
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست سومین  موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 رضوی بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان: حوزه موضوعه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از     1           تعداد صفحه : 15/2/1397     : تاریخ جلسه 

 

حسب نامه شماره  سابق (  76) کمیته ماده قانون احکام دائمی توسعه    12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده  سومین 

مدیرکل مختر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی با هدف  26/1/1397مورخ  1385/63/38

 راهکارهای الزم برای  شناسایی و بررسی موانع جذب و توسعه سرمایه گذاری در حوزه سرمایه گذاران خارجی ) افغانستانی ( و ارائه

درصد میزان  30 بتواند نحوی که حداقل ضمن حفظ سرمایه گذاری های موجوده بون استانی و ملی استفاده از ظرفیت های در

سرمایه گذاری وتجارت دراستان افزایش پیداکند ، با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط ، بخش خصوصی و تنی چند از سرمایه 

در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق واقع در  15/2/1397وز شنبه مورخ  صبح ر 30/7راس ساعت  گذاران افغانستانی 

 شد.برگزار 252پالک  –بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 

 دستورکار  :
 

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان 
 مدیرکل محترم دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری استان خراسان رضوی تصویر پیوست (26/1/1397مورخ  1385/63/38موضوع  نامه شماره  )

 

 

 اهم موارد مطرح شده
با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و  قانون توسعه احکام دائمی  12کمیته بند )ب( ماده  اکبر لبافی رئیس دبیرخانهعلی

افغانستان، تعامالت اقتصادی خوب دو کشور را مرهون همین سوابق ارزشمند دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران افغانستانی در 

فعالیت های اقتصادی ایران، فرصتی مغتنم برای هر دو کشو.ر همسایه به شمار می آید و باید موانع ارتباطی و مشکالتی که بر سر 

و سرمایه گذاری در کشورمان وجود دارد را تا حد امکان، مرتفع نمود.وی تاکید کرد: تالش کنیم از ظرفیت های قانون توام با 

 حسن نیت الزم برای تسهیل امور، بهره بگیریم.

افغانستان  : برگزاری این نشست، گفتدر سخنانی با اشاره به دالیل نماینده محترم سرمایه گذاران افغانستانی حسن عبداللهی 

آید و معتقدیم اگر بعضی موانع موجود برداشته شود و رویه ها تسهیل شوند، این کشور چهارمین شریک اقتصادی ایران به شمار می

را سال اخیر تحوالت اقتصادی چشمگیری 15می تواند در قامت شریکی بزرگتر ایفای نقش کند. وی اذعان کرد: افغانستان طی 

میلیون دالر در این کشور هزینه 60گروه های مردم نهاد قریب به ، 2021تا  2017تجربه کرده است. برآورد می شود که از سال 

کنند که رقم قابل تاملی است. سرمایه های خرد فراوانی نزد افغانستانی ها موجود است که اگر بعضی موانع قانونی مرتفع شوند، می 

وی خاطر نشان کرد: بهبود رویه ها و تسهیل قوانین و همچنین کاهش حداقل رقم قتصادی در ایران شوند. توانند وارد بخش های ا

سرمایه گذاری خارجی، شفاف سازی سرمایه های غیررسمی اتباع افغانستانی را منجر خواهد شد. همچنین باعث می شود تا 

 د افزایش یابد.درص50افغانستانی ها در ایران تا  خارجی مجموع سرمایه گذاری 

 

 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احکام دائمی توسعه ج.ا.اقانون  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست سومین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی حوزه موضوعه :

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از    2          تعداد صفحه : 15/2/1397    : تاریخ جلسه 

 

 اهم موارد مطرح شده
 

های در ایران، بحث سرمایه گذاری افغانستانی :اعالم کرد ی خراسان رضو یخارج یناتباع و مهاجر کل اموریرمد ی،محمد عجم

هزار تبعه خارجی در خراسان 230شده است. در حال حاضر تبدیل موضوعی است که حاال برای بخش خصوصی به یک دغدغه 

درصد جمعیت اتباع خارجی ساکن در  10تقریبا د. ها از کشورهای افغانستان و عراق می باشنرضوی ساکن هستند که عمده آن

ایران، در این خطه اقامت دارند. وی کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی را مسئول ساماندهی مسائل این بخش دانست و از عضویت 

ان افغانستانی داد و دستگاه اجرایی در این ساختار گفت. وی پیشنهاد ایجاد تشکلی فراگیر را به تجار و سرمایه گذار 22نمایندگان 

یک ساختار گفت: آمادگی داریم شما را در مسیر اخذ مجوزهای آن، یاری کنیم. معتقدیم پیگیری بعضی مسائل در چهارچوب 

 منسجم آسانتر انجام می پذیرد و در مجموع از بهبودهای روند تجارت اتباع افغانستانی در ایران استقبال می کنیم.

از سال  رو دارایی خراسان رضوی، گفت: وزارت کشو اقتصادیدمات سرمایه گذاری اداره کل امور فاضل خیاط کارشناس مرکز خ

گذشته، به طور جدی پیگیر مباحث مرتبط با سرمایه گذاران افغانستانی بوده و دراین رابطه جلساتی داشته است که در آن ها 

 عمده ترین مشکالت مطرح شد.

درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در استان خراسان رضوی متعلق به  50ب به تاکنون قری84وی اذعان کرد: از سال 

 افغانستانی ها بوده است. 

کار و... از ظرفیت ها و خدماتی گفتند که به اتباع تعاون، در ادامه نمایندگان دستگاه های مختلف نظیر تامین اجتماعی، اداره کل

 خارجی ارائه می شود. 

طرح مطالب توسط رئیس دبیرخانه و بیان نکته نظرات اعضا و جناب آقای عجمی مدیرکل محترم اتباع خارجی دراین جلسه پس از 

استان و نمایندگان محترم دستگاه های ذیربط و سرمایه گذاران افغانستانی و ارائه تحلیلی از وضعیت کشورهای مشابه مجاور در 

پیشنهادات استانی مصوب و مقرر شد ضمن طرح در شورای گفتگوی دولت و  انوجذب سرمایه گذار موراد زیر به اتقاق آرا به عن

 بخش خصوصی استان از طریق مبادی ذیربط قانونی پیگیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست  سومینمصوبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی حوزه موضوعه :

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

 5 از  3             تعداد صفحه : 15/2/1397   تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

ی از رکاهش حداقل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای برخوردا 1

 :مشوق های سرمایه گذاری 

مورخ  1385/63/38شماره حسب مفاد نامه 

مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت  26/1/1397

 واز سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی 

ده محترم دفتر جذب درجلسه رقم نتوضیحات نمای

کف سرمایه گذاری برای برخورداری از مشوق های 

 300قانون سرمایه گذاری خارجی حداقل حدود 

هزار دالر است و این موضوع یکی از موانع جذب 

سرمایه گذاریهای خرد خارجی بویژه سرمایه 

گذاران محترم افغانستانی است ، در شرایط موجود 

جمله خانواده سرمایه گذاران  افراد متعددی و از

قالب  وجود دارند که میتوانند و تمایل دارند در

سرمایه گذاری خارجی ارقام کمتری سرمایه 

صورت اصالح و تغییر میزان  گذاری نمایند و در

جمله  سرمایه گذاری که در برخی کشورها از

دالر است زمینه رقابت  هزار 100از  ترکیه کمتر

مع آوری سرمایه گذاری و جپذیری  برای سرمایه 

 ی فراهم خواهد شد.گذاریهای خرد خارج

هرچند نماینده محترم مرکز خدمات سرمایه 

گذاری خارجی استان اعالم می نماید در قانون 

مبلغی بعنوان کف برخورداری از مشوق های 

سرمایه گذاری خارجی تعیین نگردیده است بلکه 

واند براساس نوع و ماهیت و اهمیت پروژه می ت

ارقام کمتری با توجه به ویژگیهای هر پروژه تعیین 

نمود که در این ارتباط دستورالعملهایی وجود دارد 

 .که مبنای تصمیم گیری در ستاد مربوطه است 

با عنایت به توضیحات نمایندگان محترم دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری استانداری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی 

لهای بخش خصوصی ، نمایندگان دستگاه های اجرایی و ، تشک

شد در  سرمایه گذاران افغانستانی در استان پیشنهاد و مقرر

راستای رقابت پذیری با کشورهای همجوار به منظور جذب 

درصدی  30سرمایه گذاریهای خرد خارجی و افزایش حدود 

هزار دالر برای  300های جدید مبلغ حداقل  سرمایه گذاری

هزار دالر  100ورداری از مشوق های سرمایه گذاری به برخ

مراتب ضمن طرح در شورای گفتگوی دولت و کاهش یافته و 

بخش خصوصی توسط دفتر جذب و سرمایه گذاری خراسان 

رضوی ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی از طریق دستگاه 

های ذیربط استانی و ملی پیگیری و نتیجه به دبیرخانه شورای 

 گو منعکس گردد. گفت

 از مجاری دولتی :   انتقال ارز برایعدم رغبت سرمایه گذار  2

  با توجه به ضوابط و مقررات  نرخ پایین ارز دولتی
نقل و انتقال ارز به نرخ روز و تبدیل دالر به ریال و سایر  موضوع

 توسط دفتر محترم جذب و حمایت از  موارد بانکی مقرر گردید



 

 ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق بازرگانی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست سومین مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی حوزه موضوعه :

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 5از   4               تعداد صفحه : 15/2/1397            تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

جدید بانک مرکزی نسبت به ارز قاچاق موجود در  2

بازار یکی از موانع جدی سرمایه گذاران و 

دارد هرچه صادرکنندگان و تجار است که ضرورت 

 زودتر این مانع برطرف گردد.

سرمایه گذاری  استان خراسان رضوی  از طریق مبادی ذیربط 

 استانی و ملی پیگیری نمایند.

عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت از  3

 افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان

از  موضوع عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت

افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان و نقل و انتقال ارز 

توسط صرافی های معتبر دو کشور ایران و افغانستان مقرر شد 

توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و دبیر 

 . محترم هماهنگی شورای بانکهای استان پیگیری نمایند

 اعطای تابعیت دائم : 4

درشرایط موجود صرفنظر از میزان سرمایه گذاری 

سرمایه گذاران خارجی و تجار ، مدت اقامت در 

ایه گذاری مسرایران ،  نوع فعالیت  و ویژگیهای 

حداکثر به مدت سه سال اقامت صادر می شود و 

موارد خاص تابعیت صادر نمی گردد . این  جز در

موضوع موجب گردیده است تا صاحبان سرمایه 

ت به آینده با ابهاماتی مواجه باشند و برای نسب

اعضای خانواده نگرانی های داشته باشند و لذا 

ران خارجی پیگیر هستند تا بتوانند اسرمایه گذ

 بعداز مدتی اقامت و با توجه به حجم سرمایه

 .دریافت نمایند گذاری و ویژگیهای آن تابعیت دائم

 مدیرکل محتربا توجه به توضیحات جناب آقای دکتر عجمی م

اتباع خارجی استانداری و اظهار نظر اعضا و باهدف حفظ و 

توسعه سرمایه گذاریهای خارجی و رفع برخی از نگرانی  سرمایه 

ان با در نظر گرفتن عواملی نظیر میز گذاران پیشنهاد گردید که

        سرمایه گذاری ، مدت اقامت ، ویژگیهای  سرمایه گذاری 

اقامت افزایش  و ... بصورت پلکانی مدت ( ) صادرات محور بودن

یافته و در نهایت برای افراد واجد شرایط تابعیت دائم صادر شود 

و مقررشد ضمن طرح موضوع در شورای گفتگو مراتب توسط 

اداره کل اتباع خارجی استانداری ، دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری خارجی استان ، اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت 

 نیروی انتظامی از طریق مبادی استانی و ملی پیگیری شود. 

پلیس اصی در اداره گذرنامه و ایجاد باجه اختص 5

مهاجرت استان جهت ارائه خدمت به سرمایه 

ضرورت تقویض اختیار به نیروی انتظامی ، گذاران 

استان برای اقدامات مربوط به اقامت و صدور 

در استان ، ایجاد  گواهینامه سرمایه گذاران

مدت نمایندگی در مرکز خدمات سرمایه گذاری ، 

 عدم پذیرش مان پروانه کار منطبق با اقامت ، ز

 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 تصمیمات موضوع ردیف

محدودیت ثبت نام  ، مسکن بعنوان سرمایه گذاری 5

فرزندان سرمایه گذار در برخی مدارس ، تمدید 

در دفترچه بیمه سرمایه گذاران و سایر موارد 

 جلسه بعدی مطرح شود .
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