مﻘدمه :

آئين نامه اجرايي تاسيس و راه اندازي مراكز تحويل كاﻻي شبكه اي شبكه بادران

شركت شبكه بادران جهت به حداقل رساندن هزينه هاي خريداران و بازاريابان و سهولت و سرعت در تحويل كاﻻهاي
خريداري شده با توجه به تجربه هاي حدود شش سال گذشته و همچنين تجربيات شركت هاي معتبر دنيا اقدام به راه
اندازي مراكز تحويل كاﻻي شبكه اي با شرايط زير را نموده است.

ماده  : 1تعاريف

مركز  :به محل هايي اطﻼق مي گردد كه تحويل كاﻻي شبكه اي به صورت انتخاب حضوري و به منظور تحويل سريع و
بدون واسطه كاﻻهاي شركت به مصرف كننده نهايي يا بازاريابان وابسته به شركت راه اندازي مي گردد كه شامل محل
عرضه كاﻻ و محل انبار مي باشد.

مسئول مركز :به فردي گفته مي شود كه مسئوليت مستقيم اداره مركز تحويل كاﻻي شبكه اي را در يك محل بعهده
گرفته و ضامن و پاسخگوي كليه موارد ايجاد شده در آن مركز به مراجعين و شركت مي باشد و از اين بابت ضمانتهاي
ﻻزم را به شركت سپرده و با توجه به حجم فروش ايجاد شده در ماه طبق قرارداد مبلغي را دريافت مي كند.

شركت  :منظور شركت شبكه بادران گستران مي باشد.

قرارداد  :قرارداد منعقده فيما بين شركت و مسئول مركز كه ﻻزم اﻻتباع و ﻻزم اﻻجراء توسط مسئول مركز مي باشد.

ماده  : 2شرايط مسئول مركز

 -1-2ايمان و اعتقاد به دين مقدس اسﻼم و يا ساير اديان پذيرفته شده در كشور
 -2-2اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسﻼمي ايران
 -3-2عدم سوءپيشينه كيفري و عدم اعتياد
 -4-2برخورداري از حسن شهرت

 -5-2داشتن كارت پايان خدمت )مخصوص متقاضيان مرد(
 -6-2متاهل و داشتن حداقل  30سال سن
 -7-2برخورداري از توانايي مالي مناسب

 -8-2داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم
 -9-2آشنايي كار با كامپيوتر

تبصره  ( 1هر فرد فقط يك مركز را مي تواند بعنوان مسئول مركز درخواست بدهد.

ماده  :3تعداد مراكز در كشور

 -1-3در شهرهاي تهران و كرج اين مراكز توسط خود شركت راه اندازي خواهند شد
 -2-3در ساير مراكز استانها در هر شهر  3مركز

 -3-3در شهرهاي با جمعيت بيش از  200هزار نفر  2مركز
 -4-3در ساير شهرها يك مركز

تبصره  ( 2تعداد مراكز در هر شهر در حال حاضر حداكثر يك مركز خواهد بود كه اين تعداد در صورت ارائه درخواست و

با مصوبه هيات مديره شركت قابل افزايش تا سقف اعﻼمي فوق مي باشد.

ماده  : 4مشخصات محل احداث مركز

 -1-4محل مركز الزاماً بايد داراي پايان كار تجاري باشد.

 -2-4محل در طبقه همكف واقع شده باشد و يا حداكثر يك متر از سطح زمين فاصله داشته باشد.
 -3-4شرايط بهداشتي محل مورد تاييد ادارات مربوطه باشد.
 -4-4سيستم سرمايش و گرمايش مناسب داشته باشد.

 -5-4داشتن زيربناي حداقل  500متر جهت مراكز استانها و  300متر جهت ساير شهرها جهت محل عرضه كاﻻي مركز
 -6-4داشتن زيربناي حداقل  250متر جهت مراكز استانها و  150متر جهت ساير شهرها جهت محل انبار مركز

ماده : 5تضامين

 -1-5مسئول مركز جهت مراكز استانها حداقل  500ميليون تومان و براي ساير شهرها حداقل  300ميليون تومان
ضمانتنامه بانكي حسن انجام كار به شركت ارائه نمايد.
 -2-5سپردن يك فقره چك به مبلغ دو ميليارد تومان جهت مراكز استان و يك ميليارد و دويست ميليون تومان جهت
ساير شهرها به شركت

تبصره  ( 3در صورتيكه محل ايجاد مركز در قرارداد اجاره داراي وجه قرض الحسنه باشد ضمانتنامه به ميزان مبلغ قرض
الحسنه تا سقف حداكثر  % 50مبلغ آن قابل كاهش مي باشد.

تبصره  ( 4ارزش حجمي و پولي كاﻻ در هر مركز به ميزان دو برابر ضمانتنامه بانكي مي باشد) براساس قيمت مصرف
كننده(

تبصره  ( 5در صورت افزايش حجم فروش مبلغ ضمانتنامه و چك افزايش مي يابد.

ماده  : 6چگونگي و نحوه محاسبه هزينه و درآمدهاي مسئول مركز

 -1-6مبلغ در نظر گرفته شده براساس فروش ماهانه به صورت زير محاسبه و تا دوازدهم ماه بعد پرداخت و تسويه مي
گردد.

 -2-6تا دو ميليارد تومان اول  %4و ما به التفاوت  2الي  5ميليارد  3درصد و مازاد بر  5ميليارد  %2از حجم فروش هر
ماه
 -3-6از وجه محاسبه شده در بند  6-2در هر ماه براي هر مركز ابتدا مبالغ اجاره ،ماليات اجاره ،بيمه ،حقوق پرسنل و
ساير كسورات قانوني و هزينه هاي مركزكسر و الباقي به حساب مسئول مركز واريز مي گردد.

ماده  : 7وظايف و تعهدات مسئول مركز

 -1-7پيدا كردن محل مناسب براي راه اندازي مركز طبق استانداردهاي آمده در ماده  4و اعﻼن مراتب به شركت جهت
اخذ تاييديه محل مركز.
 -2-7اعﻼم مراتب آماده بودن مركز به شركت جهت انعقاد قرارداد اجاره.

 -3-7تجهيز محل مركز طبق فرمت مصوب شركت و پرداخت هزينه هاي مربوطه كه ضميمه قرارداد مي گردد.

 -4-7معرفي يك نفر رابط بعنوان مسئول  ITمركز جهت نصب و راه اندازي نرم افزار و سخت افزارهاي مربوطه تحت
نظارت مسئول  ITشركت
 -5-7استخدام پرسنل مورد نياز

 -6-7ارائه ليست بيمه تامين اجتماعي و ماليات حقوق پرسنل مستقر در وقت مقرر قانوني

 -7-7پاسخگويي به كليه ادارات مرتبط و رفع كليه مشكﻼت و مسائل مرتبط با محل مركز
 -8-7پايبندي به مفاد قرارداد و متمم هاي بعد از آن

ماده  – 8وظايف شركت

 -1-8ارائه نرم افزارهاي مربوطه به مسئول مركز
 -2-8ارسال كاﻻ بصورت رايگان تا درب مركز

 -3-8آموزش كار با نرم افزار به مسئول مركز و مسئول  ITمركز

 -4-8معرفي شركت طراح و قفسه بند ،تابلو و دوربين طبق فرمت استاندارد شركت

ماده  – 9مفاد آئين نامه

آيين نامه حاضر در نه ماده و پنﺞ تبصره در تاريخ  95/10/15به تصويب كليه اعضاء هيئت مديره شركت شبكه بادران
گستران رسيد.

