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ّ
کارگــزاران امــور ّ
حج و ز یــارت بــا ایمــان بهخداونــد متعــال و اعتقــاد و التــزام عملــی بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران،
والیت مطلقهی فقیه و با پاسداری از خون شهیدان ،خود را در پیشگاه خداوند متعال مسوول دانسته و ّ
متعهد میشوند
ّ
ّ
مقدس در انجام هرچه بهتر ّ
حج ابراهیمی؟ع؟ و زیارت اولیای الهی
برای کســب رضایت حقتعالی و تحقق اهداف شــارع
ّ
ّ
نسبت به اصول زیر پایبند بوده و برای تحقق آنها حداکثر تالش را بنمایند.
ّ
ّ .1
تاسی به اولیای الهی و اطاعت از آنها و دشمنی با دشمنان راه خدا و اولیای خداوند را ،بهعنوان تنها راه تحقق
کامل حیات ّ
طیبه در مسیر تقرب ِالیاهلل دانسته و بدان پایبند خواهندبود.
 .2توفیق خدمتگزاری به زایران بیتاهللالحرام و حرم شریف نبوی؟ص؟ و اعتاب ّ
مقدسه را مغتنم شمرده و زمینههای
بهرهوری ّ
حداکثری از ّ
ظرفیتهای معنوی را برای خود و زایران فراهم خواهند نمود.
 .3رعایت عدل و انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض و اسراف ،حفظ و بهرهبرداری صحیح از اموال و امکانات سازمانی
را برخود ضروری دانسته و در راه خدمت بهمردم شریف و زایران محترم ،نهایت سعی و تالش خود را انجام خواهند
داد.
ّ
مسوولیتپذیری را سرلوحهی
 .4رعایت نظم و آراستگی فردی و پیراستگی محیطی ،وقتشناسی ،تواضع ،فروتنی و
تمام امور خویش قرار میدهند.
 .5رعایت موازین شرعی و قانونی را همواره مورد ّ
توجه قرار داده و نظر به ّ
اهمیت اصل جانشینپروری ،نیروی انسانی
اصلح و کارآمد را با معیار دیانت ،کفایت و صداقت ،شناسایی و ّ
معرفی نمایند.
 .6رفتار شایسته با مردم از دستورات اکید اسالم است .لذا به مصداق آیهی شریفهی « نَِّا� َ
ک َل َع ٰلی خُ� ُل ق� َع ظ ٖ� ی� ٍم» با ّ
تاسی
ٍ
از پیامبر اســام؟ص؟ ،اخالق اســامی ،بهویژه صبر و شــکیبایی را پیشـهی خود ســاخته و با رعایت احترام و ادب،
متانــت و ســعهی صــدر ،خوشرویــی و صداقــت ،انجــام صحیــح و ســریع امور ،پاسـخگوی اربابرجوع بوده و حفظ
کرامت انسانها را سرلوحهی کار قرار میدهند.
 .7رازداری ،امانتداری و حفظ اسرار مردم ،بهویژه زایران محترم را از وظایف خطیر خود دانسته ،در حفظ و صیانت
از اسرار آنها ،تمام مساعی خود را بهکار میبندند.
 .8ارتقای سطح آموزش و همافزایی ،کسب مهارت و همچنین بهرهوری از تجربه و ابتکار را ضروری دانسته و در راه
کسب آن تالش خواهند نمود.
ولیفقیه در امور ّ
مقررات سازمان ّ
 .9خود را در برابر قوانین و ّ
حج و زیارت و حوزهی نمایندگی ّ
حج و زیارت ،به منظور
ّ
پیگیری حقوق زایران تا تحقق کامل آن مسوول میدانند.
ّ
شفافیت و ّاطالعرسانی ،استقبال مینمایند.
 .10از نظرات و پیشنهادهای سازنده و توسعهی فرهنگ انتقادپذیری و

سازمان ّ
حج و زیارت

