بنام خداوند متعال
نکات مهم جهت ثبت نام برای مدیران محترم کاروانهای زائران پیاده حضرت رضا)ع(
 . 1کلیه عملیات ثبت نام از اولین مرحله تا آخرین مرحله فقط از طریق ســـامانه ) (www.zaerin8.irممکن خواهد بود و هیچ گونه ثبت
نام دستی و یا از طریق سامانه دیگر پذیرفته نخواهد بود.
 . 2زمان بندی پیش ثبت نام مدیران کاروان هر ساله از اول محرم تا  20محرم ممکن خواهد بود.
 . 3ثبت نام زائران در سامانه از اول محرم هر سال ممکن خواهد بود و آخرین مهلت ثبت نام زائران هر ساله اربعین خواهد بود و این مهلت
به هیچ وجه ممکن تمدید نخواهد گردید.
 . 4کلیه کاروانهای قدیمی و جدید پیش ثبت نام شده در هر سال به صورت رزرو تلقی خواهند شد و ستاد جمعیت خدمتگزاران با توجه به
مقدورات و امکانات و ظرفیت های خالی موجود؛ سوابق مدیریتی؛ ارزیابی عملکرد مدیر و سیاستهای زیارت؛ اقدام به رد یا تا د هر کاروان
و ظرفیت سنجی خواهد نمود.
 . 5حداقل تعداد زائر درکاروان  25نفر و حداکثر  500نفر)حداکثر تعداد قابل پذیرش برای کاروانهای جدید در ســـال اول  140نفر خواهد بود(.
محدود خواهد شد و کاروانهای با ظرفیت کمتر باید با هم ملحق شده و کاروانهای بی شتر از  500نفر؛ جهت بهره وری بی شتر در کاروانهای
دیگر تقسیم شوند.
 . 6میزان افزایش ظرفیت هر کاروان نســبت به ســال قبل حداکثر به میزان  %10محدود خواهد بود و درخواســت میزان اضــافه تر منوط به
تکمیل کامل ظرفیت فعلی کاروان در سامانه؛ وجود امکانات و پذیرش ستاد خواهد بود.
 . 7امکان جابجایی تعداد زائر برادر و خواهر؛ به میزان  %10ظرفیت کاروان ممکن خواهد بود.
 . 8بدلیل درخواست ثبت نام کاروانهای رزرو و مشخص شدن فضای خالی اسکانها یک روز پس از اربعین ظرفیت کاروان به میزان زائر ثبت نام
شده در کاروان سامانه بعﻼوه  10درصد کاهش خواهد یافت.
 . 9مدیران متعهد ه ستند؛ تنها به میزان تع ن شده از طرف ستاد در سامانه زائرین8؛ زائر ثبت نام کرده و به غیر از زائران م شخص شده در
لیست به هیچ عنوان فرد اضافه ای بهمراه کاروان وارد اسکان نشود؛ در صورت مشاهد و گزارش مدیران ایستگاههای جاده ای و اسکانهای
شهری عواقب منفی متوجه گزینش مدیر کاروان در سال بعد خواهد بود.
 . 10همایش سراسری داوطلبان مدیریت کاروان؛ هر سال در اولین پنج شنبه نزدیک به  25محرم )شهادت امام سجاد)ع(( ممکن خواهد بود؛
شرکت شخص مدیر الزامی ا ست و در صورت م شکل با توافق ستاد جایگزین معاون یا روحانی یا رابط ثبت نام کاروان به همراه معرفی
نامه از مدیر ممکن خواهد بود.
 . 11قبل از پذیرش مدیر توســـط ســـتاد جمعیت خدمتگزاران هیچ گونه ثبت نام زائر ممکن نخواهد بود و تنها پس از تائید از طریق ســـامانه
امکان پذیر می باشدبنابراین ﻻزم است مدیران کاروانها هیچ گونه قول یا قراری با زائران نگذراند.
 . 12بدلیل تعداد کاروانها تنها روش اطﻼع ر سانی سامانه پیامکی جمعیت خواهد بود؛ بنابراین مدیران محترم حتما تمهیدات ﻻزم از جمله عدم
مسدود بودن سرویس دریافت پیامهای تبلیغاتی و صحت شماره خود درون سامانه زائرین 8و  ...فراهم نمایند.
 .13مراحل عملیات:
1

پیش ثبت نام مدیر تا مورخه  20محرم می باشد.

2

اسکن عکس؛ کارت ملی؛ شناسنامه و مدرک تحصیلی خود و یا معاون درون سامانه و مشخص نمودن زمان حرکت و خروج.

3

دریافت معرفی و مجوز از ا ستانداری؛ فرمانداری؛ بخ شداری که حاوی نام و نام خانوادگی و کد ملی و میزان تح صیﻼت مدیر،
معاون ،روحانی و تعداد زائر زن و مرد و تاریخ ورود به مشــهد می باشــد و اســکن مجوز؛ درون ســامانه و ارســال یک قطعه
عکس؛ کپی کارت ملی و اصل مجوز به ستاد جمعیت خدمتگزاران در مشهد.

4

معرفی معاون؛ روحانی؛ رابط ثبت نام)ک سی که کار با اینترنت را بداند( از طریق بخش خادم سامانه و ا ضافه نمودن آنها در
بخش ویرایش اطﻼعات مدیران.

5

همکاری در گزینش و پذیرش شرایط ستاد جمعیت.

6

تا د پذیرش مدیریت کاروان تو سط ستاد با توجه به ظرفیت م شخص به تفکیک زن و مرد و اطﻼع ر سانی از طریق پیامک
می باشد.

7

اقدام مدیر کاروان به ثبت نام و یا اضافه نمودن زائران در کاروان خود تا اربعین هر سال می باشد.

8

اطﻼع از مکان اســکان در تاریخ  25صــفر هر ســال از طریق پیامک و تماس با مدیر اســکان مربوطه در مشــهد و کنترل آمار و
ساعت و تاریخ ورود زائران به ا سکان برای پیش بینی های ﻻزم؛ قابل توجه جابجایی ا سکان تخ صی صی به هیچ عنوان ممکن
نبوده و عدم رفتن به اسکان باعث لغو مدیریت خواهد شد.

9
10

عدم ورود کاروان به اســکان شــهری قبل از ســاعت  17:00مورخه  27صــفر؛ هماهنگی کامل با مدیران اســکان و نیروهای
انتظامات اسکان در زمان ورود و کمک به استقرار سامانه ورود و خروج زائرین.
خروج کاروان به طور کامل از محل اسکان قبل از ساعت  14:00روز شهادت ح ضرت رضا)ع( با هماهنگی کامل با مدیر اسکان
و نیروهای انتظامات می باشد.
با تشکرو سپاس – واحد پذیرش ستاد جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده حضرت رضا)ع(

