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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  به پیوست( انجمن صنفی مهندسان مشاور استان در خصوو  ماوا و و مشو مو مو وود در  وو ه        23/8/96مورخ  961974/10طرح نامه شماره(

 با دستگاههای ا رایی )سا مان تامین ا تماعی و اداره کو امور مالیاتی(قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور 

  گی به دعاوی بویژه در رسید1386قانون ثبت اختراعاو طرح های صنعتی و عم م تجاری مصوب  59بررسی لزوم ارا ه پیشنهاد در فرآیند ا رای ماده

 ی فعاالن اقتصادیمال یت ف ری صرفاً در دادگاههای تهران و مش مو ایجاد شده برا

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )ماعی و مسائل و مشکالت موجود در حوزه قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی )سازمان تامین اجت در خصوصالف

 زیر در جلسه مطرح شد:مطالب  اداره کل امور مالیاتی(

 سازمان مدیریت1379/04/29مورخ  54/2460-105/842مطابق بخشنامه شماره 

بيمه تأمين اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نيز حقوق گمرکی و عوارض پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حقآمده است که  1-25در بند 

نماید، با رعایت مفاد ر است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا ميزان آن در آینده تغيير میمربوط به لوازم و وسایل مورد نياز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرا

ها و عوارض و بيمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانين و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از به عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این ماليات« 2-25»بند 
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های آن، گردد. در صورت نپرداختن و یا تأخير در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانشود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله میاور کسر میپرداختهای مهندس مش

  برعهده کارفرما خواهد بود.

 کارفرما است.حق بيمه  سهم  %5حق بيمه و در حوزه پيمانکاری  %12در پروژه های عمرانی در حوزه خدمات مشاوره  

مين اتلذا سازمان  کرده، خودداری و ارزش افزوده ماليات طی سالهای اخيردستگاههای اجرایی به دليل عدم تامين اعتبار الزم، از پرداخت حق بيمه های مذکور

يز جرایمی نمور مالياتی ره کل اهمچنين ادا نماید.اجتماعی ليست بيمه شرکت های مهندسين مشاور را نمی پذیرد و یا پذیرفتن آن را منوط به واریز کل حق بيمه می 

 را در نظر می گيرد.

سیدگی به دعاوی ربویژه در 1386قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  59بررسی لزوم ارائه پیشنهاد در فرآیند اجرای ماده  ب(

 مالکیت فکری صرفاً در دادگاههای تهران و مشکالت ایجاد شده برای فعاالن اقتصادی

گی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آیين نامه اجرایی آن در صالحيت شعبه یا شعب خاصی از ، رسيد1386قانون ثبت اختراعات مصوبه  59مطابق ماده 

اره مالکيت صنعتی دادگاههای عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط ریيس قوه قضایيه تعيين می گردد. تصميمات اد

اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ تصميم به ذی نفع و یا اطالع او از آن ، به دادگاه صالح تقدیم گردد. توسط اشخاص ذی نفع قابل 
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 تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسيدگی ، تابع مقررات آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است .

و کيفری مرتبط با قانون و این  قانون، رسيدگی به دعاوی حقوقی 59: با توجه به ماده 1387قانون ثبت اختراعات مصوب  59جرایی ماده آیين نامه ا 179مطابق ماده 

تی الکيت صنعره کل مهای عمومی تهران است که توسط رئيس قوه قضایيه تعيين و در صورت امکان در ادانامه در صالحيت شعبه یا شعب خاصی از دادگاهآیين

ات ن صورت تحقيق، در ایشوند. در مورد دعاوی کيفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشدمستقر می

  شود.میهای مذکور در فوق ارجاع مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگيری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسيدگی به دادگاه

 اختراعات است. درصد مربوط به طرح صنعتی، عالیم تجاری و ثبت 96 درصد مشکالت مالکيت فکری  به کپی رایت و کتب اختصاص دارد. 4طبق آمار تنها 

 مجتمع قضایی شهيد بهشتی( پاسخگوی دعاوی در این زمينه نمی باشد -تنها یک شعبه)شعبه سوم دادگاههای عمومی تهران -1

 افرادی که خارج از مرکز قرار دارند هزینه های زیادی) زمان، مسافت و ...( متحمل فرد می باشد.برای -2

  نمی باشد.طبق اظهارات فعاالن اقتصادی خروجی تنها شعبه رسيدگی به مالکيت فکری از سوی قوه قضائيه و دارای عملکرد مطلوبی -3

 مدت زمان طوالنی رسيدگی به پرونده ها در این خصوص-4

  عدم آشنایی کافی قضات، دادیاران و بازپرسان با حقوق مالکيت فکری-5
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 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

 ازمانمسائل و مشکالت موجود در حوزه قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی )س 1

 مالیاتی(تامین اجتماعی و اداره کل امور 

ی، ن اجتماعل تاميکتبادل نظر و بيان نظرات نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره  پس از بحث و

یت و تشکلهای بخش خصوصی، با توجه به اینکه متولی و تشخيص بودجه های جاری و عمرانی، سازمان مدیر

الزم  ساعدتهایمکان ماه کل تامين اجتماعی اعالم می دارند برنامه ریزی است و از طرفی در قراردادهای عمرانی، ادار

ن طرح ضمدید برای پذیرش ليست بيمه شرکتهای مهندسان مشاور و پيمانکاران وجود دارد، لذا توافق و مقرر گر

قانون  ون کار موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،  اداره کل تامين اجتماعی با عنایت به قانو

سازمان 1379/04/29مورخ  54/2460-105/842تامين اجتماعی و شرایط عمومی خدمات مشاوره و بخشنامه شماره 

دیریت زمان مو پيمانکاری در بخش قراردادهای عمرانی) بنا به تشخيص سا ليست بيمه شرکت های مشاور ،مدیریت

 ل نماید.وصو واگذارنده کاررا پذیرفته و مطالبات خود را از  و برنامه ریزی(

 

 

 

 

اداراه کل تامين 

اجتماعی، دبيرخانه 

، شورای گفتگو

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 

 

 

 

 مستمر
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 ازمانمسائل و مشکالت موجود در حوزه قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی )س 2

 تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی(

پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پيرامون مسائل و مشکالت موجود در حوزه قراردادهای شرکت های 

برخی از ذیحسابان سازمان ها، ماليات بر ارزش  اداره کل امور مالياتی و نظر به آنکهمهندسين مشاور و پيمانکاران با 

به دليل عدم تامين اعتبار الزم، از پرداخت ارزش افزوده سالهای اخيردستگاههای اجرایی و طی پردازند افزوده را نمی

 اداره کل امور مالياتی  جرایمی را برای شرکت های مشاور و پيمانکار در نظر می گيرد. و در پی آن خودداری کرده

ضمن طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،  اداره کل امور مالياتی با عنایت مقرر گردید 

مورخ  54/2460-105/842قانون ارزش افزوده و شرایط عمومی خدمات مشاوره و بخشنامه شماره  به

وصول نماید و از اعمال  جرایم به  واگذارنده کارارزش افزوده و مطالبات خود را از  ،سازمان مدیریت1379/04/29

مصوبه مقرر گردید  کميته ای به  همچنين در جهت اجرایی شدن این شرکت های مشاور و پيمانکار خودداری نمایند.

متولی گری دبيرخانه شورای گفتگو با دعوت از دستگاهای ذیربط شامل اداره کل امور مالياتی، سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی، استانداری و ... و تشکل های بخش خصوصی)اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و .....( راهکارهای 

 

 

 

 

دبيرخانه شورای 

گفتگو، اداره کل امور 

، شرکتهای مالياتی

 مهندسين مشاور

 

 

 

 مستمر
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 وبه مذکور ارائه نمایند.پيشنهادی جهت اجرای مص

 

جاری مصوب قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالئم ت 59لزوم ارائه پیشنهاد در فرآیند اجرای ماده  3

رای بصرفاً در دادگاههای تهران و مشکالت ایجاد شده بویژه در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری 1386

 فعاالن اقتصادی

نعتی و عالئم قانون ثبت اختراعات طرح های ص 59ماده اجرای پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پيرامون 

 وزه صنعت ده محترم دستگاه قضایی در استان و نظر به آنکه فعاالن حوو توضيحات نماین 1386تجاری مصوب 

ین اجاری در تطرح های صنعتی و عالئم مربوط به  پاسخگوی دعاویدر مرکز  تنها یک شعبهاقتصادی معتقدند که 

رادی ی افبرای و در صورت ایجاد دعاوی مربوط به ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالیم تجار زمينه نمی باشد

دید ضمن قرر گرممسافت و ...( متحمل فرد می باشد لذا  هزینه های زیادی) زمان، که خارج از مرکز قرار دارند

 طرح موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان:

و  نظر به پراکندگی بنگاههای اقتصوادی و کارافرینوان و صوا بان ایوده و خمقیوت در سوان اسوتانها        -1

ان شور و لزوم تاریع در رسیدگی به دعاوی مربوطه بوا کمتورین هزینوه و در کوتواهترین  مو     شهرستانهای ک

مم ن و بهبود محیط کاب و کار ضرورو ایجاد شعب رسیدگی به صورو استانی و یا  وداقو ههوار منا وه    

 مورد درخواست فعاالن اقتصادی است، پیگیری شود.کشور امری ضروری و 

 

 

 

دبيرخانه شورای 

 گفتگو

 

 

 

 مستمر
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عوداد  مود، اما تبه تهران، نمی توان آمار  دقی ی ا  تعداد پرونده ها ارا ه نبدلیو مرا عه مال ین دعاوی  -2

 وپرونده در شش ماهه اول سال  اری را با اظهار نظرهای برخوی فعواالن ریوربط ب وش      300ت ریبی  دود 

 ان پیشکمیته مال یت ف ری کمیایون   وقی و قضایی اتاق با رگانی،صنایع،معادن و کشاور ی استان  می تو

  شد.بینی نمود، که این افزایش شعب رسیدگی به دعاوی را با روی رد استانی یا منا ه ای  ضرورو می ب

و نیوز  1386قانون ثبت اختراعاو، طرح های صنعتی و عم م تجاری مصوب  59ضرورو اصمح ماده  -3

اد ام وان  یشنهاد ایجو آیین نامه ا رایی این قانون مورد تایید اعضاء  اضر در  لاه قرار گرفت و پ 179ماده 

رق رسیدگی به دعاوی مال یت ف ری در دادگاههای استانی و  بصورو منا ه بندی  با تاکیود بور منا وه شو    

 مورد تاکید قرار گرفت.کشور و با مرکزیت استان خراسان رضوی) شهر مشهد( 

 ودود  آیین نامه قانون ثیت اختراعواو )  170با تو ه به  مان بر بودن روند رسیدگی کمیایون ماده  -4

 ایجاد مراکز استانی می تواند به بهبود محیط کاب کار کمک کند.ماه در  لاه مارح گردید.(  30

  
 


