژد،س ابدشر هدرال ادا لد1398دب فرز هد،وخد،ور،خد  ،سخد،سج ه.
ال کدهذ هداخد قسخدشر هدرال ادررژد ق ،جدب د،الستا تدشخدزتو هدن،ر جدال تد د ب هد،حسر دال تد ،د.
طبقدا لدگذ هسخدشهر هدراله ادرهرژد ق ،هجد ه د س ه دب ره ج د تهندی ندزه هدپهر یهد مهج د زهر تدهدقسه ز دهدش هخد ،ر هز)دههذ هد،س اهبداهخد قسهخدالفرهخد
الجی عدگرب هد اج.
الفرههخد ال ه کدالا ه بد )31868دب ید تههرژد،سسالرههجد )31868دب ید تههرژد ف ههج ز هد،جاههت د یطر ههقد ب هد،حسههر دال ه تد ،ه دشههخدزتو ه هد ی تد،حسههر د
صحجدع ،خ.
ترژدز هد،سذ رهدطبقدپر گر دز هدپر یهدالجا د ترس الج ند،جظفد ی تد،حسر دصحجدع ،خدب ی ندز هدپر یهدش یهدرال ادالطبرقد هد اجد
طبههقدگههز شدزه هد صه خدجتاه دالاه بد )1129د فرراله اد،ر ههزد ی ه تدشسه شردالههومرردب دالحج ههلدبزه د تههرژد یج ههبد ههر جد ته لد سسه هد یالطبرههقد تههرژد
ش ی. ،
)59دق ههمد ب ههخد الالفرههز تدطبه دشتس ههج داله هدراله ادب مج عرشتههس نداههاجبهدشههخدزتوه هد آههر بد،ته و د ی تدصههحجدع ،ههخد،طه شقدقه جنداله تدالفرههخد
مر هد هدشجبد خدب ارژدپر یدالجا دآ ،تتجدالرمدصح دشخدنند مج د ا لدگرب .
ال بد رسرکدز هدصح دالجظرفدپراج لدطب دب ،الستعدرال اد ،ر ندزج هدشرژد ات در  ،د ریهدشخدزتو هد ی تد،حسر دصحجدع ،خ.
الارژدزئرجد تد یدپفرهدز هد ا دشند سق لدبزس هدرال ادب ،الستعدی ند،ر ز.
سق لد قت طد ر خداوژد فرز هد،وهخد،ور،هخد  ،سهخد،سهج هدالفرهخدباهسبس د هلدهدال ب هخد ر هخد اه د رهر د–عته هد–رهر )د ر هخدد اه د سقه لدراله اد جه هد
هد،وخد،ور،خدهد ،سخد،سهج هد)دالفرهخد ع هخدراله ادب ،وهخد،ور،هخدهدال ب هخد جهرتدمه  ،تد،جاتهخدجسهجیدناهر هد ق شهخدهد ب هادهدالفرهخد اله کد،هج بداهجمجد اه دهد
جههر تد اههسرال د ا ه دهدال ب ههخد،ا ه تد س ه ند،ح ه د اههس د ه هد ا ه رد،صه آ تدب گههردشههخدرت ه ید،رشجطههخد،وسههبد ههج ندرال ه ادب ش ههکدز ه هد مههج د
ااجبهد یطر قد اجد ب هد  ،ا د ال ت).
الرالربد الحر رد تدز هد ،صجصدرال اد ظترژدزتز ،ندش دب ادالس رمد ی خد فرتدرال ادب س ید رص ئرخ.


















مذد،س ج هد ی،ق دع ا د اجدجتفج هد اا ،د آغ تس ندب قب لدافرزئرجدشاثخد ظترژدرال ادا لد ن.
ا لدج لد فرتد ع هدشاثخدشتس ج دالفرخدپ اپج تدم ،جدشخد اجد ،ج قج ت د ی تد،حسر د ،ج م جخ.
الارژد الجظرفد،تج ارژد ع هد ترسخدز هدالس رمدپر یهدرال ادهد مذد زهد یاف تدعرشتس ندااجبهد اسقب ارخدب ،ر ب ژدزج ئ .
الفرخدپ اپج تدز هد اوسر رو د ع هدشاثخد،ط شقد،س ج هد،ق دع ا د اجدجتفج هد اا ،د آغ تس ند یطر قد اجد ،ج قج ت د ی تد ،ج م جخ.
ش صههفداله مرردب ه د،ارآ ه دهللد احته دالس ههرمدراله اد ثههخد ههف د گ فه هد ،سرس ه د مههج د،طه شقدز ه جد،قه دع ه ا د اههجدجتفههج هد جه لد صه خد ب تد
ذ رش دب قجد ی ،ند،ارژدطبقد،رلد مج اجدر ج دب ،ر زد ی تد ال دپذ رآج.
الفرخد ال کدالوجد آجد شرگمجدرال اد،ط شقدقر ب بد،ساق هد یطر قد ر جدزج ئ د د ردب قجد ی ،ند،ارژ.
الفرخد زهدشر هدعتج درال اد ع هدشاثخدالجا د ترسخد،جظفد یا ت خداف تد مج عرشتس ندااجبهد،قرمد شل.
،ط شقدشهخدگهز شد ترسهخد،ته اوسر رو دجتاه دالاه بد )29898دج ه دپ اهپج تدراله ادشمهتجلد ه ظترژد ،فسه دصه رب ند،هز ژدشهخد هزهد مهج دعرشتهس نداهاجبهد
گرب هد اج.
ید،التج د )29898دپ اپج تد هزهد ه هدشهخدالاه بد )460دج ه دپ اهپج تدراله اد،سوهر دالثبرهجدگرب ه ههدزتچسه ند هکدج ه دپ اهپج تدشسه د،حته ع دآری ه درتهرژد
ع دب ر اجد ا جدا تف ه)د ی زهدش ق د ،هد اج.
الس رمد عز دالا بد )350دالژدب الر ربدشاثخد ،ت ع ژدهرضدم ،جدگز هدشخدرال اد مج .
طبقد،ط ابخد ترسهخدصهح د ه تدصهح دهدبآسهرد جتهسرد ته خدالالهج زد ب هخدشتس هج د هزتدراله اد،هر یدب رسرهکدزه هدصهح د،وهخد،ور،هخد  ،سهخد،سهج هد
ال کد چ پدگرب هدشجبد خدزتز ،ندش د ب خدشخد مج دعرشتس ندااجبهد ا لد ینند اسف بهدصج تدگرآسخد اج.
طبهقدشر ،ههخد یقبهلدپرمههبرس د ه هدقبههلد ی بدراله اد اههرژدگهر پد ع ه هدشاثههخد ه ،لد ،سه ندالهرمدصههح د س ه ید شتس ههج دآهر زمدن هدالتههفراتدب عرصههخد
زه هد ،س ههفدهدپههذ ر دب ،ره ندزههج دجه هد  ،سههخد،سههج هد زتچسه ندالتههورژدراله ادب عته هدزه د جههر هداه رد ،ج شههخد مج عرشتههس نداههاجبهد عههز د ،سبه ق د
ع هدشاثخدشمتجلدالرمد ال دشخد ا سدشر ،خدب پر یز هد ،س فدالس رمد شخدنند مج دآراس بهد هد .
ال بد الارژد ع هد ترسخدز هد هد مج ااجبهدطبقدپر گر د،رالبخدالحجد رجس ید ی رص رب.
آر ید الالفرزد رسرکدز هدصح درال ادب فرز هد،وخد،ور،خد  ،سخد،سج هد الجظرفدب سج ند پراج لدصح د ی تدصحجدع ،خدرتبد ر ی،س ه.
شس ه خد1398/4/18د،رر ههخدپر یز ه هد آههجدرال ه اد ی،ر ه ب ژد مههج دعتههاد ه ه ید شس ه خد1398/5/14د مسس ه د آسههخد اههجد ههخدشههخد ا ه سدگههز شد،تههج لد ترسههخد
،جظههفد،ره ندزههج ئ دالاه ب )30236د فههردره ج دشههخد ههتجلد ع ه هدشاثههخدهد ه ظترژد زئرههجد،حسههر د ه تدشههخد مههج دعرشتههس نداههاجبهد سقه لد ههخدشا ه د ید ب هد






د

آر خدرجد مسمد،ر امدالا بد )30035د فردراله ادشمهتجلد ع ه هدشاثهخهد ه ظترژد زرهوتد،حسهر د ه تدالجاه دطره تد هر جدزهج د ه د هردشهخد مهج د سقه لد
هد .
الارژد،تج ارژد ترسخدز هد هد،الستعدرال ادی ند،ر زد ،ر ندزج ئ دشرژد ات در  ،د ریهدشتس ج دپذ ر د یرال ا.
الس رمد ا دشندشخد ر خدگرآسخد هدجفجد سق لدرال اد ی،ر ندزج ئ دشخد،الستعدرال ا.
نندالا ه بدرال جروههخدشس ه شردشار ه دشههجبند،ت ه آخد ترسج تههسس درههرژدش یگمههجد زتههپ دب ،س ه یلد ه ندگرب ه دب ،الستههعدرال ه ادالتههفراتدیی دشههر هد ه ندآههر زمد
گرب هد اج.
شسه خد5/27د1398/دآرهزدب د شرگمهج)دپر یزه هدراله اد ی،ره ب ژدزهج ئ دجه هد  ،سهخد،سهج هدشهخدصهجید مهج ه ید هخدشسه خد1398/6/23دشه دعهجبتد رهخدراله اد
آغ تس ند،عد ا ررد مسس د آج.
طبقدگز شد ئخد هد ترسخد،فقجب ژدب اه لد1398دالاه بد )28دالهژدراله ادشهخد،هریدطبراه دب مهج دعرشتهس نداهاجبهدب عه د جهلد دابرهکدگفسهخد شهخدب ه درهقد
پرجاسخد هد الا بد )7د فرد یدرال ادشخدجر دارقجدب مج عرشتس ندااجبهدباسگررد الحجدالجقرفدقر ب .

