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 3131حج تمتع سالبه اطالعيه سازمان حج و زيارت درباره پذيرش دارندگان اولويت تشرف 
 

ذيرش متقاضيان داراي اولويت تشرف پامکان  انجام شدههاي  ريزي برنامهکه براساس  اينخداوند متعال و به لطف باعنايت 

با مطالعه دقيق  شود تقاضا میاز افراد واجد شرايط  لذا ؛هاي منتخب فراهم گرديده است درکاروان 3131حج تمتع سال  در

 :ندالزم معمول داراقدام  مطالب ذيل

 :مشمولین تشرف -الف 

ملی  يکی از شعب بانک در 02/02/0831که تا تاریخالحساب حج تمتع  گذاري علی ض وديعهوکليه دارندگان قب

 :دينمشمول تشرف بوده و می بايست به شرح ذيل اقدام نما اند گذاري نموده وديعه

نام  مستقيماً جهت ثبتتوانند  می ،ريالی تا تاريخ فوق الذکر 000/000/30الحساب حج تمتع  گذاري علی دارندگان قبوض وديعه -3

 .نمايند مراجعه ها کاروان به

و  000/250و  000/200و  000/380مبالغ با  3131و  3130هاي  نامی سال اسناد ثبت آن دسته از متقاضيانی که -2

مراجعه به دفتر حج و زيارت استان مربوطه براي تبديل سند  قبالً بابايست  باشند می ريالی را دارا می 000/270

پس از دريافت قبض جديد از  و استفاده از تسهيالت مربوطه اقدام و 000/000/30گذاري  خود به قبض وديعه

 .نماينداقدام  نام براي ثبت سوي حج و زيارت استان شعبه بانک معرفی شده از

به يکی از  نام ثبت از قبلبايست  می 13/3/3178منتهی بهو  3177ريالی مربوط به سال 000/000/8اسناددارندگان  -1

 نسبت به تبديل قبض یريال 000/000/1استفاده از تسهيالت و يارانه مربوطه  با ومراجعه ملی  بانکشعب 

 .ريالی اقدام نمايند 000/000/30خود به قبض  گذاري وديعه

 يکی از شعب به نام ثبت ازقبل بايد  23/32/3178تا  3/2/3178 تاريخريالی از 000/000/8 اسناددارندگان  -4

ريالی اقدام  000/000/30گذاري  و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل سند خود به وديعه مراجعه ملی بانک

 .نمايند

مشرف  وليکنهاي گذشته در کاروان پذيرش شده  تشرفی که در سال یشرايط افراد واجدکليه   -5

هاي  ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل بايست می (بستانکاران سازمان)اند نگرديده

و سپس اقدام طه مربوملی وفق ضوابط  از طريق مراجعه به شعب بانک خودسازمان نسبت به پايدار نمودن قبض 

گذاري  گونه اسناد بعد از تبديل به قبض وديعه بديهی است اين  .نام مراجعه نمايند به مديرکاروان جهت ثبت

شماره درج و با ذکر سابقه صورت مکانيزه توسط سيستم بانکی  بهظهرنويسی آن  و جديدريالی  000/000/30

 .نام را خواهند داشت ثبتامکان  شعبهبه مهر و ممهور نمودن آن قبض اوليه 
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 :(ها و پذیرش متقاضیان اعالم کاروان ) های استانی درج اطالعیهتاریخ  - ب

ها  براي هريک از استانطبق جدول ذيل  3131 سالتمتع هاي حج  و تلفن مديران منتخب کاروان نشانیاسامی، اعالم     

 :خواهد بود

 تاريخ درج اطالعيه استان

غربی، ايالم، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، سمنان، سيستان و .قزوين، اردبيل، آتهران، قم، البرز، 

بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهکيلويه و بويراحد، لرستان، گيالن، مازندران، هرمزگان، 

 همدان و گلستان

35/33/3132 

نوبی، شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالی، خراسان ج.آ

 زنجان، مرکزي، يزد، کاشان
33/33/3132 

 :نيز مطابق جدول ذيل خواهد بود ها زمان پذيرش متقاضيان داراي اولويت تشرف در کاروان

 ساعت  پذيرش نام تاريخ  ثبت استان

 صبح 3 38/33/3132 تهران، قم، البرز، قزوين

سيستان و غربی، ايالم، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، سمنان، .اردبيل، آ

بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهکيلويه و بويراحد، لرستان، گيالن، 

 مازندران، هرمزگان، همدان و گلستان

 صبح3 33/33/3132

شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالی، .آ

 خراسان جنوبی، زنجان، مرکزي، يزد، کاشان
 صبح3 20/33/3132

سازمان حج و زيارت از  هاي استان تکميل نگردد، ظرفيت کاروان (یک هفته) چنانچه در زمان تعيين شده -3تذکر مهم

گردد دارندگان قبوض داراي اولويت حتماً در مدت مقرر به  کيد میألذا ت. عمل خواهد آورده هاي بعدي دعوت ب اولويت

 .ها مراجعه نمايند کاروان

همراهی با اقوام و ) از جهات مختلفرا گردد متقاضيان در هنگام انتخاب کاروان دقت کافی  توصيه می -2تذکر مهم

تعيين مربوطه معمول دارند زيرا ظرفيت و قيمت کاروان با توجه به شرايط  ( ...آشنايان، شرايط مختلف کاروان و

 .باشد پذير نمی پس از ثبت نام امکان زائر به کاروان ديگرجايی  گرديده و جابه

 :نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان -ج

در )هاي مجاز متقاضيان اعزام به حج تمتع عالوه بر مراجعه حضوري به کاروانهاي گذشته  مانند سالنيز جاري  در سال

که  هر کارواننام  ثبت درصدي 50ظرفيت از با مراجعه به نشانی اينترنتی ذيل درصورت تمايل توانند  می ،(زمان مقرر

محل سکونت  استان( شهرستان/ شهر) در کارواناوليه  نام نسبت به انجام ثبتاستفاده نموده و صورت غيرحضوري  هب

 .نام که  هاي مربوطه نسبت به اخذ کد رهگيري و رسيد ثبت مبادرت و سپس در مهلت مقرر با مراجعه به کاروان خود
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گذاري خود را به مدير کاروان تحويل  وديعهو اصل قبض  ودهست اقدام نما که حاوي تذکرات و نکات ضروري

 .دنده

ir.haj.31haj://http 
 

 :نویسی در کاروان مدارک مورد نیاز برای نام - د

 .اين اطالعيه "الف"مطابق بند گذاري حج تمتع  اصل و کپی قبض وديعه  –

 .اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن –

 .آناصل و کپی کارت ملی يا شماره تاييدشده   –

 .نام توسط مديرکاروان به متقاضی اعالم خواهد شد ساير مدارک موردنياز ازقبيل گذرنامه معتبر و عکس پس از ثبت: توجه

 : هزینه تشرف - ذ

هزينه قطعی سفر هر کاروان بر مبناي مخارج ارزي و ريالی براي هر زائر محاسبه شده است که مبلغ قطعی آن در اطالعيه 

ملی به صورت  بنابراين از آنجايی که وديعه اوليه دريافت شده توسط بانک. درج خواهد شداستانی براي هر کاروان 

 3131نام از متقاضی برگه واريز قطعی هزينه سفر ويژه حج تمتع سال  الحساب بوده لذا مديران کاروان هنگام ثبت علی

 .يل خواهند دادالتفاوت هزينه سفر به وي تحو را جهت مراجعه متقاضی به بانک و واريز مابه

کاري سه نفر از افراد برگزيده از سوي زائرين که در اولين جلسه  فکري و هم مدير کاروان موظف است با هم: توضیح

شوند درخصوص تهيه ملزومات شخصی زائرين نظير ساک، لباس احرام و ساير موارد ازقبيل  آموزشی انتخاب می

ها  گونه هزينه نظارت بر اين. خواهد بود تمهيدات الزم را فراهم نمايدنحوه انتقال به فرودگاه که به هزينه زائرين 

 .عهده سه نفر مذکور خواهد بود بر

 تذکرات ضروری و الزم
نزد خود  آنرا ،آن ضمن مطالعه مندرجات از مدير کاروان دريافت و را  رسيد مربوطه بايدنويسی  متقاضيان پس از نام -3

 .نمايند نگهداري

آدرس و شماره جديد تلفن بايد  در بانک تغيير کرده باشد، اوليه نام و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبتچنانچه نشانی  -2

 .گرددنام به مديرکاروان اعالم  هنگام ثبت

و مراکز پزشک التفاوت هزينه سفر و نيز مراجعه به  نسبت به پرداخت مابهزمان مقرر بايست در می متقاضيان محترم – 1

بديهی است . اقدام نمايند (ات و آزمايشات مربوطهمعاينجهت انجام ) گردد مديرکاروان معرفی می پزشکی که از سوي

مدير کاروان اجازه خواهد داشت نسبت به جايگزينی وي از ديگر خصوص،  خير متقاضی در اينأدرصورت ت

 .متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد

 :گذرنامه - ر

از گذرنامه بين المللی انفرادي  حج تمتع جهت تشرف به کشور عربستان سعوديکه مطابق قوانين  با توجه به اين    

اکنون  المللی از هم گذرنامه بين نداشتنشرايط در صورت  متقاضيان واجدالزم است  رو از اين ،استفاده خواهد شد
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 30/03/3134داراي گذرنامه با تاريخ اعتبار کمتر از متقاضيانی که ضمناً. نمايند اقدام نسبت به اخذ گذرنامه جديد

که رساند  به اطالع متقاضيان محترم می اقدام نمايند؛ ضمناًٌ خود گذرنامهتمديد و يا تعويض نسبت به  بايد نيز اشندب می

 از طريقامور مربوط به گذرنامه حجاج  ،ادارات گذرنامه ناجاتعامل و همکاري مجدانه با هاي گذشته  همانند سال

بايست حداکثر تا  محترم می زائرينهرحال  به و  ترين زمان ممکن قابل انجام خواهد بود در کوتاه 30+ دفاتر پليس 

 .نمايندبرا به مدير کاروان  دگذرنامه خوبينی تحويل  پيش، 3131سال  تيرماه اوايل

 :نحوه دریافت وجه قربانی  زائیان - ز

پس از توافق با بانک توسعه اسالمی در عربستان و نهايی شدن وجه قربانی، مراتب از طريق کاروان به اطالع زائرين  

 .خواهد رسيد تا نسبت به واريز آن به حسابی که از طرف مدير کاروان به آنان اعالم خواهد شد اقدام نمايند

 :نقل و انتقال اسناد - س

گذاري خود را به احدي  خذ مجوز سازمان و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قبض وديعهکه قبالً با ا آن دسته از افرادي

 بايست میاست  گذاري به نام انتقال دهنده باقی اند ليکن همچنان قبض وديعه از بستگان درجه اول خود واگذار نموده

موده تا اطالعات آنان در سيستم جامع  با در دست داشتن اسناد مربوطه به يکی از دفاتر خدمات زيارتی مراجعه نقبالً

به ( احدي از بستگان درجه اول)گذاري به نام فرد انتقال گيرنده  نقل و انتقال درج و سپس براي تغيير قبض وديعه

د انتقال گيرنده نام براي فر الذکر امکان ثبت گردد درصورت عدم طی مراحل فوق تاکيد می. ملی مراجعه نمايند بانک

گذاری دارای اولویت برای اطالع از ضوابط نقل و انتقال  ضمناً دارندگان قبوض ودیعهشد؛  فراهم نخواهد

 .توانند شخصاً به دفاتر زیارتی مراجعه نمایند می

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

مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آن دسته از شرايط خروج از کشور مشمولين، نيروهاي نظامی و انتظامی تابع 

مقامات و مديران دستگاه هاي اجرايی و نيز فرمانداران و بخشداران که قبالً به حج تمتع مشرف شده اند تابع مفاد 

 .دبير محترم هيأت دولت خواهد بود 4/30/84مورخ  33383/483بخشنامه شماره 

 :م شده استبا اسكان زائرین انجااقدامات ذیل در رابطه  - ص

وزارت حج عربستان  مقرراتبراساس حجاج امور از جمله مسکن  بسياري ازدر حج تمتع با توجه به اينکه  -3

با ها  ظرفيت تقسيمها و يا  سازمان حج و زيارت براي انتخاب هتلو  شود میو به اجرا گذاشته دهی  سامان

اسکان حجاج در  متراژ سرانهکه مقررات وزارت حج عربستان سعودي با توجه به  لذاروبروست  يیها محدوديت

، نسبت به نمودهتعيين  با احتساب فضاي خدماتی در ساختمان و هتل متر مربع 4و در مکه مکرمه  5/4 را مدينه منوره

 .تامين محل اسکان حجاج اقدام گرديده است

هاي منطقه مرکزي مدينه منوره و  در هتل زائرين گرامی% 35حدود امکان اسکان  با تالش بسيارنيز  آينده سالحج در  -2

 زائرين در مکه مکرمه با عنايت به اينکه شرايط اسکان ليکن .ه استديفراهم گرد (ص)نزديک به حرم شريف نبوي 

و درخواست  بهتر با شرايطامکانات اقامتی  گذشته از هاي ن ساليباتوجه به استقبال زائر و باشد با مدينه متفاوت می

سازمان در جهت تامين درصد بيشتري هتل با شرايط و امکانات بهتر اقدام  نايدر مکه مکرمه افزايش کيفيت بيشتر 
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هاي حج گذشته اسکان خواهند يافت و براي  ها و هتل ن در ساختمانيليکن بخش عمده اي از زائر ه استنمود

هاي اطراف حرم تردد  انی که از مناطق مختلف به ايستگاههاي مخصوص زائران اير تشرف به مسجدالحرام از اتوبوس

 .می کنند؛ استفاده خواهند نمود

ه محاسبه کرمدر مدينه منوره و مکه مساختمان محل اسکان  باتوجه بهبا عنايت به مطالب فوق، هزينه مسکن هر زائر  -1

، مکان اقامت آنان در هر يک از دو کاروانهزينه هاي هر يکی از داليل مهم تفاوت  بنابراين .و تعيين گرديده است

 .شهر مذکور می باشد

 ....و يمسکن، ايستگاه پروازبهاي ناشی از اختالف قيمت اجاره  ها هاي کاروان تفاوت هزينه گونه که اشاره شد همان -1

شود از ابتدا دقت کافی در انتخاب  توصيه میها  نام در کاروان ثبتمحترم  متقاضيانبر اين اساس به  رو از اين ؛باشد می

ها مقدور  در کاروانزائر جايی  دليل ايجاد مشکالت اجرايی، جابه زيرا به داشته باشندرا کاروان مورد نظر خود 

 .باشد نمی

هاي پروازي تعيين  کليه زائرين مدينه اول از ايستگاه.... درصورت اخذ مجوزهاي الزم از سوي مبادي ذيربط انشاء ا -5

زائرين همچنين  .هاي پروازي خود بازخواهند گشت  از طريق جده به ايستگاهو شده مستقيماً به مدينه منوره اعزام 

باز مستقيماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدينه خود هاي پروازي  ايستگاهمدينه دوم نيز از 

  .خواهند گشت

 زيارتسازمان حج و   


