 راهنمای دریافت مرحله دوم تسهیالت کرونایی ویژه کسب وکارهای آسیبدیده فرهنگی ،هنری و رسانهای



در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیبدیده کشور در بحران کرونا ،ثبتنام مشموالن
مرحله دوم این حمایت در سامانه کارا فراهم شده است .بر همین اساس از کلیه فعاالن و صاحبان کسب وکارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای که تاکنون
مبادرت به حفظ اشتغال موجود و صیانت از نیروی کار شاغل در بنگاههای اقتصادی کردهاند ،مشمول این حمایتها و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی معرفی میشوند .مشموالن این حمایتها با دریافت پیامک از سوی وزارتخانه (پس از مطالعه و بررسی شرایط
و ضوابط مشروح ذیل) میتوانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت تقاضای دریافت تسهیالت در سامانه کارا اقدام کنند.
-

اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رستههای
تعیین شده هیات وزیران

-

بنگاههای دارای مجوز رسمی فعال از سال گذشته تاکنون

-

ثبتنام در سامانه کارا به آدرس https://corona-kara.mcls.gov.irمیسر است و متقاضی با
کلیک بر روی گزینه"ثبت نام متقاضی وزارت فرهنگ و ارشاد"به صفحه مربوطه هدایت میشود.

مشموالن دریافت مرحله
دوم تسهیالت کرونایی و
شیوه ثبتنام
-

متقاضیانی که قبل از ابالغ این دستورالعمل برای دریافت تسهیالت کرونایی مرحله اول در سامانه
کارا ثبتنام کردهاند ،نیاز به ثبتنام مجدد ندارند و میتوانند با نام کاربری و رمز پیشین ،وارد
سامانه شوند و نسبت به درخواست خود اقدام کنند.

-

در صورت فراموشی رمز ،پس از انتخاب گزینه"رمز عبور را فراموش کردهام" در پنجره "فراموشی
کلمه رمز"در قسمت شناسه کاربری ،کدملی متقاضی وارد شود.

 .1متقاضیانی که در مرحله اول ،تسهیالت کرونایی را از طریق سامانه کارا دریافت کردهاند و اکنون
نیز مشمول دریافت تسهیالت مرحله دوم هستند ،میتوانند با ثبت درخواست ،مابهالتفاوت وام
دریافتی مرحله اول را در قالب تسهیالت براساس مبلغ مشخص شده در سامانه دریافت دارند.
 .2نرخ سود تسهیالت  12درصد است

مراحل دریافت و شرایط
تسهیـالت

 .3مدت بازپرداخت تسهیالت (با احتساب دوره تنفس)  22ماه از ابتدای خرداد ماه 1211است.
 .2تسهیالت کرونایی از محدودیتهای متعارف در تسهیالت بانکی (شامل بدهی غیرجاری متقاضی
و ذینفعان ،رعایت نسبت مالکانه ،مفاد دستورالعمل رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیالت
سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به منظور بهرهمندی از
تسهیالت ،ارائه استعالم مالیاتی موضوع تبصره ( )1ماده ( )181قانون مالیاتهای مستقیم و
چکهای برگشتی متقاضی و ذینفعان (که از تاریخ  1311/1/21لغایت  1311/3/31ایجاد گردیده
است) "مقرر در ماده ( )5مکرر الحاقی به صدور قانون چک"(به استناد مصوبه جلسه مورخ

ردیف

 1318/12/21ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا) مستثنی خواهد بود.

مبلغ تسهیالت

تضامین مورد نیاز برای

۲

 ۱61تا  081میلیون ریال

دریافت تسهیالت

۳

 081تا  ۱611میلیون ریال

0

 ۱611تا  ۲111میلیون ریال

5

از  ۲111میلیون ریال باالتر

سفته فرد متقاضی یا چك به تشخیص بانك
سفته فرد متقاضی یا چك به تشخیص بانك به همراه یك ضامن
(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)
سفته فرد متقاضی یا چك به تشخیص بانك به همراه  ۲ضامن (واحد
اقتصادی دیگر یا کارمند)
سفته فرد متقاضی یا چك به تشخیص بانك به همراه  ۳ضامن (واحد
اقتصادی دیگر یا کارمند)
ارائه تضمین صادره از سوی صندوقهای ضمانت و یا بنا به تشخیص
بانك ارائه وثایق متعارف

سفته
۵.۱برابر اصل و سود تسهیالت (سفته به صورت الکترونیکی
یا فیزیکی)

۱

تا  ۱61میلیون ریال

نوع وثیقه

سقف مبلغ

