وﯾﺰای ﻋﺮاق
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی واﻗﻊ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋه ای ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن دارد .اﺧﺬ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﯾﮑﯽ از ﻻزﻣﮫ ھﺎی ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن را ﺷﺮح داده اﯾﻢ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،ﺑﻐﺪاد و دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎی
آن ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺠﺐ و ﮐﺮﺑﻼ ،از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﮭﻢ ﺳﻔﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ،زﯾﺎرﺗﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﻮاع وﯾﺰای ﻋﺮاق
رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻻزﻣﮫ داﺷﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق اﺳﺖ ،وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ دو ﺻﻮرت وﯾﺰای ﮔﺮوھﯽ ﻋﺮاق و وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادی ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﺰا ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد و آن
ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ ﻧﻔﺮه وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد ،اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوھﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ وﯾﺰا ﺑﺮای ھﺮ
ﻧﻔﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوھﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺷﻮﻧﺪ.

وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ و ﭼﮫ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر دارد؟
وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای
ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ وارد ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺷﻮﻧﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ،ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﮫ وﯾﺰای ﻋﺮاق را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ١اﻟﯽ  ٣٠روز در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ وﯾﺰای ﻋﺮاق در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻔﺮادی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر
ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد .ﭘﺲ از ورود و ﺧﺮوج ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ،دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺷﻤﺎ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﻋﺮاق ﺑﮫ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق
ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ،
وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ
ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،وﯾﺰای ﻋﺮاق را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق در
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای اﻧﻔﺮادی ﻋﺮاق ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:



ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻣﺎه از اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﻗﻄﻌﮫ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﯿﺪ

درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺰاری اﻣﻮر زﯾﺎرﺗﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺗﮭﺮان ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح دادﯾﻢ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ .ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﯿﺰ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق ﻣﯿﺪھﺪ .ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ،وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻧﺮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﺮاد ،ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور وﯾﺰای ﻋﺮاق ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن وﯾﺰای ﻋﺮاق در روزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ  ٢و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴روز طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،وﯾﺰای ﻋﺮاق در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای ﻋﺪه ای ﻣﻌﯿﻦ از اﻓﺮاد ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد،
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎروان ﺑﮫ ﻋﺮاق وارد ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ورود اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﭼﮫ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر دارد؟
وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ،
وﯾﺰای ﻋﺮاق ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه  ٣ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ورود
ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎراﯾﯽ دارد ..ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻦ  ١اﻟﯽ
 ٣٠روز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺎر ورود و ﺧﺮوج ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن وﯾﺰا و
ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:



ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻣﺎه از اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﻗﻄﻌﮫ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﯿﺪ

وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی
وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق وﯾﮋه اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﮔﺮدش و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ .وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﮫ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮرﯾﺴﺖ ،ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﺪام ﺷﮭﺮھﺎی ﻋﺮاق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ وﯾﺰای ﻋﺮاق دارد؟
ارﺑﯿﻞ و ﺑﺼﺮه دو ﺷﮭﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ارﺑﯿﻞ )در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻗﺮار دارد( و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
روﯾﺪادھﺎی ﺷﮭﺮ ارﺑﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺑﯿﻞ را دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺧﺬ وﯾﺰای
ﻋﺮاق ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪادھﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﺼﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز
ﺑﺼﺮه و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎی ﻋﺮاق ﺟﮭﺖ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﮫ زاﺋﺮان ﻋﺮاق
زاﺋﺮان ﻋﺮاق ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه از طﺮف ﻣﺪﯾﺮ راھﻨﻤﺎ ،در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺳﻔﺮ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زاﺋﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﺮدﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﮕﮫ داری آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ راھﻨﻤﺎ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس در ﺻﻨﺪﻟﯿﮭﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ را در اﺗﻮﺑﻮس
ھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺳﻔﺮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺠﺮی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه و
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد( ھﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا در ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺑﯿﻦ راھﯽ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در دوره ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای  ٨ – ٧روز دارو ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ،ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎروان و ﺑﺎ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زاﺋﺮ ،ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم زاﺋﺮان از  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﺧﺎک
اﯾﺮان ﺗﺎ  ٧٢ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﺳﻔﺮھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،داﺷﺘﻦ ﺻﺒﺮ ،ﺣﻮﺻﻠﮫ ،ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺜﺎر ،ﺧﻮش روﯾﯽ ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،اﺗﺤﺎد و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮ راھﻨﻤﺎی ﮐﺎروان ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل اﻓﺮاد ﮐﮭﻨﺴﺎل و
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ره آورد ﺳﻔﺮ« اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ و اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﺎر و اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺣﺠﯿﻢ،
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ ﺳﺨﺘﯽ ،درﮔﯿﺮی ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد و
ھﻤﺴﻔﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ھﺮ
زاﺋﺮ  ٣٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺑﺮای زاﺋﺮان
در ﮐﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮاق ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﯾﺰای ﻋﺮاق واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ،ھﻤﯿﺸﮫ وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺧﻮد را ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .روی ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﮭﺎ ،ﮐﯿﻒ و ﭼﻤﺪان ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دورﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،از ﭼﻤﺪان و ﮐﯿﻒ ﻗﻔﻞ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده روی آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺣﺮﻣﮭﺎ و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری از ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮزی ،ﺳﺘﻮﻧﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﺎده ھﺎ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﻄﻠﻘﺎ ً
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻧﺎم دﻓﺘﺮ اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎروان ،ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه وی و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗﻮﺑﻮس و ھﺘﻞ ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن از ﮐﺎروان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎروان ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ  .اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻋﺎدت ﺑﮫ
ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر دارﻧﺪ در اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل اطﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ً اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺣﺮﻣﮭﺎی ﻣﻄﮭﺮ
و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎرت ﺑﺴﯿﺞ ،ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،دﺳﺘﮫ
ﭼﮏ ،دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﮫ ،ﮐﺎرﺗﮭﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( در ﺳﻔﺮ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺿﺮورت ﻧﺪارد و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن آﻧﮭﺎ در ﺳﻔﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زاﺋﺮ و ﮐﺎرت ھﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ و وﯾﺰای
ﻋﺮاق ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻗﻼم ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ راھﻨﻤﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﺳﯿﺪﯾﮭﺎی
آن ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﻮده و آﻧﮭﺎ را ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ راھﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎر و اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺎری )در ﺧﺎک اﯾﺮان و ﻣﺮز ﻋﺮاق( ﺑﺮ ﻋﮭﺪه زاﺋﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺎ ھﺘﻞ در
ﮐﺮﺑﻼ ،ﻧﺠﻒ و ﮐﺎظﻤﯿﻦ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺠﺮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آب و ھﻮای ﻋﺮاق ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ
آب و ھﻮای ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق )ﺑﮫ ﺟﺰ ﺷﻤﺎل( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎنھﺎی ﺧﻨﮏ و ﮔﺎه ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎی ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم و
آﻓﺘﺎﺑﯽ .دﻣﺎی ھﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ  ۴٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ  ۴٨درﺟﮫ ﻣﯽرﺳﺪ .

دﻣﺎی ھﻮا ﺑﮫ ﻧﺪرت در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻی  ٢١درﺟﮫ ﻣﯽرود و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ  ١۵ﺗﺎ  ١٩درﺟﮫ و در ﺷﺐھﺎ ﺑﮫ ﺣﻮد  ٢ﺗﺎ ۵
درﺟﮫ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل اﻏﻠﺐ از زﻣﺴﺘﺎنھﺎی ﺳﺮد ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺟﺐ طﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫھﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎرش وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
ﺑﺎرشھﺎ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎرانھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ در ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای رزرو ﺗﻮر و ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻋﺮاق در ﺳﺎل
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺳﺎل زاﺋﺮان ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﺎم
ﻣﻘﺪس و ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و اﻋﯿﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﺣﺘﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺷﮭﺮ ﻣﻤﻠﻮ از زاﺋﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﺑﮫﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺘﻞھﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮر ﮐﻤﯽ ﮔﺮانﺗﺮ از اﯾﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫﺷﮑﻞ ﮐﺎروان ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ھﻢ
از ﻟﺤﺎظ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫﺻﺮﻓﮫﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﯿﻤﮫ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮر زﻣﯿﻨﯽ ) ۶ﺷﺐ( ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت از ﺗﮭﺮان از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮر ﻋﺘﺒﺎت ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ) ٧ﺷﺐ( از
ﺗﮭﺮان در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﺧﻮد روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﺎم ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﮭﺎرﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖھﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮر ،ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا در ﺷﮭﺮ ﺧﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دارﯾﺪ در ﺷﮭﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻼھﺒﺮداران ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ھﺰﯾﻨﮫ ھﺘﻞ ھﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﻋﺮاق
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺟﺰو ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﺿﻌﯿﺖ ھﺘﻞھﺎ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی آن اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ورود زاﺋﺮان ﺷﯿﻌﮫ و اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ھﺘﻞھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼ را دارﯾﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫھﯿﭻ وﺟﮫ در ھﺎﺳﺘﻞھﺎ )ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﮫھﺎ( اﻗﺎﻣﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﭼﻮن وﺿﻌﯿﺖ آنھﺎ اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺘﻞھﺎ ﻧﯿﺰ درﺟﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ آنھﺎ روز ﺑﮫ روز ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺰﯾﻨﮫی ھﺘﻞھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺮﺑﻼ از
ﺣﺪود  ۴٠دﻻر )ھﺮ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺐ( ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﮫ ﺣﺮم ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ھﺘﻞھﺎی ﺷﮭﺮ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از »ھﺘﻞ رﯾﺤﺎن ﮐﺮﺑﻼ« ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ ھﺘﻞ »ﺑﺮج
ﯾﻮﺳﻒ«» ،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل«» ،آﻟﻤﺎﻧﺎﺳﯿﮏ«» ،ﺳﻔﯿﺮ« و »زﯾﺎرا« ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺘﻞھﺎی ﺷﮭﺮ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮراک و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در طﻮل ﺳﻔﺮ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎروانھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮرھﺎ ﺗﮭﯿﮭﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ﺷﻤﺎ را ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ و در ھﺘﻞھﺎ ﻏﺬاھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﮫﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻣﺸﺮف ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد در رﺳﺘﻮرانھﺎی ﺑﯿﻦ راھﯽ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﮫدﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺖ،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
در ﺧﻮد ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در رﺳﺘﻮرانھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮران «اﻟﻔﺮدوس«» ،اﻟﻨﺨﯿﻞ«» ،زﻋﻔﺮان«» ،ﺟﺒﻞ
ﻋﺎﻣﻞ« و »ﻓﺴﺖ ﻓﻮد اﻟﻄﺎزج« ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ وﻋﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود  ٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.

وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ﻋﺮاق
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از وﯾﺰای ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ﻋﺮاق ﺑﮫ اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ در
ﺧﺎک ﻋﺮاق ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ در واﻗﻊ وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ،ﻧﻮﻋﯽ از وﯾﺰای ﮐﺎری ﻋﺮاق اﺳﺖ .وﯾﺰای
اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ،ﺳﮫ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر دارد و ﺳﯿﻨﮕﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ﻋﺮاق ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﮫ ﻋﺮاق را
دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ ﻋﺮاق ،ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎک ﻋﺮاق ﻣﺸﻐﻮل اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه
اﻗﺘﺼﺎدی ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ،ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺰای ﻋﺮاق را اراﺋﮫ دھﯿﺪ.

وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﻋﺮاق
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﺰاھﺎی ﻋﺎدی ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻧﺎم وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﺻﺎدر و ﻋﺮﺿﮫ
ﻣﯿﺸﻮد .وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﻋﺮاق ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺰای اﻋﺘﯿﺎدﯾﮫ آن ﺑﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﮫ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ در ﺧﺎک
ﻋﺮاق ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ھﻢ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از وﯾﺰای ﮐﺎری ﻋﺮاق
اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎر وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﻋﺮاق ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﮫ
ﻣﺎھﮫ ،ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﻋﺮاق ،وﯾﺰاﯾﯽ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دﻓﻌﺎت
از ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮاق رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ طﺮف ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اداره اﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮاق واﻗﻊ در
ﺑﻐﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ اداره اﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮاق را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق واﻗﻊ در ﺗﮭﺮان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ اداره اﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮاق را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک
ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﯾﺰای ﻣﺘﻌﺪده ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

