
 مشخصات صورتجلسه

  ششم ترتيب جلسه:                          21/11/1399 تاريخ:                                          10:30 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                             18/11/1399  تاريخ دعوتنامه:                                 614237 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مباحث مطروحه :

شنبه مورخ سه صبح روز  10:30رأس ساعت امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  44به طور مشترک با  و توسعه استان یزیربرنامه یجلسه شورا ششمین
و با و گمرکی  تجاری ،بانکی  ،موضوعات اقتصادی  تیجلسه با محور نی. ادیگرد آغاز یدر محل سالن اجتماعات استاندار دیمج ...اچند از کالم یاتی، با تالوت آ21/11/1399

 . شد لیتشکامور اقتصادی و دارایی کشور محترم  وزیر، دژپسنددکتر  یحضور جناب آقا

محضر  ییآمدگومقدم و خوش ری، ضمن خو توسعه استان یزیربرنامه یشورا ریو دب یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ ،یمهندس عابد یجناب آقاجلسه،  یابتدا در
در مجلس شورای اسالمی  استانمحترم  گانکوهساری نمایند منتظری و یانجناب آقا و هیئت همراه و نیز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  ، دژپسنددکتر  یآقا جناب

استان  فیمردم شر زیجلسه و ن نیمدعو هیشورا و کل محترم یرا خدمت اعضا یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالگرد پ دومینو دوم بهمن ماه، سالروز چهل و  ستیب، 
مساعدت ها و کمک های  استان، ایتوسعهو موضوعات  که در مباحث ند دژپسند از جمله عزیزانی هست جناب آقای دکتر داشتند کهاظهار  عرض نموده و کیتبرگلستان 

با توجه به فشردگی مباحث ، سپس وی . م داشته باش ایویژهتشکر  محضر ایشان ،فرصت بدست آمدهاین که من از  داردجا  اند وهفراوانی را به استان گلستان داشت
 و توضیح مختصری در این خصوص ارائه نمودند .شدند بوده  1399در سال   استان یمنابع و مصارف اعتبار تیاز وضع یگزارشجلسه که بالفاصله وارد دستور اول 

برخوردار  یدرصد 16.6رشد از ، آن  بوده که نسبت به سال قبل ازد تومان میلیار 764 شد، ابالغ 1399در سال  مجموع درآمدهای استانی گلستان در قانون بودجه که وی اظهار داشت 
با توجه به وضعیت آمدهای عمومی که آیا این در هاین بود ی استانهایکی از دغدغه ،یی حاکم بر کشور و استان ستحضر هستید که در سال جاری به لحاظ شرایط کرونااست م هبود

، ذیربط های اجرایی با حمایت استاندار محترم و دستگاه وستاد تجهیز منابع منظم جلسات برگزاری با  امانگران بودیم ، آن  یعنی ما برای تحقق ه ؟قابل وصول هست یا نخاص کشور 
درآمدهای استانی  یدرصد 116 تحققمیلیارد تومان وصول شد یعنی  741ولی چیزی در حدود بوده  میلیارد تومان 637ه استان هما 10توانیم عرض کنیم که مصوبه میامروز با افتخار 

 .تقدیر و تشکر کنیممدیر کل محترم این حوزه آقای هزارجریبی جناب  استان و به ویژهامور مالیاتی  سازماندر  انرا داریم که جا دارد از همکاران خوبم

که ای مصوب ابالغی به استان در ابتدای سال جاری بوده میلیارد تومان اعتبارات هزینه 417 اظهار داشتند که ،ایدر حوزه اعتبارات هزینه ریزیریئس سازمان مدیریت و برنامه
ماهه و عیدی  12بار مالی حقوق  میلیارد تومان هم 14هست ،حدود  دارماهه نیروهای رسمی و پیمانی و قراردادی شناسه 12بار مالی حقوق  ،میلیارد تومان 415، از این میزان 

های مربوط به مصارف آب ، برق ، گاز و تلفن میلیارد تومان هزینه 8داریم ، حدود  را ) نیروهای شرکتی(1399قانون بودجه سال  12تبصره  "هـ"نیروهای مشمول بند
چیزی  ،. در این بخششودمیمیلیارد تومان  441ها که جمعاً روهای استیجاری و بیمههای مربوط به اجاره اماکن و خودهزینههم میلیارد تومان  4های اجرایی وحدود دستگاه

اعتبار ابالغی به استان در قالب ارتقاء درآمد و فروش اموال  .داریماعتبار میلیارد تومان برای این موضوعات کسری  24یعنی ما  وجود نداردبه نام اضافه کار، رفاهی ومأموریت 
های با احتساب ارقام فوق، اعتبار باقی مانده برای کلیه هزینه ،اگر همه اینها را حساب کنیمتومان است که  میلیون200میلیارد و  25حدود نیز سری حقوق در راستای تأمین ک

 .در اینجا اضافه داریممیلیون تومان  200یک میلیارد و  حدود ،دستگاه اجرایی  24بخش سایر 

های تأمین قرارداد اشخاص حقوقی بابت خرید خدمات پشتیبانی هزینه ؛دستگاه اجرایی شامل 24های های تامین نشده در بخش سایر هزینهمهمترین هزینه های مصرفی ،در حوزه هزینه
هزینه مواد میلیارد تومان ،  60پیمانی و قراردادی شناسه دار  –کارمند رسمی  5،000میلیون تومان ،هزینه اضافه کار، رفاهی و مأموریت برای  300میلیارد و  2ای حدود از خدمات رایانه

میلیارد تومان و سوخت خودروها چیزی در حدود یک میلیارد تومان ، در  8مصرفی دستگاه های اجرائی و هزینه های خاص اداره کل زندان ها و فرمانداری های سطح استان حدود 
اقدامی را  ،ی یکایک مدیرانی هستم که نتوانستم بابت پرداختی همکارانریزی شرمندهبنده به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامهو است کسری کل میلیارد تومان  71مجموع حدود 

 استان رقم بزنیم.  و عنایت جناب آقای دکتر نوبخت بتوانیم این اتفاق مهم را درایشان و نگاه ویژه  جناب آقای دکتر دژپسنداز این بابت انجام دهم که انشاهلل با حضور 

 است تومان میلیارد 1.786 حدود در چیزی  داشتیم، متفرقه هایردیف و پیوست هایطرح سرجمع اعتباراتی که تا به امروز از محل منابع استانی، استانی ویژه و، در حوزه اعتبارات تملک
 مشکالت  همه علیرغم یعنی. است ساله 3 و 2 خزانه اسناد تومان میلیارد 764 از بیش تخصیص، جمع سر از.  است نقدی  تخصیص بصورت آن تومان میلیارد 248 حدود ،میزان این از که
 ایم .داشته استانی اعتبارات تخصیص تومان میلیارد1000   از بیش...  الحمدا ، ظالمانه هایتحریم و

که میزان مصوب آن  قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی) 23توزیع اعتبارات ماده به اجمال در خصوص  ،براساس بند دوم دستور جلسهدر ادامه جلسه جناب آقای مهندس عابدی  
)موضوع  قانون مدیریت خدمات کشوری و حسب تقاضای اداره کل محیط زیست استان 39به استناد ماده ( توضیح داده و سپس میلیارد تومان بوده 1میلیارد  تومان وتخصیص آن حدود 6

،  واگذاری ساختمان مسکونی ( 23/09/1399مورخ  99/3/41832)نامه شماره  عمرانی استانداری و موافقت معاونت محترم هماهنگی امور( 18/04/1399مورخ  99/4389/125نامه شماره 
  1399سال  19های تبصره در خصوص پروژه ریزی و توسعه استان رساندند ،هفرمانداری رامیان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مذکور را به اطالع اعضای محترم شورای برنام

 

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامه 1399گزارشی از وضعیت منابع و مصارف اعتباری استان در سال  1

2 

 سایر موارد :

 به تخلفات جرائم رانندگی قانون نحوه رسیدگی 23با اولویت توزیع منابع ماده  -

 تعیین و تکلیف فضای مازاد اداری فرمانداری رامیان –

  19توزیع منابع تبصره  -

 های )اقتصادی، زیربنایی، پژوهش، اجتماعی(بررسی مصوبات كارگروه –

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه دبیرخانه

 های استانشورای هماهنگی بانک گزارشی از وضعیت منابع تسهیالتی شبکه بانکی استان   3

 اتاق بازرگانی استان –كل گمرک اداره گزارشی از وضعیت مبادالت تجاری استان 4

 شناسدكتر حق بیانات استاندار محترم 5

 دكتر دژپسند بیانات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی   6



 مشخصات صورتجلسه

  ششم ترتيب جلسه:                          21/11/1399 تاريخ:                                          10:30 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                             18/11/1399  تاريخ دعوتنامه:                                 614237 شماره دعوتنامه:

 
و  یو کشاورز یمحصوالت گلخانه ا یصادرات یهاانهیپا یاندازاحداث و راه»  ،«  جیبس یو امداد ی، ورزش یفرهنگ یهاسالن یو آماده ساز زی،تجه لیتکم» که شامل؛  استان گلستان

 جادیا ) یو اعتبار یفن یهاکمک» ، «  گرگان) محله سرچشمه ( میبافت قد یو بهساز یبازساز» ، «( 1)جهش  یامجتمع کشت گلخانه یاندازو راه جادیا»  ،  «گلستان یباغ
میلیون ریال بوده  275.581استان گلستان  1399قانون بودجه سال  19ایشان بیان داشتند که کل اعتبارات تبصره بوده نیز  محور( ییمحصوالت روستا میبازار عرضه مستق یهارساختیز

 .ه استدرصد تخصیص داده شد 75.7معادل  آنمیلیون ریال  206.685 که از این میزان

ریزی و توسعه استان به ترتیب شامل؛ های چهارگانه زیر مجموعه شورای برنامهبه بررسی مهمترین مصوبات کارگروه ،های خودپایانی صحبتدر بخش  یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ
و « ستیز طیحو م نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز» ، « یو نوآور یژوهش، فناورپکارگروه آموزش، » ،  « یگذارهیو سرما ،اشتغالیاقتصادکارگروه » 
 پرداختند .«  سالمت، زنان و خانواده ،یفرهنگ ،یکارگروه اجتماع»

محترم گمرک استان  رکلیمد ینیحس یآقا، استان  یهابانک یهماهنگ یشورا دبیرو  یبانک ملامور شعب محترم سرپرست  انیباقر یآقا و براساس دستور جلسه به ترتیب؛ ادامه جلسه در 
 ریو آزادشهر و دب انیمحترم شهرستان رام ندهینما یکوهسار یجناب آقااز آن ، به ارائه مطالب خود پرداختند و پس  ، صنایع ، معادن و کشاورزی یمحترم اتاق بازرگان سیرئ یچوپان یآقا، 

 باشد:   ای از آن به شرح ذیل میهپرداختند که خالص به جمعبندی مطالب ، جناب آقای دکتر دژپسند و نهایتاً استاندار محترم استان  ندگانیمجمع نما

 :استان  یهابانک یهماهنگ یشورا دبیرو  یبانک ملامور شعب محترم  سرپرست انیباقر یآقاجناب 

تر شده نیسنگ یبانک ستمیس قهیوظ ،در اقتصاد  دیتحقق جهش تول یبرا، است شده دیجهش تولسال به  نیمز،  یتوسط مقام معظم رهبر 1399سال ها ؛ در نامگذاری سال
رسیده که از رشدی  1399میلیارد ریال در دیماه  269.133 رقم ریال بوده که این میزان به میلیارد 206.099معادل 1398 سال  های استان در اسفندماهکل منابع بانکاست.

در این مدت میزان مصارف در سطح استان شده است.  یانکب ستمیس التیصرف تسه ،استانمنابع  زیدرصد از تجه 26 حدود کهدرصدی برخوردار بوده است  30.58معادل 
های بانک نسبت مصارف به منابعشاخص است ، درصد برخوردار بوده  22.29ها نیز از رشدی معادل و میزان مطالبات بانکدرصد رشد داشته است  21.19حدود استان بانکی 

افزایش  درصد 0.83به  99رقم در سال  نیبوده که ادرصد  0.82معادل  98در سال های کشور از کل سپردهتان استان گلس ایسهم سپردهبوده است .درصد  97.7 استان نیز 
استان تهران که  نیز منابع و یبا داشتن سه برابراستان مازندران  ،سهیمقادر مقام  که دهدنشان می سمنانمازندران و  یهاعملکرد استان گلستان با استانمقایسه  .است  افتهی

استان  یبانک التیانجام داده است که منجر به رشد منابع و تسه یمثبتاقدامات  دیجهش تول یاستراتژ یاستان گلستان در راستا یبانک ستمیدرصد منابع کشور را دارد، س 60
نیاز  موضوع نیحل ا یمواجه شده است که برا زیاستان ن یمطالبات و اختالل در چرخه اقتصاد ندهیفزا با مشکل رشد یبانک ستمیشده است. اما همزمان با تحقق اهداف ، س

 همراه شده است.  یکاهش سیر ، بارشد مطالبات ریاخدو ماه  یطای که است بگونه یو نظارت ییاجرا یهادستگاه های بیشتریهمکاربه 

احراز نموده  ی راکشور 3رتبه  (99)اعتبارات سال دیرونق تول التیپرداخت تسهدر استان ،  دیبرنامه رونق تولبا مطابق  1399سال  های استان عنوان نمودند که درشورای هماهنگی بانک دبیر

 ییزااشتغال ،ی)خود اشتغال الحسنه قرض – 16تبصره تسهیالت  ،( تومان با رتبه سوم در کشور اردیلیم 161از  شیب) یو نوساز یبازساز التیتسه ،18است . در ادامه ایشان به تسهیالت تبصره 

 التیتسه ، (شتیمع - یرتعمی – یدر بخش مسکن )احداث 1399الحسنه خسارت زلزله سالقرض التیتسه ،ی و بخش مسکن بخش کشاورز لیس التیتسه ، و ...( دیشه ادیبن امداد، تهیکم
 اشاره نمودند . مسکن عهیود التیتسهو  از کرونا دهید بیمشاغل آس

 گمرک استان: محترم کل  ریمدجناب آقای حسینی 

روز ارائه خدمات به ستمیبا س است کهبرون مستقر  نچهیخارج از کشور در ا همرز و معبر استان گلستان ب تنهاآقای حسینی مدیر کل محترم گمرک استان در سخنان خود اظهار داشتند که، 
 جادیا را یا دهیمشکالت عد یرانیا یتجار و فعاالن اقتصاد یکه هر روز برااست برخوردار  یاو خلق الساعه رانهیو مقررات سختگ نیاز قوان کشور ترکمنستان است که ،مقابل مرز. در نمایدیم
محترم از استاندار  یریگیرز بسته بوده و با پسال گذشته م از. در همین ارتباط ، استان گلستان یتجارت خارج یشده برا یقرار گرفته و سد ایاوراس یو کشورها رانیا نیکه ب یکشورد. کنیم
 یاز جمله سامانه جامع گمرک یگمرک ینرم افزارها نیروزتر از به یریباشد با بهره گ یاز ارکان رشد و توسعه استان م یکیدر حال حاضر گمرک گلستان که است.  هباز شدمرز  1399ماه  ریت

 یموقت ،خروج موقت،مسافر ر،ورودیکارنه ت ت،ی، واردات،ترانز صادراتفعال در مجموعه گمرک استان عبارتند از  یهاهیباشد. رویاستان م یتجار یازهایبه ن ییمختلف آماده پاسخگو یهادرحوزه
در ادامه نیز  .دینمایسطح  ممکن ارائه م نیدر بهترخود را به صورت مستمر و  یهاتیفعال ،همجوار یهاحال حاضر استان گلستان و استان یازهایباشد که با توجه به ن یو... م ی، امانات پست

 .از سوی ایشان ارائه گردید ارائه شده در گمرکات استان گلستان التیاز تسه یبخشگمرک استان و نهایتاً  1399آمار عملکرد ده ماهه سال 

 :و کشاورزیمعادن اتاق بازرگانی، صنایع، محترم  رئیس یچوپانجناب آقای 

 اما در کشوراست  یکشاورزهای یکی از قطباستان گلستان، و وزیر محترم اقتصاد است، یادآوری نمودند که دولت  با اقتصاد کالن ی در حوزه استگذاری، سآقای چوپانی با اشاره به اینکه 
 ینیتضم یگذارمتیقدر این بین ، و  ... است  دهیرس تومان ونیلیم 600  حدود بهه تومان بود ، امروز ونیلیم 80 حدودقبالً  که یتراکتور کی یعنیاست،  دکشاورزان استان با ارز آزا یهانهیهز
 تومان رهزا4 ان خودمان به قیمتاز کشاورز میما دار( هزار تومان 7 باًیتقر متیق) دالر است 270آن  یجهان متیق  که یگندم نیعنوان مثال بهترچرا که به اجحاف در حق کشاورز است.  ینوع

و  یاز شوک ارزی برای جلوگیری تورم خارجنرخ با  یتورم داخلنرخ  بین تفاضل ،ارز بر اساس نرخپیشنهاد یارانه تولید مسکن با بهره صفر،  تنظیم  ،های خودوی در ادامه صحبت. می خریم 
های های فعالیت اقتصادی به شرکت، دادن فضا و زمینههستند  تیاهل یکه دارا یبه کسان ای شااصلی نیها به مالکشده در بانک کیتمل یواحدهاکمک برای بازگشت به چرخه تولید   .رانت 

 . را مطرح نمودند با توجه به شرایط ارزی کنونی در کشوربه دولت مسکن  دیتول همچنین پیشنهادهای دولتی برای تقویت رقابت و ارائه خدمات ارزانتر . خصوصی در کنار شرکت
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 جناب آقای کوهساری نمانیده محترم مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسالمی 

های اجرایی با مجمع نمایندگان استان ، به صورت خالصه جناب آقای دکتر دژپسند و تشکر از همکاری دستگاه ،جناب آقای کوهساری ضمن خیرمقدم به وزیر محترم اقتصاد
 یخصوص یهابانک نیاستان به ا یباالخره درآمدها ،های خصوصی در استان استبحث منابع بانک ،یکی از مشکالت اول اینکه :نمودند به شرح زیرعنوان مشکالت استان را 

ترین بخش بازار ، اصلیهابانک نیستیم .استان  یمختلف اقتصاد یهادر بخش یخصوص یهابانک یاز سو های قابل توجهییگذارهیمتاسفانه شاهد سرما یول شود،یوارد م
گذاری را های مولد تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدمات و سرمایهدهند که وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتپول در اقتصاد ایران را تشکیل می

تحقق این  های مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شودگذاری در بخشبرای سرمایهبرعهده دارند؛ به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور 
 ی و دارایی است.قتصادامور احمایت وزیر محترم مند نیاز در استان گلستانرویه 

 نیانتظار ما ا ، اعتبارات عیدر توزاز این جهت و  بودهارزش افزوده کمتر  بر میزان مالیات ،به جهت غیر صنعتی بودن ،های شمالی از جمله استان گلستاناستان، در اینکه دوم
از که را آنچه  ،قسمت نیهم در ا یشمال یهااستان ندگانیاگرچه بنده و همکاران در مجموعه نما .نکته توجه شود نیابه محترم دولت  ئتیو ه یاست که با حضور حضرتعال

  کرد. میانشااء... کمک خواه ندهیآ یهاو سال 1400بودجه سال  حهیال مربوط به موضوعاتدر  آید،میدست ما بر 

نیاز به ، ارزش افزودهبر توزیع مالیات ، اصالح قوانین گلستان درصد 47ی و روستا درصد 53ی جمعیت شهر با توجه به نسبتافزوده است که  ارزش نکته بعدی توزیع مالیات بر
ها و علیرغم تحریم ،کیلومتر مرز است 358 ، با عنایت به اینکه استان گلستان دارایگمرکاتمربوط به در بحث  اینکه سوم. کمک دولت محترم و پیگیری در مجلس می باشد

گمرک در استان باشیم، با  اتتحرکبیشتر که شاهد افزایش  باشدای به گونه بایستمی در استان گلستانباالخص در شمال کشور و  اتانتظار ما از گمرکیی ، کروناوضعیت سخت 
 17.1 با ،نیزدرصد کاهش و حجم واردات استان  21 با و دوستان دیگرداشتند، حجم صادرات استان گلستان نسبت به سال قبل مدیر کل محترم گمرک استانتوجه به فرمایشاتی که 

 .گمرک استان صورت گیرد بیشترجهت رونق محترم مساعدت بیشتری از سوی دولت  ،تان، انتظاراست با توجه به نقش گمرک در اقتصاد استان گلساست  مواجه بودهدرصد کاهش 
درآمد سرانه  ، نسبتپنجمباشد. گذاری بخش خصوصی میمین مالی سرمایهأهای عامل درتنکنیازمند کمک دولت وبا ،56فاینانس داخلی یا ماده  دارایهای در پروژه چهارم اینکه

( نیز باالتر 30.5درصد( از میانگین کشوری) 31.4بوده و در عین حال نرخ تورم استان) درصد 50کمتر از  ،، به علت صنعتی نبودن استانیکشوردر مقایسه با میانگین استان گلستان 
 ستان کمک شود. های ملی، به ارتقای وضعیت اقتصادی ادر تأمین اعتبارات، اجرای پروژه شده است. لذا نیاز است با کمک دولت به استان

 گلستان استاندار محترم شناسحقدکتر جناب آقای 

از جناب آقای دکتر دژپسند وزیر صمیمانه تقدیر و تشکر  و دهه مبارکه فجر خدمت عزیزان حاضر در جلسهشناس استاندار محترم گلستان ضمن تبریک جناب آقای دکتر حق
  امور اقتصادی و دارایی، مطالب مهمی را به شرح زیر عنوان نمودند : محترم

محصوالت  ، مبادله. فلسفه الحاق جمهوری اسالمی ایران به اوراسیارا نیز دارد. تجارت  )پتانسیل(مواد اولیهبوده و استان حلقه مفقوده استان گلستان بخش تجارت  اول،
رتبه اول را در ایران  ،قلم 15در گلستان  استان ، کشور اوراسیا مبادله می شود 5قلم کاالیی که بین ایران و  362از  ای کهاست بگونه هبودهای ترجیحی کشاورزی با تعرفه

دولت و در منطقه آزاد تجاری  یجادا . خوشبختانهمی باشد منطقه آزاد تجاری ایجادبندر، فرودگاه، ریل و برای مبادله این کاالها هم نیاز به امکانات زیربنایی از قبیل: . ددار
رئیس  دوم،. رقم خواهد زدگلستان استان  برایرا بزرگی  رویداد ،نظام مصلحت در مجمع تشخیصجهت تصویب  اقتصاد و کمک وزیر محترم ،به تصویب رسیدهمجلس هم 

کل برای چون  صادر فرمودند. را گلستاناستان  در برای واردات چوب صیتخص یدستور ایجاد بندرجهادکشاورزی(  ،وزارتخانه)صمت، راه و شهرسازی  3 محترم به جمهور
 توسط وزیر محترم موضوع از مزیت مطلق برخوردار می باشد. لذا طرح مجدد  استان گلستان به خاطر نزدیکی به جنگلباشد، میسواحل خزر واردات چوب با پوست ممنوع 

  مطالبه داریم.را و حمایت و پشتیبانی ایشان  جهت ایجاد بندر چند منظوره بر اساس مطالعه انجام شده  ،در هیئت دولتاقتصاد 

جاد با ای لیکند وتحمیل میرا باالیی بسیار های کنند. واردات از طریق بنادر جنوب کشور هزینهوارد را دام  خوراک هزار تُن 500باالی اند استان توانسته تجّاردر همین راستا 
 . خواهد شدکاسته  یهای سربارهزینه ، واردات چوب، غله و سایر کاالها در استان، برای بندر چند منظوره

در جلسه  محترم رئیس جمهوراول معاون  آقای جهانگیریمنافع زیادی دارد.  گلستانو مازندران  برای استان است کهآن احیای و بحث خلیج گرگان اهمیت و حساسیت ، سوم
های نمایندگان گیریرغم پیعلیداده شود، اما اعتبار در این خصوص تخصیص میلیارد تومان  900 حدود در طی پنج سالکه  ندمصوب کرد ،های ایرانستاد احیای تاالب

 وکانال خزینی بخشی از شامل یک سوم آن حدود  که؛ گرگان یهزار هکتار 40تاکنون، ردیف اعتباری برای این موضوع تعیین نشده است. لذا برای احیای خلیج ، محترم
 .استجهت اختصاص ردیف اعتباری برای این موضوع دولت نیازمند کمک  ،جلوگیری از گسترش ریزگردها در شهرهای همجوارمنظور به، استشده چاپقلی خشک 

دالر  6،  با کیلوییتن میگو 50هکتاری  20هر مزرعه  در ای کهبگونهرخوردار بوده از مزیت مطلق بمیگو و پرورش ماهی در استان گلستان ، در سواحل دریای خزر ،چهارم
پذیری برگشت ،بانک یکه در صورت کمک تسهیالت، داردوجود  را پرورش میگوی ) در فاز دوم ( دیگر هزار هکتار 6استان امکان توسعه یک مزرعهدر این  شود.فقط صادرات می

هزار میلیارد تومان  محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حدودفعال در این زمینه پیشنهاد شده است. از وزیر  تعاونی 250 . تسهیالت مستقیم بهداشتخواهد  نیز سرمایه باالیی
کمک وزیر اقتصاد در  ند .ار موافقت کردهبیشتبهره  نرخبا کمی میلیارد تومان 600 و مبلغمیلیارد تومان وام کم بهره  400 مبلغ ، با  محترم که وزیرتسهیالت در خواست شده 

ز که این انفر شغل ایجاد خواهد شد.  5000و در مجموع  در هر مزرعه شده  شغل غیرمستقیم  نفر 10 نفر شغل مستقیم و 10ی،  منجر به ایجاد بانک ارائه تسهیالت کم بهره
 افزایش خواهد یافت.نیز  در کشور مصرف آبزیانسرانه به تبع آن  وای منافع زیادی داشته و منطقهملی لحاظ اقتصاد 

 و همکاری شورای تامین، اما از طریق پیگیری و اختیاراتبود  هرسیدمرحله ورشکستگی  به و شدهمشکالتی سال دچار  15 -14 کهاست گلستان استان پتروشیمی مجتمع بحث  ،پنجم
نفت به  محترم اکنون شرکتی خصوصی که از طرف وزیرمیلیارد تومان نقدی پرداخت شد.  54 - 53 شرکت به مبلغ تقریبیوارد شد. مطالبات در بورس  وشرکت احیا دوباره قوه قضاییه، 

هد شد. در بخش کشاورزی استان استفاده خوا محصوالت تولیدی آن مستقیماً خواهد داشت وقابلیت احیا این شرکت مین مالی و ارائه تسهیالت، أاستان معرفی شده در صورت کمک به ت
 موافقت بفرمایید این سفر شما برای همیشه تاریخی خواهد بود.اگر است که استان نقدی  تقاضاهایبنابراین تسهیالت بخش پتروشیمی و تسهیالت بخش میگو ، از 
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 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر دژپسندجناب آقای 

سفانه أمترا برشمرده و اظهار نمودند، گلستان بخصوص استان های شمالی و استان هایظرفیت و هاتشکر از حضار، قابلیتضمن عرض سالم و تبریک ایام خجسته و آقای دکتر دژپسند 
 باید بنابراین است برخوردار منطقه غلط دیگر این است که چون باشد. نگاهآن مربوط به عوامل بیرونی می از بخشی که کنیم استفاده یخوبها بو توانمندی هاظرفیت این از نتوانستیم

ایشان . باال رنج می برند بسیار از نابرخورداری هااستان اینکه همین از غافل. معذوریت دارد یا ممنوعیت، صنعت توسعه اساساً کشاورزی در منطقه یا اینکه ،کند تغذیه را خودش ،خودش
تعجب یادآوری نمودند که آن گزارش در سازمان برنامه بودجه وقت، توسط خود ایشان و گزارش تهیه شده  گلستان، و مازندران به 1375 سالدر ضمن یادآوری سفر مقام معظم رهبری

 انتشاری آثار از توانیمنمی نشود، کمک ،برخوردار عنوان ها بااستان این وقتی به .بودند اساسی محروم مؤلفه چند ازکشور،  جمعیت پنجم یک حدود کهحیث  از اینبرانگیخت را حضرت آقا 
 . میکسب کن یاریبس  یارز منابع، گردشگری صنعتاین از  توانستیممیهای فراوان گردشگری استان، با توجه به قابلیت. کنیم استفاده کشور کل برای هااستان این مزایای و فواید و

 هر چند ندارد، یاستان مدیریت به ربطی خیلی عدم موفقیت در این زمینه. گیرد قرار اقبال مورد باید که دارد خاصی هایویژگی ،دالیلی هب بنا گردشگری حاصل از ارزی منابع چراکه
راه اندازی ؛ از جمله  ساحل با استفاده بهینه از منافع زیادی دارد. گردشگری صنعت در بویژه گرگان مثال توسعه خلیج. کرد استفاده یخوببه  و ظرفیت فرصت این از یتراد با توانمی

 .خواهد شد نصیب استان زیادی درآمدی و اشتغال عمناب ، ساحلی و تفریجی ، کشتیرانیدریایی گردشگری

دچار از نگاه تخصیص منابع و صنعت  ،و برخوردار از منابع خدادادی( گیالن و مازندران گلستان،)شمالی استان  سهاین  به دالیل متعددی آقای دکتر دژپسند اظهار داشتند 
ادامه ها همچنان طی سال بینی ناویژه گلستان شده است. روند استان یپایین و نرخ بیکاری باال خیلی منجر به ترکیب درآمد سرانهو این امر به نوبه خود  اند .محرومیت شده

. یکی از پیشنهادات این است که برد نمی جایی به راه باشید مطمئن نباشد درون از اگر اندیشی چاره این و استنیازمند چاره اندایشی استانی هم برون رفت از آن است ، یافته 
 را گذار سرمایه جاذب نقش کامالً تواندمی متشکلو  توانمند  خصوصی بخش، استدر بخش خصوصی  معین نیروی ظرفیت مدیران استانی،  ایجاد یکعالوه بر استفاده از 

ها و جذب هم در شناساندن این فرصت خوب کشف کند وها را در استان فرصت هم ،عقاب گونه را داشته باشد که خودش نیزبیت دید نیا گذارمانهیسرما دیما با کند، ایجاد
 ،(هیر سرما)بازا دیجد چهیو در یصندوق توسعه مل، هااز بانک اعم یدر کنار منابع ملاین نکته  ،زوج کندمدوتا را م نیامطمئنی باشد و  کیشرداخلی و یا خارجی  هایگذارسرمایه

  .دنداشته باشو اثر انتشاری هم  شوند لیبدتوانند به عنوان محورهای توسعه تمی

در مرحله اجرایی  کهجذب کشور شده  خارجی گذاریسرمایهدالر  میلیارد 4.9 مبلغ،  1399 اول ماه هفت دراظهار داشتند ، حداکثری، فشار شرایط با اشاره بهویزر محترم اقتصاد 
سالمت خواهد داشت و با جذب گردشگری  گردشگری گذاری در بخشرغبت باالیی مثل سرمایه خارجی گذاراستان، سرمایه در های منحصربه فردبا وجود ظرفیت .است

  بال دو عنوان به خصوصی بخش و تفعل، نیاز است به طور واقعی دول به هاقابلیت . برای تبدیل اینیافتاین بخش در سطح کشور رونق خواهد ، منطقه سالمت از کشورهای
 کنند.  عمل اقتصادی انقالب

در صنعت چوب هم با  است، شمال مدیون منطقه کشور  مرغ صنعتاظهار داشتند که   استان،در  طیور و دام خوراک های تولیدایشان ضمن برشمردن ظرفیتدر ادامه جلسه 
سرسبز  طبیعت خاطر به ،کشور شمال . درخواهد شد، منافع حداکثری عاید کشور  یبا همکاری بخش خصوصی و دولت ،های مختلف  از آننگاه جامع علمی به جنگل و استفاده

را جایگزین  IT صنایع و پاک توان صنایعمی اما بجایش دارد،استقرار ممنوعیت  محیطیی به دلیل مالحظات زیستصنعتهای فعالیت برخی از رشته که توسعه خدادادی و زیبای
 پیشنهاد دادند ،ITصنایع در باال  افزوده ارزشایشان با توجه به ایجاد  . دندار بسیاری انتشاری آثار ی کمتری داشته و از سوی دیگرفضا از یک طرف نیاز به   IT . صنایعنمود

 . شودکشور  ITقطب  ،منطقه شمال ؛سرزمینی آمایش مطالعات های مختلف ومشوقاعمال با 

 و توسعه  ریزیاندیشی شورای برنامهجلسات همپیشنهاد تشکیل شمال،  جهت تشکیل فراکسیون ،مجلس شورای اسالمی یازدهم دوره نمایندگان پیشنهاد بهضمن  در پایان یو
 تقسیم با و ایمنطقه و ایکالن توسعه مباحثتواند با می این جلساتو بیان داشتند که  .را مطرح نمودندمتشکل از استانداران و خود وزیر و سایر متخصصان  ،سه استان شمالی

 های این جلسات عملیاتی شود.ای بر اساس خروجیهم اندیشی شده و اقدامات توسعه ،باشندکه مکمل همدیگر می،استانی کار
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 خالصه اهم مصوبات جلسه :

استان  یمندالزم را در خصوص بهره هایحمایت ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ،دیگرد مقرر ،یسال جاره ماه 10 انیاستان تا پا یعموم یدر خصوص مازاد درآمدهاارائه شده با توجه به گزارش  – 1
ها متناسب با وصول استان یاهیسرما یهاییص اعتبارات تملک دارایتخص شیو افزا یانهیاعتبارات هز ریسا صیو تخص نیمأنحوه ت» نامه محقق شدن مفاد تفاهم قیاز طروصولی  یاز درآمدها

 .به عمل آورد سازمان برنامه و بودجه کشور( 15/07/1399مورخ  379015 به شماره هی) ابالغیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مال وزارت نیماب یفمنعقده  « استان یدرآمدها

مهم و موثر در توسعه استان را در  یهاها و پروژهطرح یمنابع مال نییدولت با هدف تع یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 56ماده  تیاستفاده از ظرف ،استان ییاجرا یهادستگاه – 2
 دستور کار خود قرار دهند.

در را  « دیتول شجه»  یهاها و پروژهطرح و تسهیالتی مورد نیاز یمالمنابع  نیمأت ،استان عامل یهاو بانک هابانکشورای هماهنگی  ،یمقام معظم رهبر اتیتحقق منو منظوربه – 3
 .ریزی  وتوسعه استان ارسال نمایندرا به استاندار محترم و دبیرخانه شورای برنامهآن داده و گزارش مستمر )ماهانه( قرار خود دستور کار 

ارز حاصل از صادرات و انتقال  نیو اعالم مشکالت در خصوص تأم ییو دارا یمحترم امور اقتصاد ریاستان نسبت به مکاتبه با وزو کشاورزی معادن  ،عیصنا ،یاتاق بازرگان د،یمقرر گرد – 4
 به انجام برساند. را یبازپرداخت تعهدات ارز نیو همچن

 .ندینما شنهادیبرون را پ نچهیاز مرز ا یدر مبادالت تجار لیو تسه شیافزا یراهکارها ،جمهور محترم سیبا رئ یامکاتبه یط ییو دارای اقتصادامور محترم  ریوز– 5

مستقر در استان  یخصوص یهابانکبویژه  هابانک یتسهیالتنظارت بر عملکرد  د،یمقرر گرد ،یاسالم یدر مجلس شورا انیآزادشهر و رام فیمحترم مردم شر ندهینما شنهادیحسب پ – 6
 .صورت پذیردبه صورت مستمر 

جمهور  سیبه رئ ییو دارا یمحترم امور اقتصاد ریوز یسفر از سو دآوربعنوان ره لیموارد ذ د،یمقرر گرد ،و توسعه استان یزیربرنامه یشورا سیاستاندار محترم و رئ شنهادیحسب پ – 7
 :ردیمحترم ارائه گزارش صورت بپذ

 .منطقه شمال(  یطیمح ستیمعظل ز کیگرگان)بعنوان  جیخل یو عالج بخش اءی( احالف

 .مرتبط با موضوع یهاو وزارتخانه یمل یهاو موافقت سازمان یگرفته در سطح ملمطالعات صورتهای بندر اختصاصی برای واردات چوب با توجه به گلستان از زیر ساختاستان ( برخورداری ب

محترم امور  ریموافقت وزو  در کشور نیپروتئ شیمرتبط با افزا یهاو تحقق برنامه گویدر توسعه مزارع م یدولت ریحضور بخش غ تیو تقو دیتول ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم یدر راستا – 8
 ،صیتشخمورد ل معا یهابانک ایو  یاسالم یجمهور یمحترم بانک مرکز استیبا ر توزار یمقام عال قیمکاتبه الزم از طر د،یاستاندار محترم، مقرر گرد شنهاداتیبا پ ییو دارا یاقتصاد

 .ردیکم بهره صورت بپذ التیتسه ریال اردیلیم 10،000 نیتأممبنی بر 

 یمحترم امور اقتصاد ریاستاندار محترم به وز قیمراتب از طر ،ییو دارا یکل امور اقتصادگلستان توسط اداره یمیپتروشاقتصادی  و یمال هیطرح توج نیپس از تدو د،یمقرر گرد -9
 .ردیکشور در دستور کار قرار گ یشبکه بانک قیاز طر یمنابع مال نیارسال و مقدمات تأم ییو دارا

برنامه و بودجه کشور به  عنوان( با هدف ارسال به سازمان 30استان گلستان)به تعداد  1400سال  یاقتصاد مقاومت یادهشنیپ یهاها و پروژهطرح نیشورا، عناو ریبر اساس گزارش دب -10
 .دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا بیتصو

 مشتمل بر استان گلستان 1399سال  یپژوهش یهاطرح نیعناواستان(،  کیتراف یشوارا یشنهادی)پیو رانندگ ییجرائم راهنما 23شورا، اعتبارات مربوط به ماده  ریبر اساس گزارش دب – 11
ها و وعناوین طرح (1399سال  یعنوان پروژه پژوهش 10) 7/11/1399مورخ پژوهش  یو گروه کار 01/11/1399مورخ  یشده در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناور هیارا یطرح ها

 .دیشورا رس یاعضا بیکل کشور به تصو 1399قانون بودجه سال  19تبصره  به های استان مربوطپروژه
طبق دستورالعمل آن های بعدی و فرآیند «سمات»اخذ تأییدیه سامانه به های اجرایی برخوردار از منابع یک درصد پژوهشی مکلف به ثبت و طی مراحل مربوط دستگاه تبصره:

 باشند.میکشور و بودجه  صادره از سوی سازمان برنامه
بابت احداث و  یاو حرفه یکل فنبه اداره شانیگم یتمام فرماندار مهیاز ساختمان ن یبردارو بهرهانتفاع شورا با انتقال حق  یشورا، اعضا ریدب یبر اساس گزارش ارائه شده از سو – 12
در سطح شهرستان و موافقت  یساز و کار  قانون تیبه شرط رعا زیست رامیانکل حفاظت محیطگمیشان و ساختمان فرمانداری رامیان به اداره یاو حرفه یمرکز آموزش فن یاندازراه

 .دستگاه انتقال دهنده و فرماندار شهرستان موافقت نمودند یمقام استان نیباالتر

از جمله  ) مرتبط مقررات و نیبا قوان رتیو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال لیمشروط بر عدم تحم ر،یو توسعه استان به شرح ز یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات کارگروه -13
 :دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا دییبه تا (و... یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتیه بنامهیتصو

 « گذاریاقتصادی،اشتغال و سرمایه» کارگروه  30/10/1399و جلسه مورخ  17/10/1399مصوبات جلسه مورخ ( 1

 01/11/1399 مورخ ، جلسه« یو نوآور یفناورآموزش، پژوهش، »  دومین جلسه کارگروه مصوبات( 2

 13/10/1399و  10/08/1399مورخ ، جلسات «زیست  و آمایش سرزمین و محیط یشهر ،یعشایر ،یتوسعه روستای ،یزیربنای» کارگروه جلسه ششمین و هفتمین مصوبات ( 3

 18/10/1399مورخ ، جلسه « سالمت، زنان و خانواده ،یفرهنگ ،یاجتماع» کارگروه جلسه چهارمین مصوبات ( 4
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 دژپسنددکتر 

 شناسدکتر حق

 کوهساری

 منتظری

 عابدی

 مکتبی

 غراوی

 خانم امامی

 کريمی

 چراغعلی

 نژادايران

 شفايی

 کياء

 سوخته سرايی

 احمدی

 کريمی

 حسينی نيا

 دستمرد

 ميرزايی

 توماج

 صادقلو

 حسينی

 شيرنگی

 ابراهيمی

 روحانی فر

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 رهبری

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 فاضل

 نژاد ینجف

 حسينی

 افتخاری

 طالبی

 نصيری

 بستانی

 محرابی

 اغنامی

 خانم برهانی

 دودانگی

 خانم همدم

 هزارجريبی

 اميرشاهی

 لطفی

 برزمينی

 حسينی طلب

 زارعی

 حسينی

 قادری

 باقريان

 چوپانی

 زادهخليل

 وزير امور اقتصادی و دارايی

 استاندار

 ی و دبير مجمع نمايندگان استاناسالم یمجلس شورا در  استان ندهينما

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 یاستاندار یتيامن و ی، اجتماع یاسيس معاون

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی معاون 

 نماينده وزارت دفاع

 استان یانتظام یروين نماينده

 استان سپاه نينوا معاون برنامه و بودجه

 استانکل اطالعات معاون اداره

 علی آبادفرماندار 

 فرماندار بندرگز

 فرماندار گنبد

 فرماندار مينودشت

 فرماندار گميشان

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آق

 فرماندار راميان

 فرماندار آزادشهر

 ترکمنفرماندار 

 فرماندار کالله

 یکردکو یفرماندارمعاون 

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 یاعمرفاه اجتو کار  تعاون، کلمقام ادارهقائم

 اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 استان   ایمديرعامل شرکت سهامی آب منطقه

 های نفتی منطقه گلستانمدير شرکت ملی پخش فرآورده

 عامل شرکت گاز ريمد

 مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروی برق استان

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون مالی 

 مديرکل دامپزشکی استان

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دفتر مديرکل

 یاستاندارگذاری جذب و حمايت از سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری کي، حمل و نقل و ترافمديرکل دفتر فنی 

 یاتيامور مالمديرکل 

 وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 کل منابع طبيعی و آبخيزداریسرپرست اداره

 ورزش وجوانانکل مدير  

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مديرکل پزشکی قانونی استان

 یمسکن انقالب اسالم اديبن  مديرکل

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزیرئيس اتاق 

 های صنعتیمديرعامل شرکت شهرک

 حسينی

 يعقوبی

 هرمزی

 اشرفی

 ماليی

 رنجی

 ینوران

 فرسعادت

 مجيدی

 نتریکال

  یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 حسن قاسمی

 مديرکل گمرک استان

 مديرکل بيمه ايران استان

 استانمديرعامل شرکت آب و فاضالب 

 کل شيالت استانمعاون اداره

 ای استانراهداری و حمل و نقل جاده معاون اداره کل

 کل بهزيستی استانقائم مقام اداره

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 ی س.م.بنگرندهيتوسعه و آ یهاسرپرست مرکز آموزش و پژوهش

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت و برنامه

 رئيس گروه امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی س.م.ب

 گذاری و مشارکت های مردمی  س.م.برئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 ريزی و توسعه استانرئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 ضمير

 حميدی

 دادبود

 افضلی

 

 فرماندار مراوه تپه

 فرماندار گرگان

 شهردار گرگان

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق رعامليمد

 


