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صورتجلسه سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن
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96/09/25

12:30

13:55

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

پیش از دستور جلسه:
 تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید محمدصالح محمدی "خدا را در همه حال ناظراعمال خود بدانید ".

 گزارش تامین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاریدستورجلسه :
 .1لزوم کاهش هزینه های اداری دستگاههای خدمت رسان به بخش ساختمان استان
 .2تصحیح مبلغ پایه درآمد مشمول مالیات آژانس های تاکسی سرویس
 .3گزارش چگونگی ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی استان
 .4گزارش آمار و اخبار اقتصادی استان
 .5لزوم اصالح ماده( )59قانون ثبت اختراعات  ،طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال 1386
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مصوبات ملی جلسه سی و هشتم:96/09/25
ردیف

مصوبات

مسئول

1

متن پیشنهادی ماده  59جهت تغییر در قانون ثبت اختراعات  ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری :
رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صالحیت شعبه یا شعب
خاصی از دادگاههای عمومی تهران و مراکز استان ها می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از
تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

دبیرخانه شورا
جهت ارجاع به
شورای مرکزی
تهران
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مصوبات استانی
ردیف

1

2

مسئول
مصوبات
معاونت هماهنگی
امور اقتصادی
مقرر گردید اتاق بازرگانی قزوین با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان پروژه هایی که به
استانداری  ،اتاق
جهت سرمایه گذاری آماده هستند را به آقای امیرکمالی معرفی نمایند تا بررسی های الزم در این
بازرگانی قزوین و
زمینه صورت پذیرد.
شرکت شهرکهای
صنعتی
معاونت هماهنگی
امور اقتصادی
مسائل مربوط به ضمانت های بانکی و امور سرمایه گذاری طرحها از طریق جناب اقای قاسمی
استانداری و ریاست
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری شود.
اداره کل امور
اقتصادی و دارائی

3

با ارجاع موضوع به کمیته فنی اداره کل مالیاتی استان قزوین  ،مقرر می شود مرجع تشخیص
درآمد مشمول مالیات آژانس های تاکسی سرویس معادل بیست درصد مبلغ دریافت شده آنها از
مشتریان (خدمت گیرندگان) باشد .

اداره کل امور
مالیاتی استان

4

باتشکیل جلسات کارشناسی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با سازمان ها و
دستگاه های ذیربط خدمات رسان به حوزه ساختمان استان  ،راهکارهای کاهش  ،تسهیل و تقسیط
هزینه های اداری اندیشیده شود  .گزارش روند برگزاری جلسات توسط کارگروه عمران و
شهرسازی شورا تهیه و به استحضار آقای استاندار می رسد .

معاونت هماهنگی
امور عمرانی
استانداری و
دبیرخانه شورا

5

دستگاه ها و سازمان های خدمت رسان در حوزه ساختمان ملزم به ارائه (در دسترس بودن) آئین
نامه ها و بخشنامه های ذیربط به ارباب رجوع شوند.

معاونت هماهنگی
امور عمرانی
استانداری و
دبیرخانه شورا

6

مقرر گردید سامانه خدمات الکترونیکی دستگاهها و سازمانهای دولتی برای واحدهای صنعتی و
دفتر فناوری
اطالعات استانداری
کشاورزی استان در دهه فجر سالجاری به مرحله بهره برداری و اجرا برسد.

