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 :زمان تهیه گزارش
 

 

   

 

 

 ردیف شناسه شماره شناسنامه کد ملی کدپستی

00000-00000 1190415951 0 180 1 

86139-74955 1190052628 0 248 2 

86139-74955 1199315354 711 224 3 

86157-33931 1199075299 420 351 4 

86139-43464 1199103837 286 23 5 

86139-74955 1199142115 32 71 6 

86157-14611 1199181110 241 181 7 

86139-66464 1190454173 0 121 8 

86158-34611 1199039497 301 383 9 

86139-74755 1199201405 775 45 10 

86139-74955 1190616440 0 26 11 

86139-74955 1190616432 0 253 12 

- 1190130254 0 290 13 

00000-00000 1199250600 553 160 14 

00000-00000 1199292125 593 109 15 

86136-86772 4120128431 1402 181 16 

86158-34611 1199076139 504 34 17 

00000-00000 1190665077 0 36 18 

86197-16151 1190233444 0 30 19 

86157-14611 1190342707 0 21 20 

86157-35538 1190123444 0 203 21 

86136-53961 1198869471 17 9 22 

86139--74955 1198849452 657 234 23 

86136-53961 1199380512 542 147 24 

86198-89581 1199068950 1265 57 25 

86136-53961 1199251143 607 88 26 

86139-74755 1199100528 1412 65 27 

00000-00000 1190571145 0 195 28 

86139-74755 1190549621 0 2 29 

86139-74755 1190228122 0 108 30 

86139-74755 1190322285 0 35 31 

86167-45411 1190471671 0 302 32 

86198-89581 1199864137 2918 134 33 
 

 

 کد ملی های ردیف 1تا20 مشمول بسته 7میلیون ریالی و از ردیف21 تا33 مشمول بسته 20میلیون ریالی می باشند
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 :زمان تهیه گزارش
 

 

   

 

 با عرض سالم و ادب احترام خدمت اعضای محترم:

کد ملی های اعالم شده فوق مشمول طرح بسته حمایتی گردیده اند که برای دریافت بسته و شرایط باز 

فرمائید.پرداخت به نکات ذیل توجه   

 

 روش ثبت درخواست:                      
 ثبت درخواست بسته بصورت غیرحضوری و با ارسال پیامک می باشد.

پیامک کرده و منتظر دریافت کد رهگیری می باشید.  500022406462 را به سرشماره 1عدد  درخواست جهت ثبت  

 ))مهلت ثبت درخواست تاروزسه شنبه تاریخ 11آذر1399میباشد.((
 

تاریخ تحویل مدارک باشید. پس از دریافت کد رهگیری باید منتظر پیامک  

 ))اعضایی که ظرف 5 ساعت کد رهگیری دریافت نکردند و مشول طرح میباشند حتما با آقای قنبری تماس حاصل فرمائید.((

 

به مسئول  (+ فرم ثنا+چک)کپی شناسنامه تمام صفحات+کارت ملی تاریخ و ساعت تحویل مدارک 99آذرماه15آذرتا12از تاریخ 

که باید حتما درساعت و تاریخ مقرر تحویل نمایید و عدم تحویل بمنزله انصراف از بسته می باشد. صندوق تعیین گردیده است.  

 

 روش پرداخت بسته:

  واریز میگردد. بصورت الکترونیکی مبلغ معیشتی به شماره کارت بانک عامل مشتری در زمان تحویل مدارک

 

 روش باز پرداخت بسته:

میلیون ریال در زمان 7یک فقره چک بمبلغ  99بهمن15میلیون ریالی شده اند باید به تاریخ 7مشتریانی که مشمول بسته 

 تحویل مدارک ارائه کنند.

 1400اردیبهشت15و  99بهمن15میلیون ریالی شده اند باید دو فقره چک به تاریخ های 20و مشتریانی که مشمول طرح 

میلیون ریال در زمان تحویل مدارک ارائه کنند.10هر چک  به ارزش  

 عدم ارائه چک بمنزله انصراف می باشد. و صاجب چک باید خود مشتری و یا بستگان درجه 1 باشد.
 

 کد ملی های ردیف 1تا20 مشمول بسته 7میلیون ریالی و از ردیف21 تا33 مشمول بسته 20میلیون ریالی می باشند
 

 مدارک الزم: کپی شناسنامه تمام صفحات + کپی کارت ملی2طرف + فرم ثنا+ چک بازپرداخت
 

مراحل دریافت بسته: 1- ثبت درخواست پیامکی 2- دریافت کد رهگیری 3- دریافت  پیامک زمان تحویل مدارک    

بازپرداخت بسته -6پرداخت بسته حمایتی  -5تحویل مدارک  -4  


