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مقدمه

عن أبی جعفر (ع) قال :مروا شیعتنا بزیاره قبر الحسین (ع) فإن إتیانه
یزید فی الرزق و یمد فی العمر و یدفع مدافع السوء
امام باقر(ع) فرمود :شیعیان ما را به زیارت امام حسین (ع) امرکنید ،چرا که
زیارت آن حضــــرت روزي را افزون میکند و عمر را طوالنی میگرداند و بالها
و بدیها را دفع میکند.
(تهذیب االحکام/ج/6ص)٤2

ساماندهی اجراي عملیات سفرهاي زیارتی عتبات عالیات عراق از طریق کارگزاران مجاز و
براساس دستورالعملهاي سازمان حج وزیارت صورت میپذیرد .قطعاً بهگزینی نیروي انسانی و
آگاهی آنان نسبت به وظایف محوله ،در کیفیت ارایهي خدمات شایسته به زائران گرامی سهم
بهسزایی دارد .بههمین منظور دفتر راهبري و نظارت بر امور کارگزاران ،در راستاي طرح نوین
عتبات و اعزام هاي استانی با تشکیل کارگروه ویژه اي ،ضمن مطالعهي تمامی متون موجود
در سازمان و همچنین شرکت هاي مجري ،و با بهره گیري از تجارب ارزندهي کارگزاران و با
رویکرد شفاف سازي مسئولیتها به تدوین شرح وظایف مدیر کاروان عتبات عالیات مبادرت
نموده است .الزم است مدیران محترم کاروان ها با مطالعه دقیق و اجراي صحیح و بهموقع ،در
تمام مراحل قبل ،حین و بعد سفر ،وظائف خود را به نحو احسن به انجام رسانند .رجاء واثق
داریم پیشنهادات اصالحی شما عزیزان موجب غناي هرچه بیشتر و رفع اشکاالت احتمالی
خواهد شد.
در پایان از اینکه خداوند متعال این توفیق بزرگ خدمت به زائران عتبات عالیات را نصیب ما
فرمود ،بر آستانش سر کرنش مینهیم و او را سپاس میگوییم و متعهد میشویم که با انگیزه
دوچندان و با تمام توان ،در این سفر معنوي ،در خدمت زائران باشیم و اسباب خشنودي و
رضایت آنها را فراهم آوریم و در نهایت از برکات بیشمار این خدمتگزاري و دعاي خیر حضرات
معصومین (علیهم السالم) بهره مند گردیم.
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آشنایی با طرح نوین عتبات

در راستاي سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی مبنی بر بهره گیري از توان اجرایی بخش
خصوصی در اجراي وظایف محوله ،سازمان حج و زیارت را بر آن داشت تا با توجه به وظیفه اصلی
خود در حوزه زیارت اعتاب مقدسه خارج از کشور ،با فراهم نمودن زیر ساختهاي الزم ،انجام کلیه
امور خدمات زیارتی کشور عراق را به دفاتر خدمات زیارتی توانمند و مشتاق در این حوزه واگذارنماید.
در راستاي نیل به این هدف ،سازمان حج و زیارت با تدوین آئین نامهها و دستورالعملهاي مربوطه،
چارچوب ارائه خدمات زیارتی از قبیل خدمات اسکان ،تغذیه و تدارکات ،حمل و نقل زمینی و هوایی
و ...را تنظیم و در اختیار دفاتر خدمات زیارتی قرارمیدهد.
دفاتر خدمات زیارتی متقاضی که از این پس به عنوان شرکتهاي مجري عتبات شناخته میشوند با
انعقاد قراردادهاي مربوطه در حوزه هاي مختلف و ارائه آن به سازمان حج و زیارت اقدام به ایجاد
بستههاي متنوع زیارتی نموده و زائران بر حسب نوع سلیقه خود نسبت به ثبت نام و اعزام در قالب
کاروانهاي تعریف شده ،اقدام مینمایند.
اجراي عملیات در این طرح کامالً توسط شرکتهاي مجري عتبات صورتپذیرفته و سازمان حج و
زیارت صرفاً نظارت بر حسن انجام تعهدات شرکتهاي مجري عتبات را از طریق دفتر نمایندگی
سازمان در عراق و تعریف واحدهاي ستادي در شهرهاي زیارتی عراق بر عهده خواهدداشت .از اینرو
الزم است کلیه عوامل اعزامی توسط شرکتهاي مجري نسبت به شرح وظایف خود آشنایی داشته و
با بکارگیري حداکثر توان خود ،موجب رضایتی زائرین اعتاب مقدسه باشند.
الزم به ذکر است همزمان با اجراي این طرح ،سازمان حج و زیارت مبادرت به تغییرات کلی و
کوچکسازي در ساختار ستادهاي اجرایی خود نموده به طوري که نیروهاي ستادي در محورهاي
خدماتی (اسکان ،نقل ،تغذیه و تدارکات و )...حذف گردیده و این وظایف از طریق برونسپاري به
شرکت هاي مجري واگذار گردیده است و نمایندگان این شرکت ها موظف به ارایه و پیگیري خدمات
اجرایی میباشند .در این طرح مدیران کاروانهاي عتبات عالیات به عنوان بازوي جدي سازمان حج
و زیارت در راستاي پایش و بررسی میزان و نحوه خدماتدهی شرکتهاي مجري به شمار میآیند.
لذا بایستی این عزیزان راهبري و پیگیري کلیه خدمات ارایه شده توسط شرکتهاي مجري از جمله:
خدمات نقل(فرودگاه مبدا و مقصد ،بین شهري ،درون شهري ،زیارات دوره) ،اسکان ،تغذیه و تدارکات،
پزشکی ،امداد و ...را راساً بعهده گرفته و بر اساس برنامه اعالمی شرکت مجري اقدام نمایند و در
صورت بروز هرگونه نقصان و یا کمبودي با نماینده شرکت مجري تماس گرفته و اقدام به مطالبه
موارد مربوطه نمایند و در صورتی که موارد مطروحه مرتفع نگردید موضوع به واحدهاي ستادي
سازمان منعکس گردد.
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الف) رئوس عملیات اجرایی کاروان عتبات عالیات عراق(با مسوولیت مدیر کاروان)
 -١تشکیل کاروان ،آماده سازي شرایط و ملزومات سفر و انتقال زائران به مرز خروجی کشور(هوایی ـ
زمینی).
 -2حضور در مرز ورودي کشور عراق و انتقال زائران به محل اقامت در شهرهاي مقدس و انجام زیارات.
 -3پیگیري و انجام امور اجرایی و فرهنگی کاروان در شهرهاي محل اقامت.
 -٤آمادهسازي شرایط و انتقال زائران به سایر شهرهاي مقدس و انجام زیارات.

.

 -5آمادهسازي شرایط و انتقال زائران به مرز خروجی کشور عراق جهت بازگشت به کشور.
 -6حضور در مرز ورودي کشور(هوایی ـ زمینی) و انتقال زائران به شهر مبداء.

ب) عناوین اقدامات کاروان عتبات عالیات(با مسوولیت مدیر کاروان)
-١

تمهیدات و آمادگی قبل از تشکیل کاروان.

-2

تشکیل کاروان و ثبت نام زائران.

-3

تهیه مدارك ،اقالم و ملزومات مورد نیاز کاروان قبل از سفر.

-٤

تهیه مدارك ،لیستها و گزارشات فرهنگی و اجرایی کاروان.

-5

برگزاري جلسه آموزشی و راهنمایی زائران.

-6

تمهیدات فرودگاه مبداء و عزیمت کاروان (اعزام هوایی).

-7

تمهیدات فرودگاه مقصد و عزیمت کاروان به هتل (اعزام هوایی).

-8

تمهیدات اوّلین حضور کاروان در شهرهاي مقدّس به ویژه هنگام ورود به هتل و زیارت دستهجمعی.

-9

تمهیدات ایّام حضور کاروان در شهرهاي مقدّس و اقامت در هتل و انجام زیارت.

 -١0تمهیدات الزم براي امور درمانی ،بهداشتی و امداد.
 -١١تمهیدات خروج کاروان از هتل و عزیمت به فرودگاه و یا عزیمت به سایر شهرهاي مقدس.
 -١2تمهیدات عزیمت کاروان به مراقد شریفه سامرّا ،امامزاده سیّدمحمّد و طفالن مسلم (ع).
 -١3تمهیدات حضور در فرودگاه جهت بازگشت به کشور(اعزام هوایی).
 -١٤تمهیدات عزیمت کاروان به پایانه مرزي و بازگشت به کشور (اعزام زمینی).
 -١5تمهیدات شهر مبداء و پایان سفر.
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هـ) شرح فعالیتهای کاروان عتبات عالیات)با مسوولیت مدیر کاروان(

ردیف

شرح فعالیتها

١

مطالعه چگونگی فعالیتهاي کاروان عتبات عالیات و کسب اطالعات و تجربیات از مدیران و اساتید
مجرب در این حوزه.

2

مطالعه آخرین دستورالعملها ،ضوابط و مقررات سازمان و شرکتهاي مجري عتبات.

3

مطالعه آخرین وضعیت شرکت مجري  ،اهداف ،وظایف و مسوولیتهاي آن.

٤

مطالعه آخرین وضعیت شرکتهاي ایرانی و عراقی طرف قرارداد شرکت مجري عتبات در زمینههاي
تامین امنیت ،اسکان زائرین ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان و بیمه (حادثه ،درمان ،بار).

5

مطالعه مراحل اجرایی پیش از اعزام شامل ثبت نام زایران و توجیه آنها نسبت به کل سفر و اقدامات
قبل از سفر و وظایف مدیر در این مراحل.

6

مطالعه آخرین وضعیت مرزها و نحوه تعامل با مرزبانان و اقدامات مورد نیاز در مرزها.

7

مطالعه آخرین وضعیت مراحل خروج از کشور و ورود به کشور عراق و بالعکس و دیگر اقدامات تا
پایان سفر.

8

مطالعه آخرین وضعیت فرمهاي کاربردي ،نحوه تکمیل و تحویل به موقع آنها.

9

مطالعه مجدد جغرافیاي کشور عراق و مطالب مورد نیاز در این خصوص.

١0

مطالعه آخرین وضعیت شهرهاي زیارتی نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١ :تمهیدات و آمادگی قبل از تشکیل کاروان
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ردیف

شرح فعالیتها

١

حضور فعال در دفتر زیارتی به منظور همکاري در زمان ثبت نام ،پذیرش زائران ،تحویل مدارك،
هماهنگی اتوبوس و. ...

2

همکاري با دفتر خدمات زیارتی جهت کنترل مدارك ثبت نام زائران ،انجام پرداختهاي بانکی و
بررسی صحت فرمهاي قرارداد.

3

همکاري با دفتر خدمات زیارتی جهت احراز نسبتهاي محرمیت زائران با یکدیگر براي تنظیم پالن
اتاقها.

٤

شناسایی مهارتها و توانمنديهاي زائران به منظور استفاده بهینه در مواقع نیاز.

5

پاسخگوئی به سواالت و راهنمایی مراجعات تلفنی و حضوري زائرین ثبت نام شده.

6

همکاري در کنترل گذرنامهها از لحاظ اعتبار ،مخدوش نبودن ،و سایر مالحظات الزم طبق مقررات
ابالغی و کنترل صحت اطالعات.

7

همکاري با دفتر زیارتی جهت نصب و تنظیم برچسب پشت گذرنامهها و نوشتن مشخصات زائران
و...

8

پیگیري از دفتر حج و زیارت استان مربوطه براي دریافت پاسخ استعالمات انجام شده تا صدور
حکم در سامانه

9

انتخاب روحانی و یا مداح براي کاروان با هماهنگی مدیر دفتر خدمات زیارتی و بعثه مقام معظم
رهبري و پیگیري صدور حکم نامبردگان.

١0

توجیه معاون آموزشی کاروان(درصورت حضور در کاروان) جهت انجام وظایف محوله طول سفر و
راهنمایی ایشان براي پیگیري صدور حکم معاونت آموزشی در سامانه جامع کارگزاران

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )2 :تشکیل کاروان و ثبت نام زائران
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ردیف

شرح فعالیتها

١

بررسی گذرنامههاي زائران مطابق با آمار زائران اصلی و همراهان به عالوه گذرنامه مدیر و روحانی(یا
مداح) از دفتر .خدمات زیارتی و انجام کنترل هاي الزم

2

تهیه و اخذ پالن هتلهاي محل اقامت از دفتر خدمات زیارتی یا شرکت مجري عتبات عالیات

3

دریافت فرم هاي مربوط به ارزیابی خدمات از دفتر خدمات زیارتی.

٤

دریافت بلیط هواپیما و کنترل تعداد و اسامی زائران (در صورت وجود بلیط هواپیما)

5

دریافت اقالم ویژه زایران از دفتر خدمات زیارتی شامل گردن آویز ،کارت ساك ،برچسب گذرنامه،
ثبت مشخصات کارگزار ،نام و تلفن زائران ،اسامی هتلهاي نجف ،کربال و کاظمین و برنامه سفر و
مدت اقامت در هر یک از شهرهاي زیارتی

6

دریافت لوازم کمک هاي اولیه از دفتر خدمات زیارتی.

7

دریافت عالمت دستی کاروان از دفتر خدمات زیارتی حاوي نام دفتر زیارتی جهت همراه داشتن در
حرکتهاي دستهجمعی کاروان(زیارت دوره ،زیارت مسجد کوفه و سهله و.)...
تهیه تابلوهاي کاغذي حاوي مشخصات دفتر زیارتی ،نام استان و تاریخ اعزام جهت نصب بر روي
شیشه اتوبوس و البی هتل محل استقرار کاروان.
اخذ کارت شناسایی زائرین از دفتر خدمات زیارتی یا شرکت مجري

١0

تهیه تعدادي سیدي سخنرانی و مداحی مناسب براي استفاده در اتوبوس در طی مسیرهاي بین
شهري.
تهیه اقالم لوازم التحریر مانند تعدادي کاغذ سفید ،مقوا  ،نوار چسب ،ماژیک و ...جهت نوشتن
اطالعیهها و سایر موارد ضروري در طی سفر.
الزام شرکت مجري جهت تهیه سیم کارت عراقی و شارژ مورد نیاز قبل از سفر و تحویل آن به مدیر
راهنما.
دریافت مدارك مورد نیاز از شرکت مجري عتبات مانند تنخواه یا حواله هاي غذایی مربوط به
رستورانهاي طرف قرارداد تا مرز( ...اعزام زمینی)

8
9

١١
١2
١3

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )3 :تهیه مدارك ،اقالم و ملزومات مورد نیاز کاروان قبل از سفر
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8

ردیف

شرح فعالیتها

١

تهیه لیست مشخصات اولیه زائران کاروان(تلفن منزل ،تلفن همراه ،تلفن تماس ضروري از بستگان
در ایران) بر اساس فرم شماره ()١

2

تهیه لیست زائرینی که از لحاظ جسمی ،سنی و روحی نیازمند مراقبت بیشتر هستند بر اساس
فرم شماره ()١

3

تهیه لیست مهارتها و توانمندیهاي زائران جهت بهره برداري از آنها در طول سفر بر اساس فرم
شماره ()١

٤

تهیه لیست زائران به تفکیک محارم ،اقوام و آشنایان بر اساس فرم شماره ()2
توضیح :مدیر محترم کاروان با همکاري دفتر خدمات زیارتی می بایست از نسبتهاي محارم اطمینان
کامل حاصل نماید.

5

تهیه لیست گروهبندي زائران بر اساس خویشاوندي ،دوستی و  ...و تعیین سرگروه توانمند جهت
همکاري و کمک در انجام برنامه ها و هماهنگی هاي اجرایی.

6

تهیه و تنظیم اتاقهاي زائران براي هتل محل استقرار در هر یک از شهرهاي زیارتی با عنایت به
محارم ،اقوام و آشنایان بر اساس فرم شماره ()3

7

تهیه و تنظیم لیست چینش زائران در صندلی هاي اتوبوس با عنایت به محارم ،اقوام و آشنایان بر
اساس فرم شماره ()٤
توضیح :حتی االمکان آقایان تنها در صندلیهاي جلویی اتوبوس ،خانواده ها و زوجین دردیفهاي
بعدي ،بانوان تنها در صندلی هاي انتهایی اتوبوس قرار گیرند.

8

دریافت لیست شماره تلفن هاي ضروري(واحدهاي ستادي ایران در عراق ،راننده هاي ایرانی،
رستوران هاي بین راهی ،شرکت مجري عتبات عالیات ،تلفنهاي ضروري عراقی و مرکزي پزشکی...
) ...

9

تهیه و تنظیم برنامه اجرایی و فرهنگی سفر با هماهنگی روحانی یا مداح کاروان.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )٤ :تهیه مدارك ،لیستها و گزارشات فرهنگی و اجرایی کاروان
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9

ردیف
١

شرح فعالیتها
هماهنگی با مدیر دفتر خدمات زیارتی جهت برگزاري یک جلسه آموزشی در مکان مناسب.

معارفه و تذکرات عمومی به زائران در جلسه آموزشی شامل موارد ذیل:
2

آشنا نمودن زائران با نظام تشکیالتی عتبات عالیات و شرکت مجري عتبات و چارچوب اختیارات
مدیر کاروان.

3

اعالم برنامههاي روزانه سفر ،تشریح مباحث بهداشتی ،امنیتی ،رفاهی ،ممنوع الخروجی ،محدودیت
سفر خارجی براي برخی بانوان و نظامیان.
تبعیت و همراهی با مدیر و روحانی یا مداح کاروان در اجراي برنامه هاي جمعی سفر و پرهیز از تک
روي.

5

حضور در زمان مقرر اعالم شده و رعایت نظم در حرکتهاي گروهی و دسته جمعی در طول سفر.

6

آشنایی زائران با مقررات عمومی و جغرافیاي عراق و وضعیت شهرهاي زیارتی و اماکن مقدسه.

7

توضیح شرایط خاص کشور عراق به ویژه اوضاع سیاسی امنیتی حاکم بر این کشور.

8

همکاري با نیروهاي امنیتی و خدماتی مستقر در اطراف حرمها و پرهیز از هرگونه شعارهاي سیاسی
و بحث و جدل.
بیان کمبودها و محدودیتهاي خدماتی ،رفاهی کشور عراق و متناسب ساختن سطح توقعات و
انتظارات زائران با امکانات موجود.
توجیه زائران در خصوص تغییرات احتمالی در برنامه سفر که از باب اضطرار یا مصلحت عمومی اعالم
میشود ،از جمله احتمال تغییر مرز ،تبدیل عزیمت هوایی به زمینی ،عدم تشرف به سامرا ،تغییر
هتل و نظایر آن.
راهنمایی زائران در مورد ارزش دالر یا ریال ایرانی و نرخ تبدیل آن با دینار عراقی.

٤

9
١0
١١
١2

تاکید بر اجتناب از خرید اشیا و کاالهاي حجیم و سنگین ( یادآوري شود حداکثر میزان بار مجاز
براي هر زایر  30کبلوگرم است).

١3

توضیح مواردي که شامل بیمه زائران می شود و قرائت تعهدات بیمه اي.

 ١٤انتخاب یک یا دو نفر از زائران توانمند به عنوان »نماینده زائران« جهت همکاري و کمک در انجام
برنامهها و فعالیت ها.
راهنمایی زائران براي اموري که قبل از سفر می بایست انجام دهند شامل:
پرداخت عوارض خروج از کشور به صورت الکترونیکی توسط زائر از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی
١5
عوارض خروج ازکشور و دقت در درج کد ملی بنام فرد اعزامی.
١6

تاکید بر اخذ کارت واکسن کرونا از سامانه سالمت وزارت بهداشت به آدرس
 https://vcr.salamat.gov.irو نتیجه منفی آزمایش پی سی آر ( )PCRاز مراکز معتبر اعالم
شده توسط وزارت بهداشت در فرودگاه مبداء و مقصد که از زمان اعزام بیش از  72ساعت نگذشته
باشد.

 ١7نصب برچسب مشخصّات و نوشتن نام ،نام خانوادگی ،نام شهرستان ،نام کارگزار و شماره تلفن

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )5 :برگزاري جلسه آموزشی و راهنمایی زائران
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10

روي تمام چمدانها ،ساکها ،دوربین ،موبایل و...
توضیح :اقالم و وسایل جامانده یا پیدا شده که نام و نشان صاحب آن مشخص نشود ،جمعآوري
میگردد و پس از صورت جلسه و سپري شدن مهلت چهار ماهه با تشریفات قانونی جهت توزیع بین
مستمندان تحویل مراجع مربوطه خواهد شد.
تذکرات الزم به زائران بر مراقبتهای شخصی شامل:
١8

رعایت پوشش و شئونات اسالمی در تمامی طول سفر (بویژه خانمها).

١9

لزوم همراه داشتن کارت شناسایی از ابتدا تا انتهاي سفر و بیان آسیب هاي احتمالی عدم استفاده
آن.

20

تاکید بر خودداري از تنها گذاشتن افراد مسن ،کودکان و دختران جوان در اتاق هنگام خروج از هتل
به ویژه عدم رها کردن آنان در راهروها و نقاط خلوت.

2١

راهنمایی زایران به عدم استعالم دخانیات در حرم ها و اماکن زیارتی و رعایت حقوق زایران و توجه
دادن زایران سیگاري به این نکته که مواظب آتش سیگار در اتاق هاي هتل و در داخل اتوبوس باشند
تا خدایی ناکرده منجر به آتش سوزي نشود.

22

راهنمایی زایران نسبت به عدم تحویل موبایل به افراد متفرقه براي شارژ کردن و یا تعویض سیم
کارت و ...

23

راهنمایی زایران مبنی بر خودداري از امانت گذاشتن تلفن همراه ،دوربین و وسایل قیمتی نزد افراد
ناشناس و در هر مکانی به جز امانات هتل و حرم ها.

2٤

مراقبت از وسایل شخصی خود و دقت در جا نماندن انها در اتوبوس ها و هواپیماها

25

مراقب در هنگام انتقال چمدان ها و ساك ها و وسایل شخصی همراه و خودداري از رها نمودن آنها.

26

آشنا نمودن زایران با شیوه هاي سرقت سارقان در کشور عراق به ویژه هنگام خرید از دست فروشان.

27

توصیه به اینکه در طی سفر آب معدنی هاي پلمب شده مصرف نموده و مواد خوراکی فله اي از مغازه
ها خریداري و مصرف ننمایند و تاکید بر عدم خرید از دستفروشان.

راهنمایی زائران برای وسایل و لوازمی که باید همراه خود بیاورند ،شامل:
خودداري از همراه آوردن مدارك و لوازم غیرضرور از قبیل شناسنامه ،کارت ملی ،زیور آالت ،اجناس
28
گران قیمت و اشیاي ممنوعه
 29لوازم شخصی و لباس به تناسب فصل و پودر لباسشویی در صورت نیاز.
 30مواد خوراکی فاسد نشدنی به مقدار مختصر.
داروهاي اختصاصی طبق نظر پزشک معالج و نسخه هاي مربوط براي مصرف ده تا دوازده روز.
3١
(داروها و مدارك در طول سفر در دسترس باشد و از گذاشتن در چمدان خودداري شود(.
 32همراه داشتن پول ایرانی و ارز براي مصارف شخصی برابر مقررات اعالمی.
مخصوص کاظمین :آندسته از گروههایی که پرواز بغداد هستند و شب اول در کاظمین اقامت دارند،
باتوجه به لزوم ماندن چمدانهاي بزرگ در اتوبوس ،به زائران تاکید شود براي اقامت یک شبه در
33
هتل کاظمین لوازم ضروري و لباس راحتی و داروهاي مورد نیاز را حتما در ساك دستی قرار دهند
و همراه خود داشته باشند.
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11

تذکرات الزم به زائران درخصوص حمل و نقل طول سفر ،شامل:
حضور به موقع در زمان و مکان موعود براي حرکت و منصرف تلقی شدن در صورت عدم حضور
3٤
به موقع در ابتداي سفر.
مراقبت از چمدانها ،ساکها و اثاثیه همراه خود در طی سفر و دقت نمایند که در طول سفر وسیلهاي
35
را داخل اتوبوسها جا نگذارند.
36

توجه به مشخصات و رنگ اتوبوس ،تابلوي مشخصات کاروان نصب شده بر اتوبوس و به خاطر
سپردن مشخصات مکان توقف اتوبوس براي سهولت در شناسایی اتوبوس کاروان در توقف گاه.

رعایت شماره صندلی و محل نشستن در اتوبوس بر اساس چیدمان زائران در فرم مربوطه و اعالم
37
شده در ابتداي سفر.
توجه به شماره ثابت چهار رقمی خاص کاروان) رقم الباج (نصب شده روي شیشه اتوبوس هاي
38
عراقی.
خالی گذاشتن صندلیهاي ردیف اول اتوبوس جهت مدیر ،روحانی یا مداح ،راهنماي عراقی و مأمور
39
امنیتی.
تذکرات و توصیه های امنیتی الزم به زائران ،شامل:
حمل ،نگهداري و مصرف موارد مخدر ،داروهاي کدئین دار ،قرص هاي روان گردان ،تنباکو و ناس
 ٤0در کشور عراق ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخورد می شود ،مضافا اینکه وضعیت زندان
هاي عراق بسیار نامناسب است.
از قبول ،دریافت و نگهداري هرگونه بسته ،محموله ،ساك و پاکت جهت تحویل به ایرانیان مقیم
٤١
عراق و یا انتقال به آنسوي مرز و بالعکس باید خودداري گردد.
استفاده از ساك و چمدان محکم و قفل دار براي حمل وسایل و درج نام و نام خانوادگی ،شماره
 ٤2تلفن و نام دفتر زیارتی به صورت واضح روي چمدانها)بانوان از درج شماره تلفن روي ساك اجتناب
نمایند و شماره محارم مرد خود را درج نمایند(
ممنوعیت و خودداري از فیلم برداري و عکس برداري از مراکز و افراد نظامی در مرز و مسیرها و
٤3
سیطره ها ،در طول مدت حضور در عراق
در کشور عراق درگیري فیزیکی از جرم هاي خاص به شمار می آید لذا ضمن پرهیز از هرگونه
٤٤
درگیري ،درصورت بروز حادثه ،باید حتما مراتب از طریق ستاد و مجاري قانونی پیگیري شود.
براي مرتفع نمودن اشکاالت و کمبودها می بایست به مدیر کاروان مراجعه نموده و از مراجعه به
٤5
عوامل بومی هتل خودداري شود.
٤6

در صورت وقوع حوادث تروریستی الزم است به سرعت از محل حادثه دورشده و از عکس برداري
و فیلم برداري اجتناب گردد و از آنجا که انفجارات بعضا پی در پی می باشد حتی المقدور براي
مشاهده ،به محل حادثه نزدیک نشوند و به طور کلی دوري از تجمعات.

سیم کارت عراقی مورد نیاز از مراکز معتبر خریداري شود و به بانوان توصیه شود راسا اقدام به
٤7
خرید سیم کارت ننموده و شماره خود را در اختیار فروشندگان عراقی قرار ندهند.
هنگام خروج از هتل از قفل بودن درها و پنجره هاي اتاق و خاموش بودن وسایل برقی) پنکه،
٤8
بخاري و ( ...اطمینان حاصل شود.
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12

توصیه بر تشرف دسته جمعی به حرم ها و استفاده از مسیرهاي نزدیک و عدم تردد از مسیرهاي
٤9
غیررسمی و پس کوچه ها
پرهیز از ارتباط با افراد ناشناس ،ماموران امنیتی و سایر عوامل عراقی و اجتناب از دادن اطالعات
50
شخصی و خصوصی به آنها
تذکر :الزم است مدیر محترم کاروان ،موضوعات این بخش را در مقاطع مختلف سفر نیز به زائران یادآوري نماید.
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13

شرح فعالیتها

ردیف

انجام هماهنگیهاي الزم با زائران جهت حضور به موقع در فرودگاه جهت عزیمت و اعالم محل قرارکاروان

١

در فرودگاه.

2

انجام هماهنگیهاي الزم جهت انتقال زائران به فرودگاه(مخصوص شهرهاي فاقد ایستگاه پروازي).

3

حضور به موقع در فرودگاه و شناسایی محل استقرار نماینده شرکت مجري جهت مراجعه در مواقع مورد نیاز.

٤

بازبینی و کنترل بلیطها و تحویل آنها به همراه گذرنامه به زائران و مطابقت عکس گذرنامه با زائران و تاکید بر
حفظ و حراست از آنها.
راهنمایی مجدّد زائران نسبت به قوانین و مقررات فرودگاهی و هواپیمایی در ایران و عراق و تشریح مجدّد
عواقب همراه داشتن مواد مخدر و هماهنگی با ماموران نیروي انتظامی در مبادي خروجی کشور در صورت لزوم

5

و اعالم اشیاء ممنوع الورود به هواپیما مانند چاقو ،قیچی ،فندك ،اسپري و ادکلن ،اسباب بازیها و وسایل باطري
خور مانند اسکوتر و دوچرخه برقی و ...

6

معرفی نمایندگان و سرگروههاي انتخاب شده به زائران جهت همکاري و همیاري در اجراي برنامههاي کاروان.

7

تاکید به زائران مبنی بر عدم قبول و دریافت هرگونه بار و بسته از افراد ناشناس و آگاهی دادن از تبعات احتمالی
آن.

8

ارائه شماره تلفن ایرانی و عراقی خود به زائران و راهنمایی آنان جهت ثبت آن در گوشی تلفن همراه.

9

تحویل کارتهاي شناسایی به زائران و تاکید مجدد جهت گردن آویز نمودن و همراه داشتن آن در تمام طول
سفر.

 ١0راهنمایی زائران جهت نصب کارت مشخصات چمدان و تحویل بار و دریافت کارت پرواز.
 ١١حصول اطمینان از عبور کلیه زائران از گیت گذرنامه و عبور مدیر کاروان به عنوان آخرین نفر.
 ١2حصول اطمینان از حضور کلیه زائران و هدایت آنها جهت سوار شدن به هواپیما و جانماندن هیچیک از پرواز.
 ١3بازبینی و کنترل سالن فرودگاه پس از خروج همه زائران و اطمینان از جانماندن وسایل زائران و لوازم زائران.
اعالم اسامی زائران منصرف ،غایب ،ممنوع الخروج و جامانده هاي احتمالی پرواز به نماینده
 ١٤شرکت مجري عتبات و تحویل گذرنامه و سایر مدارك آنها جهت کسر و اصالح آمار زائران
اعزامی و اطالع رسانی به دفتر خدمات زیارتی.
 ١5تماس با نماینده شرکت مجري در فرودگاه مقصد و اعالم برنامه سفر کاروان و انجام هماهنگی الزم

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )6 :تمهیدات فرودگاه مبداء و عزیمت کاروان (اعزام هوایی)
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ردیف

شرح فعالیتها

١

سرکشی به زائران در هواپیما و حصول اطمینان از صحت حال آنان و انجام هماهنگی و ارائه تذکرات
الزم در حد متعارف.

2

رسیدن به فرودگاه مقصد و راهنمایی زائران جهت کنترل مدارك و جانماندن بار و وسایل همراه در
هواپیما

3

راهنمایی زائران جهت ورود به سالن فرودگاه و تشکیل صفهاي منظم مقابل گیتهاي ورودي.

٤

توجیه زائران براي همکاري با نیروها و عوامل اجرایی عراقی در انجام تشریفات فرودگاهی.

5

نظارت بر ورود و خروج زائران و بار آنها در گیتهاي ورودي و خروجی فرودگاه و اطمینان از جانماندن
وسایل زائران.

6

ارتباط با نماینده شرکت مجري و همکاري جهت انجام تشریفات اداري ورود کاروان.

7

اعالم مراتب ممنوع الورودي زایر به دالیلی نظیر کشف مواد مخدر ،تشابه اسمی و دستگیري احتمالی
او به نماینده شرکت مجري و اصالح آمار زایران اعزامی و دیگر اقدامات الزم.

8

دریافت اتوبوس جهت انتقال زائران به هتل و کنترل و پیگیري رفع مشکالت احتمالی آن.
(در صورت عدم حضور اتوبوس و راننده از خروج زایران از سالن تا زمان رسیدن اتوبوس جلوگیري
شود).

9

مشخص نمودن مکان جمع شدن زایران در محل مناسبی از فرودگاه به سرپرستی معاون یا معاون
آموزشی و یا روحانی /مداح و تاکید به جمع شدن دسته جمعی زایران در آن مکان براي حرکت به
سمت توقفگاه اتوبوس ها.

١0

تعیین سرپرست براي هریک از اتوبوس ها (براي کاروان هاي داراي بیش از یک اتوبوس زایر) و اخذ
شماره تلفن همراه سرپرست ها و اعالم تذکرات الزم به وي مبنی بر هماهنگی با مدیر کاروان در
صورت لزوم.

١١

اخذ شماره تلفن همراه راننده اتوبوس و یادداشت شماره پالك آن.

١2

نصب عالمت و تابلوي مشخصات کاروان در جلوي اتوبوس و راهنمایی زائرین نسبت به آن.

١3

انجام هماهنگی الزم با نماینده شرکت مجري و نیروهاي امنیتی عراقی جهت حرکت به سمت هتل
و اطالع از نشانی دقیق هتل

١٤

خروج هماهنگ و دسته جمعی زایران از سالن فرودگاه و هدایت ایشان جهت سوار شدن به اتوبوس
و نظارت بر انتقال بار آنها به صندوق اتوبوسها.

١5

انجام حضور و غیاب و سرشماري زائران قبل از حرکت اتوبوس جهت حصول اطمینان از جانماندن
هیچیک از آنها.

١6

جمع آوري گذرنامههاي زائران در اتوبوس جهت ارائه به هتل محل اسکان.

١7

تنظیم ساعت به وقت محلی و اعالم آن به زائران.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )7 :تمهیدات فرودگاه مقصد و عزیمت کاروان به هتل (اعزام هوایی)
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ردیف

شرح فعالیتها

١

راهنمایی زائران پس از رسیدن به شهر زیارتی جهت جمعآوري وسایل و ملزومات خود و ایجاد
آمادگی جهت پیاده شدن از اتوبوس و اطمینان از جانماندن بار و وسایل همراه خود در اتوبوس.

2

مخصوص کاظمین:راهنمایی زایران پس از رسیدن به محل پیاده شدن اطراف حرم کاظمین در خصوص
اقامت یک شبه در هتل و لزوم ماندن چمدان هاي بزرگ در اتوبوس و صرفا همراه داشتن وسایل
ضروري و داروهاي مورد نیاز.

3

مخصوص کاظمین:
هماهنگی با نماینده شرکت مجري و راهنمایی زایران جهت انتقال دسته جمعی به سمت هتل و
حصول اطمینان از جا نماندن هیچ یک از زایران.

٤

توقف در نزدیکترین مکان به هتل و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن و تجمع در البی.

5

بازدید کامل اتوبوس و صندوقهاي آن و اطمینان از جانماندن وسایل و بار زائران.

6

راهنمایی زائران جهت استماع توصیهها و تذکرات اجرایی مدیر هتل.

7

شمارش گذرنامه ها در حضور مدیر هتل و تحویل آنها به وي به همراه استماره و صورت وضعیت
کاروان در قبال اخذ رسید.

8

راهنمایی زائران جهت استفاده از صندوق امانات هتل و سپردن پول و امانات خود در قبال اخذ رسید.

9

تنظیم ساعت قرار با زائران در البی هتل جهت تشرف به حرم براي زیارت اولیه(با هماهنگی قبلی با
روحانی یا مداح کاروان)

اعالم ساعت پذیرایی هتل و تاکید به زائران جهت حضور به موقع در رستوران ،خصوصا روزهاي جمعه
١0
که نماز جمعه اقامه می گردد.
ارائه توصیههاي الزم جهت آشنایی زائران با امکانات و برنامههاي هتل به منظور استفاده مناسب از
١١
خدمات پیشبینی شده.
یادآوري به زائران در خصوص اینکه راهروها و طبقات هتل بجز اتاقها با دوربین مداربسته کنترل می
١2
شود و الزم است زائران قبل از خروج از اتاق رعایت حجاب کامل داشته باشند.
تقسیم اتاقها بین زائران با عنایت به چیدمان پالن در فرم مربوطه(ممنوعیت تخصیص اتاق تک نفره)
١3
و اعالم شماره اتاق مدیر و روحانی یا مداح کاروان به زائران.
تذکر الزم در خصوص حفظ اموال هتل و دقت در استفاده از آن و لزوم پرداخت خسارت در صورت
١٤
وارد کردن آسیب به آن.
دریافت کارت مشخصات هتل و توزیع آن به همراه کلید و یا کارت اتاقها بین زائران و توصیه به رها
١5
نکردن کلید و یا کارت اتاق ها روي میز استقبال و سپردن آن به مسوول مربوطه.
١6

کنترل دقیق وضعیت اتاقها بعد از اسکان زائران و انعکاس فوري و پیگیري جهت رفع کمبودها و
نارسائیهاي احتمالی از مدیر هتل.

 ١7انعکاس و پیگیري به موقع کمبودها و نارساییها اعم از اسکان ،تغذیه ،حمل و نقل و ...به مدیر هتل

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )8 :تمهیدات اوّلین حضور کاروان در شهرهاي مقدّس به ویژه هنگام ورود به هتل و زیارت
دستهجمعی
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و یا نماینده شرکت مرکزي و در صورت عدم رفع آن ،انعکاس به ستاد.
کسب اطالع از آخرین اخبار ،اطالعات و برنامه هاي ستاد اعم از :اعالم ورود ،زمان برگزاري جلسه
١8
ستاد ،زیارت دوره و  ...از مدیر هتل و یا نماینده شرکت مجري.
 ١9اعالم ورود به ستاد طبق دستورالعمل هاي صادره و حضور در جلسه ستاد راس ساعت مقرر.
فراخوان زائران و حرکت دستهجمعی به سمت حرم و ارائه توضیحات الزم به زائران در خصوص
20
مسیرهاي تردد ،محلدرمانگاههاي ایران ،محل ستاد ایران و...
 2١رسیدن به حرم و برگزاري مراسم توسط روحانی و یا مداح کاروان.
 22راهنمایی زائران جهت تشرف به حرم و چگونگی بازگشت به هتل.
تاکید بر خودداري از تنها گذاشتن افراد مسن و کودکان در اطاق هنگام خروج از هتل و خودداري از
23
رها کردن آنان در راهروها و محیط هتل
 2٤یادآوري به زائران درخصوص ممنوعیت سیگار کشیدن در حرمها و اماکن زیارتی
با توجه به احتمال اسکان زائران سایر کشورها در هتلها توصیه هاي الزم به زائران در خصوص احتمال
 25تداخل برنامه پذیرایی (بوفه باز)،استفاده از آسانسور ،رعایت آداب و برخورد احترام آمیز و جلوگیري
از تنش و ...صورت پذیرد.
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ردیف

شرح فعالیتها

١

نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات و امکانات هتل اعم از آسانسور ،وسایل گرمایشی ،سرمایشی و...

2

نوشتن نام مدیر و روحانی کاروان با ذکر شماره اتاق آنها و الصاق در مکانی مناسب در معرض دید
زائران.

3

حضور در رستوران و همکاري و نظارت بر توزیع صبحانه ،ناهار و شام و حسن اجراي دستورالعملهاي
بهداشتی ،رفاهی و...

٤

کسب اطالع از زمان برگزاري مراسمات مذهبی بعثه مقام معظم رهبري نظیر دعاي کمیل و ندبه ،
سخنرانی و مداحی و هدایت زائران جهت شرکت در آنها

5

کنترل و نظارت مستمر بر حضور زایران در هتل و رفت و آمد آنان جهت پیشگیري از بروز مشکالت
احتمالی فرهنگی ،امنیتی و اخالقی

6

اطالع رسانی زمان هاي تعیین شده براي استفاده از نقل(هتل -حرم  -هتل) و اوقاتی که براي این
کار تعیین شده و انجام هماهنگی الزم با مدیر هتل

7

حضور د البی هتل و در دسترس بودن مدیر براي رفع مشکالت احتمالی و نظارت بر سرویس حمل
و نقل هتل به حرم(در مورد هتل هاي دور دست).

8

راهنمایی زایران در خصوص امکان همراه داشتن موبایل و دوربین به داخل حرم هاي مطهر و همچنین
اماکن زیارتی دیگر و تاکید بر خاموش نمودن موبایل در صورت به امانت گذاشتن نزد قسمت امانت
حرم.

انجام زیارت دوره در نجف اشرف:
9

با توجه به اینکه زیارت مسجد سهله در هنگام ورود و یا خروج از شهر نجف انجام می شود ،به زائران
به ویژه خانمها براي همراه داشتن وسایل شخصی مانند چادر نماز و  ...تذکر الزم داده شود.

هماهنگی با مدیر هتل و یا نماینده شرکت مجري جهت انجام زیارت دوره و دریافت شماره تلفن
١0
راننده براي هماهنگی هاي الزم.
 ١١اعالم برنامه زیارت دوره به زائرین و تعیین روز ،ساعت و محل قرار کاروان جهت عزیمت.
فراخوان زائران در ساعت مقرر در البی هتل ،تهیه لیست حاضرین و راهنمایی آنان جهت سوار شدن
١2
به اتوبوس.
 ١3اخذ اقالم پذیرایی خصوصا چند بسته آب صحه خنک به تعداد مورد نیاز و توزیع آن در اتوبوس.
١٤

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان جهت ارائه توضیحات الزم به زائران در طی زیارت دوره در مسجد
کوفه و یا مسجد سهله

١5

راهنمائی زائران پس از رسیدن به پارکینگ در خصوص مسیر حرکت و محل توقف اتوبوس و چگونگی
بازگشت به پارکینگ در صورت جدا شدن از کاروان.

١6

راهنمایی زائران جهت ورود به مسجد و یا اماکن زیارتی (مساجد کوفه ،سهله ،حنانه و مراقد میثم
تمار و کمیل) و انجام اعمال مستحبّی با ارائه توضیحات توسط روحانی/مداح کاروان.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )9 :تمهیدات ایّام حضور کاروان در شهرهاي مقدّس و اقامت در هتل و انجام زیارت
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١7

فراخوان زائران جهت خروج از مسجد و یا اماکن زیارتی و دریافت وسایل از قسمت امانات.

١8

نظارت بر پراکنده نشدن زائران و راهنمایی آنان جهت عزیمت به پارکینگ و سوار شدن به اتوبوس
و حصول اطمینان از جانماندن آنها.

١9

بازگشت زائران به هتل و راهنمایی آنها جهت پیاده شدن و بازرسی اتوبوس جهت حصول اطمینان
از جانماندن هیچیک از وسایل آنها در اتوبوس.

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامهریزي براي بازدید از سایر اماکن زیارتی نجف اشرف و اعالم
 20به زائران (مقبره شیخ جعفر کاشفالغطا ،مقبره صاحب جواهرالکالم ،مقبره شیخ طوسی ،مقبره صافی
صفا ،منزل حضرت امام خمینی(ره) ،قبرستان وادي السّالم ،مراقد حضرت هود و صالح و)...
هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامهریزي جهت اجراي برنامه حرم شناسی و بازدید زائران از
 2١مراقد علماي مدفون در حرم نظیر مقدس اردبیلی ،عالمه حلی ،شیخ عباس قمی ،شیخ انصاري و ...و
سایر اماکن زیارتی داخل حرم و همچنین اجراي برنامه وداع در شب آخر حضور.
انجام زیارت دوره در کربالی معلی:
22

هماهنگی با مدیر هتل و یا نماینده شرکت مجري جهت انجام زیارت دوره.

23

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامهریزي براي بازدید از اماکن زیارتی کربال و اعالم به زائران
جهت همراهی آنان برابر دستورالعمل ابالغی بعثه مقام معظم رهبري.

2٤

اعالم برنامه زیارت دوره به زائران و تعیین روز ،ساعت و محل قرار کاروان جهت عزیمت.

25

فراخوان زائران در ساعت مقرر در البی هتل ،تهیه لیست حاضرین.

26

یادآوري به زائران براي همراه داشتن آب صحه خنک.

27

هماهنگی اجرایی با روحانی/مداح کاروان جهت ارائه توضیحات الزم به زائران در طی زیارت دوره.

28

راهنمایی زائران در خصوص مسیر حرکت نسبت به هتل محل اقامت و چگونگی بازگشت به هتل در
صورت جدا شدن از کاروان.

29

راهنمایی زائران جهت ورود به مکانهاي زیارتی با ارائه توضیحات توسط روحانی/مداح کاروان.

30

نظارت بر پراکنده نشدن زائران و راهنمایی آنان جهت عزیمت دستهجمعی و حصول اطمینان از
جانماندن هیچیک از آنها در طی مسیر.

3١

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامهریزي جهت اجراي برنامه حرم شناسی و بازدید زائران از
مراقد علماي مدفون و سایر اماکن زیارتی داخل حرم و همچنین اجراي برنامه وداع در شب آخر
حضور.
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19

شرح فعالیتها

ردیف

نظارت بر رفت و آمد زائران و اطالع از وضعیت زائران و در صورت گمشدن احتمالی زائر ،انجام
موارد زیر:
١

کنترل مسیر حرکت زایر از هتل تا حرم و داخل حرم

2

مراجعه به دفتر گمشدگان و مفقودین حرم

3

اطالع رسانی به ستاد

٤

در صورت پیدا نشدن زایر تا زمان خروج از هتل ،کسب تکلیف از ستاد براي ادامه مسیر

5

آشنا نمودن زایران با محل هاي استقرار درمانگاه ها و کلینیک هاي پزشکی

6

تاکید به زایران مبنی بر به همراه داشتن کارت شناسایی در صورت مراجعه به مراکز بهداشت و
درمانی

7

اطالع از دستورالعمل هاي بهداشتی صادره از سوي مرکز پزشکی و سازمان حج و زیارت و اعالم
آن به زایرین براي رعایت مفاد آن

نظارت بر وضعیت صحت و سالمتی زائران و درصورت بیماری زائر ،انجام موارد زیر:
8

همراهی زائر و رساندن او به نزدیک ترین درمانگاه مرکز پزشکی

9

درصورت بد حال بودن زائر و نیاز به آمبوالنس ،اطالع رسانی به ستاد و پیگیري تا حصول نتیجه

 ١0درصورت نیاز به بستري شدن زائر ،ارائه اصل گذرنامه زائر به همراه بیمار
١١
١2

در صورت فوت بیمار در هر یک از مراحل سفر انجام موارد زیر:
اطالع رسانی به ستاد و هماهنگی با ایشان و نماینده شرکت مجري و تحویل مدارك الزم (گذرنامه
و )...

 ١3اطالع رسانی به دفتر زیارتی و حج و زیارت استان و نماینده شرکت مجري و نهایتا خانواده زائر در
ایران و هماهنگی با ایشان درخصوص کسب تکلیف براي محل دفن متوفی
 ١٤انجام مراحل اداري جهت تدفین در محل فوت و یا انجام تشریفات و اقدامات جهت بازگشت به
ایران
در صورت بروز موارد غیرمترقّبه و نیاز به بازگشت اضطراری و انفرادی زائر ،انجام موارد زیر:
١5

طرح موضوع با ستاد و کسب تکلیف

١6

هماهنگی با نماینده شرکت مجري و دریافت بلیط

١7

پیگیري انجام مراحل اداري مربوطه

 ١8تحویل گذرنامه زائر به ستاد (گذرنامه نباید به زایر تحویل داده شود) و هماهنگی جهت انتقال وي
به فرودگاه
انجام امور بیمه اي الزم.
 ١9توضیح :کلیه زائران از  ٤8ساعت قبل از ورود به عراق تا  72ساعت پس از ورود به ایران تحت
پوشش بیمه عمر ،حوادث ،درمان و بار قرار دارند.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١0 :تمهیدات الزم براي امور درمانی ،بهداشتی و امداد

دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران  -شرح فعالیت مدیر کاروان عتبات عالیات عراق

20

ردیف

شرح فعالیتها

١

هماهنگی با مدیر هتل براي اعالم زمان خروج از هتل و انتقال زائران.

2

اطالع از زمان انجام تست  PCRقبل از خروج کاروان از عراق و اعالم به زایرین و هماهنگی امور
مربوطه

3

راهنمایی زائران جهت انجام زیارت وداع و تنظیم چمدانها و ساکهاي خود و قراردادن آن در قسمتی
از البی هتل در شب آخرحضور.

٤

اعالم زمان تحویل کلید و یا کارت اتاق و تاکید بر حضور به موقع در البی جهت خروج از هتل.

5

هماهنگی قبلی جهت اخذ بسته غذایی زائران براي زمان خروج از هتل (درصورتیکه در برنامه سفر
هست) و سرد نمودن آب یا آب میوه.

6

اعالم ساعت انتقال چمدانها و ساکها به البی با هماهنگی مدیر هتل و راهنمایی زائران جهت همراه
داشتن لوازم و داروهاي ضروري در کیف دستی.

7

فراخوان زائران جهت حضور به موقع در البی هتل.

8

دریافت کلید یا کارت اتاقها و تحویل آن به مدیر هتل.

9

دریافت گذرنامه هاي زائران و کنترل صحّت و شمارش دقیق آنها.

 ١0بازدید دقیق اتاقها جهت جا نماندن زائر و وسایل آنان.
 ١١راهنمایی زائران جهت دریافت پول و اشیاء قیمتی خود از صندوق امانات هتل.
 ١2دریافت تغذیه احتمالی زائران و انتقال به اتوبوس.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١١ :تمهیدات خروج کاروان از هتل و عزیمت به فرودگاه و یا عزیمت به سایر شهرهاي مقدس
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ردیف

شرح فعالیتها

١

آشنایی با مامور امنیتی و هماهنگی امور همراهی وي با اتوبوس در هنگام عزیمت به مراقد شریفه.

2

برنامهریزي و هماهنگی اجرایی با روحانی/مداح کاروان جهت زیارت مراقد شریفه سامرا ،سیدمحمد
و طفالن مسلم علیهمالسّالم( .درصورت وجود در برنامه سفر اعالمی شرکت مجري)

3

جلوگیري از ورود متکدیان و افراد دست فروش به درون اتوبوس با همکاري نیروي امنیتی و در
صورت ورود ،انجام تدبیر الزم براي پیشگیري از هرگونه درگیري و تنش با زائران

٤

عزیمت کاروان و رسیدن به پارکینگ اتوبوسها در نزدیکی حرم و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن
از اتوبوس و عدم همراه آوردن وسایل غیرضرور.

5

راهنمایی زائران در خصوص مسیر منتهی به حرم و بازگشت به پارکینگ و محل استقرار اتوبوس.

6

ر اهنمایی زائران جهت عدم توجه به دستفروشهاي طی مسیر و عدم خرید اجناس براي پیشگیري
از بروز مشکالت حاشیهاي و اتالف وقت.

7

عزیمت دستهجمعی به سمت حرم و راهنمایی زائران جهت تجدید وضو و تجمع مقابل تابلوي کاروان
با ارائه توضیحات الزم توسط روحانی(مداح) کاروان.

8

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و اعالم ساعت و محل قرار زائران جهت بازگشت به پارکینگ و
ادامه مسیر.

9
١0

هماهنگی با روحانی/مداح کاروان و اعالم محل قرار زائران در داخل حرم با ارائه توضیحات توسط
روحانی(مداح).
عزیمت به داخل حرم و برگزاري مراسم و راهنمایی زائران جهت زیارت مکانهاي خاص و خروج از
حرم.
مخصوص امامزاده سیدمحمد:

 ١١هماهنگی اجرایی با نماینده شرکت مجري در خصوص اخذ ناهار و اقالم پذیرایی
حضور در محل قرار زائران و حصول اطمینان از حضور همه زائران و راهنمایی آنان جهت عزیمت به
١2
پارکینگ و سوار شدن به اتوبوس.
 ١3حصول اطمینان از حضور همه زائران در اتوبوس و جانماندن هیچیک از آنان.
 ١٤هماهنگی با زائران و تنظیم قرار بعد از زیارت جهت صرف ناهار(در محوطه امام زاده و یا داخل اتوبوس

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١2 :تمهیدات عزیمت کاروان به مراقد شریفه سامرّا ،امامزاده سیّدمحمّد و طفالن مسلم (ع)
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22

شرح فعالیتها

ردیف
١

اخذ آخرین اطالعات پروازي از نماینده شرکت مجري

2

اطالع رسانی به زائران جهت حضور به موقع در البی هتل براي عزیمت.

3

اطالع از زمان انتقال بار و راهنمایی زائران جهت آماده سازي آن قبل از موعد مقرر.

٤

کسب اطالع از استقرار اتوبوس در نزدیکترین مکان به هتل و راهنمایی زائران جهت انتقال بار و
وسایل همراه به اتوبوس.

5

حصول اطمینان از سوار شدن همه زائرانبه اتوبوس و حضور و غیاب و شمارش آنان.

6

حرکت به سمت فرودگاه با هماهنگی نماینده شرکت مجري

7

تحویل گذرنامه ها به زائران در زمان حرکت به سمت فرودگاه.

8

راهنمایی زائران نسبت به اهمیت حفظ و نگهداري و در دسترس بودن گذرنامه و تست PCRجهت
بازرسی هاي نوبه اي.

9

رسیدن به فرودگاه و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن و ورود به سالن فرودگاه.

 ١0بازدید اتوبوس و صندوقهاي آن و حصول اطمینان از جانماندن بار و وسایل زائران.
 ١١اخذ نوبت در گیت خروجی.
راهنمایی زائران جهت تشکیل صفهاي منظم و آماده نمودن گذرنامه جهت انجام تشریفات اداري
١2
و ممهور نمودن گذرنامه به مهر خروج
 ١3هدایت زائران جهت تحویل بار و دریافت کارت پرواز
 ١٤حصول اطمینان از عبور کلیه زائران از گیت گذرنامه و عبور مدیر کاروان به عنوان آخرین نفر.
اطمینان از حضور کلیه زائران و هدایت آنها جهت سوارشدن به هواپیما و اطمینان از جانماندن
١5
هیچیک از آنان از پرواز.
 ١6نظارت وکنترل سالن پس از خروج همه زائران و اطمینان از جانماندن وسایل آنان.
راهنمایی زائران پس از رسیدن به فرودگاه ایران جهت پیاده شدن از هواپیما و حضور در فرودگاه
١7
و انجام تشریفات گمرکی و ممهور نمودن گذرنامه به مهر ورود به کشور.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١3 :تمهیدات حضور در فرودگاه جهت بازگشت به کشور(اعزام هوایی)
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23

ردیف

شرح فعالیتها

١

اخذ آخرین اطالعات از نماینده شرکت مجري جهت عزیمت به پایانه مرزي.

2

اطالع رسانی به زائران جهت حضور به موقع در البی هتل براي عزیمت.
کسب اطالع از استقرار اتوبوس در نزدیکترین مکان به هتل و راهنمایی زائران جهت انتقال بار و وسایل
همراه به اتوبوس.
تعیین زمان استقرار بار زائر در البی هتل جهت حمل به محل استقرار اتوبوس و تحویل بار به راننده
اتوبوس.
حصول اطمینان از سوار شدن همه زائران و حضور و غیاب و شمارش آنان.

6

حرکت به سمت پایانه مرزي با هماهنگی مسوولین ذیربط.

7

تحویل گذرنامه ها به زائران در زمان حرکت به سمت پایانه مرزي.

3
٤
5

8
9
١0
١١

راهنمایی زائران نسبت به اهمیت حفظ و نگهداري و در دسترس بودن گذرنامه و تست PCRجهت بازرسی
هاي نوبه اي.
رسیدن به پایانه مرزي عراق و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن از اتوبوس و تاکید بر جانماندن وسایل
همراه در اتوبوس و صندوقهاي آن.
هماهنگی با دفتر زیارتی و راننده اتوبوس و اعالم ساعت ورود به مرز ایران جهت استقرار به موقع اتوبوس
و هماهنگی با رستوران بین راهی.
بازبینی و کنترل اتوبوس و صندوقهاي آن و حصول اطمینان از جانماندن بار و وسایل زائران.

١2

رسیدن به سالن خروجی مرز عراق و راهنمایی زائران جهت حفظ نظم و رعایت نوبت.

١3

هماهنگی و جلب همکاري تعدادي از آقایان زائر جهت انتقال بار تا گیتهاي ورودي مرز ایران.

١٤
١5
١6
١7
١8
١9
20
2١
22
23
2٤

هماهنگی براي دراختیار گرفتن گاریهاي عراقی و اخذ کارت شناسایی آنان جهت انتقال بار زائران تا گیت
ورودي مرز ایران.
هماهنگی با امور اداري مرزي و انجام تشریفات الزم جهت ورود زائران به داخل کشور.
راهنمایی زائران جهت تشکیل صف مقابل گیتهاي ورودي عراقی و ثبت مهر خروج از عراق.
راهنمایی زائران جهت ورود به مرز ایران و تجمع در مقابل محل استراحتگاه مقابل پایانه مرزي قبل از
رسیدن به قسمت کنترل گذرنامه به منظور کنترل وسایل.
تذکر به زائران براي کنترل ثبت مهر ورود به کشور در گذرنامه
نظارت بر انتقال تمامی وسایل و بار زائران به محل تجمع آنان و راهنمایی زائران جهت ورود به مرز کشور.
مراجعه به قسمت مربوطه و تحویل اتوبوس و حصول اطمینان از صحت تجهیزات و امکانات داخلی آن و
موجود بودن آب خنک.
راهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس و چیدمان وسایلشان در صندوقها بر اساس مکانها و زمانهاي
پیاده شدن احتمالی در طی مسیر.
حصول اطمینان از حضور همه زائران با انجام حضور و غیاب و شمارش آنان و حرکت به سمت شهر مبداء.
هماهنگی و توقف در ایستگاه هاي بین راهی جهت اقامه نماز ،استراحت و صرف غذا و نظارت بر پذیرایی
از زائران.
راهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس و حصول اطمینان از جانماندن هیچیک از آنان.

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١٤ :تمهیدات عزیمت کاروان به پایانه مرزي و بازگشت به کشور (اعزام زمینی)
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ردیف

شرح فعالیتها

١

حصول اطمینان از جانماندن بار زائران در اتوبوس و محوطه پس از رسیدن به مقصد.

2

خداحافظی با زائران و طلب حاللیت از آنان.

3

تحویل فرمهاي ارزیابی خدمات به دفتر حج و زیارت استان

٤

تهیه گزارش مختصر سفر با قید آسیب شناسی سفر و ارائه آن حداکثر تا یک هفته بعد از بازگشت
به دفتر زیارتی.

5

تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد معاون آموزشی

6

مراجعه به سامانه سامفا (ارزشیابی عملکرد) براي ثبت ارزشیابی مدیر هتل و....

کنترل فعالیت

عنوان اقدام )١5 :تمهیدات شهر مبداء و پایان سفر
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و) فرمهای مورد استفاده در کاروان عتبات عالیات
فرم شماره ()1
« لیست مشخصات اولیه زائران کاروان عتبات عالیات»
نام دفتر خدمات زیارتی:
ردیف

نام و نام خانوادگی زائر

شماره کارگزاري:
تلفن منزل

تلفن همراه

تلفن ضروري بستگان

تاریخ اعزام١٤00/ / :
سن وضعیت جسمی

مهارت و توانمندي
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فرم شماره ()2
« لیست نسبت های زائران کاروان عتبات عالیات»
نام دفتر خدمات زیارتی:
تعداد کل زائرین:
ردیف

تعداد زائرین مرد:
نام و نام خانوادگی

شماره کارگزاري:
تعداد زائرین زن:
نسبت ها

تاریخ اعزام١٤00/ / :
تعداد زائرین زیر  2سال:
نفرات
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فرم شماره ()3
« جدول اسکان زائران عتبات عالیات»
نام دفتر خدمات زیارتی:
تعداد کل زائرین:
تعداد اتاق دو نفره:

ردیف

١
2
3
٤
5
6
7
8
9
١0
١١
١2
١3
١٤
١5
١6
١7
١8
١9
20

تعداد زائرین مرد:
تعداد اتاق سه نفره:

نام و نام خانوادگی زائر

تعداد نفرات

شماره کارگزاري:
تعداد زائرین زن:
تعداد اتاق چهارنفره:

تاریخ اعزام١٤00/ / :
تعداد زائرین زیر  2سال:
سایر:
تعداد اتاق پنج نفره:

شماره اتاق نجف شماره اتاق کربال

شماره اتاق کاظمین
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فرم شماره ()4
« صورت وضعیت حمل و نقل زائران عتبات عالیات»
الف) مشخصات دفتر زیارتی اعزام کننده:
کدکارگزاري:
نام دفتر خدمات زیارتی:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

تلفن ثابت:
تلفن همراه:

ب) مشخصات عوامل اجرایی کاروان:
تلفن ثابت:
نام و نام خانوادگی مدیر راهنما:
تلفن ثابت:
نام و نام خانوادگی روحانی(مداح):

تلفن همراه:
تلفن همراه:

ج) وضعیت اعزام کاروان:
تاریخ حرکت از مبداء :روز  .................................مورخ ١٤0 / /
مبداء حرکت (محل تجمع زائران):
د) مشخصات راننده :نام راننده:

تلفن همراه:

راس ساعت:
نام شرکت حمل و نقل:

ورودي اتوبوس

راننده

شماره صندلی ١ :و 2

شماره صندلی 3 :و ٤
روحانی (مداح)

مدیر راهنما
شماره صندلی5 :
نام زائر

شماره صندلی6 :
نام زائر

شماره صندلی7 :
نام زائر

شماره صندلی8 :
نام زائر

شماره صندلی9 :
نام زائر

شماره صندلی١0 :
نام زائر

شماره صندلی١١ :
نام زائر

شماره صندلی١2 :
نام زائر

شماره صندلی١3 :
نام زائر

شماره صندلی١٤ :
نام زائر

شماره صندلی١5 :
نام زائر

شماره صندلی١6 :
نام زائر

شماره صندلی١7 :
نام زائر

شماره صندلی١8 :
نام زائر

شماره صندلی١9 :
نام زائر

شماره صندلی20 :
نام زائر

شماره صندلی2١ :
نام زائر

شماره صندلی22 :
نام زائر

شماره صندلی23 :
نام زائر

شماره صندلی2٤ :
نام زائر

شماره صندلی26 :
نام زائر

شماره صندلی25 :
نام زائر

شماره صندلی30 :
نام زائر

شماره صندلی29 :
نام زائر

شماره صندلی28 :
نام زائر

شماره صندلی27 :
نام زائر

شماره صندلی3٤ :
نام زائر

شماره صندلی33 :
نام زائر

شماره صندلی32 :
نام زائر

شماره صندلی3١ :
نام زائر

شماره صندلی38 :
نام زائر

شماره صندلی37 :
نام زائر

شماره صندلی36 :
نام زائر

شماره صندلی35 :
نام زائر

شماره صندلی٤2 :
نام زائر

شماره صندلی٤١ :
نام زائر

شماره صندلی٤0 :
نام زائر

شماره صندلی39 :
نام زائر

ورودي عقب اتوبوس

این فرم باید در دو نسخه تنظیم شود ،نسخه اول نزد مدیرکاروان و نسخۀ دوم در بایگانی دفتر زیارتی نگهداری شود.
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ز) شماره تلفن های مورد نیاز مدیران کاروانها

شهر

سمت

شماره تلفن

نجف اشرف

مسئول ستاد

96٤77330٤6592

نجف

نماینده مرکز پزشکی

96٤78١0267800

کربال

مسئول ستاد

96٤77330٤6606

کربال

نماینده مرکز پزشکی

96٤78١025١27١

کاظمین

مسئول ستاد

96٤77330٤6593

کاظمین

نماینده مرکز پزشکی

96٤78١025١827

حراست عراق

96٤7733١0٤١23

بازرسی عراق

96٤77330٤6623
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