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 بسمه تعالی

 

 «دستورالعمل پرداخت تسهیالت بنگاه محور به تاالرهای پذیرایی»

 0011تیر ماه  -کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مصوب 

 

  گردد:ها و عبارات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی ذیل تعریف میواژه -0ماده 

 ی(های تابعه استانوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان) ایران مرکز امور اصناف و بازرگاناندستگاه بخشی:  -

 وزارت کار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -

 متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده مجوز فعالیت تاالر پذیرایی از مراجع قانونی   -

 سامانه: سامانه کارا )وزارت کار( -

 اتاق: اتاق اصناف ایران 

 قاضی / اتحادیه شهرستان: اتاق و اتحادیه صنفی شهرستان محل صدور پروانه کسب متاتاق

 

 فرآیند کار و مراحل اخذ تسهیالت بانکی موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است: -2ماده 

به طراحی فرآیند تعریف شده در این دستورالعمل، در نسبت  و اتاق دستگاه بخشیوزارت کار با همکاری  -2-1

ام نلذا اطالعات دارندگان تاالرهای پذیرایی در قالب فایل اکسل مشتمل بر فیلدهای  نماید.بستر سامانه اقدام می

مبلغ  و شماره و تاریخ مجوز فعالیت، و موبایل متقاضی ملی، استان، شهرستان، شماره تلفن شمارهو نام خانوادگی، 

 تسهیالت پیشنهادی برای درج در سامانه به وزارت کار ارسال خواهد شد.

ای ه، اطالعات الزم را بر اساس فرمنامثبتضمن  ،ضیان اخذ تسهیالت بانکی با مراجعه به سامانهمتقا -2-2

خواهد  1011متقاضیان مشمول این دستورالعمل تا پایان شهریور ماه  نامثبتمهلت مجاز  نمایند.مربوطه تکمیل می

 بود.

صناف شهر و بعد اتاق ا توسط اتحادیه صنفی هرمرجع بررسی، تائید تقاضا و اطالعات متقاضیان در ابتدا  -2-3

 باشد.شهرستان و استان مربوطه می شهرستان و نهایتاً تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت

اتحادیه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازدید مجدد از تاالر متقاضی اقدام و مساحت سالن  -0تبصره 

طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در پرونده متقاضی نگهداری  و فضای باز مفید و غیرمفید را بررسی و

 نموده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی تأیید و یا اصالح نماید.
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خشی دستگاه بهای ، سامانهمتقاضیبه منظور تسریع در فرآیند و همچنین اطمینان از صحت اطالعات  -2تبصره 

های به طور خودکار در فرم مزبورهای اطالعات سامانه شود تابه سامانه لینک تواند از طریق وب سرویس می

 و متقاضی اطالعات درج نشده را تکمیل نماید. شودمربوطه درج 

رسانی نظیر پیامک یا درج در های اطالعمراحل گردش پرونده اعم از تائید یا عدم تایید، از روش -3تبصره 

 وی اعالم خواهد شد. صفحه متقاضی در سامانه کارا به

 

 باشد:می جدول زیر دارندگان تاالرهای پذیرایی مطابقمبلغ تسهیالت استحقاقی  -3ماده 

 مساحت تاالر پذیرایی

 )فضای سالن( 

 مساحت تاالر پذیرایی

 )باغ تاالر(

سقف مبلغ تسهیالت 

 )میلیون ریال(

 1011 مترمربع 011گروه  یک: مساحت برای تا  مترمربع 211گروه یک: مساحت برای تا 

 0111 مترمربع 1111تا  011گروه دو: مساحت برای بازه  مترمربع 011تا  211گروه دو: مساحت برای بازه 

 0011 و بیشتر مترمربع 1111برای بازه  گروه سه: مساحت و بیشتر مترمربع 011برای بازه  گروه سه: مساحت
 

 باشد.یکی از این دو  مالک محاسبه می یا باغ تاالر صرفاً سالن و خصوص فضای در -0تبصره 

صره   شده مذکور در گروه      چنانچه مبلغ  -5تب سقف تعیین  ضی کمتر از میزان  ستی متقا یل بندی جدول ذدرخوا

 مبلغ پیشنهادی از سوی متقاضی در چارچوب مساحت تاالر مبنا خواهد بود.( باشد 3ماده )

 

)به استناد دستورالعمل قبلی( از تسهیالت مشاغل و      اشخاصی که قبل از ابالغ این دستورالعمل   در مورد  -0ماده 

 التفاوتهماباخذ تسهیالت نمایند، پرداخت  تقاضایاند، چنانچه مجدداً دیده از کرونا استفاده نمودههای آسیب رسته 

 مجاز است.این دستورالعمل مفاد درخواستی در قالب  تسهیالت

 

 20درصد و اقساط    12ای با نرخ تسهیالت این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله    -5ماده 

شود. مدت سه ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیالت پس از اخذ آن، تنفس محاسبه       ماهه پرداخت می

مطابق جدول زیر است و مواردی ماه خواهد بود. وثایق تسهیالت  22و اِعمال خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط 

های های پرداخت تسهیالت به فعالیت که در اعطای تسهیالت در این دستورالعمل قید نشده، مطابق دستورالعمل    

 دارای شاغلین بیمه شده و فاقد بیمه مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و اصالحات بعدی آن خواهد بود.
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یص در موعد مقرر اقدام ننماید و یا با تشختسهیالت  گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیالت کهدرصورتی -6ماده 

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

محروم شده و موظف به بازپرداخت  (، اعتبارات اسنادی و ...نامهضمانت، )تسهیالتدریافت هرگونه خدمات بانکی 

 .درصد جریمه است ۶و ( نرخ مصوب شورای پول و اعتبار)درصد  1۸درصد، شامل  20منابع با نرخ 

 

ی بانکی از جمله بده تسهیالتمتعارف در  هایمحدودیتموضوع این دستورالعمل از  تسهیالتپرداخت  -7ماده  

ای ههای برگشتی متقاضیان و ذینفعان، مستثنی است و مشمول محدودیتغیرجاری متقاضی و ذینفعان و چک

شود. طلبکاران دولتی یا عنوان مستثنیات دین تلقی می مکرر قانون صدور چک نبوده و به (0)مقرر در ماده 

 .را نخواهند داشت تسهیالتهای اجرایی اجازه برداشت و توقیف این خصوصی و دستگاه

 

. است 1011های عامل تا پایان آبان ماه مهلت پرداخت تسهیالت موضوع این دستورالعمل توسط بانک -8ماده 

 منابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیالت این دستورالعمل نیزع مالی مورد نیاز محل تأمین مناب

 باشد.دیده از کرونا میوکارهای به شدت آسیببه کسب

 

ط است تابع ضوابط و شرای یالت در این دستورالعمل قید نشدهکلیه مواردی که در فرایند اعطای تسه -9ماده 

 ی مدیریت بیماری کرونا و اصالحات بعدی آن خواهد بود.دستورالعمل اصلی ابالغی از سوی ستاد مل

 سفتهسقف مبلغ  نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف

 سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک میلیون ریال 1۶1تا  1

 برابر  1.0
 اصل و سود تسهیالت
)سفته الکترونیکی یا 

 فیزیکی(

 میلیون ریال 0۸1تا  1۶1 2
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 
 همراه یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

 میلیون ریال 1۶11تا  0۸1 3
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 2همراه 

 میلیون ریال 2111تا  1۶11 0
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 3همراه 

 میلیون ریال باالتر 2111از  0
های ضمانت و صندوقارائه تضمین صادره از سوی 

 یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف


