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مجری موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

حامی عزیز ،سالم

از اینکه تصمیم به حمایت از طرح ها و ایده هاي کارآفرینانه گرفتید از شما سپاسگزاریم ،امیدواریم بتوانیم در کنار
یکدیگر اهداف زیر را ممکن سازیم :

 شناسائی افراد مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته که ایده  ،توانائی و طرح کسب کار دارند ولی به دالیل مالی قادر
به عملیاتی کردن ایده هایشان نیستند
 کمک به ایجاد اشتغال زایی و شکل گیری مشاغل خرد در روستا ها و مناطق کمتر توسعه یافته
 با هدفمند شدن کمک های انسان دوستانه زمینه ایجاد بستری مناسب برای کارآفرین در بین اهالی روستا فراهم می
شود  .بیشتر پروژه های همیاری به دلیل اینکه خانواده محور است به جای رشد فردی باعث رشد خانواده نیز می شود.

مدیریت موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

فرآیند حمایت از پروژه های سامانه " همیاری روستا " به شرح زیر است :

 مانند تمام پلتفرم های حمایتی و سرمایه گذاری در ابتدا نیاز است تا شما در سامانه عضو شوید  ،برای این کار ازمنوی اصلی سایت روی عضویت کلیک کرده و با ورود به فرم ثبت نام مراحل اولیه ثبت نام خود را انجام دهید .

-

پ س از طی کردن مراحل عضویت از منوی اصلی سایت و در همان جایی که تب عضویت در تصویر قبلی قرار داشت  ،روی تب
" ورود " کلیک کرده و از طریق شماره تلفن همراه خود و رمز عبور وارد سامانه شود.

-

بعد از ورود به سامانه به پروفایل خود رفته و اطالعات تکمیلی خواسته شده را پر کنید  .در این قسمت بر اساس نوع هویت کاربر دو
نوع فرم تهیه شده است که شامل افراد حقیقی و حقوقی می باشد  .کاربر متناسب با نوع فعالیت یکی از فرم ها را باید تکمیل نماید.
.

-

بعد از اینکه کاربر اطالعات مورد نیاز پروفایل خود را تکمیل نمود  ،می تواند از میان پروژه های حمایتی که در سامانه بارگذاری شده
است  ،پروژه یا پروژه های مطلوب خود را انتخاب و بررسی نموده و بر اساس طرح مالی تعریف شده برای هر پروژه از آنها حمایت
نماید .

-

کاربر از دو طریق می تواند پروژه های حمایتی را مشاهده کند  .در روش اول می تواند پروژه ها را در صفحه اصلی سایت مشاهده
کرده و در روش دوم با کلیک بر روی تب " طرح های همیاری " به منوی طرح ها رفته و همه طرح های ثبت شده را مشاهده کند.

-

با کلیک کردن روی طرح حمایتی مورد نظر اطالعات طرح از جمع طرح کسب و کار و داده های مالی پروژه برای کاربر قابل رویت
می شود  .پس از اینکه موارد فوق ذکر توسط کاربر بررسی شد با کلیک روی دکمه "حمایت می کنم " وارد مراحل بعدی و انتخاب
پلن مالی می شود .

-

بعد از اینکه کاربر روی دکمه " حمایت می کنم " کلیک کرد ،وارد منوی مربوط به نمایش پلن مالی پروژه شده و بر اساس پلن
تعریف شده میزان حمایت خود از پروژه را مشخص می کند .

-

کاربر بعد از انتخاب پلن مالی و زدن تایید وارد صفحه صورتحساب می شود  .در این مرحله پیش فاکتوری برای مخاطب تنظیم شده تا وی از
مبالغ و جمع کل پرداختی خود آگاهی کامل داشته باشد  .پس از بررسی با کلیک بر دکمه "پرداخت "مخاطب به درگاه بانکی متصل شده و
عملیات پرداخت را پشت سر می گذارد .
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