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بسمه تعالی

جناب آقای شریعتمداری

وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر صالحی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم،

با عنایت به مفاد بند ( ) 4مصوبات جلسه چهل و هشتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  1399/09/22در خصوص
حمایت از فعالیت ها و مشاغل غیردولتی به شدت آسیب دیده از شیوع کرونا در حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه از طریق پرداخت
تسهیالت بانکی ،به پیوست دستورالعمل «پرداخت تسهیالت بانکی بنگاه محور به فعالیتها و واحدهای کسب و کار به

شدت آسیب دیده در حوزههای فرهنگ ،هنر و رسانه» به منظور اجرای مفاد آن ابالغ میگردد.

رونوشت:

-

جناب آقای دکتر جهانگیری ،معاون اول محترم رئیس جمهور برای استحضار.
جناب آقای دکتر واعظی ،رئیس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری برای استحضار.
جناب آقای دکتر نوبخت ،معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار.
جناب آقای دکتر دژپسند ،وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی ،وزیر محترم کشور برای استحضار.
جناب آقای دکتر ربیعی ،دستیار محترم ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت ،برای استحضار.
جناب آقای معزی ،معاون محترم ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهوری برای اطالع.
جناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،برای اطالع.
جناب آقای ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران ،برای اطالع.
جناب آقای دکتر باقری ،معاون محترم پایـش و سیاستهای اقتصادی معاونـت اقتصـادی رئیس جمهور برای اطالع و پیگیری.
جناب آقای محسن صالحی ،مشاور محترم و مدیر کل امور حوزه دفتر رییسجمهور برای اطالع.

بسمه تعالی
دستورالعمل «پرداخت تسهیالت بنگاه محور به فعالیتها ،کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده از
ویروسکرونا در حوزههای فرهنگ ،هنر و رسانه»– مصوبجلسهستاد ملیمدیریتکرونا مورخ  22آذرماه 1911

ماده  -1واژهها و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر تعریف میگردد:
وزارت فرهنگ :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
وزارت کار :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
متقاضی :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی فعال در حوزههای فرهنگی ،هنری و رسانهای موضوع
جداول موضوع ماده ( )3این دستورالعمل که دارای مجوز از وزارت فرهنگ میباشند.
سامانه :سامانه کارا (وزارت کار).

ماده  -2فرآیند انجام کار و مراحل اخذ تسهیالت بانکی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:
 -1-2وزارتکار با همکاری وزارت فرهنگ نسبت به طراحی فرآیند تعریف شده در این دستورالعمل ،در بستر سامانه
اقدام مینماید .لذا اطالعات صاحبان مشاغل موضوع جداول ماده ( )3این دستورالعمل ،در قالب فایل اکسل
مشتمل بر فیلدهای نام و نامخانوادگی ،کدملی ،استان ،شهرستان ،شماره موبایل متقاضی ،شماره مجوز فعالیت
و مبلغ تسهیالت پیشنهادی جهت بارگذاری در سامانه کارا به وزارت کار ارسال خواهد شد.
 -2-2کلیه متقاضیان جهت اخذ تسهیالت بانکی با مراجعه به سامانه ضمن ثبت نام ،اطالعات الزم را براساس
فرمهای مربوطه تکمیل مینمایند .سامانه باید به گونهای باشد که متقاضی واجد شرایط حداکثر مبلغ در نظر
گرفته شده در این دستورالعمل را بر مبنای جداول ماده ( )3رویت و درخواست اخذ تسهیالت خود را ارسال
نماید.
 -3-2مرجع رسیدگی و تائید درخواستها و اطالعات تخصصی متقاضیان ،وزارت فرهنگ میباشد.
 -4-2به محض تکمیل اطالعات در سامانه ،متقاضیان واجد شرایط با تائید وزارت فرهنگ مستقیماً به بانک عامل
معرفی میشوند.
تبصره :کلیه مراحل گردش کار پرونده (اعم از تائید یا عدم تائید) توسط پیامک /ورود به صفحه متقاضی در
سامانه کارا به متقاضی اعالم خواهد شد.
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 -5-2سامانه بطور خودکار براساس فرآیند و ضوابط تعریف شده در این دستورالعمل مبلغ تسهیالت بانکی که
مشمول متقاضی میشود را از طریق ابزارهای اطالع رسانی از جمله پیامک /ورود به صفحه متقاضی در
سامانه کارا به متقاضی اطالع دهد و متقاضی به بانک عامل معرفی شود.
تبصره :در صورت لزوم به منظور تسریع در فرآیند و همچنین اطمینان از صحت اطالعات مربوط به
متقاضیان ،سامانههای وزارت فرهنگ میتواند از طریق وب سرویس به سامانه لینک شده و به گونهای
طراحی شود که اطالعات مندرج در سامانههای ذیربط در فرمهای مربوط به طور خودکار درج گردد و
متقاضی صرفاً سایر اطالعات درج نشده را تکمیل نماید.

ماده  -3میزان سقف تسهیالت استحقاقی هر یک از فعاالن ،کسب و کارها و مشاغل در حوزههای فرهنگی ،هنری،
سینمایی ،مطبوعاتی و رسانهای به همراه شرایط و شاخصهای متقاضیان اخذ این تسهیالت ،طبق مندرجات جداول
«یک» تا «شش» ذیل میباشد.

جدول  -1عناوین فعالیتها و مشاغل فرهنگی و سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

میزان تسهیالت استحقاقی هر بنگاه

عنوان

اهل قلم رتبه ( 1مشاهیر ،مفاخر ،برندگان جوایز معتبر و برگزیدگان و
شایستگان تقدیر جشنوارههای کتاب)
اهل قلم رتبه ( 2ثبتنام شده در سامانه اهل قلم)
ناشران رتبه 1
ناشران رتبه 2
ناشران رتبه 3
ناشران رتبه 4
کتاب فروشان رتبه 1
کتاب فروشان رتبه 2
چاپخانههای رتبه 1
چاپخانههای رتبه 2
آژانسهای ادبی
واردکنندگان کتاب
استارتاپها و شتابدهندههای حوزه کتاب

2

333
233
0333
4333
1333
533
2333
1333
2333
1333
2333
2333
1533

* شرایط و شاخصهای جدول (:)1
 اهل قلم ،شامل نویسندگان ،مترجمان ،تصویرگران ،مصححان و ویراستاران است. رتبه ناشران بر مبنای کمیت و کیفیت آثار منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود. رتبه کتاب فروشان بر مبنای میزان فروش فصلی ثبت شده در سامانه خانه کتاب ،از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود. رتبه چاپخانهها بر مبنای متراژ ،میزان تولیدات ساالنه ،حجم صادرات ،تعداد دستگاهها و بهینه بودن کیفیت محصوالت وچندمنظوره بودن چاپخانه ،از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود.
 آژانسهای ادبی فعال در حوزه مبادله رایت ،بر مبنای متوسط فروش حداقل ده مورد رایت ساالنه ( 60تا  ،)69از سویوزارت فرهنگ معرفی میشوند.
 -واردکنندگان کتاب با حداقل واردات  533هزار دالر در سال ،از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشوند.

جدول  -2عناوین فعالیتها و مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت و سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف

میزان تسهیالت استحقاقی هر فعالیت

عنوان

1

مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت رتبه 1

2333

2

مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت فاقد رتبه

323

3

مدرسان ،مربیان و فعاالن قرآنی

63

*شرایط و شاخصهای جدول (:)2
 رتبه مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت بر مبنای گستره خدمات (سطح ملی ،استان و شهرستان) ،میزان تولید آثار ومحصوالت قرآنی ،شمار قرآنآموزان ،سرانه نیروی شاغل و کادر اجرایی از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود.
 کارکنان نهادها و دستگاههای قرآنی دولتی و عمومی ،کادر اجرایی مؤسسات مردمی و اعضای هیئت مدیره مؤسسات ونهادهای مردمی قرآنی ،مشمول دریافت این تسهیالت نخواهند بود.
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جدول  -9عناوین فعالیتها و مشاغل خدمات حج و زیارت و سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف

میزان تسهیالت استحقاقی هر فعالیت

عنوان

دفاتر خدمات زیارتی (با مقاصد زیارتی خارج از کشور)
مدیران کاروان و کارگزاران خدمات زیارتی

1
2

1233
233

جدول  -4عناوین فعالیتها و مشاغل هنری و سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

میزان تسهیالت استحقاقی هر فعالیت

عنوان

تماشاخانههای تئاتر
گروههای تئاتر ثبتشده
آموزشگاههای آزاد هنری درجه  1تا 3
استودیوهای صدابرداری و شرکتها و موسسات تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی
گروههای موسیقی (با  5عضو و بیشتر از  5عضو)
گالریهای تجسمی (با متراژ  93متر و باالتر از  93متر)
خانههای مد درجه  1تا 3
موسسههای هنری تکمنظوره در همه گرایشها با رتبه  1تا 3
اساتید ،هنرمندان و مربیان هنری (در حوزههای موسیقی ،تجسمی ،مد و لباس
و نمایشی)
کانونهای سرگرمیهای نمایشی
موسسههای هنری شاخص و برتر
جمع

1533
1333
1333
1553
1333
1333
1333
1533
233
1333
2333
-

* شرایط و شاخصهای جدول (:)4
 درجه و رتبه آموزشگاههای آزاد هنری ،خانههای مد و موسسات هنری تکمنظوره ،همچنین شمار اعضای گروههایثبتشده هنری ،متراژ گالریهای تجسمی و موسسات هنری شاخص و برتر از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود.
 مراکز و موسسات هنری که با اعتبار و منابع مستقیم دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و ارگانهای حاکمیتی ادارهمیشوند و یا طرحهای هنری که با منابع دولتی ،منابع نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر ارگانهای حاکمیتی به اجرا در
میآید و همچنین انجمنها ،موسسات ،مراکز و گروههایی که در طول  2سال اخیر فاقد فعالیت ثبت شدهاند ،مشمول
دریافت تسهیالت نخواهند بود.
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جدول  -5عناوین فعالیتها و مشاغل سینمایی و سمعی  -بصری و سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف

میزان تسهیالت استحقاقی هر فعالیت

عنوان

1

سالن سینما
مراکز پشتیبانی فنی سینمایی (استودیو و البراتوارها)

3333
1333

3

موسسات سینمایی

1323

4

آموزشگاههای آزاد سینمایی
تهیهکنندگان فیلم
مؤسسات تولید ابزار و تجهیزات سینمایی
کسب و کارهای سینمایی (تدوینگرران ،صردابرداران ،فیلمبررداران ،عکاسران
و)...

1533
3333
5333

2

5
6
7

2333

جدول  -6عناوین فعالیتها و مشاغل مطبوعاتی ،رسانهای و تبلیغاتی سقف تسهیالت استحقاقی آنها
ارقام به میلیون ریال
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

میزان تسهیالت استحقاقی هر فعالیت

عنوان

روزنامهها با ضریب کیفی  43به باال و  %53نظم در انتشار
هفتهنامه و دو هفتهنامه با ضریب کیفی  55به باال و  %05نظم در انتشار
ماهنامه ،دو ماهنامه با ضریب کیفی  03به باال و  %53نظم در انتشار
فصلنامه و سالنامه با ضریب کیفی 03به باال و حداقل  %55نظم در انتشار
کانونهای آگهی و تبلیغاتی با ضریب کیفی  53به باال
چاپخانههای مطبوعاتی
شرکتهای توزیع
خبرگزاریهای رتبه  1و 2
پایگاههای خبری با ضریب کیفی  03به باال
جمع

2953
2233
2333
1333
933
1533
1533
1533
553
-

* شرایط و شاخصهای جدول :6
 ضریب کیفی و نظم در انتشار مطبوعات ،ضریب کیفی کانونهای آگهی تبلیغات و پایگاههای خبری و نیز رتبهخبرگزاریها و موسسهها و شرکتهای فرهنگی دیجیتال از سوی وزارت فرهنگ تعیین میشود.
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ماده  -4چنانچه در یکی از گروهها متقاضیانی کمتر از موارد احصا شده از سوی وزارت فرهنگ در «جدول پیوست»

جهت دریافت تسهیالت وجود داشته باشند ،وزارت مذکور میتواند (در سقف برآوردی  17111میلیارد ریال) مانده
مبلغ را به سایر متقاضیان گروههای دیگر اختصاص دهد.

ماده  -5چنانچه مبلغ درخواستی متقاضی کمتر از مبلغ محاسبه شده توسط سامانه باشد ،بطور خودکار بدون توجه به
مبلغ محاسبه شده ،مبلغ پیشنهادی از سوی متقاضی را مبنا قرار میدهد.

ماده  -6اشخاصی که قبل از این دستورالعمل (به استناد دستورالعمل قبلی مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا) از
تسهیالت مربوط به مشاغل و رستههای آسیب دیده از کرونا استفاده نمودهاند ،چنانچه مجدداً درخواست اخذ تسهیالت
نمایند ،پرداخت مابه التفاوت مبلغ درخواستی در قالب تسهیالت مطابق این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

ماده  -7تسهیالت موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه عام به صورت یک مرحلهای با نرخ سود  12درصد و
طی اقساط  24ماهه پرداخت میشود و مشمول تنفس بازپرداخت اقساط تا اول خرداد ماه سال  1433میباشد .همچنین
وثایق و تضامین این تسهیالت مطابق جدول زیر تعیین میگردد .سایر مواردی که در فرآیند اعطای تسهیالت در این
دستورالعمل قید نشده است ،مطابق ضوابط درج شده در دستورالعملهای پرداخت تسهیالت به فعالیتهای دارای
شاغلین بیمه شده و فاقد بیمه مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و اصالحات بعدی آن میباشد.

نوع وثیقه

ردیف

مبلغ تسهیالت

1

تا  103میلیون ریال

2

 103تا  493میلیون ریال

3

 493تا  1033میلیون ریال

4

 1033تا  2333میلیون ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه  3ضامن
(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)

5

از  2333میلیون ریال باالتر

ارائه تضمین صادره از سوی صندوقهای ضمانت و یا بنا به
تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف

سقف مبلغ
سفته

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن
(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه  2ضامن
(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)
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 1.5برابر
اصل و سود
تسهیالت
(سفته به صورت
الکترونیکی یا
فیزیکی)

ماده  -8به منظور حمایت از فعاالن حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه موضوع این دستورالعمل ،تسهیالت بانکی پرداختی
موضوع این دستورالعمل تا اردیبهشت سال 1433مشمول دوره تنفس خواهد بود.

ماده  -9محل تأمین منابع مورد نیاز این دستورالعمل ،منابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیالت به
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا میباشد.
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پیوست :برآورد مبالغ و تعداد مشاغل و فعالیتهای مشمول دریافت تسهیالت در حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه
ارقام به میلیون ریال
ردیف

تعداد مشموالن

رسته کسب و کار و فعالیت

1

فرهنگی

2

هنری

3

رسانهای

(کسب وکار /فعال)

میزان تسهیالت پیشنهادی

فرهنگی

3355

2.493.333

قرآن و عترت

5313

1.345.333

حج و زیارت

0533

2.933.333

14885

603250111

5653

5.459.253

جمع

هنری
سینمایی
جمع

مطبوعات ،پایگاههای خبری
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1515

3.320.523

9488

808140771

1149

1.640.253

