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دستورالعمل اعطای تسهیالت هب ابیتشپناهی کسب و کارو ربنداه

فصل اول
 .1 مقدمه
يكي از مهمترين مأموريتهاي صندوق کارآفريني امید حمايت مالي جهت راهاندازي و توسعه کسب و
کارهايي است که منجر به ايجاد و توسعه اشتغال پايدار مي گردند .مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته حاکي از
آن است که مشاغلي که تحت پوشش يک کسب و کار موفق ايجاد مي شوند از پايداري بیشتري برخوردار هستند.
خصوصا کسب و کارهايي که در قالب زنجیره ها ،شبكه ها و خوشه ها ي تولیدي و تحت پوشش يک کسب و
کار بزرگتر و صاحب اعتبار فعالیت مي نمايند ،به جهت حمايت هاي همه جانبه کسب و کار مادر (تامین مواد
اولیه ،ارائه طرح ،نقشه و دستور کار ،آموزش ،نظارت و مديريت بر پروسه تولید ،خريد تضمیني محصوالت
تولیدي ،بازاريابي و فروش محصوالت و  ) ...از آنها ،با ريسک بسیار پايیني در سرمايه گذاري همراه ميباشند .لذا
صندوق کارآفريني امید با اتكا به تجربه ارزشمند در حوزه حمايت از کسب و کارهاي خرد و کوچک ،زمینه
جديدي از ارائه خدمت به جوانان اين مرز و بوم را در قالب پشتیبانان توانمند و برندهاي ملي ،در چارچوب
زنجیره ها ،شبكه ها و خوشه هاي تولیدي و در راستاي اجراي مواد  110 ، 08و  191قانون برنامه پنجم توسعه و
آيین نامه هاي اجرايي آن ،به سبد خدمات خود افزوده است و امید مي رود با تعامل ،همفكري و همكاري مديران
و کارکنان ستادي و استان ها گام ارزشمندي در راستاي نیل به اهداف عالیه صندوق برداشته شود.
با توجه به فصول مشترک بسیار بین نحوه حمايت از پشتیبان و برند ،دستورالعمل اعطاي تسهیالت به پشتیبان
هاي کسب و کار و برندها در يک مجلد و در چهار فصل که فصل اول آن شامل مقدمه ،فصل دوم اعطاي
تسهیالت به پشتیبان  ،فصل سوم اعطاي تسهیالت به برند (شامل شرايط و نحوه شناسايي ،بررسي ،پذيرش ،تشكیل
پرونده ،پرداخت تسهیالت و شرايط آن به تفكیک در هر فصل مربوط به پشتیبان يا برند) و فصل چهارم مربوط به
ساير موارد مرتبط تدوين گرديده است ،که پس از تايید مديرعامل محترم صندوق کارآفريني امید ابالغ مي گردد.
تبصره :1اين دستورالعمل نحوه حمايت صندوق کارآفريني امید از شخص (حقیقي يا حقوقي) پشتیبان و برند
را تبیین مي نمايد فلذا شرايط و نحوه حمايت صندوق از افراد تحت پوشش آنها (ذينفعان) بر اساس "دستورالعمل
اعطاي تسهیالت قرض الحسنه به شماره  "181-4-4801در قالب طرح هاي خويش فرمايي ،کارفرمايي و...
خواهد بود.
از تمامي مديران و کارشناسان انتظار مي رود زمینه و شرايطي را براي متقاضیان ايجاد نمايند که اوالً حمايت
هاي صندوق به صورت مرحله اي و به موازات توسعه فعالیت آنها صورت پذيرد (به عبارت ديگر نبايد در يک
مرحله يا يک تفاهم نامه کلیه اقدامات و حمايت هاي الزم براي رسیدن يک کسب و کار ،به نقطه بلوغ را انجام
داد) ثانیاً متقاضي صندوق را ،نه صرفاً يک تامین کننده مالي ،بلكه يک حامي و مشاور راهبردي خود تلقي نمايد.
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در يک کالم تقويت اين ذهنیت در متقاضي بسیار مهم است که" منافع وي در گرو ارتباط بلند مدت با صندوق
است".

فصل دوم :اعطای تسهیالت به پشتیبان
 .2 تعاریف
ماده ی -1مفاهیم و اصطالحاتي که در اين دستورالعمل استفاده خواهند شد در تعاريف زير به کار مي روند:
أ) پیشرو /پشتیبان /عامل توسعه :منظور اشخاص حقیقي يا حقوقي هستند که مسئولیت حمايت از تعدادي
از شاغلین خانگي يا کارگاه هاي تولیدي را در کل فرآيند تولید و ارائه خدمات ،اعم از شناسايي،
ساماندهي ،توانمندسازي و آموزش ،تهیه و توزيع مواد اولیه ،تجهیزات ،ماشین آالت و ابزار کار (حسب
مورد) ،مشاوره ،طراحي ،نوآوري ،بسته بندي ،خريد تضمیني محصوالت تولیدي ،بازاريابي و فروش به
عهده بگیرند.
ب) پشتیبان مشاغل خانگي :به آن دسته از پشتیبان ها اطالق مي شود که در قالب ضوابط و شرايط مندرج در
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي (ابالغي به شماره  14241مورخ  )1409/84/24قرار مي
گیرند (در اين حالت تمام افراد تحت پوشش آنها در محیطهاي خانگي بخشي از فرآيند تولید محصول را
انجام ميدهند)
ج) پشتیبان مشاغل كارگاهي:به آن دسته از پشتیبان ها اطالق ميشود که افراد تحت پوشش آنها بنا به شرايط
و سايز طرح ،بخشي از فرآيند تولید يا ارائه خدمت يا فروش را در محیط هاي کارگاهي يا فروشگاهي به
انجام مي رسانند .و ب راساس ارزيابي هاي صورت گرفته در استان و بنا به ضرورت پس از تائید کمیته
تصويب طرح ها مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
يادآوری :هر دو پشتیبان فوق با توسعه فعالیت ،ارائه محصول (کاال يا خدمت) با کیفیت بازار پسند ،نفوذ
در بازار ،کسب حداکثري رضايت مشتريان ،خلق ارزش براي مصرف کننده ،تبلیغات و  ...قابلیت تبديل
شدن به برند را خواهند داشت.
د) افراد تحت پوشش :افرادي که متقاضي انجام فعالیت ،تحت پوشش و مديريت پشتیبان مي باشند.
ه) كمیته مشترك استاني :کمیتههاي متشكل از نمايندگان صندوق و دستگاه اجرائي ذيربط که بنا به ضرورت
وظیفه تسهیم اعتبار استان ،شناسايي زمینههاي مناسب ايجاد اشتغال در قالب شبكه ها و زنجیرههاي تولید،
شناسايي کسب و کارها و افراد موفق در تولید و تجارت ،شبكه سازي و بررسي طرح را بر عهده دارد.
طرح ها دو دسته اند :دسته اول طرح هايي که در قالب پشتیبان هاي مندرج در قانون ساماندهي و حمايت
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از قانون مشاغل خانگي قرار مي گیرند و پس از بررسي و تايید اولیه جهت اخذ مجوز پشتیبان به دستگاه
اجرايي مربوطه ارجاع مي گردند .دسته دوم طرحهايي که به صورت پشتیبان کارگاهي از طرف تفاهم نامه
ها به صندوق معرفي ميشوند يا توسط همكاران صندوق در استان ها شناسايي و استعداديابي ميگردند.
و) مجوز :برگه اي است که پس از تشكیل پرونده توسط دستگاههاي مقرر در دستورالعمل و مصوبه ستاد
ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي صادر و پشتیبان ميتواند از مزاياي آن بهرهمند شوند( .مجوز
پشتیبان کارگاهي توسط دستگاه اجرايي ذيربط صادر خواهدشد).
ز) درخواست تسهیالت :اعالم کتبي نیاز به تسهیالت در چارچوب ضوابط ،که از سوي اشخاص حقیقي يا
حقوقي صورت ميگیرد.
ح) بررسي درخواست :عبارت است از تطبیق شرايط درخواستکنندگان با شرايط عمومي و اختصاصي اعالم
شده از سوي صندوق.
ط) آورده :عبارت است از بخشي از سرمايه و يا امكانات راهاندازي کسب و کار که توسط وامگیرنده (پشتیبان
يا اعضاي تحت پوشش پشتیبان) بصورت نقدي و يا غیر نقدي تأمین و به مصرف اجراي طرح ميرسد.
ي) دستورالعمل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صندوق كارآفريني امید :دستورالعمل پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه صندوق کارآفريني امید به شماره 181-4-4801
مادهی  –2گروه هدف عبارتند از فعالین اقتصادي و صاحبان مشاغل و کسب و کار و بنگاه هاي فعال که توانايي
ايجاد يا توسعه يک کسب و کار اقتصادي توجیه پذير و بازار محور با رويكرد تولید انبوه در حوزه پشتیبانان
خانگي و کارگاهي را داشته و به صندوق وارد شده اند.
مادهی -3اولويت هاي صندوق به شرح ذيل ميباشد:
 )1طرحهايي که با اجراي آن امكان تكمیل يک زنجیره فعالیت ،تكمیل حلقههاي مفقوده يک شبكه يا خوشه
جهت کاهش بهاي تمامشده محصوالت تولیدي ،رقابت پذير نمودن کسب و کار و تولید انبوه وجود
خواهد داشت.
 )2طرح هايي که به صورت پیمانكاري و برون سپاري بخشي از فرآيند تولید (تولید بدون کارخانه) امكان
تولید انبوه در کسب و کارهاي کوچک يا واحد هاي خرد کارگاهي و خانگي تحت پوشش آن ،خصوصا
در مناطق محروم و روستايي وجود دارد.
 )4طرحهايي که تولیدات آنها داراي مزيت رقابتي در منطقه يا سطح ملي بوده و طرحهايي که امكان صادرات
به خارج از کشور دارند.
 )1طرحهايي که وابستگي کمتري به تجهیزات ،ماشین آالت و مواد اولیه وارداتي داشته باشند.
 )1طرحهايي که فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در آن (طرحهايي مانند طراحي ،بازاريابي
و  )...حضور موثر داشته باشند.
شماره سند381-1-1803:

اداره تشکیالت و روش اه

صفحه 4

دستورالعمل اعطای تسهیالت هب ابیتشپناهی کسب و کارو ربنداه
 )6طرحهايي که منجر به اشتغال افراد متعلق به سطوح پائینتر اجتماعي و کمتر برخوردار و تحت حمايت
سازمانهاي حمايتي دولتي و خیريه مردم نهاد گردد.
مادهی  –4سهمیه اعتبار استاني کسب و کارهاي خانگي و پشتیبان در هر سال از طرف کمیته عالي اعتباري ابالغ
مي گردد.

بخش دوم :نحوه ورود و پذیرش درخواست ها:
مادهی  –5درخواست ها به طرق زير به صندوق واصل ميشوند:
 )1ورود به صندوق از مجراي تفاهم نامه هايي که در ستاد يا براساس اخذ مجوز از ستاد ،در استان في مابین
صندوق و سازمانها ،ادارات ،نهادها و دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي خیريه (دولتي ،خصوصي و
مردم نهاد) يا اشخاص حقیقي و حقوقي منعقد ميشود.
 )2اشخاص حقیقي يا حقوقي که در بررسيهاي میداني صندوق (ستاد يا استان و شهرستان) در سطح جامعه
مانند نمايشگاهها ،گردهماييها ،شناساندن از طرف مسئولین و افراد ذيربط (اتحاديه ها ،انجمن ها ،صنوف
و  ،)...مراجعه حضوري به دفاتر صندوق ،مصاحبه چهره به چهره در سطح صنعت ،کسب و کار ،بازار و
 ...شناسايي و استعداديابي ميشوند.
 )4يكي از مهمترين روشهاي شناسايي و احصاء طرح هاي قابل حمايت که به صورت مستقیم بايد توسط
همكاران در شهرستان ها مورد توجه جدي قرار گیرد ،عبارتست از شناسايي و استعداديابي در
شهرستان ها ،مناطق محروم و روستاها .به عبارتي ديگر يافتن افراد موفق در کسب و کار و بازار يا کسب و
کارهاي موفق موجود يا کسب و کارهايي که در گذشته پررونق و پرطرفدار بوده اما امروزه بنا به داليلي از
بین رفته اند ،از وظايف اصلي همكاران ،کارشناسان و مديران صندوق در شهرستانهاست .جهت روشن
شدن موضوع بهتر است در شناسايي اين گونه طرح ها موارد ذيل مدنظر قرار گیرد:
 کسب و کا رها و طرح هايي مورد بررسي و حمايت قرارگیرند که در کنار داشتن بازار مناسب ،داراي مزيتنسبي (در دسترس بودن نهاده ها و مواد اولیه ،تولید با قیمت تمام شده پايین ،کیفیت بهتر و داراي کانال هاي
توزيع مناسب و بهینه) در استان يا منطقه نیز باشند (مثال :تولید و بسته بندي زعفران در استان خراسان ،تولید و
فرآوري لبنیات در استان اردبیل ،تولید و بستهبندي عرقیات سنتي در استان آذربايجان غربي ،تولید ،فرآوري و
بستهبندي خرما در استان هرمزگان و )...
 کسب و کارها و طرح هايي که قابلیت اتصال اقتصاد محلي به منطقه اي ،ملي و بین المللي را داشته باشند.(مثال :واحدهاي تولید کیف و کفش چرم در استان خراسان رضوي ،واحدهاي تولید صنايع دستي استان همدان،
واحدهاي تولید گیاهان دارويي يا داروهاي گیاهي در استان هاي چهارمحال و بختیاري يا استان لرستان ،واحدهاي
بافت پارچه در استان يزد ،واحدهاي تولید محصوالت کشاورزي خاص هرمنطقه و استان و)...
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 کسب و کارهايي که در استان يا منطقه از رونق خوبي برخوردار بوده و محصوالت تولیدي آنها اعم از کاال ياخدمت در بین مردم و بازار با اقبال خوبي مواجه شده اند( .مثال :تولید نان خشک در شهرستان پاوه از توابع استان
کرمانشاه ،تولید عسل سالم در روستاي رامه از توابع شهرستان گرمسار در استان سمنان ،تولید قارچ در روستاي
قلعه ممكا در استان چهارمحال و بختیاري و )...
 کارخانجات و تولید کنندگان کاال يا خدماتي که علیرغم نداشتن نشان تجاري (برند) در منطقه يا استان خوشنامبوده و محصوالت آنها عالوه بر استان مرکز استقرار کارخانه به ساير استان ها يا حتي خارج از کشور صادر مي
گردد.
در تمامي موارد فوق با حمايت از توسعه (در همان کارگاه) يا برون سپاري تولید ،اعطاي نمايندگي فروش يا
دفاتر پخش ،نمايندگي خدمات پس از فروش و نیز سیستم توزيع و حمل و نقل ،صندوق مي تواند نقش بسیار
مهمي در توسعه کسب و کار با هدف ايجاد اشتغال پايدار داشته باشد.
تبصره :2درخواست کلیه متقاضیان اشاره شده در سه بند فوق مي بايست در بدو ورود به صندوق شماره و تاريخ
شود .
 )1پذيرش هر سه دسته متقاضیان فوق االشاره منوط به ارائه مدارک الزم جهت احراز شرايط عمومي و
اختصاصي صندوق به شرح ذيل خواهدبود:
شرايط عمومي پشتیبان:
تابعیت جمهوري اسالمي ايران
دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظیفه يا معافیت دائم (براي آقايان) براي شخص حقیقي و براي مدير
عامل پشتیبان حقوقي
داشتن مجوزهاي مورد نیاز طرح از مراجع ذيصالح
داشتن مدارک ثبت شرکت براي شخص حقوقي
شرايط اختصاصي پشتیبان حقیقي:
داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت (با ارائه مدارک و مستندات الزم يا تايید دستگاه اجرايي و مدير
استان يا تايید مدير استان به تنهايي)
داشتن حداقل  21سال و حداکثر  61سال سن
اشتهار به خوشنامي در کسب و کار ( بازار ،سیستم بانكي و )...
داشتن بازار پرکشش (تقاضاي مناسب) براي محصوالت تولیدي (محصول بازار محور)
داشتن قدرت افزايش تولید (تولید انبوه) و توانايي مديريت آن
امكان تولید انبوه به صورت برون سپاري بخشي از فرآيند تولید يا تكمیل زنجیره فعالیت يا ايجاد و توسعه
کسب و کار شبكهاي
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داشتن توان مديريت و تأمین مواد اولیه ،تجهیزات ،ابزار و ماشین آالت ،طرح و نقشه ،خريد تضمیني
محصول از زير مجموعه و بازاريابي و فروش آنها (براساس عملكرد گذشته)
شرايط اختصاصي پشتیبان حقوقي:
داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت شرکت در کسب و کاري که به صندوق معرفي کرده است (با ارائه
اظهار نامه مالیاتي تايید شده يا مفاصا حساب يا مدارک مربوط به پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین
اجتماعي يا صورت هاي مالي حسابرسي شده يا تايید دستگاه اجرايي ومدير استان يا تايید مدير استان به
تنهايي)
اشتهار به خوشنامي در کسب و کار (بازار  ،سیستم بانكي و )...
داشتن دفترکار /کارگاه  /کارخانه تحت مسئولیت مستقیم خود (الزامي به داشتن مالكیت نمي باشد)
داشتن بازار پرکشش (تقاضاي مناسب) براي محصوالت تولیدي (محصول بازار محور)
داشتن قدرت افزايش تولید (تولید انبوه) و توانايي مديريت آن
امكان تولید انبوه به صورت برون سپاري بخشي از فرآيند تولید يا تكمیل زنجیره فعالیت يا ايجاد و توسعه
کسب و کار به صورت زنجیره اي يا شبكه اي
داشتن توان و مديريت تأمین مواد اولیه ،تجهیزات ،ابزار و ماشین آالت ،طرح و نقشه ،خريد تضمیني
محصول از زير مجموعه و بازاريابي و فروش آنها (براساس عملكرد گذشته)
تبصره :3الزم است براي بررسي احراز شرايط صندوق ،کلیه مدارک الزم بسته به نوع متقاضي (حقیقي يا حقووقي)
شامل کارت ملي ،شناسنامه ،کارت پايان خدمت يا معافي يا کفالت ،مدارک تحصیلي يا مهارتي يا سابقه کار مرتبط،
پرينت سه ماهه گردش مالي ،مدارک مربوط به محل کسب و کار (مالكیت ،استیجاري و ،)...پروانه بهره برداري يوا
پروانه فعالیت ،روزنامه رسمي آخرين تغییرات شرکت ،روزنامه رسمي آخرين تغییورات هیوات موديره ،اظهارناموه
پرداخت مالیات يا آخرين صورت هاي مالي تايید شده يا مفاصا حساب پرداخت حق بیمه (تماموا اصول و کپوي)،
لیست کارکنان فعلي ترجیحا آخرين لیست پرداخت حق بیمه ،به صندوق ارائه شوود (در موورد متقاضوي حقووقي
مدارک مربوط به مدير عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت به همراه مدارک شرکت اخذ گردد).
تبصره :4در صورت عدم امكان ارائه سوابق فعالیت ،تايید دستگاه اجرايي و مدير استان يا تايید مدير استان مبني بر
صالحیت متقاضي کفايت مي کند.
تبصره :5تعیین تكلیف تسهیالت قبلي (عدم بدهي معوق و خوش حسابي در زمان پرداخت اقساط) يا پرداخت
نیمي از اقساط در صورت اخذ تسهیالت از صندوق.
مادهی –6با توجه به وجود ظرفیت و پتانسیل بسیار مناسب در برخي از کسب و کارهايي که با تسهیالت دريافتي
از صندوق راه اندازي شده اند ،با تشخیص و پیشنهاد مدير استان و تايید کمیته تصويب طرح ها ،امكان حمايت از
وام گیرنده اي که به مرز پرداخت نصف اقساط قبلي نرسیده است ،تا سقف  18درصد تسهیالت دريافتي قبلي
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وجود دارد .اين تسهیالت مي تواند بابت توسعه فضاي کار ،ارتقاء تكنولوژي ،خريد تجهیزات و ماشین آالت
جديد ،خريد انبوه مواد اولیه ،ايجاد کارگاه هاي جديد ،توسعه کسب و کار در فضاهاي خانگي و  ...پرداخت گردد
و بیش از اين مبلغ پس از تصويب کمیته تصويب طرح ها و تايید مدير عامل محترم قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره :6منظور از تسهیالت قبلي تسهیالتي است که تا سقف يک میلیارد ريال به شخص پشتیبان پرداخت شده
است .اما حمايت مجدد از يک پشتیباني که از تسهیالت صندوق استفاده نموده است ،در قالب طرح توسعه همان
طرح يا يک طرح جديد ،به شرط تايید مدير استان و طي مراحل تصويب آن از طريق کمیته تصويب طرح ها و
تايید مدير عامل محترم صندوق ،نیز امكان پذير ميباشد.
مادهی  –7درخواست ارائه شده از سوي پشتیبان مي بايست شامل اجزاي زير باشد:
معرفي شخص پشتیبان از نظر سوابق تحصیالتي ،تجارب کاري ،ثبت اختراع و ...
معرفي کسب و کار فعلي از نظر شرايط موجود شامل ،کارگاه تولید ،دفاتر اداري ،تجهیزات و ماشین آالت،
نیروي انساني ،بازار فروش در استان ،منطقه و کشور ،نمايندگي هاي فروش و نحوه همكاري با آنها،
سیستم حمل و نقل و توزيع ،محصوالت تولیدي و مزيت رقابتي آنها
معرفي طرح توسعه شامل توسعه فرآيند تولید از مرحله تامین مواد اولیه تا بسته بندي و بازاريابي (برون
سپاري يا توسعه در کارگاه فعلي) ايجاد يا توسعه سیستم توزيع و حمل و نقل ،توسعه فروش از طريق
ايجاد نمايندگي هاي انحصاري فروش يا ايجاد دفاتر پخش و يا استفاده از مراکز عرضه موجود مانند
فروشگاه ها و مغازه ها و توسعه خدمات پس از فروش
پیش بیني سرمايه گذاري الزم و برآورد رشد تولید و اشتغال جديد ايجاد شده به تبع آن
تبصره :7پشتیبان موظف است برآورد حدودي هزينه هاي الزم براي توسعه تولید به صورت درون کارگاهي شامل
تعداد و حدود قیمت الزم براي ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز يا سرمايه در گردش الزم براي تأمین مواد اولیه
را بصورت مكتوب به صندوق اعالم نمايد .در صورتي که توسعه تولید به صورت برون سپاري است بايد هزينه
هاي الزم براي هر واحد تولید اعم از کارگاهي يا خانگي شامل مكان ،تجهیزات ،ابزار کار ،ماشین آالت ،مواد اولیه،
سرمايه درگردش و  ،...در صورتي که توسعه نمايندگي فروش مدنظر است نام شهرستان هاي هدف و حدود
سرمايه الزم براي ايجاد هر نمايندگي (شامل مكان ،آماده سازي مانند قفسه بندي ،دکوراسیون ،يخچال و ...و مواد
الزم براي تجهیز نمايندگي) و در صورتي که توسعه سیستم توزيع و حمل و نقل مدنظر است تعداد و نوع وسیله
حمل و نقل مورد نظر و قیمت تقريبي هر دستگاه را با ارائه مستندات کافي از قبیل پیش فاکتور ،اعالم نمايد.
مادهی  –8نحوه رسیدگي به درخواست هاي وارده و احراز صالحیت متقاضي:
 )1اگر درخواست بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده صندوق با دستگاه ها و سازمان ها باشد کمیته اعتباري
استان درخواست وارده را با حضور متقاضي (و در صورت لزوم نماينده دستگاه طرف تفاهم نامه) بررسي
نموده و در صورت تايید ،الزم است متقاضي ظرف حداکثر  18روز مدارک و مستندات مربوطه (از قبیل
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مدارک مربوط به احراز شرايط عمومي و اختصاصي شخص حقیقي يا حقوقي و مدارک و مستندات
مربوط به طرح مانند مجوزهاي الزم ،اطالعات کلي طرح و  )...را به صندوق استان تحويل نمايد و در
صورت عدم تايید ،مراتب به متقاضي و دستگاه ارجاع دهنده طرح اطالع داده خواهد شد.
 )2اگر درخواست خارج از تفاهم نامه باشد از متقاضي جهت حضور در صندوق (کمیته اعتباري استان) براي
بررسي اولیه درخواست و انطباق آن با سیاست هاي صندوق دعوت (تلفني) خواهدشد .چنانچه
درخواست در جلسه مشترک (با حضور متقاضي) تايید شود يا نشود مطابق بند قبلي عمل خواهد شد.
تبصره :8در صورتي که طرح وارده يا معرفي شده از سوي دستگاه اجرايي ،يک طرح خويش فرمايي يا کارفرمايي
باشد بررسي آن طبق روال اينگونه طرح ها که در دستورالعمل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صندوق کارآفريني
امید به شماره  181-4-4801آمده است ،انجام خواهد شد.
 )4با توجه به اينكه متقاضي در متن طرح ارائه شده يا در جلسه بررسي طرح عالوه بر تجزيه و تحلیل طرح
از نظر فني و اقتصادي به سوابق و قابلیت هاي خود نیز اشاره مي نمايد الزم است ابتدا طرح از نظر انطباق
با اولويت ها و سیاست هاي صندوق مورد بررسي قرار گیرد و در صورت تايید و احراز شرايط صندوق
(بر اساس تطبیق و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده موضوع بند  1ماده  1دستور العمل) براي احراز
اهلیت متقاضي مراحل زير انجام شود:
أ) استعالم بانكي :جهت اطمینان از نداشتن چک برگشتي و بدهي معوق به سیستم بانكي ،از بانک مرکزي
(رويه جاري) استعالم صورت پذيرد (در مورد شرکت ها الزم است هم وضعیت شرکت و هم وضعیت
شخص مدير عامل استعالم شود)
ب) بررسي محلي :از محل کسب و کار متقاضي ترجیحاً توسط معاون يا کارشناس ذيربط استان به همراه
ريیس شهرستان مربوطه بازرسي صورت پذيرفته و سابقه فعالیت ،ظرفیت ،امكانات ،قابلیت ،جايگاه فرد
(حقیقي ،حقوقي) در کسب و کار و بازار از نظر قدرت ،خوشنامي ،خوش حسابي ،وضعیت فروش و
بازارهاي مربوطه و ...مورد بررسي قرار ميگیرد .رئیس صندوق شهرستان مربوطه بايستي فرم بررسي
محلي از کسب و کار پشتیبان (فرم شماره  )94/181-1-1144را براساس مشاهدات و بررسي هاي بعمل
آمده تكمیل و تايید نموده و جهت مستندسازي ازمحل اجراي طرح ،فیلم و عكس تهیه نمايد.
تبصره :9در صورتي که متقاضي فعالً بصورت مستقل فعالیت نمي نمايد ولي توانايي و تجربه الزم و شناخت کافي
از بازار محصول مورد نظر و امكان فروش آن را دارد و تصمیم دارد به عنوان پشتیبان فعالیت نمايد ،بررسي هاي
الزم در اين خصوص صورت ميپذيرد و پس از تايید مدير استان( بسته به مبلغ تسهیالت درخواستي) ،اقدام به
اخذ مدارک و مستندات و تشكیل پرونده شده يا (درصورت باالتر بودن اين مبلغ از سقف اختیارات استان) به
کمیته تصويب طرح ها ارسال مي گردد.
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مادهی  -9نحوه تايید اولیه طرح :
پس از بررسي نتیجه گزارش ها و اقدامات صورت گرفته و تطبیق مدارک و مستندات ارائه شده و احراز صحت
آنها و همچنین احراز صالحیت متقاضي (حقیقي ،حقوقي) ،مراتب تايید يا عدم تايید طرح جهت ادامه روند پرونده
به اطالع وي خواهد رسید .جهت تسريع در کار همزمان با اعالم تايید اولیه طرح ،شرايط و ضوابط صندوق در
مورد افراد تحت پوشش ،به متقاضي (پشتیبان) اعالم خواهد شد ( .فرم شماره )94/181-1-1146
تبصره :11زمان الزم براي اعالم نتیجه بررسي اولیه به متقاضي (با احتساب سقف زمان ارائه مدارک موضوع بند 1
ماده  )0حداکثر  28روز از تاريخ ثبت درخواست (موضوع تبصره ذيل بند  4از ماده  )1ميباشد.
مادهی  –11با توجه به ويژگي هر طرح کسب و کار ،الزم است بررسي دقیقي بر طرح ارائه شده در خصوص
نحوه حمايت مالي صندوق صورت پذيرد .به اين معني که طرح هاي کسب و کار پشتیبان بسته به نوع طرح ،نحوه
تامین مواد اولیه ،نحوه تولید ،نحوه برون سپاري ،نحوه بازاريابي و فروش و  ...مي تواند به يكي از صورت هاي
ذيل مورد حمايت صندوق قرار گیرد.
حالت اول :تسهیالت فقط به شخص پشتیبان پرداخت شود و افراد تحت پوشش وي بي نیاز از حمايت مالي
باشند.
مثال :در برخي از مشاغل خانگي مانند تهیه ترشیجات ،سبزي پاک کني ،سبزيجات سرخ کرده و امثالهم ،در
صورت تا مین مالي پشتیباني که از جايگاه مناسبي در بازار برخوردار مي باشد امكان افزايش تعداد شاغلین خانگي
وجود خواهد داشت .در اين گونه موارد معموال تسهیالت بابت تامین مواد اولیه ،ايجاد فروشگاه يا وسیله حمل و
نقل ،به پشتیبان پرداخت مي شود.
حالت دوم :تسهیالت فقط به افراد تحت پوشش پرداخت شود و شخص پشتیبان بي نیاز از حمايت مالي باشد.
مثال :تولید کننده اي که تقاضا براي محصوالت با نام و نشان او (فارغ از اينكه برند ثبت شده داشته باشد) بیش تر
از عرضه آن بوده و تمايلي براي توسعه تولید درون کارگاه خود نداشته اما از برون سپاري تولید (به جهت کاهش
قیمت تمام شده) يابرون سپاري فروش استقبال مي نمايد.
حالت سوم :تسهیالت هم به پشتیبان و هم افراد تحت پوشش وي پرداخت شود.
مثال :تولید کننده اي که جهت توسعه فروش و تولید خود نیاز به تامین مواداولیه در حجم باال و ارتقاي سیستم
تولید وبازاريابي داشته و براي کاهش قیمت تمام شده محصوالت خود ،افزايش تولید با شیوه تولید بدون کارخانه
و تولید غیر متمرکز را با توسعه واحدهاي تحت پوشش خانگي يا کارگاهي هدفگذاري مي نمايد.
مادهی  –11پس از تايید طرح در صورتي که پیش بیني اعتبار الزم براي راه اندازي طرح باالتر از سقف اختیار
استان باشد بايستي مشخصات طرح طي فرم  1برگي (فرم شماره  )94/181-1-1140به مديريت ارزيابي طرح ها
ارسال تا در اولین جلسه کمیته تصويب طرح ها پس از وصول مطرح گردد.
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پس از تصويب طرح در کمیته تصويب طرح ها و ابالغ آن به استان توسط مديريت ارزيابي طرح ها (رونوشت
مصوبه به مديريت تحقیقات بازار و ساماندهي ابالغ گردد) ،مديريت استان بايستي ظرف مدت  1روز کاري تفاهم
نامه را با همكاري مديريت تحقیقات بازار و ساماندهي تنظیم و در استان با متقاضي و بنا به تشخیص و با
مشارکت دستگاه هاي اجرايي مربوطه (اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،اداره آموزش فني و حرفه اي و  ...به
امضاء برساند.
مادهی  –12پشتیبان بايد پس از انعقاد تفاهم نامه و بسته به نوع طرح ،افراد خواهان همكاري با خود را براساس
ضوابط خود و شرايط و ضوابط صندوق که قبالً به وي اعالم شده است (شرايط عمومي و اختصاصي افراد در
طرحهاي خوداشتغالي) انتخاب و پس از تشكیل پرونده جداگانه براي هرکدام (مطابق روش زير) حداکثر ظرف 18
روز به صندوق معرفي نمايد.
هرپرونده متعلق به افراد تحت پوشش پشتیبان (ذينفعان) شامل مدارک زير خواهد بود:
يک قطعه عكس  4*1ذينفع
اصل و تصوير برابر اصل کارت ملي ،صفحات شناسنامه ،کارت پايان خدمت (معافیت يا کفالت)
اصل و تصوير برابر اصل مدارک تحصیلي يا مهارتي يا سوابق کاري مرتبط (ارائه هر کدام به تنهايي به
شرط مرتبط بودن با کسب و کار کفايت مينمايد)
مدارک مربوط به بیكاري (استعالم سیستمي يا دستي)
مستندات سكونت در محل اجراي طرح (اجاره نامه يا سند يا قبض آب يا برق يا تلفن)
يک نسخه از قرارداد همكاري في مابین با پشتیبان
ثبت نام در سايت مشاغل خانگي (پشتیبانان مشاغل خانگي) و دريافت کدرهگیري (درصورت لزوم)
وکالت نامه کتبي به صندوق جهت واريز تمام يا بخشي از تسهیالت تصويبي به حساب پشتیبان يا هر
تامین کننده ابزار ،ماشینآالت ،ماده اولیه يا کاالي ساخته شده جهت فروش و اختیار برداشت از حساب
به نفع صندوق در صورت عدم ايفاي تعهدات (در صورت لزوم و متناسب با طرح و تفاهم نامه)
توضیح :وکالت نامه فوق الذکر در صندوق اخذ و ضمیمه پرونده خواهد شد.
مادهی  –13پس از طي مراحل اشاره شده پرونده اي براي پشتیبان مشتمل بر مدارک اشاره شده در ماده  1اين
دستورالعمل و در صورت لزوم ذيل هر پرونده پشتیبان ،پرونده هايي مشتمل بر مدارک اشاره شده در ماده 12
دستور العمل براي هر کدام از افراد تحت پوشش (ذينفعان) که شرايط و ضوابط صندوق وپشتیبان را تواماً احراز
نموده اند ،تشكیل خواهد شد.
مادهی  –14سهم آورده متقاضي در هرکدام از طرح ها بین  18تا  28درصد از کل مبلغ الزم براي سرمايه گذاري
مي باشد که بايد توسط شخص وام گیرنده (پشتیبان يا افراد تحت پوشش يا هردوي آنها چنانچه هر دو وام گیرنده
باشند) تامین گردد تا نحوه هزينه کرد آن مطابق با برنامه کسب و کار ارائه شده صورت پذيرد.
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مادهی  –15با عنايت به اينكه در هرکدام از پرونده هاي افراد تحت پوشش ،تضامین کافي براي اجراي طرح و
بازگشت اقساط اخذ ميشود ،در صورت اعطاي تسهیالت به ذينفعان (تحت پوشش) الزم است بابت تضمین
حسن اجراي تعهدات پشتیبان در قبال صندوق و افراد تحت پوشش( ،مديريت شبكه اي که در زير مجموعه
پشتیبان شكل مي گیرد) معادل حداقل  18درصد (و بیشتر از آن با نظر مدير استان) کل تسهیالت پرداختي به
مجموعه پشتیبان شامل تسهیالت پرداختي به شخص پشتیبان بعالوه تسهیالت پرداختي به افراد تحت پوشش وي،
تضامین مناسب اخذ گردد .اين تضمین پس از تايید طرح پشتیبان و تصويب آن و مشخص شدن کل مبلغ سرمايه
گذاري و قبل از پرداخت هر گونه تسهیالت به شخص پشتیبان يا افراد تحت پوشش اخذ خواهد شد.
مادهی  –16با توجه به اينكه در فرم کسب و کار افراد تحت پوشش ،به هزينه هايي بابت مواد اولیه ،ابزار و
تجهیزات ،ماشین آالت و  ...اشاره ميشود ،ضروري است ريز تجهیزات ،ابزار ،ماشین آالت و مواد اولیه الزم براي
اجراي کار به همراه حدود قیمت واحد هر کدام از آنها که به تايید پشتیبان رسیده و مستندات آن از قبیل پیش
فاکتور و  ...به صندوق ارائه گردد( .موضوع تبصره شماره )4
مادهی  -17در صورتي که در بررسي هاي صورت گرفته سقف تسهیالت پرداختي به پشتیبان و افراد تحت
پوشش در حد اختیارات استان تصويب شود ،پشتیبان و افراد خواهان همكاري با وي بايد ظرف حداکثر  28روز
تضامین الزم و کافي را به صندوق استان ارائه نمايند .و چنانچه مبلغ تصويبي استان باالتر از حد اختیارات کمیته
استاني باشد بايد پرونده طبق روال معمول صندوق به کمیته تصويب طرح هاي ستاد ارجاع گردد .در کمیته
تصويب طرح ها بايد حداکثر ظرف  11روز پرونده ها بررسي و نتیجه آن به استان اعالم شود .چنانچه طرح
ارسالي در کمیته تصويب طرح هاي ستاد تايید شده باشد بايد ظرف حداکثر  28روز پس از ابالغ به استان تضامین
الزم و کافي از سوي صاحب طرح به صندوق استان ارائه شود و در صورتي که طرح در کمیته تصويب طرح هاي
ستاد رد شده باشد بايد موضوع به نحو مقتضي به صاحب طرح اعالم شود .بديهي است در صورت رفع اشكاالت
اعالم شده از سوي کمیته تصويب طرح ها ،امكان ارسال مجدد طرح به کمیته ي مذکور وجود خواهد داشت.
مادهی  –18سقف پرداخت تسهیالت به هر کدام از افراد تحت پوشش (ذينفعان) بسته به نوع کسب و کار،
حداکثر يک میلیارد ريال بوده و بخش مربوط به تامین ابزار کار ،ماشین آالت ،مواد اولیه در صورت امكان به
حساب پشتیبان يا به حساب هر تامین کننده ديگر با تايید پشتیبان و نظارت صندوق واريز ميشود.
تبصره :11نظارت و دقت الزم در اين خصوص ضروري است و واريز منابع به حساب افراد به مرور و با اطمینان
از دريافت تجهیزات و يا مواد اولیه توسط ذينفعان صورت ميپذيرد.
تبصره :12در راستاي حمايت هاي تكمیلي صندوق از کسب و کار با هدف تثبیت و توسعه آن ،در صورت
پیشنهاد مدير استان و تايید معاونت تجهیز و تخصیص منابع مالي ،پرداخت تسهیالت صرفاً سرمايه در گردش تا
سقف يک میلیارد ريال و با دوره بازگشت  21تا  46ماه (به صورت ماهیانه ،فصلي و شش ماهه متناسب با کسب و
کار و میزان تسهیالت و امكان بازپرداخت) خواهد بود و کارمزد هم طبق روال پرداخت ميگردد.
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مادهی  –19تسهیم تسهیالت مورد درخواست متقاضي در سرفصل هاي تأمین مكان ،ماشین آالت ،ابزار و
تجهیزات و سرمايه در گردش بسته به نوع طرح کسب و کار صورت خواهد گرفت .که بايد اين تسهیم به تايید
مدير استان رسیده باشد.
مادهی  –21حداکثر زمان الزم براي پرداخت تسهیالت ،پس از تايید طرح توجیه فني و اقتصادي متقاضي و
تصويب تسهیالت وي در کمیته تصويب طرح هاي استان يا ستاد وارائه تضامین ،حداکثر ده روز مي باشد.
تبصره :13درصورتي که شهرستان اعتبار خود را جذب ننمايد اين زمان تا 11روز ديگر قابل تمديد است.
مادهی  –21به منظور اطمینان از پايداري مشاغل ايجاد شده از محل تسهیالت پرداختي ،قراردادهاي اعطاي
تسهیالت به پشتیبان به صورت جداگانه که شامل تعهدات پشتیبان در قبال صندوق و افراد تحت پوشش وي مي
باشد از سوي مديريت حقوقي و امور قراردادها تهیه و ثبت و صدور در اداره تشكیالت و روش ها ابالغ خواهد
شد.
مادهی  –22به منظور افزايش ضريب اطمینان پايداري مشاغل ايجاد شده (موضوع ماده  )21لیست تعهدات متقابلي
که الزم است در متن قرارداد في مابین پشتیبان با افراد تحت پوشش خود آورده شود متناسب با طرح و مدل کسب
و کار مربوطه از جمله موارد ذيل خواهد بود:
تعهدات پشتیبان:
تأمین ماده اولیه ،ابزار کار ،تجهیزات ،ماشین آالت ،طرح ،نقشه و دستورالعمل کار و تحويل آنها به افراد
تحت پوشش و تحويل (خريد تضمیني) محصوالت تولید شده از افراد تحت پوشش و بازاريابي و فروش
آنها (حداقل تا پايان بازپرداخت تسهیالت)
تبصره :14ذکر اين موارد يا موارد ديگر بستگي به مدل کسب و کار پیشنهادي توسط پشتیبان دارد.
تعهدات افراد تحت پوشش پشتیبان:
تولید کاالي مورد نظرتحت مديريت پشتیبان (حداقل تا پايان بازپرداخت تسهیالت)
دريافت مواد اولیه ،ابزار کار ،تجهیزات ،ماشین آالت ،طرح ،نقشه و دستور کار منحصراً از شخص پشتیبان
يا با هماهنگي وي از ساير تامین کننده ها (حداقل تا پايان بازپرداخت تسهیالت)
فروش يا تحويل کاالي ساخته شده منحصراً به پشتیبان يا با هماهنگي وي به ساير خريداران (حداقل به
مدت پنج سال)
مادهی  –23به منظور حمايت از پايداري مشاغل ايجاد شده مديران استانها با دستگاه هاي ذيربط استاني مانند
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها ،شرکت نمايشگاه ها ،معاونت برنامهريزي استانداري  ،ادارات کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعي  ،جهاد کشاورزي ،میراث فرهنگي و گردشگري و ...همكاري و هماهنگي خواهند نمود و
جهت تشويق و ترغیب وام گیرندگان براي ايجاد بازار فروش و حضور در نمايشگاه هاي استاني ،منطقه اي ،ملي و
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بین المللي تسهیالتي از سوي صندوق در نظر گرفته شده است که مطابق دستور العمل اجرايي آن حمايت مالي
خواهد شد.

فصل سوم :اعطای تسهیالت توسعه شبکه فروش برند
بخش اول :تعاریف
مادهی -24مفاهیم و اصطالحاتي که در اين دستورالعمل استفاده خواهند شد در تعاريف زير به کار مي روند.
أ) برند :برند ،مارک ،عالمت تجاري ،نام و نشان تجاري(نما نام) عبارت است از نام ،واژه ،عبارت ،طرح،
نماد يا ترکیبي از تمام اينها که مشخصکننده خدمات يا فروشنده (يا گروهي از فروشندگان) محصولي
خاص که به وسیله آن از ساير محصوالت و خدمات مشابه متمايز ميگردد .در واقع برند همان ادراکي
است که در ذهن مشتري از شنیدن نام يا عنواني خاص يا در اثر استفاده از محصول يا خدمات ،شكل
ميگیرد.
در تعريفي ديگر برند شامل تمام احساسات ،ويژگي ها و مفاهیمي است که به يک نام ،طرح ،نشان گره
خورده است .برند برداشت افراد از يک نام است.
ب) صاحب برند  :منظور اشخاص حقیقي و حقوقي هستند که يک نام ،عبارت ،طرح ،نماد ،نشان را به نام
خود نزد سازمان ذيصالح (اداره عالمت تجاري) ثبت نموده و محصول يا خدمات تولیدي آنها به آن نام،
عبارت ،نماد ... ،نزد عموم شناخته مي شود و مطابق قانون حق انحصاري استفاده از اين عالمت فقط با
صاحب برند است .شناخته شدن يک نام ،عبارت ،طرح ،نماد و  ...منافاتي با عدم ثبت آن ندارد اما در اين
صورت چنانچه شخص ديگري از آن استفاده نمايد امكان پیگیري قانوني وجود نخواهد داشت.
ج) زير مجموعه برند :طیف وسیعي از فعالیت هاي صورت گرفته از تولید تا مصرف يک کاال يا خدمت
تحت يک نام و نشان تجاري (برند) زير مجموعه برند نامیده شده و عمدتاً شامل :مجموعه تولید ،شبكه
توزيع و حمل و نقل ،نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش مي باشد.
د) عامل توزيع :شخصي که بر اساس ضوابط و مقررات صاحب برند در قالب قرارداد با ايجاد شبكه توزيع
اقدام به انبار ،حمل و تحويل مواد اولیه به کارگاه هاي تولیدي (ملكي برند يا کارگاه هاي طرف قرارداد) يا
حمل و تحويل کاالي ساخته شده به نمايندگيهاي فروش يا حمل و تحويل ابزار ،تجهیزات و قطعات به
نمايندگي هاي خدمات پس از فروش مينمايد.
ه) دفاتر پخش(توزيع) :با توجه به اينكه برخي از کاالهاي تولیدي اساساً نمي توانند داراي نمايندگي
انحصاري فروش باشند ،معموالً بازاريابي و فروش و توزيع آنها در شهرستان ها از طريق دفاتر پخش
صورت ميگیرد .به طور مثال اگرچه محصوالت تولیدي شرکت يک و يک ،گلرنگ ،روغن الدن ،مهرام و
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 ...داراي برند معتبر و خوشنام است اما ماهیت عرضه آنها به صورت قفسه اي در فروشگاهها يا
سوپرمارکتهاست و نميتوانند نمايندگي انحصاري فروش داشته باشند لذا توزيع آنها از طريق مراکز يا
دفاتر پخش صورت ميگیرد.
و) نمايندگي انحصاری فروش :به آن دسته از مراکز عرضه اي اطالق مي شود که بر اساس قرارداد في مابین
شرکت /برند و فرد خواهان همكاري با برند (که نماينده انحصاري خوانده مي شود) با شرايط و ضوابط
مد نظرشرکت /برند راه اندازي شده و منحصراً به عرضه و فروش کاال يا خدمات صاحب برند مي پردازد.
ز) نمايندگي خدمات پس از فروش :مراکز ارائه خدمات و سرويس هاي پس از فروش که طبق قرارداد في
مابین صاحب شرکت /برند و فرد خواهان همكاري با برند (که نماينده خدمات پس از فروش خوانده مي
شود) و پس از احراز ضوابط و مهارت هاي مورد نظر شرکت /برند به ارائه سرويس و خدمت به مشتريان
و خريداران کاالي با نام و نشان تجاري صاحب برند مي پردازند.
ح) درخواست تسهیالت :اعالم کتبي نیاز به تسهیالت در چارچوب ضوابط ،که از سوي اشخاص حقیقي يا
حقوقي صورت ميگیرد.
ط) بررسي درخواست :عبارت است از تطبیق شرايط درخواستکنندگان با شرايط عمومي و اختصاصي اعالم
شده از سوي صندوق.
ي) آورده :عبارت است از بخشي از سرمايه و يا امكانات راهاندازي کسب وکار که توسط وامگیرنده(برند و
زيرمجموعه) بصورت نقدي و يا غیر نقدي تأمین و به مصرف اجراي طرح ميرسد.
مادهی -25اولويت هاي صندوق بشرح ذيل ميباشد:
 )1برندهاي معتبر و خوشنام کشوري که برنامه توسعه نمايندگي هاي فروش داشته و درخواست
خود را به صندوق ارائه نموده يا در سايت صندوق ثبت نام کرده باشند( .بديهي است ممكن
است توسعه نمايندگي فروش نیازمند به برون سپاري بخشي از فرآيند تولید ،ايجاد عاملین پخش،
تقويت سیستم حمل و نقل و توزيع و توسعه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش ،باشد)
 )2برندهاي خوش نام محلي ،استاني و منطقه اي که در شهرستان يا استان محل فعالیت خود از
رونق خوبي برخوردار بوده و در بررسي هاي صورت گرفته امكان توسعه فروش آن با توجه به
تنوع محصول تولیدي در ساير شهرستان ها يا استان ها وجود دارد.
مادهی  –26سهمیه اعتبار استاني کسب و کارهاي برند در هر سال از طرف کمیته عالي اعتباري ابالغ مي گردد.
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بخش دوم :نحوه ورود و پذیرش درخواست ها
مادهی  –27درخواست ها به طرق زير به صندوق واصل مي شوند:
 )1معرفي بر اساس تفاهم نامه هايي که در ستاد يا براساس اخذ مجوز از ستاد ،در استان في مابین صندوق
استان و برندهاي صاحب نام محلي ،استاني يا منطقه اي منعقد مي شود.
 )2همكاران صندوق در استان ها وظیفه شناسايي برندهاي محلي ،استاني و منطقه اي را بر عهده داشته و الزم
است افرادي (حقیقي يا حقوقي) را که توانايي ،قابلیت و برنامه و طرح الزم براي توسعه شبكه نمايندگي
هاي فروش ،خدمات پس از فروش يا حمل و نقل را دارند شناسايي و از آنها در چارچوب اين
دستورالعمل حمايت نمايند.
تبصره :15درخواست کلیه متقاضیان اشاره شده در دو بند فوق مي بايست در بدو ورود به صندوق شماره و تاريخ
شود.
 )4پذيرش هر دو دسته متقاضیان فوق االشاره منوط به ارائه مدارک الزم جهت احراز شرايط عمومي و
اختصاصي برند در صندوق به شرح ذيل خواهد بود.
شرايط عمومي صاحب برند:
داشتن مجوزهاي مورد نیاز از مراجع ذيصالح.
داشتن مدارک ثبت برند (روزنامه رسمي ثبت برند)
تولید داخلي محصول يا خدمات پس از فروش
شرايط اختصاصي صاحب برند حقیقي:
داشتن حداقل  4سال سابقه فعالیت (با ارائه مدارک و مستندات الزم يا تايید مدير استان)
اشتهار به خوشنامي در کسب و کار (بازار  ،سیستم بانكي و  )...با تأيید مدير استان
داشتن توانايي تولید انبوه محصوالتي که داراي تقاضاي مناسبي در بازار هستند (محصول بازار محور)
داشتن قدرت و توان توسعه کسب و کار و مديريت آن بصورت زنجیره و شبكه تأمین مواد اولیه و
تجهیزات ،کاالي ساخته شده براي فروش در نمايندگي ها ،قطعات و لوازم يدکي در نمايندگي هاي پس از
فروش ،سیستم حمل و نقل و توزيع و تبلیغات و بازاريابي (براساس عملكرد گذشته) و تأيید مدير استان
داشتن تنوع محصول يا استراتژي توسعه شبكه فروش انحصاري يا خدمات پس از فروش
شرايط اختصاصي صاحب برند حقوقي:
داشتن سابقه فعالیت شرکت در کسب و کاري که به صندوق معرفي کرده است (کپي اساسنامه برابر اصل
و مجوزهاي مورد نیاز از مراجع ذيصالح با تايید مدير استان)
اشتهار به خوشنامي در کسب و کار (بازار  ،سیستم بانكي و )...
داشتن توانايي تولید محصوالتي که داراي تقاضاي مناسبي در بازار هستند (محصول بازار محور)
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داشتن قدرت و توان توسعه کسب و کار و مديريت آن (براساس عملكرد گذشته) با تأيید مدير استان
تبصره :16الزم است براي بررسي احراز شرايط صندوق ،کلیه مدارک الزم بسته به نوع متقاضي (حقیقي يا
حقوقي ) شامل کارت ملي ،شناسنامه ،کارت پايان خدمت يا معافي يا کفالت ،مدارک تحصیلي يا مهارتي يا سابقه
کار مرتبط ،پرينت سه ماهه گردش مالي ،مدارک مربوط به محل کسب و کار (مالكیت ،استیجاري و ،)...پروانه بهره
برداري يا پروانه فعالیت ،روزنامه رسمي آخرين تغییرات شرکت ،روزنامه رسمي آخرين تغییرات هیات مديره،
روزنامه رسمي ثبت (تماما کپي برابر اصل) به صندوق ارائه شود (در مورد متقاضي حقوقي مدارک مربوط به مدير
عامل به همراه مدارک شرکت اخذ گردد)
تبصره :17در صورت عدم امكان ارائه سوابق فعالیت ،تايید مدير استان مبني بر صالحیت متقاضي کفايت مي کند.
تبصره :18فرد صاحب برند(حقیقي يا حقوقي) از الزام رعايت شرط سني معاف مي باشد.
تبصره :19تاريخ ثبت برند نمي تواند مالک سابقه فعالیت قرارگیرد .ممكن است شخصي(حقیقي يا حقوقي)
چندين سال سابقه فعالیت در يک کسب و کار را داشته باشد اما تاريخ ثبت برند وي سال يا ماه جاري باشد.
مادهی -28نحوه بررسي و اقدام در خصوص برند معرفي شده (از ستاد) يا شناسايي شده در استان:
 )1برندهايي که در سطح ملي با ستاد صندوق تفاهم نامه منعقد مي نمايند بايد افراد خواهان همكاري با
خود در سراسر کشور را به صورت متمرکز به مديريت تحقیقات بازار و ساماندهي معرفي نمايند تا
بسته به استان محل اقامت ،اين افراد به صندوق هاي استاني معرفي گردند .مدت زمان الزم براي
معرفي اين متقاضیان به استان ها از زمان ورود به مديريت تحقیقات بازار و ساماندهي حداکثر دو روز
مي باشد.
 )2در خصوص برندهايي که در استان ها شناسايي مي گردند بايد در سايت صندوق ثبت نام و نسبت به
تكمیل فرم ثبت نام در سايت اقدام نموده سپس درخواست آنها حداکثر ظرف18روز از زمان ثبت نام،
در استان بررسي و در صورت تايید مدير استان ،چنانچه پیش بیني اعتبار الزم براي راه اندازي طرح
باالتر از سقف اختیار استان باشد مشخصات طرح در کلیه زمینه هايي که برند امكان توسعه خود را
اعالم نموده است از قبیل :برون سپاري بخشي از پروسه تولید ،اعطاي نمايندگي انحصاري فروش
محصوالت تولیدي برند ،اعطاي نمايندگي خدمات پس از فروش و توسعه سیستم حمل و نقل ،به
مديريت ارزيابي طرح ها ارسال گردد (فرم شماره .)94/181-1-1140
پس از تصويب طرح در کمیته تصويب طرح ها و ابالغ آن به استان توسط مديريت ارزيابي طرح ها (رونوشت
مصوبه به تحقیقات بازار و مديريت ساماندهي ابالغ گردد) ،مديريت استان بايستي ظرف مدت  1روز کاري تفاهم
نامه را با همكاري مديريت ساماندهي تنظیم و پس از احراز صالحیت متقاضي (استعالم بانكي و بررسي محلي)،
در استان به امضاء برساند.
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تبصره :21طرح هايي که در کمیته تصويب طرح هاي ستاد پذيرفته شده و تفويض امضاي استاني تفاهم نامه آن،
ابالغ شده است ،از ارسال پروندهاي تشكیل شده با مبالغ بیش از  188میلیون ريال به ستاد معاف مي باشند.
تبصره :21براي احراز اهلیت برندهايي که در سايت صندوق ثبت نام نموده يا توسط همكاران در استان ها
شناسايي مي گردد الزم است مراحل زير در استان انجام شود:
أ) استعالم بانكي :جهت اطمینان از نداشتن چک برگشتي و بدهي معوقه به سیستم بانكي اقدامات الزم در
خصوص اعتبار سنجي صاحب برند از طريق استعالم سیستمي از بانک مرکزي انجام پذيرد.
تبصره :22در صورتي که به صاحب برند تسهیالتي پرداخت نشود نیازي به استعالم بانكي وي نمي باشد( .در هر
صورت استعالم بانكي براي افرادي انجام خواهد شد که از صندوق تسهیالت دريافت مي نمايند)
ب) بررسي محلي :از محل کسب و کار صاحب برند ترجیحاً توسط معاون يا کارشناس مربوطه استان به
همراه ريیس شهرستان مربوطه بازديد صورت پذيرفته و سابقه فعالیت ،ظرفیت ،امكانات ،قابلیت ،جايگاه
فرد(حقیقي ،حقوقي) در کسب و کار و بازار از نظر قدرت ،خوشنامي ،خوش حسابي ،وضعیت فروش و
بازارهاي مربوطه و ...مورد بررسي قرار مي گیرد .رئیس صندوق شهرستان مربوطه بايستي فرم بررسي
محلي از کسب و کار صاحب برند (فرم شماره  )94/181-1-1144را براساس مشاهدات و بررسي هاي
بعمل آمده تكمیل و تايید نموده و جهت مستندسازي ازمحل اجراي طرح ،عكس يا فیلم تهیه نمايد.
تبصره :23برندهاي ملي که تفاهم نامه آنها توسط ستاد منعقد و به استان ها ابالغ مي گردد از اين قاعده مستثني مي
باشند.
 )4پس از ابالغ مجوز انعقاد تفاهم نامه استاني الزم است طبق توافقات صورت گرفته با ستاد در
خصوص مبلغ و تعداد واحدهاي مورد حمايت (اعم از نمايندگي فروش ،خدمات پس از فروش،
سیستم حمل و نقل ،عاملین توزيع و کارگاه هاي تولیدي) تفاهم نامه همكاري با برند حداکثر ظرف
يک هفته و در صورت لزوم و تشخیص استان با طرفیت ادارات مربوطه استاني مانند مجمع امور
صنفي ،شهرداري ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،يا ساير سازمان ها و ادارات حسب مورد ،منعقد
گردد.
 )1پس از انعقاد تفاهم نامه در استان ،صاحب برند بايد افراد خواهان همكاري با خود را به صندوق
استان معرفي نمايد (در خصوص تفاهم نامه هاي ملي نیز معرفي افراد بر اساس مفاد بند " "1ماده 20
صورت خواهد گرفت).
تبصره :24همكاري با دستگاه هاي اجرايي مشروط به تسهیل گري در فرآيند توسعه کسب و کار است و اگر مانع
آن باشد يا باعث بروکراسي در محیط کسب و کار شوند ،نیاز نمي باشد.
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مادهی  -29نحوه معرفي افراد خواهان همكاري با برند:
با توجه به اينكه شخص خواهان همكاري در مجموعه برند بايد با ضوابط و معیارهاي برند انتخاب گردد شناسايي،
ثبت نام و انتخاب افراد و متقاضیان خواهان همكاري بر عهده صاحب برند است و صندوق در اين زمینه نقشي
نخواهد داشت  .البته جهت رعايت ضوابط ،مقررات و احراز شرايط عمومي و اختصاصي صندوق ،الزم است قبل
از فراخوان برن د براي جذب متقاضي ،ضوابط و شرايط صندوق به نحو مقتضي به اطالع صاحب برند رسانده شود.
ضمناً در صورت توافق مي توان افرادي را که براي اخذ تسهیالت به صندوق مراجعه مي نمايند به برند معرفي
نمود.
تبصره :25با توجه به توضیحات فوق چنانچه افرادي که از سوي برند معرفي مي شوند داراي سابقه کار در بازار
هستند (استاد شاگردي يا فروش سرپايي) و صالحیت و تخصص فروش يا خدمات پس از فروش را با تايید
صاحب برند دارند و تصمیم به راه اندازي و اداره يک واحد کسب و کار مستقل را دارند ،مورد تايید مي باشند.
مادهی  -31نحوه احراز صالحیت افراد خواهان همكاري با برند که توسط صاحب برند به صندوق معرفي شده
اند:
صاحب برند بايد پس از انعقاد تفاهم نامه و بسته به نوع طرح ،افراد خواهان همكاري با خود را بر اساس ضوابط
خود و شرايط و ضوابط صندوق که قبال به وي اعالم شده است (شرايط عمومي و اختصاصي افراد در طرحهاي
خوداشتغالي) انتخاب و پس از تشكیل پرونده جداگانه براي هرکدام (مطابق روش زير) حداکثر ظرف  18روز به
صندوق معرفي نمايد.
هرپرونده متعلق به افراد تحت پوشش برند (ذينفعان) شامل مدارک زير خواهد بود:
يک قطعه عكس 4*1
اصل و تصويربرابر اصل کارت ملي ،صفحات شناسنامه ،کارت پايان خدمت (معافیت يا کفالت)
اصل و تصويربرابر اصل مدارک مهارتي يا سوابق کاري مرتبط (ارائه هر کدام به تنهايي به شرط مرتبط
بودن با کسب و کار کفايت مي نمايد)
مدارک مربوط به عدم دوشغله شدن (استعالم سیستمي يا دستي)
مستندات سكونت در محل اجراي طرح (اجاره نامه يا سند يا قبض آب يا برق يا تلفن)
يک نسخه از قرارداد همكاري في مابین با صاحب برند
وکالت نامه کتبي به صندوق جهت واريز تمام يا بخشي از تسهیالت تصويبي به حساب صاحب برند يا
هر تامین کننده ابزار ،ماشین آالت ،ماده اولیه يا کاالي ساخته شده جهت فروش و اختیار برداشت از
حساب به نفع صندوق در صورت عدم ايفاي تعهدات ،توضیح :وکالت نامه فوق الذکر در صندوق اخذ
و ضمیمه پرونده خواهد شد.
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مادهی  -31در صورتي که در بررسي هاي صورت گرفته سقف تسهیالت پرداختي به صاحب برند و افراد تحت
پوشش در حد اختیارات استان تصويب شود ،صاحب برند و افراد خواهان همكاري با وي بايد ظرف حداکثر 28
روز تضامین الزم و کافي را به صندوق استان ارائه نمايند و چنانچه مبلغ تصويبي استان باالتر از حد اختیارات
کمیته استاني باشد بايد پروند طبق روال معمول صندوق به کمیته تصويب طرح هاي ستاد ارجاع گردد .در کمیته
تصويب طرح ها بايد حداکثر ظرف  11روز پرونده ها بررسي و نتیجه آن به استان اعالم شود.
چنانچه طرح ارسالي در کمیته تصويب طرح هاي ستاد تايید شده باشد بايد ظرف حداکثر  28روز پس از ابالغ به
استان تضامین الزم و کافي از سوي صاحب برند به صندوق شهرستان يا استان ارائه شود و در صورتي که طرح در
کمیته تصويب طرح هاي ستاد رد شده باشد بايد موضوع به نحو مقتضي به صاحب برند اعالم شود .بديهي است
در صورت رفع اشكاالت اعالم شده از سوي کمیته تصويب طرح ها ،امكان ارسال مجدد طرح به کمیته ي مذکور
وجود خواهد داشت.
مادهی  -32حداکثر زمان الزم براي پرداخت تسهیالت ،پس از تايید طرح توجیه فني و اقتصادي متقاضي و
تصويب تسهیالت وي در کمیته تصويب طرح هاي استان يا ستاد و ارائه تضامین ،حداکثر ده روز مي باشد.
مادهی  -33هر پرونده صاحب برند بايد شامل مدارک ذيل باشد:
کلیه مستندات و مدارک اشاره شده در تبصره  16اين دستورالعمل
مستندات مربوط به اعتبار سنجي بانكي (چنانچه برند وام گیرنده باشد) و بررسي محلي از کسب و کار
(برندهايي که در سايت صندوق ثبت نام نموده يا توسط همكاران صندوق شناسايي شده اند).
طرح کسب و کار تايید شده
مصوبه کمیته استاني يا کمیته تصويب طرح هاي ستاد (بسته به مبلغ مصوب تسهیالت)
تضمین حسن اجراي تعهدات (اگر صرفا توسعه شبكه فروش مد نظر باشد اخذ يا عدم اخذ تضمین حسن
اجراي تعهدات با مدير استان مي باشد)
تضامین الزم و کافي بر اساس دستورالعمل پرداخت تسهیالت به شماره ( 181-4-4801در صورت
پرداخت تسهیالت به صاحب برند)
مادهی  -34هر پرونده افراد تحت پوشش برند بايد شامل مدارک ذيل باشد:
معرفي نامه برند
يک قطعه عكس 4*1
اصل و کپي کارت ملي ،شناسنامه ،کارت پايان خدمت (معافیت يا کفالت)
اصل و کپي مدارک مهارتي مرتبط ( ارائه هر کدام به تنهايي به شرط مرتبط بودن با کسب و کار کفايت
مي نمايد)
مدارک مربوط به عدم دوشغله شدن
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مستندات محل اجراي طرح
يک نسخه از قرارداد همكاري في مابین با برند
مستندات مربوط به اعتبار سنجي بانكي و بررسي محلي از محل زندگي و کار متقاضي
طرح کسب و کار تايید شده صندوق
مصوبه کمیته استاني يا ستاد
تضامین الزم و کافي بر اساس دستورالعمل پرداخت تسهیالت به شماره 181-4-4801
وکالت نامه کتبي به صندوق جهت واريز تمام يا بخشي از تسهیالت تصويبي به حساب برند يا هر
تامین کننده ابزار ،ماشین آالت ،ماده اولیه يا کاالي ساخته شده جهت فروش يا خدمات پس از فروش
در نمايندگي.
توضیح :بند انتهايي در صندوق اخذ و ضمیمه پرونده خواهد شد.
مادهی  -35سهم آورده متقاضي در هرکدام از طرح ها به شكل زير خواهد بود که بايد مستندات آن در هر دو
پرونده برند و افراد تحت پوشش ضمیمه گردد.
برند بايد بین  18تا  28درصد (با نظر کمیته تصويب طرحهاي صندوق استان) از کل سرمايه گذاري
الزم در هر کدام از پرونده هاي مربوط به افراد تحت پوشش را به صورت اعتباري (ابزار کار ،مواد
اولیه ،ماشین آالت ،کاالي ساخته شده براي فروش در دفاتر پخش يا نمايندگي هاي فروش) تامین
نمايد.
توضیح :منظور از تامین اعتباري برند در هر کدام از پرونده هاي افراد خواهان ايجاد دفاتر پخش يا نمايندگي
برند ،تحويل کاالي ساخته شده براي توزيع يا فروش در دفاتر پخش و نمايندگي هاي فروش ،به صورت نسیه و
فروش مدت دار است تا برند با احساس تعهد و مسئولیت بیشتر از افراد تحت پوشش حمايت و همكاري نمايند.
افراد تحت پوشش بین  18تا  28درصد از تسهیالت الزم براي سرمايه گذاري (نقدي يا غیر نقدي)
آورده نقدي متقاضي الزاماً ميبايست پس از تصويب طرح در حساب قرض الحسنه متقاضي نزد
صندوق واريز و نحوه هزينه کرد آن مطابق با برنامه کسب و کار ارائه شده صورت پذيرد.
مادهی  -36پرداخت تسهیالت به برندهايي که قبالً از تسهیالت صندوق يا سیستم بانكي استفاده نموده و آن را
تسويه کرده اند يا در حال پرداخت اقساط به بانک ها مي باشند و بدهي غیر جاري ندارند به شرط خوش حسابي
و پیشنهاد مدير استان و تايید کمیته تصويب طرح هاي ستاد بالمانع است.
تبصره :26پرداخت تسهیالت به صاحب برند جهت توسعه تولید (تامین يا توسعه مكان و خريد تجهیزات و ماشین
آالت جديد) ،ايجاد نمايشگاه يا فروشگاه مرکزي  ،تقويت سیستم فروش و بازاريابي (تبلیغات ،سرمايه در گردش،
ارتقاء تكنولوژي ).... ،با هدف اتصال و تبديل اقتصاد محلي به منطقه اي يا ملي صورت خواهد گرفت.

شماره سند381-1-1803:

اداره تشکیالت و روش اه

صفحه 23

دستورالعمل اعطای تسهیالت هب ابیتشپناهی کسب و کارو ربنداه

مادهی  -37جهت حمايت از پايداري مشاغل ايجاد شده در زير مجموعه برندهايي که با صندوق تفاهم نامه امضاء
مي نمايند ،با تايید صاحب برند ،فروش ساير محصوالت مكمل مشروط به اينكه حداقل  68درصد کاالي موجود
متعلق به صاحب برند باشد بالمانع خواهد بود( .مثال :در صورتي که بر اساس تفاهم نامه از نمايندگي فروش
کفش چرمي حمايت مي شود ،اين نمايندگي مجاز به فروش کیف و کمربند با رعايت شرط فوق ،مي باشد)
مادهی  -38سقف پرداخت تسهیالت به هر کدام از افراد تحت پوشش برند بسته به نوع کسب و کار ،حداکثر يک
میلیارد ريال بوده و بخش مربوط به تامین ابزار کار ،ماشین آالت ،مواد اولیه و کاالي ساخته شده براي فروش در
نمايندگي ها به حساب برند (و در صورت عدم امكان تامین ابزار کار ،ماشین آالت و مواد اولیه توسط برند به
حساب هر تامین کننده ديگر با تايید برند و نظارت صندوق) واريز مي شود.
تبصره :27تسهیم کل تسهیالت مصوب قابل پرداخت به صاحب برند يا افراد تحت پوشش وي در سرفصل هاي
مختلف ( تامین مكان ،تجهیزات ،سرمايه در گردش و  )...بسته به نوع طرح و بر اساس پیشنهاد مدير استان خواهد
بود .به عنوان مثال ممكن است در تسهیالت پرداختي بابت ايجاد فروشگاه يا نمايشگاه اختصاصي برند يا نمايندگي
هاي فروش محصوالت او کل تسهیالت يا بخش اعظم آن بابت تامین مكان يا سرمايه در گردش براي تأمین کاالي
ساخته شده منظور شود.
مادهی  -39چنانچه فرد داراي ضوابط و شرايط صندوق ،از سوي يكي از برندهاي معتبر داخلي براي همكاري در
زير مجموعه آن شامل :برون سپاري تولید ،نمايندگي انحصاري فروش محصوالت تولیدي برند ،نمايندگي
انحصاري خدمات پس از فروش محصوالت برند و سیستم حمل و نقل و توزيع ،معرفي شده باشد ،امكان حمايت
مالي و پرداخت تسهیالت در چارچوب اين دستورالعمل وجود خواهد داشت.
تبصره :28چنانچه متقاضي فوق االشاره قصد فروش محصوالت چند برند يا تولید کننده را داشته باشد به شرط
اخذ تايیديه صاحب برندي که توسط او به صندوق معرفي شده است ،امكان پذير خواهد بود.
مادهی  -41به منظور اطمینان از پايداري مشاغل ايجاد شده از محل تسهیالت پرداختي ،قراردادهاي اعطاي
تسهیالت برند به صورت جداگانه که شامل تعهدات صاحب برند در قبال صندوق و افراد تحت پوشش وي مي
باشد از سوي مديريت حقوقي و امور قراردادها تهیه و پس از ثبت و صدور در اداره تشكیالت و روش ها ابالغ
خواهد شد.
مادهی  -41به منظور افزايش ضريب اطمینان پايداري مشاغل ايجاد شده (موضوع بند قبلي) لیست تعهدات
متقابلي که الزم است در متن قرارداد في مابین صاحب برند با افراد تحت پوشش خود آورده شود به شرح ذيل
خواهد بود.
تعهدات برند:
تحويل مواد اولیه و طرح و دستورالعمل الزم براي تولید و مديريت و نظارت بر تولید در خصوص برون سپاري
تولید يا بخشي از آن (حداقل به مدت پنج سال) ،تحويل کاالهاي تولیدي به نمايندگي هاي فروش (حداقل به
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مدت پنج سال) به صورت ترکیبي از فروش نقدي (از محل تسهیالت پرداختي صندوق) و فروش اعتباري (تا
سقف  28درصد مبلغي که بابت خريد کاالي شناخته شده مورد نیاز است) ،تامین بار الزم براي افرادي که
تسهیالت حمل و نقل و توزيع دريافت نموده اند (حداقل به مدت پنج سال) ،درج نام و مشخصات افرادي که
تسهیالت خدمات پس از فروش دريافت نموده اند در سیستم هاي اطالع رساني خود به مشتريان
تعهدات افراد تحت پوشش(برند):
تولید کاالي مورد نظر ،تحت مديريت برند ،فعالیت به صورت انحصاري در شبكه حمل و نقل و توزيع
برند و فروش انحصاري تولیدات برند (حداقل تا پايان بازپرداخت تسهیالت)
دريافت مواد اولیه ،ابزار کار ،تجهیزات ،ماشین آالت ،طرح ،نقشه و دستور کار منحصرا از برند يا با
هماهنگي وي از ساير تامین کننده ها (حداقل تاپايان بازپرداخت تسهیالت)
مادهی  -42به منظور حمايت از پايداري مشاغل ايجاد شده ،در صورت لزوم و تشخیص ،مديران استانها با دستگاه
هاي ذيربط استاني مانند سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها ،شرکت نمايشگاه ها ،معاونت برنامه ريزي
استانداري  ،ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،جهاد کشاورزي ،میراث فرهنگي و گردشگري و ...همكاري و
هماهنگي خواهند نمود در همین راستا جهت تشويق و ترغیب وامگیرندگان براي ايجاد بازار فروش و حضور در
نمايشگاه هاي استاني ،منطقه اي و ملي و بین المللي تسهیالتي نیز از سوي صندوق مطابق دستورالعمل پرداخت
تسهیالت شرکت در نمايشگاه ها در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم :سایر
مادهی  -43در صندوق کارآفريني امید زمینه هاي قابل حمايت و پشتیباني براي ايجاد اشتغال عبارتند از :تمام يا
بخشي از فرآيند تولید (تامین ماده اولیه تا انبارش کاالي ساخته شده) که قابل برون سپاري باشد ،تحويل مواد اولیه
به کارگاه هاي تولیدي و توزيع کاالي ساخته شده به نمايندگي هاي فروش (سیستم حمل و نقل) ،نمايندگي هاي
فروش ،دفاتر پخش و نمايندگي هاي خدمات پس از فروش.
تبصره :29با عنايت به اينكه يكي از روش هاي توسعه فروش پشتیبان يا برند ،توسعه دفاتر پخش يا توزيع در
شهرستان ها مي باشد ،صندوق از اين نحوه فروش هم در چارچوب ضوابط و مقررات اين دستورالعمل حمايت
خواهد نمود.
مادهی  -44بسته به نوع کسب و کار برند چنانچه در اجراي تفاهم نامه هاي منعقده با برندها يا پشتیبان ها ،رعايت
ضوابط و شرايط خاصي به غیر از ضوابط و شرايط مندرج در اين دستور العمل الزم باشد ،در تفاهم نامه مربوطه
يا شیوه نامه اجرايي آن خواهد آمد( .مثال :در برون سپاري فعالیت هاي يک برند مانند بخشي از پروسه تولید،
نمايندگي هاي فروش ،خدمات پس از فروش و سیستم حمل و نقل ،از شرايط افراد معرفي شده دوشغله نشدن و
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خودس رپرست بودن آنهاست اما ممكن است با توجه به ماهیت و سايز کارگاه هايي که براي برون سپاري تولید
برند ايجاد خواهند شد ،شرط دوشغله نشدن ،خودسرپرست بودن و  ...حذف گردد)
مادهی  -45پرداخت تسهیالت خريد خودرو جهت ايجاد يا تقويت سیستم حمل و نقل و توزيع پشتیبان يا برند
مطابق مفاد مواد  16و  14دستورالعمل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صندوق کارآفريني امید به شماره -4801
 181-4مي باشد.
مادهی -46هر پرونده متشكله در زير مجموعه پشتیبان يا برند بايد به صورت مستقل داراي توجیه فني و اقتصادي
باشد لذا تكمیل فرم کسب و کار براي تمامي پرونده ها به صورت جداگانه الزامي است.
مادهی -47تضامین مورد نیاز در هر دو بخش تسهیالت پرداختي به پشتیبان و برند مطابق با دستورالعمل پرداخت
تسهیالت صندوق کارآفريني امید به شماره  181-4-4801مي باشد.
مادهی -48افتتاح حساب شخص پشتیبان و صاحب برند صرف نظر از دريافت يا عدم دريافت تسهیالت ،به همراه
افراد تحت پوشش ،در صندوق الزامي است.
مادهی -49چنانچه تامین کننده ماده اولیه ،ابزار و تجهیزات و  ...شخصي غیر از پشتیبان يا صاحب برند باشد
افتتاح حساب اين شخص در صندوق ،جهت انتقال مبالغ مربوطه به حساب وي الزامي است.
مادهی -51چنانچه تحت شرايطي امكان واريز تسهیالت به حساب صاحب برند يا پشتیبان وجود نداشته باشد يا
به علت زمان بر بودن فرآيند اخذ تضامین و  ...بر اساس هماهنگي بین برند يا پشتیبان با فرد زير مجموعه اش
(متقاضي دري افت تسهیالت) کاالي مورد نیاز براي فروش در نمايندگي يا دفتر توزيع ،ماده اولیه براي تولید کاال
و ...قبل از واريز تسهیالت تحويل شده باشد ،با تايید مدير استان و اعمال کنترل هاي الزم از قبیل اخذ مستنداتي
مانند فاکتور فروش و ...و گزارش ناظر استان مبني بر تحويل جنس ،کاال ،ابزار ،ماده اولیه و  ...امكان واريز
تسهیالت به حساب شخص متقاضي(فرد زيرمجموعه) وجود خواهد داشت.
مادهی -51هرگونه حمايت مالي و ضوابط و شرايط آن که خارج از مفاد اين دستورالعمل باشد تنها با موافقت مقام
محترم مدير عامل امكان پذير خواهد بود.
مادهی -52تفسیر مفاد اين دستورالعمل در هر کدام از فصول و مواد از اختیارات مقام محترم مدير عامل مي باشد.
مادهی -53اين دستورالعمل در  14ماده و  29تبصره در تاريخ  94/81/21توسط مقام محترم مديرعامل تصويب و
در اداره تشكیالت و روشها به شماره سند  181-4-4801ثبت گرديد و در تاريخ  94/18/24مورد بازنگري قرار
گرفته و مجدداً پس از تصويب مقام محترم مديرعامل ابالغ گرديد .از تاريخ ابالغ ،رعايت مفاد آن براي کلیه
واحدهاي استاني و شهرستاني در سراسر کشور الزامي است و کلیه ضوابط ابالغي مغاير با اين دستورالعمل ملغي
ميگردد.

شماره سند381-1-1803:

اداره تشکیالت و روش اه
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