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 بسمه تعالی

 

تر بیشبیمه نشده  وکاردهای کسبـواحها و تـفعالیبه  التیت تسهـپرداخ دستورالعمل»

 «کرونا روسیاز و دهیدبیآس

 

از دستگاه  فعالیتدارای مجوز کسب و کارهای فعاالن اقتصادی و حفظ اشتغال  و با هدف کمک

تامین سازمان  نزد ایبیمه هپروندو فاقد  اندبر اثر شیوع بیماری کرونا آسیب بیشتری دیده که اجرایی مربوطه

به  التیپرداخت تسه دستورالعملو بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باشند، میاجتماعی 

کارگروه  91/3/9311در جلسه مورخ  کرونا روسیاز و دهید بیآسوکار بیمه نشده بیشتر واحدهای کسب

 :مورد تایید قرار گرفتبه شرح زیر مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 

 روند:اصطالحات و تعاریف زیر در معانی مشروح ذیل به کار می دستورالعملدر این  -1ماده 

)موضوع ابالغیه شماره  کرونا اقتصادی ناشی از شیوع ویروسکارگروه مقابله با پیامدهای  کارگروه:

 دبیر محترم هیات دولت( 1/91/9315مورخ  919151/13931

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت:

زارت و ،یدستعیصنا وی گردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دستگاه بخشی:

، وزارت آموزش وزارت کشور ی،وزارت راه و شهرساز ،یورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، و پرورش

 )سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان بهزیستی کشور (

 موسسات اعتباری منتخب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانها و بانک موسسه اعتباری:

شده  نییتع هایدر رسته د،یتول ایمجوز کسب و  یفعال دارا یو حقوق یقیاشخاص حق واحد کسب و کار:

ـ مورخ 13931/ت9733بر اساس مصوبه شماره  ها موضوع ابالغیه )اصالحیه رسته رانیوز اتیه 99/9/9311ه

 معاونت اقتصادی رئیس جمهور( 39/1/9311مورخ  17739و ابالغیه شماره  3/1/11مورخ  1751شماره 
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ه ب سامانه کارا متعلق به وزارت که کلیه مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه سامانه:

طح های عامل در سانکهای ذیربط و بسازی شده و دسترسی کلیه دستگاهصورت الکترونیکی در آن پیاده

 گردد.ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می

 (1) ماده بینی شدهاز محل منابع پیشمنابع الزم برای اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل،  -2 ماده

 11/م1315 شماره هیابالغ موضوعدیده وکار بیشتر آسیبدستورالعمل پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب

ای هذیل رسته برای واحدهای کسب و کارگردد و تأمین می جمهور سییر یاقتصاد معاونت 3/1/9311 مورخ

 لویتیابد. او، اختصاص میباشندای لیست بیمهیا  فاقد کد کارگاهی سازمان تامین اجتماعی ومصوب که 

این  (3)ماده  (3)دستگاه بخشی که امکان تامین اطالعات موضوع بند  اختصاص این منابع، براساس پیشنهاد

 خواهد بود. ،دستورالعمل را داشته باشند

الم آن به و اع مسئولیت تایید متقاضیان مشمول دریافت تسهیالت این دستورالعمل با شرایط زیر -3ماده 

 مربوطه است:  بخشیبر عهده دستگاه  وزارت،

 د.نباش بخشیدارای مجوز فعالیت از دستگاه  .9

 ،روناکمدیریت بیماری ستاد ملی  که بر اساس مصوبات، مگر آنباشندفعال  جاریگذشته و  سال در .1

 .ها متوقف شده باشدفعالیت آن

 شده، زروهو ب ثبت همربوط بخشیهای دستگاه اعم از کارکن و یا کارفرما در سامانه شاغلیناطالعات  .3

ا ب کسب و کار و شاغلین یادشده به صورت پویا قابل رهگیری باشد و امکان احراز آنالین فعالیت

 وجود داشته باشد. از سوی وزارت  هاسامانه این ارجاع به 

 نماید.عدم رعایت هر یک از بندهای فوق، امکان پرداخت تسهیالت به متقاضی را سلب می تبصره:

 است:رعایت موارد زیر به موظف  بخشیدستگاه  -4ماده 

شناسایی و اعالم دقیق مشخصات فعالین کسب و کار مربوط به حوزه خود )کارفرمایی و خویش  .9

فرمایی( به انضمام کد ملی کارفرما و شاغلین آن کسب و کار و اعالم به وزارت جهت ثبت و پایش 

 ؛در سامانه کارا
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افراد شناسایی شده متقاضی دریافت وکار مناسب و دقیق برای احراز هویت واقعی تعیین ساز .1

  ؛تسهیالت

یاتی عمل بخشینامه مشترک فیمابین وزارت و هر یک از دستگاه های اقدامات فوق در قالب تفاهم تبصره:

 گردد.می

بیمه  هفاقد پروند فرماییواحدهای کسب و کار در قالب کارفرمایی و یا خویش به پرداخت تسهیالت -5ماده 

ایت با رع و بخشیبندی اعالمی دستگاه براساس اولویت ،های مصوبدر رسته اجتماعی تامیننزد سازمان 

 شود:تعیین می زیرشرح ه ، بشاغلفرد به ازاء هر ، (3)ماده  (3)این دستورالعمل به ویژه بند  (9و  3) مواد

 ؛( میلیون ریال77شصت )اشتغال  خویش فرما یا خوداشخاص حقیقی برای  .9

ا به کارفرمصرفا کارکن وجود ندارد، -برای واحدهای کسب و کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما .1

 ( میلیون ریال؛77شصت )مبلغ 

به ازاء هر شاغل د، داروجود کارکن -که امکان اثبات رابطه کارفرماواحدهای کسب و کاری برای  .3

 ( میلیون ریال؛57) هشتاد

 باشد:به شرح زیر میاز سوی موسسه اعتباری موضوع این تصویب نامه پرداختی شرایط تسهیالت  -6ماده 

 درصد 91 سود نرخ .9

 9311حداکثر زمان پرداخت تا پایان تیرماه سال  .1

 9311 ماهاز ابتدای آبان و ماه 19 (تنفس دوره احتساب با) التیتسه بازپرداخت مدت .3
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 :ین تسهیالت به شرح جدول زیر استوثایق مربوط به ا -7ماده 

 د.اشباعتباری مجاز می فیزیکی، از سوی موسسهدریافت سفته به صورت الکترونیکی یا : تبصره

در صورتی که تسهیالت گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر اقدام ننماید و یا با  -8ماده 

و یا دستگاه بخشی، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه نماید، به مدت دو تشخیص وزارت 

نامه، اعتبارات اسنادی و ...( محروم شده و موظف سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی )تسهیالت، ضمانت

درصد جریمه  7 درصد )نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و 95، شامل درصد 19به بازپرداخت منابع با نرخ 

 .است

 مواد و 39/79/9311مورخ  کرونا یماریب تیریمد یمل ستاد شانزدهم جلسهمصوبه  (1)رعایت بند  -9ماده 

دیده از کرونا وکار بیشتر آسیبدستورالعمل پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب (97الی  91و  1، 9)

 اصالحات بعدی آن و و جمهور سییری اقتصاد معاونت 3/1/9311 مورخ 11/م1315 شماره هیابالغموضوع 

 باشد.برای این دستور العمل نیز صادق می ،دستورالعمل مذکورنامه اجرایی شیوه

 باشد.تبصره تنظیم و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می (3)ماده و  (1)این دستور العمل در 

 سقف مبلغ سفته نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف

  سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک  میلیون ریال 977تا  9

برابر اصل و  9.1

 سود تسهیالت

 میلیون ریال 957تا  977 1

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا یک همراه 

 کارمند(

 میلیون ریال 9777تا  957 3

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا  1همراه 

 کارمند(

9 
میلیون  1777تا  9777

 ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا  3همراه 

 کارمند(

1 
میلیون ریال  1777از 

 باالتر

سوی صندوق های  ارائه تضمین صادره از

ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق 

 متعارف


