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 تسهیالت بخش فرهنگ، هنر و رسانه اعطاینامه شیوه
 

 (دیده)تسهیالت حمایتی کرونا ویژه کسب و کارها و فعاالن آسیب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 اقتصاد فرهنگ و هنر توسعه دفتر
 
 
 
 
 9911 ماه دی 



 2 
 تسهیالت بخش فرهنگ، هنر و رسانه اعطای نامه اجراییشیوه

 

 مقدمه   

ابع تومان منمیلیارد  0011و اختصاص بیش از  22/9/99کرونا در تاریخ  مبارزه با  ملی ستاد مصوبه به استناد با

کسب و کارها و فعاالن  از حمایتبرای بخش فرهنگ، هنر و رسانه  به %02کارمزد باتسهیالت بانکی 

 .تدوین شدشرح زیر  به تسهیالت اعطای اینچگونگی نامه شیوه ،دیدهآسیب

 :شودستورالعمل در معانی ذیل تعریف میها و عبارات بکار رفته در این دواژه -9ماده 

و  رسانیامور هنری، امور مطبوعات و اطالع ،ی امور فرهنگی، قرآن و عترتهامعاونت های تخصصی:حوزه

 حج و زیارتی سینمایی و سمعی و بصری، هاسازمان

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کار:

 کارا )وزارت کار( سامانه سامانه:

های مورد تایید حوزهای های فرهنگی، هنری و رسانهاشخاص حقیقی یا حقوقی دارای فعالیت :شمولم

 تخصصی

  ثبت کنند در سامانه حمایتی را درخواست دریافت تسهیالت که یمشموالن :متقاضی

 کسب و کارها و مشاغل غیردولتی ها،محور به فعالیتدستورالعمل پرداخت تسهیالت بنگاه دستورالعمل:

آذر  22مورخ مصوب جلسه  هنر و رسانهبخش فرهنگ، کرونا در گیری دیده در بحران همهشدت آسیببه

 کرونا  مبارزه باستاد ملی 0999 ماه

 باشد:به شرح ذیل می تسهیالت بانکی موضوع دستورالعمل دریافتمراحل  -2ماده 

اعالم جداول مندرجات اساس  برمشموالن دریافت تسهیالت)کامل  های تخصصی، اطالعاتحوزه -2-1

ملی، استان، شهرستان، شماره موبایل خانوادگی، کدنام و نامبا عناوین:  در قالب اکسلشده در دستورالعمل و 
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بر  بارگذاری ووزارت کار ارسال به برای  رامتقاضی، شماره مجوز فعالیت و میزان تسهیالت تخصیصی( 

 دهند.سعه مدیریت و منابع قرار میمعاونت تودر اختیار  29/9/99تا تاریخ  سامانه روی

واست درخ نام در سامانه و ثبتبرای ثبت از طریق پیامک به کلیه مشموالن های تخصصیحوزه -تبصره

 رسانی خواهند کرد.تسهیالت اطالع

درج ا بو کنند  مراجعه به سامانهتوانند می سال جاری،در ماه  همانتا پایان  ماهاز ابتدای دی تقاضیانم -2 -2 

 رسانند. دریافت تسهیالت را به ثبت ب درخواست ،های مربوطهبر اساس فرم خوداطالعات 

درخواست  نسبت به ثبت و مشاهدهدر سامانه را  شانقابل دریافتتسهیالت میزان حداکثر  انقاضیمت -تبصره

  د کرد.ناقدام خواه

انک باز طریق سامانه به بطور خودکار  ،ل اطالعات و بارگذاری مدارک مرتبطپس از تکمیمتقاضیان  -3 -2

  .دنشومیبرای دریافت تسهیالت معرفی  شانانتخابی

پیامک/ صفحه متقاضی در  از طریقکلیه مراحل گردش کار پرونده )اعم از تائید یا عدم تائید(  -0تبصره

 . خواهد رسید اناطالع متقاضیسامانه کارا به 

 

 

 

 

 

گردآوری اطالعات 
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 کار گردش وارهطرح
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 شده،یمشموالن معرف تسهیالت تخصیصی پرداختبه  اسفند ماه سال جاری های عامل تا پایان بانک -2تبصره

 خواهند بود.

دوره تنفس و  ،متقاضیانهر یک از احراز های شرایط و شاخصتخصیصی، میزان تسهیالت  -9ماده 

 شود. دستورالعمل تعیین میطبق مندرجات  ،بازپرداخت و تضامین و وثایق

های پرداخت تغییرات احتمالی در فرایند اعطای تسهیالت و یا اصالحات بعدی دستورالعمل  -4ماده 

مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا و کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی این ستاد از سوی معاونت  ،تسهیالت

  های تخصصی ابالغ خواهد شد.توسعه مدیریت و منابع به حوزه

 از تاریخ ابالغ، به اجرا در خواهد آمد. بصره تدوین شد وت 4 ماده و 5نامه در این شیوه -5ماده 

 
  

 

 

 


