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  8932اسفند  82

 جمهور مطرح کرد رئیسای به  غالمحسین شافعی در نامه

 الحساب پیشنهاد اتاق ایران برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به صورت علی

 رئییس  روحانی حسن به ای نامه در ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس غالمحسین شافعی

، بخشیی  8933جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جمهور،

از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سیوی سیازمان امیور    

 مالیاتی، آزاد شود.

، به کیل  «الحساب ر ارزش افزوده به صورت علیاسترداد مالیات ب»به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، 

یا حداقل صادرکنندگان کوچی  و متوسیط، گیامی در راسیتای حماییت از صیادرکنندگان        صادرکنندگان و 

 محسوب می شود.

» او همچنین در این نامه تاکید کرده است: 

بان  مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و 

تی ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادرا

سال جاری را تعیین تکلیی  نکیرده اسیت،    

بنییابراین شیییوه اسییترداد مالیییات بییر ارزش 

 8932افزوده صیادرکنندگانی کیه در سیال    

اند ، تا ایین زمیان بیه     رفع تعهد ارزی نموده

 «سازمان امور مالیاتی اعالم نشده است.

 متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 آقای دکتر روحانیحضرت حجت االسالم و المسلمین جناب 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 سالم علیکم؛

احتراماً، ضمن آرزوی توفیق الهی برای حضرتعالی، همانگونیه کیه مستحضیرید شییور وییرون کرونیا  یی        

ها در  های گذشته بسیاری از کسب و کارهای فعال در کشور را مختل کرده و به دلیل افزایش حساسیت هفته

دراتی و انسداد تعداد زیادی از مرزهای کشور توسیط گمرکیات کشیورهای همسیایه بیه      کشورهای هدف صا

منظور جلوگیری از شیور این ویرون، صادرات جمهوری اسالمی ایران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و 

 های صادراتی از سوی بسیاری از کشورها را متوق  کرده است. پذیرش محموله



دابیر اتخاذ شده دولت محترم مبنی بر حمایت از کسب و کارهای کوچ ، حفیظ تیوان   در این میان نظر به ت

، حمایییت از تولیییدات صییادراتی و جامعییه  8933صییادرکنندگان جهییت ادامییه مسیییر ارز آوری در سییال   

 رود. صادرکنندگان کشور، از جمله ضروریات کشور به شمار می

بندی در تخصیص منابع رییالی و ارزی   و اهمیت اولویتبر این اسان با توجه به محدودیت منابع مالی دولت 

کشور در شرایط سخت کنونی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات 

تواند کم  موثری به تیأمین ندیدینگی    بر ارزش افزوده صادرات نزد سازمان محترم امور مالیاتی، نه تنها می

ادامه مسیر تولید به منظور صادرات نماید، بلکه در وضعیت فعلی بار مالی را بر دوش  واحدهای تولیدی برای

 دولت محترم نیز تحمیل نخواهد کرد.

قرار داریم، بان  مرکزی تاکنون شییوه رفیع تعهید ارزی و     8932شایان ذکر است اکنون که در انتهای سال 

عیین تکلی  ننموده است، بنابراین شیوه استرداد ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را ت

انید نییز، تیا ایین زمیان بیه        رفع تعهد ارزی نمیوده  8932مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال 

 سازمان امور مالیاتی اعالم نشده است،

ت از ت حمایی جهی  در و کشیور  کنیونی  شیرایط  در اییران،  اتیاق  مشیخص  پیشینهاد  فوق مطالب به عنایت با 

، به کل صادرکنندگان و ییا حیداقل   "الحساب استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی"صادرکنندگان، 

 صادرکنندگان کوچ  و متوسط است.

نکته حائز اهمیت در این میان، گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون 

اشد که منع قانونی را پییش روی سیازمان محتیرم امیور مالییاتی و بانی        ب کل کشور می 8932بودجه سال 

محترم مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای همراهی بیا صیادرکنندگان در اسیترداد منیابع پرداختیی بابیت       

گشایی در این حوزه تنها با مصوبه شیورای عیالی    مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به اینکه گره

باشد، خواهشمند است ضمن موافدت، دستور فرمایید پیشنهاد مذکور بیه فورییت در    نگی اقتصادی میهماه

 دستور کار جلسات شورا موصوف قرار گرفته تا راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، هموار نماید.

ز منابع مالی صادرکنندگان میلیارد تومان ا 8022الزم به ذکر است براسان برآوردهای صوررت گرفته مبلغ 

در قالب مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان محترم امور مالیاتی قرار دارد که به دلیل این مانع قانونی، بخش 

 صادراتی محبون گردیده است. -ای از نددینگی واحدهای تولیدی عمده

 مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
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  8932اسفند  82سه شنبه ، 

 های بازرگانی و صنعت اروپا ای به رئیس انجمن اتاق غالمحسین شافعی در نامه

 ها فشار بیاورند ها در شرایط شیوع کرونا به دولت ور از تحریمهای بازرگانی برای عب اتاق

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به رئییس انممین اتیاق    

های بازرگانی و صنعت اروپا با اشاره به شیور ویرون کرونا و نیاز به تمهییزات درمیانی در اییران، خواسیتار     

  های ناعادالنه آمریکا علیه ایران شد. های بازرگانی اروپا به مسئولیت اجتماعی خود در برابر تحریم اتاقتوجه 

 متن نامه غالمحسین شافعی به این شرح است:

 جناب آقای کریستوف لیتل

 (Eurochambresهای بازرگانی و صنعت اروپا ) ریاست محترم انجمن اتاق

سالمتی مردم ایران را به شیدت بیه مخیا ره     83-ویرون موسوم به کوویدچنان که استحضار دارید، شیور 

های غیرقانونی آمریکا به  انداخته است. عالوه بر این، تحریم

ها برای تأمین داروها و تمهییزات   شکل جدی مانع از تالش

پزشکی مورد نیاز جهت مدابله موثر با شییور ایین بیمیاری    

ترین اصیول   دض ابتداییها مصداق بارز ن اند. این تحریم شده

 انسانی هستند.

هیای بازرگیانی کیه ایفیای      رود آن دسته از اتیاق  انتظار می

هیای   گیرند در راسیتای انمیام رسیالت اجتمیاعی خیود بیه دولیت        های اجتماعی خود را جدی می مسئولیت

ط بیا واردات دارو و  های میرتب  ها، به ویژه تحریم متبوعشان فشار آورند تا با کاستن از تأثیرات ناشی از تحریم

 تمهیزات پزشکی، شرایط را برای مردم ایران بهبود بخشند.

قویا به این مسئله باور دارم که مسایل انسانی برای شما از اهمیت فراوان برخوردار هستند. با ایین حیال، بیه    

هیای   ات بیا اتیاق  موازات این باور مثبت، این انتظار نیز از شما وجود دارد که شما نیز از  ریق انمیام میذاکر  

هیای   ها نسبت به شیرایط، امکیان تیأمین دارو و تمهییزات و دسیتگاه      بازرگانی اتحادیه اروپا و آگاه کردن آن

صبرانه منتظر اقدام عاجل و نیز دریافیت نظیرات شیما پیرامیون ایین       پزشکی برای ایران را فراهم نمایید. بی

 مسئله هستم.
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  8932اسفند  80

 پیشنهاد رئیس اتاق ایران به رئیس قوه قضاییه

 ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود فورس 88تا پایان خرداد  89اول اسفند 

به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده، قانونی برای اعطیای فرصیت بیه فعیاالن      ای در نامهغالمحسین شافعی 

موجب آن، برهیه زمیانی از اول اسیفند     اقتصادی سراسر کشور در جلسه اقتصادی سران سه قوه تصویب تا به

 ماژور یا عُسر و حَرج تلدی شود. عنوان فورن به 8933تا پایان خرداد  8932

ییران در  غالمحسین شافعی رئیس اتیاق ا 

ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه  نامه

قضییاییه پیشیینهاد کییرده، قییانونی بییرای  

اعطای فرصت به فعاالن اقتصادی سراسر 

کشور در جلسه اقتصادی سران سیه قیوه   

موجیب آن، برهیه زمیانی از     هب تا  تصویب

 8933تا پایان خیرداد   8932اول اسفند 

دی ماژور یا عُسر و حَرج تل عنوان فورن به

 شود.

 اینکیه  بیه  اشیاره  بیا  نامیه  ایین  در اییران  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس غالمحسین شافعی

هیای   وییژه فعالییت   کارهیای اقتصیادی بیه   و کسب به ای گسترده لطمه کشور در کرونا شرور از ناشی بحران»

تصریح کرد: کارشناسان و فعاالن اقتصادی ، «وارد کرده 32های پایانی سال  تولیدی، خدماتی و تماری در ماه

ها در تعهدات مالی  ای از نکول شاهد روند مستمر و گسترده 33های اولیه سال  کنند که در ماه بینی می پیش

 های خدماتی کشور خواهیم بود. و قراردادی حوزه

لی کشور دانسیت و  های خدماتی، تولیدی و تماری را دارای سهم زیادی در تولید ناخالص داخ شافعی، بخش

دهند، بروز موج گسترده نکیول   های کوچ  و متوسط تشکیل می ها را بنگاه افزود: بخشی از فعاالن این حوزه

ها به زودی حمم زیاد و متنوعی از دعاوی و اختالفات حدوقی )مدنی و کیفری( در  در قراردادهای این بخش

افکند و هم به دلیل  وکار را به خطر می ط کسبوکار خواهد داشت و این موضور هم سالمت محی حوزه کسب

 شدت مورد تهدید قرار خواهد داد. وکار را به انبوه دعاوی در رسیدگی به دعاوی حوزه کسب

وی همچنین به رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد داد: با ایماد ی  سیستم یکپارچه ارجار و رسیدگی برای دعاوی 

ین دارای کارت بازرگیانی باشید( در مرکیز داوری اتیاق بازرگیانی،      تماری مربوط )به شرط اینکه یکی از  رف

هیا تشیکیل    العاده و تخصصی برای رسیدگی به این پرونده های حل اختالف و نهایتاً محاکم قضائی فوق هیأت

وفصیل کنید؛ مرکیز داوری اتیاق      ها را رسیدگی و حل شود تا با سرعت و سهولت و دقت، موج سنگین پرونده

 ها ظرفیت خوبی برای تحدق این هدف دارد. های استان اتاقبازرگانی در 



های اتاق ایران به قوه ممرییه، تأکیید کیرد: اتیاق بازرگیانی، صینایع، معیادن و         شافعی با اشاره به به مشورت

عنیوان مشیاور سیه قیوه در حیوزه امیور راهبیردی         کشاورزی ایران با توجه به وظیفه و ندش قانونی خود بیه 

وکار، آماده است تمام توان و امکانات خود را برای پیشیگیری و مهیار ایین     و فضای کسب اقتصادی و تماری

 بحران در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد.

وی اظهار داشت: اتاق ایران در راستای پیروی از منویات مدام معظم رهبری و اجرای وظای  قانونی خیود در  

هیای خیود در    وکار، آماده است کلییه زیرسیاخت   ر فضای کسبحوزه تحدق اقتصادی مداومتی و بهبود مستم

های ایماد سامانه بررسی و مطالعات حدوقی و اقتصادی و مشارکت در روند صلح و سازش یا داوری در  بخش

 ها را در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد. این پرونده

عزم ملی و همکاری نزدی  بتوانیم اقتصاد ایران  رئیس اتاق ایران در پایان این نامه ابراز امیدواری کرد با ی 

وکار و سیاختار اقتصیادی کیالن     و معیشت جامعه را از گردنه دشوار بحران کرونا و اثرات آنی بر فضای کسب

 کشور عبور دهیم.
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  8932اسفند  82

 ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک مطرح شد طی نامه

 88پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای تمدید مهلت پلمپ دفاتر اسناد رسمی تا پایان اردیبهشت 

داد تیا بیه منظیور جلیوگیری از رفیت و آمیدهای       ای به معاون قوه قضائیه پیشنهاد  رئیس اتاق ایران در نامه

غیرضروری فعاالن اقتصادی به سازمان و نهادهای دولتی مهلت پلمپ دفاتر اسناد رسمی تا پایان اردیبهشت 

 تمدید شود. 33

ای  غالمحسین شافعی رئییس اتیاق اییران  یی نامیه     

 »:داشت تاکید امالک، و اسناد ثبت سازمان رئیس  به

 مشیکالت  و کشیور  در کرونیا  ریبیمیا  شیور توجه با

ری از ترددهیای  جلیوگی  لیزوم  و آن از ناشی اقتصادی

 و ها¬غیرضروری و رجور فعاالن اقتصادی به سازمان

 فرماییید  دستور صالحدید صورت در دولتی، نهادهای

 و سیالمت  حفیظ  جهیت  در تیا  گیردد  اتخیاذ  ترتیبی

 «.گردد تمدید 8933 سال ماه اردیبهشت پایان تا کشور سراسر در دفاتر پلمپ فرایند انمام امکان بهداشت

 متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر خداییان

 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 سالم علیکم؛

 از جلیوگیری  لیزوم  و آن از ناشیی  اقتصیادی  مشیکالت  و کشیور  در کرونا بیماری شیور به توجه با احتراماً، 

ها و نهادهای دولتی در جهیت ممانعیت از شییور    ¬سازمان به اقتصادی فعاالن رجور و غیرضروری ترددهای

ویرون کرونا و حفظ سالمتی و بهداشت کارکنان و مراجعین و همچنین مشکالت ناشی از قطعی سیسیتم و  

دستور فرمایید ترتیبیی اتخیاذ   حمم باالی کار در روزهای پایانی سال، خواهشمند است در صورت صالحدید 

گردد تا در جهت حفظ سالمت و بهداشیت امکیان انمیام فراینید پلمیپ دفیاتر در سراسیر کشیور تیا پاییان           

 تمدید گردد. 8933اردیبهشت ماه سال 

 پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارد.
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  8932اسفند  88

 المللی خواستار شد ای به رئیس اتاق بازرگانی بین غالمحسین شافعی طی نامه

 تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا از تحریم معاف شود

ای به پال پیولمن   المللی در نامه غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

، خواسیتار  ICCالمللی  رئیس اتاق بازرگانی بین

المللی و جامعه جهیانی   مساعدت این نهاد بین

برای ارسیال تمهییزات پزشیکی بیه اییران در      

 های ظالمانه شد. شرایط تحریم

ن شییافعی رئیییس اتییاق بازرگییانی،  غالمحسییی

صنایع، معادن و کشاورزی اییران روز گذشیته   

اسیییفندماه بیییه رئییییس اتیییاق بازرگیییانی  82

نامه نوشت و از او خواست در زمینه دسترسی ایران به تمهیزات پزشکی برای مدابله با کرونا  ICCالمللی  بین

 تالش کند.

الملل خطیاب بیه پیال پیولمن نوشیت کیه نهادهیای         بین شافعی به عنوان رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی

 ها ندش خود را برای کنار زدن تهدیدهای سیاسی ایفا کنند. توانند در شرایط تحریم المللی می بین

 المللی به شرح زیر است: متن کامل نامه غالمحسین شافعی به رئیس اتاق بازرگانی بین

 عالیمناب آقای پال پولمن

دلییل   ا الر دارید سازمان بهداشت جهانی برای برخی از کشیورها و منیا ق دنییا، بیه     خوبی همانگونه که به

 العاده اعالم کرده است. است، وضعیت فوق انتشار ویرون کرونا که ی  اپیدمی جهانی 

المللیی بیرای تمهییز     ای و بیین  های منطدیه  امروز وضعیت جهانی، بیش از هرزمان دیگری، بر ضرورت تالش

 کند. فنی جهت کم  به کشورهای گرفتار ویرون کرونا تاکید میهای  توانمندی

متاسفانه در شرایط کنونی، جمهوری اسالمی ایران یکی از کشیورهایی اسیت کیه در معیرت گسیترده ایین       

بیماری بوده لذا در مسیر مبارزه جدی بر علیه این بیماری فراگیر قرار دارد و در این راه نیازمند هرنور کم  

 نتشار و نابودی آن در سطح کشور است.برای کاهش ا

المللیی،   عنوان یی  سیازمان و موسسیه شیناخته شیده بیین       (، بهICCالمللی  معتددیم که )اتاق بازرگانی بین

 تواند ندش موثری در این شرایط ایفا کند. می



المللی و  تصادی بینرود که جنابعالی اقدامات و ترتیبات الزم را با هماهنگی فعاالن اق در این ارتباط انتظار می

ه علیه انتشار و نیز نابودی این بیماری فراگییر، از  رییق فیراهم    مبارز در مشارکت برای  ICCاعضای محترم 

  عمل آورید. آوردن و تامین نیازهای پزشکی و درمانی از قبیل تمهیزات پزشکی و مواد مورد نیاز، به

تنها مساعدت به مردم ایران است بلکه بیا کنتیرل و    نه ای و جهانی، مبارزه علیه این بیماری در سطوح منطده

 عمل خواهد آمد. نابودی این ویرون، از انتشار بیشتر آن در منطده و جهان جلوگیری به

جانبه و غیرانسانی ایاالت متحده آمریکا علیه ملت ایران، شرایط تهیه اقیالم و   های ی  در شرایطی که تحریم

المللیی و جامعیه    شتی را مشکل کرده است، مساعدت فوری اتاق بازرگانی بیین لوازم مورد نیاز پزشکی و بهدا

 جهانی، موجب امتنان است.

 غالمحسین شافعی

 المللی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین
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  8932اسفند  88

 کل بانک مرکزی مطرح شد ای به رئیس در نامه

 ماهه زمان رفع تعهدات ارزی 3پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای تمدید 

کیل بانی  مرکیزی، پیشینهاد داد      ای به رئیس ایران در نامهرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

 ماه تمدید شود. 9زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی حداقل به مدت 

  

غالمحسین شافعی در نامه خود به عبدالناصر همتی ضمن قدردانی از رئیس و معاون ارزی بان  مرکزی بیه  

فعاالن بخش خصوصی به دلییل شییور کرونیا، تاکیید      خا ر تالش ویژه برای حل مشکالت پیش آمده برای

کرده است تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی شرایط کنونی 

 بر اقتصاد کشور است.
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 8932 اسفند 89

 جمهور مطرح کردند ای به رئیس روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه

 88های اقتصادی تا شهریور  های ویژه از بخش درخواست اعمال حمایت

های ناشی  جمهور با ابراز نگرانی از آسیب رئیسای خطاب به  روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه

از شیور بیماری کرونا بر واحدهای تولیدی، تماری، خدماتی و آموزشی و حاکم شدن فضای رکود بر اقتصاد 

هیای مختلی     از بخیش  8933های ویژه حداقل تیا پاییان شیهریور     خواستار اتخاذ تمهیدات و اعمال حمایت

 .اقتصادی شدند

  

 

جمهور با توجه به شیور بیماری کرونا و تیأثیر   ای به رئیس های بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه اتاقروسای 

ها خواستار  بینی رکود شدید در این بخش های تولیدی، خدماتی، آموزشی، تماری و غیره و پیش آن بر بخش

 .ندشد 8933های خاص از آنها حداقل تا پایان شهریور  اتخاذ تمهیدات و حمایت

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف 

ای به روحانی ضمن تشریح وضعیت حاکم بر اقتصیاد بیه دلییل     و بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون  ی نامه

ید بحران در حوزه اقتصاد بیه وییژه   شیور کرونا در کشور با رویکرد پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از تشد

وندل و شبکه توزیع کشور، خواستار اتخاذ تصمیمات ویژه  های تولید، تمارت، خدمات، صنعت حمل در زمینه

 :هایی به شرح زیر شدند و حمایت

 (ال 

بیدون   8933لغایت حداقل تا پایان شیهریور   8932ماه  استمهال سررسید اقساط تسهیالت از بهمن .8

 .دیرکردتعلق جرائم 

 است 8933لغایت حداقل شهریور  8932ماه  ها از بهمن تمدید تسهیالتی که سررسید تسویه آن .8

 تأمین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی جهت واحدهای تولیدی و تماری .9



بیدون   8933لغایت حیداقل پاییان شیهریورماه     8932ماه  استمهال حق بیمه سهم کارفرما از بهمن .2

 هتعلق جریم

 8932استمهال یا تخفی  مالیاتی برای عملکرد سال  .0

های قبلی به سازمان تأمین اجتمیاعی و سیازمان    ماهه تدسیط پرداخت بدهی استمهال حداقل هشت .6

 امور مالیاتی

لغاییت حیداقل تیا پاییان      8932میاه   استمهال پرداخت مالییات بیر ارزش افیزوده متعلدیه از بهمین      .2

رداخت بدهی معوقه مالیات بر ارزش افزوده قبل از این تاریخ بیه  و نیز استمهال پ 8933شهریورماه 

 مدت هشت ماه

 تأمین منابع و تسهیالت ارزان برای مردم )مخا بان هدفمند( به منظور تدویت قدرت خرید .2

 8933ها حداقل تا پایان شهریورماه  استمهال وصول هرگونه عوارت توسط شهرداری .3

 (ب

ا و جلوگیری از ورود کاالهای صادراتی ایران به کشورهای دارای اولوییت  در راستای رفع مشکل انسداد مرزه

هدف صادراتی، هیات هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صینعت، معیدن و تمیارت،    

 .های بازرگانی، تعاون و اصناف به کشورهای موصوف اعزام شود وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و اتاق

 )ج

عیالی،   هیای عملکیرد بیه حضیرت     های اجرایی حمایتی و نیز ارائه گزارش ها و برنامه به منظور تدوین سیاست

 .عالی و روسای سه اتاق تشکیل شود ای مشترک مرکب از نمایندگان جناب کمیته

 .ببینید اینما متن کامل این نامه را
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  8932اسفند  89سه شنبه ، 

 جمهور مطرح کرد ای به رئیس رئیس اتاق ایران در نامه

 های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا آسیبهشت پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با 

 

جمهور با اشاره به شیور ویرون کرونا و اثیرات آن بیر اقتصیاد کشیور،      ای به رئیس رئیس اتاق ایران  ی نامه

هیای بیزر     وکارهیای خیدماتی، کوچی  و متوسیط و بنگیاه      ضمن ابراز نگرانی در مورد مورد وضعیت کسب

 ها ارائه کرد. از آسیب پیشنهاد برای جبران بخشی 2باالدستی، 

 کشیور،  اقتصیاد   جمهور با اشاره به شیور ویرون کرونا و اثرات آن بیر  ای به رئیس رئیس اتاق ایران  ی نامه

 2 باالدستی، بزر  های بنگاه و متوسط و کوچ  خدماتی، وکارهای کسب وضعیت مورد در نگرانی ابراز ضمن

 د.کر ارائه ها آسیب از بخشی جبران برای پیشنهاد

وکارهای خدماتی کوچی    غالمحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب

درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: بیا توجیه بیه انتشیار      22و متوسط حدود 

ه در گیردش میالی، ظهیور    بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بیروز یی  سیکته تدریبیاً گسیترد     

 وکارها باشیم. ها و تعطیلی بعضی کسب های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی بدهی

 و متوسیط  و کوچی   خیدماتی  وکارهیای  کسیب  بدنیه  از شیوک  ایین  میوج : است آورده نامه ادامه شافعی در

های بزر  باالدستی به وییژه   اقتصاد کالن و بنگاهای ساختاره به المللی بین تمارت زمینه در فعال های بنگاه

نظام بانکی و مالی منتدل خواهد شد و در نتیمه متغیرهای اقتصاد کالن، همچون رشد، اشتغال و تورم را که 

 کند. به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، ممددا وارد محدوده بحرانی می

هیا   قدام پیشنهادی را مطرح کرده است کیه توجیه بیه آن   ا 2رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت 

 های احتمالی مدابله کند: تواند با بخشی از آسیب می



بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مداصد صادراتی -سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی تسریع در فعال .8

ر اسیتمرار  های مشترک بهداشتی/امنیت زیسیتی بیه منظیو    به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل

 صادرات و واردات

تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتدال ارز و اعطای فوری تسیهیالت   .8

های تولیدی و تأمین نیازهیای وارداتیی کشیور بیرای      مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه

 پیشگیری، محافظت و مدابله با ویرون کرونا

ازپرداخت بدهکاری و دیون دولیت بیه بخیش خصوصیی در الیحیه بودجیه و نظیام        ارتدای اولویت ب .9

 مدیریت مالی دولت

هایی که موعد آنها به موجب مدررات موضوعه خاص تیا پاییان    ماهه کلیه مزایا و معافیت تمدید شش .2

 ها نامه افزایش سرمایه از محل تمدید ارزیابی دارایی سال جاری بوده است؛ نظیر آیین

ها(  ها و دهیاری اجتماعی و سایر عوارت )نظیر عوارت شهرداری  الیات، حق بیمه تأمینبخشودگی م .0

 ماه وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت برای کسب

ها، دوایر دولتی و عمیومی نظییر مالییات، حیق      ماهه وصول کلیه مطالبات بان  امهال و تنفس شش .6

وکارهیای   ها( بیرای کسیب   ها و دهیاری نظیر عوارت شهرداریبیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارت )

 تولیدی و خدماتی خرد

« اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا-مالی-آفرینی نظام پولی برنامه جامع ندش»تدوین  .2

 با مشارکت بخش خصوصی

اتی کوچ  وکارهای خدم وکار و ارتدای سرمایه پذیری کسب برنامه جامع بهبود فضای کسب»تدوین  .2

با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتدای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر « و متوسط

 تهدیدات ناشی از بحران کرونا

 ببینید. اینجا متن کامل این نامه را
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 جمهور درخواست رئیس اتاق ایران از معاون اول رئیس

 سیاست تشویقی در نظر گرفته شودبرای واردات اقالم پزشکی تشخیص و مهار کرونا، 

جمهیور، از او   ای به اسحاق جهانگیری، معیاون اول رئییس   غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه

خواست زمینه تأمین و توزیع سریع ابزارهای مبارزه، تشخیص و مراقبت مبتالیان به ویرون کرونا از  رییق  

 واردات را فراهم آورد.

 

این نامه، پیشنهاد کرده است برای سرعت بخشیدن به تهییه ایین ابزارهیا، بیرای میدتی محیدود،       شافعی در 

 های تشویدی، از جمله اجازه واردات بدون انتدال ارز مدنظر قرار بگیرد. واردات آنها با سیاست

تیاق اییران   هیای ا  او با تأکید بر لزوم تأمین سریع نیازهای پزشکی مرتبط با کرونا اعالم کیرده اسیت: تشیکل   

کارگیرند و به هر نحوی که  میهنان به آمادگی دارند در چنین شرایطی تمام امکانات خود را برای رفع نیاز هم

 مصلحت باشد، اقدامات موردنیاز را انمام دهند.

=showcmspage&ObjectDetailId=55085http://www.mccima.com/?act 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mccima.com/?act=showcmspage&ObjectDetailId=55085
http://www.mccima.com/?act=showcmspage&ObjectDetailId=55085


 8932 اسفند 89

 المللی به نامه رئیس اتاق ایران واکنش اتاق بازرگانی بین

 رسانی به هر سازمانی که نقشی در جلوگیری از شیوع کرونا دارد ملزم هستیم به کمک

المللیی، صیفحه رسیمی ایین     پس از انتشار خبر ارسال نامه غالمحسین شافعی به رییس اتاق بازرگانی بیین  

رسانی به هر سیازمانی کیه ندشیی در     شنویم و ملزم به کم  ما صدای شما را می»سازمان در توییتر نوشت: 

انتظار می رود  ی روزهیای آینیده پاسیخ رسیمی رئییس اتیاق بازرگیانی        « جلوگیری از شیور دارد، هستیم.

  .زشکی ارسال شودالمللی در زمینه کم  به ایران برای تهیه تمهیزات پ بین

 

 یی نامیه ای بیه     اسفندماه بیستم غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

ات پزشکی برای مدابله از او خواست در زمینه دسترسی ایران به تمهیز  (ICC)المللی رئیس اتاق بازرگانی بین

 .با کرونا تالش کند

شافعی در این نامه تحریم های آمریکا را دلیل عدم دسترسی ایران به امکانات و تمهیزات الزم بیرای مدابلیه   

جانبه و غیرانسانی ایاالت متحده آمریکیا علییه    های ی  در شرایطی که تحریم»با کرونا دانسته و آورده است: 

یه اقالم و لوازم مورد نیاز پزشکی و بهداشتی را مشکل کرده است، مساعدت فوری اتاق ملت ایران، شرایط ته

 «.المللی و جامعه جهانی، موجب امتنان است بازرگانی بین

رود کیه جنابعیالی اقیدامات و     رئیس اتاق ایران خطاب به پال پولمن نوشته است در این ارتبیاط انتظیار میی   

برای مشارکت در مبارزه علیه   ICC المللی و اعضای محترم ن اقتصادی بینترتیبات الزم را با هماهنگی فعاال

انتشار و نیز نابودی این بیماری فراگیر، از  ریق فراهم آوردن و تامین نیازهیای پزشیکی و درمیانی از قبییل     

 .عمل آورید تمهیزات پزشکی و مواد مورد نیاز، به
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تنها مساعدت به میردم   ای و جهانی، نه ری در سطوح منطدهشافعی تاکید کرده است که مبارزه علیه این بیما

عمیل   ایران است بلکه با کنترل و نابودی این ویرون، از انتشار بیشتر آن در منطدیه و جهیان جلیوگیری بیه    

 .خواهد آمد

ما صدای شما را »المللی در توییتر نوشت:  ، صفحه رسمی اتاق بازرگانی بینانتشار خبر ارسال این نامه پس از

 «.رسانی به هر سازمانی که ندشی در جلوگیری از شیور دارد، هستیم شنویم و ملزم به کم  می
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