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 و زیارت سازمان حج  
 

 جناب آقاي علي رضا رشيديان

 رئيس محترم سازمان
 

 سالم علیکم

احتراماً با عنایت به برگزاری موفق اولین انتخابات الکترونیکی سازمان حج و زیارت در حوزه نمایندگان 

ات زیارتی که در بستر سامانه جامع کارگزاران دفاتر خدمات زیارتی در کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر خدم

انجام گردید، ضمن قدردانی از اهتمام و جدیت همکاران سازمان مرکزی و مدیران محترم دفاتر حج و زیارت 

 استان ها، گزارش مختصری از چگونگی انجام آن، جهت استحضار حضرتعالی به شرح ذیل ایفاد می گردد:

و  اجرایی ضوابطمحترم حقوقی ریاست محترم جمهوری و ابالغ حضرتعالی،  گام اول: متعاقب موافقت معاون

رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات زیارتی در کارگروه مربوطه و با مشارکت دفتر راهبری و نظارت بر  شیوه نامه

و امور ازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، اداره کل حراست و دفتر حقوقی بامور کارگزاران، دفتر 

 قراردادها تدوین و ابالغ گردید.

گام دوم: با توجه به شرایط متأثر از شیوع ویروس کرونا و بالطبع، عدم امکان برگزاری انتخابات حضوری، با 

پیشنهاد مدیر کل محترم دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران و هماهنگی های مدیر کل محترم دفتر طرح و 

عات، زیر ساخت های الزم انتخابات با رعایت نکات امنیتی و حفاظتی، در سامانه جامع برنامه و فناوری اطال

  کارگزاران پیاده سازی گردید.

 ها اعالم نامزدی در انتخابات مطابق آئین نامه اجرایی ایجاد و بارگذاری گردید. وم: ایجاد فراخوانسگام 

عات واجدین شرایط از واحدهای استعالمی ححراست، افراد متقاضی در فراخوان شرکت نموده واطال:  چهارم گام

 ارزیابی عملکرد و دفتر حج استان( مورد استعالم واقع شد.

 گام پنجم: کمیته احراز شرایط واجدین شرایط پس از اخذ نتیجه واحدهای استعالمی برگزار و لیست اولیه

 و زیارت استان ها اعالم گردید. جنامزدهای واجد شرایط به دفاتر ح

ان احراز نگردیده بود، فرصت درخواست بررسی شکه به هر دلیل صالحیت یگام ششم: متعاقب آن برای افراد

مورد بررسی  مربوطه مجدداو در کمیته به انضمام مستندات اخذ یهم لمشارامجدد در نظر گرفته شد و درخواست 

 .ار گرفتو نتیجه گیری قر
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 و زیارت سازمان حج  
به استان ها و مدیران منتخب و واجد شرایط کاندیداتوری در  چگونگی شرکت در انتخابات یگام هفتم: راهنما

 شد. تهیه و ارسال انتخابات

گام هشتم : از طریق سامانه جامع کارگزاران به مدیران حج و زیارت استان ها درخصوص ارسال راهنما و اطالع 

 .پذیرفتانجام  رسانی زمان شروع انتخابات

 نگاه آماری به شرکت کنندگان :

 نفر 111 ـ تعداد واجدین شرایط اولیه :1

 نفر 64تعداد عدم احراز شرایط: ـ 2

 نفر 11 ـ انصرافی :1

 نفر 2 : ـ فوتی 6

 نفر 252 : واجدین شرایط ـ تعداد نهایی5

نتیجه آن ه است که درصد بود 9/31 در انتخاباتزیارتی دفاتر میانگین درصد مشارکت بحمداهلل  شایان ذکر است

طی نامه رسمی به منتخبین  به عنوانلیست نامزدهای انتخابات باالترین آراء در براساس  نفردو در هر استان

افرادی آرائ مساوی  داشتنبدلیل انتخابات در دو استان ایالم و سیستان و بلوچستان  و نیزی گردیدند استان معرف

برای این دو استان و در روزهای آتی  ااهللکه انش به مرحله دوم وارد شددند ای را کسب نموده بوبیشترین رکه 

 .پذیرفتاقدامات الزم صورت خواهد انتخابات  به عنوان نامزدراد صدراالشاره اف

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت :
 جناب آقای ناصر جود مردی مشاور محترم رئیس سازمان و عضو گروه مشورتی جهت استحضار 
 جناب آقای قربان میرزایی مشاورمحترم رئیس سازمان در امور مجلس واستان ها جهت استحضار 
 جناب آقای اکبر رضایی معاون محترم امور حج و عمره جهت استحضار 

 

  

 محمد آزاد

 معاون توسعه مديريت و منابع
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 و زیارت سازمان حج  
 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای صحبت اهلل رحمانی معاون محترم  امور عتبات عالیات جهت استحضار 
 جناب آقای ابراهیم جهروتی زاده مدیر کل محترم حراست جهت اطالع 
 ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات جهت اطالعجناب آقای ناصر شاهنده دفتر محترم بازرسی  
 جناب آقای مهران فرشید مدیرکل محترم دفتر طرح وبرنامه وفناوری اطالعات جهت اطالع 
 جناب آقای سعید کوزه گران مدیر کل محترم دفتر راهبری ونظارت برامور کارگزاران جهت اطالع 

 


