راهنمای ثبت درخواست تسهیالت کم بهره ،صندوق کارآفرینی امید
معاونت مطبوعاتی ویژه صاحبان امتیاز روزنامه ،فصلنامه ،دوفصلنامه ،سالنامه

خواهشمند است پس از مطالعه راهنمای دریافت تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در سامانه ،نسبت به ثبت نام و ارسال درخواست
خود اقدام نمایید.
برای ثبت درخواست به نکات ذیل توجه فرمایید.
 -1طبق فراخوان های پیشین ،تنها صاحبان امتیاز روزنامه ،فصلنامه ،دو فصلنامه و سالنامه در مرحله نخست امکان ثبت
درخواست را خواهند داشت ،دیگر رسانه ها در مراحل بعدی واجد شرایط دریافت تسهیالت کم بهره خواهند بود ،بدیهی
است در صورت ثبت نام ،درخواست این عزیزان در سامانه بررسی نخواهد شد.
 -2متقاضیان میبایست در هنگام ثبت درخواست ،نام رسانه را در فیلد «عنوان طرح» قراردهند و پس از انتخاب گزینه
«صندوق کارآفرینی امید» در قسمت «بانک» ،برای رسته گزینه ی «رسانه و تولید محتوای دیجیتال» و در منو
کشویی زیر شاخه «روزنامه ،فصلنامه ،دوفصلنامه ،و سالنامه» را انتخاب نمایند.
 -3کاربرگ مربوط به رسانه ها از صفحه اصلی سامانه و از مسیر اطالعات /مدارک مورد نیاز /کاربرگ معاونت
مطبوعاتی/روزنامه ،فصلنامه  ....بارگیری و پس از خوداظهاری امتیازات درج شده را در بخش پیوست طرح بارگذاری
نمایند.
 -4اسنادی که در کاربرگ به آن خوداظهاری شده ،می باید در بخش پیوست طرح بارگذاری شود ،به طور مثال چنانچه
به ازای افراد تحت پوشش بیمه ،امتیازی به رسانه تعلق می گیرد ،فهرست بیمه در صفحه پیوست طرح بارگذاری شود.
 -5بارگذاری مدارک هویتی در بخش اطالعات متقاضی/پیوست مدارک متقاضی ،ضروری است.
 -6بارگذاری تصویر مجوز رسانه در بخش اطالعات تکمیلی  /الصاق پروانه فعالیت (پروانه انتشار) ضروریست.
 -7بارگذاری طرح توجیهی شامل صورت مالی رسانه ،تجهیزات ،ظرفیت های اشتغال ،میزان خسارت های احتمالی وارده
در بحران بیماری کرونا ،نحوه هزینه کرد تسهیالت درخواستی و  ....در بخش پیوست طرح ضروریست.
 -8پرکردن بخش های مربوط به اطالعات تکمیلی ضروریست.
الزم به ذکر است در هر مرحله متقاضیان می توانند با ورود به صفحه شخصی خود ،از بخش گردش طرح وضعیت
درخواست را مشاهده و در صورت لزوم نسبت به رفع نواقص اعالم شده توسط کارشناسان اقدام نمایند.

