
   

 

  
           

 
   

  
  

 

         

        
                    

 
     

                                                                                                                       

    

         
        

   
     

      
       

    

 

            
     
                    

            

  

                
                     

    

 

          

    

   

    

 

  

          

     

        

 

Date: 07/28/2020 

 ثداوح یاھ امو – تحدهمتالایاکوچکوارکوبکسیادصتقاتییرمد رگھب

16486#و 16485#افرنیلیکا ھالمیعا
 )CA-00319: عھاجف( 

 یندم یامآرنا :ھثدحا

 ردا ھمادا و 2020 یم 26: قوعو

 ;سلآنج سل واالمدآ :یانریفلکا یھا ناتسرھش رد
 اونتور وسسالانیستاا،کالر اانتس متئو، سن ،مکیاخو سن و،کسسیانفر سن نو،اردینبر سن ورنج،ا رن،کا،ستکو نتراکو : یانریفلکا ھتسویپ یھا نتاسرھش و

 : شنکیلیپا کردن پر لتمھ
 2021 ،چارم 17:یادصقتابیسآ 2020 ،رمباسپت 16: یکفیزی سیبآ

 ؟دشامیب دجومو ھجعافیاھماوعھ نوچ

،تاکرادت ،اھ دیوجوم ،کالما لماش ،ھثداح رثا رب تراجت ھب قلعتم هدید بیآس ایھ ییاراد ینیزگیاج ای ریمعت ایرب اھ تراجت ھب اھ امو – یکیزیف تراجت ھعجاف ایھ امو • 
 جداو نیچنمھ هریغ و یصوصخ یاھ هاگنشاد ،اھاسیلک ،اھ ھیریخ لثم یعافتنا ریغ ایھ نامزاس ،یصوصخ د.نتسھ طیارش دجاو هزادنا رھ ھب اھ تراجت ت.ازیھجت و تالآ نیاشم
 .دتنسھ طایرش
،ریورپ زیبآ ھب طبترم کچوک ایھ تراجت ،کچوک زیرواکش ایھ ینواعت ،کچوک ایھ تراجت ھب کمک ایرب شدرگ رد ھیامرای سھ امو – دیاصتقا بیآس ھعجاف ایھ امو • 
 ایرب اھ ماو نیا ت.یسن ققحت لباق ھعجاف یمقتمس ھجیتن ناونع ھب و دننکیم هدروآرب ار دوخ مزال و دیاع یلام تادھعت هزادنا رھ رد یعافتنا ریغ ایھ نامزاس نیرت یصوصخ و
 .اند هشد ھفترگ رظن رد ھعاجف ودبھب هرود ھب کمک
اھ لیبموتا لماش ،هدید بیسآ یصخای شھ ییاراد و کالما ینیزگیاج ای ریمعت ایرب نانینش هراجا ای ھناخ ناگدنراد ایرب اھ امو – یگناخ ھعجاف ایھ امو • 

 ؟ تسیچ یراعتبا تامازلا

 • .ندشاب ھشتاد یارب لوقب لابق راعتبا ھچریخات ایدب ناضیاقمت – SBA رابتعا ھخچیرات
 • .دنھد نانش ار اھ امو ھیلک تخادرپزاب یایانوت ایدب ناضیاقمت – تخادپرباز
داشب دوجوم ھک یتقو ھقیثو ناونع ھب ار کالما ت.اس زاین رالد الیاب ایھ امو یمامت و رالد الیاب یکیزیف تافلت ایھ امو ایرب ھقیثو – SBA 25.000 EIDL 25.000 ھقوثی • 

 ھیدد هعدو ار تسا ودوجم ھآنچ ھک کندمی زملم ار امش اما ،دنکیمن المعا ھقیثو دمع ایرب ار یماو SBA.ردامید رب

 ؟دستنھھگونچاھهرھخ برن

 یضاقتمھکدھیدمصخیتش SBA یتقو تیسن ریگید ایج رد دوجوم رابتعا ایراد یضاقتم رھ ت.اس رگید ایج رد دوجوم رابتعا ایراد یضاقتم رھ ھب ھتبس هرھب ایھ خرن ،نوناق قبط
 رداد ودخیابزیابیاربھئاراتلیابق ھدمید صیشخت SBA ھک،یضاقمت کی.رداند ودخھعاجفیابزیابھبھئارایارب،یلتودرغی ابعمن زانفترگضرقتلیابقایرگدی ابعمن اییفاکھایمرس
 ت:اس ریز حرھ شب ھعجاف نیا ایرب باسنم هرھب ایھ خرن ت.اس تباث ماو طیارای شرب هرھب ایھ خرن ت.سا دوجوم رابتعا ایراد رگید ایھاج رد ھک دویشم یقلت نیا رب

تسا ودوجم رگدی یاج رد راعتبا تسنی ودوجم رگدی یاج رد یراتبعا چھی موا عوانا

 %2.500  %1.250 یگناخ ایھ امو

 %6.000  %3.000 یتراجت ایھ امو

 %2.750  %2.750  یعافانت ریغ ایھ نامزاس

 دیاصتقا بیسآ ایھ امو

تسا ودوجم رگدی یاج رد راعتبا تسنی ودوجم رگدی یاج رد یراتبعا چھی  موا عوانا

تسنی ودوجم %3.000  کچوک زیرواکش ایھ ینواعت و لغامش

تسنی ودوجم %2.750  یعاتفنا ریغ یاھ نامزاس
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Date: 07/28/2020 

 ؟تساھگونچاھماوطایرش

 غلبم SBA .کند یم دودحم ھلاس 7 دتمرثکداحیرابرا گریدیااھجردودوجمراعتبایرادالغاشمنوناق نیا،تروصرھردد.نکیمبیوصتلاس 30 ات رثکادح ار امو طیارش نوناق نیا
 کند یممیظنت دهنیرگماو ھر تخادپرباز یینااوتسساا بر ار وطھبمر دیسررسوطاسقاتاخردپ

؟ است چقدر وام مقدار محدوده

 .کندمی وددمحیمسجتاراسخرایسوتازھیتج،تآالنشیام،اھیودوجم،کالمایزینگایجایرمیعتیاربردال 2.000.000 اتار ریاجت ایھماونوناق – ریاجت ایھ امو
 .ودشرتشبیھعاجفهشدنھمیبهشد اییدتتافلتزانداومیتنماوراقدم،رکثادحنایساسارب
 رادقم د.نکیم دودحم تاس هداتفا قافتا ھعجاف طوست ھک دیاصتقا ایھ بیآس شھاک ایرب رالد 2.000.000 ھب ار اھ EIDL نوناق –) EIDL( دیاصتقا بیآس ھعجاف ایھ امو
 و اھداھن یارب اھنت EIDL توناعم .ندکمی وددحم یرادا ماو دح ات اھدوبھب رگید و تراجت رتمک لالتخا ھمیب ،دویشم ھتخانش SBA طسوت ھک دیاصتقا بیسآ ھب امو رھ یعقاو

 تساهشد صشخم )SBA(هدحمتتاالیاکچوکتراجتتریدیمطسوتھک،ندکننمیاتیلتودرغی ابعمنزاودخیدوھببیاربداننوتمینھکیانسک،شدامیب ودوجماھآنناباحص
 تکرش و تراجت ھب ھعجاف ایھ امو یمامت ھب و یلام شیالاپ و شھاک ،یداصتقا ،یکیزیف بیسآ بیکرت ھب ریاجت ایھ امو ایرب رالد 2.000.000 ینوناق دح- یراجت امو فقس
 د.نکیشوپ شمچرالد 000.0002. ینوناق دح زا ھک دراد ار رایتخا نیا SBA ،شدابلاغتشایلصا منبع تراتجکیرگا.ودشمی لامعاھعاجفرھیارباھآنھستابویاھ
 رب .دنکیم دودحم یصخش ییاراد ینیزگیاج ای ریمعت ایرب رالد 40.000 و کالما ینیزگیاج ای ریمعت ایرب رالد 200.000 ھب ار ھناخ ایھ امو SBA نانیوق – ھناخ یاھ ماو

 د.ور ششتبی ھعاجف هدشن ھمبی هدش اییدت تافلت زا نداومیتن ماو رادقم ،رثکادح نیا سااس

• 

• 

• 

• 

 ؟دراددوجومات وافرید ایرن بدوط بایرشدجار ودیایھتدیدوحمھچ

. 
 د،شو الماع رگزب ایھ امو لابق رد دیاب ھک ھمیب زا لصاح دمآرد ھنوگ رھ د.نتسھ طیارش دجاو هدنش ناربج ھعجاف تافلت تروص نیا ریغ رد ای هدنش ھمیب اھنت – هشدن ھمیب تافلت
 ،دوش لامعا گرزب ایھ امو لابق رد ھنابلطواد ھمیب دمآرد ھنوگ رھ ،لاح نیا اب د.ھدیمن شھاک ار امو تفایرد تیحالص و داشبیمن دوجوم ھعجاف تاریمعت ھنیزھ نیمات ایرب

 د.ھدیم شھاک ار امو تیحالص
 ییاراد د.وشهدافستایراتج فااھد یاربرگم،دستننی طایرشداجوھابشمیاھیایرادویریحفتھلیقنلایسو،ااھمیاپوھ،یصشخ یاھقایق،طسومت یاھھانخ – ازجم یرغکالما
 .تاس دوحدم رهیغ وانشیارھستخا،یساز وطھحم ایرب لغامب .دستنھ طیراشدجوا اھنآیدلکرمعشارز دح در طفق اھنویکسلکو ھقیتعلثمییاھ
 یلبق ایھ امو رد رطخل/یس ھمیب ھک تاس یناگدنریگ امو لماش نیا د.ناشب طیارش دجاو دنناوتیمن دنا هدرکن تیاعر ار SBA ایھ امویلقب طایرشھکیانضیاقمت – قابطنا مدع

SBA د.نا هدرکن تیاعر ار 

• 

• 

• 

 ھعاجف ماو کی ودش صشخم ات دننک یسررب ، دکنن یم ارهدا ار یگرید کمک مھنابر ای نھیھز کمک نھوگھر ھینایب نیا ناونع تحت ھک ییاھنامزاس ای اھسناژآ اب دیاب امو انیضاتقم :تھنک
SBA رداذگبدانومیت اھآن تیحالصرد یریاثتھچهشد اییدت. 

 ؟دراد دجوی وکمک ھجدبو شھاک زیاسھھ بمینز رد یاآ

 یاھ لامث .شیداب طایرش داجو ،کندمی تظفامح هدنیآ ایھ بیآس لباقم رد ار امش ایھ ییاراد ھک زیاھسب جراخم شوشپ تھج رد یفاضا غلابم ایرب دیناوتیم امش ،دوش دییات امش امو رمف رگا
کامال ھب یمسج تراسخ لک زا دصرد 20 زا تاس نکمم اما ، تاس بوصم امو غلبم رب هوالع امو جھو شھاک د.ناشبیم هریغ و اھ پمپ ،ییایرد ایھدس ،هدنراد ھگن ایھراوید لماش زیاھسب

 زیاھسب بھ وطبمر تحایضتوتسینمزال.ندکنزواجتھناخماویابر الرد 200.000 رثکادح زا تاس هدش دییأت SBA طوست ھک یصخش کالما و ھمان هراجا دوبھب ھلمج زا ، تالغتمس و 
 .دوب اھدوخ ازین دروم امو شیزافا زا لبق شھاک یاھرایعم از SBA ھیدیایت.ودشلاسراتساورخداباھ نھیھزدورآبرواھ

 ؟تسادجومو جددم یمال نیامتیاری بکمکاآی

SBAدرادن رگید ایج دوجوم رابتعا )1( یضاقتم ھک یتقو ،دکن ھیصفت هرابود ار تسا هشد تااثب هشد طضب قھی وث کی طوست ھک ار یبلق یاھ امو زا یخشب ای ھ یکل دنوات یم، • 
3 50  کند رمیعت ار بسیآ رداد رظن رد )( و ) راتخاش سزرا رتیشب ای % ای یایراد شزرا رشتبی ای صدرد تسا دهش لمحتم عھجفا برابر در یھجوت لباق تراسخ (2) ( 40

،کالما ینیزگیاج ای ریمعت ایرب امو رادقم ات ،تازیھجت و تالآ نیاشم ،تالغتمس و کالما رد امو ای دوجوم ایھ امو ددجم یلام نیمات ایرب دناوتیم تراجت نابحاص – اھ تراجت • 
 شنداب طایرش داجو تازھیتج و تآال نشیام
 • .دناشب طیارد شجاو ینیزگیاج ای کالما ریمعت ایرب ماو رادقم ات ، ھناخ یاھ امو ای دوجوم ایھ امو ددجم یلام نیمات ایرب دنناوتیم ھناخ نابحاص – اھ ھناخ

 ؟مکن ناکم قلنھم بمین تصمرگادشدھاخو ھچ

 ناکم لقن ھب ای ھقالع رگا ھ.نابلطواد ریغ ای دینکیم ناکم لقن دیراد ھنابلطواد امش ھک دراد نیا ھب یگتبس ناکم لقن امو رادقم .دینک هدافتاس ناکم لقن ایرب SBA ھعجاف امو زا دیناوتیم امش
 .دھد ھائراامشھبامشصاخطایرشصوصخردیرتشیبتازییجدانومیت SBA هداینمن، ریداد

 ؟دراد دوجا وھ مای وارھ بمت بیامازلا اِیآ

 قھ یوث ای دهید بیسآ اھآن ییاراد ھک یانگرندیگ امو نون،اق قبط .دینک ظفح را نآ و دیروآ تسبد بسان تم مھیب ھک دھاوخب امش زا تسا نکمم SBA ، سناژآو هندریگ امورھزاتطافح ای بر
ینشدن مھیبشارز )2 ھعجاف امو لک )1 زا رتکم لیس مھ یب ششوپ ھک دراد ازین SBA.دنرادھگنارنآودهکر یاریخر لیس مھیبدی لیسرطخ ژهیوھقطنمرداھنآ  د با،تسا تھفگر ارقر
 دشاب ودوجم ھمیب رکثادح )3 ایلواما

 /https://disasterloanassistance.sba.gov رد ار اھ رمف و دکنن تفایرد ھعجاف ھک بمک ایری بفاضا تاعالطا ،دکنن تا ثبر دوخ تساوخرد نالیآن تروص ھد باننومیت ناضیاقمت
(800) هراما شب SBA یانپشتیب کزمر اب SBA ھعجافھبکمکاھ بطابرردرتت بیشاعالطابکس یارد باننومیت ننیچمھناضیاقمت د.کنن دولاند  سرآد ھبای رندگیبسامت 659-2955

disastercustomerservice@sba.gov ھب ایدبهشد لمیکتیاھمرف.رندگیبسامت (800) 8339-877 هرامش اب انندومیت تندسھ اوشن تسخ ای اوشنان ھک یادرفا .ندسترفب لمیای 
 :وندشلاسرا یرزسدرآ

U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155 
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