اطالعيه بهره مندي از تسهيالت پوشاك جامعه
بدينوسيله به اطالع همكاران محترم مي رساند؛

با عنايت به نامگذاري سال  1397توسط مقام معظم رهبري جهت حمايت از توليد داخلي و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با شركت كارخانجات
ريسندگي  ،بافندگي و پوشاك جامعه به عنوان يكي از بزرگترين كارخانجات توليد پارچه و پوشاك در ايران كه بطور كامال صنعتي در اين حرفه فعاليت
داشته و از بروزترين و پيشرفته ترين دستگاه ها در توليد پارچه و پوشاك استفاده مي نمايد و با همكاري صورت گرفته شده از سوي مديريت شركت ،
امكان بهره مندي كاركنان شهرداري تهران از توليدات آن مجموعه شامل  :انواع البسه مردانه (كت و شلوار  ،پيراهن  ،شلوارهاي كتان و پارچه اي و ، ) ...
كفش و انواع پوشاك زنانه را با شرايط ذيل بصورت خريد نقدي و اعتباري فراهم آورده است  .لذا همكاران گرامي ميتوانند ضمن مراجعه به آدرسهاي
ذيل از تسهيالت مورد توافق استفاده نمايند.
-1ارائه  %30تخفيف در شرايط پرداخت نقدي در قيمت مصرف كننده (با ارائه كارت جامع خدمات رفاهي يا معرفي نامه)
-2ارائه  %15تخفيف در خريد اعتباري و اقساطي با پرداخت  %15پيش پرداخت و بازپرداخت 12ماهه و بدون كارمزد تا سقف اعتبار  30،000،000ريال
 -3مدارك مورد نياز خريد اعتباري :كارت جامع خدمات رفاهي  ،فيش حقوقي و دسته چك حقوقي ( همكاراني كه فاقد كارت جامع خدمات رفاهي مي
باشند ميتوانند جهت دريافت معرفي نامه به واحد رفاهي و تفريحي اين اداره كل مراجعه فرمايند)
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