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دستورا مل حمایت از موسسات خیرهی و سازمان اهی مردم نهاد فعال رد امر اشتغال

 .1 مقدمه
در تعاليم الهي و معارف بشري ،انسان جزء ساده اي از اجتماع نيست بلکه عضوي ساازنهه در تواوج جامعاه
مي باشه .در اين نگاه ،هر فرد متعهه است تکاليف خود را نسبت به ساير افراد به بهترين نوو انجام دهه ،تکاليف و
فرائض الهي جنبه اجتماعي دارنه ،عبادت تنها رياضت بهني و مناسک فردي نيست و خهمت به مردم از اين منظار
عين عبادت است .در جامعه ديني تالش براي رفع نيازهاي هم نوعان تشويق مي شود .نهادهاي مردماي هاه باراي
رفع دغهغه هاي معيشت ،مسکن و  ...آحاد جامعه تالش مي هننه مورد حمايت قرار مي گيرناه و خيرياه هاا هاه
پيشينهاي طوالني دارنه مومل انتقاج بخش قابل توجهي از حمايت هاي رسامي و غيار رسامي ماي باشانه تاا در
صورت تطبيق با نيازهاي روز اجتماع ،در جامعه مهرن اثرگذار باشنه.
با توجه به آرمانها و رسالت هاي صنهوق هارآفريني اميه ،صنهوق در ايان طارب باه دنبااج نهادساازي باراي
توسعه هارهاي خير جمعي و توسعه هسب و هارها و حمايت مالي از موسسات خيريه به منظور ايفاي هر چه بهتر
تکاليف و جلب و جذب مساعهتهاي فکري ،معنوي و مادي مي باشه و افراد با نيتها و وجهان هاي پاک و بيهار را
براي ورود به عرصههاي گسترده خير و قرضالوسنه ترغيب و تشويق مي نمايه.

 .2 هدف طرح:
در ا ين طرب صنهوق به منظور ايجاد بستر مناسب براي تقويت جوامع مولي ،توسعه مشارهت مردم در ارتقاء
و انجام فعاليت هاي اجتماعي خيرخواهانه ،تقويت روحيه تعاون ،همکاري ،توانمنهسازي و ايجاد استقالج مادي و
معنوي اقشار همتر برخوردار و موروم ،ايجاد اشتغاج پايهار ،تاامين تساهيالت ازدواج و وديعاه مساکن و تاروي
فرهنگ قرض الوسنه را با حمايت از بنيادها و موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد فعاج در امر اشتغاج هاهف
گذاري هرده است.

 .3 موضوع طرح:
مادهي  -1عبارت است از حمايت مالي صنهوق از موسسات خيريه اشتغالزا در سراسر هشور ،تقويت و همک به
بهبود يا تغيير رويکرد موسسات خيريه (به سمت خيريه هاي اشتغالزا) و همک به ايجاد موسسات خيريه
اشتغالزا در نقاطي هه فاقه چنين موسساتي هستنه ،همچنين همک به توانمنهسازي موسسات خيريه و
سازمانهاي مردم نهاد در جهت تقويت جوامع مولي و گسترش فرهنگ توليه هاال و خهمات و ايجاد
اشتغاج پايهار.
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تبصره ي :1به منظور حمايت مالي ههفمنه صنهوق ،اينگونه موسسات مي تواننه مشابه خيرين مهرسه ساز ،خيرين
مسجهساز ،خيرين مسکن ساز و خيرين بازار و غيره توت عنوان انجمن خيرين اشتغالزا يا هارآفرين
مطرب گردنه و از ظرفيت هاي موجود در حوزه هسب وهار استفاده نماينه.

 .4 كلیات
مادهي  -2در اين دستورالعمل واژگان و اصطالحات در معاني مشروب زير به هار مي رونه :
 )1صنهوق  :صنهوق هارآفريني اميه مي باشه.
 )2موسسات خيريه  :شامل تمامي بنيادهاي خيريه ،موسسات نيکوهاري ،خانه هاي خيرين و
سازمانهاي مردم نهاد ( NGOهاي) فعاج در حوزه اشتغاج مي باشه.
 )3سپرده گذار  :هليه اشخاص حقيقي و حقوقي هه اقهام به افتتاب حساب سپرده قرض الوسنه
در شعب صنهوق مي نماينه.
 )4گروه ههف  :تمامي موسسات خيريه و مردم نهاد غير انتفاعي هه در حوزه هارآفريني و
اشتغالزايي براي افراد توت پوشش فعاليت مي نماينه و يا سازمانهاي مردم نهادي هه براي
آموزش و توانمنهسازي جوامع مولي ،روستايي ،مرزي و بطورهلي مناطق موروم و همتر
برخوردار بصورت داوطلبانه فعاليت مي نماينه.

 .5 خدمات صندوق
مادهي  -3خهمات صنهوق به روش هاي زير ارايه مي گردد:
 )1چنانچه موسسه خيريه و مردم نهاد در هنار فعاليت هاي عام المنفعه با ايجاد يا توسعه هسب
و هار موجود و يا براي ايجاد دفاتر فروش يا شبکه توزيع موصوالت توليهي فعلي اقهام
نمايه مي تواننه از تسهيالت صنهوق تا سقف يک ميليارد رياج متناسب با نوع فعاليت هسب
و هار مربوطه و در چارچوب دستورالعمل هاي مربوطه به طرحهاي هارفرمايي پس از
تصويب در هميته تصويب طرحها استفاده نمايه.
 )2موسساتي هه در حوزه توانمنه سازي و مهارت آموزي افراد توت پوشش خود فعاليت مي
نماينه ميتواننه براي حمايت مالي افراد توت پوشش خود از تسهيالت صنهوق توت عنوان
پشتيبان و با انعقاد تفاهم نامه و تصويب هميته تصويب طرحها بهره منه گردنه.
 )3موسساتي هه قادر به شناسايي و راه انهازي زنجيره هاي توليه در شهرستان حوزه فعاليت
براي افراد توت پوشش باشنه و يا موفق به شناسايي حلقه هاي مفقوده از يک زنجيره يا
خوشه باشنه به شرطي هه خود پشتيبان يا مجري طرب باشنه و منافع حاصل از آن به خيريه
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برسه ،مي تواننه از حمايت مالي صنهوق در چارچوب دستورالعمل هاي مربوطه به طرحهاي
هارفرمايي يا پشتيبان پس از تصويب در هميته تصويب طرحها برخوردار گردنه.
 )4صنهوق براساس منابعي هه توسط موسسات خيريه و اعضاي آن در سرفصل ايجاد شهه
تجميع مي گردد ،در دوره هاي زماني هر  3ماه يکبار معهج گيري نموده و معادج  20درصه
منابع تجميع شهه از منابع قرض الوسنه خود را در اختيار موسسه قرار مي دهه تا با نظر
معاونت تجهيز و تخصيص منابع مالي و معرفي خيريه در قالب تسهيالت در اختيار افراد قرار
بگيرد.
 )5چنانچه موسسه مبلغ مشخصي را در دوره زماني معين (حسب توافق با صنهوق) نزد صنهوق
توديع نمايه ،امکان اعطاي تسهيالت به معرفي شهگان از سوي موسسه با هارمزد صفر درصه
با تاييه معاونت تجهيز و تخصيص منابع مالي وجود خواهه داشت.

 .6 گردش كار
مادهي  -4حساب مورد نظر در اين دستورالعمل مربوط به سپرده قرض الوسنه ميباشه هه از سوي اشخاص توت
پوشش موسسات نزد شعب صنهوق افتتاب شهه و داراي گردش واريز و برداشت بوده و در سرفصل
سپرده قرض الوسنه پس انهاز موسسات خيريه با هه  770ميبايست افتتاب گردد.
مادهي  -5صاحبان حساب عضو اين طرب به منظور توسعه خهمات حمايتي صنهوق به اقشار بيشتر ،حساب
افتتاب شهه يا حساب يارانه خود را تا پايان طرب نزد صنهوق مفتوب نگه دارنه و در صورت ايجاد گردش
حساب مي تواننه از مزاياي ديگر صنهوق از جمله قرعه هشي ها و طرب حق عضويت يا امتيازدهي
بهره منه گردنه.
تبصره ي :2در تمامي فرآينههاي واريز و برداشت وجوه سامانه پيامکي صنهوق تمام تراهنش ها را به صاحب
حساب سپرده قرض الوسنه اطالع رساني مي نمايه.
مادهي  -6نووه اخذ تضامين ،وثايق و فرآينه اعطاي تسهيالت اشتغاج مطابق با دستورالعمل هاي جاري صنهوق
خواهه بود.
تبصره ي :3موارد خارج از دستورالعمل متناسب با موسسه يا نووه افتتاب حساب موسسه يا اعضاي آن نزد صنهوق
قابل تعريف خواهه بود.
مادهي  -7صنهوق در اين طرب در نظر دارد در هر شهرستان حهاقل  2موسسه خيريه يا مردم نهاد عام المنفعه را
سامانههي و مورد حمايت قرار دهه.
تبصره ي :4مهيران صنهوق استان و رؤساي ادارات شهرستان ها موظفنه با هماهنگي استانهاري و سازمان بهزيستي
نسبت به شناسايي اين موسسات و يا ايجاد آنها با همکاري خيرين اقهام نماينه.
شماره سند105-3-3095:

ت
اداره شکیالت و روشاه

صفحه4

لع
دستورا مل حمایت از موسسات خیرهی و سازمان اهی مردم نهاد فعال رد امر اشتغال

 .7 شرایط موسسات خیریه و مردم نهاد واجد شرایط
مادهي  -8صنهوق هارآفريني اميه از موسسات خيريه و موسسات مردم نهادي حمايت مي نمايه هه :
 )1موضوع فعاليت ايشان حمايت مادي و معنوي از اقشار همتر برخوردار و توانمنه سازي و
ارايه آموزش هاي فني و مهارتي و مهيريت هسب و هار در حوزه اشتغاج براي اشخاص
توت پوشش صرفاً در چارچوب امور خيريه باشه.
 )2موسسات داراي تابعيت ايراني باشنه.
 )3اين موسسات داراي مجوز رسمي از وزارت هشور يا سازمان بهزيستي و يا نيروي انتظامي
بوده و براي مهت ناموهود تشکيل شهه باشنه.
 )4حوزه عمليات موسسات (نام روستا ،شهر ،شهرستان و استان) مشخص باشه.
 )5مرهز اصلي عمليات آنها و نشاني آن مشخص باشه.
 )6اگر سرمايهاي براي تاسيس ثبت نموده انه سرمايه موسسه بايه هامل تأديه شهه باشه.
 )7ارهان موسسات هه شامل  :هيأت امنا ،هيأت مهيره و بازرسان مي شود هامالً مشخص باشنه.
 )8موسسات خيريه و مردم نهاد ترغيب شونه نسبت به تشويق تمام موسسات و تشکل ها و
صنهوق هاي خيريه وابسته به خود و افراد توت پوشش آنها جهت افتتاب حساب قرض
الوسنه در سراسر هشور نزد صنهوق براي همک به افراد توت پوشش اقهام نماينه.
 )9موسسات خيريه و مردم نهاد موظفانه در خصوص بازپرداخت اقساط وام گيرنهگان معرفي
نموده ،نهايت همکاري را با صنهوق داشته باشنه و پيگيري هاي الزم را بعمل آورنه.
 )10شناسايي استعهادها و سامانههي و آموزش افراد توت پوشش فعاليت در عرصه هسب و
هارهاي خرد و مشاغل خانگي و احراز انگيزه و ايجاد توانايي در آنان بر عههه موسسات مي
باشه.
 )11موسسات و سازمانهاي مردم نهاد موظفنه براي اخذ مجوز از دستگاه هاي مرتبط جهت طرب
هايي هه نياز به مجوز خاص دارنه افراد توت پوشش را مساعهت نماينه.
 )12موسسات و سازمانهاي مردم نهاد موظفنه نسبت به فراهم نمودن شرايط الزم براي توليه
موصوالت با هيفيت براي عرضه به بازارهاي فروش ،افراد توت پوشش را حمايت نماينه.
 )13همک و مشاوره به افراد توت پوشش توليه هننهه جهت برنه سازي و امکان صادرات
موصوالت توليهي بر عههه موسسات و سازمانهاي مردم نهاد مي باشه.
 )14همک به فروش و ايجاد بازار براي موصوالت توليهي وام گيرنهگان توت پوشش و استمرار
اين امر بر عههه موسسات و سازمانهاي مردم نهاد مي باشه.
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 .8 افتتاح حساب
مادهي  -9شرايط افتتاب سپرده قرض الوسنه طرب خيرين مطابق دستورالعمل هاي عمومي مربوطه مي باشه.

 .9 سایر موارد
مادهي  -10اعطاي خهمات بنههاي  2 ،1و  3ماده  3اين دستور العمل منوط به انعقاد تفاهم نامه با هماهنگي
معاونت سامانههي و توانمنه سازي و پس از تأييه معاونت تجهيز و تخصيص منابع مالي و تصويب در
هميته تصويب طرب ها مي باشه.
مادهي  -11استفاده غيرمجاز موسسات خيريه يا مردم نهاد در معرفي افراد توت پوشش براي دريافت تسهيالت
با نگاه هسب درآمه (فروش وام) ممنوع است.
مادهي  -12تأمين مالي براي افراد توت پوشش موسسات به شکل پرداخت تسهيالت گروهي فارغ از ميزان مبلغ
تسهيالت نيازمنه اخذ مجوز از هميته تصويب طرب ها و اخذ ضمانت حسن انجام تعههات براي رعايت
عام المنفعه بودن فعاليت مي باشه.
مادهي  -13تفسير مفاد اين دستورالعمل و تصميم گيري درباره موارد پيش بيني نشهه خارج از اين دستوالعمل بر
عههه مقام موترم مهير عامل مي باشه.
مادهي  -14اين دستورالعمل در ( )14ماده و ( )4تبصره پس از تأييه و تصويب مقام موترم مهيرعامل در اداره
تشکيالت و روشها ثبت گرديهه و از تاريخ ابالغ براي هليه واحههاي مرتبط الزماالجرا ميباشه.
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