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 جناب آقاي ابراهيم احدي قورتولمش مدير محترم حج و زيارت استان زنجان

 جناب آقاي سيدعباس حسيني مدير محترم حج وزيارت استان تهران

 جناب آقاي عليرضا زينلي مدير محترم حج و زيارت استان فارس

 جناب آقاي محمدباقر قاصري مدير محترم حج وزيارت استان خراسان شمالي

 واد شادكريق مدير محترم حج وزيارت استان خراسان رضويجناب آقاي ج

 جناب آقاي سيدعلي ميرقاسم پور مدير محترم حج وزيارت استان گلستان

 جناب آقاي عباس اسمعيلي چپي مدير محترم حج وزيارت استان مازندران

 جناب آقاي عبدالرسول رنجبر مدير محترم حج وزيارت استان بوشهر

 وفرستي مدير محترم حج وزيارت استان خراسان جنوبيجناب آقاي ابوالفضل ن

 جناب آقاي مهدي صالحي مدير محترم حج وزيارت استان قم

 جناب آقاي سيد محسن قوامي نژاد مدير محترم حج و زيارت استان كهگيلويه وبويراحمد

 جناب آقاي يوسف آقابزرگي نافچي مدير محترم حج وزيارت استان چهارمحال وبختياري

 قاي علي اصغر شريفي زارچي مدير محترم حج وزيارت استان يزدجناب آ

 جناب آقاي محمدرضا نديري مدير محترم حج وزيارت استان آذربايجان غربي

 جناب آقاي محمود عرب نژاد زرندي مديرمحترم حج وزيارت استان كرمان

 جناب آقاي علي اصغر دهقاني مديرمحترم حج وزيارت استان هرمزگان

 حيد اسكندري مدير محترم حج وزيارت استان مركزيجناب آقاي و

 جناب آقاي علي اكبر غالمپور مدير محترم حج وزيارت استان سيستان وبلوچستان

 جناب آقاي سيدحميد مصطفايي مدير محترم حج وزيارت استان لرستان

 جناب آقاي محسن ساغرچي مدير محترم حج وزيارت استان همدان

 ر محترم حج و زيارت استان ايالمجناب آقاي سجاد رحماني مدي

 جناب آقاي غالمعلي زاهدي سياني مدير محترم حج وزيارت استان اصفهان

 جناب آقاي خليل دلپاك مدير محترم حج و زيارت استان سمنان
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 جناب آقاي ناصر حويزاوي مدير محترم حج وزيارت استان خوزستان

 تان اردبيلجناب آقاي ودود چمن آرائي مدير محترم حج وزيارت اس

 جناب آقاي عباس دميرچي مدير محترم حج وزيارت استان البرز

 جناب آقاي محمدرضا يوسفي مدير محترم حج وزيارت استان قزوين

 جناب آقاي حسين نيك روش مدير محترم حج و زيارت استان كرمانشاه

 جناب آقاي حميدرضا بهروزي فر سرپرست محترم اداره حج وزيارت شهرستان كاشان

 جناب آقاي امير روحي ملكي مدير محترم حج وزيارت استان آذربايجانشرقي

 جناب آقاي حسن فعال مديرمحترم حج و زيارت استان گيالن

 جناب آقاي هاشم ناظمي جالل مدير محترم حج وزيارت استان كردستان
 

 سالم علیکم

نمایندده دفدا ر امه فرآیند انتخابات جدول زمانبندی اد ،8/9/99مورخ  21821/055/99ه احتراماً پیرو نامه شمار

بده مددیرا  طدع  و ات اقددا  زز  جهگی به  خلفات دفا ر خدمات زیار ی، خدمات زیار ی در کمیته بدوی رسید

 اعع  می گردد:با رعایت نکات ذیل دفا ر خدمات زیار ی، 

 *  ذکرات:

زمانبنددی وجدود ، احتمال  غییر در جددول کرونامتأثر کاری ارگا  های دولتی  غییر در ساعات در صورت  -2

 گردد.متعاقباً اطع  رسانی می دارد که 

عامل دفتدر خددمات  /مدیرشده با مراجعه مدیربه صورت کامعً الکترونیکی و در بازه زمانی اعع  انتخابات  -1

  دفدا ر مددیرا جامع کارگزارا  برگدزار مدی شدود. لدذا انتمدار مدی رودمانه صفحه شخصی خود در سازیار ی به 

 ندیشند.برای شرکت به موقع در انتخابات بیارا   مهیدات زز 

 :* جدول زمانبندی

 بازه زمانی شرح ردیف

نمایندگی در ه واجدین شرایط اعع  لیست اولی 2

 رسیدگی به  خلفات دفا ر خدما یکمیته بدوی 

 حدهای استععمی(أیید شدگا  وا) 

7/25/99 
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حدهای ض احتمالی به نتیجه واجمع آوری اعترا 1

 استععمی

 22/25/99لی ا 8/25/99

راهبری و دفتر لی در رسیدگی به اعتراضات احتما 3

 امور کارگزارا  نمارت بر

 12/25/99الی  23/25/99

 17/25/99 واجدین شرایطیی اعع  لیست نها 2

بعد از  1صبح لغایت  25ساعت  35/25/99 نتخاباتلکترونیکی ابرگزاری ا 0

 ظهر

     

 

 

 

 

 
 

 رونوشت :
 جناب آقای محمد آزاد معاو  محتر   وسعه مدیریت و منابع جهت استحضار 
 جناب آقای ابراهیم جهرو ی زاده مدیر کل محتر  حراست جهت استحضار 
 جناب آقای ناصر شاهنده دفتر محتر  بازرسی ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات جهت استحضار 
 ره کل امور حقوقی وقراردادها جهت استحضارجناب آقای شیرزاد پوشپاس سرپرست محتر  ادا 
 جناب آقای مر ضی انصاری رئیس محتر  گروه برنامه ریزی صدور ونمارت بر پروانه وامور دفا ر زیار ی جهت اطع  
 جناب آقای یاسر نبا ی رئیس محتر  گروه راهبری امور کارگزارا  زیار ی جهت اطع  
 دفتر محتر  اداره کل دفتر راهبری ونمارت برامور کارگزارا  جهت اطع جناب آقای غعمحسین خا  آبادی مسئول  

 

 

  

 سعید كوزه گران

 مدير كل دفتر راهبري و نظارت برامور كارگزاران


