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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
شماره نشست 47 :

تاریخ جلسه 1400/1/19 :

ساعت شروع 8:30 :

ساعت خاتمه12:30 :

محل نشست :سالن همایش
استانداری گلستان

عناوین دستورجلسات
عنوان پیش از دستور:
-

تالوت قرآن مجید
عرض خیرمقدم توسط رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو

عنوان دستور جلسه:

دستور جلسه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورا
هم اندیشی پیرامون تحقق شعار سال مقام معظم رهبری (تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد استان گلستان جهت بازگشت به چرخه تولید
بازنگری در دستورالعمل های مرتبط با صدور مجوزهای برداشت مصالح رودخانه ای استان
پیشنهاد تسهیل و تخفیفات ویژه در صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری
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

7

دکتر جالل ایری

نماینده مجلس

حاضر

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

حاضر

دادستان مرکز استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علیرضا دادبود

2

امیر قاسمی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

شهردار شهر مرکز استان

حاضر

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

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

شماره بازنگری03:

نام و نام خانوادگی نماینده

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
2

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

هـ -تعاونی و خصوصی
(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

حاضر

4

هومان بیات

مدیرعامل شرکت داروسازی نیاک

غایب

5

میثم دومهری

مدیرعامل شرکت بهاردانه پارس

حاضر

حکیم آل جلیل

رئیس انجمن ح مل و ن قل بین المللی استتت 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 هتتتت) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو 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 ضور" ،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

اعتماد

مدیرکل راه آهن شمال شرق 2

5

سیدابراهیم حسینی

مدیرکل گمرکات استان گلستان

6

نوراله عباسی

7

سیدخالق سجادی

8

حجت اله خلیل زاده

9

محبوبی

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان

10

سجاد کیا

معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان گلستان

11

میقانی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

12

لطفی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

13

امیرشاهی

14

سعید نجد احمدی

15

رمضان بهرامی

رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان

16

علی علمشاهی

رئیس خانه معدن استان گلستان

17

قراموسانلو

18

مهدی مستغنی

19

محمدرضا کنعانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان

20

سید حسن حسینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان

21

زهره علی راد

معاون اعتبارات بانک صادرات استان گلستان

22

محمدرضا عسگری

مدیرعامل بانک صنعت و معدن استان گلستان

23

آتا نفس رودی

مدیر عامل شرکت یاران بهار گلستان

24

امیر محتشم ایری

معاون بانک کشاورزی استان گلستان

25

آمنه جمشیدی

26

امیرعابدی

27

منصور قلیچ لی

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های فنی مهندسی استان گلستان

28

یاسر قندهاری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان

29

رضا مبصری

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان

30

حمید دامغانی

مدیرعامل شرکت مهتاب موتور و عضو هیئت مدیره خانه صنعت استان گلستان

31

علی بهرامعلی نژاد
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سمت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان

مدیرکل حوزه استانداری
مدیرکل غله استان گلستان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان گلستان
مدیرعامل شرکت صنایع ذوب شمال

نماینده تشکل های صنفی واحدهای پذیرایی استان گلستان
شهرک صنعتی بندرگز

معاون سازمان جهادکشاورزی استان گلستان
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان

دبیرانجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان گلستان

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات چهل و هفتمین 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 ،مهندس چوپانی رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان ضمن عرض
خیر مقدم و تبریک سال نو از استاندار محترم ،نمایندگان محترم مردم استان گلستان در مجلس شورای اسالمی  ،مدیران دستگاه های اجرایی و
اعضای شورای گفتگو تقدیر و تشکر نموده و درخصوص تحقق شعار سال (تولید ،پشتیبانی ،مانع زدایی ها) اظهار داشت :مهم ترین موانع تولید ،عدم
ثبات اقتصاد کالن ،تورم باال ،نبود نقدینگی مناسب ،تحریم های خارجی و جذاب بودن بازارهای غیرمولد است که جاذبه تولید را کاهش می دهد و
اقدامات انجام شده در جهت بهبود فضای کسب و کار را کم اثر نموده است .یکی دیگر از اصلی ترین موارد برای تحقق شعار سال اصالح قوانین و
مقررات حامی تولید ،اصالح ساختار اداری ناکارآمد و تقویت نظارت و همسویی دستگاه های نظارتی با واحدهای تولیدی است که بسیار مهم و حائز
اهمیت می باشد .ارزیابی های صورت گرفته از فضای کسب و کار از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس بیانگر آن است که ایران
تاکنون به جایگاه مطلوبی در بهبود فضای کسب و کار دست پیدا نکرده و با رتبه  127در جایگاه آخرین کشور منطقه قرار دارد که این نشانگر وضعیت
نامطلوب کسب و کار کشور می باشد.
جناب آقای دکتر حق شناس استاندار گلستان:
ا ستاندار گل ستان با ا شاره به اقدامات صورت گرفته در م سیر حمایت از تولید در سال گذ شته اظهار کرد :آمادگی رفع م شکالت بخش خ صو صی در
م سیر تولید را داریم و د ستگاه های اجرایی برای حل م شکالت باید به واحدهای تولیدی مراجعه و در رفع دغدغه های آنان همکاری الزم را دا شته
با شند .در سال گذ شته علی رغم تحریم ها و شیوب کرونا تولید ا ستان حرکت رو به جلو دا شته و ر شد خوبی را شاهد بودیم .با توجه به شعار سال
 1400که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید ،پشتیبانی ها  ،مانع زدایی ها نامگذاری شده باید در ابتدای سال هماهنگی ویژه ای را با بخش
خ صو صی دا شته با شیم .اطلس سرمایه گذاری در گل ستان با همکاری اداره کل اقت صاد و دارایی ظرف  2ماه آینده آماده می شود تا سرمایه گذاران
تصویر جامعی از ظرفیت های سرمایه گذاران در استان داشته باشند و روند تولید در استان تسریع شود .برخی موضوعات سرمایه گذاران در استان
قابل حل ا ست که با همکاری د ستگاه های مرتبط م شکالت تولید رفع خواهد شد .برخی م شکالت در حوزه اختیارات مدیران ار شد در تهران ا ست
که منتقل خواهد شد و برخی موانع در حوزه قوانین ا ست که پس از جمع بندی تو سط اداره کل صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به مجمع
نمایندگان ا ستان جهت طرح در مجلس شورای ا سالمی منتقل می شود .بر ا ساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در سال گذ شته از ر شد
اقتصادی برخوردار بوده و پیش بینی این صندوق برای اقتصاد استان در سال جاری نیز  ،رشد و ارتقا است .با توجه به تالش ها در مسیر رفع تحریم
ها و تهیه واک سن در داخل ک شور پیش بینی می شود سال  1400سالی بهتر از گذ شته برای اقت صاد ک شور با شد و ایران  1400و ضعیت اقت صادی
بهتری را تجربه کند.
جناب آقای دکتر ایری نماینده مردم شریف بندرترکمن ،کردکوی و بندرگز در مجلس شورای اسالمی:
ضمن عرض سالم و تبریک سال نو تشکر ویژه دارم از آقای دکتر حق شناس استاندار محترم که همواره پرتالش برای گره گشایی مشکالت درکنار
مجمع نمایندگان استان حضوری پررنگ و تأثیر گذار دارند .مباحثی که مدیران و فعاالن اقتصادی بیان نمودند ،حقیقتاً موضوعات اساسی دغدغه مقام
معظم رهبری ،جامعه و شورای گفتگو می باشد .مجلس هم برای رفع موانع تولید ضمن پشتیبانی از طرح ها و لوایح برای گشایش مشکالت در کنار
شما عزیزان است .نیازمند کمک هستیم ،قالب موارد بیان شده موارد بسیار خوبی است .نیازمند بازنگری درصدور مجوزها می باشیم .بعد از صدور
مجوز در مرحله تولید ،بازار یابی یکی از نکات اساسی تداوم تولید انبوه می باشد .درخصوص مانع زدایی به صورت مصداقی طرح موضوب شود ،قطع به
یقین مجمع نمایندگان همانند شما دلسوزان نظام پای کار هستیم و پیشنهاد دارم کارگروهی برای رفع موانع تا صدورمجوز با محوریت معاونت محترم
اقتصادی استانداری و دیگر دستگاه ها تشکیل و مجوزهای صادره رصد و چرا اجرایی نشده است .سیستم بانکی فرایند خاص خودش را دارد ،دستگاه
اجرایی هم ضوابط خاص خودش را دارد .یکی از عوامل بازدارنده که همواره دغدغه یکایک ما می باشد موازی کاری بعضی دستگاه هاست که نیازمند
بازنگری در فرایند کار دارند .هم اکنون برای سامان بخشی برای تولید مسکن مقرر شد وزارت کشور از وضعیت بازار مسکن گزارش جامع به مجلس
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ارائه دهد و متعاقب ًا برای تولید مسکن ارزان قیمت گام های اساسی برداشته شود .از استاندار محترم و دیگر دستگاه های اجرایی که در قالب بودجه
 1400مالحظا ت الزم را در ترمیم بودجه دیدند قابل تقدیر است .مجلس آمادگی خود را در راستای تمرکز زدایی اعالم می دارد و می بایست با دید
مثبت به این قضایا ورود کرد .ما نماینده ملت هستیم کمک کنید تا زمینه های رشد و توسعه استان و کشور فراهم گردد.
آقای مهندس طلوعیان رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان:
ضمن عرض سالم و تبریک سال نو هدف از جلسه فوق هم اندیشی پیرامون شعار سال و دیگر موارد دستور جلسه می باشد .همانگونه که مستحضرید
در چنین ایامی در سال گذشته با شیوب کرونا مواجه بوده و علیرغم عدم اطالب از دامنه بحران که استان و تمامی کشور با کمبود مواد بهداشتی،
ضدعفونی و ماسک مواجه بود  ،استان گلستان با جدیت درخصوص تولید ماسک و افزایش تیراژ با عزمی جهادگونه نه تنها نیازهای استان را تأمین و
مازاد تولید را به سایر استان ها فرستاده و به لطف خدا و تالش همه کارگران و مدیران واحدهای تولیدی به گونه ایی عمل شد که کمترین آسیب به
واحدهای تولیدی رسید و برای صادرات نیز اقدام شد ،ولیکن به واسطه تحریم های ظالمانه دشمن ،شیوب کرونا و الزامات کشورهای هدف تجاری
نتوانستیم صادرات داشته باشیم .همچنین با تالش های صورت گرفته  %67افزایش اشتغال در سال  1399با رشد  %43به فعلیت رسانده شد.
 در زمینه سرمایه گذاری  1150میلیارد تومان در سال گذشته رکورد جدید از خود به جا گذاشتیم اما اغنا کننده نیست در سال  1399تعهد اشتغال  9000نفر بود ولیکن با تالش همکاران به  9740نفر و  %107رشد را شاهد بودیم و از همکاران خدوم خودتشکر دارم .کرونا بیشترین آسیب در حوزه صنوف وارد کرد و تصور بر این بود که شاهد رکود باشیم .اما با تالش های صورت گرفته 9400
پروانه کار صادر و معادل  %69رشد در صدور پروانه کار داشتیم.
 در حوزه رونق تولید  1200میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده و رشدی  2/5برابری را شاهد بودیم. در حوزه کشاورزی  2000میلیارد تومان پرداخت شده است.آقای دکتر مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان:
ضمن عرض سالم و تشکر از استاندار محترم و اتاق بازرگانی در برگزاری این جلسه اظهار داشتند در سال گذشته در بخش کشاورزی هرچند محدودیت
هایی در سطح ملی و بین المللی داشتیم ولیکن سازمان جهادکشاورزی برابر نقشه راه ترسیمی به همت و تالش همکاران توفیقاتی داشته و شاکر
خدا هستیم
اهم برنامه ها و پروژه های مهم و تأثیرگذار بخش کشاورزی استان :
 طرح زهکشی  280هزار هکتاری طرح سیستم های نوین آبیاری طرح الیروبی و بهسازی آب بندان های استان (حدود  6000هکتار آب بندان) طرح توسعه گلخانه های استان که تاکنون  288هکتار در دست اقدام و اجرا می باشد طرح تبدیل اراضی شیب دار استان به باغات مستمر ( 73000هکتار مطالعه شده قابل اجرا) سرعت بخشیدن به اجرای طرح توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان که تاکنون به ظرفیت  3/5میلیون تن جذب ماده خام رسیدهاست.
 طرح افزایش تولید گوشت قرمز که در سال  1398به تولید حدود  30.000تن گوشت قرمز انجامید .شایان ذکر است اولین زنجیره یکپارچهتولید گوشت قرمز کشور نیز در این استان تشکیل شده است.
 طرح افزایش تولید گوشت مرغ که در  10ماهه سال  1399به تولید بیش از  270.000تن گوشت مرغ انجامید. طرح توسعه پرورش میگو و ماهیان خاویاری که فاز یک آن در سطح  4000هکتار پرورش میگو در حال تکمیل بوده و در سال گذشته بهتولید  2500تن میگو نیز رسیده است.
 -طرح پرورش ماهی در قفس که در سال  1398به میزان حدود  100تن ماهی در قفس تولید گردیده است.
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طرح آب خیزداری و حفاظت آبخیزها که در سال های گذشته تا  1398به میزان حدود  650.000هکتار به انجام رسیده است که 335.000
آن در  7سا لگذشته اتفاق افتاده است.
طرح توسعه زراعت چوب که تا به حال به میزان حدود  200هکتار در استان اجرا گردیده است.

-

گزارش  12ماهه عملکرد پروژه های ملی اولویت دار سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در سال 1399
ردیف

عنوان هدف کمی

شاخص اندازه گیری

عملکرد  12ماهه

1

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی گندم

تن

1289493

2

تولید جو

تن

131376

تولید شلتوک

تن

601899

تولید حبوبات

تن

13870

تولید سیب زمینی

تن

170000

3

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی (دانه های روغنی)

تن

114147

4

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی (چغندرقند)

تن

143000

5

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی (پنبه)

تن

43100

6

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی
اساسی (گوشت قرمز و شیر)

گوشت قرمز

تن

30100

شیر

تن

398270

7

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی
اساسی (مرغ و تخم مرغ)

گوشت طیور

تن

287000

تخم مرغ

تن

45000

8

تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش
کشاورزی  :بذر

گندم

تن

42655

جو

تن

2138

ذرت

تن

300

حبوبات

تن

85

دانه ای روغنی

تن

2724

پنبه

تن

978

اصله

3293207

توسعه کشت گلخانه

هکتار

189.8

اصالح ،بازسازی و نوسازی گلخانه

هکتار

5.887

11

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس

تن

50

12

توسعه سامانه های نوین آبیاری

هکتار

4522

13

اجرای عملیات آخیزداری و حفاتظت خاک

هکتار

20160

9
10

14

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی
اساسی (محصوالت زراعی)

تأمین داخلی نهاده ای مورد نیاز بخش کشاورزی (نهال های اصالح شده)
توسعه کشت و اصالح ،نوسازی گلخانه ها

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش
کشاورزی

زراعت
باغبانی

1449
دستگاه

دام و طیور و پابزیان
15

تأمین داخلی نهاده ای مورد نیاز بخش کشاورزی (کاربرد آفت کش های
غیرشیمیایی)

16

تأمین داخلی نهاده ای مورد نیاز بخش
کشاورزی (کود)

17

توسعه و فرآوری گیاهان دارویی
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127

هکتار

110565

کود اوره

تن

130386

کود فسفاته

تن

2706

کود پتاسه

تن

1855

افزایش سطح

هکتار

4200
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آقای دکتر طبرسا رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی استان گلستان:
ایجاد نرم افزار پنجره واحد از  10سال پیش آغاز شده است ،تاکنون هیچ استفاده ایی از آن نگردیده و هم اکنون پنجره واحد در مرکز خدمات سرمایه
گذاری به لحاظ نرم افزاری  %90آن تجهیز و آماده گردیده و برابر خط مشی ترسیمی اطلس سرمایه گذاری استان ظرف مدت  2ماه دیگر آماده و
چشم انداز کاملی از سرمایه گذاری در استان گلستان را شاهد خواهیم بود و بسترهای سرمایه گذاری با ظرفیت های متفاوت قابل رویت است .لذا
چنانچه همگی در کنار هم قرار بگیریم سرمایه گذار با آسودگی خاطر می تواند تصمیم گیری کند.

آقای کیاء معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان گلستان:
چندین سال است که از ایجاد پنجره واحد بهره ای نگرفتیم پنجره واحد اگر در استان به طور واقعی شکل بگیرد دستگاه های اجرایی در یک اتاق
فکر بنشینند و خدمات ارائه بدهند ،بهترین پشتیبانی و مانع زدایی است.

آقای اغنامی مدیرکل اموراقتصادی استانداری گلستان:
یکی از مشکالت ،دخالت سیستم دولتی در تنظیم بازار است همواره عالج واقعه را بعد از حادث شدن درپیش میگیریم .اگر قبل از هر اتفاقی چاره
اندیشی شود در موقع بحران دچار سردرگمی نخواهیم شد .سال گذشته برای سیب زمینی چه اتفاقات ناخوشایندی افتاد و نباید منتظر زمان بود و
از هم اکنون برای بعضی امور به ویژه محصوالت تولیدی و استراتژیک استان نیازمند تمهیدات و برنامه ریزی مناسب می باشد.
آقای مهندس بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان:
ضمن عرض سالم و تبریک سال نو و تقدیر و تشکر از آقای دکتر حق شناس استاندار محترم پیرامون شعار سال ،موانع و مشکالت را به لحاظ ضیق
وقت تیتروار اعالم می کنم ،مشکل امروز حوزه تولید مشکل  3تا  4دهه است ،در ایام نوروز چند جلسه در خدمت مجمع محترم نمایندگان استان
بودیم اگر مشکل تولید می خواهد حل شود ،کارخانه تولید قانون باید متوقف شود .مشکالت قانونی عامل بازدارنده تولید است به عنوان کارشناس در
حوزه صنعت و تولید می گویم ادبیات دولت در بخشنامه های  20روزه اول سال ،در مسیر مانع زدایی نیست ،عزمی جدی می خواهد تا مشکالت
تو لیدکنندگان برطرف و مانع زدایی شود .بخش خصوصی باید فعال تر شود و به صورت هفتگی کارشناسی های به عمل آمده خدمت استاندار محترم
گزارش و با خرد جمعی مشکالت تولیدکنندگان مرتفع شود .در حوزه اقتصادی نمایندگان محترم با کمک کارشناسان دستگاه های نظارتی می بایست
حضور ف عال تری داشته باشند ،اگر گزارشات را دیده بانی کنیم و بحث ریسک پذیری مدیران بسیار مهم است ،دولت تا  6ماه دیگر تغییر می کند،
مدیر باید ریسک پذیر باشد  ،هم اکنون شاهد آن هستیم که وقت خود را بعضی مقامات مصروف تغییر مدیر می کنند ،از مدیران در شرایط فعلی باید
پشتیبانی داشته باشند ،شرایط تولید خوبی در استان نداریم ،ثبات مدیریتی خیلی مهم است ،دستگاه قضایی ،نظارتی در استان خوب عمل می کنند
نباید زیرپای مدیرشل شود .بپذیریم دولت ها نه تاجر و نه تولیدکننده خوب هستند باید بخش خصوصی را بپذیریم و هم اکنون تازه درک میکنیم
یک دهه پیش چه می گفتیم .خواهش از دولتمردان این است دولت ها به قانونی که به بخش خصوصی توجه می شده کمتر اعتناء می شود .از مسیر
و اصل راه فاصله گرفته ایم .در استان در حوزه اقتصادی یک دگرگونی باید به وجود آید ،بعضی مواقع بدنه کارشناسی ها از باال به پایین نگاه می کنند
و داخل کوچه های تاریک داریم قدم میزنیم .چرا سرمایه گذاری در استان شکل نمیگیرد .به صراحت با چندین مدرک می گویم یک کارشناس از
یک وزیر بیشترین نقش را دارد
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آقای علمشاهی رئیس خانه معدن استان گلستان:
پیشنهاد می شود در اخذ مجوز به تولید در یک بازه زمانی یک هفته ایی فرایند صدور مجوز و اکتشاف برای حذف بروکراسی های زائد اقدام عاجل
به عمل آید ،چرا که بعض ًا مجوزهای صادره برای شروب با موانع متعدد مواجه هست ،در شورای معادن تصمیمات خوبی در استان گرفته می شود ولی
در اجرا مشکل داریم ،در مورد افزایش قیمت ها نهاد پاسخگو سازمان صمت است به دیگر دستگاه ها نباید اجازه ورود داد .یکی دیگر از خواسته ما
افزایش سقف تسهیالت بانکی استان است ،برای افراد خوش حساب در پرداخت تسهیالت ،حق بیمه و پرداخت مالیات ،مشوق در نظر بگیرند تا چرخه
تولید روان تر شود.
پیشنهاد دیگری دارم برای رفع موانع تولید کارشناسان دستگاه های اجرایی به واحدها مراجعه و از نزدیک با مشکالت آشنا شوند و در تصمیمات
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای تصمیم گیران خیلی مطلوب تر خواهد بود.
آقای قراموسانلو نماینده تشکل های صنفی واحدهای پذیرایی و خدماتی استان گلستان:
ضمن عرض سالم و تشکر از استاندار محترم و اتاق بازرگانی ،صنعت گردشگری تحت شرایط حادث شده اپیدمی کرونا شرایط خوبی ندارد و مسئولیت
بزرگ ما در قبال همکاران رسیدگی به مشکالت آنان می باشد ،خدا را شاکرم با زحمت همه خدمتگزاران نظام به جایی رسیده ایم ،که دنیا به عنوان
یک بلوغ اقتصادی توجه ویژه به ایران دارد .صنعت گردشگری دود و آالینده تولید نمیکند و به عنوان صنعت سبز شناخته شده و آموزه های دینی
نیز به ما گوش زد می کند با بهترین خدمات و امکانات از مهمانان پ ذیرایی کنید ،مهمان خرج خودش را می آورد و ما باید خدمات مطلوب به آنان
ارائه دهیم .در این صنعت  2مشکل و معضل داریم:
 .1تنها صنعتی هستیم که کاالی خود را دپو نمیکنیم.
 .2تنها صنعتی هستیم که استفاده کنند از صنعت باید مراجعه کننده داشته باشد.
تقاضا داریم برای گره گشایی و مشکالت موجود که ناخواسته گریبان تمامی همکاران را گرفته با دغدغه بیشتری به این صنعت توجه شود.
آقای باقریان دبیرهماهنگی بانک های استان گلستان:
در سال  1399سیستم بانکی علیرغم محدودیت ها و شیوب اپیدمی کرونا در جهت تحقق شعار سال باواحدهای تولیدی – فعاالن اقتصادی و آحاد
مردم نهایت همکاری را داشته و حدود  5500هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت و در کل کشور به لحاظ خدمات تسهیالت ارائه شده رتبه 2
کشوری را کسب نموده است .باعنایت به رشد تورم و قیمت های فزاینده در تأمین سرمایه در گردش متقاضیان واحدهای تولیدی براساس مدیریت
ریسک به لحاظ محدودیت منابع خدمات ارائه شده  ،امید است در سال جاری با کمک یکدیگر آن چه شایسته مردم استان است با همدلی تحقق
شعار سال پشتیبانی شایسته از فعاالن اقتصادی را به عمل آوریم.
آقای نجداحمدی مدیرعامل شرکت صنایع ذوب شمال:
در رابطه با شعار امسال ،شعار دقیقی بوده و موضوعیت کامل داشته و مخاطب اصلی آن بخش دولتی بوده چرا که در طی سال های گذشته عملکرد
ما مطلوب نبوده و به نوعی ناکارآمد بود ه و نواقصی داشته و گوشزدی است که که مدیران با جسارت بیشتر امورات را پیش ببرند .مدیران دولتی باید
پیشقدم باشند با طرح مشکل به صورت قانونی برای آن راه حل پیدا شود در گذشته اگر مدیری بیشتر کار میکرد ،تشویق می شد اما امروز در معرض
خطر است .شهرک های صنعتی فعلی که حدود 30سال پیش احداث شده ،برای واحدهای کوچک بوده و امروزه پاسخگوی نیازهای جدید برای توسعه
نمی باشد و بعضی واحدها با مشکل مواجه هستند و زمین کافی برای طرح های توسعه ای ندارند ،قوانین موجود در شهرک های صنعتی با روند
ت وسعه واحدهای کوچک همخوانی ندارند .نیاز به بازنگری دارند ،مدیران فعلی شرکت شهرک های صنعتی مدیران خیلی خوبی هستند و رضایت کامل
داریم مدیر فعلی مورد وثوق بخش صنعت است و وظیفه خود می دانیم از ایشان و همکارانشان تشکر کنیم.
الزم به ذکر است در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی استان دیدگاه ها و برنامه های خود را در خصوص تحقق شعار سال
ارائه کردند و پیرامون مسائل مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

1

عنــوان دستــور جلسه

سال مقام معظم رهبری (تولید،

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

اداره کل تأمین
اجتماعی
اداره کل
امورمالیاتی
دبیر کمیسیون
هماهنگی بانک
های استان

مقرر گردید توسط حوزه های امورمالیاتی ،شبکه بانکی و سازمان تأمین
اجتماعی) که بیشترین دغدغه واحدهای تولیدی می باشد ،دستگاه های
فوق برای رفع موانع و دغدغه واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی همکاری
مضاعفی با تولیدکنندگان به عمل آورند و چنانچه نیاز به اخذ مجوز از
کارگروه تسهیل رفع موانع تولید می باشد با قید فوریت اقدام گردد.

بررسی مشکالت واحدهای

شرکت شهرک
های صنعتی
استان
سازمان صمت

مقرر گردید با توجه به درخواست تعدادی از صنعتگران مبنی بر اعمال
دستورالعمل بخشودگی جرائم واحدهای صنعتی که اصل بدهی بابت زمین
را در شهرک های صنعتی پرداخت نموده اند .شرکت شهرک های صنعتی
استان گلستان گزارش تهیه و مکاتبه ای با امضاء استاندار برای وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت تقاضای بخشودگی جرائم بعمل آید.

پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

تولیدی غیرفعال و راکد استان
4

کلیه دستگاه های
اجرایی استان

مقرر گردید به جای اجرای سیاست هایی نظیر اصرار بر مصرف تولیدملی،
روند واگذاری اداره امور به بخش خصوصی و تشکل ها تمرکز شود.

پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

سال مقام معظم رهبری (تولید،
3

و اجرا

بتتا عنایتتت بتته افتتزایش قیمتتت گنتتدم در بتتازارآزاد کتته بتته حتتدود 5
سازمان
ضرورت بازنگری در قیمت خرید
تتتا  6هتتزار تومتتان رستتیده بتتیم آن متتی رود کشتتاورز گنتتدم ختتود
جهادکشاورزی
تضمینی گندم
را بتتا قیمتتت تضتتمینی فعلتتی بتته دولتتت نفروشتتد و ایتتن محصتتول
استان گلستان
از چرختتته انستتتانی ختتتارج و بتتته مصتتترف ختتتوراک دام و طیتتتور
استانداری گلستان برستتد .لتتذا بتتا توجتته بتته هزینتته کاشتتت ،داشتتت و برداشتتت کتته
براستتتاس قیمتتتت ارز نیمتتتایی صتتتورت متتتی گیتتترد ،مقتتترر گردیتتتد از
دولتتت خواستتته شتتود در قیمتتت تضتتمینی گنتتدم کتته بتتر مبنتتای
اتاق بازرگانی
ارز دولتتتتی استتتت ،تجدیتتتد نظتتتر صتتتورت گیتتترد در ایتتتن راستتتتا
گرگان
پیشتتنهاد شتتد قیمتتت خریتتد تضتتمینی گنتتدم بتترای ستتال زراعتتی
جتتتاری ( 60 )1399-1400هتتتزار ریتتتال اعتتتالم گتتتردد و ستتتازمان
جهادکشتتتاورزی استتتتان گلستتتتان بتتتا همکتتتاری اتتتتاق بازرگتتتانی
مراتتتتب را طتتتی نامتتته ایتتتی بتتتا امضتتتاء استتتتاندار محتتتترم بتتته وزارت
جهادکشتتتتاورزی متتتتنعکس و اقتتتتدامات الزم را در استتتترب وقتتتتت
انجام دهد.
هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

2

مسئول پیگیری

تصمیم /تــــصمیمات

گلستان جهت بازگشت به
چرخه تولید
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هم اندیشی پیرامون تحقق شعار
سال مقام معظم رهبری (تولید،

سازمان صمت

پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
5

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان پیگیری عملیات عمرانی
توسعه شهرک صنعتی گنبد به عنوان یکی از شهرک های تقاضا محور
سرمایه گذاری در استان با مساحت  100هکتار را در سال  1400آغاز و
عملیات عمرانی خیابان کشی و زیرسازی آن را کامل نماید.

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر شد جهت ایجاد اشتغال در اسرب وقت نسبت به ایجاد ناحیه صنعتی
خان ببین توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اقدام الزم بعمل آید.

بررسی مشکالت واحدهای

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر گردید نسبت به احداث خط انتقال و پست برق برای منطقه ویژه
اقتصادی که زمینه ساز پذیرش سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
می باشد توسط شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان اقدام الزم بعمل
آورند.

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر گردید نسبت به احداث مدل دوم و تکمیل تجهیزات تصفیه خانه
فاضالب در شهرک صنعتی گنبد با ظرفیت  1000متر مکعب با اعتباری
بالغ بر 20میلیارد تومان و احداث تصفیه خانه در شهرک صنعتی کردکوی
با ظرفیت  1500مترمکعب توسط شرکت شهرک های صنعتی استان
گلستان پیگیری الزم صورت گیرد.

شرکت شهرک های
صنعتی استان
اداره کل گاز منطقه
ای استان

مقرر گردید نسبت به گازرسانی به ناحیه صنعتی گمیشان و فاز توسعه
شهرک صنعتی علی آبادکتول توسط شرکت شهرک های صنعتی با همکاری
شرکت گاز استان اقدام الزم به عمل آید.

بررسی مشکالت واحدهای
6

تولیدی غیرفعال و راکد استان
گلستان جهت بازگشت به
چرخه تولید

7

سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

8

تولیدی غیرفعال و راکد استان
گلستان جهت بازگشت به
چرخه تولید
بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی غیرفعال و راکد استان

9

گلستان جهت بازگشت به
چرخه تولید
بررسی مشکالت واحدهای

10

تولیدی غیرفعال و راکد استان
گلستان جهت بازگشت به
چرخه تولید
هم اندیشی پیرامون تحقق شعار
سال مقام معظم رهبری (تولید،

11

مقرر گردید کارگروه ویژه با محوریت سازمان صمت تشکیل و با همکاری
شرکت شهرک های صنعتی استان ،اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه های
اجرایی مرتبط به طور مستمر از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آورده،
مسائل و مشکالت موانع تولید در حوزه های مالیاتی ،تأمین اجتماعی،
سیستم بانکی و قوانین و مقررات تهیه و برای مانع زدایی در جلسات ماهیانه
شورای گفتگو طرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .قابل ذکر است
دبیرخانه کارگروه فوق در سازمان صمت استان مستقر و به سرعت تقویم
زمانی بازدید را تدوین نماید.

پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

شرکت شهرک
های صنعتی
استان
شرکت مخابرات
استان گلستان
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بررسی مشکالت واحدهای تولیدی
غیرفعال و راکد استان گلستان
12

جهت بازگشت به چرخه تولید

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار
13

سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر گردید درخصوص احصاء قوانین مزاحم و پیگیری اجرایی شدن برخی
از قوانین که در حال حاضر معطل مانده است نظیر ماده  81قانون الحاق
برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2و ماده 54
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شرکت شهرک های
صنع تی تهیه و گزارش جامع آن به استاندار محترم و مجمع نمایندگان
محترم مردم استان گلستان در مجلس شورای اسالمی ارائه و پیگیری های
الزم در سطح استانی و ملی بعمل آید.

شرکت شهرک
های صنعتی
استان

مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان درخصوص تجمیع قطعات
زمین بعضی کارخانجات در مجاورت هم در شهرک های صنعتی حسب مورد
بررسی و گزارش مصور آن به استاندار محترم و طرح در جلسه شورای گفتگو جهت
اتخاذ تصمیم ارائه گردد.

14

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار معاونت عمرانی مقرر شد باتوجه به مصوبات شورای فنی استان درخصوص استفاده از
سال مقام معظم رهبری (تولید ،استانداری گلستان ظرفیت پیمانکاران بومی ،تمام دستگاه های اجرایی استان نسبت به اقدام
عملی و عملیاتی نمودن آن اصرار و پافشاری داشته باشند و حتی االمکان
و کلیه دستگاه
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
از واگذاری پروژه ها در حد رتبه شرکت های استان به پیمانکاران خارج از
های اجرایی
استان خودداری گردد.

15

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار استانداری گلستان کاهش و کوتاه کردن چرخه اداری در پروژه های عمرانی از قبیل رسیدگی
صورت وضعیت ها تهیه سوخت پروژه و مراحل دیگر قرارداد و  ...در صورت
و کلیه دستگاه
سال مقام معظم رهبری (تولید،
وجود اعتبار پرداخت به موقع مطالبات کارکردهای پیمانکاران در قالب نقدی
های اجرایی
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
یا صدور اسناد خزانه تسریع گردد.

16

باتوجه به نبود اعتبار سهم ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی پروژه از
سوی کارفرماها پرداخت نمی شود ،در این میان در هنگام اجرای پروژه،
تأمین اجتماعی از دریافت لیست کارکنان شاغل در پروژه خودداری می
نماید و در پایان هم برای گرفتن مفاصا حساب ،شرکت های پیمانکاری به
جریمه های سنگین محکوم می شوند که می بایست جلوی آن گرفته شود
چون تمامی این مشکالت به خاطر عدم وجود اعتبارات از طرف دستگاه
های اجرایی می باشد ولی جریمه و مشکالت آن برای پیمانکار است

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار
سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

17

سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

18

اداره کل تأمین
اجتماعی استان
گلستان

معاونت عمرانی باتوجه به افزایش قیمت مصالح مصرفی در پروژه های عمرانی که اکثر آن
استانداری گلستان تولید داخل استان است حتی االمکان با شرکت های پیمانکاری جهت اخذ
مجوزها همکاری الزم شود تا به نوعی جلوی گرانفروشی نیز گرفته شود.

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار معاونت عمرانی باتوجه به کمبود اعتبارات عمرانی ،در جهت کمک به پروژه های عمرانی و
سال مقام معظم رهبری (تولید ،استانداری گلستان ثبات در قیمت پروژه ها و جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت های
مصالح مصرفی در پروژه ها ،کارگروهی متشکل از سازمان صمت و تولید
سازمان صمت
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
کننده و مصرف کننده در جهت تصویب نرخ واقعی مصالح تشکیل شود یا
گلستان
برای پروژه عمرانی که فعال هستند سهمیه ای در این خصوص در نظر
گرفته شود.

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
12

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

پیشنهاد تسهیل و تخفیفات
19

20

21

ویژه در صدور موافقت اصولی
طرح های گردشگری

اداره کل میراث
مقرر گردید درخصوص صدور سند مالکیت اراضی برای اجرای طرح های
پیشنهاد تسهیل و تخفیفات ویژه
استان
فرهنگی
گردشگری متقاضیان سرمایه گذاری ،سازمان جهادکشاورزی با همکاری
در صدور موافقت اصولی طرح های
گلستان
اداره کل منابع طبیعی ،اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل ثبت
گردشگری
جهادکشاورزی ،محیط
زیست ،ثبت اسناد و اسناد و امالک استان همکاری الزم را با اداره کل میراث فرهنگی و
منابع طبیعی استان گردشگری و صنایع دستی استان گلستان جهت تسریع در روند صدور روند
گلستان
سند مالکیت اقدام الزم را به عمل آورند.

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

سازمان
اموراقتصادی و
دارایی استان
گلستان

مقرر گردید اطلس سرمایه گذاری استان گلستان ظرف مدت  2ماه آماده و
ارائه گردد تا سرمایه گذاران تصویر جامعی از ظرفیت های سرمایه گذاری
در استان گلستان در اختیار داشته باشند.

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

سازمان
اموراقتصادی و
دارایی استان
گلستان و یک
دستگاه اجرایی

مقرر گردید پنجره واحد استان گلستان در مرکز خدمات سرمایه گذاری به
لحاظ نرم افزاری تجهیز و برابر خط مشی ترسیمی خدمات الزم در اسرب
وقت ارائه و کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند برای راه اندازی کامل
پنجره واحد استان همکاری الزم را با سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
به عمل آورند.

هم اندیشی پیرامون تحقق شعار

سازمان
اموراقتصادی و
دارایی استان
گلستان
سازمان صمت
استان
اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و
کلیه دستگاه های
اجرایی

مقرر گردید درخصوص مانع زدایی بعضی قوانین و بخشنامه ها که مخل
کسب و کار می باشند سازمان امور و دارایی ،سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های اجرایی
مرتبط با حوزه کاری خود بررسی و پس از جمع بندی به مجمع محترم
نمایندگان استان و به استانداری گلستان ارسال و متناسب با موضوعات در
سطح وزارتخانه های مربوطه و یا تغییر قانون در مجلس شورای اسالمی
پیگیری الزم صورت گیرد.

سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

سال مقام معظم رهبری (تولید،
22

اداره کل میراث
فرهنگی گردشگری
و صنایع دستی
استان گلستان
اتاق بازرگانی گرگان

مقرر گردید برای حمایت از صنعت گردشگری و صنایع دستی نسبت به
تشکیل انجمن صنایع دستی در اتاق بازرگانی به منظور توسعه صادرات
صنایع دستی تشکیل و حمایت های قانونمی از فعاالن صنایع دستی صورت
گیرد

پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)

سال مقام معظم رهبری (تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها)
23

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور جلسه

مسئول پیگیری
و اجرا

پیشنهاد /پیشنهادات

1
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