
در محل دفتر  91/99/11، جمعه 91پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفگو دولت و بخش خصوصی راًس ساعت 

 استاندار محترم در استانداری کرمانشاه با حضور:

 جناب آقای دکتر رازانی استاندار محترم 

 سرکار خانم  دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگو

 

 برگزار گردید.  

ها و مبانی نظری شورا به اهداف، برنامه مسئول دبیرخانه شورای گفتگوکار خانم دکتر درخشیده در این جلسه سر

اشاره کردند و شورای کرمانشاه را دارای پایه علمی دانستنه و به تشریح برنامه راهبردی شورای گفتگو و چگونگی 

 عملکرد آن پرداخت.

 ل دبیرخانه شورا مطرح شد:درخصوص پایه علمی شورای گفتگو موارد ذیل توسط مسئو

جهت بهبود اوضاع ، اقتصادی آنهاکشورهای دنیا متناسب با ساختار  اکثردر  ،دولت و بخش خصوصیدر تعامل موثر 

اقتصادی مورد توجه جدی است. با استناد به مطالعات انجام شده، ارتباط سازنده بخش دولتی و خصوصی، موجب 

و به تبع آن فضای اقتصادی شده  سب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادیبهبود محیط ک در جهتای تحولات عمده

و  ارتباطضرورت تقویت این کشورها بهبود یافته است. در شرایط کنونی کشور و با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی، 

تمر با گفتگوی مس شود.بیش از هر زمان دیگری احساس میمیان بخش خصوصی و دولت، تعامل  جهتاهتمام ویژه 

اندازه دولت و رفع موانع کسب و کار به حداقل رسیده  و شاهد  های متعارضها و سیاستموانع ناشی از برنامهو موثر 

 خواهیم بود.منطقی 

دیدگاه شورای گفتگوی استان بر تعامل هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی است و بر خلاف دیدگاه رایج مبنی بر 

، شورای کرمانشاه به حضور دولت در کنار بخش خصوصی به عنوان مکمل این عدم دخالت دولت در امور اقتصادی

های بین المللی به بازار و ارتباط آن با دولت، از نگاه منتقدانه به نگاه دوستانه بخش معتقد است. امروزه دیدگاه

ر دولت در اقتصاد مورد انتقاد واقع شده است. بانک جهانی تبدیل شده و اخیراً نگاه صرفا کلاسیکی یا کینزی به حضو

. در این دیدگاه دولت به عنوان کرده استمطرح " Markat Friendly approach"دیدگاهی را تحت عنوان  

باشد. در صورت عدم فرمانده و طراح در کنار بخش خصوصی است و  بخش خصوصی و بازار بازوی عملیاتی دولت می

این دو بخش با شکست اقدامات جمعی هم برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی مشکلات جدی به همکاری موثر 

 بار می آورد.

استفاده از  دولتی استان است. -خصوصیترین شورای ترین و مهمشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قوی

ری است.  با توجه به آمار ضرو ظرفیت شورا برای تقویت همبستگی، ایجاد اشتغال و شتاب روند توسعه ی استان

از ظرفیت  ستیبای کرمانشاهبهبود فضای مستمر کسب و کار در بالای بیکاری استان و رکود بخش تولید و لزوم 



به عمل آید. در این راستا تعامل هر چه بیشتر واحد  نهایت استفاده استان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 های اقتصادی با شورا انتظار می رود. 

در ادامه زمان بندی جلسات شورا در سال جاری و سال آینده مطرح شد و با دستور استاندار محترم جلسات شورا 

ریزی شد و همچنین به عدم حضور اعضای اصلی شورا اشاره شد و تذکر و توصیه پنج شنبه های آخر هر ماه برنامه

مطرح شد، همچنین در این جلسه استاندار محترم های جناب دکتر رازانی و پیگیری های استانداری در این خصوص 

تر شدن دستور جلسات تاکید ویژه داشتند و  به کار کارشناسی اصولی و اساسی در خصوص دستور جلسات به غنی

 تاکید کردند.

 

 


