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

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان  حوزه موضوعه 
 

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

 6 از     1           تعداد صفحه : 22/2/1397      : تاریخ جلسه 

 

راس ساعت  سابق (  76) کمیته ماده قانون احکام دائمی توسعه    12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده  چهارمین 

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و  2شماره  با دستورکار زیر در محل ساختمان 22/2/1397صبح روز شنبه مورخ   30/7

 کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد .

 دستورکار  :

 

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

 

 

 موارد و تصمیمات اتخاذ شده اهم 
 

 1397اردیبهشت ماه سال  22و  15قانون احکام دائمی توسعه در تاریخهای  12سومین و چهارمین جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده 

با هدف بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی و با حضور برخی دستگاه های اجرایی ذیربط و 

اتاق بازرگانی ، صنایع و  2سرمایه گذاران و تجار محترم افغانستانی در ساختمان شماره  تشکلهای بخش خصوصی و تنی چند از

 تجار و سرمایه گذاران تحت بررسی و بیان نظرات معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد در این جلسات پس از بحث و 

ذیربط نیز پیرامون موضوعات مطرح شده نظرات  موانع پیش روی سرمایه گذاری و تجارت  هریک از دستگاه های متولیعنوان 

و ملی  یسی جمیع جهات به اتفاق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید و مقررشد از طریق مبادی ذیربط استانرخود را بیان نمودند که با بر

 پیگیری شود . 
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشستچهارمین  مصوبات
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 شناسه 

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

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

 6  از   2             تعداد صفحه : 22/2/1397            تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

سرمایه گذاریها و حجم  می تواندموجود رفع موانع  1

به میزان تجارت سرمایه گذاران افغانستانی را 

 درصد افزایش دهد .  50حداقل 

جناب آقای دکتر عبدالهی به ،  پس از بحث و تبادل نظر 

نمایندگی از تجار و سرمایه گذاران افغانستانی مستقر در استان 

خراسان رضوی توافق نموده و متعهد شدند در صورت رفع موانع 

موجود که در بندهای بعدی این صورت جلسه خواهد آمد به 

سرمایه گذاری  حجم تناسب تسهیل صورت گرفته حداقل 

افزایش درصد  50به میزان سرمایه گذاران و به نسبت سال قبل 

از سوی این خصوص اطالع رسانی  درمقرر شد خواهد یافت و 

  ایشان انجام شود. 

کارگران تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی  2

شاغل و رفع کارگران  همانند سایرافغانستانی 

زمان تمدید دفترچه تفاوت دراین ارتباط ) مدت 

 ها (

محترم اداره کل تامین اجتماعی  هبا عنایت به توضیحات نمایند

 توافق گردید: 

 لیست حقوقی  سرمایه گذار در فهرست ارسالیچنانچه  -1

ی تحت عنوان شاغلین کارگاه و یا تامین اجتماع شعب انه بهماه

دفترچه بیمه تامین اجتماعی گاه اقتصادی قرارداشته باشد ، بن

شاغلین به صورت یکسان به لحاظ مدت زمان  همانند سایرآنها 

 شود . د، تمدی

آزاد چنانچه صدور دفترچه در قالب حرف و مشاغل  -2

قرارگرفته باشد بین سرمایه گذار ایرانی و افغانستانی و تجار 

هیچگونه تفاوتی به لحاظ مدت زمان تامین اعتبار و مراحل 

 دفترچه ایجاد نشود . دتمدی

کل محترم تامین اجتماعی رمقررشد مراتب از طریق مدی -3

 استان به تمامی شعب ذیربط استان ابالغ شود . 
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 شناسه 

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

 

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 6از     3               تعداد صفحه : 22/2/1397            تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

محدودیت ثبت نام فرزندان سرمایه گذار رفع  3

 .در برخی از مدارس افغانستانی 

با توجه به توضیحات نماینده محترم اداره کل آموزش و پرورش 

کماکان هیچگونه استان خراسان رضوی توافق گردید 

گذاران و تجار افغانستانی در  محدودیتی برای ثبت نام سرمایه

س و موسسات آموزشی تحت پوشش و نظارت آموزش و رامد

پرورش وجود نداشته باشد و مراتب توسط مدیرکل محترم 

ش و پرورش شهرستانها وزش و پرورش استان به ادارات آموزآم

 .ابالغ گردد

عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه رفع مشکل  4

سوئیفت از افغانستان به ایران و از ایران به 

 افغانستان 

موضوع عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت از 

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

توسط صرافی های معتبر در کشور ایران و افغانستان مقررشد 

مراتب از طریق بانک مرکزی ، استانداری محترم ، شورای 

هماهنگی بانکها ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

فعلی پیشنهاد شود تا پیگیری گردد تا با توجه به شرایط خاص 

نسبت به شناسایی و معرفی صرافی معتبر به عنوان مرجع 

 .  انتقال ارز بین دو کشور اقدام گردد

 دائم : اعطای تابعیت 5

گذاری درشرایط موجود صرفنظر از میزان سرمایه 

نوع فعالیت  و سرمایه گذاران خارجی و تجار ، 

زمان مدت اقامت  ، ایه گذاریمویژگیهای سر

حداکثر به مدت سه سال صادر می شود  درایران ،

موارد خاص تابعیت صادر نمی گردد . این  و جز در

سرمایه موضوع موجب گردیده است تا صاحبان 

نسبت به آینده با ابهاماتی مواجه باشند و برای 

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

کتر عجمی مدیرکل محترم با توجه به توضیحات جناب آقای د

اتباع خارجی استانداری و اظهار نظر اعضا و باهدف حفظ و 

توسعه سرمایه گذاریهای خارجی و رفع برخی از نگرانی  سرمایه 

گذاران پیشنهاد گردید که با در نظر گرفتن عواملی نظیر میزان 

سرمایه گذاری ، مدت اقامت ، ویژگیهای  سرمایه گذاری         

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

افزایش 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 

و پلیس  حمایت از سرمایه گذاری خارجی استان ، اداره گذرنامه

مهاجرت نیروی انتظامی از طریق مبادی استانی و ملی پیگیری 

 شود.
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست چهارمینمصوبات 
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 شناسه 

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

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 6  از   4         تعداد صفحه : 22/2/1397        تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

ی از رکاهش حداقل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای برخوردا 6

 :مشوق های سرمایه گذاری 

مورخ  1385/63/38شماره حسب مفاد نامه 

مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت  26/1/1397

از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی و 

توضیحات نماینده محترم دفتر جذب درجلسه 

سرمایه گذاری برای برخورداری از  حداقل میزان 

مشوق های قانون سرمایه گذاری خارجی حدود 

هزار دالر است و این موضوع یکی از موانع  300

جذب سرمایه گذاریهای خرد خارجی بویژه سرمایه 

گذاران محترم افغانستانی است ، در شرایط موجود 

افراد متعددی از جمله خانواده سرمایه گذاران ، 

قالب سرمایه گذاری خارجی ارقام  درمایلند 

کمتری سرمایه گذاری نمایند و در صورت اصالح 

و تغییر میزان سرمایه گذاری که در برخی کشورها 

هزار دالر است زمینه  100از جمله ترکیه کمتر از 

رقابت پذیری  برای سرمایه گذاری و جمع آوری 

 سرمایه گذاریهای خرد خارجی فراهم خواهد شد.

هرچند نماینده محترم مرکز خدمات سرمایه 

گذاری خارجی استان اعالم می نماید در قانون 

جهت حداقل سرمایه گذاری مبلغی بعنوان 

برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری خارجی 

تعیین نگردیده است بلکه براساس نوع و ماهیت و 

اهمیت پروژه می تواند ارقام کمتری با توجه به 

پروژه تعیین نمود که در این ارتباط  ویژگیهای هر

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 

جرایی و ، تشکلهای بخش خصوصی ، نمایندگان دستگاه های ا

سرمایه گذاران افغانستانی در استان پیشنهاد و مقرر شد در 

راستای رقابت پذیری با کشورهای همجوار به منظور جذب 

درصدی  30سرمایه گذاریهای خرد خارجی و افزایش حدود 

هزار دالر برای  300سرمایه گذاری های جدید مبلغ حداقل 

هزار دالر  100برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری به 

کاهش یافته و مراتب ضمن طرح در شورای گفتگوی دولت 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 

 گفتگو منعکس گردد.

 

 



 ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی اتاق بازرگانی ، صنایع
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست چهارمین  مصوبات
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 شناسه 

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

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 6   از   5       تعداد صفحه : 22/2/1397       تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

عدم رغبت سرمایه گذار ارائه راهکار با توجه به  7

 برای انتقال ارز  از مجاری دولتی : 
جدید  نرخ پایین ارز دولتی با توجه به ضوابط و مقررات

بانک مرکزی یکی از موانع جدی سرمایه گذاران و 

صادرکنندگان و تجار است که ضرورت دارد هرچه 

 زودتر این مانع برطرف گردد.

موضوع نقل و انتقال ارز به نرخ روز و تبدیل دالر به ریال و مقررگردید 

سایر موارد بانکی توسط دفتر محترم جذب و حمایت از سرمایه 

با گذاری  استان خراسان رضوی  از طریق مبادی ذیربط استانی و 

 مصوبات پیگیری شود .  4توجه به توضیحات بند 

محدودیت خرید و ساخت و ساز مسکن بعنوان رفع  8

استفاده از مشوق  جهتسهم سرمایه گذاری خارجی 

 . های سرمایه گذاری

با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت خرید و 

ساخت و ساز مسکن بعنوان سهم سرمایه گذار خارجی جهت استفاده 

ه گذاری از مرکز خدمات سرمای مقرر شدازمشوق های سرمایه گذاری 

 . موارد زیر را پیگیری نماید سایر مبادی ذیربط  طریق

خرید مسکن بعنوان هزاردالر در  500بیش از سرمایه گذاری  -1

مورد پذیرش جهت استفاده از مشوق های حداقل سرمایه گذاری 

           سرمایه گذاری قرارگیرد . 

عتی نصذاری در پروژه های ساخت و ساز و گچنانچه سرمایه  -2

 100داقل سرمایه گذاری قرارگیرد ح مربوطه شرکتهای فعالیت تحت 

 .  همانند سایرفعالیت ها لحاظ گرددهزار دالر 

اقامت و  مجوز تطبیق مدت زمان اعتبار پروانه کار با 9

 آن .  یکسان سازی

هرچند مدت زمان تعیین شده برای صدور و تمدید پروانه کار اتباع 

عیین گردیده است و از طرفی در قانون کار ت خارجی حداکثر یکسال

در شرایط موجود نیز برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی  "اصوال

انی نیز پروانه کسب دائم صادر نمی رحتی برای فعاالن اقتصادی ای

گردد و در وضعیت موجود نیز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در 

دید ابط نسبت به صدور و تمچارچوب ضودر کوتاهترین زمان ممکن 

لیکن پیشنها گردید به لحاظ اطمینان پروانه کار اقدام می نماید و

 رفع برخی بیشتر سرمایه گذاران برای ادامه فعالیت در کشور و

اقامت مشروط به اینکه از سقف مجوز  ابهامات مدت زمان پروانه کار با

به مبادی  باشدایرانیان بیشتر ن اقتصادی فعالیتهاییرزمانی برای سا

  ذیربط قانون گذاری پیگیری شود .

پیرامون ثبت انجمن و یا تشکل صنفی تحت عنوان فعاالن  ثبت انجمن فعاالن اقتصادی افغانستانی 10

شد مراتب از طریق اداره کل اتباع  اقتصادی افغانستان مقرر

 استانداری  خارجی  خارجی استان و دفتر جذب سرمایه گذاری



 

 بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق 
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 شناسه 

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

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 6از     6       تعداد صفحه : 22/2/1397       تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

شکل کارفرمایی امکان ثبت تپیگیری شود و چنانچه در قالب   10

وجود داشته باشد مراتب توسط اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استان بررسی و در صورت داشتن شرایط الزم اقدام 

 بعمل آید . 

ایجاد نمایندگی ناجا درمرکز سرمایه گذاری  11

اقامت ، گذرنامه ، مجوز  صدور جهت خارجی ، 

 گواهینامه

خدماتی که توسط نیروی محترم انتظامی موضوعات مربوط به 

استان به سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی ارائه می 

گردد مورد بحث و بررسی قرار گرفت هرچند در دو جلسه ای 

که از مسئولین محترم ذیربط دعوت شده بود حضور نیافتند 

ولیکن پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد گردید موارد زیر ضمن 

نعکاس به فرماندهی محترم نیروی انتظامی خراسان رضوی ا

 پیگیری گردد.

ضرورت ایجاد نمایندگی ناجا در مرکز خدمات سرمایه  -1

خدمات به ارائه  گذارای استان به منظور تسهیل و تسریع در

 فعالین اقتصادی افغانستانی از جمله گذرنامه و گواهینامه و....

اقامت و پروانه واهی رانندگی با مجوز تطبیق مدت زمان گ -2

 . کار 

 


