با سالم
احتراماَ  ،ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ايام خجسته دهه فجر انقالب اسالمي  ،به استحضار مي
رساند با عنايت به استقبال و درخواست متعدد شما دانشگاهيان محترم در خصوص تجديد و تمديد طرح
نشان كارت اعتباري بازارهاي روز اصفهان ( خريد به ميزان شارژ و بازپرداخت به صورت اقساط و
بدون كارمزد ) كه از سال گذشته شروع و در چند نوبت شارژ مجدد گرديده  ،بدينوسيله شروع ثبت نام
مرحله سوم طرح فوق الذكر ( با افزايش سقف تسهيالت )  ،اعالم مي گردد.
لذا جهت اطالع شما بزرگواران و تصميم گيري  ،ضمن درخواست مطالعه دقيق فايل پيوست  ،بخشي از
مشخصه هاي اين نوع كارت اعتباري را به شرح ذيل اعالم مي نمايد :
الف  :ميزان اعتبار موجود در كارتهاي " نشان كارت " به انتخاب شما مي تواند يكي از پنج گزينه شش
ميليون ريال  ،دوازده ميليون ريال  ،هجده ميليون ريال  ،بيست و چهار ميليون ريال و سي ميليون
ريال باشد كه طي شش ماه و بدون كارمزد از حقوق اسفند ماه آغاز به كسر خواهد گرديد ( ميزان اعتبار
درخواستي حسب اطالعات فايل پيوست بستگي به خالص دريافتي حقوق ماهيانه شما دارد و همچنين
متذكر مي گردد كه اعتبار خريد با اين نوع كارت  ،تا تاريخ  04/10/96خواهد بود )
ب  :امكان خريد با كارت اعتباري  ،در چهار شعبه فروشگاههاي زنجيره اي بازار روز اصفهان به شرح
ذيل ميسر است :
 -1بازار روز شعبه خميني شهر :
خميني شهر  ،منظريه  ،ميدان نماز  ،ابتداي بلوار دانشجو  ،بازار روز خميني شهر
تلفن 031-33605894 :
بازار روز نگين :
اصفهان  ،سپاهان شهر  ،ورودي جنوبي ( دوم )  ،بلوار غدير  ،بلوار قائم  ،مجتمع نگين نقش جهان
تلفن 031-36517345 :

 -2هايپر ماركت نشان :
اصفهان  -خيابان بعثت  -خيابان گلستان  -بعد از پمپ گاز  -كوچه گل نرگس
تلفن 031-34518838 :

 -3هايپر ماركت نشان :
اصفهان  -خيابان جابر انصاري  -اواسط خيابان پنج آذر  -نبش كوچه  33سمت چپ

ج  :كارتها با كد خاص درخواست كننده صادر و داراي رمز عبور ميباشد لذا شخص متقاضي  ،ديگر
اعضاي خانواده و يا دوستان ايشان نيز ميتوانند از آن استفاده نمايند .
ه  :پوشش اجناس موجود در شعب فروشگاهها در زمينه هاي مايحتاج عمومي مردم و با تنوع قابل قبولي
بوده و بعضاَ از تخفيفات ويژه اي ( بين  20تا  50درصد ) نيز برخوردارند.
و  :تمام امتيازات لحاظ شده براي مشتريان خريد نقدي مانند شركت در قرعه كشي هاي دوره اي و يا
تخفيفات  ،براي دارندگان نشان كارت نيز در نظر گرفته شده است.
ز  :امكان شارژ مجدد اعتبار نشان كارت  ،در صورت واجد شرايط بودن ( فايل پيوست ) وجود دارد لذا
خواهشمند است پس از استفاده كامل موجودي كارت  ،جهت شارژ احتمالي آتي  ،آنرا در جاي مطمئن ،
نگهداري فرماييد ( .جهت صدور كارت  ،در بار اول  ،هزينه اي دريافت نميشود )
ح  :در صورت دريافت يا شارژ كارت حتي اگر خريدي نيز در ماه اول صورت نگيرد كسر از حقوق به
ميزان يك ششم مبلغ كل اعتبار در اسفند ماه صورت خواهد پذيرفت لذا پيشنهاد ميگردد از تسهيالت و
اجناس موجود در فروشگاهها  ،قبل از درخواست  ،بازديد فرماييد تا بتوانيد در واقع  ،از حداكثر امتياز
بدون كارمزد اين نوع تسهيالت بهره مند گرديد ( .جهت اطالع به استحضار مي رساند آماري كه از خريد
همكاران در مرحله اول مالحظه مي گردد نشانگر آن است كه باالي  %75درخواست كنندگان در همان
ماه نخست  ،تمامي ميزان اعتبار خود را خريد نموده اند ) .
بنابر اين  ،كاركنان عزيز ( رسمي  ،قراردادي و پيماني ) مي توانند پس از مطالعه دقيق فايل پيوست  ،در
صورت تمايل اخذ كارت فوق الذكر يا شارژ مجدد آن ( در صورت داشتن شرايط پيوست )  ،از
تاريخ  13/11/95لغايت  25/11/95با مراجعه به سامانه مكاتبات اداري  -قسمت ايجاد مدرك  -وارد
كردن نام "درخواست كارت اعتباري " و پس از تكميل فرم مربوطه  ،گزينه شروع فرآيند را انتخاب
نموده تا ثبت نام شما نهايي شده و سپس در تاريخ  01/12/95جهت دريافت كارت خود  (،در صورت
واجد شرايط بودن حسب مشخصات فايل پيوست ) شخصا يا با معرفي نماينده واحد مربوطه  ،به اداره
رفاه كاركنان مراجعه فرمايند ( همكاراني كه متقاضي شارژ مجدد كارت دريافتي در مراحل قبلي مي باشند
نيز ضمن طي روند فوق الذكر و در تاريخ  ، 01/12/95به ميزان اعتبار درخواستي  ،بر موجودي كارت
افزوده خواهد شد )
در خاتمه خواهشمند است جهت مطلع شدن كليه كاركنان ( اعم از اعضاي محترم هيات علمي و كارمندان
شريف ) تحت مديريت حضرتعالي  ،دستور نشر اين اطالعيه را به طرق مختلف  ،امر به اقدام فرماييد.

