تسهیالت ویژه دانشجویان مجرد و متاهل استان خراسان رضوی
 .1خرید لوازم خانگی با وام  63ماهه بدون پیش پرداخت تا سقف  02میلیون تومان به ازای هر نفر
 .2معرفی مراکز خرید لوازم خانگی به صورت نقدی با تخفیف ویژه
 .3ارائه ی تسهیالت با تخفیفات ویژه از قبیل تاالر پذیرایی،مزون،آرایشگاه،اماکن تفریحی و...
 .4ارائه ی مشاوره تخصصی قبل و بعد از ازدواج به دانشجویان
شرایط استفاده از تسهیالت:همه دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه های استان خراسان رضوی که در
هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی ثبت نام کرده اند.
-1جزئیات دریافت وام خرید کاال
به ازای هر نفر مبلغ  02میلیون تومان به صورت بن خرید کاال تعلق میگیرد.
بدون پیش پرداخت
اقساط  63ماهه
با توجه به بانک مورد نظر تعداد و نوع ضامن متفاوت است
لحاظ کردن  0درصد تخفیف هنگام خرید بر روی فاکتور کاال
لوازم کمتر از قیمت بازار

جهت کسب اطالع بیشتر درباره تسهیالت شماره یک عدد
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را به شماره  03330005ارسال کنید .در اسرع وقت جهت دادن توضیحات بیشتر با شما تماس
گرفته خواهد شد.

شماره تماس جهت موارد اضطراری و مهم  :رابط بانک آقای مطلق
27059295690
آدرس فروشگاه :بین میدان توحید و میدان شهدا ،توحید،11جنب آبمیوه فروشی خدا را فراموش
نکن،فروشگاه ایران،آقای نوری

مراحل استفاده از تسهیالت شماره یک:
گام اول

ثبت نام در هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی

در سایت nahad.mums.ac.ir
گام دوم

قسمت ستاد ازدواج استان

هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی

کسب اطالعات بیشتر درباره وام خرید کاال از طریق تماس با همکاران ستادازدواج استان
یا ارسال

گام سوم

 9#151به شماره 03330005

مراجعه به دفتر ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان رضوی و دریافت معرفی نامه(آدرس صفحه بعد)

گام چهارم

مراجعه به فروشگاه معرفی شده با کارت ملی و انجام سایر مراحل

آدرس محل دریافت معرفی نامه:

خیابان دانشگاه،روبروی دانشگاه،09ساختمان
قرشی،،طبقه همکف،دفتر ستاد ازدواج دانشجویی
استان خراسان رضوی
زمان مراجعه :
از شنبه تا چهارشنبه :ساعت8-13:31 :
پنجشنبه:

ساعت8-12:31 :

تلفن های تماس14138411153-38441423 :
سواالت متداول تسهیالت شماره :1
 -1اقالم موجود در فروشگاه چیست؟
لوازم خانگی ( در صورت نبودن کاال در فروشگاه قابل سفارش است)
-2باز پرداخت اقساط از چه زمانی شروع میشود؟
یک ماه بعد از خرید کاال
 -0مهلت استفاده از تسهیالت و دریافت معرفی نامه:
فعال تا اسفند 79
 -0مهلت اعتبار معرفی نامه:
تا خرداد 79
-5آیا باید سقف مبلغ را خریداری کنیم یا حداقلی هم دارد؟
حداقل مبلغ خرید کاال  0میلیون تومان است.
-1چنانچه حداقل خرید را انجام دادیم آیا اقساط همان  01ماهه است؟
اقساط را با صالحدید بانک میتوان تغییر داد.

تسهیالت شماره: 2
(معرفی مراکز خرید لوازم خانگی به صورت نقدی با تخفیف ویژه)

 فروشگاه ایران(آدرس در صفحه دوم) از سمت ستاد ازدواج استان با این مزایا به دانشجو معرفی میشود.
 این فروشگاه امکان خرید لوازم خانگی به صورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه(پایین تر از قیمت
نمایندگی)و امکان سفارش همه ی برند های مورد نظر را دارد.

جزئیات تسهیالت شماره :0
(ارائه ی تسهیالت با تخفیفات ویژه از قبیل تاالر پذیرایی،مزون،آرایشگاه،اماکن تفریحی و)...

 به زودی به صورت پیامکی به تمام ثبت نام کنندگان هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی لینک
استفاده از این تسهیالت ارسال خواهد شد.
جزئیات تسهیالت شماره: 0
(ارائه ی مشاوره تخصصی قبل و بعد از ازدواج به دانشجویان):

 ارائه مشاوره در حوزه های مختلف به دانشجویان با تخفیف ویژه در مرکز مشاوره و همسان گزینی
خشت اول و معرفی ازدواج
شماره تماس مرکز مشاوره35102522553-02522551:
آدرس مرکز مشاوره:خیابان دانشگاه،دانشگاه،12سمت راست،ساختمان سپید،طبقه دوم

فقط جهت انجام امور مشاوره و همسان گزینی

