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 09/12/99 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 یشده به حوزه گردشگر نییتع یبانک التیسامانه کارا در خصوص اخذ تسه یستمیمشکالت س یبررس موضوع عنوان

 کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

لغو پروازاا،  بیشیترین آسییب به صینعت گردشیگری وارد شید    در اویل سیا  جاری، حذف سیفراا  کرونا وبا شییو  ویرو   

ت ام داده و به این صینعت خسیارات بسییاری سیتعطیلی مکان اای گردشیگری و مددودیت اای امما  شیده دسیت به د

مجبور بیه تعطیلی بنگیاه خود برخی از فعیالین این حوزه بیه دلییل خسیییارت ایای وارده  بیه ندوی کیه   ه اسیییتکرد  اردو

به ادامه دار بودن   توجه  با  از ظرفیت خود مشغو  به کار شدند   اندکی  با بخشیی ،با تعدیل نیرو دیگر نیزنمودند و برخی  

 مددودیت اای اممالی از سوی دولت این حوزه امچنان با مشکالت اقتصادی روبروست    این بیماری و

ستاد در شانزدامین نشست هیالت به رسته اای اقتصادی به شدت آسیب دیده  دستورالعمل پرداخت تس بر این اسا 

به منظور حمایت از کسیب و کاراای آسییب  99سیتاد اماانگی دولت در اردیبهشیت ماه سیا    132و جلسیه   کرونا  یمل

 معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابالغ گردید  تصویب و توسطدیده،  

با تفکیک بانکی و استانی  و توزیع تسهیالت بر حسب رسته و دستگاه اجرایی در مناطق مختلف  ،طبق این دستورالعمل

بر اسیا  تعداد شیایلین متوسیط سیه مااه   ای که دارای لیسیت بیمه  صیاحبان کسیب و کاراای  شیامل که انجام می گیرد

ندوه دریافت این تسیهیالت ن گردید   تعیی 1399و با شیر  تعهد به قرارداد تا پایان سیا    98آبان، آذر و دی ماه سیا   

تا    که متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمامی می باشید  "قسیمت تسیهیالت کرونا"از طریق ثبت نام در سیامانه کارا 

شده و تسهیالت  معرفی  به بانک مامل    پس از استعالم از دستگاه مربوطهکه  گردیدتعیین ، 1399پایان خرداد ماه سا  

بر اسییا  این دسییتورالعمل تعدادی از فعالین این حوزه موفق به دریافت تسییهیالت کرونایی    فت نمایند خود را دریا

  مشکالت حوزه گردشگری نداشترفع  شدند  لذا مقدار تسهیالت این طرح تاثیری در 

اا   عالیتپرداخت تسهیالت به ف"  ی با موضو دستورالعمل،  12/07/99خ  جلسه سی و نهم موردر   سپس ستاد ملی کرونا

تصیویب "و واحداای کسیب و کاراای بیشیتر آسییب دیده از ویرو  کرونا حوزه گردشیگری بر اسیا  شییوه بنگاه داری 

امر وزارت میراث   این متولی  ،شید  بر اسیا  این دسیتورالعملاز سیوی معاونت اقتصیادی ریاسیت جمهوری ابالغ  نمود و  

 تعیین گردید فرانگی، گردشگری و صنایع دستی 

بررسیی توسیط وزارت گردشیگری و تعیین و   ندوه دریافت تسیهیالت با ثبت نام در سیامانه کارانیز طبق این دسیتورالعمل  

دشیگری از ، با تفکیک حوزه گرامالم فعالین این حوزه به  ان  لیکن بصیورت می گیردسیقف تسیهیالت و معرفی به بانک  

تعاون، کار و رفاه اجتمامی و   سیازماننااماانگی دو  ایجاد شید که با    سیامانه کارادر مشیکالت سییسیتمی   دیگر حوزه

 امکان اخذ این تسهیالت برای فعالین این حوزه میسر نگردید ،  میراث فرانگی و گردشگری

توسط وزارت تعاون، کار  ارائه تسهیالت روستایی و اشتغا  فراگیر   با ادف  1396 سا  درسامانه کارا  الزم به ذکر است، 

شد    مدو به این سیامانه   پس از شییو  ویرو  کرونا، ثبت نام تسیهیالت کرونایی نیز کهشیده بود  و رفاه اجتمامی ایجاد  

اقدام وزه اا(  )قبل از تفکیک حوزه گردشییگری از دیگر حت الدسییتور العمل پرداخت تسییهیاولین افرادی که در ابالغ  
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، سیا  جاری  لذا با تفکیک حوزه گردشیگری از دیگر حوزه اا در آبان ماه   موفق به دریافت وام مذکور شیدند،  کرده بودند

 شد   ایجاد  سامانه   سیستمی در مشکالت

  نیست و در صورتپاسخ گوی مشکالت این سامانه  استان سیازمان میراث فرانگی  فعالین حوزه گردشیگری اظهار دارند: 

  ثامر سیییازمیان میرا این  متولی  نیز اظهیار دارد:    اداره تعیاون، کیار و رفیاه اجتمیامی   بیه اداره کیار ارجیا  می داید  مراجعیه

 می باشد    موضو  با منوان دبیرخانه ناظر بر اینو اداره کار  استفرانگی  

و بامث شیدند حوزه گردشیگری که یکی از کسیب و کاراای بسییار   هتمامی موارد دسیت به دسیت ام داد  دا یا  یمل

 دولت استفاده نماید   حمایت اایآسیب دیده از این ویرو  می باشد نتواند از 

سیا  جاری اقدام ماه    در آبان"  حوزه که اقدام به ثبت نام در این سیامانه نموده ننین شیرح می داد:یکی از فعالین این 

در حالیکه مهلت ثبت سیامانه مواجه شیدیم   در پیغام اتمام مهلت ثبت نام  با  در آیاز  به ثبت نام در سیامانه نمودیم که 

ی مراجعه کردیم که به اداره کار  گردشیگر  به سیازمان  و رفع مشیکل نام تا پایان آذرماه تمدید شیده بود  برای پیگیری

شیییدیم وارد دوندگی باالخره موفق  سیییه ماه  پس از    کردیمنتیجه ای دریافت ن اداره کار نیزمتاسیییفانه از    حواله دادند

کدی تعریف شیده بود که بعد از   در سیامانه کارا  ، برای ثبت نامکرونایی طرح تسیهیالتابتدای در سیامانه کارا شیویم  

 نیز در اسییتان  آن کدویرایش نشیید  با توجه به اینکه   سییامانه مملیاتیاما در این کد تغییر یافت  تسییهیالت  تغییر طرح 

پس از   شییدو ثبت نام انجام   آخر بهمن ماه کد مربوطه تعریف شیید ،پیگیرییک ماه و نیم  پس از  لذا  امکان پذیر نبود  

ت  دریاف  از سییوی بانک ملتاتمام سییقف پرداخت وام پیام   بانک ملت را انتخاب کردیم که  ،دریافت وامبرای   ثبت نامه

  زمانیکه پرداخت تسیهیالت را تایید نمود  این اتفاق برای بانک ملی و صیادرات نیز افتاد و در نهایت بانک پاسیارگاد  شید

ندارند  در  پرداخت تسیهیالتامکان  بانک    ،رسییدن به ماه پایانی سیا  به دلیل کردبه بانک مراجعه کردیم، بانک امالم  

اسیفندماه تمدید شیده اسیت  متاسیفانه تسیهیالتی که برای حمایت از کسیب و کاراای    15حالیکه ارائه تسیهیالت تا  

 " ماندنتیجه  ماه اا دوندگی بی ، پس ازریزی شده برنامهاز سوی دولت گردشگری 

زمان بازپرداخت ایراد   دند،بیان نمواخذ تسیییهیالت بانکی  خصیییوص   دری که فعالین این حوزه یکی دیگر از مشیییکالت

اردیبهشیت ماه سیا    تا  به این صیورت که بر اسیا  امالم بانک اای مامل مهلت تنفس پرداخت وام اسیتتسیهیالت  

وام خود را فردی که اسیفند ماه    با  باشید  شیدهتسیهیالت    موفق به دریافت  آبان ماه اگر فردی دریعنی  می باشید    1400

بایسیتی شیرو  به بازپرداخت وام نماید  یعنی دوره تنفس برای امه متقاضییان به یک در یک زمان  ،  باشیددریافت کرده  

 از لداظ قانونی و مرفی صدیح نمی باشد اندازه نمی باشد که این موضو  

  با منایت به اسیتدر خصیوص جرایم دیرکرد تسیهیالت در زمان تنفس ی که حوزه گردشیگری بیان نمود،  مورد دیگر

، جرایمی برای دوران  خاص  ، به دلیل مدم تنظیم قرارداد برای این تسیهیالتشیدهامالم  %12  این تسیهیالت    اینکه سیود

  التبه دلیل مدم تدوین سیازکار مناسیب منطبق با طرح تسیهی مشیکلاین  الزم به ذکر اسیت  تنفس تعیین می گردد 

 می گردد  طرحاتفاق افتاده است که بامث مدم اجرای صدیح   کرونایی
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خود بصییورت    یداخل  طیبانک بنا به شییرا ار  اای اسییتان بیان نمود:  در این راسییتا نماینده شییورای اماانگی بانک

ی ارائه این کند و با توجه به اینکه دسیتورالعمل واحدی برا  یم  یاطال  رسیاندوران تنفس را دسیتورالعمل به شیعباتش 

لذا   ،اا وظیفه نظارتی ندارد  و با توجه به اینکه شییورای اماانگی بانک  امالم نشییده از سییوی بانک مرکزی تسییهیالت

 ابالغ نماید  ی استاناا به بانک در خصوص این تسهیالت راخاصی تواند دستورالعمل  نمی

شیورای اماانگی بانک اای اسیتان در خصیوص موضیو  تسیهیالت پرداختی به کسیب و کاراای آسییب دیده   امچنین

طی نامه ای به دبیرخانه شیورا امالم نمود: بر اسیا  آمار و اطالمات اخذ شیده  از بانک اای مامل اسیتان، مشیکلی از 

 ت کرونا وجود ندارد سوی بانک اا در خصوص اجرای بخشنامه اای ابالغ شده از ستاد ملی مدیری

 11320  ییکرونا التیاز مدل تسییه  یشییرق جانیاسییتان آذربا امتباربر اسییا  آمار اداره تعاون، کار و رفاه اجتمامی،  

  با توجه به اینکه در کل اسیتان برای جذب شیده اسیتاین امتبار  %37که تاکنون فقط تعیین شیده اسیت  ا یر  اردیلیم

 37در واقع  اسیت، مامل    یبانک اا طرح در دسیت 7878که بت نام شیده اسیت ثطرح   22879 این تسیهیالت  دریافت

 و بقیه بالتکلیف مانده است  استپرداخت شده   ا یر  اردیلیم 4293  درصد از امتبار با

که موید مدم اماانگی و انسیجام متولیان سیوی ار دسیتگاه ذیبر  مطرحگردید  در جلسیه کارگروه شیورا موضیوماتی از 

 امر می باشد   

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و مشکالت:

 جهتنظیر مدم امما  تغییر کد اای ثبت نامی که بامث می گردد متقاضییان ماه اا  مشیکالت سیامانه کارا  ایرادات     1

 نتوانند از این تسهیالت استفاده کنند در نهایت  د و  شونتغییر کد معطل  

  ایرادات سییسیتمی سیامانه کارا، نظیر امالم تکمیل ظرفیت امتبار بانک اا بدون در نظر گرفتن انصیراف اای صیورت  2

 در سامانه سوی متقاضیان از گرفته شده  

تسیهیالت کرونایی شیدااسیت که این اتالف      مددود بودن اختیارات سیازمان اای اسیتانی بامث اتالف وقت متقاضییان3

 وقت بامث شده که حوزه گردشگری نتواند از حمایت اای دولت بهره مند شود 

ین این حوزه و مدم اسیتفاده از حمایت اای    مدم اماانگی بین دسیتگاه اای مربوطه بامث سیردرگمی و نامیدی فعال4

 ابالیی شده است 

 متقاضیان تسهیالت کرونایی   مدم حضور کارشنا  متخصص در سازمان میراث فرانگی و اداره کار جهت راانمایی 5

 تنفس به دلیل روش اای نادرست تعیین شده طرح تسهیالت زمان مدم استفاده صدیح از    6

 به دلیل مدم تنظیم قرارداد مناسب برای استفاده از طرح تسهیالت کرونایی ن تنفس   امما  جرایم در دورا7
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جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

و    99/ 11/ 13مورخ 

06 /12 /99 

بانک اای اسییتان، اداره تعاون، کار و اماانگی    کمیسیییونجلسییه کارگروه کارشییناسییی با حضییور نمایندگان  دو  

اجتمامی، سییازمان میراث فرانگی و گردشییگری، کمیته گردشییگری کمیسیییون کارآفرینی    اتاق تبریز، برخی از  رفاه

طرح و حوزه گردشگری تسهیالت تعیین شده  بانک اای مامل استان برگزار شد  در این دو نشست دالیل مدم استفاده  

ق نظر داشیتند و به دلیل مدم اماانگی و بررسیی شید  حاضیرین این جلسیه در خصیوص مشیکالت دریافت تسیهیالت اتفا

انسیجام الزم تا کنون جلسیه ای نیز برای حل طرح و بررسیی آن از سیوی ایت دسیتگاای تشیکیل نشیده و مشیکالت 

 کماکان وجود دارد  در پایان نشست مقرر گردید، موضو  در جلسه آتی شورا طرح موضو  گردد 

 پیشنهادات 

 وریمیورد نظیر را تیا شیهر  التیکشیور، تسیه  یاز حیوزه گردشیگر  تییکرونیا بیه منظیور حما  تیریمید  یستاد مل   1

  ندینما  دیتمد 1400ماه سا   

در اسر  وقیت کمیتیه ای بیا حضیور نماینیدگان سیازمان مییراث فرانگیی، گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتان،    2

تان و اتیاق بازرگییانی، جهیت بررسییی اداره تعیاون، کییار و رفیاه اجتمییامی اسیتان، شییورای امیاانگی بانییک ایای اسیی

مشکالت سامانه کارا تشیکیل گیردد و سیازمان مربوطیه پیشینهادات خیود را بیه وزارتخانیه ایای مربوطیه ارائیه و تیا 

 حصو  نتیجه پیگیری نماید 

وزارت تعییاون، کییار و رفییاه اجتمییامی و سییازمان میییراث فرانگییی، گردشییگری و صیینایع دسییتی کشییور اختیییارات   3

 هت رفع مشکالت متقاضیان تسهیالت به سازمان اای استانی تفویض نمایند الزم را ج

  سییازمان میییراث فرانگییی و اداره کییار اسییتان، کارشیینا  متخصصییی امییراه بییا یییک جانشییین جهییت راانمییایی 4

 متقاضیان در نظر بگیرند 

العمل   سرپرسییتان شییعب بانییک اییای مامییل اسییتان جهییت حمایییت از کسییب و کاراییای آسیییب دیییده دسییتور5

مناسییبی جهییت اسییتفاده از تیینفس و مییدم اممییا  جریمییه در دوران تیینفس متقاضیییان تسییهیالت کرونییایی را 

 تدوین و به شعبات خود ابالغ نمایند 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ستاد ملی مدیریت کرونا؛  56و  16،39مصوبات اقتصادی جلسه    1

 رسته اای اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا؛  دستورالعمل و شیوه نامه تسهیالت به 2

  دسیتورالعمل پرداخت تسیهیالت به فعالیت اا و واحداای کسیب و کاراای بیشیتر آسییب دیده از ویرو  کرونا حوزه  3

 گردشگری بر اسا  شیوه بنگاه داری

 یرخانه شورای استان؛   خطاب به دبکمیسیون کارآفرینی، گردشگری و   02/11/99مورخ  1012/99  نامه شماره 4

 شورای اماانگی بانک اای استان خطاب به دبیرخانه شورای استان؛ 16/11/99ب مورخ   -ای481  نامه شماره 5

 دبیرخانه خطاب به سازمان میراث فرانگی و گردشگری استان   06/12/99مورخ  1179/99  نامه شماره 6

 


