
 

 
 

برای ارائه تسهیالت به کسب و کارهایی انجام می شود که صاحبان آن سرمایه کافی برای راه ثبت نام وام در سامانه کارا 

اندازی طرح خود را ندارند. سامانه کارا در حال حاضر زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند. این  

های مختلف است به کسب و  از طریق ارائه تسهیالت ویژه که شامل وام  kara.mcls.gov.ir اینترنتیسامانه به آدرس 

کند تا بتوانند طرح های خود را عملی کنند. اما قبل از هر چیز باید از شرایط وام سایت کارا و نحوه دریافت  کارها کمک می

  .وام کارا مطلع باشید

لف برای توسعه سیاست اشتغال و بازار کار کشور قدم بزرگی در راستای پیشرفت کشور  سامانه کارا با ارائه تسهیالت مخت

برداشته است. اگر در ارتباط با نحوه گرفتن وام از طریق این سامانه را نمی دانید، در این مقاله ضمن معرفی این سامانه، 

  .کارا، ارائه خواهیم کردتوضیحات کاملی در مورد نحوه ثبت نام در سامانه کارا و شرایط وام سایت 

  

 سامانه کارا چیست؟
های دولت برای حمایت از مشاغل خانگی روستایی و خود اشتغالی است که زیر نظر وزارت سامانه کارا یکی از طرح 

د  و کار خوهای توجیهی کسب  تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند و در آن افراد متقاضی می توانند با ارائه طرح 

 .گذاری در رسته و حرفه خود اقدام نمایندگذاران جهت سرمایهبرای جذب سرمایه  

هدف از ایجاد سامانه کارا حمایت از کارفرمایان است. فعالیت این سامانه به اینطور است که موقعیت را برای افرادی که  

رای طرح در اختیار ندارند فراهم کرده است.  عالقه مند به راه اندازی کسب و کار می باشند، اما سرمایه کامل را برای اج 

 .به این شکل که متقاضیان با ثبت نام و تکمیل اطالعات خود در این سامانه اقدام به دریافت وام می کنند

صورت آنالین است و افراد متقاضی می توانند با ورود به سایت کارا مشخصات و   نام وام در سامانه کارا را به ثبت

  4صورت فردی و گروهی است و سود تسهیالت حداقل  را ثبت نمایند. ارائه تسهیالت در این سامانه به اطالعات خود 

 .درصد برآورد شده است   10و حداکثر  درصد 

های مختلف مانند ها شامل گروه های مختلف جامعه است. این بخشای برای کمک به گروه های ویژهاین سامانه شامل بخش

های ، اشتغال جویان روستایی و شهری، افراد فاقد بیمه، متقاضی وزارت فرهنگ و ارشاد، بنگاهداوطلبان خویش فرما 

شود. این سامانه همچنین برای جوانان شرایط اشتغال فراگیر و رسمی، متقاضی گردشگری، متقاضی وزارت ورزش می

 .ییان داردای بر اشتغال زایی روستا جامع را فراهم کرده است و در کنار آن نگاه ویژه



 

 
 

 

 اطالعیه 

مطالعه دقیق قوانین و مقررات سامانه کارا از الزامات اصلی ثبت نام در سامانه است. عدم آگاهی از قوانین، مقررات و  

 .بخشنامه ها و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم آگاهی برعهده شخص متقاضی می باشد

  

است. به این ترتیب، برای کارآفرینان برای دریافت وام می توانند به صورت  از خدمات مهم سامانه کارا، اشتغال روستایی 

توانند از خدمات دولتی استفاده کنند. با ورود به  آنالین اقدام نمایند. عالوه بر این افرادی که در روستاها ساکن هستند نیز می

د نظر برای راه اندازی یک کسب وکار در داخل های مورتوانید از سرمایهسامانه کارا و ارائه یک ایده کار آفرینی، می

روستا بهره مند شوید. برای آشنایی بیشتر با نحوه ثبت نام وام در سامانه کارا، در ادامه مراحل اسم نویسی را ارائه خواهیم 

  .کرد

  



 

 
 

 راهنمای ثبت نام وام در سامانه کارا 
کارآفرین شدن و صرفه جویی در زمان طراحی شده است، اما   همانگونه که اشاره شهد این سامانه برای کمک به افراد برای

ابتدا باید برنامه ای برای ارائه کارآفرینی خود داشته باشید. بنابراین اگر می خواهید سرمایه اولیه ای برای شروع به کار  

 .سایت کارا مطلع شویدآنالین بدون مراجعه به ادارات کسب کنید، می توانید به این سایت مراجعه کرده و از شرایط وام  

ابتدا باید از طریق پورتال شخصی خود وارد سامانه شوید. همچنین برای پیگیری پیشرفت  ، برای ثبت نام وام در سامانه کارا

های ارائه خواهید برای استفاده از فرصتطرح خود باید وارد سامانه شوید و از آنجا اقدامات الزم را انجام دهید. اگر می 

 .انه کارا دسترسی پیدا کنید، مراحل زیر را دنبال کنیدشده به سام
 .شده و مطابق تصویر زیر روی گزینه ورود کلیک کنید https://kara.mcls.gov.ir ابتدا وارد وب سایت 

 

 .در این مرحله باید مانند تصویر زیر مشخصات مورد نیاز را وارد کرده و روی گزینه ورود کلیک کنید

  



 

 
 

 

توانید از خدمات مختلف آن اید و هم اکنون می وزارت کار شده  kara.mcls.gov.ir احل قبل، وارد سامانهپس از انجام مر

 .استفاده کنید

 .در مرحله بعد روی سه خط گوشه سمت راست باالی صفحه کلیک کنید

 .پس از انجام مرحله قبل در صفحه نمایش داده شده بر روی گزینه ورود متقاضی کلیک کنید
 .روی گزینه ثبت نام کلیک کنید تا مراحل ثبت نام طی شودحال 



 

 
 

 

  

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، در صفحه ورود به سیستم کارا، با تعهد نامه موافقت کرده، وارد مرحله 

 .بعدی ثبت نام شده و از خدمات این سامانه و وام کارا بهره مند شوید



 

 
 

 

  

رخواستی مانند نام و نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد، نام پدر و ... را به صورت صحیح وارد  در مرحله بعد اطالعات د

 .کرده و برای بهره مندی از خدمات رایگان و دریافت وام کارا این سامانه، ثبت نام را تکمیل نمایید

  



 

 
 

 

می شود. وارد شده و سپس گزینه “ذخیره و   پس از ثبت نام، صفحه جدیدی با اطالعات اولیه مانند نام و نام خانوادگی باز

 .ادامه” را انتخاب کنید



 

 
 

 

  

در مرحله بعد، پس از به روز رسانی اطالعات شما، باید اطالعات تکمیلی خود را وارد کرده و گزینه "ذخیره و ادامه" را 

 .انتخاب کنید

 .درا به منظور بارگزاری مدارک انتخاب نمای “ذخیره و ادامه” در آخر گزینه



 

 
 

 

  

پس از انجام تمام مراحل باال، باید طرح خود و همچنین اطالعاتی در مورد طرح خود از جمله نام کسب و کار اصلی، 

استان و غیره وارد کنید. در صورت نیاز به تغییر اطالعات موجود در بخش ثبت نام می توانید آن را در گزینه “اطالعات 

در قسمت بانک باید اطالعات مربوط به بانک مورد نظر را وارد کرده و قسمت های  پایه” اصالح کنید. الزم به ذکر است  

 .اطالعات مالی، اشتغال، مجوزها و سایر موارد را به ترتیب پر کرده و گزینه ثبت طرح را انتخاب نمایید

  

 .راهنمای ثبت نام در سامانه کارا بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  پی دی افبرای دانلود  

  

 شرایط وام سایت کارا 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/973343_orig.pdf


 

 
 

ثبت نام وام در سامانه کارا در قالب دو گروه »مزایای اشتغال فراگیر« و »خدمات اشتغال روستایی و عشایری« طراحی 

 .شده است 
هره مندی از تسهیالت اشتغال دارند، باید ضوابط و شرایط اعالم شده در سامانه را  افرادی که قصد ثبت نام وام اداره کار و ب 

رعایت کنند و توسط دستگاه اجرایی مرتبط با طرح اشتغال، کمیته فنی و موسسه عامل پرداخت کننده تایید شوند.با توجه به  

سامانه مراجعه کنند و با این فرض، اگرچه های غیراز اشتغال به تجربیات گذشته ممکن است بسیاری از افراد با انگیزه

تالش شده تا به موسسات با کمترین بوروکراسی تسهیالت پرداخت شود، اما در شرایط وام سایت کارا در شناسایی واجدین 

 .شودشرایط سخت گیری می 

باشد، در مرحله  های هدف را در طرح توجیهی خود داشته در صورتی که متقاضی دو شرط رسته های در اولویت و حوزه

بعد باید »صالحیت« متقاضی از نظر میزان تسلط فرد از کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود بررسی شود.  

های اولویت دار«، »منطقه جغرافیایی هدف  های »رستهارزیابی افراد برای بهره برداری از تسهیالت بر اساس شاخص 

 .راه اندازی طرح اشتغال« استکسب و کار« و »شایستگی و اهلیت برای 

شود. در  ها لحاظ میهای اولویت دار ارائه شود، طرح برای تایید صالحیتدر صورتی که طرح متقاضی در قالب رسته

عین حال با توجه به اینکه اولویت اجرای طرح، اشتغال مناطق روستایی و عشایری است، امکان اجرای طرح کسب و کار  

 .شود نظر با توافق دستگاه اجرایی مربوطه و کمیته فنی در استان بررسی میمتقاضی در مناطق مورد 

در صورتی که متقاضی دو شرط اولویت در طرح توجیهی اشتغال خود و منطقه مورد نظر طرح را داشته باشد، در مرحله  

لب طرح توجیهی آن؛ بعد، بررسی »اهلیت« متقاضی ضروری است، یعنی میزان تسلط فرد بر کسب و کار پیشنهادی در قا 

های اشتغال باید مبتنی بر مشارکت جمعی باشد، بنابراین برای استفاده از تسهیالت  عالوه بر این، از آنجایی که اکثر طرح

 .اشتغال و دارا بودن شرایط وام سایت کارا متقاضی باید توانایی کارفرما شدن و مدیریت کسب و کار را داشته باشد



 

 
 

 

 .روی لینک کلیک کنید وام ودیعه مسکن دانشجوییجهت اطالع از 

  

 مقدار وام سامانه کارا چقدر است؟ 
شده است، میزان منابع ذیل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال تنظیم   1399اجرایی که در سال مطابق با دستورالعمل 

میلیارد تومان طرح تصویب و   18000میلیارد تومان می باشد، که به میزان  18000پایدار در مناطق روستایی و عشایری 

 .به بانک ها معرفی گردید

دیده از کرونا نمود که  و کارهای آسیب   انه کارا اقدام به پرداخت تسهیالت به کسب عالوه بر این از زمان شیوع کرونا، سام

برای طی کردن فرایند دریافت وام از این سامانه، باید ابتدا صاحبان کسب و کار اطالعات خود را برای کارشناسان  

 .ندمجموعه کارا ارسال کنند و بعد از بررسی می توانند برای دریافت وام اقدام نمای

  

https://irantahsil.org/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 . بر روی لینک کلیک نمایید ویی دانشگاه آزادثبت نام وام دانشج برای اطالع از نحوه 

  

 میزان بازپرداخت وام سامانه کارا چقدر است؟  

افرادی که برای دریافت وام از سامانه کارا اقدام می کنند، باید قبل از هر چیز نرخ سود تسهیالت را در نظر بگیرند. نرخ  

 :باشدسود تسهیالت سامانه کارا به شرح زیر می 

  

 اطالعیه 

  ۱۸ در صورتی که روند اجرای طرح شما با اطالعات داده شده مغایرت داشته باشد، نرخ سود به  مدنظر داشته باشید  

 .درصد افزایش می یابد

  

 در سامانه کارا به چه رسته شغلی وام تعلق خواهد گرفت؟

 :باشندشرح زیر می  نمایند به نام وام سامانه کارا اقدام های شغلی که می توانند برای ثبت رسته  

 پوشاک •
 قطعات خودرو •
 خشکبار  •
 صنایع دستی •
 (فرآورده های دامی )گوشت، طیور  •
 صنایع تبدیلی، فرش دستبافت •
 گردشگری •
 زنبورداری  •
 گیاهان دارویی  •
 خدمات بسته بندی  •
 تولید محصوالت گلخانه ای  •
 شیالت و آبزیان •
 خدمات سالمت و گردشگری سالمت  •
 سنگ های قیمتی •
 گری مواد معدنی  ریخته •
 خدمات فنی و مهندسی  •
 مبلمان و مصنوعات چوبی  •
 و رشته های دیگر  •

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 

 
 

  

 اولویت پرداخت وام در سامانه کارا با کدام طرح است؟

سامانه کارا برای رسته های متفاوت اولویت های مختلفی در نظر گرفته که با این اولویت بندی بر اساس شرایط استان تعیین 

زستان دارای ظرقیت بسیار باالیی در حوزه احداث مراکز درمانی و بیمارستانی است، بنابراین  می شود. جهت مثال خو

نسبت به بقیه طرح های استان اولویت دارد. بنابراین می توان گفت اولویت پرداخت وام در سامانه کارا به رسته شغلی و  

 .شرایط هر استان برای دریافت تسهیالت بستگی دارد

 

 . بر روی لینک کلیک کنید دانشجویی علمی کاربردینام وام ثبت اطالع از شرایط و نحوهبرای 

  

 اخبار مرتبط با سامانه کارا 

 فرصت یک هفته ای متقضیان وام کرونا برای ثبت نام

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


 

 
 

باتوجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا در سراسر کشور زمان درخواست تسهیالت کرونایی جدید را تا آخر ماه آذر تمدید کرده  

 .توانند ظرف یک هفته درخواست وام خود را در سامانه کارا ثبت کنند متقاضیان میاست، 
به گزارش ایسنا، پیش از این پرداخت تسهیالت کرونایی جدید در مرحله دوم با رویکرد بنگاه محور آغاز شده بود و بر این  

ن در این بخش از دریافت وام کرونای  حوزه گردشگری، حمل و نقل، فرهنگ، هنر و ورزش و جوانا  ۴اساس، بنگاه ها در 

 .جدید حمایت شده اند

 شرایط بنگاه ها برای دریافت تسهیالت حمایتی سامانه کارا

بنگاههایی مشمول دریافت تسهیالت قرار می گیرند که از سال گذشته تاکنون فعال بوده ونیروهای کار خود را تعدیل نکرده  

استفاده نکرده باشند پس از تایید اطالعات از سوی   بیمه بیکاری کارگران آنها از  باشند به نحوی که شاغل بیمه شده داشته و

 .تامین اجتماعی، از سوی ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیالت حمایتی انتخاب و معرفی خواهند شد  هایداده

خواهد کرد ولی اگر ارتباط بیمه بنگاههایی که کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی داشته باشد این تسهیالت را دریافت 

 .شامل دریافت تسهیالت حمایتی نمی شوند ای با تامین اجتماعی نداشته باشد

  

 خالصه مطلب

جهت توسعه سیاست اشتغال و بازار کار کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه  ثبت نام وام در سامانه کارا 

اندازی یک کسب و کار جدید، بلکه برای توسعه اشتغال و کسب و کار نیز در نظر شد. این تسهیالت نه تنها برای اراه 

گرفته شده است.جزئیات تسهیالت اشتغال فراگیر و تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری در قالب دستورالعمل و آیین نامه  

 .ارائه شده است kara.mcls.gov.ir  در سامانه

 kara. mcls. gov. ir سامانه کارا توسط سامانه کارا وزارت کار ابتدا باید به سایتبرای ثبت نام برای دریافت تسهیالت  
مراجعه کنید و از طریق پورتال شخصی خود وارد شوید و مراحل ذکر شده در مقاله باال را دنبال کنید. سامانه کارا در دو  

ت خود را ارائه می کند. ارزیابی افراد گروه »مزایای اشتغال فراگیر« و »خدمات اشتغال روستایی و عشایری« تسهیال

برای دریافت تسهیالت بر اساس »رسته اولویت«، »منطقه جغرافیایی هدف کسب و کار« و »اهلیت متقاضی تسهیالت«  

چنانچه پس از مطالعه این مقاله سوال یا ابهامی در مورد ثبت نام وام در سامانه کارا دارید، می توانید با مشاوران و   .است

شناسان مجرب ایران تحصیل تماس بگیرید. همچنین می توانید برای ما پیشنهادات خود را در قسمت نظرات، با ما در  کار

  .میان بگذارید

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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