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راهنمای متقاضیان تسهیالت صندوق اعتباری هنر
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| توضیحات |
انواع تسهیالت صندوق اعتباری هنر
 )1طرح یادمان (ضروری)

مبلغ وام :هشت میلیون تومان
بازپرداخت ۲۴ :ماهه
بدون سود
کارمزد 2 :درصد
بانک عامل :بانک قرضالحسنه رسالت

 )2طرح شمیم (هدیه ازدواج)
مبلغ وام :سی میلیون تومان

بازپرداخت ۲۴ :ماهه
بدون سود
کارمزد2 :درصد
بانک عامل :بانک قرضالحسنه رسالت
مبلغ هدیه بالعوض :پنج میلیون تومان

 )3طرح جوانه (هدیه فرزندآوری)

مبلغ وام :سی میلیون تومان
بازپرداخت ۲۴ :ماهه
بدون سود
کارمزد 2 :درصد
بانک عامل :بانک قرضالحسنه رسالت
مبلغ هدیه بالعوض :پنج میلیون تومان

شرایط و ضوابط بهرهمندی

 )1عضویت در صندوق اعتباری هنر
 )2عدم مانده بدهی در صندوق اعتباری هنر (اولویت با افراد خوش حساب در سنوات گذشته)
 )3نداشتن چک برگشتی و معوقات بانکی (مطابق ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)
 )4تاریخ ثبت رسمی عقد ازدواج و تولد فرزند برای متقاضیان طرح شمیم و جوانه باید در بازهی زمانی  1400/07/01الی
 1401/12/29قرارداشته باشد.
 )5ارائه مستندات مربوطه

ً
تسهیالت طرح شمیم صرفا به ازدواج اول و دائم تخصیص مییابد.

ً
در صورتیکه هر یک از زوجین و والدین(متقاضیان طرح شمیم و جوانه) عضو صندوق اعتباری هنر باشند ،صرفا به یکی
از آنها وام به مبلغ سی میلیون تومان تخصیص مییابد ،لیکن به هریک از زوجین هدیه بالعوض جداگانه اعطاء خواهد شد.
ً
به ازای تولد فرزند یا فرزندان در بازهی زمانی مورد تائید ،صرفا یک وام به مبلغ سی میلیون تومان تخصیص مییابد ،لیکن به
ازای تولد هر یک از فرزندان هدیه بالعوض جداگانه اعطاء خواهد شد.

مدارک مورد نیاز
طرح یادمان

 )1معرفینامه از حوزههای تخصصی ذیربط  )2اصل تقاضای متقاضی

طرح شمیم

 )1معرفینامه از حوزههای تخصصی ذیربط  )2اصل تقاضای متقاضی  )3گواهی برابر اصل تمامی صفحات سند رسمی
ازدواج  )4گواهی برابر اصل کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه زوجین

طرح جوانه

 )1معرفینامه از حوزههای تخصصی ذیربط  )2اصل تقاضای متقاضی  )3گواهی برابر اصل کارت ملی و تمامی صفحات
شناسنامه نوزاد و والدین

دستورالعمل چگونگی تائید اسناد و ارسال مدارک مورد نیاز (طر ح شمیم و جوانه)
متقاضیان ساکن استان
 )1احراز هویت متقاضیان ،رویت و مطابقت رونوشت اسناد مثبته با اصول اسناد توسط نماینده صندوق اعتباری هنر در
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 )2گواهی مطابقت رونوشت اسناد مثبته با اصول آن توسط یکی از دفاتر رسمی و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان
 )3ارسال مستندات مذکور به همراه معرفینامه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به صندوق اعتباری هنر

متقاضیان ساکن تهران
 )1احراز هویت متقاضیان ،رویت و مطابقت رونوشت اسناد مثبته با اصول اسناد توسط حوزههای تخصصی ذیربط
 )2گواهی مطابقت رونوشت اسناد مثبته با اصول آن توسط یکی از دفاتر رسمی
متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری به صندوق اعتباری هنر و ارائه مستندات به کارشناسان مربوطه ،نسبت به گواهی
مطابقت رونوشت اسناد مثبته با اصول آن اقدام نمایند.
 )3ارسال مستندات مذکور به همراه معرفینامه از سوی حوزههای تخصصی ذیربط به صندوق اعتباری هنر

فرآیند درخواست تسهیالت از صندوق اعتباری هنر
متقاضیان ساکن استان
 )1متقاضیان باید با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست
اقدام نمایند.
 )2ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها پس از بررسی و در صورت تائید ،متقاضی را به صندوق اعتباری هنر معرفی
مینمایند.

شایان ذکر است؛ معرفینامه متقاضیان مطبوعاتی و قرآنی از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای معاونتهای
ذی ربط در استان تهران (معاونت قرآن و عترت-معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی) صادر و این معاونت ها پس از بررسی
و در صورت تائید ،نسبت به معرفی متقاضی به صندوق اعتباری هنر اقدام مینمایند.
 )3صندوق اعتباری هنر پس از بررسی و تطبیق با ضوابط و در صورت تائید ،متقاضی را به بانک قرضالحسنه رسالت
معرفی مینماید.

متقاضیان ساکن تهران
 )1متقاضیان باید با مراجعه به معاونت ها و خانههای تخصصی ذیربط نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.
 )2حوزههای مربوطه پس از بررسی و در صورت تائید ،متقاضی را به صندوق اعتباری هنر معرفی مینمایند.
 )3صندوق اعتباری هنر پس از بررسی و تطبیق با ضوابط و در صورت تائید ،متقاضی را به بانک قرضالحسنه رسالت
معرفی مینماید.

فرآیند دریافت تسهیالت از بانک قرضالحسنه رسالت
مرحله اول :عضویت ()mresalat.ir
متقاضیانی که فاقد حساب در بانک قرضالحسنه رسالت میباشند باید با مراجعه به سامانه  mresalat.irدرخواست
عضویت در کانون همیاری اجتماعی را ثبت و افتتاح حساب نمایند.
ثبت نام و افتتاح حساب از طریق تلفن همراه و به صورت بر خط انجام میپذیرد.
مالکیت شماره تلفن همراه اعالمی ،باید متعلق به متقاضی باشد.
انتخاب کانون همیاری اجتماعی :متقاضیان استان تهران باید کانون تخصصی فرهنگ و هنر به شناسه  1005840و در سایر
استانها برابر لیست پیوست نزدیکترین کانون به محل سکونت خود را انتخاب نمایند.
مرحله دوم :اعتبار سنجی ()omerat.ir
 )1تمامی متقاضیان توسط بانک قرضالحسنه رسالت اعتبار سنجی میشوند.
 )2متقاضیان باید پس از دریافت پیامک نتیجه اعتبار سنجی از سوی بانک قرضالحسنه رسالت ،نسبت به پرداخت
هزینه اعتبار سنجی در سامانه  omerat.irاقدام نمایند.
مدت زمان اعتبار سنجی افراد  10روز کاری (پس از تکمیل عضویت و افتتاح حساب) است.
نام کاربری و رمز عبور از طریق پیامک توسط سیستم ارسال میگردد.
در صورت عدم دریافت پیامک رمز عبور ،متقاضیان میتوانند با مراجعه به قسمت فراموشی رمز ،نسبت به دریافت رمز
عبور اقدام نمایند( .نام کاربری همان کد ملی متقاضی است)

مرحله سوم :بهبود دهنده (تضامین)
 )1متعهد(ضامن) باید نسبت به ثبت نام در سامانه  imerat.irاقدام کرده و اعتبار سنجی شده باشد.
متعهدین(ضامنین) سراسر کشور باید در زمان ثبت نام شناسه کانون  1005840را انتخاب نمایند.
ضامن باید دارای هویت شغلی و درآمدی باشد.
متعهد (ضامن) اعتبارسنجیشده ،هرکدام نسبت به ارائه سفته معادل 120درصد مبلغ وام
 )۲متقاضیان باید به همراه
ِ
تخصیصی (حداکثر در ۴برگ) اقدام نمایند.
متقاضیان باید برای ارائه سفته برابر لیست پیوست به نزدیکترین مرکز رهیاری محل سکونت خود مراجعه نمایند.
در زمان مراجعه به مراکز رهیاری همراه داشتن مدارک شناسایی متقاضی و متعهد (ضامن) الزامی است.
مرحله چهارم :پیشخوان مجازی ()pishkhan.rqbank.ir
متقاضیان باید با مراجعه به پیشخوان مجازی نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک یا موبایل بانک خود
اقدام نمایند.
تمامی خدمات بانکی اعم از اخذ نام کاربری و دریافت رمز اینترنت بانک ،موبایلبانک و ...به صورت غیرحضوری از طریق
پیشخوان مجازی امکانپذیر است.
ً
ورود به پیشخوان مجازی صرفا با داشتن کدملی وشماره تلفن همراه انجام میپذیرد.
مرحله پنجم :اینترنت بانک ()ibank.rqb.ir
 )1متقاضیان باید پس از تکمیل پروندهی اعتبارسنجی ،از طریق اینترنت بانک یا موبایل بانک رسالت نسبت به ثبت
درخواست تسهیالت (با مبلغ و بازپرداخت اعالمی از سوی صندوق هنر ) اقدام نمایند.
همزمان با معرفی متقاضیان تسهیالت به بانک قرضالحسنه رسالت میزان تسهیالت تخصیصی و دورهی بازپرداخت از
سوی صندوق اعتباری هنر به ایشان اعالم میشود.
 )۲متقاضیان باید پس از دریافت پیامک فعال شدن امضای قرارداد الکترونیکی از سوی بانک قرضالحسنه رسالت به
اینترنت بانک خود مراجعه و نسبت به امضای قراداد اقدام نمایند.
مرحله ششم:
واریز مبلغ تسهیالت از سوی بانک قرضالحسنه رسالت به حساب متقاضی

متقاضیان میتوانند برای مشاهده لیست کانونهای همیاری ،مراکز رهیاری و بهرهگیری از فرآیند اقدامات (فیلمهای
آموزشی) به سایت صندوق اعتبار هنر مراجعه نمایند.

برای رفع هرگونه ابهام در خصوص هریک از مراحل ،مرکز تماس صندوق اعتباری هنر با شماره  021-42713000در ساعات
اداری و همچنین مرکز اطالعرسانی بانک قرضالحسنه رسالت با شماره 021-4747به صورت شبانهروز آمادهی پاسخگویی
هستند.
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