معرفی ریاست :
آقای بهزاد صفری رییس اداره رفاه منطقه 7

 درمانی :
خانم فریبا ابوالقاسمی

 -1خدمات درمانی :پرتال شهرداری ____ شرکت های وابسته ____ شرکت شهر سالم
دستورالعمل تعرفه های درمانی
فرم های درمانی جهت اخذ هزینه مراکز طرف قرارداد-کمک هزینه خرید تجهیزات -اخذ هزینه بستری -هزینه
سرپایی
مدارک الزم جهت تشکیل پرونده بیماران خاص -مدارک و مراحل صدور معرفی نامه -اسناد متفرقه -تقاضای برقراری
خدمات بیمه ایی
 -2بیمه تکمیلی
تکمیل بانک اطالعاتی بیماران خاص و معلولین



تسهیال ت رفایی
تورها
 -1اماکن رفاهی

رستوران ها

 -2کمک هزینه ها تدوین
ازدواج
مهد کودک

فرم

ملزومات تحصیلی
 -3هدیه تولد

ویزه کارکنان
ویژه فرزندان متولد شده در سالجاری

خانم سارا جعفری مفرد

 - 4تسهیالت رفاهی تفریحی آموزشی درمانی

کارت جامع رفاهی
آموزشی ( قلم چی -زبان
لیست مراکز فروش اقساطی
آزمایشگاه

 -5تهیه بانک اطالعاتی رفاهی
 -6امور مربوط به سهام بانک شهر – تعاونی شهریار – صندوق ذخیره
 -7اطالع رسانی کلیه اطالعیه های رفاهی از طریق پیامک و اتوماسیون
 -8برقراری خدمات رفاهی کارکنان جدیدالورود

 تسهیال ت رفایی و وام:
 -1پرداخت وام

فرم وام
ارم
شهربازی

 -2ثبت نام تحصیالت رفاهی تفریحی

قلعه آموت
استخر اپارک
سینما

خانم فرزانه صنعتی
 -3کمک هزینه جایزه تحصیلی

 -4توزیع کاالبرگ ها ویژه مناسبت ها
 -5فعالیت های رفاهی

مالقات پرسنل با شهردار منطقه

 تسهیال ت ورزشی:
 -1هماهنگی و برگزاری مسابقات ورزشی
آقای حسن نوروزی

 -2اماکن ورزشی طرف قرارداد
 -3پیگیری سندمالی اداره رفاه
 -4تعویض و اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارکنان

فرم مالقات

 آدرس مراکز مرتبط با ادارا ت رفاه
-

شرکت شهر سالم  :میدان ولیعصر – خیابان فرهنگ حسینی

-

اداره کل رفاه تعاون و خدما ت اجتماعی :میدان فاطمی -خیابان جویبار – خیابان میرهادی
42583441 -1 - 42582144-5

-

صندوق ذخیره کارکنان :خیابان وزراء -خیابان هفتم -پالک  26تلفن

-

تعاونی شهریار  :میرداماد – بین تبریزیان و اطلسی -روبروی بانک مرکزی پالک  161تلفن 22273484

-

سهام بانک شهر :سعادت آباد -میدان کاج -خیابان سرو شرقی -نبش کوچه رشادت پالک  6تلفن -26762346
26762336

-

تغییر مکان شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران -میدان ولیعصر -خیابان کریمخان زند-
نبش خیابان به آفرین پالک  21تلفن 88134581

*اطالعیه یای اداره کل رفاه

-

تور عتبا ت نوبت اول 79

232/229772

-

استفاده از  6مرکز تفریحی

232/223329

-

استفاده از تسهیال ت استودیو بارانا

232/239673

-

اعالم شرایط فروش گروه خودروسازی سایپا

-

استفاده از تخفیفا ت باغ رستوران بین المللی خیام فشم

-

تور زریوار ( کردستان) 79

232/297093

-

عتبا ت عالیا ت نوبت دوم 79

232/292037

232/275937

-

تورسرعین ( اردبیل) 79

232/275623

-

تور یمدان سال 79

232/357955

-

مشهد مقدس یتل یما 79

-

مسابقا ت جشنواره آیه یای مهربانی

232/392539

232/333309

-

عتبا ت عالیا ت نوبت دوم

-

توزیع یدایای تولد

-

شارژ کارتها

-

کاال برگ

-

پرداخت کمک یزینه ازدواج و تدفین 232/095006

-

تور شمال ( ایزدشهر )

232/065335

232/296729

232/072032

-

جایزه تحصیلی

-

ارسال پیامک یای بیمه ایی

-

مشهد یتل سی نور 232/99536

-

استفاده از تخفیفا ت رستوران سنتی عمار ت میعاد

-

232/926226

232/909229

استفاده از نشریا ت انتشارا ت محراب قلم و شهر کتاب ونک 232/29323

-

خرید محصوال ت سامسونگ

-

جشنواره بهاره قلعه جادویی آمو ت

* ابتکارا ت منطقه :

 -اطالعیه خدما ت بیمه رفاه شهرداری

929/52223

-

تور طبیعت گردی روستای آیار

-

استقرار نماینده اپتومتری کیمیا لنز و نمایشگاه عینک

-

واگذاری اشتراک اینترنت پرسرعت – شرکت ندا ارتباط افرانت

-

امکانا ت ورزشی نفریحی بوستان بانوان نرگس منطقه 53

-

929/6999

