اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
شماره نشست 39 :

تاریخ جلسه 99/7/21 :

ساعت شروع 16:30 :

ساعت خاتمه19 :

محل نشست :سالن همایش اتاق
بازرگانی گرگان

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

 تالوت قرآن مجید -عرض خیرمقدم توسط دبیر شورای گفتگو

عنوان دستور جلسه:

دستور جلسه :
.1
.2
.3
.4
.5

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورای گفتگو
طرح مشکالت واحدهای تولیدی در زمینه موانع جهش تولید
ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید استان
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی در زمینه رفع تعهد ارزی.
جمع بندی مباحث توسط جناب آقایان پالیزدار و کریمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان.

عنوان خارج از دستور:
-

حضور جناب آقای پالیزدار دبیرمحترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری
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الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

هادی حق شناس

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

قدرت اهلل عابدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

3

داوود طبرسا

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

حسین طلوعیان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

5

سعید مازندرانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

6

مختار مهاجر

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

7

عبداهلل باقریان لمراسکی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
جناب آقای کریمی معاون
استاندار

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر منتظری

نماینده مجلس

حاضر

2

مهندس سنگدوینی

نماینده مجلس

حاضر

3

مهندس رحمت ا ..نوروزی نماینده مجلس

حاضر

4

مهندس آرمان پور

نماینده مجلس

حاضر

5

مهندس شادمهر

نماینده مجلس

حاضر

6

مهندس کوهساری

نماینده مجلس

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

1
2

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

هادی هاشمیان
حجت اهلل والمسلمین سیدرضا سیدحسینی

(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس کل دادگستری استان

حاضر

دادستان مرکز استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علیرضا دادبود

2

رضا رجنی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

شهردار شهر مرکز استان

حاضر

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر
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هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علی محمد چوپانی

سمت

رئیس اتاق بازرگانی ،صننننایع ،معادن و کشننناورزی
مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

حاضر

2

خدر دانشفر

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

حاضر

3

حسین خلیلی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)
ردیف

1
2

نام و نام خانوادگی

سمت

علی اکبر جاللی

رئیس انجمن صننننفی پی مان کاران عمرانی اسننن تان
گلستان

مهران فدوی

رئیس انجمن صننننفی انبوه سننننازان مسنننکن

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
حاضر
حاضر

ساختمان استان گلستان

3

امیر یوسفی

مدیرعامل شرکت بهاران پیمان گلستان

حاضر

4

هومان بیات

مدیرعامل شرکت داروسازی نیاک

حاضر

5

میثم دومهری

مدیرعامل شرکت بهاردانه پارس

حاضر

حکیم آل جلیل

رئیس انجمن ح مل و ن قل بین المللی اسننن تان

حاضر

6

نام و نام خانوادگی نماینده

گلستان

7

امیرحسین ساداتی

8

سعید صفوی

مدیرعامل صنایع غلطک شرق اریکو

حاضر

مدیرعامل شرکت بازرگانی پیشگامان آسیا

حاضر

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هننن) ،در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا ،موضوت تبصره  1ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" ،در ستون "وضعیت حرور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و نام خانوادگی

نماینده" معین گردد.
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ابراهیمی کریمی

2

عباس اغنامی

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری گلستان

3

محمد دودانگی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

4

حجت اله خلیل زاده

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

5

سیدابراهیم حسینی

مدیرکل گمرکات استان گلستان

6

نوراله عباسی

مدیرکل حوزه استانداری

7

مهدی میقانی

مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استانداری گلستان

8

ارازجان شمالی

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان

9

علی صفرنژاد

عرو هیئت نمایندگان و فعال اقتصادی در امر صادرات

10

امیرشاهی

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان

11

سجاد کیا

معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان گلستان

12

سعید رستمی

مشاور و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان

13

علی بهرامعلی نژاد

دبیرانجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان گلستان

14

سیدخالق سجادی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی

15

درویشعلی حسن زاده

16

هوشنگ آخوندی

عرو هیئت رئیسه و خزانه دار اتاق و فعال اقتصادی

17

رحمان قره باش

عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

18

عبدالحلیم ماهری

عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

19

حاج محمد زاودی

عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

20

حمید دامغانی

مدیرعامل شرکت مهتاب موتور

21

حسین رحمانی

مدیرعامل شرکت کیمیا رشد

22

محمدعلی افرلی

مدیرعامل شرکت لبنی ایلوار و عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

23

روح اله شاهینی

بازرگان و عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

24

عبدالصمد آخوندنژاد

بازرگان و عرو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان
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مشروح مذاکرات
آقای مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی گرگان با تشکر از حرور آقای دکتر پالیزدار مشاور محترم معاون رئیس
جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آقای مهندس کریمی و دیگر
اعراء محترم به تشریح وضعیت اقتصادی پرداخت و گفت:
اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری ،عمل کنیم فرصت سوزی ها به پایان میرسد ،جوانان به علت مشکالت پیش رو نمی توانند تشکیل خانواده
بدهند .بهای مسکن نسبت به سال  12 ،89برابر شده است 500 .هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کرده اند اما هنگام اقدام عملی و مالی به
 100هزار نفر کاهش یافته ،ا ین نشانه ای از تصمیمات اشتباه دولت است ،باید تسهیالتی با نرخ صفر به جوانان برای مسکن پرداخت شود .نباید
اقساط تسهیالت مسکن بیش از  25تا 30درصد حقوق کارمند و کارگرباشد .مقصر اصلی وضعیت مسکن دولت است .براساس لجبازی و
زیرسابق حدود  7سال در کشور برای مسکن اقدامی نشد .قانون فعلی مسکن هم ناکارآمد است .دولت دستورالعمل و مصوبه ای بگذارد که به
طول مدت دوره کارمندی تا جوانان صاحب مسکن شوند و نرخ تشکیل خانواده و موالید باال رود .با حرور رئیس جمهور محترم آقای دکتر
روحانی در ترکمنستان مقرر گردید که حجم مبادالت دو کشور به  60میلیارد دالر افزایش پیدا کند .اما از زمان انعقاد این تفاهم نامه روز به
روز شاهد کاهش حجم مبادالت بوده ایم .مشکل ایجاد شده را بافکر ایجادکننده نمی توان برطرف کرد .مدیران ایجادکننده این شرایط برای
کشور نمی توانند به رفع آن اقدام کنند.
مسیر پیشنهادی خط آهن گنبد ،شاهرود میتواند یک میلیارد و  700میلیون یورو صرفه جوئی داشته باشد اما متاسفانه آن را غیرقابل توجیه
خوانده اند .آنچه که کشور از آن رنج میبرد تبعیض و بی عدالتی است .هم اکنون در کشور با حیف و میل زیادی مواجه هستیم متاسفانه فقط
به میل انگشت نشان میگیرند که عدد آن بسیار کوچک است .اما در مورد حیف هیچگونه اقدام و ممیزی صورت نمی گیرد و پروژه های کالنی
وجود دارد که بواسطه تصمیمات و سیاست های نادرست مارابه این روز رسانده است .نمونه بارز آن در گلستان سد نرماب میباشد .شرایط
جامعه بگونه ای شده که مدیران جرأت تصمیم گیری ندارند ،برای هر واحد تولیدی در یک جا برایش پرونده درست کرده اند مدیر نقش پلیس
در ایستگاه چراغ قرمز را دارد .در این شرایط سخت بایستی تصمیم بگیرد اما از همه طرف تحت فشار است.
چون فکر میکنم در پشت این قرایا دست های پنهانی باشد که نقش دشمن را بازی میکنند .خواهش ما اینست جلوی حیف را بگیرید.
از سال  1389تاکنون هرگونه سرمایه گذاری با  3000درصد تورم روبرو شده ،تنها راه نجات در شرایط تحریم در عرصه های اقتصادی فعال
سازی بنگاههای راکد عالج واقعه است و نقدینگی باید به سمت تولید و ساخت مسکن روانه شود.
امروز ثروت مندهای ما بدهی های خود را با حساب سازی صوری به بورس انتقال داده اند کشور دچار همان تنش های اجتماعی موسسات مالی
و اعتباری خواهد شد که سرانجام برای جلوگیری از هرج ومرج  30میلیارد تومان به کالهبرداران این موسسات پرداخت و جامعه قدری به
آرامش رسید .بازارگردانهای فعلی به تعبیرما همان قماربازهای قدیم هستند  .عالج واقعه را باید قبل از وقوت کرد .نباید انفعالی حرکت کرد.
دولت باید یادمانی از خود بجا بگذارد .امیدی در جوانان کشور ایجاد شود.
جناب آقای دکتر پالیزدار مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری:
عرض سالم و احترام دارم -خدا را شاکرم برای بار  4یا  5بار ظرف  7سال گذشته با مردم با فرهنگ ،خوب ،پرتالش مالقات داشتیم .
 مسائل آنها را از نزدیک بررسی میدانی نمودیم .مردم شریف گلستان بدون اغراق میگویم در بحث کالن کشور نجیب ترین مردم هستند در طی  2یا  3سال گذشته سیل و زلزله آسیب های فراوانی به استان گلستان وارد ساخته است. در بخش سیل به همراه معاون اول رئیس جمهور دیدم فرهنگ و منش افراد آسیب دیده که من را تحت تآثیر قرار داد در چه شرایطیسختی زندگی میکنند و آرامش داشتند و چگونه مردم به ویژه فعاالن اقتصادی به سیل زدگان کمک کردند.
 با عزیزان قرایی -امنیتی استان جلسه داشتم – در بحران سال  96و 98حوادث تلخ آبان  98خیلی زیاد بود اما باشرایط استان گلستانآشنا هستم که خوشبختانه تنشی مشاهده نشد.
 زمان محدود است از ت الش استاندار محترم آقای حق شناس تشکر میکنم انصافاً آدم پرتالش هستند پیگیری هایی دارند در جلسات دورهای با مجمع نمایندگان استان و آقای جهانگیری مسائل و مشکالتی استان گلستان مطرح شد.
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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-

تکلیف دانستیم به استان بیاییم – آقای استاندار خیلی متبحرانه آمده بودند امراء ها را از آقای دکتر جهانگیری گرفت.
موضوت منطقه آزاد راه آهن – سد نرماب جزو تکالیف و در حال پیگیری است برای همین مشکالت خدمت بزرگواران رسیده ایم و حمایت
بیشتری در دستور کار خواهد بود.
در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دور زدن تحریم را هر روزه پایش می کنند.
بخش عمده ای از فرمایشات شما عزیزان درست است.
بخشی در تنگنا و فشار قرار گرفته ایم و میزان صادرات نفت به گونه ایی است که قابل بازگو کردن نمیباشد.
تصمیم حاکمیتی شاید بخشی را دچار مشکل کند.
بیانات زیبایی از مقام معظم رهبری ارائه دادید.
هیچ کشوری توسعه پیدا نمیکند مگر به حمایت بخش خصوصی قوی
اگر توسعه ای داریم قطعاً در کنار بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد اگر بخش خصوصی پای کار نیاید دولت به تنهایی امکان مبارزه
با فساد را ندارد با اتاق بازرگانی ایران و تهران ارتباط نزدیک داریم -معتقد هستم اگر فرای اقتصادی سالم نباشد ما هم به تدریج از بین
می رویم و نابود می شویم

-

پیامد فساد تبعیض است ،بی عدالتی ،جامعه پایه هرحکومتی را به لرزه می آورد.

-

تشکل های مردم نهاد به ما کمک کنند.
کشور ما در مرحله گذار قرار گرفته است یک سیستم مدرن و مدون می تواند نیازها را برآورده نماید.
قبالً این سیستم نبوده و مشکالتی دارد ،آسیب هایی دارد باید تحمل کنیم.
برخی قوانین و بخشنامه های فساد زا هستند تعدد و تکثر قوانین و سخت گیر بودن قوانین باعث فرار افراد خواهد شد.
تکثر و تعدد قوانین باعث همپوشانی می شود و باید اصالح شود  15000قانون در کشور داریم
استعمار پیر  250الی  300قانون دارد.

-

باکس  44در بانک مرکزی در بحث ارزهای زیر یک میلیون دالری را پیگیری میکنم – امتیازاتی قائل شدیم .کشور ما مبرا از فساد نیست،

-

-

-

اما بحث احساس فساد بسیار مخرب تر است.
شرایط تحریم باعث فساد خواه د شد .امتیازی می دهید متأسفانه مورد سوء استفاده افراد قرار میگیرد.
توان و انرژی ما ظرف  12سال تحلیل رفته است ،روزهای تحریم فعلی در تاریخ سابقه ندارد ،میزان صادرات نفت قابل بیان نیست اما در
همین شرایط نفت صادر می گردد.
گزارشی تا االن دال بر سوء استفاده تولیدکنندگان نرسیده است.
مصوبه شورای امنیت برای کاالهای اساسی دولتی اجازه داده می شود  180روز کاالی استراتژیک در انبارها داشته باشد .لذا دپو نمودن
بعری کاالها همخوانی با مصوبات شورای امنیت ندارد و دستگاه های نظارتی هم بر همان اساس اقدام میکنند و انتظار هم جزء این در این
شرایط حساس نمیتوان داشت.
سوخت قاچاق می شود در نقطه ایی از کشور توجیه اقتصادی باالیی ندارد.

 نیاز کشاورزان باید برآورده شوند (برای سوخت) گلستان باید متفاوت باشد چون دارای کاشت و برداشت در چند نوبت است. بحث یک تیک در سامانه  ،بحث قانون بانک مرکزی درخصوص واردات کاالها که با هدف حفظ منابع ارزی صورت می گیرد که پیگیریخواهیم کرد.
 از سال  97باید دارای ثبت سفارش و نحوه تأمین ارز مورد تأیید بانک مرکزی باشد. در بحث صادرات روغن موتور ،الگوی دقیق یا فرموالسیون برای پایش روغن در دستور پیگیری خواهد بود. -بحث آب منطقه ایی و موضوت بند ولی را پیگیری خواهیم کرد.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
6

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

 شرکت کیمیا رشد اگر با ظرفیت  12000هزار تن میتواند نیاز بازار داخلی را تأمین کند حتماً حمایت خواهیم کرد و برای واردات کاالیمشابه عوارض خواهیم بست.
 روش هایی که االن صادرکنندگان پتروشیمی دارند انجام می دهند. بحث ریل به ترکمنستان تغییر وضعیت ساختار فعلی خط آهن و اتصال خط عریض و سرمایه گذاری در راه آهن اینچه برون را پیگیری میکنیم.
 در حوزه سرخس تبادالت قفل شده ،ولی اینجا متفاوت و پررنگ تر بوده ،ویروس کرونا باعث سخت گیری ترکمنستان شده با این سبک وسیاق کار کردن بسیار دشوار است.
-

کشور شرایط سخت دارد ما وارد جنگ اقتصادی هستیم تلفات کرونا ،بیشتر از زمان جنگ  8سال دفات مقدس می باشد.

-

کشتی های ما از بنادر خارج می شوند بسیار دچار مشکل می شوند و شرایط فعلی با سال های گذشته بسیار متفاوت می باشد.

جناب آقای کریمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان:
-

-

-

ضمن عرض سالم و احترام خدمت فعاالن اقتصادی ،اعرای شورای گفتگو و تشکر از آقای مهندس چوپانی که با فراهم آوردن فرصت فوق
در خدمت آقای دکتر پالیزدار مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری باشیم،
خوشبختانه ظرف  2ماه گذشته در حوزه اقتصادی مقاماتی در سطح ملی به استان گلستان تشریف آوردند که برای بهبود فرای کسب و کار
و حل مشکالت بسیار اثرگذار بوده و نشانگر این است اتاق بازرگانی گلستان بسیار پویاست و در حوزه اقتصادی از دولتیان پیشی گرفته
است.
از آقای دکتر پالیزدار به واسطه حرور موثر تشکر می کنیم ایشان طی  2روز گذشته اکثر مناطق استان را بازدید بعمل آورده تشکر داریم
و از نزدیک با مشکالت واحدهای تولیدی – فعاالن اقتصادی آشنا و در دیدار با مردم مناطق مرزی با احساس مسئولیت به درد دل آنها
گوش داده ،به ویژه من اطق سیل زده که علیرغم اقدامات صورت گرفته هنوز کاستی هایی در آن مناطق داریم .آقای پالیزدار اگر اینچه برون
در سمنان بود تاکنون مشکالت آن مرتفع شده بود ،اگر آشوراده در مازندران بود تاکنون طرح های آن راه اندازی شده بود .گلستان تنهاست،
نیاز به حمایت و پشتیبانی مقامات کشور دارد .باید نگاه ها کالن باشد وسعت دید ما بلند باشد و جغرافیایی فکر نکنیم .اهداف باید برای
سطح ملی باشد .مشکالت معطل مانده استان را مرتفع کنیم ،ما مردمان صبور و نجیبی داریم .آقای دکتر پالیزدار در جمع شما عزیزان
حاضر شدند بدون مالحظات خاصی حرف های مستقیم و بی واسطه شما فعاالن اقتصادی را بشنوند و انشاهلل در حیطه وظایف خویش ایفای
نقش کنند.
وقتی موضوعات راه آهن ،شهرک  1000هکتاری اترک را برای ایشان توضیح دادیم ،شکی ندارم با دانش فنی و تخصصی در موضوعات
متفاوت با درایت و تدبیر ایشان به سرانجام خواهد رسید.

آقای دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
مهمترین مشکل استان در شرایط فعلی تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان می باشد که با دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و
تنگ نظری های موجود بسیار سخت شده است در بحث قاچاق سوخت در استان گلستان قاچاقی وجود ندارد 650 ،هزار هکتار مزارت کشاورزی
نیاز اساسی به تأمین سوخت دارد 240 ،هزار هکتار  2تا  3کشت صورت میگیرد ،برای تأمین  143میلیون لیتر سوخت هزار بازی در می آورند،
درحالیکه به نیروگاه علی آباد کتول تأمین سوخت می شود .اگر قاچاق سوختی در استان صورت گرفته باشد ،منبع غیرکشاورزی است .بخش
کشاورزی دچار ضرر و زیان شده و با تولید 5میلیون و  200هزار محصوالت کشاورزی اگر توجه جدی به تأمین سوخت نشود ،مشکالت همچنان
باقی خواهد ماند 40 ،درصد مرغ مورد نیاز تهران را استان گلستان تأمین می کند .لذا خواسته اساسی ما تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان و
دامداران استان می باشد.
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آقای حسینی مدیرکل گمرک استان گلستان
-

بحث تیک بانک مرکزی یکی از معرالت فعلی فعاالن اقتصادی در عرصه صادرات و واردات باعث بالتکلیفی شده ،عده ای جنسی را
فروخته اند ،بار برای مشتری است و اگر برای این معرل چاره ا ندیشی نشود سلب اعتماد لطمه بزرگی به بازرگانان خواهد زد .برای
صادرات مواد غذائی به کشور ترکمنستان نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

آقای قره باش فعال اقتصادی :
استان گلستان قطب کشاورزی است همواره با مشکل تامین سوخت مواجه هستیم ،در استان گلستان قاچاق سوخت موضوعیت ندارد.
تقاضای رفع مشکل سوخت را داریم.
آقای صفوی فعال اقتصادی:
مشکل اصلی در حال حاضر بانک مرکزی در تخصیص ارز به وجود آورده 4 ،ماه از ورود کاال به کشور میگذرد .تمامی مبالغ پرداخت شده،
کاال در گمرک اظهارشده ،فقط یک تیک مانده است .معاون گمرک از اتالف وقت فعلی گله مند است .حدود  28000کانتینر ،بعلت عدم
همکاری بانک مرکزی دموراژ پرداخت میکنند .مشکل اساسی تولیدکنندگان و بازرگانان را مرتفع نمائید %90 .واردکننده تقاضای ارز
تخصیصی ندارند.
آقای صفرنژاد فعال اقتصادی:
هم اکنون صادرکنندگان بعلت قوانین دست و پاگیر مشکالت عدیده ای دارند .عمده فعالیت استان گلستان در بخش کشاورزی و
گردشگری است صادرات زیر  500هزاردالر است .اصالً در این عدد  100هزار دالر خریداری در سامانه نیما وجود ندارد در سیستم بانک
مرکزی باکس  44وجود ندارد.
قوانین و بخشنامه های باال دستی نوشته و ابالغ میشود ،در حالیکه در اکثر دنیا ابتدا نظرات بخش خصوصی دیده میشود .اکثر قوانین
خاکستری و غروب است باعث ایجاد مفاسد میشود ،در دنیا بصورت سیستم و هوشمندانه فعالیتها رصد میشود بصورت رندمی اشتباهات
سیستم را بررسی میکنند.
آقای دکتر مبصری فعال اقتصادی:
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به نکات جهانی توجه شود ،کشور ما متاسفانه بواسطه فسادهای صورت گرفته تصویر بدی از آن در
جهان به وجود آورده ،یکی از دروازه های فساد ارز  4200تومانی است سیاستهای انقباظی بانک مرکزی هم مزید بر علت شده و شکاف
موجود بین ارز 4200تومانی و ارز نیمائی موجب روزنه های فساد گشته ،بانک مرکزی  100میلیون دالر ارز برای ترخیص کاالهای اساسی
پرداخت نمیکند اما در بازار  85میلیون دالر اسکناس عرضه میکند .اختالف عرضه دالر در بازار  252000میلیارد تومان است که رانت
است و باید پیگیری شود چه کسی فساد کرده است.
آقای دامغانی فعال اقتصادی:
بنده یک واحد تولیدی در صنعت پاالیش روغن سوخته دارم که چندمحصول دیگر از مشتقات آن حاصل میشود روغن سوخته تخمیری
فروش آن در داخل کشور ممنوت است و الزام به صادرات داریم ،در تعریف این محصول مشابهت خیلی زیادی با نفت گاز داخل دارد ،سال
 1395محموله ای به افغانستان صادر کردیم به هنگام خروج با نمونه گیری در مرحله اول اعالم نمودند این کاال با نفت گاز  %60مطابقت
دارد و مورد اعتراض ما واقع شد و در مرحله دوم پس از آزمایش با حساسیت و دقت باال اعالم نمودند  %20مشابهت با نفت گاز دارد 4
سال بطور مداوم پیگیر این پرونده هستیم و پس از معرفی به تعزیرات مبلغ 750میلیون تومان جریمه حکم صادر شده و عمده صنایع
استان واحدهای کوچک و متوسط هستند و شرایط کاری در حال حاضر بواسطه تحریم و تنگناهای اقتصادی بسیار سخت شده و رغبتی
برای ادامه فعالیت نداریم .بعری واحدها برای احقاق حق خود به هنگام پیگیری به جای یک پرونده با  3پرونده مفتوح جدید روبرو
میشوند .از جنابعالی انتظار داریم این مشکالت در سطح ملی پیگیری و خاصه پرونده این واحد تولیدی با دستور وزیر محترم دادگستری
در یک دادگاه هم عرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
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آقای آخوندی خزانه دار اتاق و فعال اقتصادی:
بعد از وقوت سیل در اواخر سال  1397به منظور انحراف سیل و جلوگیری از پیشرفت سیل به مناطق پائین دست در منطقه بندولی ،آب
منطقه ای بدون کارشناسی برای پاک کردن صورت مسئله مسیل های پرورش ماهی را تخریب و این تخریب عمالً هیچ تاثیری در انحراف
و فروکش کردن سیالب نداشت ،ولیکن خسارت های فراوانی را بردوش پرورش دهندگان ماهی گذاشت .تقاضا داریم برای جبران خسارت
و تهیه گزارش مستقل ،از مشاورین غیر دخیل آب منطقه ای صورت گیرد و به خواسته بحق  2ساله پرورش دهندگان ماهی منطقه
بصورت عاجل رسیدگی شود.
آقای دکتر رحمانی فعال اقتصادی:
ماتولید کننده مواداولیه داروهای دامپزشکی هستیم .بخش تحقیق و توسعه شرکت داروسازی کیمیارشد با ثبت شرکت پارت پیشساز پویا
به عنوان اولین و تنها تولیدکننده پودر کولین کلراید %60در ایران و خارومیانه با همکاری شرکتهائی از آلمان ،کره جنوبی موفق به تولید
این محصول شده ومهمترین ویژگی آن استفاده از چوب ذرت بوده ،عالوه برافزایش درآمد کشاورزان ذرت کار از آلودگی محیط زیست به
دلیل عدم سوزانیدن و یا دفن چوب ذرت ،ایجاد اشتغال رادارد .توان تولید  12هزارتن در سال را دارد که به دلیل عدم امکان رقابت سالم
با محصوالت مشابه وارداتی از کشور چین قادر به فروش بیش از  1000تن نمی باشد .با اخذ تعرفه حداقل  %30در گمرکات میتوان این
واحد تولیدی را در سال جهش تولید یاری نمود.
آقای شاهینی فعال اقتصادی:
ما نزدیک  8ماه صادرات به کشور قزاقستان را تعطیل کردیم .مشکل انتقال ارز داریم از سوی سیستم بانکی سخت تحت فشار هستیم.
قادر به پرداخت تعهدات ریالی نیستم برای تداوم صادرات با کشورهای جنوب آسیا مثل بنگالدش رایزنی شده ،قرارشد  L.Cبسته شود در
یک کشور سوم مثل ترکیه ،در زیر قرارداد میبایست نام کشور ایران قید شود و امکان پذیر نیست و هیچ کشوری بواسطه تحریم قبول
نمیکند و هم اکنون شرایط سختی داریم.
آقای آل جلیل فعال اقتصادی:
در سال  1398پس از وقوت سیل هیئت دولت مصوب نمود به ازاء هر هکتار مزارت گندم مبلغ  50000ریال کمک بالعوض به کشاورزان
پرداخت کند .متاسفانه دولت به  %50تعهد خود عمل کرده ،ای کاش چنین تعهدی نمیکرد با توجه به اثر تورمی چنین پرداختی بسیار
کم رنگ هست چندین کانتینر ما در بندرعباس زمین گیر شده ،درخواست اعالم فورس ماژور داریم تا با اخذ چنین دستورالعمل بشود
گوشه ای از خسارت وارده جبران گردد.

 در این جلسه فعاالن اقتصادی مشکالت خود را در زمینه تعهدات ارزی ،مشکالت صادرات ،عدم وجود امکانات لجستیک و تخلیه
و بارگیری در راه آهن اینچه برون ،عدم همکاری بانک مرکزی در واردات مواد اولیه ،مشکالت ثبت سفارش ،مشکالت تجاری با
ترکمنستان ،ضرورت فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی یا کشورهای همسایه ،لزوم معافیت تعهد ارزی برای صادرات محصوالت
کشاورزی ،سختگیری های بی مورد در سرمایه گذاری در استان ،عدم حمایت از تولید ،قوانین و مقررات و بخشنامه های بدون
کارشناسی د ر سطح ملی و نبود اراده در کشور برای توجه به تولید و تجارت ،رانت خواری و فساد در تخصیص ارز و  ...مطرح
کردند.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور جلسه

تصمیم /تــــصمیمات

ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید استان

زمان بر بودن اجرای پروژه ها لطمات جبران ناپذیری بر بودجه کشور وارد
کرده است .این یعنی حیف شدن بودجه  ،لذا بایستی طوری برنامه ریزی
کرد که پروژه در یک زمان بندی مشخص به اتمام برسد .بعنوان مثال
هزینه سد کبودوال در استان گلستان بیش از  10برابر رقم اولیه شد
وهزینه ایجاد کانالهای آبرسانی آن 30برابر ساخت سد می شود.

1

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورای گفتگو

برای رفع نگرانی رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه پائین بودن نرخ
موالید و به منظور افزایش نرخ تشکیل خانواده ،مسکن جوانان بایستی با

1

نرخ صفر محاسبه شود و اقساط آن به میزان طول مدت خدمت کاری آنها
تقسیط گردد.

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورای گفتگو

نقدینگی کشور با تدوین مشوقهای الزم به تولید مسکن ارزان قیمت
هدایت شود ،چون ارزبری ندارد و صدها بخش مرتبط را فعال می سازد

2

و تاثیر زیادی بر اشتغال و خانه دار شدن مردم دارد.

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورای گفتگو

امروز ثروتمندان بدهیهای خود را با حساب سازی صوری سهام به بورس
انتقال داده اند و از طریق بازارگردانها بدهیهای خود را به قشر متوسط
منتقل کرده اند که تبعات اجتماعی آن در آینده باید مدیریت شود.
چراکه موضوت موسسات مالی و اعتباری که بالغ بر سی هزار میلیارد

3

تومان به دولت خسارت وارد کرد ،قابل پیش بینی و تکرار است .سی
هزار میلیارد تومان جایگزین کردن بدهی های موسسات مالی و اعتباری
از منابع بیت المال معادل قریب به ده میلیارد دالر بوده است.
طرح مشکالت واحدهای تولیدی در زمینه موانع جهش طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دستگاه های نظارتی از خطاهای
تولید
کوچک عبور کنند و به هر بهانه ای برای مدیران دولتی و یا تولیدکنندگان
و صادرکنندگان پرونده سازی نکنند .این مسئله در تصمیم گیری مدیران،

4

رونق کسب و کار و تولید اثر منفی می گذارد( .به نظر می رسد دستگاه
های نظارتی در زمینه درک وضعیت کشور نیاز به آموزش دارند)
5

طرح مشکالت واحدهای تولیدی در زمینه موانع جهش یکی از راههای جهش تولید در شرایط سخت تحریمی ،فعال سازی
بنگاههای راکد است .بایدشرایطی فراهم شود که ضمن جلوگیری ازتعطیل
تولید
شدن واحدهای تولیدی ،بنگاههای راکد بسرعت راه اندازی شوند.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

6

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی پایه ارزش گذاری صادراتی گمرک غیرکارشناسی است و بایستی اصالح
در زمینه رفع تعهد ارزی.
گردد چراکه در بحث رفع تعهدات ارزی فشارسنگینی به صادرکنندگان
وارد کرده است.

7

8

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی واردات کاال وتجهیزات با ارز متقاضی آزاد گردد ،این موضوت نقش موثری
در استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور در جهت سرمایه گذاری و
در زمینه رفع تعهد ارزی.
متعادل سازی قیمت کاالها وکاهش فشار بر مردم خواهد داشت.
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و شرکت های باعنایت به مشکالتی که در زمینه رفع تعهدات ارزی ایجاد شده است،

بازرگانی در زمینه رفع تعهد ارزی.

ایفای تعهد ارزی بر مبنای نرخ ارز زمان صادرات محاسبه گردد.

9

ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید در زمینه ایجاد منطقه آزاد اینچه برون در استان گلستان که رئیس جمهور قول
آن را داده اند ،اقدامی صورت نگرفته است .منطقه اینچه برون دروازه تجارت با
استان
کشورهای  cisو اوراسیا به شمار می رود که با دویست میلیون نفر جمعیت
مصرف کننده هستند  .این منطقه آزاد ظرفیت صادراتی بسیار باالیی دارد و
حتی با کشورهای چین وبنگالدش هم می تواند ارتباط بگیرد.

10

ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید بعد از گذشت  6سال از افتتاح کریدور ریلی ایران ،ترکمنستان ،قزاقستان،
هنوز هیچ زیرساخت و امکانات لجستیک در راه آهن اینچه برون ایجاد
استان
نشده و کشورهای همسایه بطور جد در حال تغییر مسیر ترانزیت با
کریدورهای دیگر هستند .قوانین و مقررات سرمایه گذاری در راه آهن
بسیار سختگیرانه است و بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری
در راه آهن اینچه برون ندارد .لذا بازنگری در قوانین و مقررات مذکور به
منظور تسهیل در سرمایه گذاری ضروری است.

11

ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید با سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکمنستان مقرر شد حجم مبادالت دو
کشور طی  10سال به  60میلیارد دالر برسد اما بعد از انعقاد تفاهمنامه
استان
هر روز شاهد کاهش حجم مبادالت هستیم و بازار این کشور را از دست
دادیم .لذا تعیین تکلیف بدهی گازی ایران به ترکمنستان نقش اساسی در
تقویت مبادالت تجاری با این کشور دارد.

12

ضرورت احصاء پروژه های تأثیرگذار در جهش تولید پیشنهاد اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی گرگان ،در خصوص
ملغی شدن طرح برقی کردن مسیر اینچه برون ،گرمسار و جایگزینی آن
استان
با طرح مسیر اینچه برون ،آزادشهر ،شاهرود با کاهش بعد مسافت
500کیلومتر و صرفه جویی ارزی 1/700/000یورو و افزایش ظرفیت حمل
بار تا  20میلیون تن مورد تاکید است.
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