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 کارمندی از خدمت ودیعه رهن محلبهره ضوابط و شرایط

 متقاضی محترم

ست شمند ا ست خواه شرای ،پیش از ثبت درخوا ستفاده از خدمت ودیعهضوابط و  و در  فرموده عهکار را به دقت مطالرهن محل ط ا

 اقدام نمایید.  غزال در سامانه تقاضانسبت به ثبت  تصورت موافق

 ضوابط نام خدمت تعریف خدمت

 کار عبارتست ازمحل

 دفتر اداری یا کارگاه صنعتی
 کارودیعه رهن محل

کار مورد نظر تا سقف ارزش کارشناسی رهن کامل محل %70 معادل

میلیون تومان برای  004، تا سقف  شهر تهرانمیلیون تومان برای 005

 سایر شهرهامیلیون تومان برای  052و تا سقف  کالن شهرهاسایر 

 

 شرایط عمومی خدمت 

 

  قابل ارائه است. کارتوسعه محلصورت احراز شرایط  بنیان درهای دانشکار شرکتمحلرهنودیعهمبلغ 

 سنجی می شود.شکوفایی صحت و وآوریبه این خدمت توسط صندوق ن متقاضی هاینیازمندی شرکت 

 قابل تمدید است )در قالب قرارداد ساالنه(با تشخیص صندوق تا دو سال النه و در صورت احراز شرایطمدت قرارداد به صورت سا. 

 نخواهد شد.ها این خدمت شامل تمدید قرارداد اجاره و رهن فضای فعلی استقرار شرکت 

 کامل باشدصورت رهنبها باید بهندارد و اجاره وجود و اجاره ماهانه مبلغ ودیعهترکیب ها به صورت امکان بررسی درخواست. 

 نوآوری  عامل مالی صندوق در حضور بنیان()شرکت دانشمستأجربین موجر ، اجاره  جانبهدوقرارداد رهن در قالب مبلغ ودیعه

 پرداخت خواهد بود.قابل وجه موجردر،  نامه( به بخش توضیحات اجاره2)پیوستشرایط خاص و با اضافه نمودن و شکوفایی

 هولوگرام و با  رهگیری و برچسب مابین موجر و مستأجر با اخذ کدیدوجانبه فصورت و به امالکاز طریق مشاورین نامهاجاره

 .خواهد شد تنظیم بخش توضیحات آندر  2پیوستاضافه نمودن شروط 

  گردد.می کسر متقاضی شرکت آوردهمبلغ از ،دوره قرارداد یکسالهاست که در پایان  %4این خدمت دریافت  نرخ کارمزد 
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  باید رعایت کند مستأجرشرایطی که 

 

  گذشته در شبکه بانکی باشد.بدهی معوق و اقساط سررسید گونه چک برگشتی،فاقد هر مدیره هیأتشرکت و اعضای 

 توسط شرکت  استفاده از فضاتشریح نحوه آن و  و بازار سعه نیروی انسانی،محصولتورکت مبتنی برش فیزیکیبرنامه توسعه

 زال بارگذاری گردد.غدر سامانه  تنظیم و متقاضی تهیه و

 سند تصویر،  کارکامل محل ارائه شود. )نشانی پذیرش درخواست اولیه مصوبهپس از اخذ  ی شرکتکار مورد تقاضامشخصات محل

 مالک و ...(مشخصات مالکیت،

 و همچنین ارائه  شکوفاییویت صندوق نوآوریمطابق با ضوابط عامل پرونده بنیان موظف به افتتاح حساب و تشکیلشرکت دانش

 می باشد. (1)پیوستمدارک و اسناد مربوطه

 به  بایستتشکیل پرونده،می در زمان باشد که رهندرصد مبلغ کل ودیعه 30 حداقلبنیان متقاضی باید آورده شرکت دانشمبلغ

 واریز گردد. ییصندوق نوآوری و شکوفا مالی یتحساب عامل

 بر عهده شرکت متقاضی است.کار رهن محلکارشناسی مبلغ ودیعهدرخصوصرسمی دادگستریکارشناسیپرداخت هزینه 

 تحت عنوان  معتبر(ضامنتوسطچک)ارائهمورد نظر ارائه تضامینمالی وی با عاملداد تسهیالترعقد قرا به شرکت متقاضی متعهد

 است. (1)پیوستپروندهلیست تشکیلچکمطابق ضمانت اجرای تعهدات 

 (مستأجرشرکت متقاضی)به بخش توضیحات  2بایست رضایت موجر را درخصوص اضافه نمودن بندهای مندرج در پیوستمی

سامانه کار مورد نظر دربت به معرفی محلصورت موافقت ایشان،نسجلب نماید و در (مستأجر)بین موجر و قرارداد اجاره نامه

 متقاضی است.هنگام عقد قرارداد بر عهده شرکتبدیهی است مسئولیت عدم پذیرش شرایط مزبور توسط موجر در اید.اقدام نم

 

 شرایطی که موجر باید رعایت کند

 

  ملک مورد اجازه اجاره تی که در صور)اقدام نماید. به عامل مالیکار محل و سایر مشخصات مالکیت اسنادارائه موجر نسبت به

فرینی امید لحاظ آصندوق کار نامهوکالتپذیرش مفاد شرایط بایست می ،نامه به شخص دیگری واگذار گردداز طریق وکالتنظر 

نامه در طول مدت اعتبار مدت زمان وکالت ،فرینی امید در وکالت نامهآدرج نام صندوق کار ،وکالت نامه بالعزلمانند  گردد

 و ... به وکیل تسهیالت و اختیار دریافت چک ودیعه رهن

  پذیرد.نامه را میوضیحات قرارداد اجارهبه بخش ت 2پیوستاضافه نمودن شرایط مندرج درموجر 

  مالی صندوق  مبلغ ودیعه به حساب عامل بایست نسبت به عودت کلموجر می یا فسخ قرارداد و اتمام مدت قرارداددر صورت

 شکوفایی اقدام نماید. و نوآوری
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 رهن :کار درخواست ودیعهگردش

 

 عنوان مرحله اجرایی ردیف

 درخواست در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفاییثبت  1

ای شرکت/ /بررسی نیاز توسعهاین خدمتسنجی نیاز شرکت به ارجاع به کارگزار جهت صحتبررسی درخواست و  2

 رهن در سال های آتیودیعههای نظارت جهت تمدید یزان فضای مورد نیاز/ احصای شاخصبرآورد م

 غ به درخواست شامل : سقف تسهیالت/میزان فضای مورد نیاز و شرایط مصوبه و ابال اخذ مصوبه اولیه پذیرش/ رد 3

 کارشرکت متقاضی جهت معرفی محل

 رهنگستری جهت تعیین مبلغ قطعی ودیعهکار معرفی شده به کارشناس رسمی دادارجاع محل 4

پرونده )ارائه مدارک و مستندات چک رهن محل کار به صندوق کارآفرینی امید جهت تشکیل ارسال مصوبه ودیعه 5

 لیست، واریز سهم شرکت و ارائه تضمین و ...(

6 
کار در دفتر مشاور امالک بین موجر و نی امید / عقد قرارداد اجاره محلاعطای تسهیالت توسط صندوق کارآفری

توسط نماینده صندوق ودیعه به موجر مبلغ %100فرینی امید و تحویل چک در حضور نماینده صندوق کارآ مستأجر

 کارآفرینی امید
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 : چک لیست مدارک و مستندات جهت تشکیل پرونده در صندوق کارآفرینی امید 1پیوست 

 

 توضیحات مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ردیف

 سری 2کپی  اصل شناسنامه  به همراه کپی صفحه اول و توضیحات صاحبان شرکت)دارای حق امضاء( 1

 سری 2کپی  )دارای حق امضاء(رت ملی به همراه کپی صاحبان شرکتاصل کا 2

  )دارای حق امضاء(ت دائم به همراه کپی صاحبان شرکتاصل کارت پایان خدمت یا معافی 3

 سری 2کپی  آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات اشخاص حقوقی به همراه کپیاصل اساسنامه، 4

  مجوزهای قانونی به همراه کپیاصل جواز کسب یا سایر  5

  محل کارمبلغ رهن کل  %30 حداقلافتتاح حساب در صندوق کارآفرینی امید + واریز  6

ممهور به  یاتیو باالتر:ارائه اظهارنامه مال الیر اردیلیم 5 التیتسه یبرا یاتیجهت استعالم مال 7

 شرکت دیمهر و تائ
 

استعالم درخصوص شخص حقوقی )شرکت(  :یو معوقه بانک یجهت استعالم چک برگشت 8

 صاحبان امضاء مجاز و مدیرعامل و ضامن
 

جهت صدور چک : فرم رضایت کتبی شرکت مبنی بر واریز مبلغ کل تسهیالت از سپرده شرکت  9

 نزد صندوق به حساب موجر
 

به همراه گردش سه ماهه چک )حضور ضامن به همراه  یادیفقره چک ص کیجهت ضمانت : 10

 است( یالزام یشناسنامه و کارت مل
 

 یدارا ستیبایو صاحبان امضاء مجاز و چک م رعاملیاز مد ریثالث غ یشخص ستیبایضامن م 11

 .کارکرد و گردش باشد
 

ارت ک ریباشد ارائه تصو یقیکه موجر شخص حق یدر صورت ،صدور چک دیبا توجه به قانون جد 12

 .ستیبودن موجر الزام یموجر و مستندات مربوط به شناسه شرکت در صورت حقوق یمل
 

 

 گردد.صندوق نوآوری و شکوفایی عودت می پرونده به مدارک، واریز سهم آورده و ضمانت، خیر در ارائهأدر صورت ت 

 امکان پرداخت تسهیالت تا رفع  ای چک برگشتی و بدهی بانکی باشند،که صاحبان امضاء دار شایان ذکر است درصورتی

 موانع مقدور نمی باشد.
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 نامه اضافه شود.: شرایطی که باید به بخش توضیحات اجاره 2پیوست 

رهگیری و برچسب هولوگرام  با اخذ کد مستأجری مابین موجر و طریق مشاورین امالک به صورت دوجانبه فقرارداد اجاره محل کار از 

 انجام خواهد شد :نامه یاد شده وط ذیل در قسمت توضیحات اجارهضافه نمودن شراو با 

کارآفرینی امید طی یک فقره چک بانکی کل ودیعه مورد اجاره از طرف صندوق  %100مبلغ .............................. ریال معادل  -1

...... در وجه موجر به عنوان به شماره .......................... مورخ .../..../.... عهد بانک ................. شعبه ................... کد شعبه ..........

کارآفرینی امید پرداخت ..... به عنوان نماینده صندوق...توسط آقای .............. مستأجرقرض الحسنه)ودیعه( به نیابت از سوی 

الحسنه مذکور صرفا ه  عینا مبلغ قرضمستأجرخلیه عین شد و مقرر گردید با انقضای مدت اجاره/فسخ/ابطال و همزمان با ت

............ به نام صندوق کارآفرینی امید از طرف موجر به شماره حساب ............................ نزد ......................... شعبه ..................

پرداخت مبلغ از انجام این مهم و یا تاخیر در بدون هرگونه کسورات واریز گردد. بدیهی است در صورت استنکاف موجر

عنوان وجه التزام قراردادی به صندوق ودیعه برابر با مفاد این بند موجر مکلف است روزانه مبلغ .................................. ریال به 

 کارآفرینی امید عالوه بر مبلغ ودیعه و هزینه های قانونی بدون هیچ گونه قید و شرطی بپردازد.

چنانچه در مدت این قرارداد تحت هر علت از جمله معامالت و مبادالت موجر و از طرف اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا  -2

وان تخلف ساختمانی یا هر علت دیگری ادعایی ناجاره به عها و غیره ، درخصوص محلیقی و نیز سازمانها و شهردارحقو

در استفاده یا انتفاع ملک مورد اجاره و یا  ایجاد و توقف یا خللی مستأجرت مطرح و مشکالت و موانعی در ادامه فعالی

ز اساعت  24و حداکثر ظرف  مستأجری قسمتی از آن پدید آید ، موجر موظف و متعهد است ؛ بنا به اعالم کتبی و شفاه

رفع مشکالت مطروحه و به پاسخگویی تحت هر عنوان به اشخاص  فصل موضوع وونسبت به حل مستأجرتاریخ اعالم 

می مستأجرهمچنین موجر مسئول جبران خسارت و پرداخت کلیه خسارت های وارده به قوقی اقدام نماید.حقیقی و یا ح

قرارداد صورت عدم رفع موانع مطروحه،درپرداخت نماید. مستأجره را به باید خسارت مربوطروحه،باشد و تا رفع موانع مط

کارآفرینی امید بدون قید و شرط و جبران خسارت وارده دوقحاضر فسخ و موجر متعهد به استرداد ودیعه دریافتی به صن

رت تعیین شده و استرداد مبلغ ن پرداخت خساحق و اختیار خواهد داشت که تا زما مستأجرخواهد بود.ضمنا  مستأجربه 

از تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به موجر تحت هر شرایطی خودداری مقرر و مذکور به صندوق توسط موجر،الحسنه قرض

 نماید.

گردد قابل کارآفرینی امید و موجر که دو ماه قبل از اتمام موعد اجاره تنظیم می قرارداد فقط با توافق کتبی صندوقین ا -3

یکن تلقی لمکاند اجاره در انقضاء مدت فسخ وتمدید می باشد. بدیهی است در صورتی که توافق کتبی حاصل نگردد قراردا

د به مسترد نمودن ودیعه متعه تاریخ انقضاء بوده و موجر نیز متعهد شرعی و قانونی به تخلیه مورد اجاره در راس مستأجرو 

 گونه ادعا و قید و شرط می باشد.دون هیچامید بکارآفرینیبه صندوق


