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مقدمه
حوزه فرش دستباف همواره نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته و می تواند در ایجاد اشتغال نقش
مهمی ایفا نماید ،در راستای توسعه بازاریابی و فروش هنر – صنعت فرش دستباف در چارچوب ضوابط و مقررات
حاکم و در قالب عقود اسالمی و با هدف تأمین منابع مالی اقدام به پرداخت تسهیالت به صورت اعتباری به افرادی
که بالقوه میتوانند خریدار فرش های دست باف باشند می نماید .بدین صورت که سازمانهای متقاضی با مراجعه به
صندوق تضمین پرداخت اقساط کارمندان معرفی شده خود را وفق شرایط و ضوابط این دستورالعمل می نمایند و
در ازای آن کارتهای اعتباری خرید از فروشگاههای فرش معرفی شده مرکز ملی فرش در سراسر کشور را دریافت
می نمایند.

معرفی طرح
در فاز نخست این طرح کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی می توانند به منظور
افزایش قدرت خرید رفاه کارکنان خود و افزایش تقاضا برای خرید فرش دستباف و رونق بازار تولید کنندگان و
فروشندگان فرش دستباف با صندوق وارد مذاکره شده و با معرفی کارکنان خود به صندوق و تضمین بازپرداخت
اقساط تسهیالت اعتباری ایشان از مزایای تسهیالت قرض الحسنه اعتباری خرید فرش بهره مند شوند.
هدف اصلی از اجرای این طرح تشویق خریداران فرش دستباف می باشد تا بدینوسیله به صورت
غیرمستقیم از حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال برای فعاالن مرتبط با صنعت فرش حمایت گردد.

 تعاریف
مادهی -1در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میرود:
أ) صندوق :صندوق کارآفرینی امید می باشد.
ب) متقاضی(وام گيرنده) :متقاضی خرید تسهیالت اعتباری کسی است که قصد خریدد فدرش دسدت بداف را
داشته و توانایی باز پرداخت مبلغ فرش را به صورت اقساطی دارد.
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ج) تسهيالت قرض الحسنه اعتباری خرید فرش :تسهیالتی که در آن صندوق در قالب قرض الحسنه نسبت
به پرداخت مبلغ فرش خریداری شده توسط متقاضی اقدام نموده و مبلغ آنرا از طریق دستگاه  POSنصب
شده صندوق در وجه فروشنده انتقال می دهد ،و سپس ظرف مدت حداکثر  36ماه از متقاضی به صورت
اقساط مساوی دریافت می نماید.
د) كارت اعتباری :کارت مخصوص خرید (غیرقابل نقد شدن) و قابل استفاده در دستگاه کارت خوان
صندوق کارآفرینی امید می باشد.

گروه های هدف
مادهی -2گروه های هدف این طرح به شرح ذیل می باشد:
کلیه متقاضیانی که خوش حساب بوده و اقساط معوق و چک برگشتی و بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی
کشور (تسهیالت سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول) نداشته باشند می توانند از این طرح استفاده
نمایند البته معرفی شدگان از سازمانهایی که گواهی کسر اقساط از سازمان ارایه می نمایند در اولویت می
باشند.

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
مادهی  -3مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرح ذیل می باشد:
 )1معرفینامه از سازمانهای مربوطه.
 )2افتتاح حساب در صندوق.
تبصره  -1سازمان مربوطه بایستی در معرفی نامه تعهد کسر از حقوق افراد و پرداخت اقساط به حساب صندوق با
امضای ذیحساب در صورت پرداخت تسهیالت اعتباری را ارائه نماید.

شماره سند105-3-3102 :

ت
اداره شکیالت و روشها

صفحه3

ست لع
تس
م
ل
ح
ه
خ
س
عت
ف
ق
ی
ن
ع
د ورا ل ا طای الت رض ا ه ا باری رید رش
 مشخصات تسهیالت

(میزان و سقف تسهیالت ،دوره بازپرداخت ،نرخ کارمزد و نوع قرارداد)

ماده ی  -4میزان و سقف تسهیالت ،دوره بازپرداخت ،نرخ کارمزد و نوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:
 )1حداکثر سقف تسهیالت اعتباری خرید فرش در این طرح معادل یکصد میلیون ریال می باشدد کده در
قالب سه نوع کارت اعتباری سی میلیون ریالی ،هفتاد میلیون ریالی و یکصدمیلیون ریالی خواهد بود.
 )2کارمزد تسهیالت اعتباری خرید فرش با نرخ  4درصد می باشد که متناسب با روش خریداری و نقددا
در زمان پرداخت تسهیالت از حساب تسهیالت گیرنده کسدر و بده حسداب درآمدد صدندوق منظدور
میگردد.
 )3فروشنده موظف به تخفیف های مورد اشاره در هنگام فروش محصوالت میباشدد و ایدن تخفیدف بده
حساب افراد واریز و پس از مستهلک شدن وام ایشان مجاز به برداشت آن خواهند بود.
 )4پرداخت تسهیالت پس از طی مراحل فوقالذکر به هر فرد تنها یکبار در سال انجام می شود.
 )5قرارداد تسهیالت اعتباری با رعایت سقف مندرج در بند  1این مداده و بدا امضداء وام گیرندده تنظدیم
میشود.
 )6متقاضی ضمن تکمیل و امضای قرارداد تسهیالت اعتباری بایستی یک فقدره چدک بدا مبلدغ یکصدد و
بیست درصد حداکثر اعتبار کارت خرید درخواستی را به عنوان ضمانت به صندوق ارائه نماید.

نحوه بررسی درخواست و تشکیل پرونده
ماده ی  -5نحوه بررسی درخواست و تشکیل پرونده به شرح ذیل می باشد:
 )1پس از دعوت و مذاکره مدیر صندوق استان با مدیران استانی سازمان مورد هدف صورتجلسده تنظدیم
می گردد.
 )2سازمان طبق صورتجلسه نسبت به معرفی متقاضیان طرح به صورت انفرادی و گروهی با تایید کسر از
اقساط ذیحسابی و ذکر مبلغ تسهیالت اعتباری به هر فرد با رده بندی سی ،هفتاد و یکصدمیلیون ریالی
به صندوق اقدام می نماید.
 )3تشخیص اهلیت وام گیرنده بر عهده مدیر استان و رئیس شهرستان می باشد.
 )4ضمن بررسی و اعتبارسنجی مشتری در سیستم نگین سوابق مشتری بررسی میگردد.
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 )5در صورت تایید استعالم ،برای مشتری افتتاح حساب گردیده و سپس قرارداد تسدهیالت اعتبداری بدا
رعایت سقف مندرج در بند  1این ماده و با امضاء وام گیرندده تنظدیم شدده و کدارت اعتبداری طبدق
درخواست اولیه سازمان به مشتری یا نماینده قانونی سازمان تحویل می گردد.

اقدامات مرکز ملی فرش
ماده ی  -6اقدامات مرکز ملی فرش به شرح ذیل می باشد:
 )1معرفی نمایشگاهها و مراکز عرضه فرش دستباف متقاضی شرکت در این طدرح بده صدندوق و نصدب
دستگاه کارتخوان صندوق در مراکز مورد اشاره.
 )2قیمت گذاری کارشناسی محصوالت در این مراکز و درج برچسب ارزیابی قیمدت بدر روی شناسدنامه
فرش های عرضه شده.
 )3ارایه تخفیف خرید فرش در این طرح  10درصد برای اعتبار سی میلیون ریالی 12 ،درصد برای هفتداد
میلیون ریالی و  15درصد یکصد میلیون ریالی خواهد بود.
 )4ارایه فضای مناسب در نمایشگاهها جهت فعالیت وام گیرنددگان صدندوق کده در زمینده تولیدد فدرش
دستباف فعالیت می نمایند.
ماده ی -7این دستورالعمل در  7ماده و  1تبصره در تاریخ  1394/10/30به تصویب مدیر عامل محترم رسدانیده و
در اداره تشکیالت و روش ها به شماره  105 - 3 -3102ثبت گردید .از تاریخ ابالغ برای کلیده واحددهای مدرتبط
الزم االجراء است.
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