دستور العمل حمل و نقل
حـج تمتع
6433-6341

تهیه و تنظیم  :ادارهکل برنامه ریزی و اعزام زائران حج و عمره –

اداره روادید و اعزام

فهرست مطالب
مقدمه 3 ....................................................................................................................................................................
 )6حمل و نقل هوائی4 ..................................................................................................................................................
 )6-6دانستنی های حمل و نقل هوائی 4 ............................................................................................................................
 )2-6دستورالعمل حمل و نقل هوائی 5 .............................................................................................................................
الف – عملیات رفت از ایران 5 .........................................................................................................................................
ب -ورود به فرودگاه مدینه یا جده7 ................................................................................................................................
ج  -برگشت به ایران از فرودگاه مدینه منوره 8 ...................................................................................................................
د -برگشت به ایران از فرودگاه جده 9 ..............................................................................................................................
 )2حمل و نقل برون شهری 01 ........................................................................................................................................
 )6-2دانستنی های حمل و نقل برون شهری(زمینی)01 ....................................................................................................... :
 )2-2دستورالعمل حمل و نقل برون شهری 00 ....................................................................................................................
 ) 6-2-2حمل و نقل زمینی در مدینه منوره 00 ..................................................................................................................
 )2-2-2عزیمت از مدینه به مکه (کاروان های مدینه قبل)01 ................................................................................................
)4-2-2میقات شجره 03 .............................................................................................................................................
 )3-2-2عزیمت از مدینه به فرودگاه مدینه (کاروان های مدینه بعد) 03 ..................................................................................
 )5-2-2حمل و نقل زمینی در مکه مکرمه04 ....................................................................................................................
یک) عزیمت کاروانها به مدینه منوره(مدینه بعد) و فرودگاه جده(مدینه قبل) 04 ..........................................................................
دو)کاروان هائی که عازم مدینه منوره هستند (مدینه بعد)04 ..................................................................................................
سه) نحوه ی عملکرد در حمل بار زائران از مکه به مدینه 05 ....................................................................................................
چهار)خروج کاروانها از مکه به فرودگاه جده (مدینه قبل) 05 ..................................................................................................
پنج) نحوه ی انتقال بار از مکه مکرمه به فرودگاه جده Error! Bookmark not defined................................................................
 )1-2-2شرکت های نقل بین شهری Error! Bookmark not defined....................................................................................
 )4حمل و نقل درون شهری Error! Bookmark not defined................................................................................................
 )3نقل ترددی Error! Bookmark not defined................................................................................................................
 )6-3اهمیت نقل ترددی Error! Bookmark not defined...................................................................................................
 )2-3مزایای طرح ترددیError! Bookmark not defined.................................................................................................
 )4-3تشریح اجمالی طرح ترددیError! Bookmark not defined.......................................................................................
چند تذکر مهمError! Bookmark not defined................................................................................................................ :

2

مقدمه
اداره روادید و اعزام سازمان حج و زیارت که در حوزه اداره کل برنامه ریزی و اعزام زائرین حج و
عمره قرار دارد ،بمنظور آشنائی و آگاهی مدیران و عوامل کاروانها با حوزه های مختلف حمل و نقل
حج تمتع در سال  6433اقدام به تدوین "دانستنی های ضروری و دستورالعمل جامع حمل و نقل حج
تمتع" نموده است .این مجموعه در چهار بخش حمل و نقل هوائی ،برون شهری  ،درون شهری و ترددی
تنظیم گردیده است .در هر بخش ابتدا با تشریح نکات مهم و بیان تعاریف و مفاهیم مربوط ،تالش شده
که آشنائی مناسبی با فعالیتهای این حوزه فراهم گردد ،سپس وظایف مدیریت کاروان در آن بخش به
شکل دستورالعمل ارائه شده است.
بر این اساس ضرورت دارد مدیران محترم کاروان با مطالعه دقیق محتوای این مجموعه نکات الزم و
مرتبط را استخراج و ضمن توجیه عوامل خود ،در جلسات آموزشی نیز زائران گرامی را مطلع نموده و
با عملکرد این حوزه در حد نیاز آگاه سازند .همچنین مطالعه دقیق این مجموعه به تمامی همکاران
ستادی و عوامل دستگاه های اجرایی حج کاروان توصیه می شود.

اداره کل برنامه ریزی و اعزام زائرین حج و عمره
«اداره روادید و اعزام»
اردیبهشت 4931
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 )6حمل و نقل هوائی
 )6-6دانستنی های حمل و نقل هوائی
دامنه عملیات حمل و نقل هوائی شامل اعزام زائرین از فرودگاههای ایران به عربستان و فعالیتهای مربوط به
فرودگاههای جده و مدینه و نهایتاً بازگشت زائرین از عربستان به ایران می باشد .امسال حدود  00666نفر اعزام زائرین و
عوامل اجرایی کاروان ها از  19فرودگاه کشور که به نام "ایستگاه پروازی" شناسائی می شوند انجام می گیرد .این 19
ایستگاه عبارتند از تهران ،اصفهان ،مشهد ،تبریز ،ساری ،شیراز ،اردبیل ،ارومیه ،گرگان ،کرمانشاه ،رشت ،بندرعباس،
بوشهر ،زاهدان ،اهواز ،یزد ،کرمان ،زنجان و همدان.

امسال سازمان حج و زیارت باا
ساا شاات هواپیمااای جمهااور
اسالم ایتان(هما) ،شت هواپیمائ
ماهان و شات هواپیماائ سایو
قتار ا ار .
با توج ب محدو ی ها و
مشکالت فتو گاه ها عتبستان،
همچاون ساال گاذشات زائاتیان
اروانها مدین قبل از ایستگاهها
پتواز متبوط با توج ب مجوزها
ها
اختصاص یافت ب شت
هواپیمائ ب فتو گاه مدین انتقال
یافت و بازگش آنها نیز از فتو گاه
جده ب ایتان خواهد بو  .همچنین لی زائتین مدین بید از ایستگاهها پتواز متبوط ب جده انتقال یافت و
بازگش آنها نیز از فتو گاه مدین ب ایتان خواهد بو .
ر سالجار بتا بار هت زائت و جام ان ب ابیا  56 × 43 × 33و  53 × 36 × 26سانتی متر مطابق بااستاندار و
نمون تییین شده توسط سازمان ر نظت گتفت شده اس و شت تها هواپیمائ
فقط این جام انها را ب عنوان بار مسافت قبول م نند و هت نوع بست یا جام
ان یگت را پذیتش نخواهند نمو  .همچنین هت زائت م تواند یک جام ان
وچک ب ابیا  36 × 33 × 23سانتی متر و حدا ثت ب وزن  5یلو را با خو ب
اخل هواپیما ببت مشتوط بت اینک این جام ان حاو اشیاء و موا ممنوع
نباشد.ضمناً وزن هت یک از جام ان ها نباید از  02یلوگتم بیشتت باشد ،ر
این خصوص قبالً ط بخشنام ا موار ب اطالع مدیتان محتتم رسیده و فتم
تیهد بار بایست از زائتین محتتم اخذ گت یده باشد.
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 )2-6دستورالعمل حمل و نقل هوائی

مدیتان محتتم اروانها جه رف و بتگش ب عتبستان باید ب نکات مطتح شده ر بخش ها زیت ق
اشت و موار خواست شده از آنها را بدق انجام هند.
الف – عملیات رفت از ایران

 تاریخ و ساع پتواز اروانها بت اساس تاریخ منازل ر مدین منوره و بتنام ل پتوازها توسط فاتت حج و
زیارت استانها و ستا مت ز سازمان تییین شده و ب مدیتان اروانها ابالغ م گت .
 ذخیته جا ر پتوازها و اخذ بلیط و بطاق از شت تها هواپیمائ باید چهار روز قبل از پتواز توسط مدیت
اروان و با هماهنگ مدیت فاتت حج و زیارت استانها صورت گیت .


ر سالجار نیز ار ذخیته جا و صدور بلیط توسط شت تها هواپیمائ بطور متمت ز و ر تهتان انجام م شو .

 رابطین استان ( ر تهتان مدیت اروان)پس از ریاف ویزا زائتین با ر س اشتن میتف نام از فتت
حج استان  ،باید چهار روز قبل از پتواز بتا ریاف بلیط ب فتت هواپیمائ متبوط ر ساختمان مت ز
حج و زیارت ر تهتان متاجی نمو ه و بمنظور نتتل قیق ر استع وق ب مدیت اروان تحویل هند.
 پس از صدور بلیط پتواز  ،بطاق زائتین  ،تگ بار و
ریاف آنها از فتت هواپیمائ متبوط ،مدیت اروان موظف
ب نتتل تمام بلیط ها و اطمینان از اینک بتا هم
زائتین اروان بلیط صا ر شده م باشد .ر صورت عدم
صدور بلیط بتا یک یا چند نفت از زائتین  ،مدیت اروان
موظف ب پیگیت موضوع تا رفع مشکل م باشد.
پتواز آنها شکست م
 ر مور اروان هائ
شو (زائتین با بیش از یک پتواز اعزام م شوند) مدیت
اروان موظف اس قبالً با هماهنگ و تفاهم با زائتین  ،اسام زائتین هت بخش از پتوازها را تییین و هنگام
ذخیته جا ب شت هواپیمائ متبوط اعالم نماید.
 ر صورت شکست شدن پتواز رف  ،مدیت اروان باید ر زمان ذخیته جا و صدور بلیط پتواز ق اشت
باشد عوامل خدمات اروان را متناسب با تیدا زائتین هت بخش از پتواز توزیع و اعزام نماید و بتا هت
بخش پتواز ،مسئول را از بین عوامل خدمات آن بخش تییین و و را نسب ب وظایف متبوط ب انتقال
زائتین توجی نماید.
 با توج ب اینک ذخیته جا بتا پتواز بتگش نیز ر تهتان و همزمان با پتواز رف انجام م شو  ،مدیت
اروان باید ب شکستگ احتمال پتواز بتگش نیز توج اشت و زائتین هت بخش از پتواز را با هماهنگ
آنها مشخص و ب شت هواپیمائ متبوط اعالم نمو ه و نتتل نماید بت همان اساس ذخیته جا ر
پتواز بتگش صورت گیت .
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 تحویل بار زائتین ( ر ایتان) ب شت تها هواپیمائ قبل از تاریخ پتواز اروان صورت م گیت و مدیت
اروان باید زمانبند و چگونگ تحویل بار را از فتت حج استان و شت تها هواپیمائ استیالم نمو ه و
مطابق آن نسب ب تحویل بار زائتین اقدام نماید.

مدیت اروان م بایس ر جلسات آموزش نسب ب مقترات هواپیمای  ،گمتک ،بار مجاز و همچنین زمان
حضور ر فتو گاه،زائتان خو را توجی و مسائل متبوط ب امور بهداش فت و اجتماع ر اروان را بدون
ایجا اضطتاب و نگتان بیان نماید.
 با توج ب تجارب سنوات قبل الزم اس زائتین محتتم نسب ب نگهدار گذرنام ،بلیط و وسائل چون :
وربین فیلمبت ار و عکاس  ،تلفن همتاه و جام انها (ساک) ست وچک خو ر محوط و
سالن ها فتو گاه ق الزم را مبذول نمایند.
 ب زائتین محتتم توصی شو ب خصوص ر ساعات نز یک ب پتواز  ،محل تجمع اروان را تتک نکنند.جا
ماندن از پتواز موجب بتوز مشکالت بسیار بتا اروان  ،مدیت و شخص زائت م گت .
بت ن آن ب اخل هواپیما ممنوع م باشد عبارتند از:چتاغ پیک نیک ،اروها متگبار،انواع
 اشیائ
فشفش ،انواع اسپت ،انواع شوینده ها،فندک،انواع قوط رنگ،انواع بطت ،اشیاء اسید ار،نوشاب و انواع
ماییات ،ار ،ناخن گیت  ،قیچ و اشیاء بتنده ....
 بت اساس توافق با شت تها هواپیمائ  ،زائتین اروانها باید ر ایتان  4ساع قبل از پتواز ر فتو گاه
حضور اشت باشند .لذا مدیتان اروان باید ب گون ا بتنام ریز و اقدام نمایند زائتین ر ساع
مقتر ر فتو گاه حاضت باشند.
 مدیت اروان پس از انتقال زائتین ب سالن فتو گاه  ،نسب ب توزیع گذرنام و بلیط پتواز بین زائتین اقدام
نمو ه و ر صورت عدم حضور یک یا تیدا از زائتین ر فتو گاه  ،عل آنتا بترس نمو ه و انصتاف آنها
(موق یا ائم) را تییین و ب نماینده سازمان حج و زیارت ر فتو گاه اعالم نمو ه ،گذرنام و بلیط این
افتا را نیز ب نماینده سازمان تحویل هد.
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نتتل فتو گاه (پلیس ،گمتک و  )...ب هت لیل از اعزام زائت جلوگیت بیمل آید
 چنانچ ر مبا
الزم اس متاتب ب نماینده سازمان حج و زیارت ر فتو گاه اعالم و گذرنام و بلیط زائت متبوط نیز تحویل
و گت .
 مدیت اروان پس از ورو ب فتو گاه باید با نماینده سازمان حج تماس گتفت و ورو اروان خو را اعالم
نمو ه و پس از توزیع گذرنام و بلیط زائتین آختین وضیی آمار اروان و غایبین پتواز را ب اطالع ایشان
رسانده و گذرنام و بلیط آنها را تحویل نماینده هد پس ازآن با هماهنگ مسئولین فتو گاه و شت
هواپیمائ متبوط بت انتقال زائتین ب سالن تتانزی و نهایتاً هواپیما نظارت نمو ه و ر صورت بتوز هتگون
مشکل بتا زائتین نسب ب رفع آن اقدام نماید.
 ضتور اس مدیت یا میاون محتتم اروان پس از حصول اطمینان از ختوج تمام زائتین  ،سالن را ب
طتف هواپیما تتک نماید.
ب -ورود به فرودگاه مدینه یا جده

با توج ب اینک اروانها از تمام ایستگاهها پتواز مبداء ر ایتان ب فتو گاه مدین یا جده منتقل م شوند.
مدیت اروان م بایس پس از ورو ب فتو گاه اقدامات زیت را انجام هد:
 راهنمائ زائتین بتا ختوج از هواپیما و ورو ب سالن تتانزی ( حتما ب زائتین یا آور شو
خو را ر اخل هواپیما جا نگذارند)

وسائل یا اشیاء

 مدیت اروان ب محض ورو ب سالن تتانزی ( ر جده) با شماره تلفن مسئول شیف فتو گاه تماس و اطالعات
الزم را از ایشان ریاف نماید.
 همکار با نیتوها ( GSSخدمات خطوط سیو ) بتا راهنمائ زائتان جه
(گذرنام ها)
 راهنمائ زائتان رخصوص نحوه
حضور ر قسم جوازات.

ایستا ن ر صف ،رعای خط قتمز و ر س
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حضور ر قسم

جوازات

اشتن بطاق و گذرنام هنگام

 یک از عوامل با تجتب همتاه اروان  ،باید تا پایان ار ختوج زائتین ر سالن تتانزی حضور اشت باشد و
پس از ختوج امل زائتین اروان از سالن تتانزی  ،سالن را تتک ند.
 مدیت اروان یا (مسئول تییین شده) ب همتاه یک یا چند نفت از عوامل اروان ستییتت از سالن تتانزی
خارج شده و نسب ب شناسائ و انتقال بار زائتین ب خارج از سالن اقدام نماید.
 مدیت اروان یا(مسئول تییین شده) ر اولین فتص ممکن پس از ختوج از سالن ب نماینده ستا حمل و
نقل ر فتو گاه متاجی نمو ه و ضمن اعالم ورو  ،محل ریاف اتوبوس ،محل تجمع زائتین و
جام انها آنان را تییین و ضمن هماهنگ امل با مسئولین حمل و نقل ستا ر فتو گاه  ،نسب ب
انتقال زائتین از سالن ب محل تییین شده اقدام نماید.
 مدیت اروان یا(مسئول تییین شده) نسب ب بترس اتوبوسها و نصب تابلو اروان رو آنها اقدام و اتوبوسها
را بتا سوار شدن زائتین آما ه ند.
 هنگام تحویل اتوبوسها موار ذیل الزاماً بترس گت :
-1نظاف اتوبوسها -0ثب عد چهار رقم بدن اتوبوسها -3آب خنک ر یخچال اتوبوسها -4اطمینان از
سالم بو ن و مناسب بو ن الستیکها
 مدیت اروان یا(مسئول تییین شده) زائتین اروان را ب اتوبوسها هدای و با مک بقی عوامل خدمات و با
استفا ه از ارگتان مکتب الو ال  ،جام انها زائتین را نیز ر اتوبوسها بارگیت م نماید.
 تتک فتو گاه پس از اطمینان از ختوج تمام زائتین از سالن،استقتار امل ر اتوبوسها  ،اتمام بارگیت
جام انها آنها ،شمارش زائتین هت اتوبوس و نتتل قیق گذرنام ها تحویل ب رانندگان اتوبوس(ویژه
فتو گاه جده)  ،با هماهنگ مسئولین حمل و نقل صورت م گیت .

ج  -برگشت به ایران از فرودگاه مدینه منوره

 با عنای ب اینک بازگش بخش از اروانها ب میهن اسالم از فتو گاه مدین منوره انجام م شو  .ر اینزمین مدیتان اروان م بایس ب نکات زیت توج اشت باشند:
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 پس از ورو اروان ب شهت مدین منوره  ،مدیت اروان باید ب ستا منطق متاجی و اعالم ورو نماید. مدیت اروان چهار روز قبل از پتواز با متاجی ببتچسب ها بار زائتین را ریاف م نماید.

فتت شت

هواپیمائ متبوط ر ستا مدین منوره بلیط و

 بتا هت زائت و عد بتچسب بار (تگ) نام و شماره اروان او رو آن نوشت شده بتا الصاق بجام ان مجاز ،همتاه با بلیط زائت تحویل مدیت اروان م شو .
 مدیت اروان بایست زائتین را نسبتوجی نماید.

ب میزان بار مجاز وجام

انها

و

استاندار پیش بین شده امالً

 شرکتهای هواپیمائی فقط تعداد  2جامهدان مجاز را که دارای برچسب هستندتحویل می گیرند و از دریافت هرنوع بسته فاقد برچسب و غیر استاندارد
خودداری خواهند کرد.
 از آنجائیکه بار و جامه دان های زائرین تماماً توسط مأمورین سعودی از دستگاه x .r a yعبورداده و کنترل می شود  ،به زائرین محترم توجه داده شود از قرار دادن اشیاء ممنوعه و
همچنین آب زمزم و  ...در داخل جامه دان ها خودداری کنند.
ضمناً شرکت های هواپیمائی از تحویل گرفتن هر گونه بسته ،جامه دان و بار اضافه خودداری
خواهند نمود.
الزم بذ ت اس آختین ستورالیمل اجتای چگونگ تحویل بار ر مدین منوره و مک مکتم و انتقال آن ب هت
یک از فتو گاه ها مدین و جده متیاقباً از سو ستا ها متبوط ر عتبستان اعالم خواهد شد.
ریاف
 مدیتان اروان م بایس ضمن هماهنگ قبل با واحد حمل و نقل ستا مدین منوره ،نحوهاتوبوس ،گذرنام ها و سایت موار را ب گون ا پیگیت نمایند زائتین ب موقع ر فتو گاه حاضت باشند.
 پس از ورو ب محوط فتو گاه مدین  ،زائتین اروانها باید با ر س اشتن گذرنام و بلیط خو وار سالنشوند .بنابتاین مدیتان اروان ق اشت باشند هیچ گذرنام و بلیط ر اتوبوس جا نمانده و بت ورو
زائتین اروان خو ب سالن و انجام متاحل ختوج و سوار شدن ب هواپیما نظارت امل اشت باشند و ر
صورت بتوز هت نوع اشکال احتمال  ،با هماهنگ مسئولین حمل و نقل ر فتو گاه نسب ب رفع آن اقدام
نمایند.
 تأ ید م شو مدیت اروان موظف است ه و سوار هواپیما شو .

پس از اطمینان از خارج شدن آختین زائت اروان،سالن را تتک

د -برگشت به ایران از فرودگاه جده

اروانهای

جه بازگش ب ایتان از فتو گاه جده پتواز خواهند نمو باید ب نکات زیت توج
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اشت باشند:

 اروان ها باید  8ساع قبل از پتواز ر فتو گاه جده حضور اشت باشند  ،لذا مدیتان بتا انتقال زائتیناروان خو باید با هماهنگ واحد حمل و نقل ستا مک جه ریاف اتوبوس ،گذرنام ها و سایت موار
بگون ا اقدام نمایند زائتین ب موقع ر فتو گاه باشند.
 ر صورتیک پتواز اروان شکست شده و فاصل بین و پتواز بیش از شش ساعم باشد باید اروان ر و بخش ب جده منتقل شو و عوامل اروان نیز جه همتاه زائتان ب و بخش
اول و وم تقسیم شوند.
 پس از ورو ب فتو گاه جده  ،مدیت اروان (یامسئول تییین شده) زائتین را ر محوط متبوط ب
حجاج ایتان مستقت نمو ه و با متاجی ب فتت ستا
جده  ،ورو اروان را اعالم نمو ه و از آختین وضیی
پتواز و فتو گاه اطالع سب نماید.
 پس از استقتار زائتین ر محوط فتو گاه جده،گذرنام و بلیط پتواز بین آنها توزیع شده و نسب ب
مقترات و نتتل ها الزم و همچنین وضیی فتو گاه
و پتواز ،اطالعات الزم ر اختیار آنها قتار ا ه شو .

 همواره یک از مسئولین اروان ر نار زائتین و ر محل استقتار آنها حضور اشت باشد. مدیت اروان یا(مسئول تییین شده) با هماهنگهواپیمائ  ،زائتین را ر
ار نان ستا و شت
ساع تییین شده ب سالن متبوط جه انجام
امورتشتیفات پتواز انتقال ا ه و بت متاحل ار
آنان نظارت امل اشت باشد.
 ر صورت بتوز هت نوع مشکل احتمال  ،مدیت اروانیا(مسئول تییین شده) با هماهنگ ار نان ستا
جده ،شت تها هواپیمائ و مسئولین فتو گاه ،
نسب ب رفع اشکال اقدام نماید.

 )2حمل و نقل برون شهری
 )6-2دانستنی های حمل و نقل برون شهری(زمینی):

و بخش مدین قبل و مدین بید خواهد بو .

عملیات حمل و نقل زمین شامل انتقال زائتین ب
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 مدین قبل  :ورو ب فتو گاه مدینفتو گاه جده
 مدین بید :ورو ب فتو گا ه جدهفتو گاه مدین

شهت مدین
حت

ر قتار ا حمل و نقل بین شهت حج سال جار
بیشتت زائتین خدمات بیشتت پیش بین شده اس

ب سم

حت

از مدین ب مک

جحف و مک

مک ب
مک ب مدین

ر عتبستان عالوه بت خدمات عا
عمده آنها عبارتند از:

 ،جه

رفاه

 استفا ه از اتوبوس ها مدل باال رعای امل نظاف اتوبوس تأمین آب آشامیدن بهداشت و خنک ر بست بند مناسب (  0بطت  332میل ر مسیتمک و مدین و بالیکس و مسیت جده /جحف  /مک و همچنین  1بطت  332مل ر مسیت مک
ب جده ب زائتین ا ه خواهد شد.
ب منظور سامانده عملیات حمل و نقل زمین  ،واحدها حمل و نقل ر ستا ها مک و مدین و
فتو گاه ها جده و مدین پیش بین شده با هماهنگ با یکدیگت و طتف ها سیو  ،بتنام
ریز  ،هدای و نظارت بت انتقال زائتین را انجام م هند.

 )2-2دستورالعمل حمل و نقل برون شهری
 ) 6-2-2حمل و نقل برون شهری مدینه منوره

مدیتان اروان ها پس از ورو ب مدین جه اعزام ب مک و یا انتقال ب فتو گاه مدین باید ب نکات
زیت توج اشت و موار خواست شده را ب ق اجتا نمایند:
 ر اولین فتص پس از ورو اروان ب مدین حدا ثت ظتف  10ساعورو اروان را اعالم نمو ه و فتم متبوط را تکمیل و تحویل هند.

از طتیق ستا مناطق ،

 با توج ب اینک تقتیباً تمام اروانها ر هتل ها اطتاف حتم اسکان ارند و اجاره این هتل هابت اساس تاریخ انجام گتفت اس  ،بنابتاین مدیتان اروان از تاریخ ختوج خو از هتل و
مدین اطالع ارند ول باید از طتیق ستا مناطق  ،اطالعات تکمیل و بتنام قیق ختوج
اروان از مدین را توسط واحد حمل و نقل ستا مدین تنظیم شده ریاف نمو ه و بتابت
بتنام اعالم شده اقدامات الزم را ب عمل آورند.
 با عنای ب اینک هماهنگ الزم با مکتب حجاج ایتان ر مدین ب وسیل واحد حمل و نقل ب عملآمده و بتنام ختوج اروان ها نیز ب آنها ابالغ شده اس  ،مدیتان اروان (یا میاونین آنها) باید
00

بتابت بتنام
اقدام نمایند:

ریافت از ستا مناطق  ،جه هماهنگ ها الزم و عزیم

از مدین ب شکل زیت

 )2-2-2عزیمت از مدینه به مکه (کاروان های مدینه قبل)

 مدیتان اروان یا میاونین آنان باید س روز قبل از تاریخ عزیم اروان ب مک (مثالً عزیمس شنب باید روز شنب متاجی نماید) بین ساع  7/32تا 12/32صبح  ،نسب ب جداساز
و تفکیک گذرنام ها عوامل و زائتین بت اساس تیدا اتوبوس تخصیص و تییین زائتین هت
اتوبوس و تحویل بلیط ها مسیت مدین منوره – مک مکتم (  107/5ریال با رنگ زر )
اقدام نمایند.
 ماشین بار بت اساس بتنام تنظیم واحد حمل و نقل ب هتل محل استقتار اروان متاجیخواهد نمو  .لذا مدیت اروان با اطالع از زمان متاجی ماشین بار باید ضمن هماهنگ با مدیت
مجموع نسب ب انتقال جام ان زائتین ب محل تییین شده ر ورو هتل اقدام نماید.
 پس از رسیدن ماشین بار ب محل هتل  ،مدیت اروان (یا میاون) باید مشخصات و پالکماشین،نام راننده ،جنسی و شماره تلفن همتاه و را یا اش نمو ه و تابلو اروان خو را
رو شیش جلو آن الصاق نماید.
از قبل پیش بین شده اس ) بار زائتین ب ماشین
 با استفا ه از ارگتان هتل و یا ( ارگتانانتقال یافت و ر طول مدت بارگیت  ،مدیت یا میاون و م بایس ب طور امل بت بارگیت
نظارت اشت باشند .پس از اتمام بارگیت راننده موظف ب شیدن چا ر و بستن بارها ب
حتماً این ار رس انجام شو  .ضتور
شکل مناسب و محکم م باشد .متاقب شو
اس نشان صحیح و امل محل اسکان ر مک مکتم و شماره تلفن مدیت و میاون مجموع
یمک  ،ر اختیار راننده قتار گیت .
 پس از اعزام ماشین بار ب سو مک مکتم  ،اطالعات ماشین بار ،راننده و ساعتلفن و همچنین بصورت پیامک م بایس ب اطالع مدیت مجموع ر مک بتسد.

حت

آن

 تحویل اتوبوس زائتین حدو ساع  16/22روز اعزام اروان توسط نماینده مکتب حجاج ایتانو ر ازا ریاف رسید تفکیک ب مدیت اروان انجام م گیت .
ر زمان تحویل بلیط مسیت
 تذ ت مهم  ( :مدیتان اروانها باید توج اشت باشند
ب وسیل
مدین – مک ب مکتب ایتان  ،حتماً بلیط زائتین فوت و همچنینبیماران
آمبوالنس (هیئ پزشک ) ب مک منتقل م شوند را فقط ب مسئول حمل و نقل مدین
منوره تحویل نمایند) .
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)4-2-2میقات شجره

 ر روز اعزام ب مک مکتم  ،مدیتان اروان م بایس ر میقات شجته ب گون ا بتنام ریزو عمل نمایند حد ا ثت نیم ساع بید از نماز مغتب  ،اروان ب مقصد مک مکتم عزیم
نماید.
 پس از ورو ب مسجد شجته اتوبوس ها را ر محوط پار ینگ ر نار هم پارک نمو ه وزائتین را نسب ب محل پارک اتوبوس ها و نحوه رفتن ب اخل مسجد و بتگش ب محل
اتوبوس ها امالً توجی نمایند.
 بتا هت اتوبوس یک نفت م سئول با مسیت آشنائ ار تییین و از زمان حترسیدن ب مک  ،تمام مسئولی امور متبوط ب اتوبوس ب و واگذار گت .
 -زائتین ناتوان و سالمند را حتماً یک از زائتین جوان و یا خدم

ر مسجد همتاه

از مدین تا
نند.

 با توج ب اینک ارتباط بخش خانم ها ر مسجد شجته با بخش آقایان امالً قطع م باشد وامکان ستتس ب روحان و مدیت وجو ندار  ،ضمن توجی خانم ها نسب ب این موضوع ،
نسب ب آموزش ها مور نیاز آنها توسط روحان تأ ید شو .
 با توج ب اینک ورو ساک ست و هتگون بست ب اخل مسجد شجته ممنوع بو ه ومأمو ران سیو مستقت ر محل ربها ورو مسجد  ،مانع از ورو این وسایل م شوند ،
تأ ید شو زائتین از قتار ا ن پول و اشیاء قیمت ر یس و یا ساک ست خو جداً پتهیز
نمایند.
ر مسجد شجته زائت چار بیمار شد و نیاز ب بستت
 ر صورتاش  ،مدیت اروان م بایس جه جداساز گذرنام زائت بیمار
موسس اهلی ا الء ر ضلع غتب مسجد متاجی نمو هو همچنین ب
مکتم متاتب را ب هیئ پزشک مستقت ر مک گزارش ا ه و پیگیت
زائت بیمار از مدین ب مک ب عمل آور .

شدن ر بیمارستان
و تحویل آن ب فتت
محض ورو ب مک
ها الزم جه اعزام

 )3-2-2عزیمت از مدینه به فرودگاه مدینه (کاروان های مدینه بعد)

 مدیتان اروان یا میاونین آنها باید س روز قبل از تاریخ پتواز ب ایتان (مثالً بتا عزیم سشنب باید شنب ب مکتب متاجی شو ) بین ساع 7/32تا  12/32ب مکتب حجاج ایتان
متاجی و نسب ب نتتل گذرنام ها و تحویل بلیط مسیت مدین ب فتو گاه ب مکتب و اخذ
رسید اقدام نمایند.
 تحویل اتوبوس ب اروان ها بت اساس ساع و تاریخ اعالم شده از طتف واحد حمل و نقل بمکتب انجام م گیت  .بنابتاین مدیتان اروان باید از طتیق مدیت مجموع خو از تاریخ و
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ساع تحویل اتوبوس اروان خو مطلع شده و بمنظور تسهیل و تستیع ر انتقال بموقع
زائتان از هتل ب فتو گاه تمهیدات الزم را بیمل آورند .
تذکر مهم  ( :ر صورت

پتواز اروان شکست شده و فاصل بین و پتواز بیش از س ساع باشد،

اتوبوس بتا اعزام ب فتو گاه ر و متحل ارسال خواهد شد و ر صورت تشخیص واحد حمل و نقل و
تحویل اتوبوس ر یک متحل  ،باید تمام زائتین همزمان ب فتو گاه اعزام شوند).
 گذرنام ها زائتین اروان توسط متشدین اتوبوس ها از مکتب حجاج ایتان ریاف شده وپنج تا شش ساع قبل از پتواز ر محل سکون اروان و هنگام سوار شدن ب اتوبوس
تحویل زائتین خواهد شد .بنابتاین ضتور اس مدیتان اروان ،زائتین را توجی نمایند
تاپیش از توزیع گذرنام و اعزام ب فتو گاه ر محل اروان (هتل) حضور اشت باشند.
 با توج ب ممنوعی ورو اسباب باز ها باطت ار ،تفنگ ،گازفندک ،چاقو ،ناخن گیت واشیاء تیز و بتنده ب اخل هواپیما ،حتماً زائتین توجی شوند این وسایل را ر جام ان
بار خو قتار هند و از بت ن آنها ب اخل هواپیما خو ار نمایند.

 )5-2-2حمل و نقل برون شهری مکه مکرمه
یک) عزیمت کاروانها به مدینه منوره(مدینه بعد) و فرودگاه جده(مدینه قبل)

 -فهتس اسام

اروانها اعزام ب مدین منوره و فتو گاه جده با ذ ت تیدا حجاج و تاریخ ختوج ،ب مؤسس

مطوفین اعالم گت یده و فتم ها ختوج اروانها از مک مکتم نیز جه

اطالع ،بتنام ریز و اقدام الزم ب

پیوس م باشد.
 -مدیت اروان م بایس

و روز قبل از تاریخ ختوج ،ب مکتب متبوط متاجی و نسب ب تفکیک گذرنام ها

زائتین اقدام و بلیط ها 107/5ریال (مسیت مک ب مدین ) و یا  32ریال (مسیت مک ب جده) را ب مکتب
تحویل هد و رسید آن را ریاف

نماید و همچنین گذرنام ها زائتان اروان خو را بت اساس پتواز و ب

تفکیک هت اتوبوس جدا نماید.
 -الزم ب توضیح اس مکاتب  8گان  04 ،ساعت آما ه خدمات رسان ب

اروانها م باشند.

دو)کاروان هائی که عازم مدینه منوره هستند (مدینه بعد)

 -مدیت یا میاون اروان  6ساع

قبل از زمان حت

با ر س

اشتن رسید بلیط

گتفت  ،بتا هماهنگیها الزم ب مکتب متبوط متاجی و همتاه نماینده مکتب جه
شت

نقل متاجی نمایند.
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و روز قبل از مکتب تحویل
تحویل اتوبوس ب پار ینگ

 ب منظور تسهیل ر ورو ب مدین  ،شماره اروان رقم عقد ساختمان مدینه را ر قالب بتگ  A3و ب تیدااتوبوسها

ر اختیار تکمیل و ر شیش جلو هت اتوبوس نصب نمایند .بدیه اس

عدم انجام آن موجب میطل

زائتین ر مت ز استقبال مدین خواهد شد.
 -بت اساس قوانین عتبستان سیو

ختوج اروان ها از مک ب سم

بوده و ب اتوبوسها ر این ساعات اجازه ختوج از مک

مدین از ساعت  22لغایت  5صبح ممنوع

ا ه نم شو .

 تحویل اتوبوسها از محل پار ینگ از ساع  5صبح ال  8شب انجام م شو .سه) نحوه ی عملکرد در حمل بار زائران از مکه به مدینه

 اطالعات اروانها با تاریخ ختوج و نام و نشان ساختمانها مک و مدین و همچنین موبایل مدیت اروان بشت

طتف قتار ا اعالم گت یده اس .

 -مدیت اروان م بایس

با هماهنگ مدیت مجموع  32ساع

قبل از زمان ختوج از مک  ،نسب

ب انتقال

ساک زائتین ب طبق همکف و ر مکان مناسب اقدام نماید.
اروان ب مدین  ،ب ساختمان محل استقتار زائتان متاجی

 امیون حمل بار زائتان یک روز قبل از عزیمم نماید.
 -نماینده شت

طتف قتار ا  ،شب قبل از متاجی

امیون حمل بار ،ب ساختمان متبوط متاجی و

هماهنگ الزم را با مدیت مجموع و مدیت اروان بیمل خواهد آور .
 امیون بار نم تواند بیش از  3ساعبتم گت
محتتم ق

ر محل اروان توقف نماید و پس از آن راننده ب محل پار ینگ

و واحد حمل و نقل مسئولیت بتا اخذ مجد
اف

امیون بار بیهده نخواهد اش ؛ از اینتو مدیتان

ر بارگیت ب موقع و استفا ه از امیون بار را اشت باشند.

چهار)خروج کاروانها از مکه به فرودگاه جده (مدینه قبل)

 نیاز ب متاجی مدیت اروان ب پار ینگ شت -بین  12تا  10ساع

قبل از حت

نقل بتا تحویل اتوبوس نیس .

 ،اتوبوسها مور نیاز اروان توسط نماینده مکتب مقابل ساختمان مستقت

م شوند.
 -مدیت یا میاون اروان همتاه نماینده مکتب و راننده ها ب مکتب متاجی و گذرنام ها زائتان

از و روز قبل

توسط مدیت اروان ب تفکیک پتواز( اروان ها شکست شده) و اتوبوس شده اس تحویل راننده ها م شو .
 -پس از متاجی راننده ها ،اتوبوس ها حامل زائتین ب سم جده حت

م

نند.

 تاکید فرمایید زائرین محترم هرگونه امور مربوطه اعم از خرید ،طواف وداع و  ...را از قبل انجام داده واز زمان استقرار اتوبوس ها ،در هتل حضور داشته و آماده سوار شدن اتوبوس باشند .بدیهی است راننده
ها براساس ضوابط ابالغی راس ساعت مقرر حرکت می نمایند.
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