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75 ماده  

تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهاي اقتصادي این بخشها، بررسی و  منظور به 

رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه 

وگوي دولت و بخش خصوصی با ترکیب  ربط، شوراي گفت مناسب به مراجع ذي اجرایییشنهادها و راهکارهاي پ

:شود اعضاء زیر تشکیل می

  )رئیس شورا( وزیر امور اقتصادي و دارایی -1

  رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -2

  جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاون برنامه -3

  صنایع و معادن وزیر -4

  وزیر تعاون -5

  وزیر بازرگانی -6

  وزیر جهاد کشاورزي -7

  اجتماعی وزیر کار و امور -8

  وزیر نفت -9

  وزیر نیرو -10

  قوه  قضائیه به انتخاب رئیس  نفر از معاونان قوه دو -11

  رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی -12

  ات مجلس شوراي اسالمیرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسب -13

  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی -14

  و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیرئیس کمیسیون کشاورزي، آب  -15

  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -16

  کل اتاق تعاون جمهوري اسالمی ایران دبیر -17

  شهردار تهران -18

  هاي مختلف عاونی از بخشها و رشتهن عامل شرکتهاي برتر خصوصی و تهشت نفر از مدیرا -19



  101اقتصادي: فصل پنجم.../ ساله پنجم  قانون برنامه پنج: بخش دوم

 1تبصره  

گردد و  و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می) 19( نحوة انتخاب اعضاء ردیف

.شود تصویب می ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسۀ شورا تهیه و

2صره تب  

.محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است

76 ماده  

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاري و حضور اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی 

گذاري در  هاي مخل تولید و سرمایه بخشنامهایران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و 

ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهاي تولیدي و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش 

نفر از هر  اي متشکل از دو طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهه هاي آنها ب مشکالت و خواسته

شده   کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه.آن قوه ارائه دهد قوه به انتخاب رئیس

.راهکارهاي قانونی الزم را بررسی و پیگیري نماید

 1تبصره  

هاي مزاحم، خأل قانونی، اجراي نادرست یا  گزارشهاي موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه

قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادي، حقوق مالکیت و حمایت از ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح 

شده کاالها و خدمات در ایران همراه با   گذاري و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام سرمایه

ها و ظرفیتهاي  ريگذا گذاري و تولید و استفاده بهینه از سرمایه ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه

.موجود است

 2تبصره  

 عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  کمیته یک نسخه از همۀ گزارشهاي ارسالی را به شوراي

.نماید این قانون ارسال می)75( گو موضوع ماده و  قانون اساسی و شوراي گفت) 44(


