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(سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها) 

روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور                                                                   آنـــی

موضوع: ابالغ مصوبات ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ستاد ملی کرونا در خصوص  بسته های حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیب دیده 

سالم علیکم

          احترامـاً، پس از پـیگیری های مجدانه اتاق اصناف ایران و مکاتبات و مذاکرات متعدد پیرامون 

بهره مندی هرچه بیشتر واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا از حـمایت ها و مـعافیت ها،  به آگاهی 

می رساند، بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در بخش های مالیاتی، 

بیمه ای، بانکی و سایر حمایت ها مربوط به سال ۱۴۰۰ در  هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا 

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تصویب گردید که به پیوست نامه شماره ۲۸۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ریاست جمهوری و 

جزئیات بسته حمایتی موصوف جهت  بهره برداری و اطالع رسانی به اتحادیه ها و واحدهای صنفی تابعه 

ارسال می شود. 

مهلت ثبت نام پرداخت تسهیالت بانکی ویژه کسب و کارهای آسیب دیده تا شهریور سال جاری تمدید 

شده است. لذا انتظار می رود به منظور استفاده از فرصت هماهنگ شده، دستور فرمائید اطالعات 

متقاضیان واحد های صنفی برای اخذ تسهیالت بانکی را در چارچوب دستورالعملی که با همکاری وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تنظیم بوده و هفته آتی ارسال خواهد شد جمع آوری و به مراجع 

ذیربط ارسال فرمایند. 

شایان ذکر است بسته حمایتی مصوب شده بخشی از پیشنهادات اعالمی اتاق اصناف ایران از ستاد ملی 

کرونا بوده و پیگیری برای اخذ مصوبات سایر موارد در دستور کار این اتاق قرار دارد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری  جهت استحضار و تشکر. مورد امتنان و انتظار است دستور فرمایند تصویب 

ما بقی پیشنهادات ارسالی این اتاق نیز با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
جناب آقای دکتر مفتح قائم مقام محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی  جهت استحضار.

جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  جهت استحضار و دستور همکاری الزم.
جناب آقای معتمد وزیری سرپرست محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت   جهت استحضار .

جناب آقای مجتبایی  دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران  جهت اطالع.
جناب آقای سقایی معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی  جهت اطالع و پیگیری.

اقدام کننده : خانم صالحی












