اطالعيه برگزاري تور سياحتي جزيره كيش
بدینوسیله به اطالع همکاران محترم میرساند ؛

در راستاي سياست هاي شهرداري تهران در خصوص ارتقاء سطح رفاه كاركنان محترم ،اداره كل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي شهرداري به عنوان متولي امور رفاهي خانواده بزرگ شهرداري
تهران ،نسبت به برگزاري تور سیاحتي جزیره كیش در سال جاري اقدام نموده است .در این راستا ،مقرر گردید ،اولین گروه تور سیاحتي كیش از مورخ  97/09/04اعزام
گردد .لذا با توجه به بهره مندي از سامانه جامع رفاهي ،مشخصات و شرايط تور مذكور به شرح ذيل اعالم مي گردد و كليه همكاران مشمول مي توانند از روز چهارشنبه مورخ
 97/08/30راس  9/00صبح با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 -1همكاران شاغل در واحدهاي غير مستقل با مراجعه به سايت ( www.tehran.iri -اداري ،رفاه و منابع انساني -سامانه جامع رفاهي  -رفاه  -گردشگري  -ثبت درخواست) از مشمول
بودن يا عدم شمول(طبق دستورالعمل تورهاي مسافرتي) خود از بهره مندي تورهاي مسافرتي سالجاري آگاه خواهند شد.
 -2همكاران گرامي كه دسترسي آنان به سيستم گردشگري فراهم بوده ،مي توانند نسبت به ثبت شهر مقصد و تاريخ عزيمت خود(در صورت وجود ظرفيت) و انتخاب همراهان(در چارچوب
ضوابط ،همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل كه داراي دفترچه بيمه درماني از طرف سرپرست ،براي كاركنان متاهل و پدر و مادر ،خواهر و برادر به تعداد  2نفر جهت كاركنان مجرد) و واريز
حق السهم تورهاي مسافرتي انتخابي ،بصورت الكترونيكي از همان سامانه با استفاده از اينترنت شهرداري تهران ،اقدام نمايند.
 -3همكاران محترم ،در صورت عدم دسترسي به سيستم گردشگري يا رايانه و يا هر گونه ابهام در ثبت نام و بهره مندي از تورسياحتي جزيره كيش به مسئول رفاهي محترم واحد متبوعه خود
مراجعه نمايند.
 -4هزينه قابل پرداخت از طرف همكاران ،براي افراد بزرگسال  3/600/000ریال بصورت سرويس كامل  ،افراد  2تا  7سال  2/350/000ریال بصورت تخت اضافه در واحد  ،افراد
زیر  2سال  200/000ریال بدون سرويس و هزينه آزاد اعزام (در صورت وجود ظرفيت) براي هر نفر  14/500/000ريال خواهد بود.
الزم به ذكر است با عنايت به مسائل فني ،همچون چارتر بودن پرواز و هتل ،اكيپ هاي سفر سياحتي كيش ،در صورت تكميل شدن ظرفيت ،به تدريج قابل دسترس قرار خواهد گرفت و
درصورت عدم تكميل ظرفيت اكيپ هاي اعالمي ،عمليات ثبت نام و اعزام متوقف مي گردد .لذا شايسته است همكاران محترمي كه تمايل به انجام سفر و استفاده از تور سياحتي 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 .همچنین همکاران محترم
نسبت به بروزرساني و تایید شماره تلفن همراه خود هنگام ثبت نام دقت الزم را داشته باشند .بديهي است تور سياحتي كيش ويژه كاركنان محترم ،تا پايان سال جاري استمرار
داشته و اعزام در مراحل بعدي متعاقبا" ظرف روزهاي آتي اعالم مي گردد .شايان ذكر اينكه همكاران مشمول تورهاي تشويقي( ازدواج  ،بازنشستگي و  )...مجاز به استفاده از تور كيش نمي
باشند و صرفا ميتوانند از تور زيارتي مشهد مقدس استفاده نمايند.
مشخصات تور:
 اقامت سه شب و چهار روز در هتل پارميدا  -صبحانه ،ناهار و شام بوفه ،استفاده ازخدمات استخر هتل يك نوبت در مدت اقامت رفت و برگشت با هواپيما و ترانسفر فرودگاهي در جزيره كيش -گشت نيم روزه جزيره كيش

