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 عادی

 بسمه تعالی

 

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب آقای شریعتمداری

  تجارت و معدن صنعت، محترم وزیر   رزم حسینی آقای جناب

 گردشگریوزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و     جناب آقای مونسان

 کشور محترم وزیر  فضلی رحمانی دکترآقای  جناب

 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی  دکتر صالحیجناب آقای 

 جوانان و ورزش محترم وزیر  فر سلطانی دکتر آقای جناب

 جهاد کشاورزی محترم وزیر   خاوازی دکتر آقای جناب

 راه و شهرسازی محترم وزیر  مهندس اسالمی آقای جناب

 تماعیمدیرعامل محترم سازمان تأمین اج  جناب آقای دکتر ساالری

 

 سالم علیکم،

ستاد ملی مدیریت کرونا و تصمیمات کارگروه مقابله با  15/09/1399وهفتم مورخ با عنایت به مصوبه جلسه چهل

استمهال حق بیمه سهم کارفرمایی وکارهای مشمول فهرست مشاغل و کسب»پیامدهای اقتصادی کرونا به پیوست 

گردد. خواهشمند است مراتب به کلیه فعاالن اقتصادی و ذینفعان مربوطه ابالغ می «1399برای دو ماهه آذر و دی ماه 

شایان ذکر است این حمایت صرفاً مشمول مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی رسانی و اعالم گردد. اطالع

 باشد.می
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 رونوشت: 

 استحضار. برایجناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور  -

 استحضار. برایدفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری محترم جناب آقای دکتر واعظی، رئیس  -

 .استحضار برای کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و جمهور رئیس محترم نوبخت، معاون دکتر آقای جناب -

 استحضار. برای دارایی و اقتصادی امور محترم دژپسند، وزیر دکتر آقای جناب -

 .استحضار برایجناب آقای دکتر همتی، رئیس کل محترم بانک مرکزی  -

 .استحضار دولت، برای سخنگوی و جمهور رئیس اجتماعی ارتباطات محترم ربیعی، دستیار دکتر آقای جناب -

 ایران، برای اطالع. کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق محترم شافعی رئیس مهندس آقای جناب -

 جناب آقای عبدالهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران، برای اطالع. -

 ایران، برای اطالع. اصناف اتاق محترم ممبینی رئیس آقای جناب -

 .اطالعی رئیس جمهور برای معاونـت اقتصـاد اقتصادی هایسیاست و محترم پایـش معاون باقری، جناب آقای دکتر -

 برای اطالع. جمهورو مدیر کل امور حوزه دفتر رییسمحترم مشاور ، جناب آقای صالحی -
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یدی( برای وکارهای مشمول استمهال حق بیمه سهم کارفرما )غیردولتی و غیرتولفهرست کسب

1399دو ماهه آذر و دی   

 

 ا و موسسات آموزش عالی(هها )به غیر از مدارس، دانشگاهها و مهد کودکمراکز آموزشی، آموزشگاه •

 ها، سینماها و تئاترهاای )غیر دیجیتال(، موزهمراکز فرهنگی، هنری و رسانه •

 هاها، شهربازیمراکز تفریحی، باغ وحش •

 ها و مراکز ورزشی آبی و استخرهامراکز ورزشی، باشگاه •

گردشگری،  های جهانگردی وها، مجتمعها، هتل آپارتمانمراکز مربوط به گردشگری شامل هتل •

راهی، گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بینها، مراکز بوممهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه

 های مسافرتیزائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس

 های حمل و نقل مسافر برون شهریشرکت •

 غذا ها، مراکز تهیه و طبخخانهها، قهوهچایخانهها، مراکز پذیرایی، تاالرهای پذیرایی، رستوران •

 پزی، آبمیوه و بستنی فروشیقنادی، شیرینی •

 های زیباییهای زنانه و سالنهای مردانه، آرایشگاهآرایشگاه •

مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی،  •

لتحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، اسباب بازی، لوازم ا

 پرده، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی

 مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی •

 المللیهای تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بیننمایشگاه •
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