کارگزار محترم  -باسالم

احتراماً  ،باعنایت به اینکه اطالعات شما درسامانه جامع کارگزاران ثبت نگردیده و یا درقسمت تصاویر ،مدارک شخصی ذیل الذکر شما
اسکن نگردیده

ضرورت دارد ابتدا ثبت نام در سامانه http://kargozaran.haj.ir

را انجام دهید و سپس برای تائید

مدارک با اصل آنها به دفترحج وزیارت استان مراجعه نمائید.
ضمناًجهت تسریع درکار بایستی اصل مدارک خود را داخل لوح فشرده ( )CDباحجم کمتر از 300کیلو بايت (هر فايل يا هر يك از

مدارك ) بصورت رنگی بافرمت jpg

اسکن نموده سپس به واحد رایانه مراجعه نماید .تـأیید اعزام منوط به اقدام فوق میباشد.

مدارك  :صفحه اول ودوم اثبات زوجیت و صفحه توضیحات -مدرک تحصیلی -کارت ملی -پایان خدمت  -حکم کارگزینی یا
بازنشستگی (برای کارمندان محترم دولت) -درصورت داشتن گواهی ایثارگری (بسیج فعال ،حضور درجبهه ،جانبازی ،آزادگی و خانواده
شاهد)  -عکس 3*4
 مراجعه به واحد حراست با اصل و کپی مدارک فوق پس از معرفی مدیر و یا شرکت مربوطه در سامانه کارگزاران.* ثبت اطالعات گذرنامه واسکن عکس گذرنامه وعکس شخص وواردنمودن شماره حساب سیبا به عهده متقاضی می باشد و نیازی به تایید استان ندارد.

*سابقه زیارتی خود را درقسمت سوابق زیارتی کنترل نموده ودرصورتی که سوابق زیارتی شما کامل نمی باشد با اصل و کپی حکم و
گذرنامه به واحد کارگزاران مراجعه تا سابقه شما بررسی و تائید گردد.
تلفن رايانه 051 – 37286688-37248585 :
تلفن کارگزاران 051-37242200 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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