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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

جناب آقای شافعی- ریاست محترم اتاق ایران

جناب آقای رمضانی- دبیرکل محترم اتاق ایران

با سالم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰/۲/۱۹۶۱۴/د مورخ ۱٣۹۸/۱۲/۷ و نامه شماره ۹۰۰/۸۰۰/۲٣۷۸۹ مورخ 

۹۸/۱۲/۲۶ ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران، در 

خصوص اعالم نظرات کمیسیون صنایع مبنی بر اعمال حمایت های دولت و برخی قوانین دولتی در شرایط بحران 

کرونا، باستحضار می رساند نقطه نظرات که در گروه فضای مجازی کمیسیون به تصویب اکثریت اعضا کمیسیون 

رسیده است ، به شرح ذیل اعالم می نماید:

  ۱-تخفیف در مالیات عملکرد بمیزان حداقل ۵درصد در سال ۹۸

۲-دریافت اقساطی حق بیمه ماههای بهمن  واسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ حداقل۶ماه

٣-تخفیف حداقل ۵ درصدی برای حق بیمه ماههای بهمن ۹۸ تا فروردین۹۹

۴-مصوبه شورای پول و اعتبار کنگ و قابل تفسیر است باید روشن و واضح کلیه بنگاههای اقتصادی را مشمول شود

۵-اقساط وام بهمن تا خردادماه واحدهای تولیدی بایستی بدون سود به اخرین قسط منتقل شوند

۶-کلیه سرمایه در گردشهای سررسید شده بهمن تا خرداد بمدت حداقل شش ماه به عالوه بهره با ۵۰درصد سود 

تمدید شوند

۷-دولت حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران بنگاههای آسیب دیده را در ماههای اسفند و فروردین با هماهنگی 

سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند

۸- استفاده از ظرفیت ماده ۱۶ قانون بهبود کسب و کار 

۹- سناریوسازی از سوی اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی مانند اتاق جنگ و کمک به کسب و کارها  
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۱۰- کاهش بهره بانکی به زیر ۱۰٪.  الزم به ذکر است که در برخی کشورها با توجه به بروز کرونا بهره بانکی جهت 

تزریق نقدینگی موجود در جامعه برای ایجاد اشتغال در دوره رکود حاصل از کرونا به صفر رسیده است

۱۱- اقدامات جدی جهت رفع تحریمها

۱۲- کاهش هزینه های تحمیلی از قبیل بیمه و مالیات جهت جلو گیری از ورشکستگی واحدها و کسب وکارهای 

کوچک ومتوسط برای حفظ اشتغال در پسا کرونا 

۱٣- کمک وپرداخت یارانه  به اقشار آسیب پذیر در طول دوره بیماری کرونا برای جلو گیری از نا آرامی های ناشی 

از مسائل اقتصادی این اقشار

۱۴- کاهش درصدی از بودجه بنیادها و جوامع  به منظورکمک به بنگاههای تولیدی و اقتصادی 

۱۵-در صورت امکان اختصاص کمک های مالی و حمایتی آستان های مقدس به تولید با اجازه مقام معظم رهبری 

با توجه به سال جهش تولید 

۱۶-تقسیط مطالبات ۶ماهه از اسفند تا مرداد ۹۸ مربوط به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات بطوریکه در ۱۲ 

قسط و از شهریور ماه ۹۹ قابل پرداخت باشد و پرداخت آنها از طریق سیستم اینترنت بدون نیاز به مراجعه به 

دستگاههای خود پرداز  

۱۷-کاهش هزینه ها از طریق دور کاری پرسنل که سهم زیادی در کاهش مصرف انرژی هم خواهد داشت 

۱۸- افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به منظور بهره برداری بهینه و حداکثری از فرآیندهای الکترونیک 

۱۹-فروش اقساطی (بدون دریافت سود) مواد پتروشیمیایی که در صنایع پایین دستی استفاده میشود 

۲۰- تعویق ۸ ماهه یا یک ساله اقساط وامهای بانکی

۲۱- تقسیط قبوض آب و برق شرکتهای تولیدی با همان فرمول مالیات بیمه 

۲۲- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری و کاهش تعداد مراجعات حضوری در ادارات

۲٣-حمایت از انجمنها و تشکلهای مردم نهاد و افزایش حوزه نظارت انجمنها و تشکلها به جای نظارت های غیر 

ضرور و مشکل آفرین دولتی 
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۲۴-کمک به کسب و کارها و SME ها از طریق اعتبارات ارزان قیمت،  بهبود نقدینگی واعتباری کردن فروش کل 

مواد اولیه

۲۵-کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی .

۲۶-افزایش اعتبار گواهی آماری صادره در بانک مرکزی حداقل به ۲ماه

۲۷-حذف سپرده برای تکمیل مدارک در بانک های عامل برای تخصیص ارز

۲۸- تسریع عملیاتی شد ن مصوبات خصوصا در مورد اعطای تسهیالت اعالم شده از سوی ریاست جمهورو اجرایی 

شدن آن از ۱۲فروردین ماه سالجاری

۲۹- دولت متعهد شود مصوبات اخیر را با کمک اتاق بازرگانى وانجمن هاى تخصصى عملیاتى کند ودر حد شعار 

باقى نماند

٣۰- سازمان تامین اجتماعى به وظیفه ذاتى خود عمل نمایید واز محل دریافت ٣ درصد بیمه بیکارى حقوق 

کارگران زحمت کش  را پرداخت نماید

٣۱-اگر قرار است وامى پراخت شود تبصره و ماده  که راه فرار بانکها در عدم پراخت است حذف و بدون هیچگونه 

پیش شرط به کلیه واحدهاى فعال که تا اخر اسفند لیست بیمه پرداخت کردن تعلق بگیرد

٣۲- جلو گیری از ورود قاچاق به کشور

٣٣-جلوگیری از واردات بی دلیل و بی رویه و غیر ضروری

٣۴- ممنوعیت واردات کاالهایی که مشابه ان در داخل تولید میشود یا امکان تولیدش در داخل وجود دارد

٣۵- واگذاری و فروش کارخانجات و اموال و امالک و داراییهای دولت و بخش عمومی و بانکها به مردم و بخش 

خصوصی با شرایط سهل و اسان و اقساط ۲۰ ساله بشرط ادامه روند تولید و اشتغال زایی  

٣۶-بیمه رایگان ریسک کلیه سرمایه گذاریهای جدید و واحد هایی که جدیدا اغاز میشوند یا در حال توسعه هستند 

توسط دولت        
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