ششمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راًس ساعت  01صبح روز پنجشنبه
مورخ  59/00/10در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور :
جناب آقای معصومی لاری مدیر عامل محترم شرکت زرین کود
سرکار خانم آقایی ریاست محترم اداره ثبت شرکتهای استان کرمانشاه
جناب آقای حقیقی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه
جناب آقای اشتری مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
جناب آقای محمد عارف ابراهیمی ریاست محترم خانه معدن
جناب آقای قنبری مدیرعامل محترم کارخانه کوهسار دالاهو
جناب آقای قاسمی مدیرعامل محترم شرکت مرمریت غرب
جناب آقای زارعیان مدیر عامل کارخانه روشن سرخ
جناب آقای خسروی مدیر عامل شرکت کاغذ معدنی
ریاست محترم بانک صنعت ومعدن استان کرمانشاه
سرکار خانم فرزاد نیا مدیرعامل محترم شرکت لاستیک سازان زاگرس
جناب آقای کیانوش جهانبخشی
جناب آقای محمد رضا باقری
سرکار خانم معصومه لاری
سرکار خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی

در این جلسه مشکلات دریافت وام ارزی واحدهای اقتصادی از بانکهای عامل مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به
عدم آشنایی واحدهای اقتصادی در تکمیل پروندهها و همچنین عدم جدیت بررسی پروندههای مذکور توسط
کارکنان بانکهای عامل پیشنهاد شد رایزنی با بانکهای عامل انجام پذیرد تا پرداختهای وام در مدت زمان کمتری
و با مساعدت بیشتری صورت پذیرد و در صورت امکان توسط استاندار رایزنی با مقامات کشوری در خصوص تعیین
سهمیهایی برای استان صورت پذیرد.
در خصوص بررسی موانع ومشکلات ثبت شرکت های تجاری استان کرمانشاه موانع متعددی عنوان گردید که اهم آن
شا مل کمبود نیروی کار ،قطع بودن سیستم به مدت زمان طولانی ،عدم اشراف به قوانین توسط کارشناسان خصوص ًا
در خصوص فعالیت ثبت شرکت و فعالیت های لازم عنوان گردید مقرر گردید پس از بررسی میدانی ،موضوع در جلسه
اصلی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی اجرای حکم ماده  7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آییننامه اجرایی آن به شماره /96937ت
9071ه مورخ  ، 0659/19/13مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه حاکی از آن بود که آیین نامه مذکور در استان

به اجرا در نیامده است .مقرر شد در جلسه بعدی شورا با حضور مقامات ارشد استان موضوع مطرح و مورد بررسی
قرار گیرد.
بررسی موانع استفاده از تولیدات واحدهای سنگبری استان در پروژههای عمرانی قرائت گردید و مصوبات آییننامه
نظام جامع هماهنگ خرید جلسه بیست و یکم شورای گفتگو عنوان گردید و مقرر شد .اگر در اجرای آییننامه
تخلفی صورت پذیرفت طرح به صورت کتبی به دبیرخانه شورا اعلام گردد.

