
 در 4/11/59 مورخ شنبه روز صبح 11 ساعت راًسی خصوص بخش و دولت یگفتگو یشورا رخانهیدب جلسه نیاول

 : حضور با بازرگانی کرمانشاه اتاق جلسات سالن محل

 

  تعاون، اتاق محترم استیر یمحمد یآقا جناب

  اصناف، اتاق محترم استیر یساسان یآقا جناب

  استان، معدن و صنعت خانه محترم استیر یشکر مهندس یآقا جناب

  کالا، ونقل حمل موسسات و هاشرکت یصنف انجمن محترم استیر یجانجان یآقا جناب

  ارانه،ی یصنف نظام سازمان ی ریاست محترممردوخ دکتر یآقا جناب

  استان، یساتیتاس و یساختمان هایشرکت ییکارفرما یصنف انجمن محترم استیر پور یبخش مهندس یآقا جناب

 یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان محترم استیر یفیس یمهندس یآقا نابج

  استان، یپزشک نظام سازمان محترم استیر یخرف دکتر یآقا جناب

  و استان دامداران هیاتحاد محترم استیر یهیفق یآقا جناب

  استان یدست عیصنا یها یتعاون هیاتحاد محترم استیر یاقوتی سرکارخانم

 ر خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانیسرکا

 سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی

 .دیگرد برگزار

 

 معرفی از پس کرمانشاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محترم ریدب یکاشف یآقا جناب جلسه نیا در

 هایبرنامه حیتشر به ادامه درو  کردند عنوان را اعضا بیترک و هابرنامه ، اهداف شورا اًموریت ورسالت، م ی ازاجمال

 بخش و دولت مستمر و موثر ارتباط یبرقرار در شورا ژهیو نقش به . ایشانپرداختند یجار سال در رخانهیدب

 ریدب و شد اشاره شورا بیترک در یخصوص بخش یاعضا ژهیو نقش به جلسه نیا در. کردند اشاره ی استانخصوص

 . شد راستا نیا در یخصوص بخش یهمدل و یهمکار خواستار شورا محترم

 لیپتانس به اشاره با و دهکرتاکید  استان در هااتاق یهمدل به یمحمد یآقا جناب تعاون اتاق سیرئ ادامه در

 .شدند ناستا در دیتول بخش مشکلات احصاء خواستاری، اقتصاد هایبخش در کرمانشاه

 یراهکارها وارائه مشکلات یبررس را شورا در تیموفق لازمه معدن و صنعت خانه محترم استیر یشکر یآقا جناب

 .دانستند مناسب

 و کردند اشاره ی در استاندامدار حوزه مشکلات به استان دامداران هیاتحاد محترم استیر یهیفق یآقا جناب

 اقتصاد یاصل مشکل را نیقوان ی صحیحاجرا عدمایشان  .شدند گفتگو یشورا جلسه در مربوطه موضوع طرح خواستار

 در توانمند تیریمد لزوم و اشاره مرغ تخم و مرغ دیتول صرفه عدم و یمرغدار یبالا هاینهیهز به و دانستند استان

 عامل را بالا یبانک سود و مدون یزیر برنامه عدم ،(یمنف یهانگرش)ها عامل دیدگاه سه و. کردند دیتاک حوزه نیا

  .دانستند صنعت نیا تیموفق عدم



 دیتول صرفه عدم و یمرغدار یبالا هاینهیهز به و دانستند استان اقتصاد یاصل مشکل را نیقوان ی صحیحاجرا و عدم

 ،(یمنف یهانگرش)ها عامل دیدگاه سه و. کردند دیتاک حوزه نیا در توانمند تیریمد لزوم و اشاره مرغ تخم و مرغ

 .دانستند صنعت نیا تیموفق عدم عامل را بالا یبانک سود و مدون یزیر برنامه عدم

 

 اشاره شورا های اجرایی تیقابل به یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان محترم استیر یفیس یآقا جناب

و  دانستند مربوطه بهبود فضای کسب و کار حوزه در مشکلات نیمهمتر از یکی را افزوده ارزش بر اتیمال و کرده

 خواستار طرح موضوعات مالیاتی در جلسات شورا شدند.

 و هاتشکل یهمدل و کردند اشاره استان یخصوص بخش تیظرف به یبازرگان اتاق محترم رکلیدب یپناه یآقا جناب

 .دانستند استان یاقتصاد رشد جهت عامل نیبهتر را یخصوص بخش گریمطالبه هیروح داشتن

 IT حوزه در اشتغال نییپا نرخ به اشاره با ارانهی یصنف نظام سازمانریاست محترم  یمردوخ دکتر یآقا جناب

 استان در را کاره مهین و لیتعط یواحدها و دانستند مثبت را اشتغال جادیا جهت استان در بخش نیا یبالا تیظرف

 از یتابع را کالاها شده تمام متیق و ردندک اشاره عیتوز زمیمکان اصلاح به شانیا. دانستند منابع واتلاف یکاریب عامل

 اریبس کشور را یدولت کار یروین زانیم و درصد01 یبالا بودجه در اتیمال نقشو با اشاره به . دانستند عیتوز زمیمکان

 توسعه مهم عامل را کارشناس نظرات ارائه و گریمطالبه هیروح ی،همفکر شانیا. دانستند یجهان استاندارد از بالاتر

 .دانستند تاناس

 یعموم نقل و حمل بخش ،کالا نقل و حمل موسسات و هاشرکت یصنف انجمن محترم استیر یجانجان یآقا جناب

 صنوف و هادستگاه با ی حوزه حمل ونقلشگیهم ارتباط دارای اهمیت فراوان در حوزه کسب و کار دانستند و به را

 در ها، بخش ریسا با شتریب تعامل خواستار و هدانست یضرور را هابخش ریسا با بخش نیا تعامل ایشان. اشاره  کردند

 .شدند نقل و حمل حوزه

 و حمل حوزه در هاساخت و تیتقو ی وخصوص بخش هاییریگیپ اصناف اتاق محترم استیر یساسان یآقا جناب

 قطب لیپتانس یادار را کرمانشاه و کردند اشاره استان یگردشگر هایجاذبه بر و دانستند یضرور را یلیر نقل

 با کاذب هایفیتخف با که کردند اشاره استان در هاییفروشگاه وجود به ادامه در شانیا. دانستند کشور یگردشگر

  .شدند حوزه نیا بر شتریب نظارت خواستار و دهندیم ادامه تیفعال به رقبا زدن کنار هدف
 


