اطالعیه برگزاری مرحله ششم اعزام زائرين به كربالي معلي و نجف اشرف
بدينوسیله به اطالع همکاران محترم میرساند ؛
در خصوص برگزاري تور زيارتي عتبات عاليات جهت كاركنان واحدهاي غير مستقل شهرداري تهران به اطالع ميرساند  ،اداره كل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي بر اساس برنامه ريزي هاي بعمل آمده نسبت به اجراي
مرحله ششم اعزام زائرين به كربالي معلي و نجف اشرف(در صورت تكميل ظرفيت) با مشخصات و شرايط ذيل اقدام نموده است.
لذا با توجه به بهره مندي از سيستم سامانه جامع رفاهي ،كليه همكاران مشمول ( واحدهاي غير مستقل شهرداري تهران ) مي توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/09/26راس ساعت  9/00با مراجعه به سامانه
مذكور از طريق سايت ( www.tehran.iri -اداري ،رفاه و منابع انساني -سامانه جامع رفاهي  -رفاه  -گردشگري  -ثبت درخواست) نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
با توجه به افزايش باالي بليط هواپيما و هزينه برگزاري تور عتبات عاليات  ،در صورت تكميل شدن ظرفيت و به حد نصاب رسيدن افراد متقاضي ،اين تور برگزار خواهد شد و جهت واريز مبلغ با متقاضيان تماس گرفته مي شود و
در صورت تكميل نشدن ظرفيت مسئوليتي متوجه اين اداره كل نخواهد بود.
مدارك الزم جهت ثبت نام:
 . 1همراه داشتن گذرنامه با بيش از  7ماه اعتبار الزاميست.
 . 2عكس رنگي زمينه روشن  2×3يك قطعه
 . 3به دليل محدود بودن سهميه  ،از ثبت نام افراد به صورت آزاد معذوريت وجود دارد.
 . 4پس از ثبت نام در سامانه جامع رفاهي نياز به پرداخت الكترونيكي وجه تور نمي باشد .لذا بعد از ثبت نام ،از طرف اداره تورهاي اداره كل رفاه تماس حاصل مي شود.
 . 5مراجعه به دفترخدمات زيارتي راه سعادت ،واقع در ابتداي خيابان سهروردي شمالي ،نبش خيابان آزادي ،پالك  ،276واحد 12آقاي اسمري
 . 6پرداخت وجه مصوب ،در محل شركت مذكور طي فيش بانكي و ارايه مدارك پرداخت به واحد تورهاي اداره كل رفاه
مشمولين
كاركنان رسمي و كاركنان قراردادي خدمات اداري شهر و هاديان شهر(استخدام قبل از سال  )95شاغل در واحدهاي غيرمستقل و ستادي
 . 1افراد متاهل به همراه همسر ،فرزندان تحت تكفل و افراد تحت تكفل
 . 2افراد مجرد به همراه دو نفر (پدر يا مادر يا خواهريا برادر(
خدمات تور
 -1اعزام با هواپيما و پذيرايي بصورت فولبرد (اقامت هفت شب  ،صبحانه ،ناهار ،شام)
 -2عزيمت از فرودگاه حضرت امام خميني (ره)
 - 3عزيمت از نجف اشرف به سمت كربالي معلي با اتوبوس و سه شب اقامت در شهر كربال
 -4عزيمت از كربال با اتوبوس به سمت كاظمين و يك شب اقامت و زيارت امامين عسكريين(ع) در سامرا
 - 5عزيمت از بغداد به سمت فرودگاه حضرت امام خميني (ره)
هزينه تور
. 1افراد بزرگسال طبق مصوبه سازمان حج و زيارت استان تهران  ،مبلغ  35.340.000ريال (تاريخ رفت 97/10/27:و برگشت)97/11/04
 . 2هزينه براي افراد  2تا  12سال  10 ،درصد از كل هزينه كسر و محاسبه مي گردد.
 . 3هزينه افراد زير  2سال  4.000.000ريال مي باشد.
 . 4عوارض خروج از كشور(سفر به عتبات) به عهده مسافر بوده و ارتباطي به هزينه هاي تور ندارد.
 . 5در صورت انصراف به هر دليل هزينه اخذ ويزا از مسافر كسر خواهد شد.
 . 6شايان ذكر است براي واريز وجه از زمان ثبت نام 24 ،ساعت فرصت براي مراجعه به شركت مسافرتي فوق الذكر وجود دارد و در صورت عدم مراجعه ،ثبت نام متقاضي از سيستم گردشگري به صورت خودكار حذف
خواهد شد.
.7توضيح اينكه مبلغ هشت ميليون ريال( 8.000.000ريال) يارانه از طرف اين اداره كل به متقاضيان واجد الشرايط براي هر نفرباالي دوسال پرداخت خواهد شد.
نكات ضروري
 .1تا ريخ اعزام بر اساس اعالم سازمان حج و زيارت  97/10/27بوده و قابل تغييرنمي باشد.
 . 2تور زيارتي عتبات عاليات ،از جمله تورهاي سهميه اي زيارتي وسياحتي اداره كل رفاه مي باشد كه هر 4سال يكبار به همكاران تعلق ميگيرد.

