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 1583644313کد پستی :  -ساختمان جدید اتاق ایران  6طبقه  -175پالک  –نبش خیابان موسوی  - خیابان طالقانی -تهران 

   85732690فکس   85732680-81تلفن : 

 

 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
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کام دائمی ربانمه 12کمیته موضوع ماده       اهی توسعه کشوراقنون اح
07/07/1399 

 /ص6281/1/10

 دارد

 باسمه تعالي

 سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی

قانون احکام دائمی  12جمهور و نماینده ریاست قوه مجریه در کمیته موضوع ماده معاون محترم حقوقی رییس

 های توسعه کشوربرنامه

 جناب آقای ممبینی

 رئیس محترم اتاق اصناف ایران

 جناب آقای عبداللهی

 رئیس محترم اتاق تعاون ایران

 آقای دکتر شاپور محمدیجناب 

قانون احکام  12رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و عضو کمیته ماده 

 دائمی برنامه های توسعه کشور

 جناب آقای مجتبی توانگر

برنامه قانون احکام دائمی  12نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و نماینده ریاست قوه مقننه در کمیته ماده 

 های توسعه کشور 

 جناب آقای لطف اهلل سیاهکلی 

قانون احکام دائمی برنامه  12نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و نماینده ریاست قوه مقننه در کمیته ماده 

 های توسعه کشور 

 جناب آقای دکتر الفت 

قوه قضاییه در کمیته موضوع  معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و نماینده ریاست

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  12ماده 

 جناب آقای دکتر فروزان مهر 

 12معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و نماینده ریاست قوه قضائیه در کمیته موضوع ماده 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

 هبریجناب آقای علی ر

 رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کام دائمی ربانمه 12کمیته موضوع ماده       اهی توسعه کشوراقنون اح
07/07/1399 

 /ص6281/1/10

 دارد

 نیا جناب آقای عبدالهاشم حسن

 ریاست محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

 جناب آقای جعفر سرقینی

 سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

 مین اجتماعیمدیرعامل محترم سازمان تأ

 جناب آقای محمدرضا مدرس خیابانی

 مدیرعامل محترم کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای جواد سمساریلر

 رئیس محترم انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

 جناب آقای علی محمودی سرای

 رئیس محترم هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران 

 روزبه مختاری جناب آقای

 رئیس محترم هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 جناب آقای محمد راستاد

 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران

 

 باسالم

 کشور توسعه های برنامه دائمي احکام قانون 12 ماده کمیته نشست و هشتمین هفتاد مصوبات پیوست به احتراماً

 .گردد مي ارسال شما حضورو اقدام مقتضي  استحضار جهت 31/06/1399 مورخ

 

 رئیس اتاق ایران

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 12ودبیر کمیته ماده 



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مصوبات هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 مورخ ٩٩/٠٦/٣١

کد مدرک:   QMS-FO-75-20                            شماره بازنگری:٠١                                             

1 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ١٢

شناسه 

حوزه موضوعی: بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و حملونقل

تهیهکننده: دبیرخانه کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تعداد صفحه: ٢ تاریخ تهیه: ٠١/٩٩/٠۷

تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

مقرر شد:
١. مرکز توسعه تجارت الکترونیک با برگزاری نشست تخصصی با حضور 
نمایندگان اتاق ایران، معیارها و شاخصهای تعیین ارقام تعرفه خدمات 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به صورت مستدل ارائه نماید. 

همچنین میزان تعرفه با مشارکت نمایندگان اتاق ایران تعیین گردد. 
٢. جهت احراز و اطمینان خاطر فعاالن بخش خصوصی از حفظ 
محرمانگی، سالمت و امنیت اطالعات در سامانه ستاد، مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک فرایند چند نمونه از مناقصات برگزار شده را با برگزاری نشست 

مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بررسی و تشریح نماید.  
۳.  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وجوه حاصله بابت دریافت بهای 
خدمات مرکز (ستاد) را براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه خدمات 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ١۳۹۳، به خزانه داری کل کشور 

واریز نماید. 

پیش از دستور(١): پیگیری مصوبه نشست ۷٦ ام کمیته 

مورخ ٩٩/٠٣/١٢ درخصوص مشکالت سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت (ستاد)

١

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده ١٢ با برگزاری نشست تخصصی با 
حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، 
چگونگی اصالح نرمافزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، مشکالت و ایرادات 
مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت 
حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش 
دستمزد، بعالوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس قرارداد 
جدید و همچنین اصالح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را بررسی و برای 

هریک ارائه راهکار نماید. 

پیش از دستور(٢): پیگیری مصوبه نشست ۷۷ ام کمیته 

مورخ ٩٩/٠۵/١۴ در خصوص مشکالت کارفرمایان در 

انعقاد قرارداد جدید با کارگران، با رعایت حداقل مزد 

تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش 

دستمزد
٢

مقرر گردید عنوان کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور به "کمیته حمایت از کسب وکار" تغییر یابد. 

پیش از دستور (٣): تعیین نام جدید و مناسب برای 

کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور
٣



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مصوبات هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 مورخ ٩٩/٠٦/٣١

کد مدرک:   QMS-FO-75-20                            شماره بازنگری:٠١                                             

2 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ١٢

شناسه 

حوزه موضوعی: بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و حملونقل

تهیهکننده: دبیرخانه کمیته ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تعداد صفحه: ٢ تاریخ تهیه: ٠١/٩٩/٠۷

تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

مقرر گردید فهرست مشکالت موجود در آییننامه اجرایی قانون مقررات 
تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١۳۷۳/٠۸/١١ هیأت وزیران و ضوابط 
اجرایی قانون (مندرج در مصوبات شورایعالی ترابری) توسط کمیسیون 
حملونقل و لجستیک اتاق ایران احصاء و به همراه پیشنهادات و 
راهکارهای اصالحی به کمیته ماده ١٢ ارائه گردد تا پس از بررسی، نسبت 
به تشکیل کارگروه مشترک بخش خصوصی با سازمان راهداری و حمل و 
نقل جادهای جهت بازنگری آیین نامه و ضوابط مرتبط آن تصمیم گیری 

شود.

دستورجلسه: بررسی مشکالت اجرای ماده واحده قانون 

تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٣۷٣ مبنی بر اخذ 

عوارض حمل کاال با ناوگان غیر ایرانی

۴
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