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 بسمه تعالی

 

 وزیر محترم کشور    جناب دکتر رحمانی فضلی

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی   جناب آقای دکتر دژپسند

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی   جناب آقای شریعتمداری

 وزیر محترم نفت   زنگنه جناب آقای مهندس

 وزیر محترم نیرو   جناب آقای دکتر اردکانیان

 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   جناب آقای دکتر همتی

 

 سالم علیکم؛

هیات محترم وزیران، در خصوص تعیین  11/1/1399هـ مورخ  57435ت  /1677پیرو مصوبه شماره 

ها توسط کارگروه مقابله با دیده از بیماری کرونا و تعیین تکلیف سایر رستههای کسب و کار آسیب رسته

های اجرایی های آسیب دیده همراه با دستگاهپیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بدینوسیله کلیه رسته

الذکر و فوق ( مصوبه1گردد. این ابالغیه جایگزین بند )ها، به شرح زیر ابالغ میتشخیص دهنده مصادیق رسته

ها شامل بینی شده برای این رستههای پیشباشد. حمایتها میابالغیه قبلی این معاونت در ارتباط با رسته

 های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است.بخش

 اغذیه ها،خانهقهوه پذیرایی، تاالرهای طباخی، ها،بوفه رستوانها، از اعم آماده غذاهای توزیع و تولید مراکز -1

  (تجارت و معدن صنعت، وزارت) هافروشی

-مهمان گردشگری، و جهانگردی هایمجتمع آپارتمانها، هتل ها،هتل شامل گردشگری به مربوط مراکز -2

راهی، بین خدماتی تفریحی، اقامتی، پذیرایی، مراکز گردی،بوم مراکز ها،مسافرخانه مهمانسراها، پذیرها،

 (دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت) و زائرسراها هاموزه

 (شهرسازی و راه وزارت) دریایی و ریلی ای،جاده هوائی، از اعم شهری برون مسافر عمومی نقل و حمل -3
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 حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری )وزارت کشور( -4

 دستی و سازمان صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت)زیارتی  و گردشگری مسافرتی، خدمات دفاتر -5

 (حج و زیارت حسب مورد

 پوشاک )وزارت صنعت، معدن و تجارت( توزیع و تولید -6

 کفش )وزارت صنعت، معدن و تجارت( و کیف توزیع و تولید -7

 آبمیوه )وزارت صنعت، معدن و تجارت( و بستنی قنادی، خشکبار، آجیل، توزیع مراکز -8

 جوانان(تفریحی )وزارت ورزش و  و ورزشی هایمجتمع و هاباشگاه مراکز، -9

اسالمی، وزارت آموزش  ارشاد و فرهنگ وزارت) ایرسانه و هنری آموزشی، فرهنگی، هایمجتمع و مراکز -10

  (و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد

 (دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت)دستی  صنایع فروش و توزیع تولید، مراکز -11

های برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزهبهرهموسسات خصوصی، دارای پروانه  -12

 درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند 

 های زیبایی و گرمابه )وزارت صنعت، معدن و تجارت(ها، سالنهای رانندگی، آرایشگاهآموزشگاه -13
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 رونوشت:

 دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای استحضار.جناب آقای  -

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

 جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استحضار و اقدام الزم. -

 محترم صنعت، معدن و تجارت برای استحضار و اقدام الزم. جناب آقای رحمانی، وزیر -

 جناب آقای مهندس اسالمی، وزیر محترم راه و شهرسازی برای استحضار و اقدام الزم. -

 صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی برای استحضار و اقدام الزم.دکتر جناب آقای  -

 شگری و صنایع دستی برای استحضار و اقدام الزم.جناب آقای مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، گرد -

 فر، وزیر محترم ورزش و جوانان برای استحضار و اقدام الزم.جناب آقای سلطانی -

 جناب آقای حاج میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش برای استحضار و اقدام الزم. -

 تحضار و اقدام الزم.جناب آقای دکتر غالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برای اس -

 جناب آقای دکتر ساالری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی برای استحضار و اقدام الزم. -

 جناب آقای دکتر پارسا، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای استحضار و اقدام الزم. -

 ی رئیس جمهور برای اطالع و اقدام الزم.جناب آقای دکتر باقری معاون محترم پایش و سیاستهای اقتصادی معاونت اقتصاد -

 برای اطالع. جمهورمشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رییس، جناب آقای محسن صالحی -
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