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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
شماره نشست 49 :

تاریخ جلسه 1400/3/8 :

ساعت شروع 15:30 :

ساعت خاتمه17:30 :

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

تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورا
پیشنهاد می شود بازرگانان درمقابل صادرات کاال ،گندم وارد و دولت از آنها خریداری نماید.
پیشنهاد می شود شرکت پشتیبانی اموردام و شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران به جای وارد کردن روغن خام و کنجاله ،دانه
روغنی وارد نماید و در اختیار کارخانجاتی که امکان واردات ندارند قرار دهد.
ضرورت بازنگری در افزایش تعرفه حق الثبت تسهیالت بانکی از نیم به یک درصد به دلیل مغایرت با شعار سال (تولید ،پشتیبانی
ها ،مانع زدایی ها)
جمع بندی مباحث توسط جناب آقای دکترحق شناس استاندار محترم گلستان.

عناوین خارج از دستور:
.1
.2
.3
.4

بررسی ساز و کار اجرایی منطقه آزاد اینچه برون
ضرورت ایجاد پایانه صادراتی استان گلستان
چگونگی حمایت از بخش کشاورزی و صنایع وابسته خسارت دیده براثر خشکسالی
بررسی راه های تسریع در صادرات سیب زمینی استان گلستان
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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
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فرم صورتجلسه و مصوبات چهل 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)

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

حاضر

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 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
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

محسن 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

حسین محبوبی

10

سجاد کیا

معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان گلستان

11

مهدی میقانی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

12

عبدالرحیم لطفی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

13

ذوالفقار امیرشاهی

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان گلستان

14

علی علمشاهی

رئیس خانه معدن استان گلستان

15

مهدی مستغنی

شهرک صنعتی بندرگز

16

محمدرضا کنعانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان

17

سید حسن حسینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان

18

زهره علی راد

معاون اعتبارات بانک صادرات استان گلستان

19

آمنه جمشیدی

معاون سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

20

امیرعابدی

21

منصور قلیچ لی

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های فنی مهندسی استان گلستان

22

یاسر قندهاری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان

23

رضا مبصری

24

علی بهرامعلی نژاد

دبیرانجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان گلستان

25

سعید حسن پور

معاون بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان
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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
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان

ع و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان
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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 در چهل و
نهمین جلسه شورای گفتگو اظهار داشتند وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و برداشت محصوالت کشاورزی در
سطح کاهش بسیار چشمگ یری دارد .در هفته گذشته مذاکراتی با جناب آقای دکترمفتح معاون محترم بازرگانی وزارت صمت داشته و پیرامون
خشکسالی و کمبود گندم ،جو و کلزا مذاکره مفصلی صورت گرفته و برای اینکه در سال جاری برای تأمین نان دچار مشکل نشویم نیاز به واردات
گندم می باشد .و در شرایط تحریم عده ای از بازرگانان کاال به خارج از کشور صادر نموده و برای برگشت ارز حاصل از فروش با مشکالت عدیده ای
مواجه می باشند .لذا باتوجه به کاهش تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این محصول ،دولت محترم مجوزی صادر نماید که در ازای صادرات
صورت گرفته ،گندم مور د نیاز کشور وارد و دولت از آنها خریداری کند .اگر مواقفت نمایید نامه ای با ام ا جنابعالی به وزارت صمت تهیه شود .طبق
برآورد صورت گرفته دولت  7میلیون تن نیاز به واردات دارد  .برای تأمین مواد اولیه کارخانجات روغن کشی از هم اکنون نیازمند تصمیم گیری می
باشد و باتوجه به میزان کارکر د کارخانجات روغن کشی در سطح کشور شرکت پشتیبانی امور دام ،شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران برای افزایش
تولید و اشتغال به جای وارد کردن روغن خام و کنجاله ،دانه روغنی وارد نماید و در اختیار کارخانجاتی که امکان واردات ندارند قرار دهد ضمن ایجاد
اشتغال ،ارزش افزوده داخلی را نیز در پی خواهد داشت .باتوجه به خشکسالی و ضرر کشاورزان استان گلستان در سال جاری می بایست بسته حمایتی
برای این قشر پرتالش در نظر گرفته شود .حتی برای کشت بعدی مشکل دارند و هزینه هر هکتار کشت بالغ بر  5میلیون تومان خواهد بود .باتوجه
به اینکه قانون منطقه آزاد اینچه برون ابالغ شده ،ساز و کاری فراهم شود که از مزیت نسبی مرز اینچه برون استفاده کنیم و برای واردات کاالهای
اساسی مورد نیاز کشور از نقطه صفر مرزی و منطقه ویژه اقتصادی اترک به لحاظ قانونی از مزایای منطقه آزاد بهره مند شویم.
جناب آقای دکتر حق شناس استاندار گلستان:
ضمن عرض خیرمقدم با اشاره به مشکالت کشاورزان استان در سالجاری اظهار کرد:یک سوم محصوالت کشاورزی استان به دلیل خشکسالی و
کمبودهای بارندگی در سال آبی فعلی برداشت نشده اند .از  520هزار هکتار سطح زیر کشت گندم ,جو ,کلزا ,ذرت و چغندر قند یک سوم به دلیل
خشکسالی برداشت نشده اند که بواسطه وزارت خانه های جهادکشاورزی و کشور  ,از هیات دولت تالش داریم خسارات وارده را جبران کنیم.
با توجه به کاهشی بودن برداشت محصوالت کشاورزی کارخانجات آرد با مشکل مواجه می شوند که تالش داریم از طریق وزارت صمت امکان
واردات گندم و رفع مشکل کارخانه های آرد را فراهم آوریم .خوشبختانه ابالغیه منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون گلستان انجام شده و می
توان در تمام محدوده  12هزار  400هکتار به اجرای پروژه بندرخشک پرداخت و از این طریق گام موثری در مسیر صنعتی شدن استان برداشت.
در واقع این جلسات برای بررسی و رفع مشکالت بخش خصوصی در مسیر تولید و همچنین تحلیل مسایل اقتصادی استان است .هیچ منطقه
آزادی در کشور مثل اینچه برون نیست ،قطعه طالیی استان گلستان منطقه آزاد اینچه برون در آینده موجب رشد و توسعه استان خواهد شد چون
باتوجه به مزیت های موجود (زمینی – دریایی  -هوایی) می توان در آینده از دولت درخواست نمود که مرز دریایی و هوایی به منظقه آزاد اینچه
برون اضافه شود در هفته آینده آقای رسولی مدیرعامل محترم راه آهن ج.ا.ایران به استان گلستان سفر خواهند نمود و در خصوص تقویت ناوگان
ریلی استان به ویژه واگن های یخچال دار پیگیری خواهد شد.
آقای یوسفی عضو بخش خصوصی و نایب رئیس اتاق بازرگانی:
باتوجه به زمان برداشت سیب زمینی استان گلستان در فصل گرما انتظار داریم راه آهن با تأمین واگن های یخچال دار شرایط صادرات این محصول
را از طریق ظرفیت ریلی اینچه برون تسهیل نماید .همچنین روسیه گندم مازاد تولید کرده است که میتوان با افزایش مراودات تجاری و حمایت
دولت کسری تولید گندم کشور را از این طریق تأمین کرد.
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آقای طلوعیان رئیس سازمان صمت استان گلستان:
ضمن عرض سالم و تشکر از استاندار محترم با دو پیشنهاد فوق برای مکاتبه با وزارت صمت و اعالم شرایط خشکسالی و کمبود گندم با توجه به
شرایط حادث شده در سال زراعی  1399-1400موافقم .از محل تأمین ارز صادراتی برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و دانه روغنی اقدام شود و
پیشنهاد مشخص ما پشتیبانی از شرکت های متوسط در داخل استان برای حفظ اشتغال و افزایش ارزش افزوده نیاز به حمایت دولت محترم می
باشد.
آقای سجادی مدیرکل غله استان گلستان:
باتوجه به کاهش سطح برداشت گندم به نسبت سال زراعی گذشته که کارخانجات آرد استان در سال  55 ،1399هزار تن گندم کوبیده300 ،
هزارتن آن به خارج استان حمل شده نیازمند پیش بینی برای واردات گندم بسیار ضروری است ،هم اکنون خرید ت مینی سالجاری به 600هزار
تن نخواهد رسید و کارخانجات آرد با کمترین ظرفیت به کار خود ادامه خواهند داد و موجب بیکاری عده زیادی از کارگران خواهد شد حداقل به
نسبت سال گذشته 700هزار تن نیاز به واردات گندم داریم.
آقای مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان:
طبق برآوردهای صورت گرفته خرید ت مینی گندم در حال حاضر مقدار  75هزار تن می باشد و به نسبت سال گذشته حدود  %30کاهش تولید
محصول محسوس می باشد .اما شرایط سایر استان هایی که کشت گندم داشته بسیار وخیم تر است ،لذا پیشنهادات اتاق بازرگانی منطقی است.
خیلی صرفه اقتصادی دارد .اگر امروز پیشنهادات فوق مصوب شود ما حداقل نیاز به واردات  800هزار تن گندم در سطح کشور داریم .آنچه که
همواره حائز اهمیت می باشد کیفیت گندم استان گلستان است و همواره گندم استان با سایر گندم های تولیدی کشور اختالل صورت داده و به
لحاظ کیفی مورد قبول واقع شود .لذا واردات گندم یکی از نیازهای اساسی کشور می باشد .ضمناً از استاندار درخواست داریم نسبت به انتخاب و
معرفی مدیر منطقه آزاد برای پیشبرد امورات تجاری تسریع نمایند.
آقای نصیری معاون فنی راه آهن شمال شرق : 2
درخصوص صادرات سیب زمینی در اردیبهشت  1400جلسه مشترکی با اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی ذیربط در محل اتاق برگزار و در
اینخصوص با  2شرکت فورواردر هماهنگی نمودیم که نسبت به تأمین واگن یخچال دار اقدام کند و مقرر شد حجم میزان صادرات از سوی اتاق
بازرگانی اعالم شود و در این خصوص پیگیری های الزم صورت گرفته است.
آقای اغنامی مدیرکل امور اقتصادی استانداری گلستان:
باتوجه به اینکه خط آهن ریل عریض کشسور ترکمنستان به خط آهن اینچه برون متصل گردیده ،توقع ما از راه آهن این است که نسبت به تأمین
واگن های یخچال دار و دیگر نیازمندی های لجستیکی تالش بیشتری صورت دهد و برای صادرات و واردات کاال مشکالت فعلی مرتفع گردد.
آقای ساداتی عضو محترم بخش خصوصی :
باتوجه به پیشنهادات ارائه شده درخصوص دستورات جلسه نیازمند انسجام دستگاه های اجرایی برای بهره گیری از ظرفیت های موجود است و
شرایط فعلی نیز خود موید آن است که به صادرات کاالهای غیرنفتی توجه بیشتری صورت گیرد.
الزم به ذکر است در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاه های اجرایی 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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مصوبات استانی
ردیف

عنــوان دستــور جلسه
پیشنهاد می شود بازرگانان درمقابل صادرات
کاال ،گندم وارد و دولت از آنها خریداری
نماید.

پیشنهاد می شود شرکت پشتیبانی اموردام و
شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران به جای
وارد کردن روغن خام و کنجاله ،دانه روغنی
وارد نماید و در اختیار کارخانجاتی که امکان
واردات ندارند قرار دهد.

مقرر گردید به غیر از چند واحد که به لحاظ اقتصادی توان واردات
سازمان
جهادکشاورزی روغن خام و کنجاله دارند و با عنایت به شعار سال (تولید ،پشتیبانی
– سازمان صمت ها ،مانع زدایی ها) شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات
استان گلستان بازرگانی دولتی ایران برای افزایش تولید و اشتغال به جای وارد
کردن روغن خام و کنجاله ،دانه روغنی وارد نماید و در اختیار
کارخانجاتی که امکان واردات ندارند قرار دهد ،ضمن ایجاد اشتغال،
ارزش افزوده داخلی را نیز در پی خواهد داشت.

ضرورت بازنگری در افزایش تعرفه حق الثبت
تسهیالت بانکی از نیم به یک درصد به دلیل
مغایرت با شعار سال (تولید ،پشتیبانی ها،
مانع زدایی ها)

مقرر گردید درخصوص افزایش تعرفه حق الثبت تسهیالت در سال
اداره کل
جاری از نیم درصد به یک درصد ضد تولید می باشد و موجب
اموراقتصاد و
دارایی – اداره کاهش انگیزه برای دریافت تسهیالت توسط واحدهای تولیدی جهت
کل ثبت اسناد و توسعه تولید می شود ،چرا که هزینه تسهیالت را باال می برد،
امالک – دبیر بعبارتی سود تسهیالت ودر نتیجه هزینه تمام شده تولید را افزایش
می دهد .اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،دبیر کمیسیون هماهنگی
کمیسیون
هماهنگی بانک بانک های استان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان جهت لغو دستورالعمل مذکور اقدام الزم به عمل آورند.
های عامل
استان گلستان

3

4

و اجرا

مقرر گردید به واسطه خشکسالی و کاهش  %30گندم در سال
سازمان
جهادکشاورزی زراعی ( ) 1399-1400برای تکمیل ظرفیت کارخانجات آرد استان
– سازمان صمت و اقتصادی شدن فعالیت آنها ،در شرایط تحریم عده ای از بازرگانان
– اداره کل غله کاال به خارج از کشور صادر نموده و برای برگشت ارز حاصل از
استان گلستان فروش با مشکالت عدیده ای مواجه می باشند ،باتوجه به کاهش
تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این محصول ،دولت محترم
مجوزی صادر نماید که در ازای صادرات صورت گرفته ،گندم مورد
نیاز به میزان 500هزارتن کشور را وارد و دولت از آنها خریداری
کند.

1

2

مسئول پیگیری

تصمیم /تصمیمات

مقرر گردیدباعنایت به ابالغیه منطقه آزاد تجاری -صنعتی
استانداری
خارج از دستور :بررسی ساز و کار اجرایی
گلستان – اتاق اینچه برون برای اجرایی شدن عملیات استفاده از ظرفیت
منطقه آزاد اینچه برون
منطقه آزاد اینچه برون از طریق مجاری قانونی در اولویت
بازرگانی
برنامه کاری استان قرار گیرد.
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خارج از دستور :ضرورت ایجاد پایانه صادراتی
استان گلستان

سازمان
جهادکشاورزی
استان گلستان

5

اداره کل راه و

مقرر گردید سازمان جهادکشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی
استان گلستان برای ایجاد پایانه صادراتی استان گلستان و
باتوجه به آمادگی سرمایه گذاران جهت احداث پایانه کشاورزی
درخصوص واگذاری زمین در حومه روستای قربان آباد اقدام
عاجل بعمل آورند.

شهرسازی
استان گلستان
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خارج از دستور :چگونگی حمایت از بخش

سازمان

کشاورزی و صنایع وابسته خسارت دیده براثر
خشکسالی

جهادکشاورزی
استان گلستان

خارج از دستور :بررسی راه های تسریع در

سازمان

صادرات سیب زمینی استان گلستان

جهادکشاورزی
استان

7

گلستان -اداره

مقرر گردید برای حمایت از کشاورزان و صنایع وابسته خسارت
دیده بر اثر خشکسالی بسته حمایتی پیشنهادی به دولت
محترم برای این قشر پرتالش از طریق مجاری ذیربط در
دستور کار قرار گیرد.
مقرر گردید با توجه به شروب برداشت سیب زمینی در استان
گلستان درخصوص تسریع در صادرات سیب زمینی به
کشورهای روسیه و قزاقستان ،اداره کل راه آهن شمال شرق 2
نسبت به تأمین واگنهای یخچال دار اقدام عاجل به عمل آورد.

کل راه آهن
شمال شرق 2

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور جلسه

مسئول پیگیری
و اجرا

پیشنهاد /پیشنهادات

1
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