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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
شماره نشست 38 :

تاریخ جلسه 99/7/14 :

ساعت شروع 10 :صبح ساعت خاتمه 13 :محل نشست :استانداری گلستان
عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

 تالوت قرآن مجید -عرض خیرمقدم توسط دبیر شورای گفتگو

عنوان دستور جلسه:
-

ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون

عنوان خارج از دستور:

مهمانان ویژه :اعضای محترم کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگانی ،داخلی و اداری از دبیرخانه محترم مجمع تشخیص
مصلحت نظام آقایان :دکتر هاشم بیکی -فرزادی – کیائی وآقای مهندس پیرزاده نماینده مناطق آزاد
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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)

حاضر

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

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 حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوت تبصره  1ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" ،در ستون "وضعیت حضور" ،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

عضو 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

رحمان قره باش

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

17

عبدالحلیم ماهری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

18

حاج محمد زاودی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

19

حمید دامغانی

20

محمدعلی افضلی

مدیرعامل شرکت لبنی ایلوار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

21

روح اله شاهینی

بازرگان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

22

عبدالصمد آخوندنژاد

بازرگان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
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سمت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان

مدیرعامل شرکت مهتاب موتور

شماره بازنگری03:
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مشروح مذاکرات

پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید ،آقای مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان از آقای دکتر
هاشم بیکی دبیر محترم کمیسیون اقتصاد کالن بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نمایندگان محترم مردم شریف استان
در مجلس شورای اسالمی – استاندار محترم و دیگر اعضای محترم تقدیر و تشکر کردند و ضمن عرض خوشامد از توجه ویژه و دغدغه
نماینده محترم ولی فقیه در استان گلستان حضرت آیت ا ...نورمفیدی و نمایندگان مجلس و تمامی مدیران دستگاههای اجرائی برای
ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون تقدیر و تشکر نمودند.
جناب آقایان دکتر هاشم بیکی -فرزادی و دیگر کارشناسان محترم که رنج سفر را برخود هموار نمودید و به استان گلستان تشریف
آوردید .وقتی رئیس جمهور یک کشور اسالمی در آذرماه  1393به هنگام دیدار مردمی در استان وعده ایجاد منطقه آزاد تجاری-
صنعتی اینچه برون را داده ،باید بررسی و واکاوی نمود که چه عیب و ایرادی در داخل نظام است ،چه دست پنهانی است سه رئیس
های جمهور سه کشور خط آهن اینچه برون را افتتاح میکنند ولیکن تاکنون این سرمایه گذاری عظیم به اهداف خود دست پیدا نکرده
و فاقد امکانات لجستیک میباشد .سفیر قزاقستان در مالقات حضوری بیان نمودند به  7000دلیل ما میخواهیم با کشور ایران مراوده
تجاری داشته باشیم .اما شما با  70دلیل نیمخواهید کار کنید .دستیابی به کشورهای اوراسیا برای کشور ما بسیار مهم است و اگر
ظرف مهلت تعیین شده نتوانیم برابر استاندارهای تعریف شده خود را با آنان انطباق دهیم .آیندگان ما را نخواهند بخشید.
ایجاد منطقه آزاد اینچه برون برای کشور بسیار حیاتی است و به لحاظ پتانسیل-ظرفیت و توانمندی موجود ،تنگ نظری ها نباید مانع
انجام این مهم شود،بعنوان یک گلستانی با صدای رسا اعالم میکنم تا منطقه آزاد ایجاد نشود سرمایه گذاری نخواهیم کرد .ایجاد
منطقه آزاد اینچه برون یکی از مطالبات بحق مردم استان میباشد و سرفصل این توانمندی و ظرفیت بخش کشاورزی میباشد که در
تولید محصوالت استراتژیک رتبه یک و دو کشور را به خود اختصاص داده است .بررسیها نشان میدهد و ارادت محصوالت استراتژیک
مثل گندم از این منطقه  %40ارزانتر از مبادی جنوب کشور است .و در پس این تصمیمات دست پنهانی را می بینیم که مانع محقق
شدن شعارهای رهبران ما هستند .ایجاد منطقه آزاد اینچه برون برای واردات کاالهای اساسی بسیار حائز اهمیت میباشد .ایران ساالنه
حدود  18000تا  20میلیون تن انوات کاالهای اساسی را وارد میکند که قریب  11میلیون تن آن از آسیای میانه و کشورهای عضو
اوراسیا قابل تامین میباشد .این منطقه همچنین با دویست میلیون نفر جمعیت که عمدت ًا مصرف کننده هستند می تواند اینچه برون
را به یکی از دروازه های بزرگ صادراتی تبدیل کند.
سفرای کشورهای ترکمنستان – بنگالدش-قزاقستان از عدم همکاری مقامات کشور ما برای رونق صادرات و واردات در خط آهن اینچه
برون بعلت عدم وجود تجهیزات لجستیکی و بوروکراسی زائد اداری گله مند هستند.
جناب آقای هاشم بیکی انتظار داریم جنابعالی به لحاظ مسئولیت از ظرفیت خودتان استفاده کنید و با توجه به پنانسیل و توانمندیهای
استان ،برای ایجاد منطقه آزاد تجاری ،صنعتی اینچه برون ما را امیدوار سازید.
آقای دکتر مبصری فعال اقتصادی:
ضمن تائید فرمایشات رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو جناب آقای مهندس چوپانی اظهار داشتند:
 -1مسائل تجاری لزوم ًا توسعه تجارت با کشورهای همسایه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست میبایست در سر لوحه کار
مسئوالن حاکمیتی باشد و بر اساس سرمایه گذاری های صورت گرفته در خط آهن قرار بود که جابجایی کاال سالی 1میلیارد دالر
باشد متاسفانه تاکنون منویات مقام معظم رهبری برای توسعه وتجارت با همسایگان محقق نگردیده است.
 -2همانگونه که مستحضرید مشکالت ارضی گرجستان ،روسیه ،آذربایجان و ارمنستان که مسائل امنیتی در مناطق شمالی ایران بسیار
حائز اهمیت میباشد و نباید از نقطه صفر مرزی اینچه برون به لحاظ قابلیت پدافند غیرعامل غافل بود.
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گلستان با دارا بوده  %2/5وسعت کشور سرشار از پتانسیل است .لیکن 7درصد  G.D.Pرا دارا میباشد و نیاز به محرک اقتصادی دارد.
 -3زیرساخت های ایجادی فعلی و سرمایه گذاری های صورت گرفته در افق  1404شامل (فرودگاه بین المللی گرگان -بندرخواجه
نفس -خط آهن اینچه برون -شهرک صنعتی  1000هکتاری اترک) همگی برای ایجاد منطقه آزادتجاری – صنعتی اینچه برون ایجاد
شده لذا همه چیز آماده است و اهمیت صرف فعل خواستن را می طلبد.
آقای دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان :
ایجاد منطقه آزاد تجاری -صنعتی اینچه برون برای بخش کشاورزی نیز به لحاظ پتانسیل و توانمندیهای استان گلستان بسیارحائز
اهمیت است .گلستان ساالنه  5میلیون و  200هزارتن محصوالت کشاورزی -باغی تولید میکند و برآورد ما  10میلیون تن خواهد بود
اگر منطقه آزاد محقق گردد.
 450هزار هکتار جنگل هیرکانی داریم و برای حفظ جنگل به مدت  10سال برداشت از عرصه های جنگلی ممنوت شده ،فاصله 40
کیلومتر از اینچه برون تا جنگل آوردن چوب برای صنایع چوبی ضرورت دارد .اگر قرار است سرمایه گذاری منطقی انجام بدهیم و
کشورهای همسایه را تابع خود کنیم .میتوان مازاد گندم – گوشت را از کشورهای همسایه شمالی را وارد با سرمایه گذاری در منطقه
آزاد فرآوری و زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم کنیم.
 سایت  4000هکتاری پرورش میگو در گمیشان که  %80تولید آن صادراتی است مزیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری-فرآوری و بسته بندی ،میباشد ،برای سرمایه گذاری خارجی یا داخلی ایجادمنطقه آزاد موثرترین مشوق خواهد بود.
 هم اکنون کشورهای همسایه با جعل برند ماهیان خاویاری گلستان این فرصت طالئی را از مابه سرقت برده اند و اگر منطقهآزاد اینچه برون تاسیس شود با تکنولوژی مدرن میتوان بازارهای از دست رفته صادرات ماهیان خاویاری را دوباره به دست
آورد.
 مرغ مورد نیاز کشورهای آسیای میانه از امریکا تامین میشود با توجه به ظرفیت تولید مرغ در استان با ایجاد منطقه آزادمیتوان به بازارهای هدف کشورهای اوراسیا دست یافت
 به لحاظ شرایط اقلیمی و  285روز آفتابی و میزان بارندگی  350تا  400میلی متر ایجاد گلخانه به میزان  900هزارتن برایسرمایه گذاری توجیه اقتصادی دارد.
 روزانه در گلستان  260کامیون ترانزیت جاده ای داریم.لذا با عنایت به مزیت های بالقوه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون مورد مطالبه بوده و هست.
آقای مهندس طلوعیان رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان :
یکی از دالیل عدم پیشرفت صنعتی استان عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت ومعدن میباشد .شرایط و ضوابط فعلی رغبتی برای
سرمایه گذار نبوده و محدودیتهای فعلی با ایجاد منطقه آزاد اینچه برون با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود برای توسعه و
پیشرفت استان حائز اهمیت میباشد.
آقای نوروزی نماینده مردم شریف علی آباد و فاضل آباد در مجلس شورای اسالمی:
ضمن عرض تسلیت اربعین ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ت) از جدیت ،اهتمام ویژه و پیگیری های مجدانه مسائل استانی بویژه
ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه برون در سطح ملی از استاندار محترم آقای دکتر حق شناس ،اتاق بازرگانی تقدیر و تشکر
نموده و از توجه ویژه دبیرمحترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای دکتر رضائی و اعزام اعضای محترم کمیسیون اقتصادی
کالن دبیرخانه مجمع ،تشکر ویژه داریم که به دغدغه و مطالبه به حق مردم استان گلستان توجه نمودند.

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 هشتمین 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)

همانگونه که مستحضرید گلستان نگارستان ایران دارای پتانسیل ،ظرفیتها ،توانمندی و قابلیت توسعه ای آن یکی از دغدغه چندین
ساله مسئوالن استانی است .در این راستا در مالقات های حضوری با جناب آقای کدخدائی سخنگوی شورای محترم نگهبان-آقای
دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسالمی دغدغه مردم استان را به اطالت رساندیم که مطالبه جدی مردم استان گلستان
تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری -صنعتی اینچه برون میباشد.
آقای شادمهر نماینده محترم مردم شریف گنبد در مجلس شورای اسالمی:
حال مردم ،اقتصاد جامعه و معیشت مردم خراب است جناب آقای هاشم بیکی مردم تشنه عدالت هستند منطقه مافوق العاده محروم
با مردمان نجیبش نان خوردن ندارند .خدمت آقای ظریف وزیر امور خارجه عرض کردم در تعامل با غرب همسایه شرق و شمالی ما را
فراموش کردید .تنگه هرمز گلوگاه استراتژیک با ریسک پرخطر مبدل گشته و عرصه تاخت و تاز قدرت های فرا منطقه ای است ،راه
تنفس ما اینچه برون است اگر تاخیر یا غفلت کنیم فردا ترکمنستان -قزاقستان به سمت کشورهای دیگر میروند.
لذا با توجه به تکنو لوژی برتر ایران در سطح منطقه و بازارهای هدف همسایگان شمالی که  200میلیون مصرف کننده دارد فقط
تصویب ایجاد منطقه آزاد اینچه برون گره گشای مشکالت و دروازه صادراتی ما خواهد بود.
آقای سنگدوینی نماینده مردم شریف گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی
ضمن عرض خوشامدگویی اظهار داشتند مناطق آزادی که نام بردید اینچه برون با بقیه مناطق متفاوت است اقوام ترکمن قزاق در
استان گلستان بصورت مسالمت آمیز در کنار مردم استان زندگی می کنند و هزینه ای برای دولت ایجاد نکرده اند .منافع اقتصادی
اینچه برون برای کل ایران است .آقای مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی واقعیت مطلب را گفتند :نکته حائز اهمیت این است اگر
جنوب و غرب کشور دچار مشکل شود به لحاظ پدافند غیرعامل اینچه برون بسیار مهم است .آقای هاشم بیکی شما میتوانید سفیر
خوبی برای مجمع محترم تشخیص مصلحت باشید نقاط قوت را بیان کنید اگر نکته ای برای رفع نقایص میباشید همین جا بفرمائید
آن را رفع کنیم.
اینچه برون نجات کشور است گلستان در فقر بسر میبرد و مردم رنج میبرند .اینچه برون بهترین کریدور برای کشورهای اوراسیا میباشد
و از حضور اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجمع حاضر در جلسه تقدیر و تشکر و انتظار دارم و پیگیری نمایند.
آقای کوهساری نماینده مردم شریف آزادشهر رامیان فندرسک و چشمه ساران در مجلس شورای اسالمی شمال استان
گلستان
 60درصد منطقه استان گلستان بیابانی است .کریدور شمال به جنوب و اتصال کشور به دومین اقتصاد جهان یعنی چین برای ایران
بسیار مهم است مناطق آزاد فع لی کشور فقط دارای دو مزیت مرز خشکی و هوائی بوده در حالیکه اینچه برون دارای مزیت دریائی هم
میباشد و اینچه برون به لحاظ پدافند غیرعامل با کمترین بعد مسافت با پایتخت دارای مزایا و رتبه بسیار باالئی برای ایجاد منطقه
آزاد دارد .اینچه برون دروازه صادرات و واردات بسیار امن و مهم برای کشور خواهد بود.
آقای دکتر منتظری نماینده مردم شریف گرگان وآق قال در مجلس شورای اسالمی
اوال تشکر میکنم رنج سفر را هموار کردید تا اینکه واقعیات را از نزدیک ببنید پنجره ای برای تحول بازشده ،مالک آری یا نه گفتن
برای یک منطقه در مجمع نمیتواند دلیل نارکارآمدی دیگر مناطق باشد .قابلیت ها ،توانمندیها مالک آری یانه باید باشد .به این
ظرفیتهای بالقوه استان گلستان نمیتوان نه گفت این سرمایه گذاری فرصت مختص گلستان نیست .برای ایستادگی با تهدیدهای غرب
باید از ظرفیت شرق استفاده کنیم .اقتصاد رو به رشد چین وقدرت روزافزون ایران اسالمی باید توان مقاومت را باال ببریم .امروز در این
تریبون بخش خصوصی و دولتی فعل خواستن را صرف کردند و ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون مورد مطالبه جدی ماست.
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آقای آرمان پور نماینده مردم تشریف مینودشت-کالله-گالیکش و مراوه تپه
با توجه به مباحث یکایک مدیران که مسائل فنی و توجیهی را بیان نمودند و با عنایت به مالقات های حضوری با اکثر اعضای محترم
مجمع سعی شد که اینچه برون فرق هایی با دیگر مناطق آزاد دارد .طبق فرمایش مقام معظم رهبری فرهنگ و اقتصاد در سرلوحه
کار نمایندگان باید باشد .سطح درآمد-سطح اشتغال استان گلستان همتراز با خط فقر است .جوانان گلستانی برای کارگری به استانهای
همجوار میروند.
پتانسیل بالقوه استان متاسفانه بالفعل نشده است باید برای معیشت و اقتصا د استان کارکنیم .سهم کشاورزی استان همتراز با بخش
صنعت دیگر استانها نمیباشد وبرای تصویب ایجادمنطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه برون و ایجاد اشتغال و توسعه تجارت برنامه ریزی
کنیم و ایجاد آن یکی از مطالبات بحق مردم استان گلستان است.
آقای ایری نماینده مردم شریف کردکوی-بندرگز-بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسالمی
با عنایت به ویژگی خاص استان گلستان که پتانسیل های بالقوه ای دارا می باشد ،در شمال شرقی کشور منطقه آزاد تجاری نداریم.
مناطق آزاد کیش – قشم ظرفیت تولید ندارند .ولی در اینچه برون فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد .زیرساخت های
الزم بحمدا ...در منطقه وجود دارد شامل (خط آهن – شهرک  1000هکتاری اترک) همگی نشان از اهمیت برای ایجاد منطقه آزاد
تجاری-صنعتی اینچه برون است و بر این خواسته مردم استان گلستان همانند سایر همکاران محترم صحه گذاشته و مورد مطالبه
جدی ماست.
آقای هاشم بیکی دبیرکمیسیون اقتصادی و بازرگانی داخلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ضمن عرض ادب و احترام به تمامی مدعوین عزیز اظهارداشتند آقای دکتر حق شناس استاد ماست و در این مدت خیلی پیگیر مسئله
ایجاد منطقه آزاد ای نچه برون بودند ،نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت ا ...نورمفیدی ،نمایندگان مردم استان در مجلس خیلی
خیلی پیگیر این موضوت بوده اند .سالم آقای دکتر رضائی دبیرمحترم مجمع را خدمت یکایک عزیزان ابالغ میکنم تمامی صاحب نظران
با دقت فراوان پیگیر مصوبه منطقه آزاد اینچه برون هستند و حدود  8سال درخواست مناطق آزاد در دست پیگیری بوده و حتی
ماهیت الیحه اول دولت و مصوبه مجلس کال تغییر کرده است و هم اکنون  2موضوت اساسی در حال بررسی در دبیرخانه مجمع
میباشد.
 -1الیحه ایجاد 8منطقه آزاد تجاری -صنعتی
سیستان و بلوچستان-جاسک-بوشهر -مهران-قصرشیرین-بانه و مریوان-اردبیل -اینچه برون
 -2اصالح محدوده مناطق آزاد
 -3سیزده منطقه ویژه اقتصادی هم پیشنهاد و در دستورکار میباشد.
تعداد زیادی از نمایندگان دوره دهم درخواست برای حوزه جغرافیایی خود داده اند و هم اکنون دچار اختالف زیادی شده است.مجمع فقط از جنبه مصلحت نظام وارد مباحث کار میشود و نباید مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی خصوص ًا بندهای  11و  12باشد.اگر این الیحه بخواهد پذیرفته شود نیاز به دو سوم آراء موافق میباشد و اگر پذیرفته شود نظر مجلس تامین خواهدشد.الیحه در تاریخ  99/2/31به مجمع ارجات شد و جناب آقای دکتر رضائی دستور کارهای کارشناسی را دادند که امروز در خدمت شمابزرگواران هستیم .
 چنین موضوعاتی در کمیسیون اقتصاد کالن دبیرخانه با جمع بندی مسائل مربوط مورد بازبینی و بررسی همه جانبه قرار میگیرد.-هم اکنون سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع در حال تدوین است و مجمع نظارت کامل بر نوشتن و تصویب آن دارد.
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از تمامی مباحث کارشناسی علمی-کاربردی یکایک عزیزان لذت بردم که تمام هم وغم آنها در بحث کالن اقتصادی و مزایای جانبیبرای کل کشور بود .کمیسیون اقتصادی مجمع پس از بازگشت از استان گلستان جلسه کارشناسی خودمان را با آقای دکتر رضائی
خواهیم داشت دغدغه مسئولین ومردم استان گلستان را به اطالت ایشان خواهیم رساند.
ج مع بندی ما از جلسه امروز بسیار خوب بود و بهترین جلسه سال جاری ما همین جلسه بود نمایندگان مردم استان مدیراندستگاههای اجرائی-فعاالن اقتصادی بخش خص وصی همگی به درستی و با اشرافیت کامل مطالبات خود را بیان نمودند واقعیت این
است تصور ما در مرکز اینگونه بوده که مدیران استانی پیگیر نیستند در صورتیکه در این جلسه اثبات شد استان مدیران خیلی قوی
دارد.
از استاندار محترم تشکر داریم که با مدیریت مدبرانه خود تمامی ظرفیتهای استان را بصورت جمعی برای راهبری وظایف سازمانیپای کار آورده و این نقطه قوت استان است.
 گلستان با ترکمنستان اشتراکات فرهنگی دارد و از این ظرفیتها باید استفاده کرد بعنوان تیم کارشناسی مطالب خود را خواهیمگفت.
مخالفان بیشتر به کارکرد مناطق آز اد فعلی استناد دارند و به عملکرد اکثر این مناطق انتقاد دارند و موافقین میگویند نباید صورتمسئله پاک شود.
در بند  11سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفته شده ،تولید محور و صادر محور نیستند ،زمینه فراهم شده برای قاچاق کاال .لذا باید تبدیل
به تولید محوری ،صادرات محوری ،جذب تکنولوژی و انتقال فناوری پیشرفته را برای اعضاء محترم بیان کنیم که این مزیت در منطقه
اینچه برون مشهود میباشد.
 هم اکنون در بعضی مناطق آزاد در یک فضای  100متری  2600شرکت ثبت شده و بررسیهای بعمل آمده نشان از صوریبودن برای اخذ معافیت مالیاتی میباشد.
 در دنیا  5300منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد و امارات  9و ترکیه  50منطقه ویژه اقتصادی دارد. قوانین متعدد برای مناطق آزاد وجود دارد و مقرر شده است در مورد یکایک آنها اطالعات دقیق تهیه شود طبق پیگیریهایبعمل آمده بعضی سخنان قابل نوشتن نیست چون جنبه محرمانه دارد و هم اکنون مهمترین الیحه اختالفی ما در مجمع
تشخیص مصلحت است.
آقای پیرزاده نماینده دبیرخانه مناطق آزاد
مناطق آزاد راهکاری برای پیوند تولید با محوریت صادرات برای بازارهای هدف است .حدود  20سال از عمر مناطق آزاد میگذرد .اینچه
برون مرز رسمی است و مزیت های قانونی خط آهن برای این موضوت منطبق است قزاقستان یکی از کشورهای غنی مواد معدنی
است ترکمنستان چهارمین کشور درتولید نفت ،گاز ،پنبه است و ایجاد منطقه آزاد اینچه برون توجیه پذیر است .مسائل کالن اقتصادی
باید حل شود حتی در شرایط موجود مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی عمل کرده اند .در منطقه آزاد پنجره واحد بدون فرصت سوزی
شرایط برای سرمایه گذاری مهیا میباشد .دبیرخانه مناطق آزاد از ایجاد منطقه آزاد اینچه برون دفات می نماید و برای تصویب آن از
تمامی ظرفیتها استفاده خواهدنمود.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هشتمین 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
1

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه
-

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه
ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون

ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون یکی از مطالبات
مردم استان گلستان است .اینچه برون یکی از اصلی ترین مرزهای
کشور به شمار می رود به عنوان پدافند غیرعامل عمل کند و بخش
اعظمی از صادرات و واردات باتوجه به فشار تحریم ها به بنادر جنوبی
می تواند

از این منطقه صورت گیرد ،اما تاکنون به دالیل

غیرکارشناسی تصویب منطقه آزاد اینچه برون در مجمع تشخیص
مصلحت نظام متوقف مانده بود و با عنایت به پیگیری های بعمل
1

آمده ،اعضای کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگانی داخلی و اداری مجمع
تشخیص مصلحت نظام با سفر به استان گلستان و بازدید میدانی ،از
نزدیک توانمندی ها و ظرفیت ها منطقه را بررسی و در زمینه ایجاد
منطقه آزاد تجاری -صنعتی اینچه برون همگی متفق القول متقاعد
به انجام این مهم شدند .لذا مقرر گردید اعضای محترم کمیسیون
مذکور با رویکرد مثبت ،گزارش مبسوطی از ضرورت ایجاد منطقه
آزاد تجاری -صنعتی اینچه برون به دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارائه نمایند ،تا در کمیته کارشناسی به رأی گذاشته
شود.
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