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صورتجلسه سی و پنجمین 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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جلسات حوزه استاندار

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس جلسه :جناب آقای فریدون همتی

پیش از دستور جلسه:
تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید مجید ماخانی که در فرازهایی نوشته بودند  :خدایا دعای " اهل
معرفت باشیم " را دعای مستجاب ما قرار ده و شکر گزاری ما را خالص و بی ریا گردان.
 گزارش مدیر کل محترم سازمان استاندارد در خصوص نحوه ارائه خدمات الکترونیکی به واحدهای صنعتی و ارباب رجوع
این سازمان
دستورجلسه :
 .1پیگیری رفع مشکالت پیمانکاران ساختمانی و عمرانی با سازمان تامین اجتماعی
 .2ارائه گزارش کارگروه احداث گلخانه های تجاری
 .3پیگیری مشکالت سرمایه گذاران در بخش احداث و بهره برداری از نیروگاه های انرژی های نو و مقیاس کوچک
 .4ارائه آمار و اطالعات اقتصادی استان

مصوبات استانی سی و پنجمین جلسه شورا :96/05/31
ردیف

مصوبات

1

مقرر گردید دفتر فناوری اطالعات استانداری نسبت به تهیه گزارش از وضعیت برون سپاری و الکترونیکی نمودن
خدمات دستگاه های اجرایی استان اقدام نموده و نتیجه حداکثر ظرف مدت یکماه اعالم گردد.

2

در راستای بهبود فضای کسب و کار و جهت سهولت و تسریع در ارتباط دستگاه های اجرایی استان و بخش
خصوصی حوزه صنعت ،مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط (صنعت،معدن تجارت ،استاندارد ،اداره کل تعاون کار
و رفاه اجتماعی و معاونت غذا و دارو و  )...با محوریت دفتر فناوری اطالعات استانداری،ظرف مدت حداکثر یکماه

مسئول
دفتر فناوری
اطالعات ارتباطات
و امنیت استانداری
دفتر فناوری
اطالعات ارتباطات
و امنیت استانداری
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نسبت به تهیه طرح مناسب اقدام نمایند
3

مشکل دریافت گواهینامه های استاندارد برای مجموعه های آسانسور  ،تله سی یژ و ....با استداللهای دقیق و
کارشناسی جهت رفع انحصار شرکتهای بازرسی طی نامه ای به جناب آقای جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهور
اطالع رسانی شود.

معاونت عمرانی
استانداری

4

از این پس در تمامی جلسات کارشناسی و کارگروههای شورا مصوبات و توافقات بند به بند قرائت و به امضای
حاضرین جلسه برسد.

دبیرخانه شورا و
اعضا و مدعوین
کارگروهها

