اطالعيه تور گردشگری شمال ( ایزد شهر )

بدينوسيله به اطالع همكاران محترم مي رساند؛

در راستاي سياست هاي شهرداري تهران ،اداره كل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي با هدف دسترسي همكاران محترم به مركز اقامتگاهي در سالجاري ضمن هماهنگي بعمل آمده با مجتمع
رفاهي شهر(استان مازندران  -ايزد شهر  -گلسار سه) امكان استفاده همكاران گرامي از امكانات آن مجتمع را فراهم نموده است .بر اين اساس متقاضيان استفاده از تور گردشگري شمال (مجتمع
رفاهي شهر) مي توانند از تاريخ  97/5/11تا  97/6/22از امكانات آن مجتمع با تسهيالت و شرايط ذيل بهره مند گردند.
تسهیالت :
-1در اختيار گزاردن اقامتگاه در مجتمع رفاهي شهر به مدت  4روز و  3شب
 -2صرف صبحانه بصورت بوفه باز
 شرايط بهره مندي : 1كاركناني كه در سالجاري مشمول بهره مندي از تورهاي سهميه اي نباشند يا تمايل به استفاده از تورهاي شمال را دارند ،امكان بهره مندي از تسهيالت فوق را خواهند داشت بديهي استهمكاران بهره مند در سالجاري نمي توانند از تور سهميه اي و يا تورهاي مكمل ديگر استفاده نمايند .شايان ذكر است استفاده كنندگان از تور شمال در صورت مشمول بودن ،امكان بهره مندي
از تورهاي سهميه اي در سال آينده را خواهند داشت .
 - 3متقاضيان بهره مندي از اين خدمت رفاهي شامل:
 - 2اياب و ذهاب بر عهده متقاضيان محترم خواهد بود.
الف :متاهلین به همراه همسر و فرزند
ب :مجردين به همراه پدر و مادر يا برادر و خواهر(دونفر همراه)
 - 4حق السهم پرداختي جهت افراد باالي دوسال مبلغ  800،000ريال وجهت افراد زير 2سال رايگان و بدون سرويس خواهد بود.
 -5همكاران محترم از روز سه شنبه مورخ  97/5/9راس ساعت  9/00صبح با مراجعه به سيستم گردشگري اداره كل رفاه به آدرس  ،www.tehran.iriاداري ،رفاه ،منابع انساني-
سامانه جامع رفاهي نسبت به ثبت نام مبادرت نمايند.
 -6شايان ذكراست با توجه به دسترسي كليه همكاران واحد هاي غيرمستقل شهرداري تهران به سامانه مذكور تسريع در ثبت نام ا زسوي اين اداره كل توصيه مي گردد .همچنين آن دسته از
همكاراني كه بدليل كثرت متقاضي موفق به بهره مندي از اين خدمت رفاهي نگرديده اند به آگاهي مي رساند با تمهيدات بعمل آمده از سوي اين اداره كل برنامه هاي مسافرتي برنامه ريزي
گرديده كه بتدريج اطالع رساني خواهد شد.
شايسته است همكاران محترمي كه تمايل به انجام سفر و استفاده از تورمسافرتي دارند ،در اسرع وقت اكيپ مورد نظر را رزرو كرده و نسبت به واريز الكترونيكي وجه تور ،اقدام نمايند و از
موكول نمودن سفر خود به اكيپ هاي بعدي جدا خودداري فرمايند .همچنين همكاران محترم نسبت به بروزرساني و تاييد شماره تلفن همراه خود هنگام ثبت نام دقت الزم را داشته باشند
در صورت نیاز و بروز مشكل احتمالي  ،همكاران محترم مي توانند با سركار خانم جعفري ( داخلي  ) 42138تماس حاصل نمايند.

