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رونوشت:
جناب آقای روح اله خدارحمی مدیرعامل محترم بانک؛ برای استحضار .

جناب آقای وهب متقی نیا عضو محترم هیئت مدیره بانک؛ برای استحضار .
جناب آقای منوچهر حیاتی معاون محترم سرمایه انسانی؛ برای استحضار .

روسای محترم ادارات کل/مديران محترم شعب بانك در استان/مدير محترم صندوق بیمه کشاورزی 
مدير عامل محترم شرکت/کانون محترم بازنشستگان 

موضوع: طرح اعتباری عیدانه و استقبال از ماه مبارک رمضان « رفاه کارت » 
با سالم و احترام؛

با عنایت به درخواست های مکرر اعضای محترم صندوق ( شاغلین ، بازنشستگان و از کارافتادگان ) و 
استقبال از طرح رفاه کارت ، نظر به تقارن سال جدید با ماه مبارک رمضان ، به منظور افزایش قدرت خرید اعضای 
صندوق و تقویت سبد کاالی خانواده با محوریت تهیه اقالم ضروری زندگی ( کاالهای مصرفی و لوازم خانگی )    پس 
از موفقیت در اجرای اولین دوره طرح رفاه کارت ، نظر به موافقت های اخذ شده و مصوبه هیات مدیره صندوق رفاه 
وتامین آتیه ، طرح رفاه کارت با اعتبار ٧٠ و ١٥٠ میلیون ریال با بازپرداخت ٦ ماهه و کارمزد ٥% در طول دوره (١٠% 
سالیانه ) در قالب « طرح عیدانه و استقبال از ماه مبارک رمضان » برای کارکنان شاغل ، بازنشسته ، از کار افتاده و 

پرسنل بخش خصوصی شاغل در بانک اجرائی خواهد شد .
متقاضیان طرح مذکور با مطالعه دقیق دستورالعمل و تکمیل فرم درخواست ( فرم های پیوست همین نامه 
بر اساس میزان اعتبار درخواستی ) ، نسبت به ارائه درخواست خود با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل 

اقدام نمایند .
طرح مذکور صرفاً در یک مرحله اجرا خواهد شد و تاریخ شارژ اعتبار رفاه کارت ١٤٠٠/١٢/١٠ خواهد بود ، 
لذا ضروری است متقاضیان واجد شریط ، حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٢٠ نسبت به ارائه درخواست خود و تسلیم 
فرمهای مربوطه  به مدیریت شعب بانک در مدیرت های استان  ، دفاتر ادارات مرکزی و دفاتر شرکتهای تابعه بانک 

اقدام نمایند .
شایان توضیح است مسئولین محترم رفاهی در مدیریت ها ، روسای محترم دفاتر در ادارات مرکزی و دفاتر 
شرکتهای تابعه بانک می بایست حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٣٠ نسبت به ارسال فرم های متقاضیان استفاده از طرح 
رفاه کارت پس از تکمیل فایل های اکسل مربوطه از طریق سامانه سیمای مهر به صندوق رفاه و تامین آتیه اقدام 
نمایند . بدیهی است بعد  از تاریخ مذکور اقدامی در خصوص شارژ و یا صدور کارت برای افراد فاقد کارت صورت 

نخواهد پذیرفت .
پیشاپیش از حسن همکاری تمامی دست اندرکاران کمال تشکر و امتنان را داریم.

صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان


