
 : 3طرح ویژه ثمین 

ستان از طرح ویژه ثمین      شکی ا ستقبال جامعه محترم پز شکی      3نظر به ا سازمان نظام پز صورت گرفته با  و تعامالت 

، با اخذ   (  با تقلیل یک نفر ضامن نسبت به مرحله اول 3 طرح ثمین )پرداخت تسهیالت بدون میانگین استان ، زمان 

 .تمدید گردید  18/10/97حداکثر تا تاریخ  روز  کاری ،  10به مدت  مجوز خاص   ،

 

 : مخصوص اشخاص معتبر 3طرح ثمین  شرایط ویژه

سهیالت   (1 ساطی بوده  و  ت سهیالت   اعطایی در قالب فروش اق به بانک الزامی  فاکتور خریدارائه طبق مقررات بانکی در این ت

صاد     شد . لیکن بانک مهر اقت سبت به حذف ارائه این فاکتور اقدام نموده      به جهت می با شخاص معتبر  ن شئونات ا رعایت 

 است  .

 ماهه محاسبه می گردد .  60%  و با اقساط  18نرخ تسهیالت   (2

 مبلغ تسهیالت دریافت می گردد.  %5ماه اقساط تسهیالت کارمزدی معادل   60برای یک بار در کل  (3

سهیالت در قالب عق  (4 شد ،  با توجه به اینکه این ت ستی به عنوان توثیق     10ود بدون میانگین می با سهیالت درخوا % مبلغ ت

که این سود  نه بصورت هرماه پرداخت می گردد  % سود ماهیا  3نقدی و در قالب سپرده گذاری  اخذ می گردد . به این مبلغ  

 بخشی از کارمزد را جبران میکند. 

 واریز می گردد.  به حساب از طرف متقاضی هیالت زمان تشکیل پرونده و قبل از ثبت تس مبالغ مذکور در (5

 .روز پس از تکمیل نهایی پرونده صورت می گیرد . 7پرداخت تسهیالت  حداکثر  (6

 

 نمونه مبلغ و اقساط تسهیالت  

 

 

 مبلغ قسط)ریال( کارمزد)ریال( )ریال (مبلغ سپرده گذاری تا پایان اقساط  تعداد اقساط مبلغ تسهیالت )ریال (

500.000.000 60 50.000.000 25.000.000 12.700.000 

1.000.000.000 60 100.000.000 50.000.000 25.400.000 

1.500.000.000 60 150.000.000 75.000.000 38.090.000 

2.000.000.000 60 200.000.000 100.000.000 50.790.000 

2.500.000.000 60 250.000.000 125.000.000 63.490.000 

3.000.000.000 60 300.000.000 150.000.000 76.180.000 

3.500.000.000 60 350.000.000 175.000.000 88.877.000 



 ضمانت تسهیالت اشخاص معتبرویژه شرایط  

ت علمی دانشگاههااز درجه دانشیاری به باال.پزشکان متخصص و فوق تخصص .پزشکان دارو ااعضاء هی:الفگروه 

ان دارای پروانه فعال دارای پروانه فعال داروخانه،پزشکان دارای پروانه فعال کلینیک و آزمایشگاه،پزشک ساز

 رادیولوژی و سونوگرافی

 از اشخاص فوق الذکر باشند"ضامن الزاما2ریال با معرفی 3.500.000.000ضمانت تسهیالت دریافتی  تا سقف -1

 از اشخاص فوق الذکر باشند"ریال با معرفی یکنفر ضامن الزاما2.500.000.000ضمانت تسهیالت دریافتی  تاسقف -2

 توجه :

از بانک مهر اقتصاد)در قالب   خود متقاضی   این گروه با احتساب اصل مبلغ دریافتی تسهیالت    سقف ضمانت افراد  

 .ریال می باشد10.000.000.000ضمانت اشخاص ( حداکثر 

و   دارای پروانه فعال مطب     مرتبه اسااتاد یاری ،پزشااکان عمومی     ت علمی دانشااگاهها تا    اب: اعضااای هی گروه 

 دندانپزشکان  واجد پروانه دانشگاهی 

 از اشخاص فوق الذکر باشند"ضامن الزاما2ریال با معرفی 2.500.000.000ضمانت تسهیالت دریافتی  تا سقف -1

 از اشخاص فوق الذکر باشند"من الزاماریال با معرفی یکنفر ضا1.500.000.000ضمانت تسهیالت دریافتی  تاسقف -2

 توجه :

صل مبلغ دریافتی تسهیالت       ضمانت افراداین گروه با احتساب ا ضی   سقف  از بانک مهر اقتصاد)در قالب   خود متقا

 .ریال می باشد6.500.000.000ضمانت اشخاص ( حداکثر 

 مهم : نکات 

 .مقدور نمی باشد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ، امکان تمدید این زمان (1

 

سانات موجود در قیمت های کاالو    (2 صادی و نو شرایط اقت ستفاده از  ... با توجه به   شرایط می تواند   اینا

 . را فراهم سازد فرصت بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری های مناسب و متناسب شرایط کاری

به جهت سهولت در دسترسی به شعب و در صورت نیاز پاسخ به سواالت احتمالی ، آدرس ، شماره تلفن            (3

 شعب و شماره همراه مسئول اعتبارات شعب طی جدول ذیل به حضور ارسال می گردند.  

 



 

می توانید با شماره های ذیل   شعب  اعتبارات نیبامسئول  تماسبروز هرگونه مشکل در برقراری   درصورت  (4

تماس برقرار نمایید . لطفا با توجه به شرایط پستی . مشغله کاری افراد ذیل در صورت عدم پاسخگویی ،        

 نسبت به ارسال پیامک اقدام نموده تا در اسرع وقت تماس از ناحیه بانک صورت گیرد :  

 09113307435ه الف ( مدیر اعتبارات استان     آقای موسی پور   شماره همرا

 09111836970ب ( کارشناس اعتبارات استان  آقای فدائی      شماره همراه 

 

 

 

 آدرس نام شعبه نام شهر
مسئول اعتبارات 

 شعبه
 داخلی  3تلفن  2تلفن 1تلفن شماره همراه 

 11 33722445 33722446 33722447 9112360419 آقای نظری مرکز تصویربرداری نگاهروبروی -خ شهید انصاری-رشت شهید انصاری  رشت

 11 33125246 33125245 33125244 9191722839 آقای تریابی جنب اداره کل تامین اجتماعی-(87رشت گلسار نبش خیابان) گلسار رشت رشت

 11 34675920 34673005 34675918 9112360499 آقای نظری سه راه توتکابن-بلوار امام حسین-آباد  رستم رستم اباد رستم آباد

 11 33228176 33230538 33241610 9109383857 آقای رستمی  جنب موزه رشت  -خ طالقانی  -رشت  طالقانی  رشت 

 11 33844492 33844491 33844490 9111493525 آقای جمالیان  سه راه پاستوریزه -رشت خ شهدا  شهدارشت رشت

 11 33334039 33333869 33337676 9113838896 آقای باقرنژاد روبروی آزمایشگاه رازی  -چهارراه میکاییل-رشت مرکزی رشت رشت

 11 34624068 34620355 34624700 9113381258 آقای پسندیده روبروی بانک صادرات -خلیل اباد -رودبار رودبار رودبار

 11 42618100 42626069 42629085 9113437434 آقای تائب خ امام )ره( جنب درمانگاه شبانه روزی امام رضا )ع(-رودسر   رودسر  رودسر

 11 44231887 44234802 44230332 9389579706 آقای امانی تالش  خ امام روبروی پاساژعباسقلی زاده ساختمان پردیس تالش تالش 

 11 42348202 42348201 42348200 9113428292 آقای رمضانی  خیابان شهدابعدازچهارراه ممتاز،ایستگاه جیرسر الهیجان  الهیجان 

 11 34720675 34739095 34732990 9111304961 آقای اسماعیل پور  فومن خیابان امام خمینی  فومن فومن

 آستانه اشرفیه 
 11 42139131 42121532 42121531 9112425565 آقای حسین زاده آستانه اشرفیه خ امام خمینی )ره (جنب رستوران همت  آستانه اشرفیه 

 11 44323232 44333090 44333080 9112316045 آقای حاجی پور روبروی بانک مسکن  -خ برشنورد  -صومعه سرا  صومعه سرا  صومعه سرا 

 11 44543720 44549662 44553710 9112342365 آقای شعبانزاده جنب بانک مسکن -خیابان مطهری -بندرانزلی  بندرانزلی  بندرانزلی 

 11 42554269 42526554 42524497 9113445144 آقای علیخواه خیابان امام خمینی روبروی پاساژامانی لنگرود لنگرود

 11 44839672 44837794 44837792 9113824863 حبیبیآقای  آستاراخ ملت کوچه هنرستان عصرپیام  آستارا آستارا

 11 33111744 33119077 33119001 9111341969 آقای زارع رشت .خیابان تختی .جنب کوچه کاسپین تختی رشت 

 11 34602268 34601314 34601313 9115478995 آقای درویشوند لوشان خیابان امام)ره( خ شهید گودرزوند  لوشان لوشان



با توجه به متنوع بودن سبد محصوالت بانک درادامه شرایط ارائه خدمات برخی از محصوالت 

 .بانک بشرح ذیل اعالم می گردد

 :5رح میثاقط

که مشتر ی به انتخاب خود ازیکی ازاین مزایا بهره    سپرده میثاق سپرده ای  است که دارای سه مزیت می باشد      

 مند می گردد .

 درصد سود علی الحساب   10استفاده از   (1

سقف         (2 سنه تا  سهیالت قرض الح ستفاده ازت    %4ریال با کارمزد  000/000/600ا

 براساس میانگین موجودی وضوابط این طرح  

   گین موجودی وضوابط این طرحبراساس میان  %8استفاده ازتسهیالت عقود اسالمی با سود   (3

 

 الف ( بخش وام قرض الحسنه :

 با سپرده گذاری و ایجاد گردش و اخذ تسهیالت به ازای میانگین   (4

 ریال                               600.000.000حداکثر مبلغ وام  (5

شود ؛ )حداکثرمدت بازپرداخت           (6 ساط در نظر گرفته می  سه ماه بازپرداخت اق سپرده گذاری ،  به ازای هر ماه 

 ماه (60،

 ماهه سپرده می باشد . 3میانگین  %90نسبت وام/تسهیالت  (7

 

 ب ( بخش عقود اسالمی :

تعیین می   %8ریال وبا نرخ سود تسهیالت  1.000.000.000حداکثر مبلغ تسهیالت عقود اسالمی    (8

 گردد .

 ماهه سپرده می باشد . 3میانگین  %90نسبت وام/تسهیالت  (9

سپرده گذاری ،   (10 شود ؛ که بعد از طی یک دوره ، به      سه ماه به ازای هر ماه  ساط در نظر گرفته می  بازپرداخت اق

 ماه می باشد(60انتخاب مشتری یا مبلغ و یا        مدت اضافه میگردد ؛)حداکثرمدت بازپرداخت ،

 

 ماه می باشد . 20ماه و حداکثر مدت آن  3*مدت سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت حداقل 

 



 :5طرح مهر

 

 الف( شرایط سپرده گذاری 

 ( با سپرده گذاری و ایجاد گردش و اخذ تسهیالت به ازای میانگین  1

 باشد . ماه می 12ماه و حداکثر مدت آن  3(مدت سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت حداقل 2

درصد می باشد که افراد با صلح منافع آن در حق بانک، از امتیاز تسهیالت      %10  نرخ سود علی الحساب سپرده     (3

 . سود علی الحساب پرداخت می گردد %0. 01 با نرخ مناسب بهره مند می گردند. بابت سپرده ماهانه

 

 ب( شرایط پرداخت تسهیالت     

 

 ریال تعیین می گردد.  10.000.000.000ریال و حداکثر مبلغ تسهیالت  50.000.000حداقل مبلغ تسهیالت  ( 1     

 می باشد .   %18(   نرخ سود تسهیالت2      

 در نظر گرفته شده است.    ماه 10(  نسبت اقساط تسهیالت ، به ازای هر ماه سپرده گذاری 3    

 ماه لحاظ گردیده است 120ماه و حداکثر مدت آن،   30(  حداقل مدت بازپرداخت اقساط تسهیالت،  4       

 

 

 


