دستورالعمل اجرایی ثبتنام
کاروانهای حج تمتع سال
1398

معاونت امور حج و زیارت
دفتر برنامهریزی اعزام زائرین حج و عمره
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الف :برنامهریزی مقدماتى مدیرکاروان:
 -1دريافت حكم مديريت کاروان از حج و زيارت استان به همراه کلمه و رمز عبور ورود به سامانه ثبتنام
که درآن اطالعاتى از قبيل نام و نام خانوادگی مديرکاروان ،شماره ،ظرفيت ،مدينه قبل يا بعد بودن کاروان و نيز
هزينه سفر شامل (هزينه مسكن مكه و مدينه به همراه ساير هزينه های ريالى درايران) درج شده است؛ چنانچه
مندرجات حكم دریافتی با نرمافزار ثبتنام دارای مغایرت باشد ،الزم است مراتب سریعاً و قبل از انجام هرگونه اقدام
به اطالع حج و زیارت استان رسيده تا نسبت به رفع آنها ،اقدام گردد.

 -2همانند سنوات گذشته الزم است امور مربوط به نامنويسی متقاضيان از قبيل دريافت ،کنترل مدارک ،ارجاع
متقاضی به بانک و مراکز پزشكی و  ...با استقرار در يكی از دفاتر زيارتی دارای مجوز سازمان صورت گرفته و
مدير نسبت به معرفی اين دفتر به مديريت حج و زيارت استان اقدام نمايد؛ الزم به ذکر است بمنظور جلوگيری از
ازدحام و مشكالت احتمالی ،استقرار و ثبتنام بيش از یك کاروان در یك دفتر مجاز نمیباشد.

 -3انجام تمهيدات الزم جهت ارتباط موثر و مستمر با دفتر حج و زيارت استان به منظور رفع اشكاالت احتمالى
و دريافت دستورالعملهای صادره.
 -4درخصوص نحوه و چگونگی انجام معاینات پزشكی و فرآیندهای مربوطه ،مراتب متعاقباً پس از تأييد از سوی
مبادی ذيربط ابالغ خواهد شد ليكن برابر آخرين تصميمات متخذه مقرر شده تا معاينات پزشكی قبل از واريز
مرحله اول مابهالتفاوت سفر محقق گردد.
 -5به منظور تهيه آلبوم زائرين که میبايست در طول سفر در دسترس کاروان باشد ،کليه اطالعات هر زائر در
يک صفحه در برنامه نرمافزارى مربوطه گنجانده شده تا مديران محترم بتوانند آلبوم زائرين را درکمترين زمان
ممكن تكميل نمايند .از اينرو دقت در درج اطالعات درخواستی از ضرورت بسيار بااليی برخوردار است.
 -6برنامهريزى برای تشكيل جلسات آموزشى ،تهيه کتب ،نوار و ساير اقالم آموزشی وفرهنگی طبق
دستورالعملهای مربوطه.
 -7برگزارى انتخابات جهت تعيين سه نفر به عنوان نماينده از ميان زائرين کاروان در اولين جلسات آموزشی.
 -8انجام اقدامهای الزم جهت انتخاب عوامل کاروان مطابق ضوابط و مقررات تعيين شده و معرفى آنها به حج و
زيارت استان (طبق زمانبندی اعالمی).
 -9انجام اقدامهای الزم جهت انتخاب روحانى کاروان (با هماهنگى حج و زيارت استان از فهرست اعالم شده از
سوی معاونت فرهنگی حوزه نمايندگی محترم ولی فقيه در امور حج و زيارت).
ب :قبوض ودیعهگذاری علی الحساب و افراد دارای اولویت تشرف در حج تمتع سال .1398
با عنايت به اطالعيه ثبتنام از متقاضيان واجدين شرايط و زمانبندی تنظيمی ،مشمولين به شرح ذيل میباشند:

 -1اسناد ثبتنامی سال های  1360و ( 1363با مبالغ  180/000و  200/000و  250/000و  270/000ریالی)
دارندگان اينگونه اسناد قبالً میبايست با مراجعه به حج و زيارت استان و شعبه بانکملی مربوط برای تبديل
سند خود به قبض وديعهگذاری يک ميليون تومانی(با بهره مندی از مزايا و تسهيالت مقرر) اقدام الزم را معمول
نمايند.

 -2اسناد هشت ميليون ریالی مربوط به سال 1377منتهی به.1378/1/31
دارندگان اينگونه اسناد میبايست قبالً با مراجعه به يكی از شعب بانکملی و استفاده از تسهيالت و مزايای
مربوطه ( 3/000/000ريال) ،نسبت به تبديل قبض خود به قبض ده ميليون ريالی اقدام نمايند.
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 -3اسناد هشت ميليون ریالی از  1378/2/1تا .1378/12/31
دارندگان اينگونه اسناد میبايست قبالً با مراجعه به يكی از شعب بانکملی و با احتساب سود متعلقه ،نسبت به
تبديل سند خود به وديعهگذاری حج تمتع (ده ميليون ريالی) اقدام نمايند.

 -4اسناد ده ميليون ریالی از  1379 / 1 / 1لغایت 11 /30

(1385/بديهی است ساير اولويتها بصورت پيشبينی

ذخيره جا نيز وفق جدول زمانبندی صرفاً جهت تكميل ظرفيتهای خالی فراخوان خواهند شد)

 -5افرادیکه براساس سهميههای مصوب در سال  1398امكان تشرف داشته و برگه تشرف معتبر را از سوی
دفتر حج و زيارت استان و يا دستگاه مربوطه دريافت نمودهاند .درج اطالعات اينگونه افراد از طريق ورود شماره
شناسه يا شماره ثبتنام مندرج در برگه تشرف خواهد بود .ضمناً چنانچه در برگه تشرف به شماره قبض
وديعهگذاری اشاره شده باشد؛ متقاضی ملزم به ارائه آن خواهد بود.
تذکر مهم :همانند سنوات گذشته و با عنايت به مندرجات برگه تشرف ،کليه مشمولين دريافت کننده سهميه
میبايست در همان سال مشرف شده و انتقال سهميه به هر صورت برای سال بعد مجوزی ندارد؛ از اين رو
سهميه های سنوات قبل برای سال جاری معتبر نبوده و جزء بستانكاران دارای اولويت تشرف محسوب
نمیگردند .ضمناً در صورتیکه اطالعات اين افراد به طور سيستمی رويت و تأييد نگردد ،میبايست ايشان را به
دفتر حج و زيارت استان يا مبادی مربوطه راهنمايی نمود.

اسناد مفقودی:
متقاضيانی که اصل سندشان مفقود شده با مراجعه به يكی از شعب بانکملی نسبت به ارائه درخواست صدور برگه
المثنی اقدام خواهند نمود و بانک نيز وفق ضوابط بانكی به درخواست ايشان تا حصول پاسخ و نتيجه الزم رسيدگی
خواهد نمود.

افراد بستانكار
آندسته از افرادیکه با داشتن سابقه وديعهگذاری بانكی در گدشته در کاروان ثبتنام و مشرف نگرديدهاند (بستانكار) به
دفتر حج و زيارت استان راهنمائی تا وفق دستورالعمل های سازمان و ضوابط بانكی اقدام الزم برای ايشان معمول گردد.
بدیهی است برای اینگونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعهگذاری ده ميليون ریالی میبایست از سوی
بانك ظهرنویسی آن با ذکر سابقه و شماره قبض واریزی قبلی اقدام و سپس ممهور به مهر بانك نيز گردد.
يادآوری مینمايد اين عمليات بايد به نحوی صورت پذيرد که با وارد نمودن شماره قبض جديد و کد شعبه ،به طور
سيستمی اطالعات و سابقه قبلی قبض با سند جديد مرتبط گردد؛ در غير اين صورت میبايست برای رفع مشكل عدم
تطبيق قبض جديد با سابقه گذشته  ،به شعب منتخب بانک مراجعه و نسبت به اصالح آن اقدام نمود.

اسناد انتقالی:
با عنايت به اينكه کليه نقل و انتقال های قبوض وديعهگذاری حج تمتع دارای اولويت تشرف میبايست حتماً در
سامانه نقل و انتقال پس از طی مراحل مربوطه ثبت گرديده باشد ،از اينرو امكان تغيير نام و درج اطالعات فرد
انتقال گيرنده در سامانه ثبتنام توسط مدير کاروان مطلقاً وجود ندارد (حتی انتقال از بستگان درجه اول مانند:
پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،برادر و خواهر) .دارندگان اينگونه اسناد میبايست به يكی از دفاتر خدمات زيارتی
مراجعه تا نسبت به رسيدگی درخواست اقدام که درصورت تطبيق با ضوابط و بخشنامههای مربوطه مراتب در
سامانه درج و متعاملين جهت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و بانک (به منظور تغييرقبض
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وديعهگذاری)راهنمايی خواهند شد.

ج -چگونگی عمليات ثبتنام متقاضيان دارای اولویت تشرف در کاروانهای حج تمتع سال1398
در حج تمتع سال  1398نامنويسی از متقاضيان بنا بر اطالعيههای سازمان و از طريق سامانه ذيل خواهد بود و
کليه دارندگان قبوض دارای اولويت و نيز دارندگان برگههای تشرف و دعوتنامه سهميه میبايست راساً با مراجعه
به سامانه زير با ورود اطالعات خواسته شده نسبت به رزرو و ثبتنام اوليه اقدام و سپس در فرصت و زمان
مربوطه برای انجام ساير امور و تكميل فرآيند ثبتنام به کاروان مربوطه مراجعه نمايند.
تاکيد میگردد هنگام مراجعه متقاضيان برای تكميل فرآيند ثبتنام ،مديرکاروان میبايست نسبت به دريافت
اصل قبض وديعهگذاری متقاضی اقدام و در قسمت مربوطه در سامانه نيز تيک دريافت قبض را فعال نمايند.
ضمناً قبوض زائرين پس از جمعآوری توسط کاروان میبايست در زمان مقرر که مديريت حج و زيارت استان
تعيين مینمايد به دفتر حج و زيارت استان بصورت يكجا تحويل گردد.
آدرسreserve.haj.ir 
قبل از شروع نامنويسی متقاضيان در کاروانهای حج تمتع سال  ،1398مديريتهای حج و زيارت استانی در سراسر
کشور نسبت به انجام امور زير اقدام و پس از آن بستر ثبتنام برای متقاضيان فراهم خواهد شد.
 -1تخصيص کاروانهای استان به شهرستانها و مديران اعالم شده
 -2تخصيص کاروانها به شهر و شهرستانهای مورد نظر بطوريكه به حسب اطالعات و درخواست متقاضی و
متناسب با آنچه متقاضی در سامانه تكميل اطالعات اعالم کرده باشد؛ متقاضی فقط در کاروان يا
کاروانهايی که به شهر و شهرستانهای مورد نظر متصل است امكان ثبت نام خواهد داشت.
 -3مديريت و کنترل ده درصد باقی مانده (دراختيار) از ظرفيت هر کاروان
روش ثبتنام:
براساس تمهيدات و برنامهريزی صورت گرفته درجهت رفاه حال متقاضيان ثبتنام ،در سالجاری نود درصد
ظرفيت کاروانهای حج تمتع در سطح کشور از طريق اينترنتی و غيرحضوری تكميل خواهد شد و مراجعه به
کاروان صرفاً برای ارائه مدارک و تكميل فرآيند ثبتنام خواهد بود؛ اما داوطلبان ثبتنام میتوانند درصورتيكه
فاقد امكانات يا مهارت کافی در نامنويسی اينترنتی باشند به کاروان و يا ساير دفاتر زيارتی مجاز سطح استان
مراجعه کرده و میبايست از اين بابت نهايت همكاری با متقاضيان معمول گردد.
ضمناً برابر نامه شماره  97/500/25213تاريخ 1397/12/4معاونت محترم توسعه مديريت و منابع سازمان ،تعرفه
تكميل و بروزرسانی اطالعات متقاضی و يا رزرو و ثبتنام افراد در سامانه بشرح ذيل ميباشد:
مـــوضـــوع
ویرایش ،اصالح وتکمیل اطالعات دارنده قبض ودیعهگذاری علی-
الحساب حج تمتع و اخذ کدرهگیری درسامانهreserve.haj.ir
انجام رزرو و ثبت نام در کاروانهای حج تمتع 1398درسامانه مربوطه
reserve.haj.ir

نرخ دریافتی بابت هر نفر
( با احتساب کلیه هزینه ها مربوط و متعلقه)

30/000ریال
 70/000ریال
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فرآیندی که متقاضی طی میکند:
در سالجاری تمامی متقاضيان دارای قبض وديعهگذاری دارای اولويت تشرف به حج تمتع سال  1398میبايست
ابتدا با مراجعه به سامانه فوق نسبت به تكميل و بروزرسانی اطالعات خود اقدام و سپس با کد رهگيری دريافت
شده مجدداً به سامانه مراجعه و فرآيند انتخاب و رزرو در کاروان را به شرح ذيل انجام دهند:
 -1مراجعه مستقيم متقاضی به سامانه فوق.
 -2بررسی سيستمی اصالت قبض.
 -3تكميل و بروزرسانی اطالعات خواسته شده توسط متقاضی
 -4دريافت کد رهگيری از سامانه
 -5مراجعه دوباره متقاضی به سامانه با استفاده از کد رهگيری
 -6جستجوی کاروان بين کاروانهايی که بنابر اطالعات و درخواست زائر امكان ثبتنام در آنها وجود دارد
متناسب با شهرستان محل سكونت و مذهب افراد
 -7ثبتنام اوليه زائر در کاروان
 -8مراجعه متقاضی به کاروان به همراه مدارک مربوطه جهت تكميل فرآيند ثبتنام در فرصت تعيين شده
 -9مراجعه به مراکز پزشكی و يا پزشكی که توسط مدير کاروان به متقاضی اعالم خواهد شد
 -10واريز هزينههای سفر در تاريخهای اعالم شده
فرآیندی که مدیر کاروان طی میکند:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

جستجوی متقاضی از طريق گزينه مربوطه در سامانه(دريافت از رزرو)
کنترل مدارک و اسناد ثبتنامی و هويتی متقاضی و تأييد ثبتنام اوليه درصورت صحت موارد
ارائه رسيد ثبت نام به متقاضی و تأکيد به رعايت مفاد آن
هدايت متقاضی برای انجام معاينات پزشكی و واريز هزينههای سفر
تكميل و امضای قرارداد زائر با کاروان (برای يكايک زائرين).
رصد و پيگيری امور انجام شده توسط متقاضيان و گزارش آن به دفتر حج و زيارت استان
نحوه و چگونگی رزرو و ثبتنام سهميهها

موارديكه برای نامنويسی از سهميهها قابل مالحظه خواهد بود:
در سالجاری نيز جهت سهولت در امر ثبت نام افراد دارای برگه تشرف (سهميههای مصوب) شرايط و امكانات زير
فراهم شده است
 -1درهنگام صدور برگه تشرف ،به همراه ساير اطالعات فرد ،شهرستان و شهر محل سكونت گيرنده سهميه
توسط کاربر دستگاه مربوطه در سامانه دراختيار بمنظور فراهم شدن صرفاً ثبتنام در کاروانهای آن شهر
و شهرستان در سامانه و برگه تشرف درج میگردد.
 -2فرد سهميه گيرنده تنها مجاز به رويت ،انتخاب و ثبتنام در کاروانهايی است که شهرستان محل سكونت
وی با شهرستان تعيين شده برای وی مطابقت داشته باشد.
 -3درصورتيكه سهيمه گيرنده قصد اعزام از شهرستانی غير از شهرستان مندرج در برگه تشرف خود را
داشته باشد میبايست با مراجعه به کاربر صادرکننده نسبت به تغيير آن در سامانه اقدام نمايد.
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 -4درصورتيكه اعطای سهميه به فرد منوط به استفاده از قبض وديعهگذاری قبلی باشد ،قبض را از زائر
مطالبه نمايد
 -5رزرو و ثبتنام سهميهها در کاروانها به دو روش ذيل ممكن گرديده است
حالت اول :مراجعه مستقيم به کاروان مربوطه متناسب با شهرستان و شهر محل سكونت که در برگه مربوطه
درج شده است .دراين حالت مدير از قسمت سهميهها وارد و اقدام به پذيرش فرد مینمايد.
حالت دوم :اين افراد رأساً و بدون نياز به مراجعه به کاروان ميتوانند به سامانه مربوطه مراجعه و با درج
شناسه ثبتنام (که همان کد رهگيری است) فرآيند ثبتنام را همانند ساير زائرين انجام داده و رزرو خود را
به تناسب شهرستان و شهر محل سكونت انجام دهد و سپس به کاروان مراجعه نمايد .مدير کاروان نيز جهت
قطعی نمودن رزوراسيون ،اين افراد را در صفحه خود از قسمت زائرين عادی جذب و ادامه امور را انجام
ميدهد.
تذکر مهم :برای متقاضيانی که اطالعات آنها در سيستم يافت و رويت نميشود و يا اطالعات موجود در سامانه از
حيث تاريخ اولويت ،اقالم باز يا بسته بودن و ...با قبض دراختيار متقاضی دارای مغايرت بود ،درصورت بروز چنين
مواردی متقاضی قادر به ثبتنام نبوده و مراتب نيز طی پيامی به متقاضی اعالم ميشود که وی میبايست حتم ًا
به کاروان مورد نظر مراجعه حضوری داشته و مدير کاروان نيز با مراجعه به سامانه ( Hajkarevan.irوفق
نامه شماره  520/41054تاريخ  1392/11/28و گردشكار و فرآيند مربوطه) نسبت به درج اطالعات فرد اقدام و
گزارش اين مغايرت را به طور الكترونيكی برای مديريت حج و زيارت استان ارسال و پس از بررسی و تاييد از
سوی حج و زيارت استان مراتب جهت بررسی و تأييد سيستمی اصالت قبض به سامانه بانك ارسال و مقرر
است حداکثر ظرف مدت 48ساعت پاسخ اين استعالم نيز بصورت الكترونيكی از طرف بانک برای سازمان ارسال
شود و مراتب نيز بالفاصله بر روی سايت اطالعات زائرين قرار گيرد؛ ضمناً بمنظور پيگيری و پاسخگويی بانکملی
ايران ،اداره کل سازمان و روشها ستادی در محل بانکملی -شعبه حج و زيارت تشكيل گرديده که با شماره
تلفن 021 - 66582195و 021-64512007در ساعات اداری پاسخگوی موارد مربوطه خواهد بود (فرآيند کلی
رسيدگی و رفع مغايرت بانكی قبوض در حج تمتع )1398
مديرکاروان حداکثر 48ساعت پس از رويت پيغام خطا و عدم تاييد سيستمی سند ،میتواند با درج اطالعات
متقاضی و يا سابقهای که در سيستم برای او ايجاد شده است وضعيت وی را پيگيری نمايد .بديهی است تنها
درصورتیکه اطالعات متقاضی تأييد الكترونيكی و سيستمی گردد متقاضی قادر به ادامه و تكميل فرآيند ثبتنام
خواهد بود.
د :مدارک مورد نياز جهت مراجعه به کاروانهای حج تمتع 1398
 -1اصل و کپی قبض وديعهگذاری حج
 -2برگه تشرف معتبر که ازسوی حج و زيارت استان يا ارگان سهميه گيرنده صادرشده باشد(جهت مشمولين
سهميه ارگانها ،نهادها و .)...
 -3اصل شناسنامه و يک سری تصوير از تمام صفحات آن.
 -4دو قطعه عكس 6×4مشابه عكس گذرنامه يا حداکثر شش ماه از تاريخ آن نگذشته باشد.
( مدير کاروان میبايست حتماً آنرا درطول سفر همراه داشته باشند)
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 -5اصل و کپی کارت ملی
 -6رسيد ثبتنام اوليه و کد پيگيری آن
ه ) مراجعه متقاضی به کاروان جهت قطعی کردن ثبتنام
پس از ثبتنام اوليه متقاضی در کاروان ،وی میبايست با مراجعه مستقيم به مدير کاروان و تسليم مدارک
مربوطه ،ادامه روند ثبتنام خود را طی نمايد و مدير کاروان نيز با دريافت و تطبيق مدارک وی ،اطالعات و
ثبتنام ايشان(از قبيل سن ،مذهب ،نشانی و تلفن محل سكونت و  )...را در سامانه بطور سيستمی تأييد و با چاپ
برگههای مربوطه وی را جهت واريز بخش اول هزينه مابهالتفاوت سفر(مبلغ  20ميليون تومان با احتساب اصل
مبلغ وديعهگذاری و سود متعلقه) و سپس انجام معاينات تكميلی پزشكی راهنمايی مینمايد .ذکر اين نكته نيز
ضروريست که نامنويسی زائرين شيعه و سنی در کاروانهايی با مذهب متفاوت مجوزی نداشته و چون ثبتنام
اوليه براساس اطالعات خود متقاضی است لذا میبايست از اين جهت دقت الزم از سوی کاروان معمول گردد
پس از مراجعه زائرين به پزشک و درصورت تأييد استطاعت پزشكی آنان ،زائرين قادر به پرداخت بخش دوم
مابهالتفاوت هزينه سفر که اين امر نيز کامالً بصورت سيستمی و اينترنتی انجام میشود ،خواهند بود .ضمناً
مجدداً يادآوری میشود که مديرکاروان میبايست اصل قبض وديعهگذاری را از زائر دريافت و در سامانه تيک
دريافت قبض را فعال نموده و باهماهنگی قبلی با مدير حج و زيارت استان نسبت به تحويل قبوض اقدام نمايند.
به مديران کاروان اکيداً توصيه میشود که به افراد اعالم نمايند نسبت به واريز وجوه سفر در مدت زمان تعيين
شده اقدام نمايند که در غير اينصورت منصرف از تشرف محسوب گرديده و نسبت به جايگزينی آنان اقدام
خواهد شد برابر با ضوابطی که از سوی اداره کل امور مالی و نيز دفتر بودجه ،تحول اداری و فنآوری مشخص و
اعالم ميگردد.
ظرفيت در اختيار مديريت حج و زيارت استان :همانگونه که ذکر شد در حج تمتع سال  1398نود درصد
ظرفيت کاروان بصورت غيرحضوری تكميل و ده درصد باقيمانده به تشخيص و هماهنگی مديريت حج و زيارت
استان در اختيار آن مديريت يا کاروان قرار خواهد گرفت که مدير کاروان از طريق سامانه ذيل اين افراد را
پذيرش و فرآيند مربوطه را دنبال مینمايد.
Hajkarevan.ir

مراجعه جهت انجام معاینات پزشكی:
هريک از متقاضيان پس از ثبتنام اوليه و واريز بخش اول هزينه سفر و ارجاع سيستمی وی به مرکز پزشكی،
میبايست با در دست داشتن برگه معرفینامه به پزشک و يا مراکز پزشكی مورد تأييد مرکز پزشكی حج و زيارت
و نيز کارت شناسايی معتبر در اولين فرصت ممكن نسبت به ادامه فرآيند اقدام نمايند؛ بديهی است چنانچه در

مدت فوق الذکر متقاضی مراجعه موثری نداشته باشد امكان حذف و جايگزينی وی در سيستم ديده شده است
که اين موضوع در برگه پذيرش زائرين نيز قيد گشته است .
توجه :1دستورالعمل معاینات پزشكی و گردشکار مربوطه ،پس از تأیيد از سوی مبادی ذیربط جهت
اجرا و اقدام ابالغ خواهد شد؛ از این رو مدیر کاروان میبایست پس از مشخص شدن گردشکار
مذکور پيگيری الزم و مستمر را بمنظور مراجعه بموقع زائرین جهت انجام معاینات مذکور تاحصول
نهایی نتيجه معمول نماید.
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و -گذرنامه:
با توجه به آخرين بخشنامه مديرکل محترم پليس گذرنامه ناجا به اطالع میرساند:
 -1نظربهاينكه اعزام زائرين حج تمتع فقط با گذرنامه انفرادی صورت میگيرد .لذا همراه بودن در گذرنامه
(همراه همسر ،پدر يا مادر) مالک تشرف نمیباشد و زائر بايستی شخصاً گذرنامه جداگانه داشته باشد.
 -2گذرنامه زائرين بايستی مطابق شرايط صدور رواديد (ويزا) حداقل تا دهم بهمن سال  1398اعتبار داشته
باشد.
 -3توصيه میشود زائرينی که فاقد گذرنامه هستند از هم اکنون جهت دريافت گذرنامه اقدام کنند تا در
شرايط اضطرار واقع نشوند.
 -4دانشآموزان ،دانشجويان و طالب حوزه علميه که دارای معافيت تحصيلی میباشند؛ جهت تشرف به حج
تمتع بايستی موافقت کتبی سازمان وظيفه عمومی را ارائه نمايند.
 -5بانوان متأهل با ارائه قبض وديعهگذاری حج تمتع و نيز نامه حج و زيارت استان میتوانند گذرنامه
مربوطه را با مهر يكبار خروج به مقصد عربستان دريافت نمايند؛ ليكن نظر به اعتبار پنج ساله
گذرنامههای صادره و احتمال استفاده آتی ،توصيه میگردد تا با دريافت و ارائه رضايتنامه مربوطه
گذرنامه خويش را دريافت نمايند.
 -6کارکنان نيروهای مسلح جهت دريافت گذرنامه نياز به ارائه موافقت کتبی از حفاظت اطالعات يگان
خدمتی دارند.
توجه :با عنايت به بخشنامه شماره  14/44/87/13/5مورخ  1389/1/31رئيس محترم پليس اطالعات و امنيت
عمومی ناجا که طی نامه  610/17103مورخ  89/3/30به کليه دفاتر حج و زيارت استانی ارسال شده است،
فرآيند تقاضای درج اجازه خروج مشروحاً ذکر و تسريع گرديده که دارنده گذرنامه ،تقاضای درج اجازه خروج به
همراه مدارک الزم به پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا و يا مديريت گذرنامه ردهها ارائه مینمايد و از تاريخ
 88/12/20نيز مجوزها در سيستم برای پليس گذرنامه مرز قابل رويت بوده و در گذرنامه چاپ نمیشود .ضمناً
تاکيد گرديده است که افراد را به دليل عدم درج اجازه خروج ،به پليس گذرنامه ارجاع ننمايند و به اظهار
متقاضی مبنی بر ارائه تقاضای اجازه خروج به مبادی ذيربط اکتفا نمايند .بديهی است مسئوليت عدم مراجعه
متقاضی به دواير گذرنامه جهت طی مراحل مربوطه به عهده فرد میباشد.
عالوه بر موارد یادشده سایر موارد نيز برابر سوابق سنوات قبل به شرح ذیل وجود دارد:
 -1کنترل گذرنامه زائرين از نظر کامل بودن اسامى و مهرهای مربوطه (دارابودن حداقل اعتبار تا پايان دهم
بهمن 1398و داشتن حداقل  5صفحه سفيد و اجباراً دو صفحه سفيد مقابل هم ).
 -2کنترل مندرجات صفحه مربوط به مجوز خروج از کشور مهر صفحه  6در گذرنامههای جديد (اجازه خروج
اداره گذرنامه) ،ضمناً:
 به زائرين در خصوص عدم ممنوع الخروج بودن تذکر داده شود.
 دقت و کنترل دروجود و ثبت مهر ورود به کشور در مورد کسانیکه مسافرت خارج از کشور به ويژه
عتبات عاليات داشته اند.
 دقت و کنترل مندرجات صفحه مربوط به مجوز خروج از کشور.
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 -3در مورد زائران احتمالی زير  12سال که دارای گذرنامه مستقل هستند بايستی سرپرست ايشان در سفر
مشخص شود .مثالً اگر اين زائر با پدر ،مادر ،مادر بزرگ ،عمه و  ...مشرف میشود در برگهای جداگانه نام و
نام خانوادگی سرپرست ،کد سرپرست در کاروان و نسبت سرپرست با زائر درج و ضميمه گذرنامه زائر زير
 12سال گردد.
 -4ثبت عوامل باعناوين مدیر ،معاون ،روحانی و  ....در برچسب الصاقی به گذرنامه به صورت درشت و خوانا.
 -5درج صحيح شماره مجوز و کد تخصيصی روحانی کاروان در برنامه که الزم است با دفتر امور روحانيون
هماهنگی کامل و در زمان ثبت اطالعات ،مجوز صحيح روحانی اخذ گردد.
 -6ثبت دقيق اطالعات زائرين توسط کاربر استان و کنترل مجدد مدير کاروان به دليل حساسيت موضوع.
ز -عملياتى که با مراجعه به حج و زیارت استان به منظور مقدمات اخذ روادید انجام می گيرد:
پس از تكميل اطالعات زائرين در سامانه و اخذ کليه گذرنامههای معتبر و فيش واريز هزينه خروج و مدارک و
اطالعات خواسته شده ،مدارک عنداللزوم مىبايست به حج و زيارت استان ارائه که عمليات مزبور بهقرار زير
خواهد بود؛ بديهی است هرگونه رويه و گردشكار جديدی دراين خصوص با توجه به شرايط حج  1398مقرر و
وضع گردد مراتب متعاقباً اعالم خواهد شد:
 -1مراجعه و پيگيری مديرکاروان از حج و زيارت استان (به همراه اطالعات ارسالی سيستمی زائرين) به منظور
کنترل و ثبت نهائی و رفع مغايرتهای احتمالی.
 -2کنترل نهايی اطالعات زائرين و مبالغ واريزی و ارسال اطالعات برای صدور رواديد ازسوی حج و زيارت استان و
اعالم نتيجه به مدير کاروان.
 -3پيگيری مستمر از طريق رابط استانی و آگاهى از آخرين وضعيت صدور رواديد.
 -4چگونگى تحويل گذرنامهها برای اخذ رواديد و برنامه پروازى کاروانها متعاقباً طی دستورالعملهای جداگانه
اعالم خواهد شد.
توجه:هزینه خروج از کشور بر عهده خود زائر میباشد.
ح -انصراف متقاضی بعد از نامنویسی انجام گرفته درکاروان:
چنانچه متقاضی پس از انجام ثبتنام و واريز وجه به هردليلی از قبيل :انصراف کلی از تشرف ،نامنويسی در کاروان
ديگر در سطح همان استان يا استانی ديگر و  ...اقدام به انصراف از کاروان مربوطه نمايد؛ الزم است شخصاً با
مراجعه به کاروانی که در آن ثبتنام کرده مراتب انصراف را اعالم و فرم سيستمی (شماره دو) را دريافت و پس از
تأييد تحويل کاروان نمايد و مديرکاروان نيز میبايست در اسرع وقت انصراف وی را در سامانه ثبت نمايد.
استرداد وجوه برای اين دسته از افراد به حسب زمان انصراف ،تابع دستورالعمل مربوطه که توسط امور مالی سازمان
تنظيم و متعاقباً ارسال خواهد شد ،خواهد بود و متقاضی سپس میبايست برای پايداری قبض خويش اقدام نمايد
که کاروان دراين خصوص نيز راهنمايی الزم را به افراد معمول خواهد داشت .برای افراد فوت شده نيز مراحل ثبت
انصراف با مراجعه ورثه امكان پذير و فرم شماره سه بصورت دستی به ايشان تحويل که پس از تكميل قابل بررسی
و اقدام خواهد بود.
ضمناً اگر افراد دارای برگه سهميه قصد تشرف از استان ديگری را داشته باشند میبايست پس از انصراف و دريافت
هزينه های واريزی به ارگان مربوطه مراجعه تا نسبت به تغيير دعوتنامه تشرف با هماهنگی ستاد مرکزی آن نهاد
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اقدام الزم معمول گردد.
ی -جایگزین نمودن افراد منصرف در کاروانها :
در سال جاری نيز سعی خواهد شد تا عمليات جايگزينی افراد منصرف ( خاصه بعد از صدور رواديد ) تا جائیکه
امكان اخذ رواديد وجود داشته باشد به افراد دارای اولويت تشرف همان استان اختصاص يابد .از اينرو برابر
دستورالعمل و مكاتباتی که عنداللزوم ارسال خواهد شد ،مديران محترم دفتر حج و زيارت پيشبينی معرفی به
موقع جايگزين زائر منصرف را که بعد از اخذ رواديد منصرف میگردند را داشته باشند.
ک  -بار همراه زائر و استاندارهای مورد نظر:
شرکتهای هواپيمائی طرف قرارداد ،در خصوص تعهدات حمل بار همراه زائر و در راستای استاندارد سازی اين
امر و همچنين بمنظور جلوگيری از بروز مشكالت بعدی ،جهت هريک از زائرين جامهدانهای متحدالشكل و يک
عدد ساک دستی را با رنگبندی مختلف برپايه کاروان با ابعادی که متعاقباً از سوی سازمان اعالم ميگردد؛را با
رعايت ضوابط و درقالب دستورالعمل الزم حمل خواهند نمود .بديهی است شرکتهای مذکور دربرابر انتقال
چمدانهای خارج از استاندارد تعهدی نخواهند پذيرفت.
تذکرات:
 -1ساير ضوابط و مقررات ورود و خروج کاال و ارز همراه زائر در کشور وفق ضوابط جاری بوده که از سوی مبادی
مربوطه متعاقباً اعالم میگردد .بديهی است شرکتهای هواپيمائی و گمرک جمهوری اسالمی در صورت رعايت
استانداردهای فوق مساعدت و اهتمام الزم در اين خصوص را خواهند داشت.
 -2کشور پادشاهی عربستان سعودی در خصوص ارز همراه مسافر به هنگام ورود و خروج به صورت نقد يا طال و
جواهرات  ،مقررات و محدوديت هايی را اعالم نموده که طی نامه شماره  510/17057مورخ  86/4/26به دفاتر
حج و زيارت استان ها ابالغ گرديده است.
 -3با عنايت به مفاد نامه  570/28892مورخ  86 / 7 / 15کليه عوامل و دست اندرکاران کاروانهای حج سال
1398میبايست همانند زائرين کاروان خود از ساکهای متحد الشكل با ابعاد يادشده استفاده نمايند.
 -4مديران محترم کاروانها دقت نمايند تا در محل درج اطالعات و مشخصات زائرين بروی ساکها حداقل موارد
ذيل قيد گردد:
شهرستان:مدينه
استان:
شماره کاروان:
نام مدير:
نام خانوادگی:
نام:
کدپستی زائر در ايران:
تلفن زائر:
شماره اطاق مدينه و مكه:
قبل /بعد:
-5مديران محترم کاروان سعی نمايند کارت مشخصات فوق را با رنگ خاصی در محل مربوطه و طراحی شده در
ساکها قراردهند تا درسفر در ميان کاروانهای ديگر ضمن وجه تمايز ،سريعاً نيز قابل شناسايی و تفكيک باشند.
 -6ابالغ موارد مربوط به بار همراه مسافر و زائرين و دريافت فرم تعهد امضاء شده(پيوست موجود) و نگهداری آن
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ل -اخذ تعهد از زائر:
باعنايت به ضوابط ،مقررات و عقوبات وضع شده در کشور و نيز کشور ميزبان (عربستان سعودی) درخصوص
تبعات حمل و استعمال مواد مخدر به هر نحو و صورت و تبعات و تأثيرات منفی مشاهده و کشف اينگونه مواد
از زائرين اعزامی الزم است به نحو مقتضی ضمن توجيه ،آگاهی و اطالع رسانی الزم ،نمونه برگه تعهدنامه فرم
د و همچنين نمونه برگه تعهدنامه فرم ج را درخصوص اطالع از ضوابط و مقررات وضع شده برای نحوه و
چگونگی حمل بار مجاز زائر در برگشت و تعهدات شرکت هوائی مربوطه و نيز عدم تقبل هرگونه مسئوليت
درقبال بار خارج از ضوابط استاندارد قيد شده در بند" ک" و ساکهای اضافه ،مديران محترم کاروان میبايست
تعهد نامه های مذکور(شماره يک و دو) که به پيوست اين دستورالعمل میباشد و نيز قرارداد سفر زائر با
کاروان فرم ه را از هر يک زائرين بعد از امضاء و اثرانگشت اخذ و در سوابق کاروان به دقت نگهداری تا
عنداللزوم ارائه گردد.
تعهدنامهها و قرارداد مذکور حتماً میبايست در اولين فرصت ممكن و قبل از عزيمت زائر(ضمن توجيه و اطالع
رسانی) از آنان اخذ و نزد مدير نگهداری گردد.
توجه :شخص زائر بايد خود مبادرت به امضاء قرارداد نموده و چنانچه ديگری بخواهد بجای وی امضاء نمايد بايد
وکالت نامه رسمی از زائر داشته و ارايه نمايد يا بر او واليت داشته باشد.

معاونت امور حج و زیارت
دفتر برنامه ریزی اعزام زائرین
حج و عمره
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برگه پذیرش اوليه زائر در کاروان حج تمتع 1398

نام مدیر کاروان :
آدرس و تلفن :

شماره کاروان :

مدینه :

مشخصات زائر ثبتنام شده
نام و نام خانوادگی :
شماره قبض :
ردیف زائر:

فرزند :
کدشعبه:
کدرهگیری:

کد ملی:
تاریخ :

مشخصات پزشک :
نام و نام خانوادگی پزشک :
آدرس :

تلفن :

زائر محترم ،بدينوسيله از جنابعالی در کاروان فوقالذکر ثبتنام اوليه به عمل آمده است از اينرو به منظور قطعيت ثبتنام شما ،مراحل ذيل
میبايست در اسرع وقت انجام و پيگيری گردد.
 -1مدارک الزم برای ثبتنام قطعی
الف) اصل قبض وديعهگذاری حج تمتع که میبايست از طرف اينجانب به مدير کاروان تحويل داده شود
ب) ارائه دو قطعه عكس  6×4تمام رُخ ،بدون کاله و عينک با زمينه روشن و پشت نويسی شده که تاريخ آن بيش از شش ماه نگذشته و يا
همانند گذرنامه باشد.
ج) ارائه اصل و تصوير شناسنامه (يک سری)
د) داشتن گذرنامه انفرادی که اعتبار آن حداقل تا دهم بهمن  1398باشد و نيز دارای حداقل  5صفحه سفيد که الزاماً دو صفحه سفيد
آن مقابل هم باشد (حداکثر زمان تحويل گذرنامه ها به کاروان حدوداً در نيمه ارديبهشت سال  1398خواهد بود)؛ از اينرو از هم اکنون
نسبت به تهيه ،تمديد و آماده نموده گذرنامه اقدام الزم مبذول نمائيد.
 -2مراجعه به پزشک و مراکز پزشكی مورد تأييد و معرفی شده ازسوی مرکز پزشكی حج و زيارت به همراه اين رسيد و شناسنامه و
کارت ملی
 -3پرداخت هزينه مابهالتفاوت سفر بصورت الكترونيكی از طريق منوی مربوطه در سامانه  reserve.haj.irدر مهلت تعيين شده.
بديهی است درصورت عدم واريز وجه مابه التفاوت در زمان مذکور ،امكان حذف و جايگزين نمودن زائر در سامانه وجود دارد.
تذکر :چنانچه پس از واريز وجه مابه التفاوت هزينه سفر ،زائر در قصد انصراف از تشرف را داشته باشد میبايست با مراجعه به مديرکاروان و ثبت
انصراف ،سريعاً مراحل پايداری قبض ثبتنامی خويش و دريافت وجوه واريزی قابل استرداد را وفق ضوابط مالی سازمان ،دنبال نمايد.
تكميل و امضای قرارداد سفر.
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فرم انصراف از ثبتنام در کاروانهای حج تمتع 1398
مدیر محترم کاروان شماره ....................
سالم عليكم ،احتراماً ،اينجانب  ...................................فرزند  .....................................به شماره ملی  ...............................که در کاروان شماره
 ...........................از استان  .....................................جهت تشرف به حج تمتع سال  1398ثبتنام نموده ام به علت:
 عدم تمايل به تشرف در سال جاری
 ثبت نام در کاروان ديگری در سطح استان فعلی
 ثبت نام و تشرف با کاروان ديگر استانها
 به علت بيماری وشرايط خاص(با نظر پزشک)
 فوت متقاضی
انصراف خود را از نامنويسی صورت گرفته اعالم می نمايم .لطف ًاًَ اقدام الزم بعدی را وفق ضوابط و مقررات مالی معمول فرماييد.
نام و نام خانوادگی – امضاء
زائر محترم
سند شما پایدار شده است ،لطفا جهت دریافت سند جدید با در دست داشتن مدارک شناسایی به یكی از شعب بانك
ملی مراجعه فرمائيد.
شماره زائری ---------------

شماره مجوز پایداری -------------------

تذکرات مهم
 اين برگه حتماً میبايست از طريق سيستم دريافت و تكميل گردد و بدون مهر و امضاء مدير کاروان اعتبار ندارد. بر اساس خدمات صورت گرفته استرداد هزينه سفر برابر ضوابط و مقررات مربوطه به امور مالی خواهد بود. به منظور ثبتنام شخص منصرف در کاروان ساير استانها ،وی میبايست قبالً اقدام به پايداری و اخذ قبض وديعهگذاریمربوطه را نموده و سپس به استان مقصد مراجعه نمايد.
 در صورت عدم تشرف فرد در حج سالجاری وی میبايست سريعاً با مراجعه به کاروان مراحل مربوط به پايداری سند خودرا پيگيری نمايد.
 -مشمولين دريافت سهميه حج تمتع درصورت انصراف از تشرف اعزام آنان در سالهای بعد فاقد هرگونه مجوز خواهد بود.
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فرم انصراف از تشرف (زائرین فوتی) به حج تمتع در سال 1398

مدير محترم حج و زيارت استان..................................
با عنايت به اينكه آقای  /خانم  ................................فرزند  .......................زائرکاروان شماره  ...................به مديريت آقای
 ........................................از استان  .......................شهرستان  ........................قبل از اعزام به حج فوت نموده اند ،اينجانبان:
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء
نام و نام خانوادگی ...............................................کدملی .................................نسبت با مرحوم /مرحومه........................امضاء

به عنوان ورثه  ...........................................ازسازمان حج و زيارت درخواست داريم که کل مبلغ هزينه سفر ايشان را پس از
کسر هزينه های مربوطه ،به بانک برگشت داده تا به منظور حفظ اولويت حق تشرف ،با پايداری قبض وديعه ثبتنام
حج تمتع اقدام الزم معمول گردد .بديهی است تعيين تكليف قطعی در خصوص استفاده از حق تشرف و وجوه مربوطه،
پس ازانجام تشريفات قانونی و دريافت انحصار وراثت و معرفی نماينده رسمی وراث قانونی به سازمان حج و زيارت
معين خواهد شد.
مهر و امضاء مدير کاروان

تاريخ
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تذکر مهم  :افرادی که از سهميه ارگانها  ،نهادها و  . . .استفاده می نمایند و فاقد هر گونه سند ودیعهگذذاری قبلذی میباشذند ،بطذور
سيستمی مجوز پایداری سند صادر نميگردد و میبایست برابر ضوابط استرداد هزینه سفر واریزی را دریافت نمایند.
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