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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

۱۴/۹۰۷۲/ص

دارد

اتوماسیون اداری

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

روسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران                                                   آنی+ مهم

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت 

ایران، مبنی بر ابالغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، در ارتباط با" تمدید اعتبار 

کارتهای بازرگانی" که بنا بر درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام پذیرفته است، 
جهت استحضار به پیوست تقدیم میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اعضای 

محترم آن تشکل اطالع رسانی گردد.
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۱۳۹۹/۰۹/۱۲

۱۰/۲/۸۶۵۴/ص

ندارد

اتوماسیون اداری

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

باسمه تعالي

جناب آقای مهندس زادبوم 

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 

باسالم؛ 

احتراماً به استحضار می رساند بر اساس بند (۱۱) مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا  " 

کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور برای کلیه فعالیت ها و کسب و 

کارها و مشاغل تا اریخ ۹۹/۱۱/۰۱ تمدید می گردد. تمامی مراجع صدور مجوز مکلفند اقدامات و اطالع رسانی 

الزم به ذینفعان را به عمل آورند". با عنایت به اینکه کارت بازرگانی بعنوان مجوز فعالیت در امر صادرات و واردات 

محسوب می گردد و از سوی دیگر به منظور رفع مشکالت ایجاد شده برای متقاضیان صدور و تمدید کارت 

بازرگانی و نیز شرایط فعلی کشور در وضعیت بحران شیوع ویروس کرونا، خواهشمند است دستور فرمایید مدت 

اعتبار کارت های بازرگانی که تاریخ اعتبار آنها تا ۹۹/۸/۳۰ می باشد حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ تمدید گردد. 

پیشاپیش از لطف و مساعدت جنابعالی کمال امتنان را دارد.










