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ارسال 
پیامک به 
متقاضیان

متقاضی
دستگاه اجرایی 

(شهرستان)
بانک 

(استان) سامانه کارا
بانک 

(شهرستان)

بهاقدامپیامکازدریافتپس.1
.نمایدمیسامانهدرنامثبت

وشناساییمدارکبارگذاری.2
فعالیتمجوزهای

وطرحاطالعاتنمودنوارد.3
درخواستیتسهیالتمیزان

دستگاهبهدرخواستارسال.4
اجرای

شدهوارداطالعاتبررسی.1
اتاطالعتاییدومتقاضیتوسط

شدهواردمدارکو
تجهمتقاضیملیکدتایید.2

براساستسهیالتازاستفاده
دستگاهازدریافتیاطالعات

بخشیهای
واطالعاتثبتدسترسی.3

اجراییدستگاهبهطرحارسال
متقاضیبه

درخواستبررسی.1
متقاضی

فعالیتهایمجوزبررسی.2
متقاضی

اهبنگبودنفعالتایید.3
اقتصادی

شدنمتضررتایید.4
کروناویروسازمتقاضی

یمتقاضدرخواستتایید.5
عاملمؤسساتبهارسالو

هایدرخواستبررسی.1
دستگاهازشدهدریافت
اجرایی

تاهلیتاییدوبررسی.2
متقاضی

تاییدوبررسی.3
فعالیتمجوزهای

الزمهایاستعالماخذ.4
پروندهارسالوتایید.5

شعببهمتقاضی
لتشکیجهتشهرستانی

پرونده

پروندهتشکلبهاقدام.1
ووثیقهلیستچکارائه.2

جهتالزممجوزهای
تسهیالتدریافت

بهتسهیالتپرداخت.3
متقاضی



ارسال 
پیامک به 
متقاضیان

ثبت  
اطالعات 
متقاضی

ارسال به دستگاه 
اجرایی

(بخشی)
(شهرستان)

ر
د

تایید

ر
د

ارسال به 
(استان)بانک

پرداخت 
تسهیالت

دتایی

دآغاز فراین

بررسی 
مجوز ثبت 
نام  توسط 

سامانه 

بررسی 
دستگاه 
اجرایی

(شهرستان)

پایان

پایان

روناگردش کار سامانه تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از  ک

ارسال به 
بانک 

(شهرستان)

دتایی

دتایی



ه از کروناراهنمای ثبت نام در سامانه تسهیالت بنگاه های به شدت آسیب دید



انه در قسمت جستجو گر برنامه گوگل کروم آدرس سایت سام
.را وارد و جستجو نمایید kara.mcls.giv.irکارا

کرونا پس از ورود به سایت سامانه کارا بر روی گزینه تسهیالت
.کلیک کرده تا وارد صفحه ثبت نام سامانه مذکور شوید



د صفحه در این قسمت بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده تا وار
.ثبت نام شوید



وسامانهدرنامثبتازقبل
اطالعاتنمودنوارد

وقوانیناستخواهشمند
تسهیالتبهمربوطمقررات

مطالعهدقتبهراکرونا
نمایید



اطالعاتنمودنواردهنگامدر
دقتباراهاقسمتتمامی

ازبرخیزیرانماییدوارد
کدبراساسکاربریاطالعات

ازسامانه،درشدهواردملی
اجتماعیتأمینسامانهطریق

.شودمیدریافت
یاجتماعتامینکدکارگاه،کد

.باشدمیکارگاه

برایعبوررمزقسمتایندر
مطابقراسامانهبهورود
بهوواردشدهذکرنمونه
.بسپاریدخاطر



یملکدبهتوجهباقسمتاین
لذاشودمیتکمیلشدهوارد
بهورودونامثبتازپس

ایندرمندرجاطالعاتسامانه
بررسیدقتبهراقسمت
.نمایید



اطالعاتقسمتایندر
تکمیلراشدهخواسته

گزینهسپسونموده
لمسراادامهوذخیره
.نمایید



تأمینسیستمدراگر
دکباکارگاهچنداجتماعی

داشتهمتفاوتاییبیمه
هرکدقسمتایندرباشید
مجزاصورتبهراکارگاه
اطالعاتونمودهانتخاب
.دنماییواردراآنبهمربوط
گزینهرویبرسپس

اهکارگتسهیالتدرخواست
.نماییدکلیک

شدهدههمشارقم4قسمتایندر
شعبهبهمربوطچپسمتدر

دراهکارگپروندهکهاجتماعیتأمین
سمترقم10وبودهداردقرارآن

درکارگاهکدبهمربوطراست
.باشدمیاجتماعیتأمینسازمان



رابخشایندرشدهخواستهاطالعات
نماییدواردومطالعهدقتبه

محلشهریغیروشهریناحیه
بهکارگاهگیریقراریاواجرا

.شودانتخابدرستی

املشاطالعاتمابقیکارگاه،قرارگیریناحیهبهتوجهبا
وعنبهتوجهبا)آبادیودهستانشهر،بخش،شهرستان،

.شودتکمیلدقتبه(شهریغیرناحیه

.شودمشخصفعالیتنوعبهتوجهباکارگاهفعالیتبخش

هبغیرمرزیومرزیموقیعتکارگاهقرارگیریمحلبهتوجهبا
شودانتخابدرستی

نماییدواردراکارگاهدقیقپستیکدواجرامحلتلفن



انکب:مؤسساتازیکیبایستمیکهشودمیفعالپیشنهادیعاملمؤسساتکارگاهاطالعاتنمودنواردازپس
بانککارگران،اهرفبانکایران،ملیبانکشهر،بانکسپه،بانکتجارت،بانکسینا،بنکملت،بانکایرانیان،حکمت
.نماییدانتخابرامللغیربانکیاعتباریمؤسسهوپارسیانبانکانصار،بانکایران،صادرات

کناردرشود،میدادهنمایشاجرامحلشهرستاندرموجودهایشعبهنظرموردبانکانتخابازپس
ارایشعبهطرحبررسیرونددرتسهیلجهتشودمیمشاهدهصفدرهایدرخواستمیزانشعبههر

داردبررسیدستدرکمتریطرحکهنماییدانتخاب

شنماینظرموردشعبهمشخصاتشعبهانتخابازپس
شودمیداده



دنماییواردراجوازدقیقتاریخباهمراهآناطالعاتایدکردهکسبمجوزکهصورتیدر



شودانتخابخیرگزینهاستنشدهدریافتمجوزکهصورتیدر



وطهمرباجراییدستگاهبهارسالوتسهیالتدریافتجهتنظرموردگاهکارکدقسمتایندر
گرددمشخص



واطالعاتتمامیثبتازپس
جهتتسهیالتدرخواستارسال
عاملمؤسسهاگربررسی

جهتکافیاعتبارپیشنهادی
اشدبنداشتهراتسهیالتپرداخت

.شدخواهیدمواجهپیغاماینبا
اطالعاتقسمتبهصورتایندر

بانکوکردهمراجعهکارگاه
ارمدنظرشعبهیاوپیشنهادی

.دهیدتغییر



دریابیدتوانیدمیقسمتایناز
داردقرارمرحلهکدامدرشمادرخواست

واجراییهایدستگاهازپیگیریجهتراکداین
بسپاریدخاطربهعاملمؤسسات



ر جهت مشاهده وضعیت درخواست تسهیالت و گردش پرونده ب
روی این گزینه کلیک نمایید



کارفرماملیکدقسمتایندر
هب(سامانهدرشدهثبتملیکد)

راشدهتعریفعبوررمزهمراه
هگزینرویبرسپسونمودهوارد
.نماییدکلیکورود



توسط متقاضی( اعتراض)نحوه ثبت تیکت 



رودوازپسمتقاضیصورتیکهدر
واجهمپیغاماینباکاربریپنلبه

نهگزیرویبربایستمیگردید
واردتاکردهکلکیدارماعتراض
.شوداعتراضاتثبتصفحه



ثبتصفحهبهورودازپس
ردکارگاهکدقسمتدرتیکت

شناساییشماکدکهصورتی
افتیلیستدرگزینهبودنشده
تقسمدروکردهانتخابرانشد

وملیکدکارگاه،کدتوضیحات
همراهبهموبایلشماره

.نمودهواردراکاملتوضیحات
تلیسیاومجوزتصویرسپس
ونمودهبارگذاریراافرادبیمه

.فرماییدارسالراتیکت
شماکارگاهکدکهصورتیدر

ضربدرباولیشددادهنمایش
،بودگردیدهمشخصرنگقرمز
ونمودهانتخابرامربوطهکد

همانندرامراحلمابقی
.دهیدانجامفوقتوضیحات



آموزش نحوه ساخت کاربر دستگاه های اجرایی



امانه در قسمت جستجو گر برنامه گوگل کروم آدرس سایت س
.را وارد و جستجو نمایید kara.mcls.giv.irکارا

ت پس از ورود به سایت سامانه کارا بر روی گزینه تسهیال
.شویدکرونا کلیک کرده تا وارد صفحه ثبت نام سامانه مذکور



ز قسمت پس از ورود به صفحه تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از ویروس کرونا، جهت ورود به پنل کاربری ا-
ثبت نام گزینه سامانه اعالم نظر را انتخاب نمایید/ورود



جهت ورود به سامانه کد ملی و رمز ورود را وارد 
نموده و بر روی دکمه ورود کلیک نمایید 



صفحه اصلی پنل کارشناسی مشخص کننده
اطالعات کارشناس و سطح دسترسی ایشان در 

.سامانه مذکور می باشد



:مدیریت متقاضی
ل از این پنل می توان با وارد نمودن کد ملی و یا شماره موبای-

.متقاضی، رم ورود متقاضی به سامانه را دریافت نمایی
نای اگر اطالعات متقاضی در این صفحه نمایش داده نشد به مع-

.عدم ثبت نام متقاضی در سامانه می باشد



:مدیریت کارشناس ها
:ساخت کارشناس جدید* 
:اطالعات مورد نیاز جهت ساخت کارشناس عبارت است از-
کد ملی کارشناس مورد نظر. 1
نام و نام خانوادگی. 2
شماره موبایل کاربر. 3
شماره تماس مستقیم. 4
ی پس از وارد نمودن اطالعات فوق می بایست سطح دسترس-

. را مشخص نمود.... و ( شهرستان/استان)کارشناس مورد نظر 



وع در این بخش سطح دسترسی هر کارشناس با توجه به ن-
.درخواست و کاربری کارشناس مشخص می شود



یف پس از ثبت و بررسی تمام قسمت ها بر روی گزینه تعر-
کارشناس جدید کلیک نمایید



:مدیریت کارشناس ها
:جستجو کارشناس•
از این قسمت می توان کارشناس های موجود در سامانه را -

.جستجو نمود



:اطالعات کارگاه ها
:جستجو•
از این قسمت می توان درخواست کارگاه ها را بررسی و -

.مشاهده نمود



پنل اعالم نظر کاربر دستگاه اجرایی


