اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شهرکرد

تاریخ 1399/04/17:

عنوان جلسه :دومین جلسه هیئت نمایندگان

 1صفحه

شرح  /مصوبات

به نام خداوند بخشنده و مهربان
دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شهرکرد در روز سه شنبه مورخ 1399/04/17
راس ساعت  10:15صبح به صورت حضوری و آنالین برگزار گردید .
در ابتدای جلسه پس از تالوت آیات قرآن رئیس محترم اتاق ضمن بیان خیر مقدم دستور جلسه را بیان نمودند.
سپس آقای فیاضی دبیر کمیسیون ها ی تخصصی اتاق گزارشی از فعالیت و تشکیل جلسات آنها ارائه نمودند.
در ادامه آقای ابوطالبیان رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق از مشکالت بازگشت و تعهدات ارزی صحبت
کردند و پیشنهاد مشوقهایی را برای اعضای کمیسیون ها مطرح نمودند .
دکتر دبیر رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اتاق نیز از مشکالت تولید صادرات و بازگشت تعهدات
ارزی صحبت نمودند و این مشکالت را باعث ورشکستگی تولید و از بین رفتن انگیزه صادرات دانستند.
سپس آقای عبدالکریم کریمی نیز از مشکالت ثبت سفارش و مشکالت تعهدات ارزی مطالبی را بیان داشتند و
همچنین آقای اخوان از طریق ویدئو کنفرانس از مشکالت تولید ،صادرات و مالیات صحبت کردند .و به پیشنهاد
آقای اله بخشی مقرر شد جلسه ای متشکل از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی ،رئیس کل دادگستری
و اداره کل امور مالیاتی در خصوص مشکالت فعاالن اقتصادی تشکیل شود .
به پیشنهاد آقای ابوطالبیان مقرر شد جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی در
کمیته کارشناسی شورای گفتگو برگزار گردد.
این جلسه در ساعت  1۲:30با ذکر صلوات به پایان رسید.
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