
  سمه تعالی   ب

  و زائر مجري داد سفر زیارتی عتبات مقدسه عراق بینارقر

داراي  .......................................................اســتان   ...........خــدمات زیــارتی دفتــر / شــرکت  ایــن قــرارداد بــا شــرایط مشــروحه ذیــل بــین 
ــارگزاري  ــا کــد ک ــارت ب ــج و زی ــت از ســازمان ح ــدیریت آقــاي...................مجــوز رســمی فعالی ــه م ــه  ........................................................ب ب

ــانی ــتی   .....................................................................................................................................................................................................................نشــ ــد پســ   .................................................................................کــ
 کـــه در ایـــن قـــرارداد مجـــري نامیـــده میشـــود از یکطـــــرف و آقـــاي/ خـــانم  ...............................    ..........................................و تلفـــن 

ــدملی   ................................................................................................. ــا کـ ــماره  ...................... ....................................................بـ ــه شـ ــی بـ ــک ملـ ــاب بانـ ــماره حسـ و شـ
(و همراهان مندرج در جدول ذیـل کـه تحـت مسـئولیت ایشـان مـی باشـند) و در ایـن قـرارداد زائـر            ...........................................................  

  نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

  ته اعزام:مشخصات بس: 1ماده 
  مدت اقامت:   تاریخ برگشت:  استان:  :خروج از مرزتاریخ 

  

 پرواز برگشت  پرواز رفت  مرز خروج کاروان زمینی  نوع اعزام

  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 شهرهاي عراق:

شب   شب سوم  شب دوم  شب اول  
روز هشتم/   شب هفتم  شب ششم  شب پنجم  چهارم

  خروج

                  شهر

هتل/ محل 
                  اسکان

  

  مشخصات زائر و همراهان:

ردیف
  

  کدملی  تاریخ تولد  نام و نام خانوادگی
شماره و تاریخ 
  اعتبار گذرنامه

ر زائنسبت با 
  اصلی

 –( نماینده 
  گروه)

  تلفن

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

  خدمات پزشکی
صره   ، تحویل گذرنامه معتبر ( حداقل داراي ..... به حســاب ............................ موقع وجوه مربوطه واریز  ثبت نام قطعی منوط به  : 1تب

سایر مدارك اعالمی به   شد. (گذرنامه معتبر حداقل     مجريماه اعتبار تا تاریخ اعزام) و  سید می با روز قبل از تاریخ حرکت 10و اخذ ر
  گردد.) مجريمی بایست تحویل 

  تعهدات زائر: 2ماده 
( در صورت اعالم از   با هزینه خود  و دریافت کارت مخصوص  و تست کرونا   جلسه آموزشی توجیهی و انجام واکسیناسیون    شرکت در   -1

  طرف سازمان حج و زیارت)
همراه داشـتن داروهاي ضـروريِ غیرممنوعه و مورد نیاز براي زائرانی که داراي بیماریهاي خاص و یا تحت کنترل می باشـند به همراه     -2

 ی الزم.مدارك پزشک

همراهی و حضــور به موقع و هماهنگی با کاروان در برنامه هاي اعالم شــده از طرف مدیر راهنما و روحانی یا مداح و عدم درخواســت   -3
  تغییر برنامه و مدت اقامت در طول مدت سفر.

جمهوري عراق مشــخص  احترام و پایبندي به اخالق و آداب اجتماعی، رعایت حجاب اســالمی که از ســوي جمهوري اســالمی ایران و -4
 لذا عواقبد. می باش  عراق الزامیکشور  قوانین  رعایت کلیهشده است (پوشش چادر مشکی براي خواهران محترمه الزامی است ) و نیز      

و نیز تبعات حمل سالح سرد و گرم، مواد محترقه، اشیاء ممنوعه (اسپري هاي اشک آور، شوکر و...) مواد مخدر         ارتکاب هرگونه تخلف
می باشـــد متوجه زائر بوده و زائر متعهد به پرداخت داروهایی که احیاناً در کشـــور مقصـــد غیرمجاز نواع قرصـــهاي روان گردان و و ا

 خسارتهاي ناشی از این محل می باشد.

شتن کارت            -5 شدن به علت ندا سرگردانی و مفقود  سئولیت هرگونه  سائی کاروان و یا کارت هتل محل اقامت. م شنا شتن کارت  همراه دا
سائی و همچنین پیامد تردد زائران به شهرها و اماکن ممنوعه به عهده زائر      صورت  شنا سهیالت      بوده و در این  ستفاده از ت و مشمول ا

  بیمه نمی شود.
در زمان خروج از مرز به هردلیلی ممنوع الخروج اعالم میشوند یا به هنگام خروج کاروان غیبت نموده و همراه گروه خود در زائرانی که  -6

سارت ها و پیامدهاي مربوطه خواهند بود. در مورد افرادي هم که از نظر قوانین و      ضر نمی شوند متعهد به جبران خ مرز یا فرودگاه حا
به آن کشور می باشند جبران خسارت بر عهده زائر می باشد. ضمناً در صورت بروز این مشکل براي یکی           مقررات عراق ممنوع الورود

می  ،ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند و در صورت عدم استفاده       افراد، سایر  از افراد خانواده که در کاروان حضور دارند 
  میزان خسارت مطابق دستورالعمل سازمان است که به رویت زایر رسید. نمایند. نسبت به پرداخت خسارت تعیین شده اقدامبایست 

کیلو گرم می باشد. رعایت این نکته خصوصاً در مسیر بازگشت (اعم از هوائی و زمینی) از سوي زائر الزامی         30میزان بار مجاز هر زائر  -7
  می باشد.

ست     -8 ضمن      زائرین مسن و افرادي که معلولیتهاي جسمی دارند الزم ا صورت عدم وجود همراه پیامدهاي آن  شوند و در  با همراه اعزام 
 مساعی ستادها براي رفع مشکالت، به عهده خود زائر می باشد.

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

صراف           -10 سفر مراتب ان صراف از  صورت ان ست در  شفاهی  یا  تلفنی مالك نمی  مجري  را کتبا به  ودخ زایر متعهد ا اعالم نماید. اعالم 
 باشد.

صورت بگیرد،            -11 سفر  شروع  ساعات آخر قبل از  سفارت در  صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط  ستی   زائرینچنانچه  لیٍ با اعالم قببای
 د.مقدمات سفر خود را آماده نموده باشن مجري



و اوضاع اجتماعی، امنیتی فعلی کشور عراق، هرگونه مشکل از قبیل بسته شدن مرز (اعم از زمینی و      با توجه به شرایط خاص سیاسی     -12
شت زودتر از موعد مقرر از عراق و...، مورد پذیرش        شهرها و اماکن زیارتی، بازگ شرف زائر به یکی از  سفر، عدم ت هوائی )، کاهش مدت 

  سترد می شود.می باشد لکن هزینه خدمات ارایه نشده به وي مزائر 
زائر اصلی امضاء کننده قرار داد، مفاد آن را به طور کامل مطالعه و براي همراهان و منسوبین خود بیان کرده و در صورتی که همراهان    -13

 خواهد بود.ات آنها او مدعی عدم آگاهی از مفاد قرار داد باشند نامبرده عهده دار پاسخگوئی به آنها و ضامن پرداخت خسار

  تعهدات مجري:: 3ماده 
ــازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبري. مدیر  -1 ــت مورد تائید سـ انتخاب و معرفی به موقع مدیر راهنما و روحانی (مداح) از لیسـ

راهنماي کاروان نماینده مجري بوده و موظف اســت مطابق دســتورالعمل هاي ســازمان حج و زیارت و مجري نســبت به انجام وظایف 
 می باشد. مجري ید و مسئولیت عملکرد او نیز مستقیماً بر عهده مربوطه اقدام نما

  .مجريارائه رسید به زائر در قبال دریافت مدارك اخذ شده توسط  -2
  ارائه یک نسخه از برنامه کامل سفر زیارتی شامل مدت اقامت در شهرهاي مختلف، برنامه غذائی، زیارت دوره و ... به زائر  -3
کنترل گذرنامه زائران از نظر تاریخ اعتبار، داشــتن مهر ورود و خروج آخرین ســفر، یادآوري در خصــوص مجوز خروج افراد نظامی و   -4

شتن گذرنامه براي فرزندان زیر        شان، دا شند به ای شمولین خدمت نظام وظیفه و بانوان متأهلی که فقط مجاز به یکبار خروج می با م
، مجري می باشـد. در صـورت عدم  توجه مجري به این موارد   آنها در سـیسـتم ثبت نام بر عهده   دو سـال و درج مشـخصـات کامل    

  پرداخت خسارت و کلیه هزینه هاي انجام شده زائر و همراهان درجه اول وي بر عهده مجري می باشد.
  توزیع مناسب اتاق هاي هتل با احراز زوجیت و خویشاوندي زائران با اخذ مستندات مربوطه  -5
یل یک جلسه آموزشی کاروانی و یک جلسه متمرکز استانی قبل از سفر براي زائران با حضور فعال مدیر راهنما و روحانی کاروان تشک -6

 (یا مداح) و اعالم به موقع جلسه آموزشی به زائرین به نحو مقتضی. 

شور عراق از جمله ممنوعیت هاي داروئی، ر    مجري -7 ست موارد مربوط به مقررات خاص ک ضیح  می بای فتاري، فرهنگی و... را به زائر تو
 دهد.

ــر وقت در محل حرکت اتوبوس یا   -8 ــور س ــب جهت عزیمت کاروان و اعالمٍ به موقع به زائر جهت حض برنامه ریزي و زمان بندي مناس
 .فرودگاه 

 ل شده و تغییر یابد، مجري لغو شده و یا تاریخ اعزام به زمان دیگري موکو زایران  چنانچه برنامه سفر به دلیل به حد نصاب نرسیدن     -9
صراف ان ،موظف است یک هفته قبل از تاریخ اعزام، مراتب را به زائر اطالع دهد. در این وضعیت چنانچه زائر به دلیل تغییر تاریخ اعزام

  دهد، می بایست کل مبلغ دریافتی از زائر به وي مسترد شده و شامل خسارت نمی گردد.
شده و پرهیز از اعزام هر       اطمینان از حضور کلیه زائران در  -10 ست ویزا  شخصات آنها با گذرنامه و مانیف زمان حرکت و تطبیق چهره و م

  شخصی که عکس و مشخصات ایشان در لیست زائران درج نشده است توسط مدیر راهنما
شماره تماس مدیر راهنما و            -11 صات زائر، نام کاروان،  شخ سائی زائرین را که داراي م شنا ست کارت  آدرس و تلفن هتل مجري می بای

  محل اقامت میباشد را به وي تحویل دهد.
از موضوع   سازمان حج و زیارت را نمایندگی دفتر ، عراقدر کشور   زائرانمتعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی براي   مدیر راهنما  -12

  زد.مطلع سا
ــتورانها و ... نافی                    -13 ــرکت هاي هواپیمائی، هتلها، رسـ عدم ارائه خدمات از طرف خدمات دهندگانِ طرف قرارداد با مجري از قبیل شـ

صورتیکه برنامه ارائه شده توسط    تعهدات مجري در ارائه خدمات نمی باشد و   سکان، تغذیه، حمل و    در  مجري در بخشهاي مختلف ا
سفر عیناً به ا  نقل و... شود و یا در   در طول  شته ن شده ارائه نگردد،   کهسطحی   جرا گذا سازمان که     در قرارداد توافق  شخیص  به ت

هزینه خدمات ارائه نشــده به مابه التفاوت  تأمین رضــایت زائر و پرداخت موظف به مجري نظارت بر حســن  اجراي قرارداد را دارد ، 
  .می باشد وي

سعی خود را به منظو    -14 ست که تمام  سائل    مجري متعهد ا سفر و ارائه خدمات بکار گیرد؛ لذا چنانچه به خاطر م ر اجراي کامل برنامه 
شرایط خاص جوي و به طور         سیل، زلزله، جنگ،  شامدهاي غیرمنتظره از قبیل  سی و اجتماعی عراق، وقوع حوادث و پی سیا امنیتی، 



ــکالتی که حدوث آن از کنترل ــبب  کلی مش ــفر اعم از هوائی و زمینی، ایام اقامت، هرگونه تغییر در برمجري خارج بوده و س نامه س
ست     حتی  تغییر اعزام زمینی به هوائی و بالعکس و  سئولیتی متوجه مجري نخواهد بود لکن مجري موظف ا سفر گردد، م عدم انجام 

ــر هزینه  پس از ــده از مبلغ  خدمات ارائه    کسـ ــورت اختالف طرف زائر عودت دهد.  مابقی را به   واریزيِ زائر،شـ ین در میزان و در صـ
  بازپرداخت به زایر نظر معاونت عتبات عالیات یا .......................قاطع .اختالف خواهد بود.

  سایر موارد مهم و تذکرات:: 4ماده 
  اجراي این قرارداد و تغییرات و اصالحات آن تابع دستورالعمل هاي ابالغی سازمان حج و زیارت می باشد. -1
صدور ویزا از   -2 صورت عدم  سئولیتی          در  سازمان حج و زیارت در این خصوص م شور عراق، مجري و  سولگریهاي ک سفارت یا کن طرف 

سر       شد، از هزینه هاي پرداختی زائر ک صورت گرفته با باقیمانده به  ندارند. لذا چنانچه در مراحل اخذ ویزا هزینه اي از طرف مجري 
  می گردد.وي پرداخت می شود.

ــیل، زلزله، جنگ  -3 ــرایط خاص جوي هرگاه به علت عوامل قهریه غیرقابل پیش بینی مانند س اختیار زائر می که رفع آن خارج از و ش
  باشد و در اثر آن زائر قادر به حضور به موقع در برنامه هاي کاروان نباشد خسارت عدم حضور و اعزام بر عهده زائر نمی باشد.

خلی عراق تحت پوشــش بیمه شــرکت ایران قرار دارند که مجري موظف اســت زایر را از مفاد قرارداد همه زایرین در قبال حوادث دا -4
ستفاده نماید        ست چنانچه زایر طالب خدمات بیمه اي باالتر باشد می تواند شخصا از بیمه هاي تکمیلی ا دقیق مطلع نماید بدیهثی ا

ضافه می نماید به منظور آگاهی از تعهدات بیمه زایر می   سازمان به آدرس (   به  تواند ا سانی  ) مراجعه  www.haj.irپایگاه اطالع ر
  نماید.

  میان طرفین قرار داد، موضوع به مدیریت حج و زیارت استان ارجاع و حکمیت خواهد شد.هرگونه اختالف  در صورت بروز  -5

  شرایط انصراف زائر و مبلغ خسارت:: 5ماده 

 مجريمالك عمل نمی باشد و   یا شفاهی  و انصراف تلفنی  نماید اعالم مجري  صورت مکتوب به   به خود را مراتب انصراف  زایر  الزم است  
لی با دستورالعم  خسارت پرداختی توسط زائر در هر مرحله از سفر مطابق     موظف است در قبال برگ انصراف زائران به ایشان رسید ارائه نماید.     .

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

  : ناظر قرارداد6ماده 

  ........................................بعنوان ناظر قرارداد تعیین و بر حسن اجراي قرارداد نظارت می نماید.

ــانی به .................  اینجانب    همراه تلفن............................  ثابت   تلفن............................................................... ............................................................ نشـ
شکالت  و عراق عالیات عتبات خاص شرایط  از کامل آگاهی و علم با سالمت،  و صحت  کمال در..................................  سائی  و م  در موجود هاي نار

شرف  جهت را همراهانم و خود آمادگی زیارت و حج سازمان  سوي  از ابالغی مقررات سایر  و قرارداد این مفاد کلیه پذیرش با و سفر  این  در ت
  .باشم می داد قرار این مفاد خصوص در همراهانم کامل توجیه به متعهد همچنین. نمایم می اعالم مربوطه تاریخ

  اصلی زائر                                            مجري عامل مدیر

  ............................. خانوادگی نام و نام                                  ............................. خانوادگی ونام نام

  )الزامیست انگشت اثر(امضاء و انگشت اثر                                                                    امضاء و مهر

  
  نسخه دوم: زائر اصلی )  –) امضاء و مهر این قرارداد با زائر در دو نسخه (نسخه اول: بایگانی نزد خود  3/3


