اطالعات مفید برای کسب و کارها در حوزه حمل و نقل و ثبت نام حج و عمره

 حوزه حمل و نقل هوایی و اعزام :با عنایت به مو ضوع قید شده در این بند (م شارکت الکترونیکی مردم در ت صمیم گیری ها) از آنجا که یکی
از مهم ترین وظایف ذاتی این دفتر در حوزه حمل و نقل و اعزامهای هوایی و زمینی( در کشوووور میزبا )
مذاکره با با شوورکتهایی مودود و توانمند ا ووت که امکا اراهه بهترین تدما را به زاهرا در عم یا ح
تمتع و عمره مفرده داشووته باشووند و تمامی شوورکتهای نقل زمینی نیز در کشووور میزبا و متجهد به ا رای
ضوووواب و قوانین آ بوده و ال ته مذاکرا و قرارداد نیز در هما کشوووور انجام و منجقد می گردد بنابراین
درعمل امکا مشارکت عمومی در این تصوص میسر نمی باشد.
 حوزه ث ت نام :در حوزه ث تنام در تصوص مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیمگیریها این امکا و ود دارد که متقاضی
بامرا جه به امانههای فراهم شده ضمن تکمیل اطالعا

ج ی و نیز تکمی ی(فرهنگی توصی ی پزشکی

و )...تود ن س ت به شرای اعزام از ق یل مودودهی قیمتی کاروانهای مدنظر مول اعزام تاریخ و بازه زمانی
اعزام اظهارنظر کرده و درنهایت برا اس توا ته تود اقدام به ستجوی کاروا نماید .ا اس این انتخاب
در عمره در یک بازه زمانی حدوداً شش ماهه و در ح بین کاروانهای مدینه ق ل یا مدینه بجد تواهد بود.
درتصوووص نقل و انتقاق ق وح ح تمتع نیز ووازما ح و زیار با فراهم ووازی بسووتری توت عنوا
امانه تشرف این امکا را برای مشارکت الکترونیکی متقاضیا ایجاد کرده ا ت.

 حوزه حمل و نقل هوایی و اعزام :(مشارکت کاربرا و دتیل کرد آنا در فرایندهای تصمیم گیری) نیز به هما دالیل صدراالشاره امکا
مشارکت کاربرا

صرفاَ بر ا اس نظر نجی و ارزیابی عم کرد شرکتها در حین و انتهای عم یا ممکن

بوده و بدیهی ا ت که در مذاکرا و برنامه ریزی های الهای بجد مورد تو ه دی قرار می گیرد.
 حوزه ث ت نام :ا ا اً پس از انجام تدمت(چه در حوزه ث تنام از متقاضیا ح یا عمره و چه در حوزه نقل و انتقاق ق وح
ح و عمره) ضمن گرفتن گزار شهای مخت ف از امانههای مو ود این امکا برای افراد فراهم ا ت تا با
مرا جه به بخ شهای مربوطه ن س ت به درج پی شنهادا و انتقادا و ...ازما را در پرورش و بهینه ازی
تدما یاری کنند.

