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 بسمه تعالی

 

 زیر محترم امور اقتصادی و داراییو  جناب آقای دکتر دژپسند

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب آقای شریعتمداری

 دستی و گردشگریوزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع   جناب آقای دکتر مونسان 

 محترم صنعت، معدن و تجارت وزیر   رزم حسینی جناب آقای

 وزیر محترم کشور  جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   جناب آقای دکتر نمکی

 وزیر محترم ورزش و جوانان   فرجناب آقای سلطانی

 گ و ارشاد اسالمیوزیر محترم فرهن  جناب آقای دکتر صالحی

 وزیر محترم نفت  جناب آقای مهندس زنگنه

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

 

 سالم علیکم؛

مصوبات اقتصادی ستاد »، 23/12/1399پیرو بند دوم مصوبه جلسه شصت و یکم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 

که « ملی مدیریت کرونا در خصوص کسب و کارها با اصالحات الزم، برای اجرا در استان خوزستان در ایام کرونا

به تایید کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا رسیده و مورد تایید ریاست محترم جمهور قرار گرفته 

 گردد.الغ میاست، به شرح پیوست اب
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 رونوشت:

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

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

 استحضار.جمهور و سرپرست نهاد برای جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم رئیس -

 جناب آقای سلیمانی دشتکی، استاندار محترم خوزستان برای اقدام و پیگیری الزم. -

 کشور برای اقدام الزم. مالیاتی امور سازمان کلجناب آقای دکتر پارسا، معاون محترم وزیر و رئیس -

 .اقدام الزمجناب آقای دکتر ساالری، مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی برای  -

 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اقدام الزم وزارتآقای دکتر منصوری، معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال جناب  -

 نژاد، معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای اقدام الزم.جناب آقای دکتر جمالی -

 کشور برای اطالع. وزارت ایمنطقه توسعه و قتصادیا امور هماهنگی معاون محترم جناب آقای دکتر دین پرست، -

 جناب آقای دکتر سیمایی صراف، دبیر محترم هیئت دولت برای اطالع. -

 .اقدام الزمایران برای  اصناف اتاق محترم مهندس ممبینی، رئیس آقای جناب -

 رئیس جمهور برای اطالع و پیگیری.های اقتصادی معاونـت اقتصـادی جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایـش و سیاست -
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 «وکارهای استان خوزستان در دوران کروناهای اقتصادی از کسبفهرست حمایت»

 

 های مالیاتی برای استان خوزستان:حمایت -بند الف

اتی های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیموارد مقرر در قانون مالیات -1

های ( قانون مالیات23۸باشد و نیز احکام اجرای ماده ) 15/1/1400تا  11/12/1399که آخرین مهلت آن از تاریخ 

جهت فعاالن اقتصادی استان خوزستان در حوزه  ش افزوده برای مدت مذکور،زارمالیات بر ( قانون 29مستقیم و ماده )

 .شودبه مدت یک و نیم ماه تمدید می مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان،

به  22/10/13۸1بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  -2

استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره  برای مودیان مالیاتی 15/3/1400 تاریخ شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا

 .شودتمدید میکل امور مالیاتی استان خوزستان 

و سررسید پرداخت مالیات آن برای مودیان  1399مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده دوره چهارم سال  -3

 .شودماه تمدید می دو به مدت ناستان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستا مالیاتی

برای مودیان  های مستقیمقانون مالیات (1۸۶)صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده  -4

نیاز به اخذ  15/3/1400 تاریخ تا استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان مالیاتی

 .تیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشتگواهی پرداخت یا تر

وصول مالیات( برای مودیان مالیاتی )های مستقیم کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات -5

موقوف  31/2/1400تاریخ  تااستان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان  اشخاص حقیقی

 .دشواالجرا می

های مستقیم که قانون مالیات (110)عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده بر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات  -۶

مور  مودیان مالیاتیبرای باشد،  15/1/1400تا  11/12/1399در بازه زمانی ا استان خوزستان در حوزه مالیاتی اداره کل 

 .شودمی تمدید 31/1/1400تا تاریخ  مالیاتی استان خوزستان

 

 ای برای استان خوزستان:های بیمهحمایت -بند ب

توسط سازمان  1400و فروردین و اردیبهشت  1399 اسفند هماهره سهکارفرما برای دوسهم با استمهال حق بیمه  -7

 تامین اجتماعی در مورد مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده

موضوع طرح جامع  4و  3، 2های در استان خوزستان )اعم از واحدهای موجود یا واحدهای جدیدالتاسیس( شامل گروه
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سازمان تامین اجتماعی موظف است اقدامات  شود.موافقت می (1)به شرح پیوست شماره  تجمع و تردد عمومی

 مربوطه را به عمل آورد.

ستاد ملی  47مصوبه جلسه  4ست، برای اجرای این بند و اجرای بند بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف ا

هزار میلیارد ریال در قالب اعطای تسهیالت کرونایی یکساله با نرخ سود  30مبلغ  15/09/1399مدیریت کرونا مورخ 

ریت ستاد ملی مدی 09/01/1399مورخ  12هزار میلیارد ریالی موضوع تصمیمات جلسه  750درصد از محل بسته  12

 کرونا به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

 

 های بانکی برای استان خوزستان:حمایت -بند ج

کارهای  مشاغل و کسب و توسط الحسنه و سایر تسهیالت(بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی )اعم از قرض -۸

 4و  3، 2های ان شامل گروهدر استان خوزست غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده

، 1399 های اسفندماهکه موعد پرداخت آن در  (،1)به شرح پیوست شماره  موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی

پول و اعتبار بدهی آنها محترم باشد، منوط به آنکه وفق ضوابط مصوب شورای می 1400و اردیبهشت  1400فروردین 

در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیالت  01/12/139۸به شبکه بانکی تا تاریخ 

، فروردین 1399 اسفند هایها در ماهسررسید آنشود. در مورد تسهیالت با بازپرداخت به صورت دفعی که منتقل می

ت روز( پس از تاریخ بازپرداخت دفعی تسهیالت مزبور به دو ماه )شصباشد نیز موعد  1400و اردیبهشت  1400

شود. استهمال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هر گونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی میسررسید منتقل 

ها و مشمول محدودیت 1400و فروردین و اردیبهشت  1399 اسفنددر بازه زمانی  این بند،اشخاص مشمول  .است

 .شوندبدهی غیر جاری نمیهای بانکی ناظر بر اشخاص دارای ممنوعیت

های صادره اشخاص مشمول چنانچه سررسید چکهای استان خوزستان، های صادره در شعب بانکچکبرای دسته -9

باشد و منجر به برگشت چک و  1400و فروردین و اردیبهشت  1399 اسفنددر دوره زمانی  (1)پیوست شماره  این بند

، تا یک ماه پس از تاریخ هبه بانک مربوطی مشمولین رت تسلیم تقاضانامه عدم پرداخت گردد، در صوصدور گواهی

 .باشندمکرر الحاقی به قانون چک نمی 5های مقرر در ماده ها و محدودیتبرگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت

دیده حوزه وکارهای به شدت آسیبنام متقاضیان برای دریافت تسهیالت مشاغل و کسبمهلت زمانی ثبت -10

( 5، بند )12/07/1399( مورخ 39( جلسه )۶، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر به ترتیب موضوع بند )گردشگری

ستاد ملی مدیریت کرونا صرفا برای استان 22/09/1399( مورخ 4۸( جلسه )4و بند ) 15/09/1399( مورخ 47جلسه )

 .شودماهه تمدید میبا دوره تنفس سه 1400ماه خوزستان، تا پایان اردیبهشت
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در استان خوزستان  مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شدهسایر  -11

( بوده و در سه گروه 1)به شرح پیوست شماره  موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی 4و  3، 2های که جزو گروه

وکارها و فعاالن بیمه پرداخت تسهیالت به کسب»ورالعمل توانند مطابق دست( قرار ندارند، نیز می10وکار بند )کسب

ستاد ملی مدیریت کرونا، با  24/03/1399( مورخ 24( جلسه )10موضوع بند )« دیده از بیماری کرونانشده آسیب

 این ابالغیه، از تسهیالت بانکی برخوردار شوند. 2اصالحات الزم به شرح پیوست شماره 

میلیون تومان و زمان  12هر فرد شاغل در بنگاه اعم از بیمه شده و یا فاقد بیمه معادل  مبلغ تسهیالت مذکور به ازاء

ماهه خواهد بود. مشاغلی که در مراحل قبلی موفق با دوره تنفس سه 1400ماه نام متقاضیان تا پایان اردیبهشتثبت

 ریافتی قبلی و مبلغ فوق را خواهند داشت.التفاوت رقم داند، تنها امکان دریافت مابهبه دریافت تسهیالت مذکور شده

 

 ها برای استان خوزستان:سایر حمایت -بند د

 .شودامهال می 31/02/1400تا در استان خوزستان ها مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری -12

ر مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبا برای مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی -13

)به  موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی 4و  3، 2های در استان خوزستان شامل گروه تعطیل یا محدود شده

ه می 01/03/1400تا  01/12/1399مانی زکه زمان پرداخت آنها در دوره  (1شرح پیوست شماره  باشند به مدت دو ما

 .شودامهال می

و  ها و کسب و کارها و مشاغلمتولی صدور مجوز برای فعالیت ها و نهادهایکلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه -14

گردد. تمامی مراجع صدور مجوز مکلفند تمدید می 31/02/1400تا تاریخ  های صنفی در استان خوزستاناتحادیه

 .نفعان را به عمل آورندرسانی الزم به ذیاقدامات و اطالع

باشد و استاندار بر انجام اقداماتی از قبیل عهده استاندار می مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این ابالغیه بر -15

رسانی شایسته و فراگیر به ذینفعان توسط وکار و شاغلین و اطالعها و اطالعات واحدهای کسبآوری دادهجمع

امدهای نماید. گزارش پیشرفت این ابالغیه توسط استاندار به کارگروه مقابله با پیهای استانی، نظارت میدستگاه

 اقتصادی کرونا ارائه خواهد شد.
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 مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده: فهرست 1پیوست 

 موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی 4و  3، 2های در استان خوزستان شامل گروه

 

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

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

 هاها، شهربازیمراکز تفریحی، باغ وحش •

 ها و مراکز ورزشی آبی و استخرهامراکز ورزشی، باشگاه •

های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، تمعها، مجها، هتل آپارتمانمراکز مربوط به گردشگری شامل هتل •

راهی، زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بینها، مراکز بوممسافرخانه

 های مسافرتیزیارتی و آژانس

 های حمل و نقل مسافر برون شهریشرکت •

 غذا ها، مراکز تهیه و طبخخانهها، قهوهها، چایخانه، رستورانمراکز پذیرایی، تاالرهای پذیرایی •

 پزی، آبمیوه و بستنی فروشیقنادی، شیرینی •

 های زیباییهای زنانه و سالنهای مردانه، آرایشگاهآرایشگاه •

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

، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی توزیع صنایع دستیلوازم التحریر، مراکز 

 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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مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب به  التیت تسهـپرداخ دستورالعمل: 2پیوست 

 شده و یا فاقد بیمهاز کرونا در استان خوزستان اعم از شاغلین بیمهدیده 

 

 روند:در این دستورالعمل اصطالحات و تعاریف زیر در معانی مشروح ذیل به کار می -1ماده 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت:

ورزش  ،یدستعیصنا وی گردشگر ،یفرهنگ راثیصنعت، معدن و تجارت، م هایخانهوزارتادارات کل استانی  دستگاه بخشی:

جهاد کشاورزی و ، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کشور ی،راه و شهرساز ،یو جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالم

 ای کشور، سازمان بهزیستی کشور(جتماعی )سازمان آموزش فنی و حرفهو رفاه ا تعاون، کار

 ها و موسسات اعتباری منتخب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک موسسه اعتباری:

ان در است مشاغل و کسب وکارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده واحد کسب و کار:

 1در استان خوزستان )مطابق پیوست شماره  موضوع طرح جامع تجمع و تردد عمومی 4و  3، 2های خوزستان شامل گروه

دیده حوزه گردشگری، وکارهای به شدت آسیبمشاغل و کسب. (وکارها و مشاغل استان خوزستانابالغیه حمایت از کسب

 باشند.ابالغیه مزبور می 10بند  ، مشمول تسهیالت موضوعورزش و جوانان و فرهنگ و هنر

سامانه کارا متعلق به وزارت که کلیه مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه به صورت الکترونیکی  سامانه:

 سازی شده است.در آن پیاده

 

عالم آن به وزارت، بر عهده مسئولیت تایید متقاضیان مشمول دریافت تسهیالت این دستورالعمل با شرایط زیر و ا -2ماده 

 دستگاه بخشی مربوطه است: 

 دارای مجوز فعالیت از دستگاه بخشی باشند. .1

ها گذشته و جاری فعال باشند، مگر آنکه بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، فعالیت آن در سال .2

 متوقف شده باشد.

 نماید.تسهیالت به متقاضی را سلب می عدم رعایت هر یک از بندهای فوق، امکان پرداخت تبصره:
 

 دستگاه بخشی موظف به رعایت موارد زیر است: -3ماده 

شناسایی و اعالم دقیق مشخصات فعالین کسب و کار مربوط به حوزه خود )کارفرمایی و خویش فرمایی( به انضمام  .1

 سامانه کارا؛ کد ملی کارفرما و شاغلین آن کسب و کار و اعالم به وزارت جهت ثبت و پایش در
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 یعاد

 تعیین سازوکار مناسب و دقیق برای احراز هویت واقعی افراد شناسایی شده متقاضی دریافت تسهیالت؛  .2

 

وکارها و مشاغل استان ( ابالغیه حمایت از کسب1مندرج در پیوست )پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب و کار  -4ماده 

( میلیون ریال تعیین 120به ازاء هر فرد شاغل، معادل یکصد و بیست ) وبندی اعالمی دستگاه بخشی براساس اولویت خوزستان،

 شود.می

های وکاری که در مراحل قبلی موفق به دریافت تسهیالت حمایتی کرونا )در قالب دستورالعملواحدهای کسب تبصره:

التفاوت رقم دریافتی و مبلغ اند، تنها امکان دریافت مابههای مربوط( شدهرالعملفرمایی فاقد بیمه و یا دستوکارفرمایی، خویش

 استحقاقی فعلی را خواهند داشت.

 

 باشد:شرایط تسهیالت پرداختی موضوع این تصویب نامه از سوی موسسه اعتباری به شرح زیر می -5ماده 

 درصد 12 سود نرخ .1

 1400اردیبهشت نام در سامانه تا پایان حداکثر زمان ثبت .2

 ه به همراه سه ماه دوره تنفسماه 24 التیتسه بازپرداخت مدت .3

 

 وثایق مربوط به این تسهیالت به شرح جدول زیر است: -6ماده 

 باشد.اعتباری مجاز میدریافت سفته به صورت الکترونیکی یا فیزیکی، از سوی موسسه  تبصره:

 سقف مبلغ سفته نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف

 سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک   میلیون ریال 1۶0تا  1

برابر اصل و سود  1.5

 تسهیالت

 میلیون ریال 4۸0تا  1۶0 2
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 

 یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(

 میلیون ریال 1۶00تا  4۸0 3
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 

 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 2

 میلیون ریال 2000تا  1۶00 4
فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه سفته 

 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( 3

 میلیون ریال باالتر 2000از  5
های ضمانت و یا ارائه تضمین صادره از سوی صندوق

 بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف
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 یعاد

در صورتی که تسهیالت گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر اقدام ننماید و یا با تشخیص وزارت و یا  -7ماده 

دستگاه بخشی، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه نماید، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی 

درصد  1۸درصد، شامل  24نامه، اعتبارات اسنادی و ...( محروم شده و موظف به بازپرداخت منابع با نرخ ضمانت)تسهیالت، 

 درصد جریمه است. ۶)نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و 

 

های متعارف در تسهیالت بانکی از جمله بدهی غیرجاری پرداخت تسهیالت موضوع این دستورالعمل از محدودیت -8ماده 

( مکرر 5های مقرر در ماده )است و مشمول محدودیت های برگشتی متقاضیان و ذینفعان، مستثنیتقاضی و ذینفعان و چکم

های اجرایی شود. طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاهاصالح قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می

 داشت. اجازه برداشت و توقیف این تسهیالت را نخواهند
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