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رؤسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور

موضوع : برخی مصوبات دولت در خصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران

سالم علیکم

      احتراماً، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۳۶۲۷۸ مورخ ۹۹/۹/۲ و شماره ۱۳۶۲۷۰ مورخ ۹۹/۹/۲ 

دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با موضوع اجرای مصوبات چهل و پنجمین جلسه 

ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۹/۱ جهت اطالع رسانی به کلیه اتحادیه ها و افراد صنفی زیرمجموعه 

ارسال می گردد. 

شایان ذکر است مصوبات اعالم شده طی نامه فوق، برخی از موارد ارائه شده با عنوان بسته های حمایتی 

پیشنهادی از سوی اتاق اصناف ایران بوده که امید است با انجام پیگیری های الزم شاهد تصویب و اجرای 

موارد بیشتری در راستای حمایت از اصناف باشیم. 

رونوشت :
جناب آقای دین پرست دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور  بازگشت به نامه های فوق االشاره جهت استحضار.

جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم امور اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی و دبیر هیأت  مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار  جهت استحضار و لطفا دستور اصالح سامانه G4B در خصوص بند ۷ مصوبه صدرالذکر با موضوع مبنی بر عدم نیاز و استعالم اشخاص 

حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیتهای مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ و نیز تمدید اعتبار پروانه های کسب خاتمه یافته لغایت ۹۹/۱۱/۱
جناب آقای دکتر ذوالفقاری معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا  جهت استحضار
جناب آقای معتمد وزیری سرپرست محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران  جهت استحضار. و لطفا دستور اصالح سامانه ایرانیان اصناف در 

خصوص بند ۷ مصوبه صدرالذکر با موضوع مبنی بر عدم نیاز و استعالم اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیتهای مستقیم تا پایان سال 
۱۳۹۹ و نیز تمدید اعتبار پروانه های کسب خاتمه یافته لغایت ۹۹/۱۱/۱

اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران  جهت استحضار.
جناب آقای کرمی رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی  جهت اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای فخریان رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  جهت اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای محمودیان رئیس محترم اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته  جهت اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای ابریشمی رئیس محترم اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته  جهت اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای کالنتری طالقانی رئیس محترم اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی  جهت اطالع و اقدام 

الزم 
اعضاء محترم کمیته مدیریت بیماری کرونا اتاق اصناف ایران  جهت اطالع


