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

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

39

96/10/30

12:45

14:50

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 کرمعلی شعبانی کارگر شرکت نخ البرز"در انجام کارها بهنتیجه آخرت آن نظر داشته باشید ".
-

ضرورت اجرای مصوبات شورای گفت و گوی استان  ،توافقات و بخشنامه های سازمان های امور مالیاتی  ،تامین اجتماعی
و همچنین دستگاه های خدمات رسان در رابطه با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی

دستورجلسه :
 ارائه طرح آموزش نیروی انسانی برای راهبری گلخانه های تجاری استان ضرورت تهیه جدول شرح کار متناسب با تعرفه ارائه خدمات شرکت انبارهای عمومی در گمرک شهرصنعتی البرز-

گزارش آمار و اخبار اقتصادی استان

-

پیگیری اجرای بند الف ماده  19قانون رفع موانع تولید در استان به موضوع  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف
است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی ،متناسب با بازپرداخت
هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی ،نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان
باقیمانده تسهیالت اقدام نماید .انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

-

پیشنهاد حذف عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیرانی که دارای بدهی مالیاتی هستند را به اداره
ثبت شرکتها جهت توقف عملیات ثبتی اعالم کند" از تبصره سه ماده  186قانون مالیات های مستقیم

-

پیشنهاد حذف عبارت "سهام شرکت ها" از بند ب ماده  18آئین نامه اجرایی ماده 50قانون تامین اجتماعی به موضوع:
ماده :18اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود  :بند ب – اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار و سهام
شرکتها
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مصوبات ملی سی و نهمین جلسه شورا :96/10/30
مصوبات

ردیف

مسئول

پیشنهاد حذف عبارت "سهام شرکتها" از بند ب ماده  18آئین نامه اجرائی ماده  50قانون تامین
اجتماعی

1

ماده  50قانون تامین اجتماعی :
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هاى نقدى که ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق
بیمه هاى اجتماعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد ،همچنین هزینه هاى انجام شده طبق مواد  66و
 90و خسارات مذکور در مواد  98و  100این قانون درحکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجرا بوده و طبق
مقررات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصول می باشد .آیین نامه
اجرایى این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت
رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد .تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده
توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسترى براساس آیین نامه ماده  35قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد
شد.
ماده  18آئین نامه اجرائی :اشیا زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمیشود :
ب_ اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار
اضافه می شود بند د_ سهام شرکتها .

دبیرخانه شورا

مصوبات استانی
ردیف

مصوبات

1

کلیه دستگاههای دولتی ،خدمات رسان  ،شهرداری ها و بانکهای استان موظف هستند قوانین ،
مقررات  ،بخشنامه ها  ،آئین نامه ها و تعرفه های ذیربط را به روشهای مختلف از جمله سایت آن
مجموعه اطالع رسانی کنند و در صورت درخواست ارباب رجوع نسبت به صدور صورت حساب
کامل اقدام نمایند.

2

با تشکیل کارگروه توسعه گلخانه های استان نسبت به اجرائی شدن طرح ایجاد مرکز آموزشی
کاربردی کوتاه مدت برای تربیت نیروی انسانی ماهر جهت اشتغال در گلخانه ها اقدام الزم انجام
گیرد.

مسئول
استانداری ،کلیه
دستگاهها و
سازمانها و بانکهای
استان-دبیرخانه
شورا
معاون هماهنگی
امور اقتصادی
استانداری -سازمان
جهاد کشاورزی

