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 05/08/1399 و کار کمیته حمایت از کسب       

 /ص7379/1/10

کام دائمی ربانمه اهی توسعه کشور 12موضوع بند )ب( ماده  ندارد  اقنون اح

 باسمه تعالی
 

 های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانرؤسای محترم اتاق

 کمیته حمایت از کسب و کار در شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار اعالم آمادگیموضوع: 

 با سالم و احترام

، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 1389( قانون برنامه پنجم توسعه در سال 76همانگونه که مستحضرید طبق ماده )   

های مخل تولید و موظف شد با حضور و همکاری اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه

های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و ان اقدام نموده و با نظرخواهی مستمر از تشکلگذاری در ایرسرمایه

ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه ها به طور مستمر، گزارش و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتههای آنخواسته

 ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانون الزم را بررسی و پیگیری نماید.  دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد

در اتاق ایران شروع به فعالیت  76، دبیرخانه این نهاد قانونی تحت عنوان مصطلح کمیته ماده 1389پس از تصویب قانون مذکور در سال    

، کمیته مذکور با همان شرح وظایف قیلی در بند 1396های توسعه کشور در سال امهنمود تا اینکه با تصویب و ابالغ قانون احکام دائمی برن

به فعالیت خود ادامه داد؛ به نحوی که تا کنون در  12این قانون تبدیل به یک نهاد دائمی گشت و تحت عنوان کمیته ماده  12)ب( ماده 

ه به برگزاری جلسات با عضویت نمایندگان روسای قوای سه گانه به نوبت تشکیل جلسه داده است و همچنان با زمانبندی منظم ماهیان 78

 دهد. فعالیت خود ادامه می

در این ارتباط به استحضار می رساند طبق تصمیم اخیر متخذه توسط اعضای کمیته به نمایندگی از روسای قوای سه گانه، کمیته ماده    

فعالیت خود را ادامه خواهد داد. لذا ضمن اطالع رسانی عنوان  ت از کسب و کار""کمیته حمایسابق از این پس با عنوان  12یا ماده  76

های مزاحم، خالء قانونی، اجرای نادرست جدید کمیته، آمادگی این نهاد قانونی را جهت همکاری در شناسایی قوانین و مصوبات و بخشنامه

 دارد.ان محترم در آن مجموعه اعالم مییا ناقص قوانین و پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات را حضور همکار

 

 رئیس اتاق ایران

 و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار


