
 

 سمه تعالی   ب

 و زائر  مجری داد سفر زیارتی عتبات مقدسه عراق بینارقر

 ............................................ رار   خادمات  خادمات زیاارتی  دفتار   رار      این قرارداد باا رارایم مواروذه  یان باین  

بااه  .......................... بااه ماادیری  .....................دارای مجاا ز رساامی فعالیاا  از سااازمای ذااب و زیااارت بااا  ااد  ااار  اری

 اااه در ایااان قااارارداد .................................................................................................................... ..نواااانی

بااااا  اااادم ی   ................................................................................................. مجااااری نامیاااادا میواااا د از یی/اااااار  و  قااااای  خااااان  

)و همراهااای مراادر  در  اادو   یاان  ...........................................................  بااه راامارا  دیو راامارا ذسااان باناا  .......................................................................... 

  ه تح  مسئ لی  ایوای می باررد( و در این قرارداد زائر نامیدا می ر د از طر  دیگر مرعقد می  ردد. 

 موخصات بسته اع ام:: 1مادا  

 قام :  مدت ا تاریخ بر و : استای: : خرو  از مرزتاریخ 
 

 پرواز بر و   پرواز رف   مرز خرو   اروای زمیری  ن ع اع ام 

 زمینی 
 

 مبدأ:   فرودگاه : فرودگاه مبدأ

 مقصد:   فرودگاه فرودگاه مقصد:  یهوای

 . دارد  وجود  اقامت  در مدت  افزایش  یا  کاهش  ساعت  12  احتمال  پرواز،  ساعت  به  توجه  با

 برنامه اسکان در شهرهای عراق:

 رب س م  رب دوم  رب او   
رب  

 چهارم 
 رب هفت   رب رو   رب پرج  

روز هوت   

 خرو  

         رهر 

هتن  محن 

 اسیای 
        

 

 مشخصات زائر و همراهان:

ف 
ردی

 

  دم ی  تاریخ ت لد نام و نام خان اد ی 
رمارا و تاریخ  

 اعتبار  ذرنامه 

نسب  با زائر  

 اص ی 

  –) نمایردا  

  روا( 

 ت فن 

  زائر اصلی       1

2       

3       



4       

5       

6       

..........................  نفر بزرگسال    هر  سفر    هزینه

 ریال 

  سال12تا  2هر نفرسفر    هزینه

 ریال .............  ............

  سال2  زیر  نفر  هرسفر      هزینه

 ریال .....................  

نقل زمینی     بلیط هواپیما     ترانسفر فرودگاهی      اسکان     تغذیه     زیارت دوره     بیمه     امنیت     خدمات شامل: حمل و  

 خدمات پزشکی 

تحویتل گتذرنتامته م تبر ا حتداقل    0105799664005بته حستتتا     موقع وجوه مربوطته واریز   ثبتت نتاق قی ی منوب بته   :  1تبصاارا  

روز قبل از تاریخ 10و اخذ رستید می باشتد. اگذرنامه م تبر حداقل    مجریزاق( و ستایر مدار  اعممی به  ماه اعتبار تا تاریخ اع  8دارای  

 گردد.(  مجریحرکت می بایست تحویل  

 تعهدات زائر: 2مادا  

ا در صتورت اعمق از    با هزینه خود    و دریافت کارت مخصتو   و تستت کرونا    شترکت در جلسته وموزشتی توجیهی و انجاق واکستیناستیون -1

 طرف سازمان حج و زیارت(

همراه داشتتتد داروهای وتتروریر میرممنوعه و مورد نیاز برای زائرانی که دارای بیماریهای خا  و یا تحت کنترل می باشتتند به همراه   -2

 مدار  پزشکی الزق.

راهنما و روحانی یا مداح و عدق درخواستتت    همراهی و حضتتور به موقع و هماهن ی با کاروان در برنامه های اعمق شتتده از طرف مدیر -3

 تغییر برنامه و مدت اقامت در طول مدت سفر.

احتراق و پایبندی به اخمق و ودا  اجتماعی، رعایت حجا  استتممی که از ستتوی جمهوری استتممی ایران و جمهوری عراق مشتتخ    -4

یذا عواقب  د.  می باشت   عراق ایزامیکشتور  قوانید   ت کلیهرعایشتده استت اپوشتش رادر مشتکی برای خواهران محترمه ایزامی استت ( و نیز  

و نیز تب ات حمل ستمح سترد و گرق، مواد محترقه، اشتیام ممنوعه ااستهری های اشت، وور، شتوکر و...( مواد مخدر    ارتکا  هرگونه تخلف

بوده و زائر مت هد به پرداخت  می باشتتتد متوجه زائر  داروهایی که احیاناً در کشتتتور مقصتتتد میرمجاز  و انواع قرصتتتهای روان گردان و  

 خسارتهای ناشی از اید محل می باشد.

همراه داشتتد کارت شتناستائی کاروان و یا کارت هتل محل اقامت. مستتوییت هرگونه سترگردانی و مفقود شتدن به علت نداشتتد کارت   -5

و مشتمول استتفاده از تستهیمت    اید صتورت  بوده و در شتناستائی و همینید پیامد تردد زائران به شتهرها و اماکد ممنوعه به عهده زائر  

 بیمه نمی شود.

زائرانی که در زمان خروج از مرز به هردییلی ممنوع ایخروج اعمق میشوند یا به هن اق خروج کاروان میبت نموده و همراه گروه خود در   -6

در مورد افرادی هم که از نظر قوانید و    مرز یا فرودگاه حاوتر نمی شتوند مت هد به جبران خستارت ها و پیامدهای مربوطه خواهند بود.

مقررات عراق ممنوع ایورود به ون کشتور می باشتند جبران خستارت بر عهده زائر می باشتد. وتمناً در صتورت بروز اید مشتکل برای یکی  

می    ،ورت عدق استتفادهملزق به استتفاده از خدمات درخواستتی می باشتند و در صت   افراد، ستایر  از افراد خانواده که در کاروان حضتور دارند

 میزان خسارت میابق دستورای مل سازمان است که به رویت زایر رسید.  نسبت به پرداخت خسارت ت یید شده اقداق نمایند.بایست  

کیلو گرق می باشتد. رعایت اید نکته خصتوصتاً در مستیر بازگشتت ااعم از هوائی و زمینی( از ستوی زائر ایزامی    30میزان بار مجاز هر زائر   -7

 می باشد.

زائرید مستد و افرادی که م لوییتهای جستمی دارند الزق استت با همراه اعزاق شتوند و در صتورت عدق وجود همراه پیامدهای ون وتمد   -8

 مساعی ستادها برای رفع مشکمت، به عهده خود زائر می باشد.

 داخت شود.پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده زائر بوده و میبایست قبل از حرکت توسط وی پر -9

اعمق نماید. اعمق شتفاهی  یا  تلفنی مم  نمی  مجری    را کتبا به   خود  زایر مت هد استت در صتورت انصتراف از ستفر مراتب انصتراف   -10

 باشد.



با اعمق قبلیٍ بایستتی    زائریدرنانیه صتدور روادید و تحویل گذرنامه توستط ستفارت در ستاعات وخر قبل از شتروع ستفر صتورت ب یرد،   -11

 د.دمات سفر خود را وماده نموده باشنمق  مجری

با توجه به شترایط خا  ستیاستی و اووتاع اجتماعی، امنیتی ف لی کشتور عراق، هرگونه مشتکل از قبیل بستته شتدن مرز ااعم از زمینی و   -12

هوائی (، کاهش مدت ستفر، عدق تشترف زائر به یکی از شتهرها و اماکد زیارتی، بازگشتت زودتر از موعد مقرر از عراق و...، مورد پذیر   

 نه خدمات ارایه نشده به وی مسترد می شود.می باشد یکد هزیزائر  

زائر اصتلی امضتام کننده قرار داد، مفاد ون را به طور کامل میای ه و برای همراهان و منسوبید خود بیان کرده و در صورتی که همراهان   -13

 خواهد بود.ات ونها  او مدعی عدق وگاهی از مفاد قرار داد باشند نامبرده عهده دار پاسخ وئی به ونها و وامد پرداخت خسار

 تعهدات مجری:: 3مادا  

انتخا  و م رفی به موقع مدیر راهنما و روحانی امداح( از ییستتتت مورد تائید ستتتازمان حج و زیارت و ب مه مقاق م ظم رهبری. مدیر   -1

نجاق وظایف  راهنمای کاروان نماینده مجری بوده و موظف استتت میابق دستتتورای مل های ستتازمان حج و زیارت و مجری نستتبت به ا

 می باشد.  مجری  مربوطه اقداق نماید و مستوییت عملکرد او نیز مستقیماً بر عهده  

 .مجریارائه رسید به زائر در قبال دریافت مدار  اخذ شده توسط   -2

 ارائه ی، نسخه از برنامه کامل سفر زیارتی شامل مدت اقامت در شهرهای مختلف، برنامه مذائی، زیارت دوره و ... به زائر   -3

کنترل گذرنامه زائران از نظر تاریخ اعتبار، داشتتتد مهر ورود و خروج وخرید ستتفر، یادووری در خصتتو  مجوز خروج افراد نظامی و   -4

وان متأهلی که فقط مجاز به یکبار خروج می باشتند به ایشتان، داشتتد گذرنامه برای فرزندان زیر  مشتمویید خدمت نظاق وظیفه و بان

،  مجری می باشتتد. در صتتورت عدق  توجه مجری به اید موارد  دو ستتال و درج مشتتخصتتات کامل ونها در ستتیستتتم ثبت ناق بر عهده  

 ل وی بر عهده مجری می باشد.پرداخت خسارت و کلیه هزینه های انجاق شده زائر و همراهان درجه او

 توزیع مناسب اتاق های هتل با احراز زوجیت و خویشاوندی زائران با اخذ مستندات مربوطه   -5

تشکیل ی، جلسه وموزشی کاروانی و ی، جلسه متمرکز استانی قبل از سفر برای زائران با حضور ف ال مدیر راهنما و روحانی کاروان   -6

 وموزشی به زائرید به نحو مقتضی.    ایا مداح( و اعمق به موقع جلسه

می بایستت موارد مربوب به مقررات خا  کشتور عراق از جمله ممنوعیت های داروئی، رفتاری، فرهن ی و... را به زائر تووتی    مجری -7

 دهد.

بوس یا برنامه ریزی و زمان بندی مناستتب جهت عزیمت کاروان و اعمقٍ به موقع به زائر جهت حضتتور ستتر وقت در محل حرکت اتو -8

 .فرودگاه  

یغو شتده و یا تاریخ اعزاق به زمان دی ری موکول شتده و تغییر یابد، مجری  زایران    رنانیه برنامه ستفر به دییل به حد نصتا  نرستیدن   -9

انصراف    ،اعزاقموظف است ی، هفته قبل از تاریخ اعزاق، مراتب را به زائر اطمع دهد. در اید وو یت رنانیه زائر به دییل تغییر تاریخ  

 دهد، می بایست کل مبلغ دریافتی از زائر به وی مسترد شده و شامل خسارت نمی گردد.

اطمینان از حضتور کلیه زائران در زمان حرکت و تیبیق رهره و مشتخصتات ونها با گذرنامه و مانیفستت ویزا شتده و پرهیز از اعزاق هر   -10

 شده است توسط مدیر راهنماشخصی که عکس و مشخصات ایشان در ییست زائران درج ن

مجری می بایستت کارت شتناستائی زائرید را که دارای مشتخصتات زائر، ناق کاروان، شتماره تماس مدیر راهنما و ودرس و تلفد هتل  -11

 محل اقامت میباشد را به وی تحویل دهد.

از مووتوع    ستازمان حج و زیارت راایندگی نمدفتر  ،  عراقدر کشتور    زائرانمت هد استت در صتورت بروز هرگونه اتفاقی برای  مدیر راهنما   -12

 زد.میلع سا

عتدق ارائته ختدمتات از طرف ختدمتات دهنتدگتانر طرف قرارداد بتا مجری از قبیتل شتتترکتت هتای هواپیمتائی، هتلهتا، رستتتتورانهتا و ... نتافی  -13

کان، تغذیه، حمل و  مجری در بخشتهای مختلف است   در صتورتیکه برنامه ارائه شتده توستطت هدات مجری در ارائه خدمات نمی باشتد و  

به تشتخی  ستازمان که   در قرارداد توافق شتده ارائه ن ردد،   کهستیحی    در طول ستفر عیناً به اجرا گذاشتته نشتود و یا در  نقل و...

هزینه خدمات ارائه نشتتده به مابه ایتفاوت    تأمید روتتایت زائر و پرداخت  موظف به مجری  نظارت بر حستتد  اجرای قرارداد را دارد ، 

 .باشد  می  وی



مجری مت هد استت که تماق ست ی خود را به منظور اجرای کامل برنامه ستفر و ارائه خدمات بکار گیردذ یذا رنانیه به خاطر مستائل   -14

امنیتی، ستیاستی و اجتماعی عراق، وقوع حوادو و پیشتامدهای میرمنتظره از قبیل ستیل، زیزیه، جنر، شترایط خا  جوی و به طور  

هرگونه تغییر در برنامه ستتفر اعم از هوائی و زمینی، ایاق اقامت،  مجری خارج بوده و ستتبب    از کنترلکلی مشتتکمتی که حدوو ون  

عدق انجاق ستفر گردد، مستتوییتی متوجه مجری نخواهد بود یکد مجری موظف استت  حتی   تغییر اعزاق زمینی به هوائی و بای کس و  

و در صتتتورت اختمف طرفید در میزان   زائر عودت دهتد. متابقی را بته  واریزیر زائر،شتتتده از مبلغ   ختدمتات ارائته کستتتر هزینته پس از

 بازپرداخت به زایر نظر م اونت عتبات عاییات یا .......................قاطع .اختمف خواهد بود.

 سایر م ارد مه  و تذ رات:: 4مادا  

 ابممی سازمان حج و زیارت می باشد.اجرای اید قرارداد و تغییرات و اصمحات ون تابع دستورای مل های   -1

در صتورت عدق صتدور ویزا از طرف ستفارت یا کنستوی ریهای کشتور عراق، مجری و ستازمان حج و زیارت در اید خصتو  مستتوییتی   -2

به   باقیمانده ندارند. یذا رنانیه در مراحل اخذ ویزا هزینه ای از طرف مجری صتورت گرفته باشتد، از هزینه های پرداختی زائر کستر  

 می گردد.وی پرداخت می شود.

اختیار زائر می  که رفع ون خارج از  و شتترایط خا  جوی  هرگاه به علت عوامل قهریه میرقابل پیش بینی مانند ستتیل، زیزیه، جنر   -3

 باشد.باشد و در اثر ون زائر قادر به حضور به موقع در برنامه های کاروان نباشد خسارت عدق حضور و اعزاق بر عهده زائر نمی  

همه زایرید در قبال حوادو داخلی عراق تحت پوشتتش بیمه شتترکت ایران قرار دارند که مجری موظف استتت زایر را از مفاد قرارداد   -4

دقیق میلع نماید بدیهمی استت رنانیه زایر طایب خدمات بیمه ای باالتر باشتد می تواند شتخصتا از بیمه های تکمیلی استتفاده نماید  

( مراج ه    www.haj.irپای اه اطمع رستانی ستازمان به ودرس ابه   ظور وگاهی از ت هدات بیمه زایر می تواند  اوتافه می نماید به من

 نماید.

 میان طرفید قرار داد، موووع به مدیریت حج و زیارت استان ارجاع و حکمیت خواهد شد.هرگونه اختمف   در صورت بروز   -5

 ررایم انصرا  زائر و مب غ خسارت:: 5مادا  

مجری  مم  عمل نمی باشتد و   یا شتفاهی  و انصتراف تلفنی نماید  اعمق  مجری   به صتورت مکتو  به    خود را  مراتب انصتراف  زایر    استت  الزق  

با دستتورای ملی    خستارت پرداختی توستط زائر در هر مرحله از ستفر میابق   موظف استت در قبال بر  انصتراف زائران به ایشتان رستید ارائه نماید.  .

 سازمان حج و زیارت ابمغ شده و به رویت زایر ذسانده شده است.خواهد بود که توسط  

 : ناظر قرارداد6مادا  

 ت می نماید.........................................ب نوان ناظر قرارداد ت یید و بر حسد اجرای قرارداد نظار

  همراه  تلفد............................  ثتابتت  تلفد...........................................................................................................................    نشتتتانی  بته.................  اینجتانتب

 در  موجود  های  نارستائی  و  مشتکمت  و  عراق  عاییات  عتبات  خا   شترایط  از  کامل  وگاهی  و  علم  با  ستممت،  و  صتحت  کمال  در..................................  

 در  تشترف  جهت  را  همراهانم  و  خود  ومادگی زیارت  و حج  ستازمان  ستوی  از  ابممی  مقررات  ستایر  و  قرارداد  اید  مفاد کلیه  پذیر   با  و  ستفر  اید

 .باشم  می  داد  قرار  اید  مفاد  خصو   در  همراهانم  کامل  توجیه  به  مت هد  همینید.  نمایم  می  اعمق  مربوطه تاریخ

 

 اص ی زائر                                          مجری  عامن  مدیر
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