
  

  

  

  

  1394حج تمتع سالبه درباره پذیرش دارندگان اولویت تشرف  گلستان حج و زیارت مدیریتاطالعیه 

  

حج درذیرش متقاضیان داراي اولویت تشرف پامکان انجام شدههاي ریزيبرنامهبراساس  خداوند متعال وبه لطف باعنایت 

با مطالعه دقیق مطالب  شودتقاضا میاز افراد واجد شرایط  لذا ؛هاي منتخب فراهم گردیده استدرکاروان 1394تمتع سال 

  :ندالزم معمول داراقدام  ،ذیل

مشمولین تشرف:-الف 

گذاري ملی ودیعهدریکی از شعب بانک51/12/1384که تا تاریخالحساب حج تمتع گذاري علیض ودیعهوکلیه دارندگان قب

  :دینمشمول تشرف بوده و می بایست به شرح ذیل اقدام نما اندنموده

بهنام مستقیماً جهت ثبتتوانند می،ریالی تا تاریخ فوق الذکر 000/000/10الحساب حج تمتع گذاري علیدارندگان قبوض ودیعه-1

نمایند. مراجعههاکاروان

و  000/250و  000/200و  000/180مبالغ با  1363و  1360هاي نامی سالاسناد ثبت آن دسته از متقاضیانی که-2

مراجعه به دفتر حج و زیارت استان مربوطه براي تبدیل سند خود  قبالً بابایست باشند میریالی را دارا می 000/270

و استفاده از تسهیالت مربوطه اقدام وپس از دریافت قبض جدید از شعبه بانک  000/000/10گذاري به قبض ودیعه

  نمایند.اقدام نامبراي ثبت سوي حج و زیارت استانمعرفی شده از 

به یکی از نامثبتاز قبلبایست می 31/1/1378منتهی بهو 1377ریالی مربوط به سال 000/000/8اسناددارندگان -3

 نسبت به تبدیل قبضیریال 000/000/3استفاده از تسهیالت و یارانه مربوطه  با ومراجعه ملی بانکشعب 

ریالی اقدام نمایند. 000/000/10خود به قبض  گذاريودیعه

 ملیبانک یکی از شعب به نامثبتازقبل باید  29/12/1378تا  1/2/1378تاریخریالی از 000/000/8اسناددارندگان -4

ریالی اقدام نمایند. 000/000/10گذاري و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبدیل سند خود به ودیعهمراجعه

مشرف  ولیکنهاي گذشته در کاروان پذیرش شده که در سال تشرف واجدشرایطافراد کلیه -5

هاي سازمان ابتدا به دفتر حج و زیارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل بایست(بستانکاران سازمان)میاندنگردیده

و اقدام مربوطه ملی وفق ضوابط از طریق مراجعه به شعب بانک خودگذاري ودیعهنسبت به پایدار نمودن قبض 

گذاري گونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعهبدیهی است این نام مراجعه نمایند.سپس به مدیرکاروان جهت ثبت

شماره قبض درج و با ذکر سابقه صورت مکانیزه توسط سیستم بانکی بهظهرنویسی آن  و جدیدریالی 000/000/10

.نام را خواهند داشتثبتامکان شعبهبه مهر و ممهور نمودن آن اولیه 
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زمان پذیرش متقاضیان داراي اولویت تشرف در کاروانها از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1393/11/4  ب-

خواهد بود.

استان  حج و زیارت مدیریتهاي استان تکمیل نگردد،ظرفیت کاروان (یک هفته)چنانچه در زمان تعیین شده-1تذکر مهم

گردد دارندگان قبوض داراي اولویت حتماً در مدت کید میأعمل خواهد آورد. لذا ته دعوت ب هاي بعدياز اولویت گلستان

  ها مراجعه نمایند.مقرر به کاروان

نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان:- ج

زمان هاي مجاز(در متقاضیان اعزام به حج تمتع عالوه بر مراجعه حضوري به کاروانهاي گذشته مانند سالنیز در سالجاري 

صورت هبهر کارواننام ثبتدرصدي50ظرفیت از با مراجعه به نشانی اینترنتی ذیل درصورت تمایل توانند می،مقرر)

مبادرت و محل سکونت خود) شهر/ شهرستان(در کارواناولیه نامنسبت به انجام ثبتاستفاده نموده و غیرحضوري 

که حاوي تذکرات و نام هاي مربوطه نسبت به اخذ کد رهگیري و رسید ثبتسپس در مهلت مقرر با مراجعه به کاروان

  .دنگذاري خود را به مدیر کاروان تحویل دهو اصل قبض ودیعهودهست اقدام نما نکات ضروري

.haj.ir94http://haj  

:مدارك مورد نیاز براي نامنویسی در کاروان  -د

  .این اطالعیه"الف"مطابق بند گذاري حج تمتع اصل و کپی قبض ودیعه  –

  .اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن –

  .اصل و کپی کارت ملی یا شماره تاییدشده آن  –

  شد.نام توسط مدیرکاروان به متقاضی اعالم خواهد نیاز ازقبیل گذرنامه معتبر و عکس پس از ثبتتوجه: سایر مدارك مورد

  

هزینه تشرف:   -ذ

اطالعیه این که مبلغ قطعی آن در  میباشدهزینه قطعی سفر هر کاروان بر مبناي مخارج ارزي و ریالی براي هر زائر محاسبه 

ملی به صورت ازینرو از آنجایی که ودیعه اولیه دریافت شده توسط بانک ه است.استانی براي هر کاروان درج شد

که نی گردیدهیپیش ب اي هزینه سفر بصورت دو مرحلهبمنظور رفاه حال زائرین واریزمابه التفاوت الحساب بوده، علی

متقاضی تحویل به را  "1394ویژه حج تمتع سال "هزینه سفر مرحله اول نام برگه واریزهنگام ثبتمدیران کاروان 

ملی با مراجعه به یکی از شعب بانک  (آن بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریززائرین محترم می مینمایند .

  اقدام نمایند. ایران)

( که برحسب هزینه سفر هر کاروان  متفاوت میباشد) حدودا  درمابه التفاوت سفرواریز مرحله دوم است برگه  بدیهی

تاکید میگردد زائرین با پیش بینی الزم نسبت به دریافت و واریز بموقع آن  .خواهد بود 9413نیمه دوم فروردین ماه 

  اقدام نمایند.

کاري سه نفر از افراد برگزیده از سوي زائرین که در اولین جلسه فکري و هممدیر کاروان موظف است با هم: توضیح

احرام و سایر موارد ازقبیل نحوه  شوند درخصوص تهیه ملزومات شخصی زائرین نظیر ساك، لباسآموزشی انتخاب می
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عهده سه ها برگونه هزینهانتقال به فرودگاه که به هزینه زائرین خواهد بود تمهیدات الزم را فراهم نماید. نظارت بر این

  بدیهی است هزینه هاي مربوطه متعاقبا از سوي مدیران کاروان اعالم خواهد شد. نفر مذکور خواهد بود.

  زمتذکرات ضروري و ال

نزد خود  آنرا ،آن ضمن مطالعه مندرجات از مدیر کاروان دریافت و را  رسید مربوطه بایدنویسی متقاضیان پس از نام-1

  نمایند. نگهداري

آدرس و شماره جدید تلفن باید  در بانک تغییر کرده باشد، اولیه نامچنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت-2

  .گرددنام به مدیرکاروان اعالم هنگام ثبت

و مراکز پزشک التفاوت هزینه سفر و نیز مراجعه به نسبت به پرداخت مابهزمان مقرر بایست درمیمتقاضیان محترم–3

. بدیهی است اقدام نمایند)ات و آزمایشات مربوطهمعاینجهت انجام (گرددپزشکی که از سوي مدیرکاروان معرفی می

مدیر کاروان اجازه خواهد داشت نسبت به جایگزینی وي از دیگر متقاضیان خصوص، در اینخیر متقاضی أدرصورت ت

  واجد شرایط اقدام نماید.

  

گذرنامه:  -ر

از گذرنامه بین المللی انفرادي استفاده  حج تمتع جهت تشرف بهکه مطابق قوانین کشور عربستان سعوديبا توجه به این    

اکنون نسبت به اخذ المللی از همگذرنامه بین نداشتنمتقاضیان واجدشرایط در صورت الزم است رواز این،خواهد شد

 بایدنیز اشندبمی 29/12/1394داراي گذرنامه با تاریخ اعتبار کمتر  متقاضیانی کهنمایند. ضمنًااقدام گذرنامه جدید

هاي همانند سالکه رساند به اطالع متقاضیان محترم می اقدام نمایند؛ ضمنًاٌ خود گذرنامهتمدید و یا تعویض نسبت به 

در 10دفاتر پلیس +  امور مربوط به گذرنامه حجاج از طریق،ادارات گذرنامه ناجاتعامل و همکاري مجدانه با گذشته 

، 1394ماهتا دهه سوم خرداد بایست حداکثر محترم می زائریناینروازترین زمان ممکن قابل انجام خواهد بودکوتاه

  .نمایندبرا به مدیر کاروان  دگذرنامه خوبینی تحویل پیش

  

ان:رنحوه دریافت وجه قربانی  زائ  -ز

پس از توافق با بانک توسعه اسالمی در عربستان و نهایی شدن وجه قربانی، مراتب از طریق کاروان به اطالع زائرین  

  خواهد رسید تا نسبت به واریز آن به حسابی که از طرف مدیر کاروان به آنان اعالم خواهد شد اقدام نمایند.

نقل و انتقال اسناد:  - س

گذاري خود را به احدي از که قبالً با اخذ مجوز سازمان و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قبض ودیعهآن دسته از افرادي

 با قبالً بایستمیاست گذاري به نام انتقال دهنده باقیاند لیکن همچنان قبض ودیعهبستگان درجه اول خود واگذار نموده

از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه نموده تا اطالعات آنان در سیستم جامع نقل و  در دست داشتن اسناد مربوطه به یکی

ملی گذاري به نام فرد انتقال گیرنده (احدي از بستگان درجه اول) به بانکانتقال درج و سپس براي تغییر قبض ودیعه

د انتقال گیرنده فراهم نخواهد فر نام برايالذکر امکان ثبتگردد درصورت عدم طی مراحل فوقمراجعه نمایند. تاکید می
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توانند شخصاً به دفاتر گذاري داراي اولویت براي اطالع از ضوابط نقل و انتقال میضمناً دارندگان قبوض ودیعهشد؛ 

  زیارتی مراجعه نمایند.

شرایط تشرف مشمولین وظیفه، نظامیان، مقامات و مدیران دستگاه هاي دولتی:  - ش

، نیروهاي نظامی و انتظامی تابع مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آن دسته از شرایط خروج از کشور مشمولین

مقامات و مدیران دستگاه هاي اجرایی و نیز فرمانداران و بخشداران که قبالً به حج تمتع مشرف شده اند تابع مفاد 

  دبیر محترم هیأت دولت خواهد بود. 4/10/84مورخ  61689/481بخشنامه شماره 

:با اسکان زائرین انجام شده استل در رابطه اقدامات ذی  -ص

و دهی وزارت حج عربستان سامان مقرراتبراساس حجاج امور از جمله مسکن  بسیاري ازدر حج تمتع با توجه به اینکه -1

روبروست  ییهابا محدودیتها ظرفیت تقسیمها و یا سازمان حج و زیارت براي انتخاب هتلو  شودمیبه اجرا گذاشته 

و در مکه  5/4را مدینه منورهاسکان حجاج در  متراژ سرانهکه مقررات وزارت حج عربستان سعودي با توجه به لذا

، نسبت به تامین محل اسکان حجاج اقدام نمودهتعیین  با احتساب فضاي خدماتی در ساختمان و هتل متر مربع 4مکرمه 

  .گردیده است

هاي منطقه مرکزي مدینه منوره و در هتل زائرین گرامی %95حدود امکان اسکان  با تالش بسیارنیز آیندهسالحج در -2

با  زائرین در مکه مکرمه با عنایت به اینکه شرایط اسکان لیکن.ه استدینزدیک به حرم شریف نبوي (ص)فراهم گرد

و درخواست بهتر شرایط باامکانات اقامتی  گذشته از هاين سالیتوجه به استقبال زائرباو باشدمدینه متفاوت می

سازمان در جهت تامین درصد بیشتري هتل با شرایط و امکانات بهتر اقدام  نایدر مکه مکرمه افزایش کیفیت بیشتر 

هاي حج گذشته اسکان خواهند یافت و براي تشرف ها و هتلن در ساختمانیلیکن بخش عمده اي از زائر ه استنمود

هاي اطراف حرم تردد می کنند؛ ص زائران ایرانی که از مناطق مختلف به ایستگاههاي مخصوبه مسجدالحرام از اتوبوس

  استفاده خواهند نمود.

ه محاسبه و کرمدر مدینه منوره و مکه مساختمان محل اسکان باتوجه بهبا عنایت به مطالب فوق، هزینه مسکن هر زائر -3

، مکان اقامت آنان در هر یک از دو هاي هر کاروانهزینه یکی از دالیل مهم تفاوت  بنابراین تعیین گردیده است.

  شهر مذکور می باشد.

 ....و يمسکن، ایستگاه پروازبهاي ناشی از اختالف قیمت اجاره  هاهاي کاروانتفاوت هزینه گونه که اشاره شدهمان- 4

شود از ابتدا دقت کافی در انتخاب توصیه میها نام در کاروانثبتمحترم  متقاضیانبر این اساس به  رواز این ؛باشدمی

  باشد.ها مقدور نمیدر کاروانزائر جایی دلیل ایجاد مشکالت اجرایی، جابهزیرا به داشته باشندرا کاروان مورد نظر خود 

هاي پروازي تعیین شده کلیه زائرین مدینه اول از ایستگاهدرصورت اخذ مجوزهاي الزم از سوي مبادي ذیربط انشاء ا.... -5

زائرین مدینه دوم همچنین  .هاي پروازي خود بازخواهند گشت از طریق جده به ایستگاهو مستقیماً به مدینه منوره اعزام 

  باز خواهند گشت.مستقیماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدینه خود هاي پروازي ایستگاهنیز از 

  استان گلستان حج و زیارت مدیریت    
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استان گلستان  1394اسامی مدیران حج تمتع 

شماره تلفن آدرس شهرستان ظرفیت مدینه هزینه تشرف
شرکت 

هواپیمائی
مذهب

شماره 

کاروان

نام ونام خانوادگی مدیر 

کاروان
ردیف

32236464
راهیان سید  دفتر زیارتی - الله شانزدهم –خیابان شهداء 

الشهداء
160  گرگان قبل 89089000ریال ایران ایر شیعه 38286 1  عیسی امیرخانی

32233668  

32261630

دفتر  - پاساژ بهارستان طبقه اول سمت راست - آذر  5خیابان 

قائم گلستان زیارتی
گرگان 135 قبل 88379000ریال ایران ایر شیعه 38281 2  موسی مکی

33230551  

33230552

 - گنبدروبروي مرکز ماشینهاي اداري –خیابان شریعتی شرقی 

میقات عارفان دفتر زیارتی
گنبدکاووس 115 قبل ریال 100451000 ایران ایر اهل سنت 38036 عبدالرحیم تیم پرور 3

33388156  

33388157

خیابان خرمشهر، چهارراه دوم، تقاطع موسی بن جعفر جنب 

آسمان سیر میقات گلستان دفتر زیارتی -96پالك 
گنبدکاووس 160 قبل ریال 99031000 ایران ایر اهل سنت 38017 4  ارازمحمد زاهد کلته

33294400
دفتر  - - بهمن 22نمایسجنب  - امام خمینی (ره) جنوبی  ابانیخ

مهاجرگشت گنبد زیارتی
گنبدکاووس 160 قبل ریال 88379000 ایران ایر شیعه 38006 5  حمید ذبیحی

35446642
 زیارتیدفتر -نرسیده به چهار راه دوم ،آخوند احمدي شمالی

احسان سیر قابوس کالله
کالله 115 قبل ریال 100451000 ایران ایر اهل سنت 38031 نورمحمد اوزن دوجی 6

35448725  

35420725  

35441725

دفتر- -ی (ره) جنوبی روبروي بوستان ساحلینیخمخ امام 

محبان والیت زیارتی
115  کالله قبل ریال 100451000 ایران ایر شیعه 38204 عیديمهدي  7

34224146
 زیارتی دفتر- -1مطهر کوچهي قنددیشهخ  ر)ص(قچهارراه بازار 

حنانه گلستان

علی آباد 

  کتول
85 قبل ریال 100451000 ایران ایر شیعه 38200 8  قربان زنگانه

34430756
 بلوار شهید آرخی نرسیده به بیمارستان امام -بندرترکمن

خمینی
بندرترکمن 135 قبل ریال 100451000 ایران ایر اهل سنت 38025 عبدالطیف پرهیز 9

34480566   12خیابان شهید بهشتی نبش بهشت 

قباترکمن زیارتیدفتر  - 
160  بندرترکمن قبل ریال 99741000 ایران ایر اهل سنت 38002 عبدالمجید فیروزي 10

34530284  

34530285

میعاد شرکت زیارتی - ی)مختومقلوحدت ( دانیمی جنوبضلع 

وحدت
آق قال 160 قبل ریال 101161000 ایران ایر اهل سنت 38328 اسماعیل سالق 11

  متعاقبا اعالم خواهد شد.، می باشد  محترم : هزینه تکلیفی داخل ایران( عوارض خروج از کشور، واکسن، ساك، لباس متحدالشکل که بر عهده زائرینتوضیح
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