شرح خدمت (تور) :

خدمت گیرندگان  :بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری
مشترکین می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری
( )https://www.cspf.ir/PersianGulfTour/Default.aspxو یا مراجعه حضوری به شرکت مجری با در دست
داشتن کارت شناسایی و شماره دفترکل،شماره ملی و شماره حساب سپهری خود پس از پرداخت مابه
التفاوت هزینه سفر  ،نسبت به رزرو تور برای خود و همراهان اقدام نمایند.

سامانه تورهای مسافرتی بازنشستگان و موظفین  ،به منظور تمرکز و انسجام خدمات تورهای سیاحتی و زیارتی
و سهولت در ثبت نام بازنشستگان ارجمند ،پیشگیری از مراجعه پی درپی به دفاتر نمایندگی شرکت های
مجری تور ،دسترسی آسان به جزئیات کامل برنامه تورها (نرخ و مدت خدمات ،مشخصات وسیله نقلیه  ،مرکز
اقامتی  ،غذا و )...و با هدف توسعه صنعت گردشگری ،ایجاد نشاط ،امید به زندگی ،تکریم و ارتقاء منزلت
بازنشستگان و وظیفه بگیران ارجمند راه اندازی شده است .بازنشستگان و وظیفه بگیران ارجمند می توانند از
طریق یکی از شرکت های سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و یا پرشین گلف و یا شرکت سرمایه گذاری
سفرکارت ملی که براساس قرارداد منعقد شده مجری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان و وظیفه بگیران
ارجمند هستند ،با شرایط زیر از تورها استفاده نمایند .ضمناً طبق قرارداد منعقده فی مابین صندوق بازنشستگی
کشوری و شرکت توسعه دهکده آب درمانی محالت  ،بازنشستگان و وظیفه بگیران ارجمند می توانند از طریق
ثبت نام در سامانه و یا مراجعه حضوری به نمایندگی شرکت مستقر در شرکت پرشین گلف از امکانات و
خدمات اقامتی  ،پذیرائی و آبگرم درمانی این شرکت بهره مند شوند.
شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی:
 .1بازنشستگان و وظیفه بگیرانی می توانند از تورها استفاده نمایندکه وضعیت پرونده بازنشستگی یا
وظیفه آنها «قطعی» شده باشد.
 .2درج اطالعات مربوط به بازنشسته یا وظیفه بگیر شامل« :دفتر کل»« ،کد ملی» و « شماره حساب
حقوق واریزی مندرج در سیستم احکام صندوق» الزامی است.
 .3کمک هزینه سفر پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری متناسب با نوع سفر به ازای هر بازنشسته و
همراه به صورت حداکثر نفری  3,700,000ریال است و هر بازنشسته و وظیفه بگیر متقاضی
باقیمانده هزینه سفر را پرداخت می نماید.

 .4هر بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند حداکثر در  3مرحله و در  3سال متوالی یا متناوب از تورهای
سیاحتی و زیارتی استفاده نماید و چنانچه مایل باشد که بیش از  3بار از تورها استفاده کند ،می
بایستی هزینه سفر را به طورکامل (طبق نرخ آزاد) پرداخت نماید.
 .5حضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است و وی مـی تـواند صرفا از یک نفر همراه شامل
(همسر ،فرزند ،پدر ،مادر،نوه ،خواهر یا برادر ،عروس و داماد )به منظور مراقبت از خویش استفاده
نماید و از کمک هزینه سفر بابت او بهره مند شود .حضور همراه یا همراهان مازاد بر یک نفر
مشمول پرداخت هزینه به نرخ آزاد تور خواهد بود.
 .6وظیفه بگیرانی که نسبت همسر دارند و به تنهایی حقوق می گیرند می توانند یک نفر همراه شامل
(پدر ،مادر ،دختر ،پسر ،خواهر ،برادر ،عروس ،داماد ،نوه) داشته باشند
 .7حداکثر دو نفر از وظیفه بگیرانی که اسامی آنها در آخرین حکم حقوق ایشان مندرج شده است ،می
توانند از خدمات تورهای سیاحتی و زیارتی صندوق بهره مند شوند.
 .8رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در این سامانه از جمله انصراف از اعزام و استرداد وجوه
پرداختی و همچنین تعهد کسر هزینه ازحقوق بازنشستگی /وظیفه(به هردلیل که متقاضی از رفتن
به سفر خودداری نماید) الزامی است.

مدارک مورد نیاز:
.1دقترکل،شماره ملی و شماره حساب حقوق
.2کارت شناسائی ملی و شناسنامه بازنشسته یا وظیفه بگیر و همراه جهت احراز هویت در سفر و اقامت
.3تکمیل فرم و ثبت اطالعات بازنشسته و همراه در سایت
.4رزرو تور و پرداخت هزینه تور

