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 بسمه تعالی

 

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعتمداری

 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جناب آقای دکتر صالحی

 ایرانرئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی   جناب آقای دکتر همتی

 

 سالم علیکم، 

در خصوص  22/09/1399( مصوبات جلسه چهل و هشتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 4با عنایت به مفاد بند )

ها و مشاغل غیردولتی به شدت آسیب دیده از شیوع کرونا در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از طریق پرداخت حمایت از فعالیت

ها و واحدهای کسب و کار به بانکی بنگاه محور به فعالیتپرداخت تسهیالت »تسهیالت بانکی، به پیوست دستورالعمل 

 گردد.به منظور اجرای مفاد آن ابالغ می «های فرهنگ، هنر و رسانهشدت آسیب دیده در حوزه

 

 

 

 

 رونوشت:

 استحضار. برایجناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور  -

 استحضار. برایمحترم نهاد ریاست جمهوری جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر و سرپرست  -

 .استحضار برای کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و جمهور رئیس محترم نوبخت، معاون دکتر آقای جناب -

 جهت استحضار. دارایی و اقتصادی امور محترم دژپسند، وزیر دکتر آقای جناب -

 استحضار. برایکشور  محترم فضلی، وزیر رحمانی دکتر آقای جناب -

 .استحضار دولت، برای سخنگوی و جمهور رئیس اجتماعی ارتباطات محترم ربیعی، دستیار دکتر آقای جناب -

 برای اطالع. جمهوری رئیس دفتر رسانیاطالع و ارتباطات محترم معاون، معزی آقای جناب -
 ایران، برای اطالع. کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق محترم شافعی رئیس مهندس آقای جناب -

 ایران، برای اطالع. اصناف اتاق محترم ممبینی رئیس آقای جناب -

 معاونـت اقتصـادی رئیس جمهور برای اطالع و پیگیری. اقتصادی هایسیاست و محترم پایـش معاون باقری، جناب آقای دکتر -

 برای اطالع. جمهورو مدیر کل امور حوزه دفتر رییسمحترم مشاور ، جناب آقای محسن صالحی -
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 بسمه تعالی

به شدت آسیب دیده از  غیردولتی یکسب و کارها ها،پرداخت تسهیالت بنگاه محور به فعالیت»دستورالعمل 

 1911ماه آذر 22کرونا مورخ مدیریتستاد ملیجلسهمصوب –«هنر و رسانههای فرهنگ، کرونا در حوزهویروس

 

 :گرددورالعمل در معانی زیر تعریف میها و عبارات به کار رفته در این دستواژه -1ماده 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :فرهنگوزارت 

 .: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت کار

موضوع ای و رسانهفرهنگی، هنری  هایفعال در حوزه غیردولتی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی :متقاضی

  .باشندمی فرهنگ مجوز از وزارت دارایاین دستورالعمل که  (3)موضوع ماده جداول 

 .سامانه کارا )وزارت کار( سامانه:

 

 باشد:می زیرمراحل اخذ تسهیالت بانکی موضوع این دستورالعمل به شرح فرآیند انجام کار و  -2ماده 

نه نسبت به طراحی فرآیند تعریف شده در این دستورالعمل، در بستر ساما فرهنگبا همکاری وزارت کار وزارت -2-1

( این دستورالعمل، در قالب فایل اکسل 3نماید. لذا اطالعات صاحبان مشاغل موضوع جداول ماده )اقدام می

ملی، استان، شهرستان، شماره موبایل متقاضی، شماره مجوز فعالیت خانوادگی، کدمشتمل بر فیلدهای نام و نام

 ارت کار ارسال خواهد شد.و مبلغ تسهیالت پیشنهادی جهت بارگذاری در سامانه کارا به وز

کلیه متقاضیان جهت اخذ تسهیالت بانکی با مراجعه به سامانه ضمن ثبت نام، اطالعات الزم را براساس  -2-2

ای باشد که متقاضی واجد شرایط حداکثر مبلغ در نظر نمایند. سامانه باید به گونههای مربوطه تکمیل میفرم

رویت و درخواست اخذ تسهیالت خود را ارسال ( 3مبنای جداول ماده ) ربگرفته شده در این دستورالعمل را 

 نماید. 

 باشد. می فرهنگها و اطالعات تخصصی متقاضیان، وزارت مرجع رسیدگی و تائید درخواست -2-3

به بانک عامل  مستقیماً فرهنگتائید وزارت  با واجد شرایط متقاضیان اطالعات در سامانه،تکمیل  به محض -2-4

 د. شونی میمعرف

کلیه مراحل گردش کار پرونده )اعم از تائید یا عدم تائید( توسط پیامک/ ورود به صفحه متقاضی در  تبصره:

 سامانه کارا به متقاضی اعالم خواهد شد. 
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سامانه بطور خودکار براساس فرآیند و ضوابط تعریف شده در این دستورالعمل مبلغ تسهیالت بانکی که  -2-5

شود را از طریق ابزارهای اطالع رسانی از جمله پیامک/ ورود به صفحه متقاضی در می مشمول متقاضی

 سامانه کارا به متقاضی اطالع دهد و متقاضی به بانک عامل معرفی شود. 

در صورت لزوم به منظور تسریع در فرآیند و همچنین اطمینان از صحت اطالعات مربوط به  تبصره:

ای تواند از طریق وب سرویس به سامانه لینک شده و به گونهمی فرهنگ های وزارتمتقاضیان، سامانه

های مربوط به طور خودکار درج گردد و های ذیربط در فرمطراحی شود که اطالعات مندرج در سامانه

 متقاضی صرفاً سایر اطالعات درج نشده را تکمیل نماید.

 

فرهنگی، هنری، های و مشاغل در حوزه کسب و کارها میزان سقف تسهیالت استحقاقی هر یک از فعاالن، -3اده م

ول اجد مندرجاتطبق های متقاضیان اخذ این تسهیالت، شرایط و شاخص ای به همراهسینمایی، مطبوعاتی و رسانه

  باشد.می ذیل «شش»تا « یک»

 

 هاها و مشاغل فرهنگی و سقف تسهیالت استحقاقی آنعناوین فعالیت  -1جدول 

 
 لارقام به میلیون ریا 

 

 استحقاقی هر بنگاه زان تسهیالتمی عنوان ردیف

1 
و  دگانیبرگز و معتبر زیجوا برندگان، مفاخر، ریمشاه) 1اهل قلم رتبه 
 (کتاب یهاجشنواره شایستگان تقدیر

333 

 233 نام شده در سامانه اهل قلم()ثبت 2رتبه  اهل قلم 2

 0333 1رتبه   ناشران 3

 4333 2رتبه  ناشران  4

 1333 3رتبه  ناشران  5

 533 4رتبه ناشران  6
 2333 1رتبه  فروشان کتاب 7

 1333 2رتبه  فروشان کتاب 8

 2333 1ی رتبه هاچاپخانه 9

 1333 2ی رتبه هاچاپخانه 11

 2333 یادب یهاآژانس 11
 2333 کتاب واردکنندگان 12

 1533 کتاب حوزه یهادهندهها و شتاباستارتاپ 13
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 :(1)جدول  هایشرایط و شاخص *

 اهل قلم، شامل نویسندگان، مترجمان، تصویرگران، مصححان و ویراستاران است. -

 شود.تعیین می فرهنگاز سوی وزارت  رتبه ناشران بر مبنای کمیت و کیفیت آثار منتشر شده -

  شود.تعیین می فرهنگوی وزارت از س ،کتاب فروشان بر مبنای میزان فروش فصلی ثبت شده در سامانه خانه کتابرتبه  -

بهینه بودن کیفیت محصوالت و  ها ومتراژ، میزان تولیدات ساالنه، حجم صادرات، تعداد دستگاه مبنای برها رتبه چاپخانه -

 شود.تعیین می فرهنگاز سوی وزارت  ،منظوره بودن چاپخانهچند

از سوی  ،(69 تا 60) ساالنه تیمورد را دهحداقل  وشفر متوسطبر مبنای  ،تیرا مبادله حوزه در فعال یادب یهاآژانس -

 شوند.معرفی می فرهنگوزارت 

 د.نشوتعیین می فرهنگاز سوی وزارت  ،در سال دالر هزار 533 وارداتواردکنندگان کتاب با حداقل  -

 

  هاو سقف تسهیالت استحقاقی آن عترت و قرآن فرهنگی مردمی مؤسساتها و عناوین فعالیت -2 دولج

 
 ارقام به میلیون ریال      

  استحقاقی هر فعالیت میزان تسهیالت عنوان ردیف

 2333 1مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت رتبه  1

 323 مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت فاقد رتبه  2

 63 مدرسان، مربیان و فعاالن قرآنی 3
 

 :(2)جدول  هایشرایط و شاخص*

میزان تولید آثار و ، (شهرستان و استان ملی، سطح) خدمات گستره بر مبنای ن و عترتمؤسسات مردمی فرهنگی قرآرتبه  -

 شود.تعیین می فرهنگاز سوی وزارت  آموزان، سرانه نیروی شاغل و کادر اجراییمحصوالت قرآنی، شمار قرآن

یئت مدیره مؤسسات و اعضای هو  کادر اجرایی مؤسسات مردمیعمومی،  و دولتی های قرآنیکارکنان نهادها و دستگاه -

 ، مشمول دریافت این تسهیالت نخواهند بود.نهادهای مردمی قرآنی
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 هاو سقف تسهیالت استحقاقی آنخدمات حج و زیارت  ها و مشاغلفعالیتعناوین   -9جدول 

 
 ارقام به میلیون ریال                 

 

 هاو سقف تسهیالت استحقاقی آن هنری ها و مشاغلفعالیتعناوین   -4جدول 

 
 میلیون ریال بهارقام                                                                                                                                       

 

 :(4)جدول  هایشرایط و شاخص *

های منظوره، همچنین شمار اعضای گروههای مد و موسسات هنری تکنههای آزاد هنری، خادرجه و رتبه آموزشگاه -

 شود.تعیین می فرهنگهای تجسمی و موسسات هنری شاخص و برتر از سوی وزارت شده هنری، متراژ گالریثبت

اداره های حاکمیتی مراکز و موسسات هنری که با اعتبار و منابع مستقیم دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان -

 های حاکمیتی به اجرا درنهادهای عمومی غیردولتی و دیگر ارگان منابع های هنری که با منابع دولتی،شوند و یا طرحمی

اند، مشمول سال اخیر فاقد فعالیت ثبت شده 2هایی که در طول مراکز و گروه ،ها، موسساتآید و همچنین انجمنمی

 دریافت تسهیالت نخواهند بود.

 

 استحقاقی هر فعالیت میزان تسهیالت عنوان ردیف

 1233 با مقاصد زیارتی خارج از کشور() یارتیدفاتر خدمات ز 1

 233 مدیران کاروان و کارگزاران خدمات زیارتی 2

 استحقاقی هر فعالیت میزان تسهیالت عنوان ردیف

 1533 های تئاترتماشاخانه 1

 1333 شدههای تئاتر ثبتگروه 2

 1333 3تا  1های آزاد هنری درجه آموزشگاه 3

 1553 ها و موسسات تهیه تولید و تکثیر آثار صوتیاستودیوهای صدابرداری و شرکت 4

 1333 عضو( 5عضو و بیشتر از  5)با  های موسیقیگروه 5

 1333 متر( 93متر و باالتر از  93)با متراژ  های تجسمیگالری 6

 1333 3تا  1های مد درجه خانه 7

 1533 3تا  1ها با رتبه شمنظوره در همه گرایهای هنری تکموسسه 8

9 
جسمی، مد و لباس تهای موسیقی، )در حوزه اساتید، هنرمندان و مربیان هنری

 و نمایشی(
323  

 1333 های نمایشیهای سرگرمیکانون 11

3332 های هنری شاخص و برترموسسه 11  

 - جمع
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  هاو سقف تسهیالت استحقاقی آنبصری   - سمعی سینمایی و ها و مشاغلفعالیتعناوین  -5 جدول

 
   ارقام به میلیون ریال

 

 هااقی آنسقف تسهیالت استحق ای  و تبلیغاتی، رسانهمطبوعاتی ها و مشاغلفعالیتعناوین  -6 جدول

 
 ارقام به میلیون ریال

 

 :6جدول  هایشرایط و شاخص *

های خبری و نیز رتبه های آگهی تبلیغات و پایگاهضریب کیفی و نظم در انتشار مطبوعات، ضریب کیفی کانون -

 شود.تعیین می فرهنگهای فرهنگی دیجیتال از سوی وزارت ها و شرکتها و موسسهخبرگزاری

 

 استحقاقی هر فعالیت میزان تسهیالت عنوان ردیف

 3333 سالن سینما 1
 1333 )استودیو و البراتوارها( مراکز پشتیبانی فنی سینمایی 2

 1323 سینماییموسسات  3

 1533 های آزاد سینماییآموزشگاه 4
 3333 کنندگان فیلمتهیه 5
 5333 مؤسسات تولید ابزار و تجهیزات سینمایی 6

7 
گرران، صردابرداران، فیلمبررداران، عکاسران     )تدوین کسب و کارهای سینمایی

 و...(  
2333 

 استحقاقی هر فعالیت میزان تسهیالت عنوان ردیف

 2953 نظم در انتشار %53به باال و  43ها با ضریب کیفی روزنامه 1
 2233 نظم در انتشار %05به باال و  55نامه با ضریب کیفی هفته نامه و دوهفته 2
 2333 نظم در انتشار %53ه باال و ب 03ماهنامه با ضریب کیفی  ماهنامه، دو 3
 1333 نظم در انتشار %55حداقل به باال و  03با ضریب کیفی و سالنامه فصلنامه 4
 933 به باال 53های آگهی و تبلیغاتی با ضریب کیفی کانون 5
 1533 های مطبوعاتیچاپخانه 6
 1533 های توزیعشرکت 7
 1533  2و  1های رتبه خبرگزاری 8
 553 به باال 03های خبری با ضریب کیفی گاهپای 9

 - جمع
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 «جدول پیوست»در  فرهنگها متقاضیانی کمتر از موارد احصا شده از سوی وزارت چنانچه در یکی از گروه -4ده ما

مانده  میلیارد ریال( 17111 برآوردی در سقف)تواند جهت دریافت تسهیالت وجود داشته باشند، وزارت مذکور می

  های دیگر اختصاص دهد.مبلغ را به سایر متقاضیان گروه

 

چنانچه مبلغ درخواستی متقاضی کمتر از مبلغ محاسبه شده توسط سامانه باشد، بطور خودکار بدون توجه به  -5ماده 

 .دهدسوی متقاضی را مبنا قرار می مبلغ محاسبه شده، مبلغ پیشنهادی از

 

نا( از )به استناد دستورالعمل قبلی مصوب ستاد ملی مدیریت کرو اشخاصی که قبل از این دستورالعمل -6ماده 

اند، چنانچه مجدداً درخواست اخذ تسهیالت های آسیب دیده از کرونا استفاده نمودهتسهیالت مربوط به مشاغل و رسته

 نمایند، پرداخت مابه التفاوت مبلغ درخواستی در قالب تسهیالت مطابق این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

 

درصد و  12ای با نرخ سود لب عقد مرابحه عام به صورت یک مرحلهتسهیالت موضوع این دستورالعمل در قا -7 ماده

باشد. همچنین می 1433شود و مشمول تنفس بازپرداخت اقساط تا اول خرداد ماه سال ماهه پرداخت می 24طی اقساط 

در این  گردد. سایر مواردی که در فرآیند اعطای تسهیالتوثایق و تضامین این تسهیالت مطابق جدول زیر تعیین می

های دارای های پرداخت تسهیالت به فعالیتدستورالعمل قید نشده است، مطابق ضوابط درج شده در دستورالعمل

 باشد.شاغلین بیمه شده و فاقد بیمه مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و اصالحات بعدی آن می

 

 

 نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف
سقف مبلغ 

 سفته

 فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک   سفته میلیون ریال 103تا  1

 برابر  1.5
اصل و سود 

 تسهیالت
)سفته به صورت 
الکترونیکی یا 

 فیزیکی(

 میلیون ریال 493تا  103 2
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن 

 )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

 میلیون ریال 1033تا  493 3
ضامن  2ک به تشخیص بانک به همراه سفته فرد متقاضی یا چ

 )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

 میلیون ریال 2333تا  1033 4
ضامن  3سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 

 )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

 میلیون ریال باالتر 2333از  5
 های ضمانت و یا بنا بهارائه تضمین صادره از سوی صندوق

 تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف



7 

 

به منظور حمایت از فعاالن حوزه فرهنگ، هنر و رسانه موضوع این دستورالعمل، تسهیالت بانکی پرداختی  -8 ماده

 مشمول دوره تنفس خواهد بود. 1433دستورالعمل تا اردیبهشت سالموضوع این 

 

ابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیالت به محل تأمین منابع مورد نیاز این دستورالعمل، من -9 ماده

 باشد.کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می
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 های مشمول دریافت تسهیالت در حوزه فرهنگ، هنر و رسانهتعداد مشاغل و فعالیتمبالغ و برآورد  :پیوست

 
 ارقام به میلیون ریال

 رسته کسب و کار و فعالیت ردیف
  النمشموتعداد 

()کسب وکار/ فعال  
 میزان تسهیالت پیشنهادی

 فرهنگی 1

 2.493.333 3355 فرهنگی

 1.345.333 5313 قرآن و عترت

 2.933.333 0533 ارتیحج و ز

501113206 14885 جمع  

 هنری 2
 5.459.253 5653 هنری

 3.320.523 1515 سینمایی

 808140771 9488 جمع

 1.640.253 1149 های خبریمطبوعات، پایگاه ایرسانه 3

 

 

 

 

 

 




