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 با سالم 

آن، شاهد احقاق رتان میرسانم. امید است با بررسی به استحضا «باشگاه مشتریان بانک ملت»احتراماً شرح ماوقعی پیرامون  

 های این باشگاه باشیم.شده مشتریان و اصالح برخی رویهتضییعحقوق 

 آنچه اتفاق افتاد:

با محتوای )پیوست  20/6/1395لت در تاریخ تقدیم شکوائیه توسط اینجانب به اداره کل بازرسی و نظارت بانک م الف. 

 شماره یک(:

باشگاه مبنی بر تبدیل  2بجای شماره  3طرح امتیازی شماره  اعتراض به عدم اطالع رسانی صحیح از جایگزین شدن .1 

 «کارشا»اجباری امتیازات کسب شده مشتریان به واحد پولی ابداعی این باشگاه بنام 

 مشتری جهت اطالع رسانی عدم ارسال ایمیل و پیامک به .2 

)پیوست  6442562طی شماره  14/7/1395پاسخ به شکوائیه توسط اداره کل بازرسی و نظارت بانک ملت در تاریخ  ب. 

 آید:ه و تائید عملکرد باشگاه مشتریان که بخشی از آن عیناً در ذیل میبا مضمون وارد نبودن اعتراض بندشماره دو( 

نسخه سوم طرح را پیاده سازی نموده و جهت پیشگیری از باشگاه مشتریان بمنظور ارائه خدماتی جدید و متمایز،  "
بمنظور تعیین تکلیف امتیازات کسب شده از  16/6/95لغایت  2/5/95روزه از تاریخ  «46»نارضایتی اعضاء، فرصتی 

طریق  نی در خصوص تمامی موارد مربوطه ازرساهای امتیازی پیشین، در اختیار کاربران قرار داده است و اطالعطرح
)در صورت ثبت اطالعات  ای، وب سایت باشگاه مشتریان و بانک، ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکبلیغات رسانهت

های عمومی از اعضاء دعوت شد تا نسبت به تعیین تکلیف امتیازات قبلی خود تا تماس کاربر( انجام و طی فراخوان
ر، توجه به بندهای زیر از قوانین و مقررات باشگاه که در . از سوی دیگپایان مهلت مقرر اقدام مقتضی معمول نمایند

 نماید:رسد، ضروری میهنگام عضویت به تائید اعضاء می
شوند. عضو فعال به اعضایی دسته فعال و غیرفعال تقسیم میاه مشتریان بانک ملت اعضاء به دو : در باشگ7-1بند 

ایت باشگاه شود که در هر دوره زمانی سه ماهه حداقل یک مرتبه با ورود نام کاربری و رمز عبور خود وارد سگفته می
مشتریان شوند. باشگاه مشتریان بانک ملت این اختیار را دارد تا بدون اعالم قبلی با حذف تعهدات و امتیازات اعطایی، 

گیری نماید. در این صورت افراد یادشده به قطع و غیر قابل عدول حق در خصوص عضویت اعضای غیرفعال تصمیم
  "نماید.ت باشگاه از خود میهرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به تصمیما
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 لذا در این پاسخ، اشکاالتی به شرح زیر وارد است:

آنچه در این زمینه مورد توجه اداره کل بازرسی و نظارت بانک ملت نبوده آن است که خود باشگاه به بنده اعالم نمود  .1 

و نظارت قید کرده که ایمیل هم ارسال شده که پیامک ارسال شده ولی ایمیل ارسال نشده است، حال آنکه اداره کل بازرسی 

ترین تعامل ترین و مرسوماست! بر کسی پوشیده نیست که در دنیای فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک، ایمیل بعنوان رسمی

 شود که متاسفانه باشگاه مشتریان در این خصوص دچار قصور شده است.استاندارد شناخته می

روز حداقل یک مرتبه وارد حساب کاربری خود شود، حال آنکه  «90»کند که هر باشگاه عضوی را فعال قلمداد می .2 

روزه در اختیار آنها قرار داده که این  «46»، فرصتی 3گیری مشتریان برای مهاجرت به طرح شماره برای اطالع رسانی و تصمیم

باشد، چرا که حتی اعضاء فعال نیز از فرصت مصوب خود باشگاه میباشگاه مشتریان  قانون وضع شدهخود نقض آشکار

 اند چه برسد به اعضاء غیر فعال!برخوردار نشده

گیران محترم باشگاه مشتریان و نیز همکاران محترم ذیربط شما در اداره کل بازرسی و نظارت، رسد برخی از تصمیمبنظر می

 اند!محسوب نموده «90»را بزرگتر از  «46»تر هستند که آنقدر درگیر اموراتی مهم

افزاری و نیز نیروی انسانی وسیع خود، پس از گذشت افزاری و نرمآنگاه که باشگاه مشتریان با تکیه بر امکانات سخت .3 

روز، الزاماً وارد سایت  «46»دهد، چگونه از مشتری خود انتظار دارد که ظرف مدت روز، پاسخ یک تیکت ساده را می «60»

، یادآوری 17/6/1395گیری نماید؟! )ارسال تیکت توسط اینجانب: ای و تحمیلی باشگاه تصمیمشده و نسبت به تغییرات سلیقه

 (؛ پیوست شماره سه16/8/1395مشتریان: توسط باشگاه  ، پاسخ به تیکت27/6/1395پاسخگویی:  بعلت عدممجدد 

رت بانک ملت، مدعی عدم مطالعه دقیق قوانین و مقررات باشگاه توسط اینجانب شده که الزم اداره کل بازرسی و نظا .4 

سازم بنده از همان ماههای آغازین راه اندازی باشگاه است یادآور شوند منظورشان کدام قوانین و مقررات است؟ خاطرنشان می

هایی است البته آنچه حائز اهمیت است تغییرات و متمم ام.و از قوانین آن نیز مطلع بوده درآمدهفعال آن به عضویت مشتریان، 

دهد که الزم است به اطالع و تائید مشتری برسند که در این خصوص هیچگونه که پس از عضویت مشتری در باشگاه روی می

به تائید بنده  1390ت اصالحیه و متممی برای اینجانب ارسال نشده است، لذا همان قوانینی اعتبار اجرایی دارند که در اردیبهش

 اند.رسیده

 

 جناب آقای دکتر هادی اخالقی فیض ایثار 

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام »بریم طبق فرمایش مقام معظم رهبری همانطور که مستحضر هستید، سالی که در آن بسر می 

خویش، بر خالف این سرلوحه حرکت غیر کارشناسی نام دارد، حال آنکه باشگاه مشتریان بانک ملت در این اقدام « و عمل

نماید که اوالً تولید داخل نیست و ثانیاً بعنوان کاالی ضروری محسوب نموده و مشتریان بانک را مجبور به خرید کاالیی می

آیا اینکه حق انتخاب از مشتری گرفته شود و تنها و تنها یک انتخاب برای او محیا شود، توهین به شعور و تضییع  شود.نمی

های استاندارد ها در سطح کالن آن هم در سال اقتصاد مقاومتی نبایستی از حداقلگیریشود؟ آیا تصمیمق وی تلقی نمیح

 گذرد آگاهید؟کارشناسی برخوردار باشد؟! براستی آیا از آنچه در باشگاه مشتریان بانک ملت می

نشده و خالف قوانین وضع شده خودش، آنچنان نوید هبسامحای بسی مایه شرمساری است که باشگاه مشتریان با عجله 

شت حدود شش ماه از آغاز آنکه پس از گذای صورت پذیرد؛ حال که گویی قرار است معجزه طرح امتیازی خود را مژده داد

توان ترین مایحتاجی است که میاین طرح، تنها و تنها یک محصول برای مشتریان خود در نظر گرفته که آن هم از غیرضروری

یف فبه اصطالح تخریال  450.000الی  210.000از تواند از آن نام برد! تازه برای همان یک محصول هم مشتری نهایتا می

ای که مشتری بایستی بپردازد ریالی، هزینه 450.000شدن تخفیف تر اینکه حتی به فرض شاملو تلخ انگیزانهغم! خوردار شودبر
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)تازه بدون درنظرگرفتن هرگونه  ریال 3.450.000ریال است که همین کاال با همین شرایط در بازار با قیمت  3.569.000

ساله باشگاه مشتریان بانک ملت و چندین برپیچیده و هزینهیازی به آن همه فرآیندهای و هیچ ناست  تهیهبراحتی قابل  تخفیف(

کند، ولی ای کاش باشگاه مشتریان هم الاقل نیز ندارد! متاسفانه نگارنده این سطور از بیان این موارد احساس شرمساری می

ت در امانت و گرانفروشی نام ندارد شما بفرمائید چه اگر این اقدام باشگاه مشتریان، خیان نمود!می احساس مسئولیتای ذره

آمیز را میتوان نسبت به مشتری آن هم مداری برخوردی چنین توهینراستی طبق کدام اصل مشتریبتوان توصیفش نمود؟! می

دریجا و به به بانک، ت ه امتیازات خود را با وفاداری خویشای کدر یک سازمانی به بزرگی بانک ملت توجیه نمود؟! مشتری

 را دارد با چنین تضییع حقی مواجه شود!که قصد استفاده از امتیازات آن ع نموده و حالیجمتمرور زمان 

و جای تاسف دارد که اداره کل بازرسی و نظارت بانک ملت که یکی از وظایفش صیانت از حقوق مشتریان است،  

رود که در سایر از خود بر جای نگذاشت که الاقل امید آن می کوچکترین نشانی از بررسی کارشناسانه در پیگیری این موضوع

 اند؟!های بانک ملت دچار بحران کارشناسی شدهامور محوله بدین نحو رفتار نکند. براستی آیا برخی زیرمجموعه
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