اولین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راًس ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  59/11/4در
محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور :
جناب آقای محمدی ریاست محترم اتاق تعاون،
جناب آقای ساسانی ریاست محترم اتاق اصناف،
جناب آقای مهندس شکری ریاست محترم خانه صنعت و معدن استان،
جناب آقای جانجانی ریاست محترم انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا،
جناب آقای دکتر مردوخی ریاست محترم سازمان نظام صنفی یارانه،
جناب آقای مهندس بخشی پور ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان،
جناب آقای مهندسی سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جناب آقای دکتر فرخی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان،
جناب آقای فقیهی ریاست محترم اتحادیه دامداران استان و
سرکارخانم یاقوتی ریاست محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان
سرکا ر خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی

برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای کاشفی دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه پس از معرفی
اجمالی از رسالت ،ماًموریت و اهداف شورا  ،برنامهها و ترکیب اعضا را عنوان کردند و در ادامه به تشریح برنامههای
دبیرخانه در سال جاری پرداختند .ایشان به نقش ویژه شورا در برقراری ارتباط موثر و مستمر دولت و بخش
خصوصی استان اشاره کردند .در این جلسه به نقش ویژه اعضای بخش خصوصی در ترکیب شورا اشاره شد و دبیر
محترم شورا خواستار همکاری و همدلی بخش خصوصی در این راستا شد.
در ادامه رئیس اتاق تعاون جناب آقای محمدی به همدلی اتاقها در استان تاکید کرده و با اشاره به پتانسیل
کرمانشاه در بخشهای اقتصادی ،خواستار احصاء مشکلات بخش تولید در استان شدند.
جناب آقای شکری ریاست محترم خانه صنعت و معدن لازمه موفقیت در شورا را بررسی مشکلات وارائه راهکارهای
مناسب دانستند.
جناب آقای فقیهی ریاست محترم اتحادیه دامداران استان به مشکلات حوزه دامداری در استان اشاره کردند و
خواستار طرح موضوع مربوطه در جلسه شورای گفتگو شدند .ایشان عدم اجرای صحیح قوانین را مشکل اصلی اقتصاد
استان دانستند و به هزینههای بالای مرغداری و عدم صرفه تولید مرغ و تخم مرغ اشاره و لزوم مدیریت توانمند در
این حوزه تاکید کردند .و سه عامل دیدگاهها (نگرشهای منفی) ،عدم برنامه ریزی مدون و سود بانکی بالا را عامل
عدم موفقیت این صنعت دانستند.

و عدم اجرای صحیح قوانین را مشکل اصلی اقتصاد استان دانستند و به هزینههای بالای مرغداری و عدم صرفه تولید
مرغ و تخم مرغ اشاره و لزوم مدیریت توانمند در این حوزه تاکید کردند .و سه عامل دیدگاهها (نگرشهای منفی)،
عدم برنامه ریزی مدون و سود بانکی بالا را عامل عدم موفقیت این صنعت دانستند.
جناب آقای سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به قابلیت های اجرایی شورا اشاره
کرده و مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهمترین مشکلات در حوزه بهبود فضای کسب و کار مربوطه دانستند و
خواستار طرح موضوعات مالیاتی در جلسات شورا شدند.
جناب آقای پناهی دبیرکل محترم اتاق بازرگانی به ظرفیت بخش خصوصی استان اشاره کردند و همدلی تشکلها و
داشتن روحیه مطالبهگری بخش خصوصی را بهترین عامل جهت رشد اقتصادی استان دانستند.
جناب آقای دکتر مردوخی ریاست محترم سازمان نظام صنفی یارانه با اشاره به نرخ پایین اشتغال در حوزه IT
ظرفیت بالای این بخش در استان جهت ایجاد اشتغال را مثبت دانستند و واحدهای تعطیل و نیمه کاره را در استان
عامل بیکاری واتلاف منابع دانستند .ایشان به اصلاح مکانیزم توزیع اشاره کردند و قیمت تمام شده کالاها را تابعی از
مکانیزم توزیع دانستند .و با اشاره به نقش مالیات در بودجه بالای 01درصد و میزان نیروی کار دولتی را کشور بسیار
بالاتر از استاندارد جهانی دانستند .ایشان همفکری ،روحیه مطالبهگری و ارائه نظرات کارشناس را عامل مهم توسعه
استان دانستند.
جناب آقای جانجانی ریاست محترم انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا ،بخش حمل و نقل عمومی
را دارای اهمیت فراوان در حوزه کسب و کار دانستند و به ارتباط همیشگی حوزه حمل ونقل با دستگاهها و صنوف
اشاره کردند .ایشان تعامل این بخش با سایر بخشها را ضروری دانسته و خواستار تعامل بیشتر با سایر بخش ها ،در
حوزه حمل و نقل شدند.
جناب آقای ساسانی ریاست محترم اتاق اصناف پیگیریهای بخش خصوصی و تقویت و ساختها در حوزه حمل و
نقل ریلی را ضروری دانستند و بر جاذبههای گردشگری استان اشاره کردند و کرمانشاه را دارای پتانسیل قطب
گردشگری کشور دانستند .ایشان در ادامه به وجود فروشگاههایی در استان اشاره کردند که با تخفیفهای کاذب با
هدف کنار زدن رقبا به فعالیت ادامه میدهند و خواستار نظارت بیشتر بر این حوزه شدند.

