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گزارش سی و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن جلسات

33
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18:30

حوزه استاندار

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس جلسه :جناب آقای فریدون همتی
دستور جلسه

پیش از دستور جلسه:
تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید حمید علیپور که در فرازهایی نوشته بودند :
اگر لحظه ای از حق غافل بمانید .غفلت همان و هالکت هم همان
دستورجلسه :
 .1پیشنهاد ایجاد شورای حل اختالف معادن در مرکز استان ( استانی)
 .2پیشنهاد تغییر در دوره زمانی بازرسی از مخازن سوخت معدن کاران موضوع ماده  2فصل دوم دستورالعمل پیشگیری و
مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ( استانی)
 .3پیشنهاد اصالح قانون چگونگی پرداخت وجه ابطال پروانه چرای دام روستائیان توسط معدن کاران ( استانی)
 .4پیشنهاد اصالح ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه استعالم سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان
دولتی و شهرداری ها در مورد پایان کار پروژه های پیمانکاران ( ملی )
 .5ارائه پیشنهادات اصالحی در مورد الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده ( ملی )
 .6درخواست پیگیری اجرای کامل بخشنامه شماره  95/27577مورخ  95/02/01و شماره  95/53228مورخ 95/02/21
بانک مرکزی در مورد معافیت های بنگاه های کوچک و متوسط (استانی )
 .7ارائه گزارش کارگروه های تخصصی شورا
 .8پیگیری مصوبات قبلی
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مصوبات ملی سی و سومین جلسه شورا :96/03/31
مصوبات

مسئول

پیشنهاد اصالح تبصره  3ماده  43الیحه مالیات بر ارزش افزوده به دبیرخانه شورای گفت و گوی مرکز و نمایندگان محترم استان قزوین در
مجلس شورای اسالمی  :دو درصد ( )2%از سهم شهرداریها و چهار درصد ( )% 4از سهم دهیاریها به استثنای سهم مربوط به بند (الف)
ماده ( )9این قانون قبل از توزیع استانی برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد زیر ساخت های مربوط  ،مدیریت فاضالب  ،پسماند
شهرکهای صنعتی و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک ها و نواحی صنعتی بر اساس ضرائب و دستورالعملی که وزارت صنعت،
معدن و تجارت تعیین و به سازمان اعالم می کند بین شهرک ها و نواحی صنعتی توزیع گردد .

دبیرخانه
شورا

ارائه پیشنهاد به شورای گفت و گوی مرکزی جهت اصالح قانون دادرسی به منظور امکان تشکیل دادگاه های تخصصی در مرکز استان .

دبیرخانه
شورا

مقرر گردید پیشنهاد اصالح ماده 38قانون سازمان تامین اجتماعی بصورت اینکه در مورد قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی با دستگاه
های دولتی و شهرداریها سازمان تامین اجتماعی بصورت همزمان از کافرما و ذیحساب آن دستگاه استعالم پایان قراردادهای پیمانکاری را
انجام دهد به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال گردد .

دبیرخانه
شورا

به منظور تقویت شرکت های خدماتی و بازرگانی که نقش اساسی در توسعه صادرات دارند مقرر گردید از شورای گفت و گوی مرکز تقاضا
شود تا این گروه از شرکت ها نیز مانند بنگاه های کوچک و متوسط مشمول خدمات حمایتی دستگاه های دولتی و بانک مرکزی قرار
گیرند .

دبیرخانه
شورا

اتاق بازرگانی قزوین درخواست یکسان سازی تعاریف از تعداد کارگران بنگاه های  ،خرد  ،کوچک و متوسط را به دبیرخانه شورای مرکزی
اعالم نماید و همچنین درخواست نماید کلیه ارائه تسهیالت و معافیت ها توسط دستگاه های دولتی و بانک مرکزی شامل بنگاه های
اقتصادی تا  200نفر نیز بشود .

دبیرخانه
شورا

ردیف
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2
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مصوبات استانی:
ردیف

1

مصوبات

مسئول

شورای حل اختالف تخصصی معادن جهت رسیدگی به دعاوی حوزه کاری معدن با ترکیب نیروهای متخصص و نمایندگان دستگاه های

رئیس کل
محترم
دادگستری
رئیس کل
محترم
دادگستری
اداره کل
منابع طبیعی
و آبخیز
داری

ذیربط با پیشنهاد بخش خصوصی و تائید دادگستری در مرکز استان تشکیل و بصورت سیار فعالیت نماید .
از طرف رئیس کل دادگستری استان به مراکز دادگاه های شهرستان های استان و بخش ها ابالغ گردد که رسیدگی به دعاوی معدنی بر

2

3

اساس قانون تخصصی معادن رسیدگی شود و خالء های آن از طریق قانون مدنی تکمیل گردد.
در صورتیکه معدن کاران طی  48ساعت موفق به ابطال پروانه چرای دام نشدند  ،درخواست خود را بصورت مکتوب مبنی بر عدم توافق
با مالکان یا پیدا نکردن شخص مالک به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعالم نمایند  .در این صورت سازمان با دریافت مبلغ مربوطه
و واریز آن به حساب معین شده پروانه چرای دام را ابطال می نماید .
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4

شرکت پخش فرآورده های نفتی استان موظف گردید در صورتیکه صاحبان معادن موجودی سوخت خود را در هر ماه مکتوب اعالم کنند
و بدلیل بروز مشکل در فرایند کاری مقداری از سهمیه سوخت ماهیانه خود را مصرف نکرده باشند  ،سهمیه سوخت بیشتری را با تائید
سازمان صمت در ماه آینده به آنها تحویل نماید .

5

مقرر گردید خرید گازوئیل معادن استان در طی یک مرحله در هر ماه صورت گرفته و حمل و تحویل کل سوخت در چند مرحله طی ماه
انجام شود .
کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان معاونت عمرانی استانداری  ،بخش خصوصی مرتبط  ،راه و شهرسازی  ،تامین اجتماعی و نظام

6

مهندسی ساختمان تشکیل و در آن مشکالت پیمانکاران ساختمانی و عمرانی با سازمان تامین اجتماعی بررسی شود .

شرکت
پخش
فرآورده های
نفتی
شرکت
پخش
فرآورده های
نفتی
دبیرخانه
شورا
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