
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             
 :تعهد نـــــامه

  ملی شماره  صادره از   شماره شناسنامه   فرزند                 باینجان
ر زیارتی  برای حضور در سف  نامثبتو مشکالت احتمالی و با پذیرش تمامی شرایط اقدام به    های ناامنل از شرایط حاکم بر کشور عراق و علم به خطرات و  با آگاهی کام

قی علیه قافله  دعوی کیفری و حقو هرگونهحق  لهیوسنیبدو  نمودم باشدی م معالمسیر نجف اشرف تا کربالی  یروادهیپبرنامه  دربردارندهعتبات عالیات عراق که 
 .باشممی  ،  شودی متمامی ضوابط و شرایط که قبل از سفر و در طول سفر اعالم  ده و متعهد به رعایت  ئم )عج( را از خود سلب کراربعین انصار القا

و بر  باشدمی و در اولویت  االجراالزم در تمامی مراحل سفر از سوی کمیته بهداشت کاروان  شدهاعالمستاد کرونا و ضوابط بهداشتی  هایاطالعیه امسال با توجه به شرایط

و تزریق واکسن یادآور   شودمی در این خصوص به مبلغ سفر اضافه   نشدهاعالماضافی  هایهزینه  -دو کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت  در   شدهاعالماساس شرایط 

 ضروری است در شش ماه گذشته 

****** 

 .باشدمی الحسابعلی  صورتبه )سه میلیون و پانصدهزارتومان( 3,500,000هزینه سفر به ازای هر نفر   -1

 . د دادنسفر انجام خواه هایهزینه کاروان تمام تالش خود را برای کاهش خادمین شما در وجود دارد  قیمت به نوسانات ارزی امکان تغییر با توجهالبته 

مبلغ از  (... توبوس ایران و عراق و، رزرو ا، هماهنگی اسکان عراق: بیمهچون هاییهزینهکه کاروان برای شما انجام داده است ) هاییهزینهاست در صورت انصراف در هر مرحله،  ذکران یشا

 .برگردانده خواهد شدو مابقی  گردیده  شما کسر پرداختی

 .و از مسیر زمینی )اتوبوس( خواهد بود 23/ 06/ 1401تاریخ حرکت از کربال به سمت تهران چهارشنبه  و 15/ 1401/06 شنبهسهتاریخ حرکت کاروان از تهران  -2

 .کنند نامثبتدر این کاروان  توانندمیدر اولویت دوم  التحصیالنفارغو همچنین  باشدمیشهر تهران  هایدانشگاه دانشجویان و اساتید با  نامثبتاولویت   -3

 .شودمیانجام  هاآن  تائیدو  نامثبتهمسر دانشجو( وجود نداشته و فقط در شرایط خاص با هماهنگی خادمین  استثناءبهامکان حضور خانواده یا محارم دانشجو )  -4

 .بهتر خادمان شما خواهد بود رسانیخدمتاز سوی کاروان الزامی بوده و موجب  شده اعالمتبعیت از ضوابط   -5

 .وجود دارد هابرنامهدر کشور عراق امکان انعطاف در  ویژه بهبا توجه به شرایط محیطی   -6

 .گرددمیانصراف تلقی  منزلهبه( الزامی بوده وعدم حضور شهریورماه  10و  3 شنبهپنج)در جلسه توجیهی کاروان  موقعبهشرکت   -7

کاروان در  هاینشان.)استفاده از عالئم و باشدمیکاروانی  صورتبهگروهی بوده و حرکت در مسیر نجف تا کربال  صورتبهحرکت کاروان در راستای اجرای رزمایش دانشجویان جهان اسالم   -8

 (باشدمیافراد الزامی  تمامی طول سفر برای کلیه

 .است پذیرامکان کتبی و امضای خادمان شما  برگهممنوع بوده و بنا بر دالیل خاص فقط با  کامالًجدا شدن از کاروان در طول سفر به هر دلیل  -9

 .را رعایت فرموده و تابع ضوابط کاروان در مسیر شرکت نمایند   مالحظات حرکت کاروان  بایستمی از هم جدا بوده و در طول مسیر سفر نیز  ها خانواده محل اسکان زوجین و نیز    -10

 .باشدمیدر تمامی طول سفر ضروری  شده اعالم صورتبهبه همراه داشتن کارت شناسایی کاروان   -11

پوشش  نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در عراق،  عنوانبهزائران گرامی شرایط فرهنگی شهرهای زیارتی کشور عراق و حضور  ویژه بهالزم به ذکر است با توجه به ماهیت سفر پیش رو،   -12

 .برای خواهران در تمام طول سفر )از محل تجمع در تهران تا پایانه مسافربری تهران در پایان سفر( جزء الزامات این سفر خواهد بود چادر

  .باشدمیهم حرکتی جریان ساز داشته باشیم الزامی  م در کناری فرهنگی و عمومی کاروان برای اینکه بتوانیهابرنامهشرکت در   -13

دارند که باعث  ...بسیار زیادی در حوزه امکانات بهداشتی، برق، سیستم سرمایشی و  هایمحدودیت در عراق  هاموکب. باشدمیعراق  هایموکبو  هاسینیهحمحل اسکان در نجف و کربال   -14

 .قرار گیرد مدنظرالزم است شرایط ویژه اربعین  و شودمی ایعدیده بروز مشکالت 

 . باشدمیقطعی نبوده و تابع شرایط زمان و مالحظات  ،زیارت کاظمین و سامرا در اولویت پیگیری کاروان قرار ندارد  -15

با توجه به شرایط کشور عراق صبر و متانت دوستان الزمه سفر بوده  خصوصاًباال بوده و  نشده بینیپیش اربعین همواره احتمال بروز مشکالت  رویپیاده با توجه به تجربه سفرهای کاروانی در  -16

  .و موجب کمک به خادمان شما خواهد بود

روحی و جسمی مهیای این سفر بوده و اگر   ازلحاظ دقت داشته باشید که باید  لطفاً ، باشد می   ای عراق و تحمل گرم  روی پیاده که شامل  گیرد می انجام  غیرمعمول  تقریبًااین سفر در شرایطی  ازآنجاکه   -17

 .مسئولیتی در قبال شما ندارد   گونه هیچ کاروان    این صورت با دقت و صداقت قید نمایید، در غیر    نام ثبت در فرم    حتماً مشکل خاص و یا سابقه بیماری دارید  

 .در کشور عراق نخواهد داشت کنندگانشرکتمسئولیتی در قبال جرائم ارتکابی  گونههیچ عج( القائم )انصار کاروان زیارتی  -18

 .اشتنخواهد د  گذاربیمهو    گربیمهمسئولیتی در قبال دعاوی احتمالی بین    گونههیچداخلی قرار خواهند گرفت، کاروان زیارتی    شده اعالم  هایشرکتتحت پوشش بیمه    کنندگانشرکتتمامی   -19

 .یا همسر برای خواهران ضروری بوده و عدم پیوست آن در قسمت بارگذاری اسناد موجب حذف از فهرست کاروان خواهد بود   پدر و   نامه رضایت تکمیل فرم تعهدنامه و نیز تکمیل فرم   -20

 ام و نام خانوادگی متعهد ن 

 امضا و اثر انگشت 

 

شرایط پیاده روی اربعین  با آگاهی از         آقای /خانم         ولی قانونی        همسر        پدر       اینجانب 

 بندهای این تعهد نامه با حضور ایشان در این سفر موافقت می نمایم. قافله انصار القائم )عج( و پذیرش 1401
  

 امضا و اثر انگشت          نام و نام خانوادگی

 )برای خواهران الزامی می باشد)ضایت نامه ر

 اهم ضوابط کاروان:


