بسمه تعالی
امام جوادعلیه السالم فرمودند:ضمنت لمن زار قبر ابی بطوس عارفا بحقه الجنه علی اهلل تعالی
من ضامن بهشت برای فردی هستم که قبر پدرم را درطوس زیارت کند وحق اورا بشناسد.
عیون اخبارالرضا-ج ، 2ص 256

امام جواد علیه السالم :من زار عمتی بقم فله الجنه
هر فردی که عمه من (حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها )را در قم زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.

آئین نامه اسکان اردویی در مشهد مقدس و قم

مسئول محترم کانون فرهنگی هنری.....................................
با سالم وعرض ادب و تبریک دهه کرامت ،لطفا موارد زیر را با دقت مطالعه نموده و به اطالع اعضای کانون برسانید.
-1زمان پذیرش اردوها از مورخ  98/5/10تا  98/6/20می باشد.
-2از  98/5/10تا  98/5/30ویژه برادران و از  98/6/1تا  98/6/10ویژه خواهران می باشد.
جهت هماهنگی اسکان با شماره 02537838563 -8داخلی  26یا تلفن 09012228412تماس بگیرید(.بین ساعت9تا)15
-3مبلغ اسکان جهت کانون ها به ازای هر نفر(2000تومان برای هرشب) می باشد.قابل ذکر است هزینه هر نفر 7750تومان در مشهد و
10000تومان برای قم برای هر شب می باشد که مابقی از طرف ستادهماهنگی کانون های مساجد کشورپرداخت می شود.رزرو قطعی پس از
پرداخت هزینه کامل اسکان و غذا صورت می گیرد.
-4پذیرش در مدرسه ساعت 14و خروج ساعت  11می باشد.
-5هنگام ورود ارائه کارت شناسایی معتبر(کارت ملی یا شناسنامه )الزامی می باشد.
-6ارائه معرفی نامه از ستادهای استانی کانون های مساجد الزامی می باشد.تعداد نفرات سهمیه استان بر اساس یک دهم تعداد کل کانون
های همان استان می باشد.استان دارای 400کانون  40نفر سهمیه دارند.
-7آخرین مهلت رزرو مکان  98/5/15می باشد(.درصورتی که استانی تا  98/5/15رزروننماید،جهت خالی نماندن محل اسکان،سهمیه به
استان های دیگر متقاضی داده می شود.
 -7حداکثر مدت اقامت هر اردو  3شبانه روز می باشد.
-8همه اعضای شرکت کننده در اردو باید بیمه باشند و مسئولیت آن با سرپرست کاروان و مسئول کانون می باشد.جهت سهولت انجام بیمه
اعضا،لیست شرکت کنندگان را همراه با کدملی ومبلغ 1200تومان (برای هر نفر برای هر روز) حداکثر یک روز قبل از اردو به شماره
 09012228412ارسال نمائید و هزینه را پرداخت نمائید.

-9رعایت شئونات اسالمی ،نظم  ،احترام به سایر گروه ها  ،حفظ بیت المال و ...از مهمترین وظایف گروه های اردویی می باشد.
 -10جهت هماهنگی اتوبوس و مینی بوس در مشهد جهت برنامه های داخل شهری( 09155052327:آقای سروی)
اتوبوس:داخل شهری60000تومان-گشت ساعتی50000تومان-پارک آبی 150000تومان-کوه سنگی 120000تومان
مینی بوس ساعت داخل شهری40000تومان-گشت ساعتی35000تومان-پارک آبی 100000تومان-کوه سنگی 100000تومان
-11جهت مینی بوس داخل شهر قم  - 09127471545و اتوبوس 09124517502تماس بگیرید
-12هزینه پارک آبی ایرانیان( 10000 :ورود قبل از ساعت11صبح)
تلفن(09305561058 :خانم نوری)
برادران (یکشنبه ،سه شنبه،پنجشنبه ،جمعه)
–خوهران(شنبه-دوشنبه،چهارشنبه)
ساعت کاری 9:تا  10شب
-13هزینه پارک آبی آب وتاب قم15000تومان-تماس با آقای غالمی جهت هماهنگی آب و تاب و سایر استخرها 09122519012

-14لیست غذا :برای هر روز  18هزار تومان(بدون صبحانه)در مشهد مقدس
تلفن هماهنگی09012228412:
ناهار

شام

چلو جوجه(نوشابه و ماست)

خوراک کباب(دوغ-سوپ)

چلو خورشت(نوشابه و ماست)

خوراک شنسل(دوغ و سوپ)

چلو کباب(نوشابه و ماست)

خوراک جوجه(دوغ وسوپ)

خورشت( -نوشابه و ماست)

ناگت (-نوشابه)

-15جهت هماهنگی غذا در شهر قم با شماره  09012228412تماس بگیرید.
آدرس محل اسکان مشهد:چهارراه شهدا،خ آیت اهلل بهجت،چهارراه اول،سمت چپ،خیابان آیت اهلل کاشانی،نبش ک22
آدرس محل اسکان قم:انتهای بلوار الغدیر،روبه روی بوستان غدیر،اردوگاه  15خرداد
-16در صورت بروز هرگونه مشکل در نحوه پذیرش،مکان اسکان و ...با مسئول اسکان مطرح نمایید09012228412 .

