ی
خدمات حج
پول

1399/10/1

ی
خدمات حج
پول

1399/11/1

.

1399/10/05

ی
خدمات حج
پول

1399/10/7

.

1399/10/8

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ی
خدمات حج
پول

1399/10/10

1399/11/10

ریاست حج
ی
فرض

1399/11/11

1399/11/13

ریاست حج
ی
فرض

1399/11/14

1399/11/14

شماره

تاری خ آغاز

1399/10/9

1399/11/14

√

1399/10/8

کمیسیون حج ونماینده
گان دعوت شده

1399/10/10

1399/12/03

√

1399/11/5

1399/11/30

کمیسیون حج وادارات
ذیربط درپروسه

1399/10/10

.

√

تکمیل سهم
تعداد()5000

تاری خ ختم

√

تخنییک
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

ریاست حج
ی
فرض

7

قرعه ر
ری
وتامی
کش
شفافیت و نظارت
از قرعه ر
کش

حدود ()5000
نفر

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ی
خدمات حج
پول

8

قرعه ر
کش

تعداد()2000
نفر

درصورت که ثبت شده گان در دوره ثبت نام از سهم
اصیل تجاوز کرده باشد جهت شفافیت مطابق طرزالعمل
نافذه مراسم قرعه ر
کش تدویر یم یابد

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

رب ع دوم سال مایل

مقام وزارت وکمیسیون
داخیل حج

فراهم آوری تسهیالت
درعرصه یط مراحل
اسناد متقاضیان

تخنییک مایل

دعوت نمایندگان ادارات ذیربط به منظور نظارت از
تعیی واشاعه تاری خ قرعه ر
مراسم قرعه ر
کش ر ی
کش از
ی
طریق رسانه های جمیع وهمچنان اتخاذ آماده گ های
تامی امنیت محل قرعه ر
الزم رپیامون ر ی
کش

رب ع سوم سال مایل

√

1399/11/10

6

اجرای ثبت نام

حدود ( )5000آغاز عمیل ثبت نام متقاضیان حج بیت هللا رشیف نوایح
شهرکابل ووالیات که درسال  1400کمبود سهم دارند
نفر

1399/11/9

5

ایجاد کمیته های
کاری

هفت کمیته
شامل
تعداد( )60نفر

ایجاد کمیته های کاری به منظور اجرای پروسه ثبت نام
متقاضیان حج بیت هللا رشیف

1399/10/10

4

اشاعه آغاز تاری خ
ثبت نام

ریاست حج
کمیسیون داخیل حج
ی
فرض

تخنییک

ریاست حج
ی
فرض

توزی ع سهمیه مطابق نفوس بعد ازتفکیک سهم ادارات
تدابیبه عموم والیات کشور
وابالغ آن جهت اتخاذ ر

ری
تعی واشاعه تاری خ آغاز وختم ثبت نام متقاضیان حج
برای تکمیل
ً
ً
ر
سهمیه تقریبا بیت هللا شیف رصفا درواحد های که برای سال 1400ـه
ش به کمبود سهم مواجه میباشند
تعداد()5000

کمیسیون داخیل حج
وریاست مایل و اداری

√

چاپ تعرفه وأخذ
پاسپورت حجاج

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

ترتیب پیشنهاد درمورد تعین واعزام هیئت عقد پروتوکول با
جوانب سعودی به اساس دعوت نامه واصله پیرامون تثبیت
سهمیه حج کشورواخذ منظوری مقام عالی ریاست جمهوری
درزمینه

3

کمیسیون داخیل حج

√

رعایت شفافیت
وتوزی ع عادالنه سهم

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

ریاست ی
دفی ،اداره
امورووزارت امورخارجه

فعالیت عمده

عقد قرارداد با بانک وتهیه تعرفه تحوییل قسط اول ودوم
جمع آوری
ثبت نام عمیل
ً
متقاضیان جدید با قسط اول تقریبا مطابق به مواد قرارداد غرض جمع آوری پول قسط اول
متقاضیان
تحوییل قسط اول تعداد()5000

√

1399/11/6

حدود 30000

1399/10/30

توزی ع سهم به
اساس فیصدی
وتدابی
نفوس
ر
ی
مقدمات

تاری خ تحویل دیه

2

حدود سی هزار
حاجی وسه
تثبیت سهم وعقد
پروتوکول های اساسی صدوپنجاه عضو
بعثه

رب ع اول سال مایل

1

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

شاخص

منابع
مورد نیاز

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

.

.

.

نتایج متوقعه

تثبیت سهمیه حج
ساالنه افغانستان

آگایه دیه به
متقاضیان حج

ی
خدمات حج
پول

ری
تامی شفافیت

ری
تامی شفافیت

1400/01/03
1400/01/10
1400/01/15

.
ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول

1400/01/05

ی
خدمات حج
پول
ی
ی
خدمات حج
خدمات حج پول
پول

1399/12/1

شماره

1399/11/20

1400/04/01

1399/11/15

1400/04/01

تاری خ آغاز

1400/01/20

1400/04/01

1399/12/25

1399/11/14

1400/4/1

تاری خ تحویل دیه

1399/11/16

.

1400/01/10

15

رب ع اول سال مایل

تاری خ ختم

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

تدابی عمیل
ر
جهت تحوییل
قسط دوم
مصارف حج

مطابق مواد
قرارداد

ریاست حج
ی
فرض

√

ریاست حج
ی
فرض

√

1400/01/10

ی
عقد قرارداد وایجاد هماهنیک وهمکاری همه جانبه با
ری
مسؤولی بانک به اساس پروتوکل منعقده رپیامون
ی
فعالیت منظم نماینده گ های ایشان در شاش
کشوروتعی تاری خ ر
ری
ونش اعالن برای آغاز این پروسه

ریاست پاسپورت

√

1400/04/01

ری
ری
ناظمی مدرس ،ترتیب پالن و تقسیم اوقات
انتخاب
ناظمی
توظیف
ی
 14مدرس به حلقات تعداد 650نفر درش ،توزی ع کتب ومواد درش ومعرف حجاج به
حلقات درش معینه
درش

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

13

ر
آموزش وارتقای
برنامه
ظرفیت حجاج درمورد
سفرحج وادای مناسک
آن

کمیسیون داخیل حج

1400/04/01

تدابی و ایجاد حلقادت درش نظری وعمیل
اتخاذ
ر
مناسک حج درسطح نوایح شهر کابل وازطریق
تعداد30000
ریاست های ارشاد ،حج واوقاف در 34والیت کشور
نفر
جهت آموزش وبلند بردن سطح آگایه حجاج.

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

√

1400/01/20

ری
ناظمی ازقبیل
جمع آوری اسناد مورد یرصورت سفر
یط مراحل اسناد
تعداد 650نفر
12
ری
ناظمی
سفر
وغیه...
تذکره تابعیت ،فوتو ،پاسپورت ر

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

رب ع دوم سال مایل

ریاست حج
ی
فرض

√

√

ریاست حج
ی
فرض

بانک منجانب قرارداد
وریاست های ارشاد،حج
واوقاف والیات

رب ع سوم سال مایل

ریاست حج
ی
فرض

√

نتایج متوقعه

آگایه دیه به
متقاضیان حج

1399/12/30

11

پروسه ثبت نام
امتحان وگزینش
ری
ناظمی حجاج

ازجمع حدود
( )7000کاندید
به تعداد()650

ی
ارزیات ،أخذ امتحان تحریری واتخاذ آماده گ
ثبت نام،
ی
های الزم مطابق طرزالعمل نافذه ازسهم خطباء ،علماء
وکارمندان وزارت

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست پاسپورت
وریاست های
ارشاد،حج واوقاف
والیات

ریاست حج
ی
فرض

9

ر
نش نتایج قرعه
ر
کش

تعداد()2000
نفر

ی
متقاض حج که اسمای شان درقرعه
ترتیب لست شهرت
ر
کش ظاهر شده با تفکیک سال ،نوایح وولسوایل ها.

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

تخنییک

کمیسیون حج ونماینده
گان دعوت شده

√

ریاست حج
ی
فرض

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

ی
عقد تفاهم نامه با ریاست پاسپورت وآغاز کار عمیل
بایمییک
پروسه
تعداد()15000
ی
معرف حجاج به ریاست پاسپورت وصدور تعرفه
 10وتهیه پاسپورت
نفر
تحوییل قیمت پاسپورت
حجاج

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

فراهم آوری تسهیالت
درعرصه أخذ پاسپورت

تکمیل سهم

فراهم نمودن زمینه
ری
ناظمی به معیت
سفر
حجاج

تدریس مناسک حج
به شکل نظری وعمیل
برای تعداد()30000
تن

توظیف تعداد()650
ی
ری
ناظمی ومعرف
تن
( )30000تن ی
حایح

تنظیم امور
وجلوگیی از
ر
ش ی
گردات

ی
خدمات حج
پول

شماره

ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول

1400/01/21

.

1400/01/21

1400/01/15

1400/01/11

1400/01/05
1399/12/01

1400/03/31

1400/03/31

1400/1014
1400/01/19

1400/01/10

تاری خ آغاز

1400/01/10

رب ع اول سال مایل

تاری خ ختم

ریاست حج
ی
فرض

ادارات ذیربط

1400/03/31

21

تخنییک
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

کمیسیون داخیل حج
وادارات ذیربط

1400/03/31

تحویلگیی قسط دوم حجاج مطابق
آغاز عمیل
آغاز عمیل
ر
تعداد()30000
ی
مصارفات وطرزالعمل نافذه حج به منظور
چارت
تحویلگیی قسط
20
ر
ی
حایح
ترتیب اسناد سفر وتنظیم حجاج
دوم

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

کمیسیون داخیل حج

1400/01/19

1400/01/14

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

.

تنظیم سهمیه
استثنات
ی

1400/01/10

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

.

ریاست حج
ی
فرض

کمیسیون داخیل حج

مقدمات
تدابی رپیامون ر ی
تعیی تاری خ آغاز مرحله
تحویلگیی قسط
اتخاذ ر
ر
تحویلگیی قسط دوم حجاج ،اشاعه اعالن ازطریق
تعداد()30000
دوم وتنظیم
ر
19
ی
حایح
رسانه ها و ایجاد کمیته های کاری دربخش های
حجاج مطابق
مختلف
نوبت قرعه
درسال

ی
ارسال مکاتیب رپیامون آگایه دیه مرصف ف نفر
ی
ی
حایح حصول جداول معرف واجدین سهمیه
تعداد()4577
تحویلگیی قسط
مربوطه،
ات
ر
ادا
ازطریق
استثنات
ر
ی
نفر
اول ودوم مصارف حج آنها وترتیب اسناد سفر
ایشان چون حجاج عادی

تاری خ تحویل دیه

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

اداره تدارک میل وآمریت
تدارکات وزارت

1400/01/20

تعقیب
پیشنهادات
تعداد()20
 17وآگایه دقیق از
قرارداد
تدارک نیازمندی
های پروسه حج
ی
تثبیت مرصف ف
سنجش و ترتیب جدول مصارف عمویم پروسه
نفر ی
حایح
برای ( 29350برویت قرارداد های منعقده وتثبیت مبلغ تحوییل
 18درپروسه حج
) نفر ی
حایح قسط دوم حجاج درمرکز ووالیات متناسب به عقود
درمقابل خدمات
وخدماتیکه ارایه میگردد.
ری
معی
حصول اطمینان از عقد قرار داد های تدارک
نیازمندی های اساش پروسه حج(درداخل وخارج
کشور) تا دروقت وزمان مناسب انجام یابند.

ریاست حج
ی
فرض

رب ع دوم سال مایل

16

تدویر سمینار

تدابی درخصوص تدویر سمینار رهنمودی
اتخاذ
ر
حدود()250
غرض بهبود عرضه خدمات در روند تنظیم حجاج
کمیته های
ویط مراحل اسناد سفر ی
حایح بعداز کسب منظوری
ووالیات
مرکز
مقام ی
محیم وزارت

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

کمیسیون داخیل حج و
ریاست های ارشاد،حج
واوقاف والیات

√

√

رب ع سوم سال مایل

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

نتایج متوقعه

بهبود روند تنظیم
حجاج

√

ثبیت مصارف
پروسه حج و
عرضه خدمات
ی
بهی

√

تحویلگیی قسط
ر
دوم

√

√

√

ی
آماده گ برای آغاز
تحویلگیی قسط دوم
ر
وتنظیم حجاج

جمع آوری قسط
دوم حجاج

تکمیل سهمیه
استثنات(ادارات)
ی

ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول

1400/02/21

ی
خدمات حج
پول

1400/02/21

1400/03/01

.

1400/02/21

1400/02/31

ی
خدمات حج
پول

1400/02/25

1400/03/15

شماره

1400/01/20

1400/03/31

1400/01/21

تاری خ آغاز

1400/03/31

1400/03/31

تاری خ ختم

تاری خ تحویل دیه

ریاست های ارشاد ،حج
واوقاف

کمسیون داخیل حج ی
فرض
واداره مور ریاست
جمهوری ،وزارت امور
خارجه

√

تطبیق مقررات
نافذه کشور

ر
هوات منجانب
شکت ی
قرارداد

√

تنظیم ی
بهی
پروازهای حجاج

1400/03/15

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

أخذ ویزه حجاج

1400/02/02

27

تخنییک
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

√

تکمیل سهمیه
استثنات(ورثه
ی
شهید)

1400/03/05

26

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

√

√

نتایج متوقعه

1400/03/31

25

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

کمیته مسار
ی
الیکیونییک وبعثه
مکه مکرمه ومدینه
منوره

1400/03/31

24

تطبیق آویز تحوییل قسط دوم حجاج وپاسپورت با
تطبیق آویزوبقیه تعداد()29350
گیی از تمام والیات
کتاب احصائیه ،وأخذ گزارش ر
ی
حایح
اسناد
رپیامون انجام یافته وتحت دوران
ری
تعی اعضای
ترتیب جدول وپیشنهاد تنظیم واعزام تعداد()350
بعثه واخذ
ری
ناظمی
اعضای بعثه ومساعدین ،وتعداد ( )650تن
تعداد()1000
منظوری
ورهنمات حجاج در
حجاج غرض عرضه خدمات
ی
تن
سفرشان با
کشور سعودی ویط مراحل اسناد سفر ازطریق
ری
معلمی حجاج
مراجع ذیربط
ازمقام عایل
مطالبه وحصول اسکیجول پروازی ر
هوات
کت
ازش
تیب
تدابی و تر
ر
ی
تعداد( )30350منجانب قرارداد وزارت ارشاد،حج واوقاف وترتیب
پالن انتقال
تقسیم اوقات پروازی حجاج از زون های پروازی به
تن
حجاج اعضای
اساس لوکل تایم
بعثه ومساعدین
ری
واکسی های مننجیت
تحویلگیی ،حفاظت وانتقال
ر
آمادگیها در
تعداد( )30350وانفلونزای موسیم تهیه شده ازطریق وزارت ی
محیم
بخش امور صیح
صحت عامه وانتقال آن به زون های پروازی
تن
حجاج
وتطبیق آن باالی حجاج

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

ادارات ذیربط

1400/03/31

ی
ری
الیکیونییک ،ر ی
مسؤولی
تعی
ایجاد کمیته مسار
ی
تعی ی
ی
أخذ ویزه
آماده یگ رپیامون
واعضا ،ر ی
تجهیات الزمه دراین
دفی کاری واکمال
ر
 23تهیه اسناد سفر برای( )30350بخش غرض ادخال بیانات پاسپورت های حجاج،
تن
حجاج
پرنت ویزه دستبند وتنظیم حجاج درپروازها به
اساس نوبت

رب ع اول سال مایل

تخنییک
وغیمحسوس
ر

.

ریاست حج
ی
فرض

رب ع دوم سال مایل

22

تنظیم سهمیه
ورثه شهدا

تعداد( )500تن

ی
امنیت
تنظیم حجاج سهمیه ورثه شهدا ارگانهای
وادارات ملیک طبق منظوری مقام عایل ریاست
جمهوری بعد از حصول اطمینان انتقال پول
مصارف آنها از طریق ارگانهای مربوطه

رب ع سوم سال مایل

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

√

به موقع رسیدن
ری
واکسی های
مورد نظر به محل
تطبیق

ریاست حج کمیته صیح و وزارت
ی
فرض
صحت عامه

رعایت شفافیت
درتنظیم حجاج

شماره

تاری خ ختم
1400/03/15

ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول
.

1400/03/20

کمسیون داخیل حج
ریاست حج
ی
فرض ،روسهای
ی
فرض
زونهای پروازی

1400/03/15

1400/03/01
1400/03/01

ریاست حج
ی
فرض

کمسیون داخیل
ی
فرض حج

تاری خ تحویل دیه

تاری خ آغاز
1400/03/20

تخنییک
وغیمحسوس
ر

1400/04/31

گیی وأخذ استیکر عماره های از هیئت
تسلیم ر
چیکت ها وتثبیت
سکن ،تفکیک عماره ها ،ر
تقسیمات حجاج
موقعیت عماره ها ،ایجاد کمیته تنظیم وتوزی ع
به عماره های تعداد( )30000استیکر ،تدویر سیمینار رهنمودی ،ر ی
تعیی واعزام
مکه معظمه
31
قطعه
هیئت جهت نصب استیکر به زون های پروازی
وتوزی ع استیکر
وایجاد کمیته تلصیق استیکر به پاسپورت های
حجاج
عماره به
حجاج ر ی
حی تنظیم درپروازها جهت تلصیق عمیل
استیکر

1400/03/31

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

1400/03/28

ی
ایجاد کمیته تنظیم پاسپورت ،أخذ ویزه ،تبدییل
بیشی
انتظامات
ی
پروازها ،تنظیم پروازها ،اطالع رسات ،کمیته
جهت تشی ع
تعداد( )7کمیته
30
استقبال ،کمیته صیح میدان وأخذ تکت به منظور
امور وتنظیم
پشید وتشی ع امور پروازی حجاج
انتقال حجاج
ی

1400/04/31

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

کمسیون داخیل حج
ی
فرض

1400/03/31

اجراآت رپیامون ر ی
تعیی اعضای اداری وصیح بعثه،
مشخص شدن اعضای ر ی
اولی گروپ بعثه جهت
اعزام به کشور سعودی وانتقال ادویه ،لوازم
ری
طت تهیه شده در ر ی
اولی پرواز
وتجهیات ی

1400/03/28

انتقال تیم
ی
مقدمات بعثه،
ادویه وسامان
طت جهت تعداد( )70تن
 29آالت ی
اتخاذ
آمادگیهادرگام
نخست

رب ع اول سال مایل

پنج بار

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ادارات ذیربط
ریاست حج
وکمسیون داخیل حج
ی
فرض
ی
فرض

رب ع دوم سال مایل

28

تفاهم واتخاذ
تدابی موثر
ر
درعرصه انتقال
حجاج

تدویر جلسات متعدد با نمایندگان ادارات تدارکات
ر
هوات
میل ،امنیت میل ،هوانوردی ملیک ،شکت ی
انتقال دهنده وزارت امور داخله ،صحت عامه
ی
قوماندات قوای شحدی ،گمرگ ،ریاست میدان
ی
هوات ،امنیت میل و وزارت خارجه درعرصه های
مربوط به این پروسه

رب ع سوم سال مایل

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

نتایج متوقعه

تدابی الزم
اتخاذ ر
رپیامون حفظ
امنیت و انتقال
حجاج

√

اعزام ر ی
اولی گروپ
اعضای بعثه

√

تنظیم امور
انتقاالت حجاج

√

√

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

√

تنظیم حجاج
درعماره های
مطابق به فارمت
موسسه جنوب
آسیا

شماره

ی
خدمات حج
پول
ی
خدمات حج
پول
.

1400/05/01
1400/6/20

1400/03/20

تاری خ آغاز

تاری خ ختم

رب ع اول سال مایل

رب ع دوم سال مایل

تاری خ تحویل دیه

کمسیون داخیل
ی
فرض حج ،ریاست
ریاست حج
های ارشاد،حج
ی
فرض
واوقاف وریاست
های بعثه مکه مکرمه
ومدینه منوره

1400/07/15

تخنییک
وغیمحسوس
ر

1400/06/15

أخذ وتوحید گزارش فعالیت های انجام یافته
یات اجراآت
ارز ی
ریاست های ارشاد،حج واوقاف ،کمیته های افراز
ورفع چالش ها
عموم عرصه ها
34
شده ،داخل وخارج کشور ترتیب وتقدیم آن به
ومشکالت پروسه
مقامات ذیصالح
حج

1400/04/31

33

1400/06/31

ری
تجهی مجتمع حجاج وایجاد کمیته های کاری منظم
تعداد()30000
استقبال از
جهت استقبال از برگشت حجاج،
تن حجاج
برگشت حجاج

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج کمسیون داخیل حج
ی
ی
فرض
فرض

1400/05/31

تخنییک مایل
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

کمسیو داخیل حج
ی
فرض

1400/04/31

ری
تجهی مجتمع حجاج زون مرکز ،ایجاد کمیته تنظیم
تدابی
اتخاذ
ر
ی
تدابی رپیامون تهیه وطبخ غذای سه
بیشی جهت تعداد( )16500پروازها ،اتخاذ ر
هوات مطابق
 32استقبال وتطبیق حجاج زون
وقته وانتقال عمیل حجاج به میدان ی
اسکیجول پروازی ،واشاعه زمان پروازهای ازطریق
مرکز
برنامه های
رسانه های جمیع وشبکه های اجتمایع
پروازی

√

√

رب ع سوم سال مایل

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

نتایج متوقعه

تنظیم پرواز
حجاج مطابق
اسکیجول پروازی
وفراهم آوری
ستهیالت ر ی
حی
اقامت درمجتمع

√

استقبال حجاج
دربرگشت

یی
ساخی
معیاری
پروسه حج

√

ی
خدمات حج
پول

1400/07/01

1400/07/10

1400/07/10

√

1400/07/10

1400/07/30

1400/07/31

√

.

1400/07/0
1

طور دوامدار

√

ی
خدمات حج
پول

رئیس حج ی
فرض

دوامدار

تادیه پول مصارف وتکت یکطرفه حجاج برویت
تادیه مستحقات
ی
معذرت حسب مراجعه اسناد اصویل بادرنظرداشت حکم مقام ی
محیم وزارت
 35حجاج
ی
ی
ازطریق ریاست محیم مایل واداری
وفوت
ایجاد کمسیون داخیل حج ی
فرض به اساس
ی
ریاست حج
پیشنهادیه این ریاست وحکم مقام محیم وزارت
ایجاد کمسیون
تخنییک مایل
ریاست ی
دفی
بهبود امور حجاج
1
36
ی
وغیمحسوس
ر
فرض
جهت بازنگری طرزالعمل ها ،لوایح واتخاذ تصامیم
داخیل حج
در مسائل بزرگ ومهم حج ی
فرض
ی
مقدمات ،دارک سکن ،تغذیه،
ترتیب پیشنهادات
ترانسپورتیشن ،مشاعر مقدسه ،رفت وبرگشت،
تدارک نیازمندی
آمریت تدارکات
ریاست حج
مطابق
تخنییک مایل
رفع نیازمندی
أخذ
پروسه،
امور
به
تبط
ر
م
های
نیازمندی
وسایر
حج
 37های پروسه
ی
وغیمحسوس
ر
فرض
وریاست اداری ومایل
نیازمندی
ی
وپیگیی آن از
منظوری مقام محیم وزارت ارسال
سال 1401
ر
سلسله آمریت ی
محیم تدارکات
ارشح فوق پالن کاری سال مایل  1400ـه ش ریاست حج ی
قر ر
تغی در تاری خ های درج شده پالن
فرض درقید( )6ورق و (  ) 37شماره ترتیب وقابل تطبیق میباشد ،همچنان درصورت بروز معاذیر تخنییک ویا تهدید ویروس کرونا احتمال ر
محسوس میباشد
تخنییک
وغیمحسوس
ر

ریاست حج
ی
فرض

اداری ومایل

ری
قوانی
تطبیق
ورعایت شفافیت

فیض محمد"مختار"

شماره

تاری خ آغاز

تاری خ ختم

تاری خ تحویل دیه

رب ع اول سال مایل

رب ع دوم سال مایل

رب ع سوم سال مایل

هدف اصیل

مقدارهدف
()Target

فعالیت عمده

منابع
مورد نیاز

شاخص

وزارت ها وادارات
مسوول اجرا
همکار

مالحظه شد مقام

رب ع چهارم سال مایل

پالن سال مایل 1400ـه ش ریاست حج ی
فرض

نتایج متوقعه

طرح پالیسی ریاست حج فرضی سال 1399
حج فرضی


هدف

تامین عدالت ،شفافیت درتطبیق سهمیه های عادی مراکز ومحالت.



تثبیت نوبت حج وسایر اجراات مرتبط به حجاج درپروسه حج.



اجراات اصولی قانون مند به موقع ومنظم مطابق تسلسلی ارتباطی که میان بخشهای مختلف پروسه حج
وجود دارد.
عرضه خدمات بهتر وبه موقع به حجاج .



مــــــــــقدمـــــــــــــه
پالیسیییی واسیییتراتیری امیییور دینیییی رکییین اساسیییی ومحیییوری اصیییلی اسیییتراتیری ان شیییا ملیییی اف انسیییتان اسیییت
وهییییر برنامیییه نمیییی توانییید بیییدون ن ییی آفرینیییی دیییین وآمیییوالم هیییای اسیییالمی در کشیییوری ه  )%99میییردن آن
مسییلمان ومقت یید بییه ارالشییهای دینییی هسییتند تح ییق پیی یرد ویییا ان شییا را بییه ارم ییان آورد ،حییج کییه دربییر
گیرنییدم همییه بخشییهای عبییادتی بییودم ،عییاجزی وبنییدم گییی را بییا پوشیییدن لبییام احییران تبلییور نمییودم گ شییتن اال
جیییام وجیییالو ،مسیییاوات بیییین ف ییییر و،نیییی ،عیییرم وعجیییم ،شیییماو وجنیییوم ،شیییرخ و،یییرم ،سیییام وسیییفید ،سیییر
پوست وگندمی وطوائف گوناگون بشری را اال سراسر دنیا به نمای میگزارد.
اجتمیییای دینیییی وطلییین آمیییراله گناهیییان دربهتیییرین ب قیییه م یییدم در دنییییا حیییرن م یییی ،میییدنی ،منیییی ،مزدلفیییه
وعرفییات) دربهتییرین ایییان سییاو ( ایییان تشییریق) دربهتیییرین صییورت واعمییاو( نمییاال ،طییوا  ،سییقی صییفا ومیییروم،
وقو عرفات ،رمی جمرات ،ذبح وحلق وسایر اعماو ضروری).
دوری اال اعمییاو دنیییوی ومییادی ،مناسییق حییج وقیییان اللیییض بییا خشییوی وخدییوی ومشییی ا قییدان در تربییت پییا
واسیییتراحت درفدیییای االاد صیییحرای مزدلفیییه بیییدون اسیییتفادم اال هرنیییوی لیییواالن النیییدم گیییی جیییوه وخیییروه ملیونهیییا
حییاجی همرنییم وهمسییان بییرای مییران واحیید بییه پیشییگام خییدای واحیید سییرتقظیم فییرود آوردم ورفییع مشیی الت
خود را اال بارگام او استدعا مینمایند.
وحیییدت مسیییلمین درم یییان واحییید ،درعمیییض واحییید ودرالمیییان واحییید ،ربیییط اوو امیییت سیییبا آخیییرت امیییت وارتبیییا
همیییه ادییییان توحییییدی وتق یییین خیییط انبییییا علیهم السیییالن) اال ابیییراهیم علییییهم السیییالن) تیییا اسیییماعیض علییییهم
السییالن )ون یی قییدن آنهییا ون یی قییدون بییانوی تییاریز سییاال ها جییر) درصییفا ومییروم ،الن الن وجمییرات ،بزرگتییرین
فدای مقنوی را به نمای میگ ارد.
تح ییق برنامییه هییای حییج فرضییی کییه بخیی عمییدم فقالیییت هییای سیی تور دینییی را دروالارت تشیی یض میدهیید بییا
ارائیییه خیییدمات ی سیییان وعاد نیییه بیییرای ملیییت اف انسیییتان المینیییه هیییای رشییید ان شیییا واصیییالحات جامقیییه را بیییا
تمسییق بییه سیینن اسییال مییی بییه بییار آوردم ،المینییه هییای ان شییا ملییی را بیشییتر دراف انسییتان تقییین میسییرنمودم،
سییرعت میبخشیید بییدین ملحییو برنامییه هییای ذیییض بییه صییورت متییداون وپیگیییر همییه سییاله در اولویییت و پییالن
کاری این ریاست گنجانیدم شدم وبه منصه اجرا قرار میگیرد(

 -1انجان هرچه بهتر ومواف انه پروسه حج فرضی درهم اری با ارگانهای ذیربط.
 -2تح ق اهدا استرتیری ملی مخصوصا دربخ س تور دینی.
 -3ارت اء جایگام حجاج اف انی درمیان سایر حجاج عالم اسالن.
 -4فیییراهم آوری المینیییه هیییای مسیییاعد ،ایجیییاد سیییهولت هیییای الن در عرصیییه تنظییییم تهییییه پاسییی ورت ،تهییییه
ویزم ،تهیه ت ت ،انت ا ت ،سوخ وادارم.
 -5ع ییید قیییرارداد بیییا والارت حیییج ،موسسیییات وم اتییین کشیییور عربسیییتان سیییقودی واخییی سیییهمیه حیییج
اف انستان.
 -6توالیع سهمیه حج مطابق احصائیه نفوم به عمون و یات کشور.
 -7تهیه س ن محض بود وباه حجاج) درشهر م ه م رمه ومدینه منورم.
 -8تهیه وتدار ترانس ورتیشن هائی والمینی برای حجاج درداخض وخارج کشور.
 -9ع د قرارداد با شرکت هوائی توانمند حسن هدایت م امات ذیصالح کشور.
-10عرضه خدمات استندرد طبی برای حجاج به هم اری جهات ذیربط درداخض وخارج کشور.
-11بیییا بردن سیییطح آگیییاهی حجیییاج االطرییییق ایجیییاد وتیییدویر حل یییات درسیییی عملیییی ونظیییری چیییا وتوالییییع
کتیییام ،رهنمیییائی حیییج ،آگیییاهی نامیییه بروشیییور اوراخ وپوسیییترهای تبلی یییاتی وآگیییاهی دهیییی االطرییییق
وسایض جمقی وشب ه های اجتماعی.
-12عرضه خدمات مناسن در مشاعر م دسه منی ،عرفات ومزدلفه)
-13استخدان علمای جید کشور اال طریق امتحان ورقابت آالاد به صفت مقلمین حجاج.
-14تجهیییز حییاجی کمیی هییا دررفییت وبرگشییت حجییاج وب رایییه گییرفتن وسییایط بیی جهییت انت ییاو حجییاج
آن درباالگشت.
محترن االمجتمقات بمیادین هوایی وبرع
-15ترتین وت دیم گزاره با جهات ذیربط.
مـــــــــــــــــــــــــــــــتن پــــــــــــــــــــالیســـــــــــــــی
ی ی اال مسوولیت های عمدم والارت ارشاد ،حج واوقا فراهم نمودن تسهیالت وعرضه خدمات الن برای مهمانان خداوند "ج"
حجاج بیت اهلل شریف) بودم وبلند بردن سطح آگاهی کارمندان ومنسوبین این پروسه نیز وجبیه این والارت میباشد ومصداخ
قوو رسوو اکرن "ص" که میفرمایند ان اهلل یحن اذا عمض احد کم عمالً ان یت نه)( خداوند"ج" دوست میدارد شخص مسلمان
را که عمض خود را به اخالص واستواری انجان میدهد.
حسن عمض وات ان درپی برد امور محوله یگانه راال موف یت محسوم میشود ،روی همین ملحو شرعی ،وملی والارت ارشاد،
حج واوقا لزون پنداشته ،تا پیرامون مسایض وروند امورحج طرالالقمض ها ،م ررات ولوایح منظم وتفصیلی را برای هرفردی ه
درکمیته های کاری حج درداخض وخارج اشت او دارد تهیه وترتین نماید وکمیته ویرم ی االمنسوبین والارت که تجربه عملی
سالیان متمادی درامور حج را دارند توظیف شدم است.
بناً تمان اعدای کمیته های کاری ومسوولین بقثه م لف اند در مرحله اوو مطالن مندرجه طرالالقمض ها ،م ررات ولوایح) را با

در عمیق االم اصد واهدا آنها فهمیدم ودرمرحله دون درتمرین وکسن مهارتهای الن ومطلوم تاله نمودم ودرمرحله سون
درتطبیق آنها حتی الم دور کوش نمایند.
معیارهای وظیفوی:

 اخیییالص ،ت یییوی ،کیییاربرای رضیییای خداونییید"ج" قیییدوم حسییینه بیییودن ،صیییبر ،تحمیییض ،بردبیییاری ،تقیییاون،
رعایییت ادای شییقایر دینییی دروقییت مناسییق ،فهییم قییوانین ،م ییررات ،لییوایح وطرالالقمییض هییای ذیییربط بییه
یحیییه وظیییایف مربوطیییه ،شیییناخت کابیییض االسیییاختار تشییی یالتی واداری بخییی مربوطیییه،
وظیفیییه ودر
شیییناخت دقییییق االکارکنیییان ادارم تجیییارم کیییاری آنهیییا ،تسیییهیالت المیییه ،اسیییتقدادها ،مهیییارت هیییا،
توانمندی ها ،عالقه مندی ها ،صبر ،حوصله ،پشت ار ،فرا،ت وشایسته گی.
 مطالقییه ،بررسییی ،تحلیییض ،ارالیییابی ،دقییت همییه جانبییه درسییاختن پییالن ،متناسیین بییودن پییالن بییا ام انییات
دقیییت درتقیییین اهیییدا  ،مق ولییییت درتقیییین اهیییدا  ،فیییراهم نمیییودن ابیییزار وآ ت ،توظییییف اشیییخاص
مناسیین در جییای مناسیین ،فییراهم نمییودن فییزای کییاری ،مناسیین ،رفییع مشیی الت وموانییع کییار ،همییاهنگی
با ادارات ونهادهای ذیربط  ،فهم روه بهتر تقامض با آنها ،جلوگیری االبی نظمی وتامین عدالت.
 تییامین نظیییم ودسیی لین ،انظبییا  ،انتقطییا پیی یری درحالییت خییاص ،تقامییض خییوم بییه هم ییاران ،داشییتن
تهییی ین ،عفیییت کیییالن ،مهیییارت تنظییییم وادارم خیییوم ،قییییادت ورهبیییری سیییالم ،ابت یییار ،فهیییم عوامیییض
پیشییرفت فهییم دقیییق عوامییض پسییمانی کارهییا ،فهییم ن ییات مثبییت ون ییات منفییی ،اصییالح عییومی برنامییه ،
تقدیالت وتحسینات دایم.
 اسییتفادم االتجییارم موفییق خییود ودیگییران  ،عییدن ت ییرار تجییارم ناکییان ،پشییت ار داشییتن عییدن قناعییت بییه
موف یییت مشییورم بییا اهییض خبییرم موجییود سییقی بیشییتر) تییاله بسییوی تحسیین ،ات ییان درعمییض ،اسییتفادم
االام انیییات دسیییت داشیییته ،اقیییدان بیییه اعمیییاو سییینجیدم شیییدم ،خیییود داری االمصیییروفیت هیییای بیییی میییورد
تنظیم وقت ،شناخت م شالت وچال ها.
 ت سیییم وظییایف ،جییدیت ،گییزاره دهییی وگییزاره گیییری وقتییاً فوقتییاً ،خییود داری اال مایوسییی طییرح رفییع
کشییالت ،تییدویر جلسییات نظییر خییواهی وارالیییابی فقالیییت هییا ،کسیین لیاقییت هییا ومهییارت هییای الن بییرای
اجرای بهتر وظیفه.
 توانییایی رام انییداالی برنامییه هییای ارت ییای ظرفیییت هییای علمییی ومسییل ی کییار کنییان ادارم مربوطییه ،رعایییت
اصیییوو وم یییررات ،رعاییییت آدام مقاشیییرت ،توانیییایی جلییین کمیییق هیییای نهادهیییای مسیییاعدت کننیییدم بیییرای
ادارم مربوطه.
 صرفه جوی وجلوگیری اال مصار بیهودم.

 رعایییت نظافییت دربییدن ،لبییام ومحیییط کییاری ،اخیی تییدابیر احتیییاطی بییه منظییور جلییوگیری اال حییواد
مدیییرم احتمیییالی ،مهیییارت افهیییان وتفهییییم بیییه البیییان کارکنیییان ،داشیییتن روحییییه بشیییاه وخیییوده رفتیییاری،
رویییه وبرخییورد نیییق بییه هم ییاران ،احترامییا بییه دیگییران رسیییدگی بییه شیی ایات ،ارالیییابی دقیییق فقالیییت
های کارکنان ،رعایت اصض م افات ومجاالات رعایت سلسله مراتن واطاعت اال آمرین مافوخ.

اصطالحات:
ریاست /ریاست ها :ریاست حج فرضی مرکز وریاست های ارشاد ،حج واوقا و یات.
بعثهه  :هییی ت شییحون حجییاج ویییا تیییم اداری وخییدماتی پروسییه حییج کییه درسییرالمین حییج درچوکییات کمیتییه هییا
تحت ریاست رئی

بقثه عرضه خدمات می نمائید.

مرشهههنا ماظر/مرشهههنیم ومهههاظ یم( علمیییای دینیییی وییییا کارمنیییدان رسیییمی والارت واجییید شیییرایط کیییه طبیییق
طرالالقمیییض االطرییییق سییی ری امتحیییان انتخیییام وجهیییت رهنمیییائی وانتظیییان امورحجیییاج درگیییرو هیییای مقیییین
توظیف میگردند.
متقاضی/متقاضهههیا  :داوطلبیییان واجییید شیییرایط االمیییردن مسیییلمان اف انسیییتان کیییه جهیییت ادای فریدیییه حیییج بیییا
اخ فورن وتحویلی قسط اوو طبق طرالالقمض ثبت نان می نمایند.
حهها ی /حجهها  :آن بخیی

االمت اضییانی ه بییه اسییام نوبییت ویییا قرعییه اال میییان مت اضیییان میی کور ویییااالطریق

مقرفی سهم استثنائی امتیاالرفتن به حج را بدست می آرد.
معاوضههه  :جیییای گزینیییی شیییخص دیگیییر درعیییو

سیییهم دار اصیییلی مطیییابق شیییرایط وپروسییییجرهای منیییدرج ایییین

طرالالقمض.
اسههترداد :پرداخییت ومسییترد کییردن قسییمت ویاکییض وجهییه تحییویلی حییاجی بییه د ئیییض انصییرا مت اضییی ویییا
فوت ومق رت حاجی بشموو ت ت ی طرفه هوایی طبق مواد این طرالالقمض واسناداسترداد پوو.
حههن میههابتی :حییج نیییابتی یابییدو عبییارت االحییج اسییت کییه دارای توانمنییدی مییادی خییود شخصییاً بییه د ئیییض
میییر ضیییقف مقلولییییت ادای مناسیییق را انجیییان دادم نمیتوانییید وییییا فیییوت شیییدم وصییییت نمیییودم کیییه االجانییین وی
فریده حج توسط شخص دیگری االجانن او ادا شود.

تنابیر مقنماتی:
برای آ،اال پروسه حج هرساو نیاال است که درپرتو تجربیات حاصض اال کارعملی وارالیابی پروسه حج ساو های قبلی بیرای پروسیه
حج ساو پی رو تدابیری اندیشیدم شود وباالنگری های انجان پ یرد وپیشنهادات اسام پروسه االهمیان روالهیای نخسیت خیتم
پروسه قبلی طرح گردد تا در مورد تدار وتهیه آن ها که لزوماً المان گیر میباشد اقدامات به موقع صورت گیرد.
چنن گام:
اساسی دارند قبض اال هرکاردیگر باید آ،اال کرد تا

موارد آتی را که درسمت وسودادن وتنظیم بهتر امور مربو به پروسه حج ن
کم ی شود برای بخشهای اجرائی وعملیاتی حج.
 -1ایجاد کمیسیون داخلی حج مطابق مادم  )5ف رم  )1م ررم تا مشورم های الن را دربخشهای مهیم حیج طبیق م یررم
وطرالالقمض داشته باشند.
 -2ترتین وتنظیم باالنگری وطرح لوایح کار ،طرالالقمض ها با برنامه های جدید کار پروسه حیج کیه کمیسییون درآن ن ی

اساسی دارد.
 -3بررسی ،ارالیابی ونتیجه گیری اال پروسه قبلی واستفادم االن ا مثبت ومنفی آن درپروسه جدید.
 -4بررسی ام انات وشرایط وظرو کاری برای آ،اال عملی مرحله به مرحله پروسه جدید.
ایجاد ک یت اداری وخنماتی:
وظایف:
 -1ت ثیر اوامر ،هدایات وم اتین واصله به جهات ذیربط.
 -2کنتیییروو ومراقبیییت اال حاضیییری کارمنیییدان وکارکنیییان مشیییموو کمیتیییه هیییای کیییاری پروسیییه ثبیییت نیییان،
ترتین راپور حدور ،یام وارساو آن به مراجع مربو .
 -3ترتین عمون پیشنهادهادرخصوص رفع نیاالمندیهای کمیته های کاری محظف .
 -4توحید گزارشات یومیه پروسه ثبت نان وارساو آن به مراجع مربو .
 -5کنتیییروو ومراقبیییت اال سیسیییتم بیییرخ وآم بشیییموو جنراتورهیییای ناصیییبه مجتمیییع حجیییاج وسیییاختمان
الحاقیه ریاست .
 -6اکمیییاو وتوالییییع قرطاسییییه وسیییایرنیاالمندیهای کمیتیییه هیییای کیییاری محظیییف اال داشیییته هیییای موجیییود
تحویلخانه.
 -7مراقبت اال پخت وپز وتوالیع  ،ا تهیه شدم کمیته های کاری محظف .
 -8مراقبت اال پاکی وصفائی ونظافت ساحات مجتمع ودفاتر مربو به کمیته های کاری محظف.
 -9ترتیییین اجنیییداء جلسیییات کمیتیییه داخلیییی تنظییییم امیییور حجیییاج فرضیییی حسییین هیییدایت م یییان محتیییرن
ریاست.
-10سایر اجراات درمطاب ت به قانون حسن لزون دید آمرین صالحیت دار.
طرح پیشنهادات تنارکاتی:
بخ اکما تی وتقین هی ت درپروسه حج االموضوعات حیاتی وسرنوشت ساال درپروسه حج پنداشته میشود وحیات ایین پروسیه
الن اسیت تیا پیشینهادات آن
ملی درح ی ت وابسته به چگونگی همین بخ است بخاطر مدیریت واجراات به موقع این بخ
دراسری وقت مم ن مطرح وارایه گردد.
 -1پیشنهاد اعزان هی ت امداء تفاهم نامه های اساسی حج وتثبیت سهمیه حج.
 -2پیشنهاد تقین واعزان هی ت قرارداد س ن ،ت یه وترانس ورت حجاج به سقودی.
 -3پیشنهاد تدار

) قلم قراردادهای با ی س ف داخلی مشتمض دونوی واکسین ،ادویه وترانس ورتیشن هوایی.

) قلم قرارداد وخریداری های پرچون ضرورت ونیاال پروسیه حیج شیامض البسیه ویونیفیورن،
 -4پیشنهاد وتهیه وتدار
قرطاسیه بام مطبوی، ،یرمطبوی به اعاشه حجاج حاجی کم ها ،ترانس ورتیشن المینی حجاج تجهییز وتیرمیم حیاجی
کم ها ،تیض ورو،نیات پروسه ،فرینچر فره وظر  ،خط انترنت .....
 -5طرالالقمض امورجنسی ون دی ،بشموو انت او پوو واجراات مالی آن االجانن بخ مربو .

سهر ادارات:
ابتیییداء سیییهم ادارات ونهیییاد هیییا االسیییرجمع کیییض سیییهم حیییج کشیییور کیییه درم یییررم اال آن بنیییان سیییهم اسیییتثنائی
یادشدم مطابق مادم  )13ف رم  )3آن سرجمع سهم جدا میگردد.
سهر عادی:
 -1سیییهم عیییادی مرکیییز و  )34و ییییت کشیییور آن سیییهمیه ایسیییت کیییه بیییه تناسییین ارقیییان نفیییوم رسیییمی
طبق آمار ادارم احصائیه مرکزی به هریق توالیع می گردد.
 -2عین برنامه درواحدهای دومی و یات ولسوالیها ونواحی) نیز تطبیق میگیرد.
امورمقنماتی:
جهییت انتظییان بهتییر اموروپیشییرفت کییار وتییامین عییدالت وشییفافیت دراجییراات باییید تییدابیر ذیییض بییه اییین ارتبییا
اتخاذ گردد!
 -1تعیم تاریخ :تاریز آ،اال وختم ثبت نان االجانن م ان والارت وکمیسیون داخلی تقین میگردد.
 -2مشهههراعال  :م یییدن برشیییروی کیییارعملی ثبیییت نیییان اعیییالن آن درتلویزییییون ،رسیییانه هیییا وصیییفحات مجیییاالی
نشر وابالغ می گردد.
 -3ایجههاد وتوظیههف ک یتهه ههها :کمیتییه هییای کییاری مییورد نیییاال اییین مرحلییه کییه عبییارت انیید اال کمیتییه هییای
اسیییت باو ورهنمیییائی ،چیییق کم ییییوتری متت یییرین ،تحرییییر وثبیییت فیییورن وتقهییید نامیییه ،صیییدور تقرفیییه
ومقاملیییه آوییییز ،بررسیییی اسیییناد ،اداری وخیییدماتی وکمیتیییه نظیییارتی وسیییمع شییی ایات بیییه منظیییوری م یییان
والارت محظف وتقین می گردند.
 -4آمهههاد گهههی ههههای گرم دی هههر :دفیییاتر کیییاری میییورد نییییاال ایییین شیییقبات مجهزباوسیییایض وابزارکیییار
ونیاالمندیها،قرطاسیه بام مطبوی و،یرمطبوی قبض االشروی آمادم می گردند.
 -5تفههاهر بهها بامهه  :چییون ثبییت نییان مت اضییی بییا تحییویلی قسییط اوو مصییار حییج تییوان اسییت بییا بانییق
طر قرارداد هماهنگی صورت گیرد که آمادگیهای خود را درکض و یات داشته باشد.
 -6ایجهههادهر آهن هههی :بیییا ادارم ثبیییت احیییواو نفیییوم درمیییورد تائیییید تییی کرم مت اضییییان وسیییایر ادارات
ذیدخض واالجمله ارگانهای امنیتی.
شرایط پذیرش:
موارد ذیض شرایط اساسی پ یره مت اضی درمحض ثبت نان طبق این طرالالقمض پنداشته میشود!
 -1مو ودیههت سهههر :ثبییت نییان درمحالتییی صییورت مییی گیییرد کییه سییهم مقینییه شییان بییرای چنییدین سییاو
متیییوالی پرنباشییید وبل یییه بیییرای سیییاو پیییی
گرفته شود.
 -2حضههور یکی ههی شهه

روکیییم بیییود داشیییته باشیییند وییییاهم تجویزثبیییت نیییان عمیییومی

 :جهییت جلییوگیری االسییوء اسییتفادم هییای احتمییالی وکمیشیین کییاری هییا ومشییاهدم

حالیییت ظیییاهری مت اضیییی درصیییورت عیییدن وجیییود ع رموجیییه بهتراسیییت شخصیییاً حدورداشیییته باشیییدویا توسیییط
اقاربی ه بات کرم قرابت شان ثابت گرددثبت نان گردد.

 -3تههوا منههنی

هه ی :کییه شییر اساسییی فرضیییت حییج اسییت ویییا حدییور مرافییق االاهلیی

بییا سیی ردن

تقهد هم اری وت فض او درجریان سفر حج.
 -4تائیههن تههذکر تابعیههت :تیی کرم باییید تائییید شییود کییه دراسییام مربییو همییان محلیسییت کییه جهییت ثبییت
نان مراجقه دارد.
 -5حههن م ههرد باشههن :حییاجی ت ییراری بییه مبنییای مییادم  )8ف ییرم  )4م ییررم تییا دم سییاو دیگییر بییه دلیییض
این ییه حییق ادای فییر
 )4این طرالالقمض.

دیگییران را ضییایع مییی سییاالد رفتییه نمیتوانیید مگییر بییا اسییتثناءات مییادم  )10ف ییرم

 -6م نهههول او هههرو وم نهههول اوهههنخود م اشهههن :حیییاجی وییییا مت اضیییی ممنیییوی الخیییروج اال اف انسیییتان
وممنوی الدخوو درسقودی نباشد.
ث ت مام ع لی:
پروسه عملی ثبت نان مت اضیان حج فرضی روی مقیارها وکارشیوم های ذیض اجراء وپیگیری گردد!
فشییردم عملیییه ثبییت نییان ی نفییر مت اضییی حییج کییه حییین مراجقییه بییه دفییاتر ثبییت نییان انجییان مییی پیی یرد عبییارت
است اال(
 اعطای کارت نوبت ورهنمائی به صف ویا قطار منتظرین.

 چق وبررسی ت کرم تابقیت واطمینان اال صحت وتائیدی آن .
 چق کم یوتری مت اضی جهت مقلون کردن ت راری وعدن ت راری بودن دردیتابی

 ثبت وتحریر فورن حج وتقهد نامه مربوطه.

حج.

 ضم کردن کاپی ت کرم وفوتو های مورد نیاال مت اضی با فورن مربوطه.

 صدور تقرفه بان ی جهت تحویض دهی قسط اوو دربانق توسط خود شخص.
 تحویض دهی پوو م کور دربانق وآوردن آویز به شقبه تقرفه.

 مقامله ورسید آویز تحویلی پوو درستون مربوطه دفتر تقرفه وفورن حاجی .

 تحویض دهی تمان اسناد مرتبه االطر مت اضی به کمیته بررسی وثبت اسناد.

 اعطیییای سیییند ثبیییت نیییان درقبیییاو تحوییییض گییییری وثبیییت اسیییناد بیییه مت اضیییی االجانییین میییدیریت وکمیتیییه
بررسی اسناد.
تفصیالت ایم ب ش:
آنچییه بییا اختصییار االشییرایط وعملیییه ثبییت نییان درمییادم قبلییی ششییم) تیی کر یافییت بییه شییرح ذیییض مییورد تطبیییق
وعملی قرارمیگیرد.
 -1تمییان مت اضیییان حییج م لییف انیید تنهییا در و یییت مربوطییه خییود بییه ر یییت تیی کرم تابقیییت تائییید شییدم

جهت ثبت نان مراجقه نمایند.
 -2هیییر شخصیییی نمییی توانییید در و ییییت دیگییر بیییه د ییییض سیی ونت ،محیییض کیییار ،مشیی الت امنیتیییی و،ییییرم
ت اضای ثبت نان را نماید.
 -3درصییورتی ه تیی کرم تابقیییت مییرد مربییو بییه یییق و یییت بییودم باشیید واالهمسییروی کییه میخواهیید آنییرا
بییاخود بییه حییج ببییرد االو یییت دیگییر میتواننیید بییه اعتبییار تیی کرم همییدیگر االی ییی اییین دو و یییت مربوطییه
تنظییییم شیییوند ونییییز اقاربی یییه محیییرن شیییرعی النیییان قرارمیگیرنییید درصیییورت ی جیییا سیییفرنمودن نیزشیییامض
همین ح م میباشند.
 -4هیییر شخصییی نمیتوانیید بییا اسییتفادم االسییهم و یییت ،ولسییوالی ویییا ناحیییه مربوطییه خییود بییرای بییار دون
ثبییت نییان حییج نماییید ،مگییر این ییه االحییج قبلییی وی حیید اقییض دم سییاو سیی ری شییدم باشیید ویییا هییم محییرن
شییرعی ی ییی اال طب ییه انییا کییه قییبالً حییج ن ییردم قییرار گیییرد ویییا هییم مسییاعد شخصییی کییه قییرابت بییا وی
برویت ت کرم ثابت گردد بودم باشد ویا به ادای حج بدو با ارایه اسناد وشواهد سفر نماید.
 -5روسیییای حیییج درمرکیییز وو ییییات م لیییف انییید قبیییض االطیییی مراحیییض اسیییناد مت اضیییی وی را بیییه بخییی
دیتییابی مربوطییه خییود ارجییای نمییودم واال حییج نییرفتن وی در طییی مییدت منییدرج مییادم  )10وف ییرم )4
این طرالالقمض خود را مطمین ساالند ویا این ه استثنائات مادم مت کرم درحق وی صدخ نماید.
 -6ثبت نان اطفاو همرام والدین ویای ی االآنها همانند سایر مت اضیان حج میتواند صورت گیرد .
 -7وجییه مصییر پییوو بییاقی مانییدم االسییرجمع مصییار فییی نفییر حییاجی درتقهیید نامییه مت اضییی حییج درج
گردیییدم حییین طییی مراحییض اسییناد سییفر بییه وی تفهیییم ودرامییور پروسییه حییج  ،مصییالح آن ،وامورخیریییه
به مصر رسانیدم میشود.
 -8اشخاصییی کییه بییه علییت سییفر ،وظیفییه و امثییاو آن نمیتواننیید در وقییت ثبییت نییان بییه دفییاتر ثبییت نییان در
و یییات مربوطییه خییود شخصییا مراجقییه نماینیید میتواننیید بییه ر یییت اصییض تیی کرم توسییط اصییوو ویییا فییروی
) اییین
خییود کییه اصییض تیی کرم آنهییا مبییین آن باشیید) ثبییت نییان نماینیید .بییا در نظییر داشییت مییادم
طرال القمض که کمیشن کاری جداً ممنوی است.
 -9ثبییت نییان جهییت اخیی نوبییت بییا تحویییض نمییودن قسییط اوو مبلیی  )500دالییر امری ییایی ویییا مقییادو آن بییه
اف انی در بانق دولتی تقیین شدم صورت می گیرد.
 -10پروسه ثبت نان و تحویض نمودن مبل مت کرم بقد اال پخ ونشراعالن یق هفته یی سرتاسری اال طریق رسانه ها وبرنامه
های آگاهی عامه اال طریق ریاست های ارشاد ،حج واوقا و یات ومیدیریت هیای مربوطیه آن در همیه ولسیوالی هیا بیا
اشترا ائمه وخطبای مساجد در سرتاسر کشور ویا درصورت داشتن کمبود آ،اال می گردد.
-11ثبیییت نیییان مت اضییییان حیییج بقییید االاعیییالن درمرکزوو ییییات کشورحسییین تجیییویز والارت آ،یییاالوالی میییدت کیییم
تییراالدو میییام بقییید االتصیییوین کمیسییییون داخلیییی حیییج ومنظیییوری م یییان والارت ادامیییه میابییید ،البتیییه تثبییییت
نوبیییت بقییید االخیییتم میییدت ثبیییت نیییان توسیییط قرعیییه درصیییورتی ه تقیییداد مت اضییییان االسیییهمیه مربوطیییه
بیشترباشند درمحدرنمایندم گان ادارات ذیربط باحدورداشت مت اضیان حج صورت میگیرد.
-12اشخاصییی کییه در نتیجییه قرعییه کشییی ویییا بییه اسییام ثبییت نییان مسییتحق نوبییت میگردنیید بالترتییین بییا در

نظرداشت سهمیه و یات وولسوالی های مربو تنظیم میشوند.
-13مییامورین ثبییت نییان م لییف انیید بییه مجییرد آ،االپروسییه ثبییت نییان سییالهای کییه بییرای آن ثبییت نییان صییورت مییی
گیییرد را بااصییض سییهمیه همییه سییاله ناحیییه ویاولسییوالی مربییو مت اضیییان حییج بییه سییمع ایشییان رسییانیدم
تییا آنهییای کییه میخواهنیید بییه ادامییه اشییخاص قبلییی ثبییت نییان نماینیید در روشیینی کامییض قییرار داشییته باشییند
و اال هر نوی ش ایات و مناالعه در آیندم جلوگیری گردد.
 -14مت اضیییان حییج کییه در رفییتن بییه و یییات مربییو ،ییر اجییراآت ثبییت نییان مشیی ض داشییته باشییند ،مییی
تواننیید بییا اخیی امییر اال م ییان والارت و ارایییت اصییض تیی کرم تابقیییت بییه ریاسییت حییج والیییارت مرکییز مراجقییه
نمییودم تقهدنامییه وفییورن مخصییوص را خانیییه پییری نماینیید  ،تییا ایییین ادارم در همییاهنگی بییا ریاسییت هیییای
ارشیییاد،حج واوقیییا و ییییت مربوطیییه در قسیییمت ثبیییت نیییان وی اال سیییهم آنو ییییت اجیییراآت نمایییید  ،ایییین
تسهیالت المانگیر بودم وتنها برای اشخاصی ه واققا مش الت داشته باشند ،صورت میگیرد .
-15در صییورت کییه اال طییر مت اضییی حییج مقلومییات نادرسییت بییا سییوء اسییتفادم االقییانون و طرالالقمییض هییای
موجییود ارائییه شییدم باشیید ،حسیین احییواو ،موضییوی جهییت اجییرای قییانونی بییه بخیی هییای مربییو والارت
رسما محوو می گردد.
 -16در پروسییه حییج کمیشیین کییاری و فییروه سییهمیه حییج بییه هییر نییان ومربییو بییه هرجای ییه باشیید جییرن
پنداشییته شییدم درصییورت دسییت رسییی والارت بییه چنییین مییوارد بییا مییرت بین آن برخییورد قییانونی صییورت
می گردد.
 -17اشخاصییی کییه تیی کرم تابقیییت کییوچی دارنیید مییی تواننیید بییه شیی ض عییادی در و یاتی ییه سیی ونت دارنیید و
در تییی کرم شیییان منحییییا اقامیییت گیییام المسیییتانی وییییا تابسیییتانی آنهیییا مییی کور باشییید ماننییید سیییایر اقیییوان
باشیییندم آنو ییییات االسیییهمیه مربوطیییه مرکیییز و ییییت ثبیییت نیییان نماینییید ودرصیییورت االدییییاد چشیییم گییییر
مت اضییییان حیییج کیییوچی درمرکیییز روسیییای مربوطیییه میتواننییید جهیییت االدییییاد سیییهم مرکزو ییییات مربوطیییه
االسیییرجمع سیییهمیه ولسیییوالی هیییای خیییوی بیییه م یییان والارت پیشییینهادیه ت یییدیم نماینییید کیییه بقییید
االمنظیییوری م یییان والارت میتوانییید قابیییض تطبییییق باشییید و نییییز مت اضییییان حیییج کیییوچی میتواننییید در بخییی
سهم پنر نفری استثنائی کوچی های و یات مربو ثبت نان نمایند.
 -18مهییاجرین اف ییانی م یییم کشییور هییای خییارج بخصییوص ایییران وپاکسییتان مییی تواننیید در و یییات مربوطییه
شییان بر یییت تیی کرم بییه گونییه حدییوری ویییا اال طریییق وکیییض ویییا ی ییتن اال اقییارم نزدیییق پییدر  ،بییرادر و
کاکییا )شییان برویییت م تییوم رسییمی نماینییدم گییی هییای اف انسییتان طبییق طرالالقمییض در و یییات مربوطییه
شییان ثبییت نییان نماینیید ونیییز میتواننیید االسییهمیه و یییت مربوطییه خییوی االطریییق ریاسییت حییج والیییارت
مرکزثبییت نیییان واسییناد سیییفرخوی را طییی مراحیییض نماینییید وهمچنییان میتواننییید بصییورت انالیییین االطرییییق
سایت مربوطه این والارت که تاالم تجربه میشود به ثبت نان اقدان نمایند.
 -19مقلییولین مییی تواننیید ماننیید افییراد سییالم بییه صییورت عییادی طبییق طرالالقمییض در و یییات مربوطییه ثبییت
نییان نماینیید  ،بییر عییالوم آن بییرای مقلییولین هییر و یییت پیینج سییهم فییوخ القییادم وبییرای مقلییولین شییهر
کابیییض 10سیییهم در مجمیییوی  180سیییهم) خیییاص نییییز در نظیییر گرفتیییه شیییدم اسیییت کیییه بیییه مشیییاهدم

اثیییاروعالیم مقلولییییت وییییاهم بیییه ر ییییت اسیییناد رسیییمی مثبتیییه مقلولییییت در قسیییمت ثبیییت نیییان ایشیییان در
و یت مربوطه اجراآت صورت می گیرد .
-20مت اضییی حییج تقهدنامییه را مطالقییه مییی نماییید ویییا این ییه اال طییر مییامور محظییف بییرای قرائییت و تفهیییم
مییی گییردد ،وبقیید اال مواف ییه ،مت اضییی حییج بییه رسییم مواف ییت بییه آن نشییانی شصییت خییوی را در محییض
مخصیییوص میییی گییی ارد ،واسیییم خیییود را در جیییای مخصیییوص بیییه صیییورت م میییض میییی نویسییید .تقهدنامیییه
ضمیمه فورن می باشد).
-21مت اضییی حییج م لییف اسییت قبییض اال خانییه پییری فییورن دو کییاپی تیی کرم و  )8قطقییه ع یی فقلییی خییوی
را با خود داشته به ماموری که فورن را خانه پری می کند تسلیم نماید.
-22مییامور خانییه پییری فییورن م لییف اسییت کییاپی هییای تیی کرم تائییید شییدم ادارم ثبییت احییواو نفییوم را بییا اصییض
آن مطاب ت دادم اال مطاب ت آن تصدیق نمودم  ،امداء ومهر نماید .
 -23مییامور خانییه پییری فییورن م لییف اسییت بقیید اال خانییه پییری فییورن یییق کییاپی آنییرا کییه ضییمیمه اه تقهدنامییه
نیز می باشد به مت اضیان حج تسلیم نماید.
-24بیییرای تمیییان مت اضییییان حیییج فورمهیییای جداگانیییه ترتیییین میییی شیییود و اسیییمای همراهیییان در قسیییمت
شییهرت همراهییان بییزرد سییاو در فییورن هییر یییق آنهییا درج مییی گییردد .البتییه بهتییر اسییت فورمییه هییای
شان دارای شمارم های پی در پی و متصض با هم باشند.
-25فییورن مت اضیییان حییج توسییط مییامورین اییین بخیی ویییاهم توسییط خودحییاجی بصییورت انالییین بییه ر یییت
ت کرم واسناد مربوطه خانه پری می گردد .
 -26فییورن ترتییین شییدم ،تقهیید نامییه ویییق کییاپی تائییید شییدم تیی کرم همییرام بییا ع یی هییای باقیمانییدم مت اضییی
حج به بخ تقرفه س ردم می شود تا تقرفه الن تحریر وبه مت اضی تسلیم گردد.
-27میییامور توالییییع تقرفیییه بیییان ی م لیییف اسیییت طبیییق شیییمارم مسلسیییض کتیییام توالییییع تقرفیییه بیییان ی شیییمارم
مطلوم را درج تقرفه نماید.
 -28مت اضییی حییج ،تقرفییه  ،فییورن  ،کییاپی تائییید شییدم تیی کرم واصییض آنییرا بییا ع یی هییای باقیمانییدم خییوی بییه
بانییق مربوطییه ت ییدیم نمییودم ،بانییق بقیید اال تحویییض گیییری پییوو تقیییین شییدم  ،آویییز آنییرا بییه وی تسییلیم
نمودم فورن مربوطه را نیز تصدیق ومهر می نماید.
 -29بانییق مربوطییه م لییف اسییت بییه منظییور حفیین نظییم و رعایییت نوبییت  ،تییدابیر الن را اتخییاذ نمییودم واال هییر
نوی بی نظمی جلوگیری نماید.
 -30تحویییض گیییری پییوو توسییط کارکنییان بانییق اال مجییاری فییوخ القییادم ،بییدون رعایییت نوبییت ،مظنییه فسییاد و
رشیییوت اسیییت و مخیییالف شیییرطنامه و قیییرارداد مربیییو بیییودم بیییا مرت ییین آن برخیییورد شیییدید صیییورت میییی
گیرد.
 -31بانییق مربوطییه م لییف اسییت تمییان کارمنییدان خییوی را کییه در پروسییه تحویییض گیییری پییوو حجییاج ایفییای
وظیفییه مییی نماینیید قبییض اال شییروی پروسییه تحویلییدهی پییوو اال مییواد شییرطنامه و قییراردادی کییه بییا والارت
ع د نمودم است کامالً آگام نماید و یق کاپی قرارداد نیز نزد ایشان موجود باشد.

 -32مت اضیییی حیییج بیییه نوبیییت خیییود اسیییناد خیییوی آویزبانیییق  ،تقرفیییه  ،فیییورن  ،کیییاپی تائیییید شیییدم واصیییض
ت کرم ) را به مامور موظف بخ مربوطه تسلیم می نماید .
 -33مییامور موظییف م لییف اسییت بقیید اال مطالقییه وبررسییی اسییناد مت اضییی حییج مقلومییات المییه را در محدییر
) درج نمییودم ،بییه اسییام شییمارم مسلسییض
مت اضییی حییج در کتییام ثبییت نییان بییا رعایییت ح ییم مییادم
اییین کتییام شییمارم ثبییت نییان نوبییت) مت اضییی حییج را بییا در نظییر داشییت تف یییق مرکییز وو یییات بییا
ولسییوالی مربوطییه بییه وی تفهیییم نمییودم ،اسییناد المییه آویییز بانییق ،فییورن  ،تقرفییه و کییاپی تائییید شییدم
تیی کرم) را بقیید اال نوشییتن شییمارم ثبییت نییان بییا ی آنهییا ،در دوسیییه مخصییوص حفیین نمییودم  ،ودر م ابییض
به مت اضی حج سند ثبت نان را اعطاء نماید .
 -34میییامور موظیییف م لیییف اسیییت االی سیییان بیییودن ع ییی هیییای مت اضیییی حیییج بیییا چهیییرم فقلیییی اه خیییود را
مطمین ساالد.
-35مقلومییات مطلییوم در کتییام ثبییت نییان وفییورن مربییو بییه صییورت م مییض بییدون کییم وکاسییت بییه صییورت
واضییح وخوانییا بییرای همییه مطییابق قواعیید امییالء بییه شیی ض صییحیح اال اصییض تیی کر تابقیییت ،آویییز بانییق
واسناد مربوطه ثبت ودرج می گردد.
 -36مامورثبییت نییان هییر و یییت م لییف اسییت همییه روالم تمییان مقلومییات ثبییت شییدم در کتییام ثبییت نییان و یییت
مربوطییه را اال طریییق انترنییت ویییا تیلفییون بییه مسییحولین ذیییربط مرکییز انت ییاو دهنیید ،کییه بییه اییین منظییور
تقیییدادی اال کارمنیییدان میییاهر ومتخصیییص در مرکیییز بیییه صیییورت دوامیییدار تحیییت نظیییر میییدیریت حیییج
و یات) فقالیت مینمایند.
-37میییدیریت حیییج و ییییات م لیییف اسیییت مقلومیییات و اسیییناد جمیییع آوری شیییدم را بیییه بهتیییرین صیییورت آن
تنظیم و حفاظت نماید.
 -38ماموری ییه مقلومییات مطلییوم را درج فورمییه مینماییید م لییف اسییت اسییم خییود را بییا امدییاء اه در جییدوو
مقییین ثبییت نمییودم بقییداال تطبیییق کییاپی تیی کرم تائییید شییدم ریاسییت احصییائیه ثبییت احییواو نفییوم بییه
اصض آن اال مطاب ت با اصض در کاپی تصدیق ،امداء ومهر نماید.
-39در صییورت کییه مت اضیییان حییج یییق و یییت ضلییی خییتم ضییرم اوجییض تقیییین شییدم ونیییز وقییت اضییافی
دادم شیییدم ،بیییا در نظرداشیییت حیییا ت خیییاص بقدیییی اال ولسیییوالی هیییا) کیییم تیییر االسیییهم مقینیییه آن و ییییت
باشییند ،سیییهم بییاقی مانیییدم آن بییه مرکیییز انت یییاو ومنحیییا سیییهم احتیییاطی درمیییوارد مناسییین و الن  ،االآن
استفادم میگردد.

معاوض ویا تنظیر ک ی بجای دی ری:
صیییورت گرفتیییه نمیتوانییید مگیییر درمطاب یییت بیییا شیییرایط

هییییر ت یرومقاوضیییه درانت یییاو سیییهم حیییج مییییان دو کییی
وشیوم های ذیض(
 -1اشخاصیییی ه بقییید االتحیییویلی پیییوو االنوبیییت خیییود ،ییییر حاضیییرمی شیییوند میتواننییید بقیییو
ویامق رتی های ساو بقدی بخ مربوطه خوی تنظیم گردند.

،یرحاضیییران

 -2مت اضییی حییج م لییف اسییت کییه بقیید اال اعییالن تحییویلی قسییط دون در مییدت مقینییه کییه اعییالن مییی گییردد
 ،قسییط دون را تحویییض بانییق نمییودم و آویییز آنییرا بییه کمیتییه ثبییت نییان مقییه سییند ثبییت نییان) تسییلیم نماییید
در ،یییر آن سییهم وی بییه اسییام کتییام ثبییت نییان بالترتییین بییه شییخص بقییدی بقیید اال هییدایت کتبییی
مرکز) انت او می گردد.
 -3هییییر شیییخص نمیییی توانییید بیییه عیییو مت اضییییان ،یرحاضیییر ،مقییی رتی ،فیییوتی و منصیییر شیییدم اال حیییج،
) صیییدخ نمایییید وییییا در میییورد،
اشیییخاص دیگیییری را تنظییییم نمایییید ،مگیییر این یییه درمیییورد آن میییادم
هدایت ومواف ه کتبی شخص والیر ارشاد ،حج و او قا موجود باشد.
 -4هیییر شییخص نمیتوانیید بقییداال تثبیییت نوبییت اال سییهمیه حییج خییود بییرای شییخص دیگییری تنییاالو نماییید،
ونیییز هیییر شخصییی نمیتوانیید بییدون نوبییت اال سییهم تثبیییت شییدم شییخص دیگییری کییه وفییات نمییودم ویییا
عییی ر دیگیییری بیییرای پیییی آمیییدم اسیییت ،اسیییتفادم نمایییید ،البتیییه حیییا ت وصیییورت هیییای ذییییض اال آن
مستثنی است(
الف( درصورت مصام شدن به مر مزمن وصقن القالج که مانع سفر حج وی گردد.
م( درصییورت حییدو کهولییت وضییقف جسییمی وف ییری بگونییه ای ییه بییه تنهییای قییادر بییه ادای مناسییق حییج
نباشد.
ج( درصورت فوت شدن ویا مق ور شدن ی ی اال محارن دارای نوبت.
د( درصییورت عییدن اصییابت قرعییت اصییوو وفییروی شییخص ،الوجییین ویییاهم شخصییی ه قرابییت نسییبی اه برویییت
ت کرم تابقیت مقلون گردد.
هییی( درصییورت هییای فییوخ الیی کر برویییت ت اضییای کتبییی شییخص مقیی ور دارای نوبییت ویییا قرییین تییرین وار
شیییخص متیییوفی دارای نوبیییت بقییید اال حصیییوو اطمینیییان نوعییییت قرابیییت منیییدرج ایییین میییادم بروییییت
اسیییناد و خییی تقهییید کتبیییی طیییرفین ،قدییییه تبادلیییه سیییهم درمرکیییز و و ییییات بیییه صیییالحیت روسیییای
مربوطییه حییج مرکییز وو یییات بییودم وایشییان در المینییه مسییحوو وم لییف بییه ارائییه گییزاره مفصییض اال
اجراآت پیرامون این نوی تبادله ها با ضمیمه کاپی اسناد به م ان والارت میباشند.
 -5بییه منظییور جلییوگیری اال هییر نییوی بییی نظمییی  ،سییوء اسییتفادم وجهییت تیی مین عییدالت در پروسییه حییج هیییر
ی یییی اال م امیییات والارت وبییییرون اال والارت نمیییی تواننییید سیییهم شیییخص مسیییتحق را بیییه شیییخص دیگیییری
خال این طرالالقمض انت او دهد ولو اال اقارم صاحن سهم نیز باشند).
استرداد پود:
حواد  ،فیوتی ،مقی رتی دراشی او مختلیف آن ،انصیرا االحیج وعیدن اسیتفادم االت یت رفیت وبرگشیت شیرکت هیوایی بنابیه
د ئیض مق وو وموجه االاهم موارد استرداد پوو حاجی بشما میروند.
پروسیجر
استرداد پوو دراین طرالالقمض طبق توضیحات ذیض انجان می یرد(

 -1شخصی که بقد اال اکماو پروسیت ثبیت نیان اال سیفر حیج منصیر میی شیود ،میی توانید طبیق طرالالقمیض مربوطیه در
بقد اال وضع مبل مقینه ) اقدان نماید.
استرداد پوو خوی
 -2شخصی که به علت فوت شیدن ومریدیی شیدید اال سیفر حیج بیاال میی مانید ،وارثیین شیرعی وی بیه اسیام وثی یت
شرعی) ویا تدمین و تائیید ی یی اال افیراد مطمیسن وسرشینام ،بر ییت فیورن واسیناد مخصیوص دفتیری میی تواننید
پوو مربوطه را اصو خ نمایند .
 -3جهت استرداد پیوو عیالوم بیه درخواسیت وییا پیشینهاد ،فیورن مخصیوص ترتیین وطبیق اح یان م یان والارت درمرکیز
واالوالیها درو یات اخ میگردد.
 -4بقداً مطابق اسیناد مرتبیه وح یم م تیوم اسیترداد پیوو بیه بانیق صیادر میگیردد تیا بانیق مبلی مقینیه را باشیخص
مقرفی شدم ب رداالد.
 -5درصییورت کییه مسییتحق فییوت نمییودم باشیید وار وی کییه در فییورن مت اضییی حییج اسییم وی قییبالً درج شییدم اسییت)
م لف است وثی یه شیرعی را ترتیین نمیودم وییا باتدیمین وتائیید خیط ی یی اال افیراد مطمیسن ییا سرشینام ،فیورن
مربوطه راخانه پری نماید.
 -6درصییورت کییه وار مت اضییی حییج کییه درفییورن حییج اسییم وی درج شییدم بییود ،نیزفییوت نمییودم باشیید ،پییوو قابییض
استردادطبق قوانین ناف م کشور وطرالالقمض موجود ،به ورثه شرعی وی مسترد میگردد.
 -7درصورت که هییر شخصیی ادعیای مسیتند بیا د ییض قیانونی) اسیتح اخ ار امیواو وی را ننمایید ،پیوو وی وقیف
پنداشته شدم وبقد االیق مدت مقین درامور خیریه به مصر میرسد.
 -8درهرالمییانی کییه وار شییرعی مت اضییی حییج ،متییوفی ثابییت گییردد ،پییوو قابییض اسییترداد شییرعا وقانونییا طبییق اییین
طرالالقمض اال پوو خدماتی حج به وی س ردم میشود.
 -9درصییورت مسییترد نمییودن پییوو داخلییه حییج بییه مت اضیییان منصییر شییدم  ،فییوتی ومق ی رتی کتگییوری هییای ذیییض
رعایت گردد(
الف( درصورت کیه قسیط اوو را تحوییض نمیودم باشید ،تنهیا مبلی تحوییض شیدم بیه عنیوان کمیشین و خیدمات بیان ی اال آن
وضع میگردد.
م( درصییورتی ه قسییط دون را نیییز تحویییض نمییودم باشیید ،عییالوم برکمیشیین و خییدمات بییان ی قیمییت پاس ی ورت بشییرطی ه
االطریق والارت خ گردیدم باشد) وقیمت ویزم اال وی وضع میگردد.
جییی ( درصییورتی ه ویییزای حییج بییرای گرفتییه شییدم والمینییه ال ییای اییین ویییزم وتنظیییم شخصییی دیگییر بییه عییو وی
درسیسییتم سییقودی) مم یین نبییود ،عییالوم برکمیشیین خییدمات بییان ی  ،قیمییت پاس ی ورت بشییرطی ه االطریییق والارت خ ی
گردیدم باشد) قیمت س ن و پوو خدماتی اال وی وضع میشود.
د( درصورتی ه حیاجی بیه عربسیتان سیقودی سیفر ودرآنجیا فیوت نمایید ،تنهیا نصیف قیمیت ت یت طبیق م یررات بیرای
مسترد میگردد.
هی( درصورتی ه حاجی درعربستان سقودی بماند ،نمی تواند هیر مبل ی را به هیر وجه اال والارت مطالبه نماید.
و( درتمان صورتهای فوخ ال کر مبال ی ه بطور اعانه االحاجی خ شدم است ،قابض استرداد نمی باشد.
-10درصورت استرداد پوو برعالوم حدور شخص مت اضی حج ،اسناد ذیض نیز ضروری میباشد(

خانه پری فورن استرداد پیوو ،اصیض تی کرم مت اضیی حیج ،سیند ثبیت نیان ،پاسی ورت ،کیارت هوییت حیج ،عریدیه ت اضیای
استردادپوو ،تصدیق مامور ارشییف  ،تصیدیق میدیر حیج ،تصیدیق رئیی ارشیاد ،حیج واوقیا و ییت مربوطیه ،تائیید رئیی
عمومی حج والیارت ،امر والیر ویا سرپرست با صالحیت والارت.
 -11هر نوی ت صییر ،سیهض انگیاری ،اراییه مقلومیات کیاذم واجیراآت نادرسیتی کیه باعیا اسیترداد ،ییر قیانونی پیوو بیه
اشخاص ،یر مستحق میگردد جرن پنداشته شدم وباعاملین آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
 -12تمان اسناد استرداد پوو حفن میگردد ،ادارم ذیربط نمیتواند درهیر وقت این اسناد را تلف نماید.
 -13مفتشین ریاسیت تفتیی داخلیی والارت م لیف انید المانی یه امورمربیو ریاسیت هیای ارشیاد ،حیج اوقیا و ییات
را بررسی منیمایند موضوی استرداد پوو حج را نیز بررسی نمودم واال آن گزاره مفصض ارایه نمایند.
 -14هسیت های تفتی داخلی کیه بیه و ییات اعیزان میگردنید وظیفیه دارنید ییق ییق کیاپی اسیناد ثبیت نیان را بیاخود بیه
مرکز احدار نمودم به مدیریت حج و یات ریاست حج والیارت رسما تسلیم نمایند.
 -15بمنظور تنظیم امیور ،الن اسیت کتیام مخصیوص بنیان کتیام اسیترداد پیوو حجیاج) ترتیین ومقلومیات منیدرج در
فورمه های استرداد در آن درج گردد وطورمسلسض ثبت گردد ونمبر ثبت درفورن ها آشنا گردد.
 -16درصییورت کشیییدن پییوو مت اضییی حییج اال جییدوو ثبییت مت اضیییان حییج خییارج میشییود ودرصییورت نیییت دوبییارم اال
سرباید ثبت نان نماید.

حن میابتی (بند):
این طرالالقمض برمبنی ف رم سون مادم هشتم م ررم روی اهدا ذیض وضع گردیدم(
 -1دریافت راه ارهای مناسن تنظیم واعزان مت اضیان حج تحت نان حج بدو.
 -2جلوگیری اال تنظیم واعزان حجاج مت رر با سوء استفادم اال نان حج بدو .
 -3بیییه مییییان آوردن شیییرایط مناسییین ومطمیییسن بیییرای افیییراد مقییی ور شیییرعی کیییه میخواهنییید بیییا اسیییتفادم اال
نیابت شرعی فریده حج خود را توسط نائن اداء نماید.
صورت تط یق
-1
-2
-3
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ریاسییت حییج فرضییی درمرکییز وریاسییت هییای ارشییاد ،حییج واوقییا درو یییات م لییف بییه تطبیییق اح ییان
مندرج این طرالالقمض می باشند.
مت اضییی حییج بییدو م لییف بییه ارائییه درخواسییتی بییه ریاسییت هییای مربوطییه بییا ارائییه اسییناد الن درالمینییه
میباشد.
مت اضییی حییج بییدو میتوانیید بییا اسییتفادم اال سییهمیه شخصییی ه االوی نیابییت مییی نماییید ویییا االسییهمیه خییود
کییه بییه اسییام نوبییت ویییاهم بصییورت اسییتثنائی بدسییت دارد بقیید اال ت میییض شییرایط الن در روشیینی اییین
طرالالقمض تنظیم وعاالن سفر حج گردد.
مت اضی حج بدو عالوم بر ت میض نمودن سائر شرایط ذیض نیز باشد(
الف( داشتن سهمیه حج.

م( داشتن اسناد الن که مبین نیابت وی درحج بدو بودم باشد.
ج( االحییج نیییابتی بییدو) قبلییی وی حیید اقییض  )3سییاو سیی ری شییدم باشیید درصییورتی ه قییبالً نیییز حییج
بدو نمودم باشد.
د( تثبیت شدن عدن ادای فریده حج االجانن شخصی ه این مت اضی االوی نیابت مینماید.
هییی ( ارائییه سییند اظهارنامییه مبنییی بییر فرضیییت حییج بییا ی شخصییی ه اییین مت اضییی اال وی نیابییت حییج مییی
نماید.
 -5مت اضییی حییج بییدو نمییی توانیید بییا اسییتفادم اال اییین نییان بیشییتر اال  )3بییار بییا فاصییله هییای منییدرج ف ییرم
سون ،مادم ششم این طرالالقمض حج نماید.

قرع کشی ویا تث یت موبت بعن ارث ت مام:
اییین طرالالقمییض برمنبییی ف ییرم  )1مییادم دهییم نوبییت ومییادم  )18طرالالقییض ثبییت نییان جهییت تثبیییت وتشییخیص
نوبیییت مت اضییییان درمراکیییز ومحالتی یییه درفرصیییت المیییان ثبیییت نیییان تقیییداد ثبیییت شیییدم گیییان اال اصیییض سیییهم وییییا
کمبود سهم بیشتر میشود وضع گردیدم.
ترتی ات مقنماتی:
جهت برگزاری قرعه کشی شفا وعاد نه ترتیبات ذیض قبالً اتخاذ می گردد(
 -1ترتییین وتنظیییم اسییناد( مییامورین ثبییت نییان م لییف انیید کییه بقیید اال خییتم ثبییت نییان محالتییی کییه بییه
قرعه کشی می روند جداوو ثبت را با ت ت قرعه طورجداگانه ترتین وتنظیم نمایند.
 -2موضیییوی محرمییییت ومیییراف ین را کیییه الن اسیییت تابیییاهم ییییق جیییا باشیییند درقرعیییه بیییاهم ی جاوشیییریق
یق قرعه نمایند.
 -3کمیتیییه قرعیییه کشیییی وهیییی ت نظیییارت قرعیییه اال داخیییض والارت وارگانهیییای ذییییربط رسیییماً مشیییخص و
مقرفی می گردند.
 -4ارگانهای امنیتی جهت تامین امنیت درجریان قراردادم شوند.
 -5محض ،وسایض وسامان آ ت الن ترتین وامادم کار گردند.
 -6اسناد مت کرم قبض اال یون قرعه کشی توسط هی ت مختلط نظارت چق وتطبیق میگردد.
میشود.
 -7اسناد بقد اال چق وبررسی توسط هی ت قرعه کشی بسته کاری ومهرو
 -8آگاهی دهی واطالی رسانی جهت اشترا مت اضیان درپروسه قرعه کشی صورت میگیرد.
ع لی قرع
جهت تطبیق واجرای شفا عملیه قرعه کشی اقدامات وفقالیت های ذیض باالترتین انجان می پ یرد.
 -1بقیید االخییتم مییدت مقینییه ثبییت نییان درصییورتی ه تقییداد مت اضیییان حییج هرو یییت بییا تف یییق ولسییوالی
هییا ویییا نییواحی االسییهمیه مقینییه شییان بیشییتر باشیید ،تثبیییت نوبییت ایشییان بییه اسییام اجییرای عملیییه
قرعه بالترتین برای ساو موجودم ودرصورت گنجای برای سالهای بقدی آن صورت میگیرد.
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باال کردن اسناد مهر و

شدم توسط هی ت پی

نظر همگان درصحنه قرعه کشی.

 -3انییداختن پارچییه هییای قرعییه هرواحیید اداری بصییورت جداگانییه درصییندوخ قرعییه وکشیییدن پارچییه هییای
قرعیییه ییییق ییییق اال صیییندوخ وابیییالغ آن  ،امدیییاء پارچیییه توسیییط هیییی ت درج شیییمارم قرعیییه درآن وثبیییت
آن درجدوو نتایج قرعه توسط تیم های محظف تحریر.
 -4ابیییالغ ت مییییض سیییهم هرسیییاو وشیییروی قرعیییه سیییاو بقیییدی درهمیییان جلسیییه ودرشیییروی هرمرحلیییه امدیییا
لسییت هییا مرتبییه اال جانیین هییی ت مخییتلط ،بییا خرم ابییالغ نتییایج قرعییه ولسییت آن هییا در مقییر دییید
وصفحات اجتماعی مربو .
 -5کمیتییه هییای ثبییت نییان در مرکییز وو یییات بییرای اشخاصییی ه جهییت ثبییت نییان مراجقییه مینماینیید شییمارم
ثبییت موقییت میدهنیید ،کییه اییین شییمارم بقییداال قرعییه کشییی بییه شییمارم ثبییت لسییت قرعییه کشییی تبییدیض
میگردد.
 -6عملییییه قرعیییه کشیییی بیییه حدورداشیییت نماینیییدم گیییان ادارات ذییییربط وحجیییاج درمرکیییز وو ییییات کشیییور
صورت میگیرد.
 -7قرعیییه کشیییی درو ییییات طبیییق پروگیییران اراییییه شیییدم مرکیییز صیییورت میگییییرد ،درصیییورتی ه روی د ئییییض
وضیییرورت هیییا ت ییییر نمایییید بایییید مرکیییز مجیییدداً درجرییییان قرعیییه کشیییی آن قرارگییییرد ودرصیییورت نییییاال
هی ت اال مرکز اعزان دارد.
 -8نماینییدم گییان ادارات ذیییربط بییه مالحظییه کتییام ثبییت نییان اوراخ واسییناد مییرتبط بییه قرعییه را روالهییای
قبیییض االتیییاریز برگیییزاری عملییییه قرعیییه بطورکامیییض تطبییییق میدهنییید تیییا خیییود را االشیییفافیت دراجیییراات
مطمیییین سیییاالند وسییی درمشیییورم وهمیییاهنگی کامیییض بیییا ریاسیییت هیییای ارشیییاد،حج واوقیییا بیییه تیییاریز
مقینه قرعه کشی را برگزارنمایند.
 -9ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید االحدییور نماینییدم گییان مرکییز درصییورت لییزون دییید مرکییز
وادارات ذیربط درروال قرعه کشی خود را مطمین ساالند.
 -10نماینیییدم گیییان ادارات ذییییربط درجرییییان اجیییرای عملییییه قرعیییه اوراقیییی را کیییه االقرعیییه بییییرون وییییا ظیییاهر
میشییود نشییانی شیید نمییودم وبقیید اال خییتم عملیییه قرعییه لسییت ترتییین شییدم اسییمای مت اضیییان را کییه
درورقیییه اسیییمای شیییان بیییرای سیییالهای مشیییخص اصیییابت نمیییودم بیییا درنظرداشیییت ترتیییین سیییاو هیییای
مربوطه شان امدا نمایند.
 -11ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید جهییت شییفافیت هرچییه بیشییتر عملیییه قرعییه تییدابیر الن
واجراات م تدی را مرعی بدارند.
 -12ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید پرسییونض مییورد نیییاال خییود را بییا تجهیییزات الن دفتییری جهییت
تحریییر جییداوو ولسییت هییای اسییمای مت اضیییان کییه االقرعییه بیییرون میشییود بییه سییاحه تطبیییق عملیییه قرعییه
حاضیییر نمیییودم وهمزمیییان بیییا اجیییرای عملییییه قرعیییه جیییداوو و لسیییت هیییای مربوطیییه رابیییه حدیییور داشیییت
نماینیییدم گیییان ادارات ذییییربط وحجیییاج حاضیییر درمحفیییض ترتیییین وتنظییییم نمیییودم امدیییای نماینیییدم گیییان
حاضر درمجل را درآن اخ نماید.

 -13ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید همزمییان بییا خییتم پروسییه قرعییه کشییی بالفاصییله جییداوو
ولسییت هییای ترتییین شییدم االقرعییه را بقیید االامدییای نماینییدم گییان حاضییر ادارات ذیییربط ومهییر ونشییانی
شیید ریاسییت بییه مرکزاالطریییق ایمیییض ارسییاو بدارنیید ویییق کییاپی مصییدخ را نیییز االطریییق نماینییدم گییان
خییوی بییه مرکییز ارسییاو بدارنیید  ،درصییورت تییاخیر وتخلییف االمحتییوای اییین مییادم عملیییه قرعییه ایشییان
پرس برانگیز محسوم خواهد شد که میتواند عواقن ناخوه آیند را درقباو داشته باشد.
 -14ریاسیییت هیییا م لیییف انییید کیییه لیسیییت نتیییایج قرعیییه را بیییا تف ییییق هرمحیییض وسیییاو درصیییفحات مجیییاالی
ودرمحالت مناسن جهت دیدهمگانی واطمینان مت اضیان نصن نمایند.
 -15ریاسییت هییای و یییات م لییف انیید یییق یییق کییاپی لیسییت نتییایج قرعییه امدییاء شییدم االجانیین هییی ت را
علی الفور به مرکز ارساو وایمیض نماید.

بای تری

واخذ پاسپورت:

هرگونییه سییفرخارجی واالجملییه سییفر حییج بییدون پاسیی ورت مقیییاری ،یییر مم ییین اسییت بنییاً والارت حییج م لییف
اسییت تیییا شییرایط والمینیییه هیییای سییفر حجیییاج را درتفیییاهم وهمییاهنگی باجهیییات ذییییربط االجملییه ریاسیییت محتیییرن
عمومی پاس ورت مساعد ساالد و اخ پاس ورت را برای شان سهض تر ساالند.
محو تط یق وا راء
جهیییت فیییراهم آوری سیییهولت وایجیییاد نظیییم دراخییی پاسییی ورت بیییرای حجاجی یییه پاسییی ورت اخییی ن یییردم انییید
اقدامات ذیض صورت میگیرد(
 -1ع د تفاهم نامه با ریاست عمومی پاس ورت کشور باتف یق مسحولیت های هردوجانن .
 -2ایجیییاد هیییم آهنگیییی هیییای الن درسیییطح مرکیییز وو ییییات مییییان ادارم حیییج وپاسییی ورت واشیییترا
مساعی الن دراین عرصه.
 -3ابالغ واطالی موضوی االجانن هردو ادارم به واحد های دومی شان درسطح و یات.
 -4فراخییوانی حجییاج مربییو اال جانیین ادارات حییج در مرکییز وو یییات وتنظیییم ومقرفییی میینظم شییان بییه
ادارات پاس ورت طبق برنامه تنظیم شدم میان هردو ادارم.
 -5اجراء عملیه بایمتریق گرو های مقرفی شدم توسط لست وم توم رسمی ادارات حج.
 -6ترتیییین مییینظم اسیییناد بیییایمتری ی در سیییطح میییدیریت هیییای پاسییی ورت و ییییات وکمیتیییه خیییاص
ریاسییت حییج در مرکییز ،ارسییاو الود هنگییان ومسلسییض اییین اسییناد اال و یییات بییه مرکییز جهییت صییدور
پاس ورت.
 -7تق ین کار توسط مدیریت وکمیته اخ پاس ورت ریاست حج مرکز.
 -8تحویض گیری م مض ،پاس ورت های حجاج در مرکز توسط مدیریت وکمیته اخ پاس ورت.
 -9چییق صیییحت پاسییی ورت هیییا توسیییط ماشیییین مخصیییوص کم ییییوتری حیییین تحوییییض گییییری اال ریاسیییت
پاس ورت.

 -10انت ییاو وتحویییض دهییی پاسیی ورت هییا بییه دو کمیتییه مرکییزی وو یتییی در مییدیریت هییای حییج مرکییز و
حج و یات.
 -11ثبت پاس ورت های مرکز در کم یوتر واحصائیه های مربو .
 -12تنظیم مرتن پاس ورت ها طبق نوبت جهت ارساو به سیستم ویزم ومسار ال ترونی ی.

 -13ادخاو پاس ورت ها در سیستم ضم مقلومات ضروری دیگر حجاج جهت اخ ویزم.
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ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید همزمییان بییا شییروی شییدن رونیید بییای متریییق جییداوو
مفصیییض شیییهرت مت اضییییان بیییای مترییییق شیییدم مربوطیییه را جهیییت ترتیییین ،تهییییه وتیییدار کیییارت
هویت به مرکز ارساو بدارند.
بقیید االخییتم عملیییه قرعییه وتثبیییت نوبییت ریاسییت هییای ارشییاد،حج واوقییا م لییف انیید کییه مت اضیییان
حیییج سیییالجاری خیییوی را احدیییارنمودم اشیییخاص کیییه االایشیییان فاقییید پاسییی ورت باشیییند را جهیییت
اجیییرای بیییای مترییییق بیییا آمرییییت هیییای پاسییی ورت و ییییات مربوطیییه شیییان ودرمرکیییز بیییه ریاسیییت
پاس ورت مقرفی دارند.
پوو پاس ورت توسط مت اضیان حج برویت تقرفه مربوطه پرداخت میگردد.
مت اضییییانی ه دارای پاسییی ورت باشیییند کیییاپی آنیییرا اال ایشیییان اخییی واصیییض پاسییی ورت ایشیییان درآ،یییاال
قسط دون اخ میگردد.
ریاسییت هییای ارشییاد ،حییج واوقییا م لییف انیید طبییق رهنمییود در محییض تقیییین شییدم جلیید پاسیی ورت،
مقلومییییات مربییییو را درج نماییییید ،رهنمییییود درج مقلومییییات ضییییروری در جلیییید پاسیییی ورت توسییییط
مدیریت حج و یات بریاست های ارشاد ،حج واوقا و یات ارساو میگردد.
اییین پروسییه بییا حجییاج سییهم ادارات نیییز تطبیییق مییی گییردد وهرحییاجی کییه پاسیی ورت نداشییته باشیید
الی ختم کار وت میض سهم ادامه میابد.

معریی وتنظیر حجا سهر ادارات:
سهم استثنائی به اسام بند  )3ف رم  )1مادم سیزدهم م ررم وقابض اجرا میباشد.
طررتط یق
اییین سییهمیه بییه گونییه متفییاوت تییر اال سییهم عییادی حییج اجییراء مییی گییردد کییه شیییوم هییای مقرفییی وتنظیییم آن قییرار
ذیض است(
 -1مطالبییه رسییمی اال مرجییع صییالحیت دار تییا سییهم متیی کرم را بییه مراجییع مربییو آن حسیین لییزون توالیییع
ومنظوردارند.
 -2وصوو رسمی سند توالیع به ریاست حج فرضی تا مطابق آن اجراات را آ،اال نماید.
 -3مطالبه رسمی جهت مقرفی اشخاص مورد نظر سهم داران درمطاب ت به سهم مقینه.
 -4مطالبه انت او پوو مصارفاتی حج سهم ورثه شهدای س تور امنیتی ودفاعی.
 -5مقرفی نمایندم گان ولیست ورثه های مربو جهت تنظیم درپروسه حج.

 -6مطالبه جدوو حجاج سایر ادارات سهم دار اال قبیض اقوان وقبایض ،کوچیها ومهاجرین و،یرم.

 -7ایجاد کمیته های کاری مربو بخصوص کمیته کار باادارات.
 -8اشترا مساعی با سهم داران در جهت مقرفی هرچه سریع وت میض سهم شان.
 -9طیییی مراحیییض اسیییناد حجیییاج ایییین بخییی بشیییموو پاسییی ورت تحیییویلی پیییوو ،فیییورن وطیییی مراحیییض اسیییناد
سفرشان.

تحویلی ق ط دوم:
برای آ،اال پروسه تحویلی قسط دون واخری حج میباید اقدامات ذیض انجان پ یرد(
 -1ت میض تمان قراردادها وخریداری ها مرتبط به حج هم درداخض وهم درسقودی .
 -2تهیه وچا تقرفه قسط دون بحد کافی.
 -3ترتین ،تنظیم ونهائی ساالی چارت مصارفاتی حج وگزاره آن به کمیته حج ،عمرم والیارات.
 -4تثبیت مبل نهائی مصار فی نفر حاجی درپروسه حج جهت تحویض دربانق .
 -5تقین تاریز آ،اال پروسه تحویلی قسط دون وادامه آن .
 -6نشر اعالن واطالی رسانی عان اال شروی این پروسه.
 -7ایجییاد وتنظیییم کمیتییه هییا درچوکییات ایجابییات ونیاالمنییدی هییای کییار اییین بخیی االپروسییه وبخیی
کاری دیگر که همزمان به پی می رود.

هییای

تحویل ع لی ق ط دوم:
پروسه تحویلی قسط دون وآخری حج توسط حجاج به ترتین ذیض پی بردم میشود.
 -1بررسیییی اسیییناد قبلیییی حیییاجی واالجملیییه سیییندتحویلی قسیییط اوو وشیییمارم ثبیییت آن وم یییدار پولی یییه
درقسط اوو تحویض نمودم است.
 -2صیییدور تقرفیییه قسیییط دون بیییا محاسیییبه دقییییق م یییدار پیسیییه ومبلییی تحیییویلی قسیییط اوو وفیصیییدی هیییای
دیگر وتفاوت تشیع وتسنن ،اطفاو وت ت فارن.
 -3تحویلی پوو شامض تقرفه م کور دربانق توسط حاجی واخ سند تحویلی آویز).
 -4ت ییدیم سییند تحییویلی پییوو بییه مییدیریت تقرفییه جهییت مقاملییه درسییتون مربوطییه دفتییر وتسییلیم دادن آن
به مدیریت وکمیته بررسی نهائی اسناد.
 -5ملحیییق سیییاختن اسیییناد قسیییط دون حیییاجی بیییا اسیییناد قبلیییی وی وبررسیییی نهیییائی اسیییناد بصیییورت جمقیییی
وثبت دفتر مربو .
 -6مسلسض وپیهم نمودن ثبت حجاج دارای محرمیت ومراف ین درسلسله کتام وسند پرواال.

 -7اعطای سند ونمبرپرواال به حاجی دربدو تحویض گیری تمان اسناد وی.
 -8ارساو اسناد نهائی ضم جدوو به کمیته احصائیه جهت ثبت ومقامله دردفتر احصائیه.
 -9مقرفییی حییاجی بییه کمیتییه پاسیی ورت تییا اگییر پاسیی ورت داشییته باشیید تحویییض دهیید واگییر نداشییته باشیید

واالسهم ادارات باشد به بای متریق وپاس ورت مقرفی شود.
 -10مراجقیییت حیییاجی بیییه کمیتیییه مناسیییق تیییا او را بیییه حل یییات درسیییی مقرفیییی نمایییید ورسیییاله هیییا ومیییواد
رهنمائی مناسق برای تادیه گردد.

ث ت دراحصائی ک پیوتری:
تمیییان اسیییناد حیییاجی درمرکزبقییید تحیییویلی قسیییط دون وبررسیییی نهیییائی بیییه شیییقبه احصیییائیه حجیییاج مرکزبیییا پاسییی ورت
هییای شییان تحویییض دادم میشییود واال و یییات پاسیی ورت هییا بییا اصییض آویییز تحییویلی پییوو حییاجی بییه مییدیریت حییج
و یات تحویض دادم میشود تا اجراات ذیض را درمورد انجان دهند.

ب ش مرکک:
کمیته احصائیه مرکز امورات مربوطه بخود را چنین تنظیم میدارد.
 -1اسناد دورانی حاجی را مجدداً بررسی وبا پاس ورت حاجی تطبیق می کند.
 -2شهرت حاجی را م مض مطابق دفتر احصائیه درج کم یوتر می نماید.
 -3دراین دفتر همه مشخصات حاجی بصورت کامض درج میگردد.
 -4اسناد حاجی را دوبارم ش ض منظم به شقبه حفن اسناد میس ارد.
 -5پاس ورت های حجاج را جهت تنظیم وترتین ویزم به بخ تنظیم پاس ورت میس ارد.
 -6جیییدوو کم ییییوتری حجیییاج را اال روی دفتیییر احصیییائیه بیییه بخییی تهییییه کیییارت اسیییتخوانی حیییاجی ارسیییاو
می دارد.
 -7ارقیییان احصیییائیه وی را اال تقیییداد حیییاجی وپیییوو و،ییییرم بیییا ت ف ییییق الن ومیییرد وطفیییض وجیییوان تشییییع
وتسنن ارایه میدارد ودراین بخشها جوام گو میباشد.
 -8اراییییه مییینظم پاسییی ورت هیییا االطرییییق تنظییییم پاسییی ورت بیییه مساروسیسیییتم ال ترونی یییی وییییزم ،ت یییت
ومجتمع حجاج باالترتین طی مراحض میشود.
ب ش وگیات:
مدیریت حج و یات درارتبا

 )34و یت کشور ذیالً اقدامات را درمرکز انجان میدهد.

 -1اخ گزاره ومقلومات درمورد تحویلی قسط دون وتطبیق سهم اصلی واضافی درو یات.

-2
-3
-4
-5

گزاره االجریان بای متریق واخ پاس ورت وحل ات درسی .
مطالبه اسناد ثبت ،آویز تحویلی قسط اوو ودون وکتام های احصائیه و یات.
تطبیق آویز بان ی با جداوو ارساو شدم وپاس ورت های حجاج.
ثبت و یت وار حجاج با نمرات پاس ورت شان درکم یوترمدیریت حج و یات.

 -6تنظیم وترتین پاس ورت های همه و یات بصورت جداگانه طبق نوبت وصوو به این مدیریت.

 -7ارایه پاس ورت ها با رعایت نوبت به کمیته مسار ال ترونی ی وصدور ویزم.

 -8تادیه وتحویض دهی پاس ورت های ویزم شدم به مدیریت وکمیته ت ت جهت اخ ت ت.

 -9تحویض دهی پاس ورت ها بقد ویزم وت ت به نمایندم های و یات .
 -10هرنیییوی مبادلیییه وتحوییییض دهیییی وتحوییییض گییییری پاسییی ورت هیییا مییییان بخییی
جدوو وسند باید صورت گیرد.

هیییای مختلیییف کیییاری روی

سی تر م اراو ترومی ی:
ایییین بخییی اساسیییی تیییرین مرحلیییه پروسیییه حیییج ودرح ی یییت درواالم دخیییولی بیییه سیسیییتم عمیییومی حیییج کشیییور
سییقودی بییرای همییه کشییور هاسییت واالهمییین طریییق همییه کشییورها خییودرا بییه مرکییز سییوخ وادارم ی اییین کنگییرم
عظییییم جهیییانی وصیییض وفقالییییت هیییای سیسیییتمتیق را دربخییی هیییای مربوطیییه مطیییابق ایجابیییات والیگنیییاو هیییای
سیسییتم هییم المییان انجییان میدهنیید وهمییه بخشییهای را کییه اییین رونیید مییی طلبیید داخییض سیسییتم مییی سییاالند تییا
المینییه دسییت رسییی بییه ویییزم کییه بییدون آن سییفر مم ییین نیسییت فییراهم آییید وترتیبییات سییفر حجییاج گرفتییه شییود
که دراین فصض به امورات مربو این بخ پرداخته میشود.
ترتی ات وآماد گیها ق لی:
برای انجان وپیشبرد امورمربو به این بخ کاری الن است تا آمادم گی ها وتدابیر آتی اتخاذ گردد(
 -1آمادم ساالی وسروی وسائیض وسامان آ ت وتجهیزات کافی مورد نیاال اال ت نالوژی جدید.
 -2تمدید ویا وصض لین انترنت قوی مطابق نیاال.
 -3ایجیییاد کمیتیییه کیییاری اال مجیییرم تیییرین کم ییییوتر کیییاران والارت وتقیییین مسیییحوو ومقیییاون آگیییام وپیییرتاله
در رام شان.
 -4تقییین جییای ودفتییر مناسیین کییاری کییه هییم ظرفیییت اجییراء وپییی بییرد اییین پروسییه را داشییته باشیید وهییم
اال مصحونیت الن برخوردار باشد.
 -5درنظرگیییرفتن المیییان وفرصیییت کیییاری مناسییین جهیییت آمیییادگی درج وثبیییت مقلومیییات مطلیییوم درکم ییییوتر
ها تا حین باالشدن سیستم خود را به آن عیار وهم آهنم ساخته بتوانند.
 -6آمواله وتمرین م دماتی تاهمه پرسونض برای انجان وظایف تجربه وآمادگی الن داشته باشند.
 -7مسیییحوو مسیییار آمیییواله ورهنمودهیییای ضیییروری ایییین بخییی را درکشورسیییقودی فیییرا میگییییرد وآدرم
ارتباطی را مبادله می نمایند تا عندالدرورت تامین وپیوسته رفع مش ض نمودم بتوانند.
 -8ایجاد کمیته های پرنت ویزم ودستبند ال ترونی ی حجاج.
وظایف مربوط:
بییه مییوارد ذیییض اال بخیی

هییای کییاری پروسییه حییج کییه برنامییه ادخییاو بیانییات در سیسییتم اسییت

دراییین بخیی
پرداخته میشود(
 -1ثبیییت وادخیییاو مقلومیییات تمیییان حجیییاج ،نیییاظمین ،اعدیییای بقثیییه مسیییاعدین ومفتیییی هیییا درسیسیییتم طبیییق

مشخصیییات فارمیییت مقییییاری سیسیییتم بشیییموو نمبرپاسییی ورت وسیییایر تفصییییالت مطالبیییه شیییدم االقبییییض
ویزم ،چ رکت ،فالیت پرواالی وت ت و،یرم.
 -2ادخییاو تمییان ع یید هییای اساسییی عرضییه خییدمات بییه حجییاج درعربسییتان سییقودی کییه لزومییاً باییید درج
سیسیییتم باشییید مثیییض سییی ن حجیییاج درم یییه ومدینیییه ،اعاشیییه حجیییاج درمشیییاعر ،ترانس ورتیشییین هیییوایی
والمینی.
 -3اجیییرای بیییه موقیییع مطالبیییات پیییولی کیییه درج سیسیییتم اسیییت ولزومیییاً بایییید داد وسیییتد آن االهمیییین طرییییق
صورت گیرد مثض خدمات ثابته وع ودی ه االطریق وکالی موحد سامان دادم میشود.
 -4داخییض کییردن اسیی یجوو پییرواالی رفییت وبرگشییت حجییاج االشییرکت هییوایی کییه قییرارداد انت ییاو حجییاج را
به دوه دارد وتقین فالیت نمبر های مربو حجاج.
 -5آگیییاهی اال موجودییییت پیییوو کیییافی درمسیییار جهیییت اجیییراء همیییه مطالباتی یییه سیسیییتم جهیییت پرداخیییت
وجوم قراردادها می طلبد.
 -6ترتین وپرنت دست بندهای هوشمند حجاج وضم کردن آن با پاس ورت حاجی ویزم وت ت آن.
 -7گرو بندی حجاج درسیستم ویزم جهت اخ ویزم وتنظیم ورحله های حجاج.
 -8صیییدور وپرنیییت وییییزم حجیییاج وتنظییییم اسیییناد سیییفرحاجی االقبییییض پاسییی ورت ،وییییزم ،دسیییت بنییید وت یییت
درپاکت مخصوص محافظتی.
 -9اجیییرای همیییه امیییور درمطاب یییت بیییه پروگیییران پیییرواالی رفیییت حجیییاج اال الون هیییای پیییرواالی حسییین پیییالن
مرتبه انت ا ت هوایی وتنظیم پرواال حجاج اال الون ها.
-10تنظیییم پرواالهییا ونشییر جییداوو پییرواالی ،بییا نمبرفالیییت آن هییا حیید اقییض  )36سییاعت قبییض اال وقییت پییرواال
توسط بخ محظف درچوکات همین کمیته.
-11اعیییالن مسلسیییض پرواالهیییا درتلویزییییون ووم سیییایت هیییای والارت وصیییفحات مجیییاالی ودرگیییرو هیییای
متش له جهت این امر درسطح بخشهای مربو والون های پرواالی.
-12ارایه گزاره دقیق وجامع درختم کار.
-13تحویض دهی مجدد وسائیض وابزار به بخ مربوطه تحویلدارجنسی حج).
ت نیلی پروار:
بقدییی اوقییات روی یییق سلسییله د ئیییض ومجبوریییت هییا ضییرورت مییی افتیید تییا حییاجی نوبییت پییرواالی ویییا الون
پییرواالی خییود را ت یییر دهیید ورنییه مشیی ض بییرای بییه بییارمی آییید والارت جهییت ایجییاد سییهولت درحیید مم ییین
بییرای هرمشیی لی رام حییض را پییی بینییی نمییودم دراییین صییورت هییم د ئیییض ذیییض درصییورتی ه درپروسییه مشیی ض
وخالئی رونما نگردد تبدیلی ویا ت یر صورت می یرد.
 -1بهه دویههل محرمیههت وه رائههی  :اگییر میییان حجییاج طب ییه انییا ومحییرن شییان ویییا حییاجی ضییقیف،
میییریم ومقلیییوو ومرافیییق او بیییه د ئییییض تفیییاوت المیییانی وییییا سیییهم درثبیییت نیییان درپرواالشیییان مباینیییت
وجیییدائی آمیییدم باشییید جهیییت رفیییع مشییی ض وضیییرورت تبیییدیلی صیییورت میگییییرد تیییا درپیییرواال بیییاهم شیییوند

واالین طریق درهمه مراحض باهم باشند.
 -2بییه دلیییض سیی ونت ( حییاجی بییه اسییام تیی کرم در الادگییام اصییلی خییود ثبییت نییان نمییودم امییا بییود وبییاه او
مربوطه الون وو یت دیگریست ،می تواند دروقت مناسن درخواست دهد وتبدیلی پرواال نماید.
 -3مشیی ض وظیفییه ،مریدییی ،سییفر وامثییاو آن پییی مییی آییید وهرکییدان آن مصییاد بییه وقییت پرواالحییاجی
میباشیید دراییین صییورت هییم روی درخواسییت بییه موقییع میتوانییدت یر وارد کنیید امییا بییه شییرطی ه اینگونییه
تبییدیلی هییا بییه موقیییع باشیید وقبییض اال گییرو بنیییدی هییای ویییزم ،پییرواال وتوالییییع اسییتی ر انجییان پییی یرد
در،یرآن مش ض بار می آرد وباید اال آن درحد مم ین جلوگیری بقمض آید.
تنظیر پاسپورت:
بخاطرانسیییجان بهتیییر امیییور وصییییانت وحفاظیییت پاسییی ورت هیییای حجیییاج ضیییرورت اسیییت پاسییی ورت هیییا روی نظیییم
وبرنامییه خییاص میییان بخشییهای مییورد نیییاال االجملییه ریاسییت حییج ،سیسییتم ویییزم ،ت ییت ،مجتمییع وانت ییاو بییه الون
هیییای پیییرواالی ومییییان میییدیریت اخییی پاسییی ورت ومیییدیریت حیییج مرکیییز وو ییییات ونماینیییدم هیییای و ییییات مبادلیییه
شود وضم لیست وتسلیم گیری وتسلیم دهی دقیق باشد
 -1اییین بخیی کییه بنییان کمیتییه تنظیییم پاسیی ورت یییاد میشییود م لفیییت دارد تییا ویییزم وت ییت پاسیی ورت هییا را
نیز چق نماید که اشتباهی ر ندادم باشد.
 -2ایییین بخییی نیزمسیییوولیت داردتیییا پاسییی ورت هیییای مربوطیییه و ییییات را بقییید االوییییزم وت یییت بیییه نماینیییدم
و یات مربوطه تحویض دهد تا به الون پرواالی مربو انت او دهد.
 -3ریاسیییت حیییج بیییرای انت یییاو ایییین نیییوی پاسییی ورت هیییا بیییه مسیییوولین مییییدان هیییوایی اسیییتقالن میدهییید تیییا
مشیی ض پییی نیایدودرمسیییر انت ییاو الییی میییدان حتییی الم ییدور بییارنجر محظییف پییولی تیی مین امنیییت
میشود.
 -4پاسییی ورت هیییای پیییرواالی مربیییو الون مرکیییز توسیییط نفرهیییای محظیییف کمیتیییه انت یییا ت الون مرکیییز روالانیییه
االتنظیییم پاسیی ورت درریاسییت حییج تحویییض گرفتییه میشییود وهمییرام رنجییر پییولی محییافظتی بییه مجتمییع
جهت تنظیم درپرواال انت او میابد.
اخذ ت ت:
ی ییی دیگییری اال اسییناد مهییم سییفرحجاج بییه سییرالمین حییج اخیی ت ییت طیییارم االشییرکت هییوایی انت ییاو دهنییدم
است که به ترتین ذیض اخ واجراء میگردد(
 -1کمیتییه جهییت اخیی ت ییت بییرای حجییاج ،نییاظمین ومرشییدین واعدییای بقثییه الیییر چتییر مییدیریت اخیی ت ییت
بنان کمیته اخ ت ت ایجاد میگردد.
 -2اییین کمیتییه بییه وسییائیض ولییوالان ضییرورت کییار االقبیییض کم یوترهییا وپرنترهییا مجهییز ودفترکییاری مناسیین
برای شان درنظرگرفته میشود.
 -3کمیتیییه پیییالن کیییاری خیییود را مطیییابق اسییی یجوو پیییرواالی شیییرکت هیییوایی وپیییالن تطبی یییی والارت درمیییورد

تطبیق سالیت ها اال الون های پرواالی کشور آمدم می ساالد.
 -4کمیته پاس ورت ها را باالترتین االکمیته تنظیم پاس ورت اخ وشامض جدوو می ساالد.
 -5بییرای تیییم صییدور ت ییت شییرکت هییوایی انت ییاو دهنییدم بییه منظییور سییرعت وسییهولت بیشییتر درکییار دفتییری
در داخض محوطه ریاست حج درصورت ام ان تدار دیدم میشود.
 -6کمیته با بخ

صدور ت ت شرکت ایجاد هم آهنگی نمودم وپروگران ها را تنظیم می نمایند.

 -7کمیتییه هرقییدر مم ییین باشیید اییین پروسییه را وقییت تییر آ،ییاال نماییید تییا آمییادگی کامییض بییرای شییروی پییرواال هییا
اال تمان الون ها میسر باشد.
 -8کمیته به مسائیض مهم ،تخفیفات احتمالی فیصدی اطفاو وفری کارت توجه جدی مب وو دارد.
 -9مسییووو کمیتییه درخییتم پروسییهء برگشییت درتصییفیه حسییابات بییا شییرکت ومحاسییبه ت ییت هییای اسییتفادم
شدم وناشدم درترکین هی ت ذیدخض وسهیم می باشد.
-10مسحوو کمیته گزاره کاری خود را درختم کار به ریاست ت دیم میدارد.

استی ر ع ار وم اتب:
منظیییور اال اسیییتی ر درایییین جیییا اسیییتی رهای چسییی داریسیییت کیییه االجانییین موسسیییه جنیییوم آسییییا درموردعمیییارم
هییای حجییاج درم ییه مقظمییه بییا درج نمبییر چ رکییت ،اتییاخ ،طب ییه نمبییر عمییارم وشییمارم م تیین مربوطییه بقیید اال
توالیییع عمییارم هییا میییان م اتیین خییدمت چییا ودر دسییت رم هییی ت سیی ن ویییا قونسییلی حییج قییرار میدهیید وبییه
والارت تحوییییض دادم میشیییود کیییه درپشیییت پاسییی ورت هری یییی االحجیییاج ونیییاظمین ییییق اسیییتی ر حیییین پیییرواال
توسیییط تییییم محظیییف تلصییییق اسیییتی ر نصییین میییی گیییردد واال آن چ رکیییت ،اتیییاخ ،عمیییارم وم تییین حیییاجی تثبییییت
میشود.
هیأت توریع:
همزمیییان باوصیییوو اسیییتی رهای مییی کور بیییه والارت م یییان والارت هیییی ت بیییا صیییالحیت را تحیییت نظرجنیییام والییییراال
اعدییای مجییرم و وارد بییه موضییع وآگییام بییه عمییارم هییا وبلیید بییه منییاطق وسییاحات م ییه محظییف مییی سییاالد تییا
اجراات آتی را درالمینه تنظیم وتوالیع استی رها بقمض آورند.
 -1بررسییی همییه جانبییه عمییارم هییا االنگییام موققیییت ،قییرم وبقیید بییه حییرن ومشییاعر ،ظرفیییت وحیید گنجییای ،
کیفییییت عمیییارم مسییییر منتهیییی بحیییرن ،سیییهولت هیییا وییییا مشیییاکض موجیییود درعمیییارم ودر ارتبیییا بیییه الون
های احتمالی حجاج .
 -2بررسیییی وتحلییییض و ییییات االنگیییام خصوصییییات ،تقیییداد حیییاجی ،نوبیییت درپیییرواال تشییی یض الون هیییای سیییاحه
وی به ارتبا اف انستان وم ه و مناسبت های دیگر.
 -3ییییافتن مناسیییبت نزدییییق مییییان عمیییارم وحجیییاج مربیییو اال نگیییام تقیییداد ،الون سیییاحه وی ومالحظیییات
دیگر.
 -4تقییین عمییارم هییای منییاطق خییاص بییرای تشیی یض الون سییاحه وی درم ییه بییرای حجییاج مربییو بییه الون

های و یتی دراف انستان.
 -5توجه ضمنی با ی تجربیات گ شته درمورد خصوصیات حجاج برخی و یات بشموو مرکزومصالح دیگر.

 -6اخییی گیییزاره تحرییییری اال رئیییی ویانماینیییدم هرو ییییت مبنیییی برتقیییداد حیییاجی متشییی ض االسیییهم عیییادی
واضیییافی مرکیییز تقیییداد نیییاظم ،تبیییدیلی هیییای پیییرواالی وتشییییع وتسییینن کیییه مطیییابق آن برایشیییان اسیییتی ر
درنظرگرفته شود.
 -7ودرنهاییییت توالییییع اسیییتی ر بیییه حجیییاج مربیییو مرکیییز وو ییییات طیییور عاد نیییه درچوکیییات دورنمیییای
االتجربیات قبلی وتش یض الون ها .
 -8توظیف وآمواله فنی ومسل ی تیم های تلصیق استی ر درالون مرکز والن ها پرواالی دیگر.

 -9توالیییع عمییارم هییا حتییی الم ییدور بییه گونییه کییه م تیین ،عمییارم ،ومنط ییهء حجییاج هرو یییت ی ییی باشیید
البتییه اییین درعمییون وکییض ،یییر مم ییین اسییت ،ولییی بیی نهم توجییه کلییی صییورت گیییرد تییا آنچییه مم ییین
است تح ق یابد.
 -10تف ییییق حجیییاج تشییییع وتسییینن هرو ییییت ودرعمیییون اف انسیییتان تیییا بیییرای حجیییاج تشییییع درمجمیییوی حییید
اکثر یق ودو م تن خاص درنظرگرفته شود.
-11ترتیییین جیییدوو توالییییع اسیییتی ر بیییه و ییییات بشییی ض الون وار کیییه بیییرای هرو ییییت متناسییین بیییه تقیییداد
حاجی ،تقداد ناظم ،تقداد تشیع وتقداد استی ر مربو و عمارم وم تن شان مشخص باشد.
هیأت تلصیق استی ر:
جهییت نصیین وتلصیییق اسییتی ر عمییارم هییا درپشییت پاسیی ورت حجییاج مطییابق جییدوو توالیییع حییین پییرواال درهمییه
الون هییای پییرواالی افییرادی محظییف مییی گردنیید کییه بییه نییان ملصیی ین اسییتی ر یییاد میشییوند وکارشییان را بییه شییرح
ذیض انجان میدهد.
 -1رئییی ومییدیر حییج هرو یتییی را کییه پروگرامییی پییرواالی شییان اسییت درکنییار خییود میداشییته باشییند وبییه
هم اری هم برنامه تلصیق استی ر را به پی می برند.
 -2قییبالً رئییی مربوطییه درجریییان قییرار میگیییرد کییه چییه تقییداد اسییتی ر مطییابق جییدوو ،اال کییدان عمییارم هییا
وم تیین مربییو شییان گردیییدم تییا تفییاوت میییان اسییتی ر وتقییداد حییاجی مربوطییه اگییر وجییود داشییته باشیید
به مرکز عاجض اطالی دهند ومش ض رفع گردد.
 -3میییان حجییاج تشیییع وتسیینن باییید تف یییق شییود چییون حجییاج تشیییع عمومییاً درعمییارم وم تیین خییاص
تنظیم می شوند.
 -4بییه حجییاج دارای محرمیییت ومییراف ین کییه بییاهم میباشییند باییید حیید اعظییم توجییه صییورت گیییرد تییا در
استی ر االهم جدا نشوند چون این اشتبام به هیر صورت دست کم گرفته نمی شود.
 -5اگیییر تقیییداد اال حجیییاج هرو ییییت نظربیییه د ئییییض عیییدن صیییدور وییییزم ومشییی الت دیگیییر در سلسیییله پیییرواال
هییای نییوبتی و یییت شییان تنظیییم شییدم نمییی تواننیید واسییتی رهای شییان االعمییارم مربییو بییاقی مییی ماننیید
باییید کوشیی شییود کییه بقییداً شیی ض گییرو وار در پرواالهییا تنظیییم شییوند تییا اسییتی ر مربییو شییان بییرای

-6

-7
-8
-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

شان استفادم گردد.
حجیییاج مربیییو و ییییات اگیییر اال پرواالهیییای مربیییو بیییاال میییی ماننییید وبصیییورت متفرقیییه وانفیییرادی
درپرواالهییای دیگییر تنظیییم مییی شییوند مم یین نیسییت کییه اال اسییتی ر مربییو و یییت خودشییان انفییرادی
استفادم نمایند بل ه اال استی ر همان گرو پرواالی برای شان دادم میشود.
مسییحولین تلصیییق نباییید اال اسییتی ر چنییدین عمییارم همزمییان دریییق پییرواال اسییتفادم نماینیید ویییق پییرواال
را اال دم ها عمارم مربو چندین م تن تنظیم نمایند.
پرواالهیییای اخییییر االیییین امیییر مسیییتثنی اسیییت چیییون مجبیییوراً بایییید اال اسیییتی رهای بیییاقی مانیییدم متفرقیییه
استفادم شود.
اگیییر حجیییاج مربیییو مرکیییز وییییا و ییییات در دوسیییه تقمییییر و م تییین تنظییییم هسیییتند مسیییحولین تلصییییق
باییید توالیییع اسییتی ر هییا را ی ییی بقیید دیگییر انجییان دهنیید هرگییام اسییتی ر یییق عمییارم خییالص شیید بقییداً
شییروی بییه اسییتی ر دومییی وبقییداً سییومی نماینیید تییا اشییتباهاً میییان الن ومحییرن و اعدییای مرافییق تبییاین
نیاید.
روسییای و یییات ومسییوولین حییج مرکییز م لییف انیید تییا محرمیییت ومییراف ین را درپرواالهییای واحیید بییاهم
تنظییییم نماینییید در ،ییییر این یییه درپرواالبیییاهم نباشیییند مسیییحولیت جیییدائی شیییان بیییدوه ملصییی ین اسیییتی ر
نمی باشد.
اییین مسییحولین نیییز م لییف انیید دراسییتی ر پشییت پاسیی ورت و یییت کییه بییه همییین هیید چییا ونصیین
پاسییی ورت میییی گیییردد حجیییاج دارای محرمییییت ومرافیییق را بیییاهم آشیییناد سیییاالند ونیییان وشیییمارم ی یییی را در
اسییتی ر پاسیی ورت همییرام آن رسییانند تییا تلصیییق گرهییا بداننیید کییه اییین هییا محییرن ویییا مرافییق دارنیید
در،یر آن فهم و تف یق این موضوی درآن حالت دشوار ونامم ین است.
ملصیی ین م لییف انیید کسییرات تفییاوت حجییاج مربییو و یییات هییرالون را درعمییارم کییه بییه اییین منظییور
االطییر کمیتییه توالیییع وتنظیییم اسییتی ردرنظرگرفته شییدم تییا دریییق عمییارم مربوطییه الون ومنط ییه شییان
باشیییند بیییا توالییییع اسیییتی ر آن تنظییییم نماینییید تیییا متفرقیییه هیییای ییییق الون وو ییییات مربیییو آن حیییداقض
باهم ودرمنط ه الون شان باشند.
تیییم هییای تلصیییق اسییتی ر الون هییای و یتییی پییرواال م لییف انیید بقیید االخییتم پییرواال فیییز اوو الون مربییو
گییزاره اجییراات شییان را بییا تقییداد اسییتی ر هییای بییاقی مانییدم متفرقییه اال تفییاوت و یییات هرچییه عاجییض بییه
الون مرکز انت او وتسلیم دهد تا اال آن برای حجاج باقی ماندم استفادم شود.
همییرام هییر تیییم اسییتی ر یییق کم یییوتر کییار جهییت تنظیییم لسییت پرواالهییای حجییاج بییه الون هییا اال مرکییز
ارسییاو مییی گییردد تیییا بییا هم ییاری رئیییی الون وروسییای و یییات مربوطیییه لسییت کم یییوتری پرواالهیییا را
ترتین نمایند.
تیییم کم یییوتر کییاران محظییف انیید بییا اسییتفادم اال ت نییالوژی انترنییت) لسییت هرپییرواال راقبییض اال قبییض بییا
تفیییاوت حییید اقیییض  )24سیییاعت بیییه مراجیییع مربیییو االجملیییه کمتییییه هیییای اسیییت باو مییییدان هیییای
سقودی ،بقثه های م ه ومدینه وریاست حج مرکز ایمیض نماید.

 -16اییین تیییم درخییتم کییار سییافت اییین جییدوو پییرواال هییا را ضییم گییزاره تفصیییلی االجریییان پرواالهییا کییه ارقییان
درآن دقیق باشد به ریاست حج مرکز تسلیم می نماید.
 -17تیییم تلصیییق اسییتی ر وگییزاره پرواالهییا درگییزاره باییید بییا ن ییا مثبییت ومنفییی کییار خییود اشییارم نمییودم
ومش الت را برجسته ساخته ورام های حض را پیشنهاد نمائید.

مناس

حن:

هد اساسی ومفهون واققی حج همان ادای مناس ی است که در المان وم ان مخصوص طبق رهنمود هیای شیرعی انجیان میی
پ یرد ،ب یه هرآنچه طی فصوو قبلی ویا بقداً مطرح میگردد ،نه اعماو اصیلی حیج بل یه االمسیتلزمات فیراهم آوری المینیه ادای
فریده حج است که بدون آنها ادای مناسق حج ،یر عملی ونامم ن میباشد.
ولی برای ادا واجرای صحیح مناسق حج عالوم برفراهم آوری المینه هیا وسیهولت هیای الن دیگیر فهیم ودر چگیونگی ادای
مناسق باارکا ن،واجبات ،سنن وآدام آن الن است که تدابیر درستی سنجیدم شود تا فهم ادای مناسق بیرای حجیاج سیهض تیر
وشرایط م بولیت حج شان بیشتر المینه ساالی گردد.
این هد برآوردم نمی شود مگر این ه به این ارتبا تدابیر اتخاذ واقدامات وفقالیت های روی دست گرفته شود که اینیق بیه میوارد اال آن
درذیض پرداخته میشود.

امت اب مرشنیم وماظ یم:
برای انتخام ناظمین ومرشدین شایسته وبادرایت اال جمع خطباء ،ائمه ،علمای جید وکارمندان واجد شرایط والارت در مطاب ت با
مقیار ها ومواصفات وضع شدم ،اجراءت ذیض انجان می پ یرد.
 -1تقین تاریز شروی وختم مرحله ثبت نان کاندید ناظمین واجد شرایط.
 -2باالنگری شرایط ،مقیار ها ومواصفات کاندید ناظمین قابض پ یره وواجد شرایط.
 -3تثبیت فیصدی کتگوری سهم هر بخ اال ائمه وخطمباء رسمی ،علمای جید ،یر رسمی وکارمندان والارت.
 -4تقین پروسیجر ثبت نان برای این ه واجدین شرایط چگونه وبه چه اسام وطبق ارایه کدان اسناد در مراکیز وییا و ییات
مربو ثبت نان گردند.
 -5تقین سهم مقلم ومرشد هر و یت مطابق به سهم اصلی حجاج آن.
 -6نشر اعالن واطالی رسانی قبلی اال طریق رسانه های اطالعات جمقی و،یرم.
 -7ثبت نان و راجستریشن واجدین شرایط در مرکز وو یات کشور طی المان مقینه.
پروس گکینش وامت اب:
انتخام وگزین ناظمین ومرشدین اال جمع کاندیدان ثبت شدم به اسام ارالیابی وامتحان شفا وعمومی به ترتیین ومی یانیزن
ذیض صورت میگیرد.
 -1انتخام هی ت ممتحنه اال جانن م ان والارت برای مرکز وتمان الون های و یتی شامض امتحان.
 -2تقین وتثبیت الون های امتحانی در سطح و یات کشور و مرکز.

 -3مطالبه هی ت ناظر وسهم گیری شان اال تمان ادارات ذیربط در امتحان مرکز وهر الون دیگر.
 -4تقین تاریز ارالیابی وامتحان برای همه الون های که قرار است امتحان در آن ها اخ گردد.
 -5آمادگیهای الن وترتیبات خاص برای اخ امتحان اال قبیض جای مناسن ،تدابیر امنیتی و،یرم.
 -6هم آهنگی میان ادارات ذیربط اال قبیض والیان ومسولین امنیتی والارت ارشاد حج واوقا مربو الون وم امات ذیربط در مرکز.
 -7اطالی اسامی واعالن اال برگزاری امتحان وارالیابی در تاریز مقینه ومحض آن اال سلسله ریاسیت هیای و ییات وفراخیوانی کاندییدان
جهت شمولیت در امتحان الون مربو .
 -8طرح وتهیه سوا ت امتحان تحریری اال جانن م ان والارت بگونه سری ومحرن و،یر قابض دسترم به احیدی بیه البیان هیای پشیتو
ودری.
 -9ارساو لیست کاندید ناظمین ثبت شدم هرو یت به مرکز تا مطابق آن پارچه های سواو وجوام ترتین وارساو گردد.
پارچه های سوا ت االجانن تیم محظف به هرالون مطابق به تقداد شاملین امتحان با درنظرداشیت فیصیدی
 -10بسته بندی ومهرو
هردو البان.
شدم که درحدور هی ت مختلط الون م کور درصحنه امتحان آن ها را بیاال
 -11اعزان هی ت های محظف الون ها با پارچه های مهرو
مینمایند دو روال قبض االتاریز امتحان تا ترتیبات المه با هی ت و یتی الون اتخاذ وارالیابی کاندییدان را قبیض اال امتحیان تحرییری
انجان دهید.
 -12اخ امتحان تحریری شفا با مراقبت وکنتروو جدی در روال مقینه.
 -13تقین ساعات برای حض پارچه ها واعالن آن درصحنه برای شاملین امتحان .
آن توسط هی ت وناظرین الون و یتی وانت او مصسون دوبیارم آن
 -14جمع آوری منظم وبی سرو صدا پارچه ها وبسته بندی ومهر
به مرکز توسط هیسات موظف مرکز.
 -15تقین تیم تحویض گیری پارچه ها اال نزد هی ت های امتحان الون ها وتسلیم گیری پارچه های محفو بسته بندی شدم توسط این
تیم اال نزد هی ت الون ها.
 -16تدابیر اجرای عملیه کتنم توسط تیم خاص محظف .
 -17انتخام کمیته بررسی ونمرم دهی پارچه ها درم ان والارت با کلید جوابات ها.
 -18تحویض دهی عمون پارچه ها به مسحوو کمیته نمرم دهی بقد اال کتینم.
 -19نمرم دهی پارچه ها توسط این کمیته درمدت المان میان  15الی  20یون.
 -20ترتین جدوو نمرات طبق درجات با برای هرو یت وس ردن آن به کمیسیون داخلی تا مطابق کتگوری ها وفیصدی هیای سیهم
کاندید ناظمین موفق را االجمع روی نمرات با و با درنظرداشت کتگوری های سه گانه وتقداد سهم هرو یت انتخام نمایند.
 -21ترتین جدوو نهائی رام یافتگان به ناظمی حجاج هرو یت .
 -22ابالغ نتایج وارساو لست کامیابان هرو یت به و یات شان.

ترتیب و ع آوری اسناد:
 -1مدیریت مناسق حج وکمیته مربو بقد اال نشر وابالغ نتیجه امتحان ناظمین موفق اسناد ذیض مربوطه شان را جمع آوری
های مورد نیاال ،خلص سوانح وبست کاری ووظیفه فقلی کاندید موفق ومواف ت ادارم
وترتین میدارند ت کرم های تابقیت ،ع
مربو برای سفروانجان خدمت طی مدت مورد نیاال).
 -2مدیریت مناسق ناظمین را که پاس ورت مقیاری نداشته باشد جهت اخ پاس ورت با اسناد ضروری به مدیریت اخ پاس ورت

مقرفی میدارد.
 -3مدیریت مناسق مقلومات چند بار اشترا
می ساالد.

یعاویت های آمورشی وتربیتی مناس

وعدن اشترا

هریق اال ناظمین را درحج به عنوانی حاجی ناظم ویا عدو بقثه تثبیت

:

بقد اال اخ امتحان وتثبیت ناظمین حجاج حل ات درسی متقدد درنواحی شهرکابض ودرمرکز تمان و یت کشور ایجاد می گردد
ودرسطح مراکز ولسوالیها هم.
توظیف معل یم:
جهت تدری وتقلیم مناسق حج وامور مربو به سفرحج مقلمین کامیام درحل ات درسی که نزدیق ساحه شان است محظیف
می گردند تا طبق پروگران وپالن ونصام تقلیمی ریاست حج فرضی پروسه آمواله حجاج را پی برند.
مصاب ومواد درسی:
ریاست حج فرضی االسلسله بخ مناسق خوی نصام تقلیمی ومواد درسی الن را دراختیار حل ات درسیی و علمیای محظیف
قرار میدهد تا مطابق آن پروگران های خود را به پی برند که حفن الصحه در نصام که توسیط دکتیوران محظیف پیی بیردم
) میواد
میشود ،مواد درسی شامض بخ نظری وعملی بشموو کقبه تمثیلی ،سی دی ها تصویری نیز شامض میباشید میادم
کتام رهنمائی حج دربخ ادای مناسق ،ادعیه ،اخالخ ومقاشرت ،ضرورت های سفر ،ممنوعات ،طرخ الندگانی واستفادم اال آنچه
به آن سروکار دارند و،یرم مطالن مهم وضروری.
معریی حجا :
هریق حاجی به اسام س ونت وبود وباه به نزدیق ترین مرکز تقلیمی محض بود وباه ویا کاره مقرفی میشود تا درپروگران
های آموالشی حج سهم بگیرد ودرآخیر تصدیق نامه مرکز را بدست آورد.
مظارت وکنترود:
کمیته مناسق حج جریان فقالیت ودرم ناظمین را درحل ات ومراکز مت کرم در مرکز همه روالم نظارت وبررسی نمودم وحدیور
و،یام ناظمین محظف را پیگیری می نماید ودرو یات روسای و یتی وپرسونض مربوطه شان محظف این کار هستند.
تنظیر درپروار:
طبق پالن مرتبه حین انت ا ت حجاج به حرمین شریفین درهرگرو  )45نفری حجاج یق ناظم محظف ومقرفیی میگیردد تیا
درهرقدن با حجاج مربو خوی بودم وپروسه خدمت ،رهنمائی وتقلیم حجاج مربو را تا آخیر سفر به پی برد وطبیق یحیه
وظایف اجراء خدمت نماید.

یعاویت های گرم درعرص تنظیر پروارهای حجا :
،ر فراهم آوری تسیهالت وعرضه خدمات مقیاری به عاالمین بیت اهلل شریف کمیته متش ض اال افراد دارای تجیارم واندوختیه
های الن درعرصه تنظیم پرواالهای حجاج درمجتمقات الون های پرواالی واالجمله در مرکز ایجاد میگردد کیه خیدمات واجیراات
ذیض را انجان میدهند.

ایجاد ک یت های کاری غرض پیش رد امور ذیل :
 -1است باو اال ورود حجاج بداخض مجتمقات وخروج ایشان اال مجتمع حین برگشت اال بیت اهلل شریف وعزیمت بطر مناالو
 -2تنظیم تا ر ،اطاخ های خوام ورسیدم گی به امور مقیشتی حجاج حین اقامت درمجتمقات.
 -3انت او پاس ورت ،ت ت وکارت های مخصوص حجاج ونگهداری آن الی المان توالیع.
 -4استحداری حجاج وتحویض دهی اسناد سفر.
 -5تلصیق استی ر عمارم ها درپاس ورت وتوالیع دستبند هوشمند.
 -6ترتین جداوو پرواالی برویت اس یجوو ارائه شدم شرکت انت او دهندم وارساو آن اال طریق پست ال ترونی ی به جهیات
ذیربط میدان هوایی جدم -بقثه م ه م رمه -فری بقثه مدینه منورم).
 -7تطبیق واکسین های مننجیت وانفلونزای موسمی درهم اری با تیم موظف واکسیناتوران والارت محترن صحت عامه.
 -8ایجاد کلینیق صحی به منظور جلوگیری اال مریم شدن احتمالی حجاج حین اقامت درمجتمقات به هم اری دکتیوران
موظف والارت محترن صحت عامه.
آن درباالگشیت
 -9تنظیم حجاج درب های تدار دیدم شدم ،ر انت او حجاج االمجتمقات به میادین هوایی وبیرع
االمیادین به مجتمقات.
-10حفن ومراقبت اال سیستم آم وبرخ واجرای پاکاری ونظافت اطاقهای خوام ،مسیاجدالنانه ومردانیه ،تا رهیا ،تشینام هیا
وصحن حویلی مجتمقات.
-11طبز وتوالیع طقان سه وقته حجاج حین اقامت درمجتمقات .
-12رهنمائی حجاج اناثیه وتوالیع چادر مخصوص به آن ها.

استق اد حجا حیم عکی ت ب بیت اهلل شریف ودربارگشت ب کشور بعن ار ادای یریض :
به منظور رهنمائی ،سوخ وادارم حجاج محترن درمیادین هوایی چهارالون پرواالی کشور) کمیته تحت نان اسیت بالیه همیه سیاله
ایجاد وتوظیف میگردد که فقالیت ها ایشان پیرامون اجرای خدمات وفقالیت های ذیض برنامه ریزی میگردد.
 -1رهنمائی حجاج درداخض ترمینض ومسیر انت او به طیارم.
 -2مساعدت وهم اری درمحض تحویلی دهی بگاژ وتحویض گیری.
 -3مالحظه منوفست پرواالی حجاج وتسلیم گیری یق کاپی آن اال نمایندم گان محظف شرکت هوایی انت او دهندم بمنظور
تصفیه حسابات فی مابین شرکت ووالارت.
 -4رهنمائی حجاج به قوانین ودستورالقمض های قوانین ناف م داخض میادین هوایی کشور.

-5
-6
-7
-8

رهنمائی حجاج درصورت مبتال شدن بیماری های احتمالی به کلینیق های صحی که به هم اری والارت محترن صحت
عامه درمیادین هوایی افراال شدم است.
جلوگیری اال تنظیم اشخاص دارای ویزم مجامله درپرواالهای عادی حجاج.
ارائه ارقان دقیق اال تقداد حجاج شامض پرواال -ناظمین واعدای بقثه.
ارائه گزاره اال پرواالهای انجان یافته شرکت هوایی انت او دهندم درختم فیز اوو ودون به جهات ذیربط.

مییردان والنییان مسییلمان کییه رهسیی ار بیییت اهلل شییریف وامییاکن م دسییه میشییوند االتطبیییق
اییین پالیسییی نفییع میبرنیید ،تییامین انتظییان بهتییر درپروسییه حییج والیییارت ،اال اجییرای اییین
پالیسی ناشی می شود که برای همه حجاج تسهیالت را ببار میاورد.
والارتهیییایی چیییون هوانیییوردی مل یییی ،صیییحت عامیییه ،مالییییه ،مقیییار  ،ریاسیییت عمیییومی
م اطب پاوی ی
امنیییت ملییی ،ادارم ارگانهییای محلییی ووالیییان هییم اجییراات پیشییبینی شییدم ،دراییین سییند،
برخییی بنوبییه خییود مفیییدیت ومییحثریتی را بییرای نهییاد هییای دولتییی فییوخ الیی کر میرسییاند،
بنییاً تقییداد وبخیی هییای فییوخ مخاطبییان پالیسییی را تشیی یض میدهنیید الیییرا عییالوم براین ییه
اجیییرا کننیییدم گیییان پالیسیییی میباشییید مسیییتفید شیییوندم گیییان پالیسیییی نییییز بیییه حسیییام
میایند.
اسیییتراتیری( عبیییارت اال برنامیییه واحییید وکیییاملی اسیییت کیییه برمبنیییای آن نییییض بیییه اهیییدا
اساسی ساالمان تقین میگردد.
پالیسیییی ( پالیسیییی ییییق پیییالن محتاطانیییهء اجیییراات اسیییت درجهیییت رهنمیییود تصیییامیم
ودسیییتیابی بیییه نتیییایج مق یییوو ومنط یییی ایییین اصیییطالح میییی توانییید درسییی تور دولتیییی ،
سیی تور خصوصییی مییورد اسییتفادم قییرار گیییرد فییرامین اجرایییی ریاسییت جمهییوری وقواعیید
نظم پارلمانی نمونه های پالیسی میباشد.
تعریفات واصطالحات حیییج( ادای مناسیییق مخصیییوص ،درالمیییان وم یییان خیییاص اسیییت کیییه برشیییخص م لیییف،
دارای اسیییتطاعت میییالی وتوانیییایی بیییدنی انجیییان آن ،درتمیییان عمیییر مطیییابق اح یییان شیییریقت
یق بار فر میباشد.
نییاظم( شییخص مسییل ی وخبیییر بییه امییر م ییان ،م لییف بییه آمییواله ورهنمییایی حجییاج اسییت
تا مناسق حج را به درستی انجان دهند.
کمیتیییه ( گروپیییی اال افیییراد ،کیییه مقمیییو ً االطیییر اشیییخاص بیییا تجربیییه ادارم تشییی یض
میگردد ،تا به ارتبا ادارم بقدی امور را اجرا وتحت بررسی قراردهد.

استناد به آیات قرآن مجید واحادیا رسوو اهلل"ص"
وامب قامو پاوی ی

االپیییوو عیییاالمین بییییت اهلل الحیییران کیییه قصییید ادای فریدیییه حیییج را دارنییید هزینیییه میگیییردد
ومیییدیریت امیییور میییالی واداری آن االسیییوی والارت ارشیییاد ،حیییج واوقیییا جمهیییوری اسیییالمی
اف انستان تامین می شود.

منابع وت ویل پاوی ی

تحلیل م ل ی
ت نی ی وپروس
طرح وبررسی پاوی ی

تمییان مصییار اییین پالیسییی را والارت ارشییاد ،حییج واوقییا – االپییوو خییود مت اضیییان وبییه
هم ییییاری وهمییییاهنگی دیگییییر والارت هییییا همچییییون والارت محتییییرن امورخارجییییه – والارت
محتیییرن مالییییه – والارت محتیییرن عدلییییه – والارت محتیییرن امیییور داخلیییه – والارت محتیییرن
ترانسیییی ورت – والارت محتییییرن اطالعییییات وفرهنییییم – والارت محتییییرن صییییحت عامییییه –
ریاسیییت محتیییرن عمیییومی امنییییت ملیییی – ادارم هوانیییوردی مل یییی – ودیگیییر ارگانهیییای
ذیربط صورت و به انجان می رساند.

کنترود ومنیریت
پاوی ی

تاثیرات احت اوی
منفی پاوی ی

در امیییر تح یییق وتطبییییق ایییین پالیسیییی ن ییی کلییییدی واساسیییی را والارت ارشیییاد ،حیییج
واوقییا بییه عهییدم خواهنیید داشییت ودیگییر والارت خانییه هییا ونهییاد هییای ذکییر شییدم ن یی
شییان بحیییا مسییاعد یییاری رسییان خواهنیید بییود وسییهم خییوی را طبییق قییانون وت اضییای
والارت ارشیییاد ،حیییج واوقیییا هم یییاری الن نمیییودم واقیییدامات میییورد نییییاال را روی دسیییت
خواهند گرفته وبه منصه تطبیق قرار خواهند داد.
رهبیییری والارت ارشیییاد ،حیییج واوقیییا اال ایجیییاد هرگونیییه موانیییع وتقلیییض در رام تح یییق ایییین
پالیسی به شورای والیران گزاره خواهد داد.

احتماو حواد ناگوار مثض س و طیارم وشهید شدن حجاج.
احتمیییاو ورود بقدیییی افیییراد دالد ،کیسیییه بیییر وفرصیییت طلییین درلبیییام حیییاجی بیییه کشیییور
عربستان ولطمه وارد شدن به حیثیت ملت ما.
احتمیییاو وفیییات بقدیییی حجیییاج بیییه سیییبن االدحیییان وامیییرا وبیییائی انت یییاو آن توسیییط
حجاج به کشور.
اظهیییار شییی ایات بقدیییی حجیییاج االنیییاظمین ورهبیییری بقثیییه والارت محتیییرن ارشیییاد ،حیییج
واوقا بنا به عدن در وفهم کامض االم لق بودن پروسه حج فرضی.

