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احتراما  ،همانگونه كه همكاران گرامي مطلع مي باشند سفر و مسافرت كسب
تجربه است ،تجربه اي كه باعث رشد و تحول مي گردد .دستيابي به آرامش و نشاط،
نزديك تر شدن به خود ،تنوع در زندگي ،فاصله گرفتن از روزمرگي ها ،رفع خستگي
و به دست آوردن نيروي جديد و انرژي مضاعف و انگيزه بيشتر براي ادامه دادن زندگي
از فوايد سفر كردن مي باشند .پيامبر اكرم (ص) فرمودند " :سفر كنيد تا سالم
شويد" با تغيير آب و هوا و پاي نهادن به محل هاي جديد ،روح آدمي به وجد و سرور
مي آيد و همين فرحناكي ،در سالمت جسم نيز اثر مي گذارد .سفر حس تازگي و
نو شد ن به انسان مي دهد ،احساس خوب دور شدن و جدا شدن از حصارهاي خود
ساخته اي كه شب و روز در زندگي هاي امروزي به دور خود مي كشيم.
در اين راستا اداره كل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعي و بمنظور تحقق اهداف خود
اقدام به برگزاري تورهاي گوناگون در اين زمينه نموده است و هر ساله تعداد قابل
توجه اي از همكاران از اين امكانات استفاده مي نمايند لذا با توجه به لزوم گسترش
فرهنگ سفر در بين كاركنان شهرداري تهران و ايجاد تسهيالت الزم در جهت گسترش
و تعميم فرهنگ گردشگري و با توجه به آغاز برنامه ريزي سفرهاي نوروزي با
هماهنگي هاي به عمل آمده با مديريت هتل  5ستاره بين المللي كوثر ناب در مشهد
مقدس به آدرس بلوار وحدت  -بين وحدت  7و  - 9بلوار اميرالمومنين -تلفن
 150-55555555و همجوار با حرم مطهر رضوي (  01دقيقه پياده روي و با 42
نوبت سرويس دهي به حرم مطهر در طول شبانه روز) امكان استفاده همكاران گرامي
در ايام عيد نوروز و همچنين فصل بهار از تخفيفات ويژه ( 45تا  %21از نرخ شناور
جهت اقامت و  %51تخفيف در هزينه هاي ناهار  ،شام و خدمات كافي شاپ ) فراهم
آورده است تا همكاران گرامي كه قصد مسافرت به مشهد مقدس و زيارت بارگاه
ثامن الحجج را دارند در صو رت تمايل و مناسب ديدن شرايط از اين امكان بهره مند
گردند.
لذاضمن ارسال تصاوير هتل و نرخنامه نوروز  97و فصل بهار ،خواهشمند است ضمن
اطالع رساني مناسب دستور فرمايند اسامي متقاضيان را همراه با كدملي جهت
صدور معرفي نامه به واحد رفاهي اين اداره كل ارسال فرمايند.بديهي است ميزان
تخفيفات و همچنين نرخنامه هتل جهت ساير فصول متعاقبا اعالم ميگردد.

