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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
شماره نشست 40 :

تاریخ جلسه 99/8/18 :

ساعت شروع 14:30 :

ساعت خاتمه16 :

محل نشست :سالن همایش
استانداری گلستان

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

بیان مسائل اقتصادی توسط دبیر شورای گفتگو
لزوم بازنگری در قانون و مقررات سرمایه گذاری در راه آهن اینچه برون
ضرورت تجدید نظر در بخشنامه  140/3سازمان تأمین اجتماعی
هم اندیشی درخصوص پوشش بیمه ای مناطق حادثه خیز استان و تأمین بودجه از طرف صنعت بیمه
جمع بندی مباحث توسط جناب آقای دکترحق شناس استاندار محترم گلستان

عنوان خارج از دستور:
-
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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

غایب

2

مهندس سنگدوینی

نماینده مجلس

غایب

3

مهندس رحمت ا ..نوروزی

نماینده مجلس

غایب

4

مهندس آرمان پور

نماینده مجلس

غایب

5

مهندس شادمهر

نماینده مجلس

غایب

6

مهندس کوهساری

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

1
2

سمت

نام و نام خانوادگی
هادی هاشمیان
حجت اهلل والمسلمین سیدرضا سیدحسینی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس کل دادگستری استان

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

هـ -تعاونی و خصوصی
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(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علی محمد چوپانی

سمت

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز
استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی 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)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی اکبر جاللی

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان گلستان

حاضر

مهران فدوی

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن ساختمان

حاضر

2

(حاضر /غایب /نماینده)

استان گلستان

3

امیر یوسفی

مدیرعامل شرکت بهاران پیمان گلستان

غایب

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 استتت تان

غایب

6

نام و نام خانوادگی نماینده

گلستان

7

امیرحسین ساداتی

8

سعید صفوی

مدیرعامل صنایع غلطک شرق اریکو

حاضر

مدیرعامل شرکت بازرگانی پیشگامان آسیا

غایب

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هتتتت) ،در صورت ح ور نماینده به جای ع و اصلی شورا ،موضوب تبصره  1ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جل سات شوراهای ا ستانی گفتوگوی دولت و بخش خ صو صی" ،در ستون "و ضعیت ح ور" ،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
سمت

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

7

محبوبی

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان

8

دهدشتی

مدیرکل استاندارد استان گلستان

9

زنجانی

10

امیرشاهی

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان

11

سجاد کیا

معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان گلستان

12

یعقوبی

13

علی بهرامعلی نژاد

دبیرانجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان گلستان

14

سیدخالق سجادی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی

15

حاج محمد زاودی

ع و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان

مدیرکل حوزه استانداری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان

مدیرکل بیمه ایران استان گلستان

16

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات چهلمین 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)

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 حق
شناس استاندار محترم و دیگر اع ای محترم تقدیر و تشکر کردند و اظهار داشتند همانگونه که مستح رید شرایط اقتصادی رو به بهبودی
می رود و هم اکنون شاهد کاهش نرخ ارز هستیم ،تعادل افزایش قیمت ها را باید مدیریت کرد  .نقطه تالقی افکار بخش خصوصی و دولتی
در این برهه زمانی بسیار مهم است ،مبارزه با گرانفروشی مطرح است ،برای پرهیز از شتابزدگی نشستی با دستگاه های مرتبط که وجه
اشتراک دارند بسیار ضروری است چرا که بع ی قیمت های فعلی در بازار متأثر از نرخ ارز است و به این نکات باید توجه جدی شود و جو
پلیسی ایجاد نگردد .درخصوص توسعه کشت شالی نگرانی هایی وجود داشت که منابع آبی محدود است و استان رو به خشکسالی می
رود .در اینخصوص با سازمان جهادکشاورزی ،آب منطقه ای و دستگاه های مرتبط جلساتی پیرامون توسعه کشت پنبه و سویا داشتیم و
در بحث قیمت ت مینی محصوالت فوق (وش و سویا) به قیمت های توافقی نسبت ًا خوبی دست پیدا کرده و امیدواریم این دومحصول
جایگزین شالی شود .در رابطه با برگزاری مزایده با این شرایط مربوط به اجاره  4هکتار از اراضی واقع در ایستگاه راه آهن اینچه برون به
شرط احداث پایانه غالت ،برگزاری چنین مزایده با روح سیاست های اصل  44و اقتصاد مقاومتی در ت اد می باشد و نیازمند هم اندیشی
و بازنگری در زمینه نوب مالکیت بخش خصوصی جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است.
جناب آقای دکتر حق شناس استاندار گلستان:
ضمن عرض خوشامد به حاضران در جلسه اظهار داشتند تالش ما رفع مشکالت بخش خصوصی در مسیر تولید و تجارت است و دستگاه
های اجرایی باید بروکراسی ها را به حداقل برسانند تا سرعت اجرای پروژه ها افزایش یابد.
پروژه بندرخشک اینچه برون در زمینی به وسعت  550هکتار اجرایی میشود و باید فرایند اجرایی واگذاری زمین های دولتی به راه آهن
تسریع شود .بخش خصوصی اطمینان میخواهد ،راه آهن نیز باید به صورت بلند مدت قراردادهایی را با بخش خصوصی به ام اء برساند تا
بخش خصوصی بتواند با اطمینان سرمایه گ ذاری های مورد نظر را در حوزه بندرخشک انجام دهد .بنادر ایران وارد نسل سوم شده است
در بندرخشک اینچه برون باید کارخانه های تولیدی ایجاد نمود و باید اطمینان حاصل شود  40سال قابلیت سرمایه گذاری فراهم و
سرمایه گذار بداند مدت  40سال مالکیت آن در اختیارش هست و آن موقع بخش خصوصی با رغبت بیشتری سرمایه گذاری خواهد نمود
در حال حاضر مالکیت حدود  21سال تعیین شده که بایستی اصالح شود .در سازمان بنادر زمین متعلق به دولت است هر زمینی در اینچه
برون است راه آهن حق گرفتن ندارد و از دخالت دولت باید جلوگیری کرد ما میتوانیم توصیه کنیم تعداد سیلوها بیشتر باشد تا رقابت
سالم صورت گیرد .راه آهن مکلف است خدمات زیرساختی بدهد ،راه آهن متولی بار ترانزیت ایران است .ما باید منافع مشترک با راه آهن
و بخش خصوصی ایجاد کنیم  .آقای مهندس کریمی معاون محترم اقتصادی ترتیبی اتخاذ کنند تاچهارشنبه هفته جاری ( )99/8/21با
مسئولیت آقای اغنامی اداره کل امور اقتصادی و دارایی  ،اداره کل محیط زیست ،اداره کل منابع طبیعی ،سازمان جهادکشاورزی ،اموراراضی،
راه آهن شمال شرق ،سازمان صمت و اتاق بازرگانی نقشه  U.T.Mرا به رئیس سازمان جهادکشاورزی تحویل و پس از تأیید به مدیرکل
اقتصادی و دارایی تحویل و برای تصویب نهایی به شرکت سرمایه گذاری راه آهن ج.ا.ایران ارسال گردد در زمینه بیمه کارگران ،سازمان
تأمین اجتماعی بایستی کارگاه هایی که به لحاظ جغرافیایی تغییر مکان می دهند از شمول بخشنامه  1403خارج از دستور و با تأیید
سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درصورت عدم تغییر نفرات بیمه ای خدمات بیمه ای خود را کما
فی السابق به آنها ارائه دهد.
در زمینه واریز وجوه بیمه به خزانه جهت برنامه های کاهش حوادث رانندگی ،اداره کل بیمه ایران استان گلستان از محل وجوه بیمه های
شخص ثالث خزانه بیمه مرکزی برای بهره مندی استان در مناطق حادثه خیز و برطرف نمودن مشکالت راهداری و دیگر حوادث غیرمترقبه
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مکاتبه ایی را با دستگاه های مربوطه داشته باشن د ،ضمن ًا این وجوه در کل کشور در مقابل اقداماتی که انجام می شود عدد قابل توجهی
نیست.
آقای مهندس کریمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان:
درخصوص راه آهن اینچه برون و تعیین تکلیف کمیسیون ماده  ، 69دو جلسه برگزار کردیم .تصمیمات خوبی گرفته شد دوستان خودشان
تشریف نمی آورند و در جلسات معاونین می آیند و عدم تبادل اطالعات باعث تناقض در گفتار است.
اگر از محل وجوه متمرکز بیمه اعتبار قابل توجهی برای نقاط حادثه خیز استان مطالبه شود ،قطعاً بسیاری از مشکالت فعلی مرتفع خواهد
شد و ضریب ایمنی جاده ها باال می رود و شاهد استانداردسازی خواهیم بود.
آقای اعتماد مدیرکل راه آهن شمال شرق استان گلستان:
نقشه فاز یک لجستیک مرزی اینچه برون در راه آهن ج.ا.ایران مصوب و ابالغ گردیده و چند باکس برای سرمایه گذاری پیش بینی کرده
ایم 7 .منطقه برای سرمایه گذاری فریز شده است و مدل اقتصادی بصورت  B.O.Tمی باشد و حتی در فاز یک برای پایانه نفتی هم پیش
بینی شده است 285 .هکتار برای سرمایه گذاری در اشکال مختلف دیده شده و کمیسیون ماده  69برای  561هکتار بالمعارض بودن آن
صورت گرفته است .پیشنهاد میگردد کمیته مشترکی بابت نظارت در روش های سرمایه گذاری تشکیل گردد.
آقای طبرسا مدیرکل اموراقتصادی و دارائی استان گلستان:
درخصوص نحوه ورود سرمایه گذار در پایانه صادراتی غالت باتوجه به وجود مجموعه قوانین و مقررات ریلی و راه آهن نکاتی قابل تأمل
وجود دارد که باید به آن توجه داشت در ابتدای فرآیند واگذاری عرصه در کمیسیون ماده  69از طرف دبیرخانه این کمیسیون برای عرصه
های مختلف از  1250هکتار و  960و  559و  551هکتار به دستگاه های ذیربط مکاتبه گردیده این عرصه ها با پاسخ منفی و مورد اشکال
اموراراضی و جهادکشاورزی و  ...قرار گرفته که در نهایت راه آهن می بایست عرصه مورد نظر را پس از مذاکره و تأیید امور اراضی به همراه
نقشه  UTMو موافقتنامه و طرحی که به تأیید مشاور رسید ،به دبیرخانه ارسال نماید تا این کمیسیون جهت تأیید و تصویب هیئت وزیران
ادله الزم را معمول دارد .در مرحله دوم بحث سرمایه گذاری هم مطرح می شود که هم میتواند در اجرای پروژه عمرانی مشارکت نماید و
همچنین براساس ماده  8و  10فصل دوم قانون مذکور که  18ردیف فعالیت قابل واگذاری به بخش خصوصی درآن ذکر شده و وام به
متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید .از آنجاییکه که در آیین نامه تأسیس و بهره برداران از بنادرخشک ستاد مدیریت بندرخشک به
ریاست وزیر راه و شهرسازی و اع اء مرتبط شرایط و فراخوان و نح وه سرمایه گذاری و بهره برداری برای متقاضیان برای هر یک از اجزاء
قابل واگذاری را ذکر نموده است مدل مالی این واگذاری می بایست توسط راه آهن به استان اعالم نماید تا به متقاضیان سرمایه گذاری
در آن بندر اطالب رسانی شود و از دوگانگی در عقد قراردادها پرهیز به عمل آید.
آقای مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان:
یک اختالف اساسی بین اداره کل منابع طبیعی و اداره ثبت و امکالک وجود دارد و تاکنون مشکل اراضی اینچه برون حل نشده و نقشه
 U.T.Mهم به سازمان جهادکشاورزی برای پیگیری ارائه نگردیده است.
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آقای زنجانی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:
ضمن عرض سالم و خدا قوت و تشکر از آقای مهندس چوپانی و استاندار محترم اظهار داشتند :یکی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی
این است که به واحدهای تولیدی فشار نیاوریم .ما تعامل بسیار خوبی با دستگاه های اجرایی برای حمایت از بخش تولید داریم ،چراغ
تولید باید روشن بماند .تعامالت بسیار نزدیکی با تشکل های کارگری و کارفرمائی داریم .پس از شیوب اپیدمی کرونا جهت برقراری بیمه
بیکاری کارگاه هایی که تعطیل شده با همکاری اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدامات خوبی انجام شد .در بحث بخشنامه 140/3
اگر اجرایی شود ،مشکالت عدیده ای به وجود می آید ،چون اکثر کارگاه های فعال استان زیر  5نفر هستند لذا فشار خیلی زیادی به
کارفرمایان وارد خواهد شد .با مجمع محترم نمایندگان استان هم مذاکره شده تا در سطح ملی برای تجدید نظر در بخشنامه فوق اقدام
الزم بعمل آورند .همانگونه که مستح ر هستید استان گلستان قطب کشاورزی است به همین دلیل بیشترین معافیت بیمه ای را در استان
گلستان همین کارگا ها تشکیل می دهند لذا اجرای بخشنامه مذکور بسیار به ضرر استان گلستان است و آسیب زیادی وارد می کند.
آقای دکتر مازندرانی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان:
حمایت بیمه ای باعث افزایش میزان اشتغال خواهد بود و در حال حاضر  28000کارگاه از این معافیت استفاده میکنند .درصورت اجرایی
شدن بخشنامه  140/3سازمان تأمین اجتماعی موجب بروز مشکالت و به خطر افتادن معیشت اقشار آسیب پذیر خواهد شد.
آقای ساداتی عضو بخش خصوصی و فعال اقتصادی:
اگر بخشنامه  140/3سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود مشکالت عدیده ای متوجه کارگاه های جدیدالتأسیس خواهد شد .درقانون نظام
صنفی جابجایی پیش بینی شده و کارگاه های کوچک با جابجایی و تغییر مکان مشمول بخشنامه مذکور می شوند که این مسئله موجب
اجحاف در حقوق این کارگاه ها می شود لذا بایستی تغییر مکان کارگاه ها از شمول این بخشنامه خارج می شود.
آقای یعقوبی مدیرکل بیمه ایران استان گلستان:
در سطح کشور در سال  ،97مبلغ  275میلیارد تومان به سازمان حمل و نقل پرداخت و این رقم در سال  98به  300میلیارد تومان رسیده
اما گزارشی از هزینه کرد آنها نداریم ،و در استان محورهای حادثه خیر فراوان داریم ،حادثه فوتی و جرحی زیادی وجود دارد ،از تالش
های صورت گرفته نیروی انتظامی و اداره کل راهداری تشکر میکنم .البته تشکر ویزه هم از سربازان گمنام امام زمان (عج) داریم که با
تالش های شبانه روزی خود موفق به شناسایی عوامل و تصادفات ساختگی و متالشی کردن آنها شدند و جلوی خسارات ساختگی گرفته
شد .پیشنهاد میگردد طی مکاتبه ای با وزیر محترم اقتصاد اقتصاد وجوه بیمه های مورد نظر بصورت استانی تقسیم بندی و با نظر استاندار
محترم برای مناطق حادثه خیز هزینه گردد.
 در این جلسه فعاالن اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی مشکالت و راهکارهای حل مشکالت را در بخش ها مختلف بیان کردند.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

مسئول

عنــوان دستــور جلسه

تصمیم /تــــصمیمات

پیگیری و اجرا

1

لزوم بازنگری در قانون و مقررات سرمایه مدیرکل هماهنگی مقرر گردید برای تسریع در روند اجرایی بندرخشک اینچه برون با مسئولیت
مستقیم آقای اغنامی مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری و با همکاری
اموراقتصادی
گذاری در راه آهن اینچه برون
دستگاه های اجرایی مرتبط شامل اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،اداره کل
استانداری
محیط زیست ،اداره کل منابع طبیعی ،سازمان جهادکشاورزی ،اداره کل ثبت
گلستان با
همکاری دستگاه اسناد و امالک ،اداره کل اطالعات ،اموراراضی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و اتاق بازرگانی حداکثر تا پایان وقت اداری 99/8/21نسبت به تهیه نقشه های
های اجرایی
مربوطه اقدام و پس از اخذ تأییدیه های الزم به مدیرکل اموراقتصادی و دارایی
مرتبط
استان تحویل و برای تصویب نهایی به شرکت سرمایه گذاری راه آهن جمهوری
اسالمی ایران ارسال گردد.

2

مقرر گردید در اجرای بخشنامه  140/3سازمان تأمین اجتماعی چنانچه کارگاه
های زیر  5نفر که به لحاظ جغرافیایی تغییر مکان داده و نفرات بیمه ای آن
حفظ شده باشد با تأیید سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان گلستان درصورت عدم تغییر نفرات بیمه ای ،از شمول
این بخشنامه خارج و سازمان تأمین اجتماعی استان نسبت به استمرار خدمات
بیمه ای کما فی السابق اقدام الزم بعمل آورد.

سازمان تأمین
اجتماعی استان
گلستان

ضرورت تجدید نظر در بخشنامه 140/3
سازمان تأمین اجتماعی

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

1

عنــوان دستــور جلسه
هم اندیشی درخصوص پوشش بیمه ای
مناطق حادثه خیز استان و تأمین بودجه
از طرف صنعت بیمه

مسئول پیگیری

پیشنهاد /پیشنهادات

و اجرا
اداره کل بیمه

مقرر گردید برای استاندارد سازی جاده ها و رفع موانع و اصالح مناطق حادثه خیز

ایران استان

که نقش فراوانی در پیشگیری از حوادث جاده ای دارد برای بهره مندی از وجوه

گلستان

متمرکز بیمه های شخص ثالث در سطح ملی مکاتبه با وزیرمحترم اقتصاد صورت
گیرد و از محل وجوه بیمه های مذکور به لحاظ خسارات وارده به زیرساخت های
استانی در سال های اخیر برای استان گلستان تخصیص ویژه در نظر بگیرند و
مصارف آن با نظر استاندار صورت گیرد.

2

لزوم بازنگری در قانون و مقررات سرمایه
گذاری در راه آهن اینچه برون

اداره کل راه آهن

مقرر گردید راه آهن شمال شرق به منظور اطمینان سرمایه گذار در بحث مالکیت

شمال شرق 2

در اجرای طرح و رفع دغدغه و موانع موجود ،نسبت به تغییر زمان قراردادهای
فعلی از  21به  40سال تجدید نظر و روند اجرایی بندرخشک اینچه برون تسریع
گردد.

3

لزوم بازنگری در قانون و مقررات سرمایه مدیرکل هماهنگی
اموراقتصادی
گذاری در راه آهن اینچه برون
استانداری
گلستان
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مقرر شد کارگروهی متشکل از دفتر اقتصادی استانداری ،اداره کل اقتصاد و دارایی،
سازمان صمت ،سازمان جهادکشاورزی ،اتاق بازرگانی ،راه آهن شمال شرق ،مدل
مالی سرمایه گذاری در مراکز لجستیک مرزی (بندرخشک)را بررسی و پیشنهادات
خود را به شرکت راه آهن ج.ا.ایران ارائه نمایند.

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
8

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات چهلمین 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)

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
9

