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مالیاتهاي مستقیم،مکرر قانون 251افزایش اختیارات استانی ماده -) الف(
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانسرپرستنجفقلی صالحی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

حاضرمجلسنماینده احسان قاضی زاده2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حسین شفیعینماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان حسین گل محمدي1

مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان2

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه3

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین4

مدیر کل امورمالیاتی استانیحیی یعقوب نژاد5

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويسید محسن نظام خیرآبادي6
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

اتاق بازرگانی براي تحقق فرامین مقام معظم رهبري در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی برنامه دارد و در این مسیر گام هایی را-
خراسان رضوي به دلیل دارا بودن ظرفیت هاي متعدد در بخش هاي اقتصادي و فرهنگی، می تواند در مسیر .برداشته استنیز

.کاربردي کردن فرامین رهبري در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در سطح کشور پیشرو باشد
ان منعقد شده و کالس هاي معین اقتصادي براي اجراي این مدل در مناطق مختلف است16تاکنون تفاهم نامه همکاري با -

از آنجا که مدل مثلث توسعه اقتصادي بر توسعه منطقه اي و توسعه متوازن .آموزشی هم در این زمینه درحال برگزاري است
با موضوع توسعه پایدار روستایی بازنگري و به روز رسانی 93تکیه دارد، به نظر می رسد که باید مطالعات انجام گرفته در سال 

توسعه متوازن از روستا آغاز نشود، به نتیجه مطلوب نمی رسد، مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که تمرکز روي اگر.شود
.توسعه شهري نتیجه اي جز مهاجرت روستائیان به شهر و بزرگتر شدن حاشیه شهرها ندارد

روستاي کشور انجام شده که نتایج فوق العاده 7-6در ارتباط با توسعه پایدار روستایی تحقیقاتی از سوي اتاق بازرگانی ایران در -
اي داشته و در صورت احساس نیاز از سوي استان، دست اندرکاران این مطالعات می توانند از تهران در مشهد حضور یافته و 

عملیاتی نخستین روستا در این کارشناسی ها در خراسان جنوبی بوده و نتیجه این تحقیقات و برنامه. نتایج را ارائه دهند
. موجب مهاجرت معکوس جوانانی شده است که در پی یافتن شغل، روستاي خود را ترك کرده و به شهر مهاجرت نموده بودند

اتاق ایران می تواند مسیر عملیاتی طی شده را ارائه دهد و در تبیین الگویی کارآمد براي توسعه روستاهاي استان موثر نقش 
.ایفا کند

واگذاري اختیار گمرکات کشور به اتاق ،از کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادي و داراییطی درخواستییراناتاق ا1396سال در -
که با شدتهیه و به وزیر ارائه نیز در این خصوص طرحی را مطرح نمود،بازرگانی با الگوبرداري از دیگر کشورها از جمله ترکیه 

در نهایت دو منطقه از ایران براي اجراي اولیه این طرح و ارائه الگو به دیگر نقاط انتخاب استقبال بسیار باالیی مواجه شد و
با موافقت کهبراي دو مرز دوغارون و سرخس استشد؛ این دو منطقه شامل استان کرمانشاه براي مرز عراق و خراسان رضوي

اتاق ایران، به این موضوع توجه شده و ظرفیت سرمایه گذاري در 98قرر گردید تا در بودجه سال اعضاي هیات نمایندگان م
.گمرکات این دو استان فراهم آید

.است و مجدانه در برابر این موضوع مقاومت می کنندبسیار سختتفویض اختیار براي مرکزنشینان-

:یشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون ارائه پ) ب

مالیاتهاي مستقیممکرر قانون 251افزایش اختیارات استانی ماده -1
طبق این قانون، در مورد مالیات هاي قطعی و مالیات هاي غیرمستقیم که در مرجع دیگري قابل طرح نباشد، وزیر اقتصاد و -

؛ با تفویض اختیار انجام شده از دارایی می تواند پرونده را به هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب خود براي رسیدگی ارجاع کند
میلیون تومان 50ها و با تعیین سقف در خصوص این پرونده ها، مقرر شده استان ها براي اشخاص حقیقی تا به استان96سال 

میلیون تومان امکان رسیدگی و تفویض اختیار داشته باشند تا با این رویکرد مثبت، بستر بهبود 500و اشخاص حقوقی تا 
.سب و کار فراهم شودمحیط ک
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با توجه به افزایش تعداد مراجعین با اقداماتی از قبیل ساماندهی دبیرخانه مستقل و انجام کارشناسی هاي می شود پیشنهاد -
50الزم، شرایط استان هاي مختلف سنجیده شود و این سقف براي هفت استان بزرگ کشور در خصوص اشخاص حقیقی از 

مطرح پیشنهاد.ان و براي اشخاص حقوقی از پانصد میلیون به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کندمیلیون توم100میلیون به 
.ن رضوي به دو برابر افزایش یابددستوري صادر گردد تا سهم اختیارات خراسابه این معنی است کهشده 

مکرر قبال ارائه شده اما به نظر میرسد 251پیشنهاد افزایش سقف یا برداشتن سقف براي اعمال اختیارات استان ها در ماده -
.پیشنهاد دبیرخانه شوراي گفتگو یعنی افزایش پلکانی این سقف بهتر از برداشتن یکباره آن باشد و امکان اجرایی شدن دارد

قانون تامین اجتماعی و واحدهاي در تملک بانکها37مشکالت ناشی از اجراي ماده -2
واحد مسکونی و 221واحد از این تعداد تولیدي، 113واحد در تملک بانک ها هستند که 381در استان خراسان رضوي -

سرمایه را به خود اختصاص می ریالهزار میلیارد 60اما مجموع واحدها حدود . تجاري و بقیه مربوط به سایر حوزه ها است
.وجود داردظرفیت بسیار خوبی در استان ، هم آماده واگذاري آنهاستسیستم بانکیبا توجه به اینکه بنابراین .دهند 

20متقاضیان باید طبق دستور العمل هاي موجود، اعالم نموده است که سیستم بانکی براي واگذاري واحدهاي تملیکی خود،-
این براي نکه در شرایط موجود ماهه بپردازند اما با توجه به ای36درصد مبلغ را به طور نقدي و مابقی مبلغ را در اقساط 

توسط دبیرخانه شورا سال را 10درصد و افزایش اقساط به مدت 10، تقاضایی وجود ندارد؛ پیشنهاد کاهش مبلغ اولیه تا فرآیند
سبی سیستم بانکی این موضوع با آمادگی ن؛مطرح و پیگیري این پیشنهاد از مراجع ذیصالح در مرکز در شورا مصوب گردید

.و در جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز نیز مطرح و در حال پیگیري استهمراه استاستان 
به ... قانون تامین اجتماعی است؛ طبق این ماده براي هرگونه نقل و انتقال و اجاره و37یکی از موانع واگذاري این واحدها ماده -

و در حال ارفرمایان در زمان تولید به تامین اجتماعی بدهکار بوده اند، کهر شکلی باید ابتدا محاسبات بیمه اي صورت بگیرد؛ 
بدلیل عدم امکان قانون تامین اجتماعی37ماده با توجه بهواحد تولیدي تملیکی توسط بانک ها 113براي واگذاري حاضر

در سازمان تامین اجتماعی .نداردي واحدها وجود رامکان واگذامحاسبه بدهی بیمه اي این واحدها و نبود اطالعات الزم،
شرکت هایی است که دفاتر مشکل مربوط به؛ دمحاسبه میزان بدهی شرکت ها و کارخانجاتی که دفاتر دارند، مشکلی ندار

براي این واحدها، نخستین مشکل تعیین میزان بدهی است و دومین مسئله . ان قبلی آنها در دسترس نیستندندارند و یا مالک
پیشنهاد می نماید براي به همین منظور تامین اجتماعی .وجود نداردقابل انعطافیقوانینبراي وضعیت فوق العاده این است که

اظهار نامه مالیاتی مالکین اصلی این واحدها اداره کل مالیاتی ی از اجراي این قانون در انتقال مالکیت واحدها، شمشکالت نارفع
قانونی مجوز اداره مالیاتی به لحاظ را در اختیار اداره کل تامین اجتماعی قرار دهد که )ها قبل از در تملک قرار گرفتن بانک ( 

.این سرمایه هاي ملی در حال تباه شدن هستندلذا این واحدها بالتکلیف مانده و .ارائه این اطالعات را ندارد
طرح ها به عنوان وثیقه را اجراي ، امکان پذیرش محل هستندمواجه صرف نظر از اینکه در واگذاري با مشکل بانکها از طرفی، -

.ندارندنیز 
؛ موقعیت کشور عادي نیست اما قوانین عادي همچنان اعمال می شود؛ سازمان هاي استگرفتار یک مشکل اساسی کشور -

نین عادي خود تامین اجتماعی و مالیاتی در راه اندازي مجدد واحدهاي تحت تملک بانک ها در این شرایط همچنان به قوا
.تاکید دارند؛ این درحالیست که آنها به این توجه نمی کنند که اگر کارخانه بار دیگر راه بیافتد، به مطالبات شان می رسند

، نسبت به این فعال نمایندکه اهلیت حرفه اي دارند و می توانند کارخانه هاي تملیک شده را گذارانیبهتر است سرمایه -
الزم است کمیته اي ایجاد شود؛ اگر کسی اهلیت حرفه اي ،براي واگذاري واحدهاي تعطیل به آن هاموضوع پیشگام شوند و
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.دارد، زمان براي او غیرعادي تلقی شود و قانون عادي تعدیل شود
جرم از اداره حقوقی قوه قضاییه در وقوع ارتباط معاون قضایی دادگستري استان در امور اجتماعی و پیشگیري از ایندر-

قانون تامین اجتماعی، نسبت به قراردادهاي واگذاري شرکت شهرك هاي صنعتی که 37خصوص لزوم اخذ مفاصا حساب ماده 
هاي اجرایی ذیربط پیگیري کنند تا دستگاهگرفته است که نیاز است استعالمشوند، هاي جایگزین تسهیالت گیرنده میبانک

همچنین در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال دهنده توافقی . پاسخ تسریع شده و سپس اقدامات بعدي صورت گیرددر وصول 
انجام داده که به هنگام واگذاري و بهره برداري واحد، امکان پرداخت مطالبات تامین اجتماعی با راه اندازي واحد و بهره برداري 

ین اجتماعی پیرامون توافق مساعدت هاي الزم را به عمل آورد و در مواقعی که بنگاه به صورت اقساط و توافق صورت گیرد، تام
د، اداره نمایهاي مالی از اداره کل مالیاتی استان براي ارائه به تامین اجتماعی را اقتصادي به صورت مکتوب تقاضاي اخذ صورت

.کل مالیاتی در این خصوص مساعدت هاي الزم را به عمل آورد
به منظور ایجاد مزیت هاي الزم براي واگذاري و فعال کردن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارند، پیشنهاد شدهمچنین-

درصد به 10الی 5سال و پیش پرداخت 15تا 10به میزانی که بانک ها در فرایند واگذاري ها تسهیل کرده اند و در سنوات 
تامین اجتماعی نیز براي تسهیل در واگذاري این واحدها به همین نسبت قیمت کارشناسی روز تغییر داده اند، سازمان

.مساعدت کند
97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«اجراي دقیق بند -3

. گنجانده شد97پیگیري شد و در ضوابط اجرایی بودجه ) رشیدیان(و استاندار سابقرئیس اتاقاین موضوع از سوي دبیرخانه، -
در حال حاضر این قانون آن ها باشد اما ) فعالیت(ل اخذ مالیات واحدها و شرکت ها، باید محل استقرار طبق این ضوابط، مح

پیشنهاد دبیرخانه شوراي گفتگو در این خصوص این است که آن بخش از درآمدهاي انتقالی لذا . بصورت کامل اجرا نمی شود
از طریق سازمان مالیاتی به استان خراسان رضوي تخصیص و در مربوط به این واحدها به خارج از استان، در پایان هر ماه 

همچنین در مورد عوارض متعلق به شهرداري مشهد نیز مبالغ به حساب مربوطه منتقل . سهمیه وصولی این استان منظور شود
.شود و از فشار مضاعف براي جبران سهم مالیاتی استان بر سایر واحدها جلوگیري به عمل آید

اداره کل قانون مالیات هاي مستقیم مودیان مکلفند اظهارنامه را در شهر و استان محل فعالیت شان ارائه کنند؛ 110طبق ماده -
شرکت که از 37و بر همین اساس، هبا سازمان امور مالیاتی کشور مکاتباتی داشتسال جارياز ابتداي امور مالیاتی استان نیز 

؛ این شرکت ها از لحاظ گردش مالی از واحدهاي مهم نموده استشمار می روند را شناسایی بنگاه هاي اقتصادي بزرگ به 
استان هستند که مالیات شان در تهران و یا سایر استان ها پرداخته می شود؛ از این میان تاکنون وضعیت پرداخت مالیات تنها 

در استان باید براي افزایش دست اندرکارانتالششرکت اصالح شده و محل پرداخت مالیات مابقی در سایر استان هاست؛4
.ظرفیت قانونی در بخش مالیاتی باشد تا پرونده این شرکت ها به خراسان رضوي برگردد

داده شده و سازمان مالیاتی مکلف است دفاتر شرکت هاي وابسته خود را به استان ها منتقل کند؛ صریحبراي این موضوع حکم -
یران خودرو خراسان و گاز خانگیران هنوز تمام مالیات شان را در تهران می پردازند و با اینکه دفاتر با این حال شرکت هاي ا

. میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی در مرکز صادر شده است120عملیاتی این شرکت ها در استان است، براي گاز خانگیران 
ها شرکت هستند که دفاتر اصلی شان در تهران است و مالیاتی این موضوع درباره شرکت هاي کوچک تر هم صدق میکند و ده

بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که شده استپیشنهاد نیز 98این حکم در بودجه . در خراسان رضوي پرداخت نمی کنند
ان مالیاتی رخ داده این با تغییر و تحولی که در سازمو انتظار می رود شرکت ها در استان محل فعالیت شان بسیار موثر است؛ 

خراسان رضوي در سهم.اتفاق بیافتد و با پیگیري نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و استانداري این دفاتر به استان منتقل شود
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می تواند درصد است و عدم شفافیت میزان پرداخت مالیات همه شرکت هاي مستقر در این استان3,7مالیات هاي کشور 
.شوداین قانون باعث عدم اجراي 

را بسیار باالیی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر عملکرد ویکی از قطب هاي صنعت کشور استصنعتی توس با اینکه شهرك -
. پرداخت می کند، اما واحدهاي آن از نتایج مالیات دهی منتفع نمی شوند و براي دریافت هر خدماتی باید خود هزینه کنند

استان، بررسی دالیل انتقال دفاتر واحدهاي تولیدي و صنعتی از استان به سایر استانها بایستی بررسی به اعتقاد بخش خصوصی -
در استان و انعطاف پذیري همین قوانین قوانین و بدون انعطاف اجراي سختگیرانه شود بنظر می رسد یکی از دالیل این موضوع 

. در سایر نقاط کشور  است
، در دبیرخانه شوراي گفت و گو به نظر می رسد در حال حاضر اسان خُبره دولتی و خصوصیکارشناخذ نظرات با توجه به -

تا زمان اجرایی شدن این قانون، مالیات هاي پرداختی شرکت و لذا ضروري استاشکاالتی مواجه استبااجراي این بند قانونی 
.ظ شودهاي خراسانی در تهران، به عنوان سهم این استان از مالیات کشور لحا

پیشنهادات اصالحی قانون مشوق هاي سرمایه گذاري خارجی و کارگزاریها-4
بررسیپیرامون، 1397تیرماه28مورخخصوصیبخشودولتگويوگفتشورايجلسهسومینوپنجاهمصوباتاجرايدر-

زیرمواردخارجیوداخلیهايظرفیتهمهازاستفادههدفبااصالحیواجراییراهکارهايارائهوخارجیگذاريسرمایهموانع
گرفتقراربررسیموردخصوصیبخشوذیربطدستگاههايحضورباخصوصیبخشودولتگويوگفتشورايدبیرخانهدر
ملّیمجوزاخذ:باستانیدرونقانونیاختیاراتوهاظرفیتازاستفاده:الفقالبدودرشدهمطرحپیشنهاداتجمعبنديکه
.گردیدگردآوردي ذیربطهايدستورالعملومقرراتوقوانیناصالحبعضاو

یدرون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرف: الف
یگذاران خارجهیبه سرمامعرفیجهتيگذارهیشده و آماده سرمایکارشناسيفقدان طرحها و پروژه ها–1

جهتگذاريسرمایهآمادهوشدهکارشناسیهايپروژهوطرحهافقداننظر به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی، 
سـرمایه جـذب زمینهنمودنفراهمهدفی می باشد و با عنایت به اینکه پیشنهاد شده بود تا باخارجگذارانسرمایهبهمعرفی
دومالی،واقتصاديفنی،توجیهدارايوموثرگذاريسرمایهطرحهايارائهامکانوگذاريسرمایهسنجینیازوخارجیگذاري
بارامزیتدارايطرح10حداقلیکهرفعالیتمجوزکنندهصادروکشاورزيومعدنوصنعتبخشدرموثراجراییدستگاه
سـرمایه کمیسـیون (خصوصـی بخـش وگـذاري سرمایهخدماتمرکزاجرایی،کارشناسی دستگاههايهايظرفیتازاستفاده
پـس از توضـیحات مـدیر    . ارائه گرددسرمایه گذارانبهطرحهامعرفیبرايگذاريسرمایهخدماتمرکزبهوتهیه)اتاقگذاري

کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري در خصـوص ضـرورت وجـود طرحهـایی عـالوه بـر دسـتگاههاي        
معدن و تجارت و جهاد کشاورزي نظیر گردشگري و اظهارنظر دیگر اعضاي حاضر در جلسه به اتفاق آرا،  نظر اعضـا بـر   صنعت، 

ضرورت وجود طرحهاي سرمایه گذاري مشخص و آماده براي سرمایه گذاران خارجی تاکید شد و مقـرر گردیـد کـه عـالوه بـر      
هها و سازمانهایی که صادر کننده مجوز هستند و اثـر گـذاري در   دستگاههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي، دستگا

خـدمات مرکـز اجرایـی، کارشناسی دستگاههايهايظرفیتازاستفادهحوزه سرمایه گذاران خارجی دارند نیز طرحهایی را با
بـه طرحهامعرفیبرايگذاريسرمایهخدماتمرکزبهوتهیه)اتاقگذاريسرمایهکمیسیون(خصوصیبخشوگذاريسرمایه

همچنین تامین هزینه هاي ارائه طرحهاي قابل قبول بـه لحـاظ توجیـه فنـی، اقتصـادي، مـالی بـا        ،ارائه نمایند سرمایه گذاران
استفاده از ظرفیت هاي بخش دولتی و خصوصی مورد تاکید قـرار گرفـت و مقـرر شـد موضـوع تلفیـق کمـک هـاي دولتـی و          

و حمایت از سرمایه گذاري استانداري و کمیسیون سـرمایه گـذاري اتـاق، موضـوع     خصوصی با هدایت و هماهنگی دفتر جذب
.پیگیري و ضمن انجام مطالعات الزم به مرکز خدمات سرمایه گذاري ارائه گردد
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:یخارجيگذارهیحداقل مبلغ سرما–2
حدودخارجیگذاريسرمایهقانونيهامشوقازبراي برخورداريگذاريسرمایهمیزانبا عنایت به اینکه طبق رویه ها حداقل

حسـاب آمـده و مطـابق اظهـار نظـر      بـه خـارجی خردگذاریهايسرمایهجذبموانعازیکیموضوعاینواستدالرهزار300
ارقـام خـارجی گـذاري سرمایهقالبدرمایلندگذارانسرمایهخانوادهجملهازمتعدديافرادموجودشرایطدرسرمایه گذاران 

هـاي مشـوق ازبرخـورداري جهـت گذاريسرمایهحداقلعنوانبهمبلغیقانوندرطرفیاز.نمایند و گذاريسرمایهکمتري
بـه توجـه بـا کمتـري ارقـام توانـد مـی پروژهاهمیتوماهیتونوعبر اساسبلکهاستنگردیدهتعیینخارجیگذاريسرمایه

لذا مقـرر گردیـد   .گیري استتصمیممبنايکهداردوجودهاییدستورالعملارتباطایندرکهنمودتعیینپروژههرویژگیهاي
گـذاریهاي سـرمایه افـزایش وخـارجی خردهايگذاريسرمایهجذبمنظوربههمجوارکشورهايباپذیريرقابتراستايدر

اشارهقانونمتندروباشدمیهارویهاساسبرکه(گذاريسرمایههايمشوقازبرخورداريجدید، حداقل سرمایه گذاري براي
مـورد طرحهـا و انتقـال تکنولـوژي   اشـتغال ایجـاد وهاي طرحویژگیبهتوجهباخاصشرایطدرونبودهآورالزام)استنشده

گیرندقرارمصوبوپذیرش
نمایندگان دستگاهها در مرکز خدمات سرمایه گذاري-3

نظر به اینکه برخی سرمایه گذاران معتقدند نمایندگان دستگاههاي حاضر در مرکز خدمات سرمایه گذاري استان بیشـتر نقـش   
مشاوره اي داشته تا اجرایی و بسیاري از امور مربوط به دستگاه خود را نمی توانند انجام دهند و باعنایـت بـه توضـیحات مـدیر     

بر اینکه در حال حاضر بسیاري از موارد همچون صدور، تمدید و تجدید پروانـه کـار،   مرکز خدمات سرمایه گذاري استان مبنی
در مرکز .... صدور جواز تاسیس و معرفی به شرکت شهرکهاي صنعتی، تشکیل پرونده و اقدامات اولیه دریافت کارت بازرگانی و 

می تواند مجوز الزم را صادر نماید به این دلیل کـه  انجام شده، این در حالی است که در برخی موارد تنها یک نماینده دستگاه ن
دارد، لـذا  ... بعضاً صدور مجوز نیاز به تایید کمیته و کارگروه تخصصی همچون کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسـازي و  

هیـ کلننـدگا یگـردد نما یمـ شـنهاد یپخـارجی گـذاران هیئه خـدمات مطلـوب تـر بـه سـرما     ادر ارشتریبيبا هدف  اثر گذار
يگـذار هیپروانـه کـار در مرکـز خـدمات سـرما     وگذاران و اقامـت هیدر صدور مجوز سرمار مؤثيو نهادهاییاجرايدستگاهها

گـذار  هیمرتبط با دستگاه در همان محل انجام شود و سـرما ییاجراو اقدمات رشیپذيندهاآیفرهیو کلافتهیار قراستیخارج
، بـه نحـوي کـه از شـروع و     جهت انجام امور نباشـد یانقالب اسالميو نهادهاییاجرايدستگاههابه ه جعمرامندازینیخارج

.پذیرش درخواست تا صدور مجوز یا تاییدیه اقدامات در مرکز انجام شود
اقامتمدت زمان پروانه کار با دیانطباق مدت تمد-4

سـاله  1ساله و مدت زمـان پروانـه کـار نیـز     1گذاران خارجی نظر به اینکه طی سالیان گذشته مدت زمان اقامت براي سرمایه 
سال افزایش یافت، این در حالی است که مدت زمان پروانه کـار  3صادر می شد ولی پس از گذشت زمان، مدت زمان اقامت به 

انطبـاق مـدت   شـد  ساله باقی ماند و از این نظر مشکالتی براي سرمایه گذاران خارجی ایجاد می شود، لذا پیشنهاد1همچنان 
.مدت اقامت و پروانه کار  وجود نداشته باشدنیبینظر اختالفنیو از اافتهیادامهپروانه کار با اقامت کماکان دیتمد

موضوع ارائه خدمات بانکی -5
نظر به اینکه تغییرات ارزي و تداوم تحریمها طی ماههاي گذشته مشکالتی را جهت ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران خـارجی در    

از افغانستان به سوئیفتشبکهقیاز طریموضوع عدم ارائه خدمات بانککشور و همچنین نقل و انقال ارز ایجاد کرده است، لذا 
انتقـال ارز  مرجـع معتبر بـه عنـوان  ی هايصرافمعرفیوییشناساقیرطالت انتقال ارز از به افغانستان و مشکرانیو از ارانیا
و همچنین موضوع ثبت سرمایه سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بـازار  و افغانستانرانیدو کشور انیب

.گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرو سازمان اقتصاد و دارایی ياستانداريگذارهیسرماو حمایت ازدفتر جذبيریگیبا پآزاد

.دارديجارنینامه و قواننییاصالح آایو يمرکزياز دستگاههایبه اخذ مجوز ملّازیکه نيموارد: ب

بـات یب ترتچـارچو در يگـذار هیدارد سـرما یاعـالم مـ  تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجیقانون3در بند ب ماده –1
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پیشـنهاد  .شودیمجادیا) نیمشارکت مد(و) متقابل عیب(، )يو واگذاري، بهره بردارساختيانواع روش ها(شامليقرارداد
و ترتیبـات اجـرا و نظـارت بـراي ایـن      شوداضافه، بورس و اوراق بهادار در متن قانون هیدر بازار سرمايگذارهیسرمامی شود

.مورد در آیین نامه اجرایی تعبیه گردد
یینامه اجرانآیی4مادهببند–2

از نظـر  یتیو محـدود بودهریامکان پذیبخش خصوصتیفعاليمجاز برايهانهیزمهیدر کليگذارهیسرمامقرر شده است 
.وجود نداردیخارجيگذارهیدرصد مشارکت  سرما

گردد تا اصـالحات  یمشنهادیپیخارجيگذارهیسرمايبا قانون مشوق هايو مقررات جارنیاز قوانیبرخرتیتوجه به مغابا
.ردیصورت پذریز
مهیبيشرکتهاسیتاسقانون 35ماده -
کشوریو بانکیقانون پول32ماده ) د ( بند -
هایو نظارت بر صرافتیفعالییدستورالعمل اجرا-
و اداره داروخانه هاسینامه تاسنییآ-
یینامه اجرانآیی15ماده–3

.داردیخارجيگذارهیاز سرماتیو حماقیقانون تشو15به استان و اصالح ماده یار ملّتیاخضیتفويتقاضا
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون5ماده –4
در یـی ز گراکـ از  تمريریو بـه منظـور جلـوگ   یخـارج يگـذار هیسرماانیمتقاضيحجم تقاضابهگردد با توجه یمشنهادیپ

5گـذاران موضـوع  مـاده    هیسـرما يدرخواست هاهیهر استان کليهاتیها و ظرفتیلووو بر اساس ايگذارهیسازمان سرما
.شودضیبه استانها تفوهیو خروج سرمايری، ورود، بکارگرشیاز جمله پذیگذاران خارجهیماراز ستیو حماقیتشوقانون 

یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون6ماده–5
.گرددضیوفبه استانها تعیناًیخارجيگذارهیسرمااتیهاراتیاختهیکل

اجرایینامهنآیی35ماده–6
نامهنییآ35ماده اریاختضیپس از تفويشنهادینامه پنییآیاصالحمتن
يگـذار هیمراکـز سـرما  یمعرفـ اگذار بودن بـ هیبر سرمایالزم مبنطیپس از احراز داشتن شرایگذاران خارجهسرمای–الف

و مـدت اقامـت از   يگذارهیبا توجه به حجم سرمایمهاجرت و گذرنامه استان ها پروانه اقامت با اعتبار پلکانسیاستان ها به پل
.نموددخواهنافتیسال تا اقامت دائم درکی

دسته ار افراد متناسـب بـا   نیاياستان ها موظفند متعاقب صدور پروانه اقامت برااجتماعیرفاهوکار،تعاونکلادارات–ب
.ندیپروانه کار صادر نما،مدت زمان اقامت

و مراکـز  یـی اجرايتوانند با مراجعه به دسـتگاهها یميگذارهینامه مرکز خدمات سرمایبا معرفیگذاران خارجهسرمای–ج
.نمایندافتیو صادرکنندگان مجوز در استان ها پروانه کسب دریو انتظامینظام

، اعطاء اقامت یرانیاتیالزم  تابعطیتوان به اعطاء اقامت بلند مدت و در صورت داشتن شرایقابل ارائه مياز جمله مشوق ها
و متناسـب کـردن   ... ، پروانه کار ، پروانه کسب و نامهیگواهلیاز قبگریخدمات دیو هماهنگيگذارهیماسرزانیبه تناسب م

.اشاره نمودیخارجیقیکسب به نام اشخاص حقپروانهزمان اعتبار اقامت ، صدور 

.منتشر خواهد شدییتوسط وزارت امور اقتصاد و دارایاصالحشنهاداتیدستورالعمل بند الف پ

یینامه اجرانآیی4ماده–7
پلکانی شدن خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران با توجه به میزان سـرمایه گـذاري، اهمیـت پـروژه، اثـر گـذاري در اسـتان و        
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.اقتصاد، نوع فناوري و یکسان سازي خدمات ارائه شده به بخش داخلی و خارجی پیشنهاد می گردد
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون12ماده–8

ارز بـا  لیبوده و با تبديادیزيهاتیبه کشور دچار مشکالت و ممنوعهیگذاران در ورود سرماهیاز سرماياریبسنکهینظر به ا
ایاصالح گردد که نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود ينامه به نحونیگردد آئیمشنهادیلذا پ. گردندیمذکور متضرر مطیشرا

بـه  اریصورت اختنیاریکشور باشد در غیدر شبکه رسمجیبودن ارز همان نرخ رایتک نرختدر صوریخارجهیخروج سرما
بانـک هـا و ثبـت    یو صـراف یبانکستمیسقیگذاران عالوه بر ورود ارز از طرهیکه سرمايشود به نحویگذار واگذار مهیسرما
آن، یپوششـ ریو ثبت غيمجوز از بانک مرکزيدارايهایصرافقیورود تحت پوشش قانون ، بتوانند با ورود ارز از طرهیسرما
در هنگـام خـروج   رانیـ ایاسالميجمهوريصورت بانک مرکزنیدر اعتایمدت بهره مند گردند، طبیاقامت طوالنییایاز مزا
.نخواهد داشتازیرد نارز مونیبر تاُمیمبنيتعهدچگونهیههیسرما

و حمایـت از دفتـر جـذب  يریـ گیبـا پ موضوع ثبت سرمایه سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بـازار آزاد 
یصـراف يموضـوع راه انـداز  نیهمچنـ .گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرو سازمان اقتصاد و دارایی ياستانداريگذارهیسرما

.ردیقرار گيریگیپدمورزینرانیدر ایخارجيها
یخارجيگذارهیسرمایرسميارزکارگجادای–9

قانون اساسی می توان با واگذاري امور تصدي گري مربوط به سرمایه گـذاري خـارجی   44در راستاي دستیابی به اهداف اصل 
ضـمن نیـل بـه اهـداف ذیـل      به بخش خصوصی صاحب صالحیت و توانمند و ایجاد کارگزاري رسمی سرمایه گـذاري خـارجی   

جایگاه حاکمیتی سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي فنی و اقتصادي ایران و به تبع آن مراکز خـدمات دسـتاوردهاي سـرمایه    
.گذاري استانی را ارتقاء بخشید

 ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به سرمایه گذاري خارجی
هاي سرمایه گذاران خارجیپیگیري اثربخشی مراحل اداري و اجرایی درخواست
فرصت یابی و معرفی مناسب و تخصصی پروژه هاي قابل سرمایه گذاري به سرمایه گذاران
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مصوبات

استانی

و 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«با توجه به مباحث مطرح شده در  رابطه با اجراي  قسمت دوم بند -
فعاالن اقتصادي که در قالب و نظر به اینکه 98با عنایت به تداوم این بند در الیحه بودجه  سال 

شرکتهاي  گروه فعالیت می کنند بر اساس سیاستهاي داخلی گروه  اقدام به انتقال سود و بخشی از بهاي 
ثار مالیاتی به منابع مرکز و آمدمی نمایند لذا به جهت انتقال درآفروش عمال به شرکتهاي واقع در مرکز 

ن به ویژه در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به بخش منتقل شده و در اجراي  قسمت دوم آ
، مربوط به احکام مالیاتی که به صراحت محل اخذ مالیات و 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«بند 

شورا با در نظر .آن ها تعیین شده است) لیتفعا( زوده واحدهاي تولیدي محل استقرارعوارض ارزش اف
و جناب آقاي دکتر گرفتن جمیع جهات مقرر نمود استانداري محترم و  اداره کل امور مالیاتی استان

از طریق، ) با عنایت به اعالم آمادگی ایشان(احسان قاضی زاده نماینده محترم مجلس شوراي اسالمی
ضمن فراهم نمودن د  تانسازمان امور مالیاتی کشور پیگیري نمایو وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی

و مالیات پردازي بنگاههاي اقتصادي در محل 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«زمینه اجراي کامل بند 
مدهاي انتقالی مربوط به این واحدها به خارج استان در پایان هر ماه از آن بخش از درآ؛)فعالیت(استقرار

ازمان امور مالیاتی به استان خراسان رضوي تخصیص و در سهمیه وصولی اعمال گردد و طریق س
فشار مضاعف از مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود  و هاهمچنین در مورد عوارض متعلق به شهرداري 

.براي جبران سهم مالیاتی استان بر سایر واحدها جلوگیري شود
در و با عنایت به اینکه ي و اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی در راستاي خروج بانکها از بنگاه دار-

بدالیل مختلف از جمله در تملک  بانکها قرار دارد که واحد تولیدي 113ان رضوي حدود استان خراس
تاکنون نتوانسته است واگذار یا تعیین تکلیف شود و در این خصوص از قانون تامین اجتماعی 37ماده 

پیگیري هایی صورت گرفته ،ی براي شفاف سازيعو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماطریق دستگاه قضایی
قانون تامین 37شورا جهت رفع مشکالت ناشی از شرایط ماده لذا ولی منتج به نتیجه نگردیده است 
:اجتماعی به اتفاق آرا مقرر می دارد

واحدهاي غیرفعال که به دلیل عدم آخرین وضعیت گزارشی ازي استانکمیسیون هماهنگی بانکها)الف
شامل مشخصات هیات مدیره قبلی، میزان (بدهی توسط بانک ها تملک شده اندبازپرداخت تسهیالت و

سرمایه گذاري، نوع فعالیت و دستگاه مجوز دهنده فعالیت، تعداد نیروي کار قبل از تملک و در حال 
اموراقتصادي استانداري خراسان هماهنگیدفتر به تهیه ورا ) حاضر، میزان بدهی به بانک، محل استقرار

فعاالن اقتصادي متقاضی خرید شناسایی با هدفاطالعات ،این انتشار به منظور دبیرخانه شوراو رضوي
در جلسات آتی شوراي گفت و جهت  طرح و  تصمیم گیري شرایط مورد نظر آنها  احصاء و این واحدها 

.ارائه نمایدگو 

در ارتباط با استعالم معاون محترم قضایی دادگستري استان خراسان رضوي در امور اجتماعی و )ب
قانون ) 37(پیشگیري از جرم از اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اخذ مفاصا حساب ماده 

یالت تامین اجتماعی نسبت به قرار دادهاي واگذاري شرکت شهرکهاي صنعتی که بانک جایگزین تسه
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مصوبات

استانی

و 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«با توجه به مباحث مطرح شده در  رابطه با اجراي  قسمت دوم بند -
فعاالن اقتصادي که در قالب و نظر به اینکه 98با عنایت به تداوم این بند در الیحه بودجه  سال 

شرکتهاي  گروه فعالیت می کنند بر اساس سیاستهاي داخلی گروه  اقدام به انتقال سود و بخشی از بهاي 
ثار مالیاتی به منابع مرکز و آمدمی نمایند لذا به جهت انتقال درآفروش عمال به شرکتهاي واقع در مرکز 

ن به ویژه در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به بخش منتقل شده و در اجراي  قسمت دوم آ
، مربوط به احکام مالیاتی که به صراحت محل اخذ مالیات و 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«بند 

شورا با در نظر .آن ها تعیین شده است) لیتفعا( زوده واحدهاي تولیدي محل استقرارعوارض ارزش اف
و جناب آقاي دکتر گرفتن جمیع جهات مقرر نمود استانداري محترم و  اداره کل امور مالیاتی استان

از طریق، ) با عنایت به اعالم آمادگی ایشان(احسان قاضی زاده نماینده محترم مجلس شوراي اسالمی
ضمن فراهم نمودن د  تانسازمان امور مالیاتی کشور پیگیري نمایو وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی

و مالیات پردازي بنگاههاي اقتصادي در محل 97قانون بودجه سال 6تبصره » ه«زمینه اجراي کامل بند 
مدهاي انتقالی مربوط به این واحدها به خارج استان در پایان هر ماه از آن بخش از درآ؛)فعالیت(استقرار

ازمان امور مالیاتی به استان خراسان رضوي تخصیص و در سهمیه وصولی اعمال گردد و طریق س
فشار مضاعف از مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود  و هاهمچنین در مورد عوارض متعلق به شهرداري 

.براي جبران سهم مالیاتی استان بر سایر واحدها جلوگیري شود
در و با عنایت به اینکه ي و اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی در راستاي خروج بانکها از بنگاه دار-

بدالیل مختلف از جمله در تملک  بانکها قرار دارد که واحد تولیدي 113ان رضوي حدود استان خراس
تاکنون نتوانسته است واگذار یا تعیین تکلیف شود و در این خصوص از قانون تامین اجتماعی 37ماده 

پیگیري هایی صورت گرفته ،ی براي شفاف سازيعو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماطریق دستگاه قضایی
قانون تامین 37شورا جهت رفع مشکالت ناشی از شرایط ماده لذا ولی منتج به نتیجه نگردیده است 
:اجتماعی به اتفاق آرا مقرر می دارد

واحدهاي غیرفعال که به دلیل عدم آخرین وضعیت گزارشی ازي استانکمیسیون هماهنگی بانکها)الف
شامل مشخصات هیات مدیره قبلی، میزان (بدهی توسط بانک ها تملک شده اندبازپرداخت تسهیالت و

سرمایه گذاري، نوع فعالیت و دستگاه مجوز دهنده فعالیت، تعداد نیروي کار قبل از تملک و در حال 
اموراقتصادي استانداري خراسان هماهنگیدفتر به تهیه ورا ) حاضر، میزان بدهی به بانک، محل استقرار

فعاالن اقتصادي متقاضی خرید شناسایی با هدفاطالعات ،این انتشار به منظور دبیرخانه شوراو رضوي
در جلسات آتی شوراي گفت و جهت  طرح و  تصمیم گیري شرایط مورد نظر آنها  احصاء و این واحدها 

.ارائه نمایدگو 

در ارتباط با استعالم معاون محترم قضایی دادگستري استان خراسان رضوي در امور اجتماعی و )ب
قانون ) 37(پیشگیري از جرم از اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اخذ مفاصا حساب ماده 

یالت تامین اجتماعی نسبت به قرار دادهاي واگذاري شرکت شهرکهاي صنعتی که بانک جایگزین تسه
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پیگیري نمایند  تا در وصول استانداري محترم و دادگستري محترم استان گیرنده می شود مقرر گردید 
.پاسخ تسریع شده  و سپس اقدامات بعدي صورت پذیرد

در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال دهنده توافقی انجام داده که به هنگام واگذاري و بهره برداري )ج
ت مطالبات تامین اجتماعی با راه اندازي واحد و بهره برداري به صورت اقساط و توافقی واحد امکان پرداخ

انجام شده پیگیریهاي الزم از مرکز جهت اعمالتامین اجتماعی پیرامون توافقاداره کلصورت گیرد 
.بعمل آوردرا مساعدتهاي الزم 

ضاي اخذ صورت هاي مالی از اداره کل در مواقعی که بنگاه اقتصادي راسا  به صورت مکتوب تقا) د
ان جهت ارائه به تامین اجتماعی نماید اداره کل مالیاتی  در این خصوص مساعدتهاي الزم مالیاتی است
.بعمل آورد

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار ) ه
دارند، به میزانی که وفق مصوبات جلسه چهل و چهارم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

لب جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک بانک ها در قا(بانکها در فرآیند واگذاري ها تسهیل نموده اند 
به  سنوات %) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود 

) نه بر مبناي قیمت تمام شده( درصد به قیمت کارشناسی روز 10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10
یل در واگذاري این جهت تسهبا اخذ مجوزهاي الزم از مرکز نیزتامین اجتماعیاداره کل) تغییر نمود

.واحدها به همین نسبت مساعدت نماید

28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-
یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو

دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف
تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص

به شرح زیر مورد تصویب شوراي گفت و گوي یدرون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرف
.استان قرار گرفت

گـذاران  هیبه سرمامعرفیجهتيگذارهیشده و آماده سرمایکارشناسيطرحها و پروژه هافقدان –1
یخارج

سرمایهآمادهوشدهکارشناسیهايپروژهوطرحهافقداننظر به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی، 
فـراهم هـدف پیشنهاد شده بود تا بـا ی می باشد و با عنایت به اینکه خارجگذارانسرمایهبهمعرفیجهتگذاري
موثرگذاريسرمایهطرحهايارائهامکانوگذاريسرمایهسنجینیازوخارجیگذاريسرمایهجذبزمینهنمودن

کننـده صادروکشاورزيومعدنوصنعتبخشدرموثراجراییدستگاهدومالی،واقتصاديفنی،توجیهدارايو
مرکزاجرایی،کارشناسی دستگاههايهايظرفیتازاستفادهبارامزیتدارايطرح10حداقلیکهرفعالیتمجوز

معرفـی برايگذاريسرمایهخدماتمرکزبهوتهیه)اتاقگذاريسرمایهکمیسیون(خصوصیبخشوگذاريسرمایهخدمات
در خصوص ضرورت وجود طرحهایی عالوه بر دستگاههاي صنعت، معـدن و  لذا . ارائه گرددسرمایه گذارانبهطرحها

تجارت و جهاد کشاورزي نظیر گردشگري و اظهارنظر دیگر اعضاي حاضر در جلسه بـه اتفـاق آرا،  نظـر اعضـا بـر      
ضرورت وجود طرحهاي سرمایه گذاري مشخص و آماده براي سرمایه گذاران خارجی تاکید شد و مقرر گردید کـه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

پیگیري نمایند  تا در وصول استانداري محترم و دادگستري محترم استان گیرنده می شود مقرر گردید 
.پاسخ تسریع شده  و سپس اقدامات بعدي صورت پذیرد

در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال دهنده توافقی انجام داده که به هنگام واگذاري و بهره برداري )ج
ت مطالبات تامین اجتماعی با راه اندازي واحد و بهره برداري به صورت اقساط و توافقی واحد امکان پرداخ

انجام شده پیگیریهاي الزم از مرکز جهت اعمالتامین اجتماعی پیرامون توافقاداره کلصورت گیرد 
.بعمل آوردرا مساعدتهاي الزم 

ضاي اخذ صورت هاي مالی از اداره کل در مواقعی که بنگاه اقتصادي راسا  به صورت مکتوب تقا) د
ان جهت ارائه به تامین اجتماعی نماید اداره کل مالیاتی  در این خصوص مساعدتهاي الزم مالیاتی است
.بعمل آورد

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار ) ه
دارند، به میزانی که وفق مصوبات جلسه چهل و چهارم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

لب جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک بانک ها در قا(بانکها در فرآیند واگذاري ها تسهیل نموده اند 
به  سنوات %) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود 

) نه بر مبناي قیمت تمام شده( درصد به قیمت کارشناسی روز 10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10
یل در واگذاري این جهت تسهبا اخذ مجوزهاي الزم از مرکز نیزتامین اجتماعیاداره کل) تغییر نمود

.واحدها به همین نسبت مساعدت نماید

28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-
یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو

دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف
تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص

به شرح زیر مورد تصویب شوراي گفت و گوي یدرون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرف
.استان قرار گرفت

گـذاران  هیبه سرمامعرفیجهتيگذارهیشده و آماده سرمایکارشناسيطرحها و پروژه هافقدان –1
یخارج

سرمایهآمادهوشدهکارشناسیهايپروژهوطرحهافقداننظر به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی، 
فـراهم هـدف پیشنهاد شده بود تا بـا ی می باشد و با عنایت به اینکه خارجگذارانسرمایهبهمعرفیجهتگذاري
موثرگذاريسرمایهطرحهايارائهامکانوگذاريسرمایهسنجینیازوخارجیگذاريسرمایهجذبزمینهنمودن

کننـده صادروکشاورزيومعدنوصنعتبخشدرموثراجراییدستگاهدومالی،واقتصاديفنی،توجیهدارايو
مرکزاجرایی،کارشناسی دستگاههايهايظرفیتازاستفادهبارامزیتدارايطرح10حداقلیکهرفعالیتمجوز

معرفـی برايگذاريسرمایهخدماتمرکزبهوتهیه)اتاقگذاريسرمایهکمیسیون(خصوصیبخشوگذاريسرمایهخدمات
در خصوص ضرورت وجود طرحهایی عالوه بر دستگاههاي صنعت، معـدن و  لذا . ارائه گرددسرمایه گذارانبهطرحها

تجارت و جهاد کشاورزي نظیر گردشگري و اظهارنظر دیگر اعضاي حاضر در جلسه بـه اتفـاق آرا،  نظـر اعضـا بـر      
ضرورت وجود طرحهاي سرمایه گذاري مشخص و آماده براي سرمایه گذاران خارجی تاکید شد و مقرر گردید کـه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

پیگیري نمایند  تا در وصول استانداري محترم و دادگستري محترم استان گیرنده می شود مقرر گردید 
.پاسخ تسریع شده  و سپس اقدامات بعدي صورت پذیرد

در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال دهنده توافقی انجام داده که به هنگام واگذاري و بهره برداري )ج
ت مطالبات تامین اجتماعی با راه اندازي واحد و بهره برداري به صورت اقساط و توافقی واحد امکان پرداخ

انجام شده پیگیریهاي الزم از مرکز جهت اعمالتامین اجتماعی پیرامون توافقاداره کلصورت گیرد 
.بعمل آوردرا مساعدتهاي الزم 

ضاي اخذ صورت هاي مالی از اداره کل در مواقعی که بنگاه اقتصادي راسا  به صورت مکتوب تقا) د
ان جهت ارائه به تامین اجتماعی نماید اداره کل مالیاتی  در این خصوص مساعدتهاي الزم مالیاتی است
.بعمل آورد

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار ) ه
دارند، به میزانی که وفق مصوبات جلسه چهل و چهارم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

لب جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک بانک ها در قا(بانکها در فرآیند واگذاري ها تسهیل نموده اند 
به  سنوات %) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود 

) نه بر مبناي قیمت تمام شده( درصد به قیمت کارشناسی روز 10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10
یل در واگذاري این جهت تسهبا اخذ مجوزهاي الزم از مرکز نیزتامین اجتماعیاداره کل) تغییر نمود

.واحدها به همین نسبت مساعدت نماید

28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-
یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو

دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف
تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص

به شرح زیر مورد تصویب شوراي گفت و گوي یدرون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرف
.استان قرار گرفت

گـذاران  هیبه سرمامعرفیجهتيگذارهیشده و آماده سرمایکارشناسيطرحها و پروژه هافقدان –1
یخارج

سرمایهآمادهوشدهکارشناسیهايپروژهوطرحهافقداننظر به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی، 
فـراهم هـدف پیشنهاد شده بود تا بـا ی می باشد و با عنایت به اینکه خارجگذارانسرمایهبهمعرفیجهتگذاري
موثرگذاريسرمایهطرحهايارائهامکانوگذاريسرمایهسنجینیازوخارجیگذاريسرمایهجذبزمینهنمودن

کننـده صادروکشاورزيومعدنوصنعتبخشدرموثراجراییدستگاهدومالی،واقتصاديفنی،توجیهدارايو
مرکزاجرایی،کارشناسی دستگاههايهايظرفیتازاستفادهبارامزیتدارايطرح10حداقلیکهرفعالیتمجوز

معرفـی برايگذاريسرمایهخدماتمرکزبهوتهیه)اتاقگذاريسرمایهکمیسیون(خصوصیبخشوگذاريسرمایهخدمات
در خصوص ضرورت وجود طرحهایی عالوه بر دستگاههاي صنعت، معـدن و  لذا . ارائه گرددسرمایه گذارانبهطرحها

تجارت و جهاد کشاورزي نظیر گردشگري و اظهارنظر دیگر اعضاي حاضر در جلسه بـه اتفـاق آرا،  نظـر اعضـا بـر      
ضرورت وجود طرحهاي سرمایه گذاري مشخص و آماده براي سرمایه گذاران خارجی تاکید شد و مقرر گردید کـه  
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ر دستگاههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي، دستگاهها و سازمانهایی کـه صـادر کننـده مجـوز     عالوه ب
کارشناسـی  هـاي ظرفیـت ازاسـتفاده هستند و اثر گذاري در حوزه سرمایه گذاران خارجی دارند نیز طرحهایی را بـا 

خـدمات مرکزبهوتهیه)اتاقگذاريسرمایهکمیسیون(خصوصیبخشوگذاريسرمایهخدماتمرکزاجرایی،دستگاههاي
ارائه نمایند و سرمایه گذارانبهطرحهامعرفیبرايگذاريسرمایه

همچنین تامین هزینه هاي ارائه طرحهاي قابل قبول به لحاظ توجیه فنی، اقتصادي، مالی بـا اسـتفاده از ظرفیـت    
تلفیق کمک هاي دولتـی و خصوصـی بـا    هاي بخش دولتی و خصوصی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع 

هدایت و هماهنگی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري و کمیسیون سرمایه گـذاري اتـاق، موضـوع    
.پیگیري و ضمن انجام مطالعات الزم به مرکز خدمات سرمایه گذاري ارائه گردد

:یخارجيگذارهیحداقل مبلغ سرما–2
خارجیگذاريسرمایهقانونهايمشوقازبراي برخورداريگذاريسرمایهمیزانه ها حداقلبا عنایت به اینکه طبق روی

حساب آمده و مطابق اظهـار  بهخارجیخردگذاریهايسرمایهجذبموانعازیکیموضوعاینواستدالرهزار300حدود
خارجیگذاريسرمایهقالبدرمایلندگذارانسرمایهخانوادهجملهازمتعدديافرادموجودشرایطدرنظر سرمایه گذاران 

مشـوق ازبرخـورداري جهتگذاريسرمایهحداقلعنوانبهمبلغیقانوندرطرفیاز.نمایند و گذاريسرمایهکمتريارقام
بـه توجهباکمتريارقامتواندمیپروژهاهمیتوماهیتونوعبر اساسبلکهاستنگردیدهتعیینخارجیگذاريسرمایههاي

لـذا مقـرر   .گیـري اسـت  تصـمیم مبنايکهداردوجودهاییدستورالعملارتباطایندرکهنمودتعیینپروژههرویژگیهاي
سـرمایه افـزایش وخـارجی خـرد هايگذاريسرمایهجذبمنظوربههمجوارکشورهايباپذیريرقابتراستايگردید در
دروباشـد میهارویهاساسبرکه(گذاريسرمایههايمشوقازبرخورداريگذاري برايجدید، حداقل سرمایه گذاریهاي

طرحهـا و انتقـال   اشـتغال ایجـاد وهاي طرحویژگیبهتوجهباخاصشرایطدرونبودهآورالزام)استنشدهاشارهقانونمتن
گیرندقرارمصوبوپذیرشموردتکنولوژي

خدمات سرمایه گذارينمایندگان دستگاهها در مرکز-3
نظر به اینکه برخی سرمایه گذاران معتقدند نمایندگان دستگاههاي حاضر در مرکز خدمات سرمایه گذاري اسـتان  
بیشتر نقش مشاوره اي داشته تا اجرایی و بسیاري از امور مربوط به دستگاه خـود را نمـی تواننـد انجـام دهنـد و      

ایه گذاري استان مبنی بر اینکـه در حـال حاضـر بسـیاري از مـوارد      باعنایت به توضیحات مدیر مرکز خدمات سرم
همچون صدور، تمدید و تجدید پروانه کار، صدور جواز تاسیس و معرفی به شـرکت شـهرکهاي صـنعتی، تشـکیل     

در مرکز انجام شده، این در حالی است که در برخی موارد تنها.... پرونده و اقدامات اولیه دریافت کارت بازرگانی و 
یک نماینده دستگاه نمی تواند مجوز الزم را صادر نماید به این دلیل که بعضاً صدور مجوز نیاز به تاییـد کمیتـه و   

شـتر یبيبا هدف  اثر گـذار دارد، لذا ... کارگروه تخصصی همچون کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازي و 
و یـی اجرايدسـتگاهها هیـ کلندگانیگردد نمایمشنهادیپخارجیگذارانهیئه خدمات مطلوب تر به سرماادر ار

ار قراستیخارجيگذارهیپروانه کار در مرکز خدمات سرماوگذاران و اقامتهیدر صدور مجوز سرمار مؤثينهادها
گـذار  هیمرتبط با دستگاه در همـان محـل انجـام شـود و سـرما     ییاجراو اقدمات رشیپذيندهاآیفرهیو کلافتهی

، به نحوي که از جهت انجام امور نباشدیانقالب اسالميو نهادهاییاجرايدستگاههابه ه جعمرامندزاینیخارج
.شروع و پذیرش درخواست تا صدور مجوز یا تاییدیه اقدامات در مرکز انجام شود

اقامتمدت زمان پروانه کار با دیانطباق مدت تمد-4
ساله و مدت زمان پروانه کار نیز 1نظر به اینکه طی سالیان گذشته مدت زمان اقامت براي سرمایه گذاران خارجی 

سال افزایش یافت، این در حالی اسـت کـه   3ساله صادر می شد ولی پس از گذشت زمان، مدت زمان اقامت به 1
کالتی براي سرمایه گـذاران خـارجی ایجـاد مـی     ساله باقی ماند و از این نظر مش1مدت زمان پروانه کار همچنان 

مـدت  نیبینظر اختالفنیو از اافتهیادامهپروانه کار با اقامت کماکان دیانطباق مدت تمدشود، لذا پیشنهاد شد 
.اقامت و پروانه کار  وجود نداشته باشد

موضوع ارائه خدمات بانکی -5
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خارجیگذاريسرمایهقالبدرمایلندگذارانسرمایهخانوادهجملهازمتعدديافرادموجودشرایطدرنظر سرمایه گذاران 

مشـوق ازبرخـورداري جهتگذاريسرمایهحداقلعنوانبهمبلغیقانوندرطرفیاز.نمایند و گذاريسرمایهکمتريارقام
بـه توجهباکمتريارقامتواندمیپروژهاهمیتوماهیتونوعبر اساسبلکهاستنگردیدهتعیینخارجیگذاريسرمایههاي

لـذا مقـرر   .گیـري اسـت  تصـمیم مبنايکهداردوجودهاییدستورالعملارتباطایندرکهنمودتعیینپروژههرویژگیهاي
سـرمایه افـزایش وخـارجی خـرد هايگذاريسرمایهجذبمنظوربههمجوارکشورهايباپذیريرقابتراستايگردید در
دروباشـد میهارویهاساسبرکه(گذاريسرمایههايمشوقازبرخورداريگذاري برايجدید، حداقل سرمایه گذاریهاي

طرحهـا و انتقـال   اشـتغال ایجـاد وهاي طرحویژگیبهتوجهباخاصشرایطدرونبودهآورالزام)استنشدهاشارهقانونمتن
گیرندقرارمصوبوپذیرشموردتکنولوژي

خدمات سرمایه گذارينمایندگان دستگاهها در مرکز-3
نظر به اینکه برخی سرمایه گذاران معتقدند نمایندگان دستگاههاي حاضر در مرکز خدمات سرمایه گذاري اسـتان  
بیشتر نقش مشاوره اي داشته تا اجرایی و بسیاري از امور مربوط به دستگاه خـود را نمـی تواننـد انجـام دهنـد و      

ایه گذاري استان مبنی بر اینکـه در حـال حاضـر بسـیاري از مـوارد      باعنایت به توضیحات مدیر مرکز خدمات سرم
همچون صدور، تمدید و تجدید پروانه کار، صدور جواز تاسیس و معرفی به شـرکت شـهرکهاي صـنعتی، تشـکیل     

در مرکز انجام شده، این در حالی است که در برخی موارد تنها.... پرونده و اقدامات اولیه دریافت کارت بازرگانی و 
یک نماینده دستگاه نمی تواند مجوز الزم را صادر نماید به این دلیل که بعضاً صدور مجوز نیاز به تاییـد کمیتـه و   

شـتر یبيبا هدف  اثر گـذار دارد، لذا ... کارگروه تخصصی همچون کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازي و 
و یـی اجرايدسـتگاهها هیـ کلندگانیگردد نمایمشنهادیپخارجیگذارانهیئه خدمات مطلوب تر به سرماادر ار

ار قراستیخارجيگذارهیپروانه کار در مرکز خدمات سرماوگذاران و اقامتهیدر صدور مجوز سرمار مؤثينهادها
گـذار  هیمرتبط با دستگاه در همـان محـل انجـام شـود و سـرما     ییاجراو اقدمات رشیپذيندهاآیفرهیو کلافتهی

، به نحوي که از جهت انجام امور نباشدیانقالب اسالميو نهادهاییاجرايدستگاههابه ه جعمرامندزاینیخارج
.شروع و پذیرش درخواست تا صدور مجوز یا تاییدیه اقدامات در مرکز انجام شود

اقامتمدت زمان پروانه کار با دیانطباق مدت تمد-4
ساله و مدت زمان پروانه کار نیز 1نظر به اینکه طی سالیان گذشته مدت زمان اقامت براي سرمایه گذاران خارجی 

سال افزایش یافت، این در حالی اسـت کـه   3ساله صادر می شد ولی پس از گذشت زمان، مدت زمان اقامت به 1
کالتی براي سرمایه گـذاران خـارجی ایجـاد مـی     ساله باقی ماند و از این نظر مش1مدت زمان پروانه کار همچنان 

مـدت  نیبینظر اختالفنیو از اافتهیادامهپروانه کار با اقامت کماکان دیانطباق مدت تمدشود، لذا پیشنهاد شد 
.اقامت و پروانه کار  وجود نداشته باشد

موضوع ارائه خدمات بانکی -5
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طی ماههاي گذشته مشکالتی را جهت ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   نظر به اینکه تغییرات ارزي و تداوم تحریمها 
شبکهقیاز طریموضوع عدم ارائه خدمات بانکقال ارز ایجاد کرده است، لذا تخارجی در کشور و همچنین نقل و ان

ی هايصرافمعرفیوییشناساقیرطبه افغانستان و مشکالت انتقال ارز از رانیو از ارانیاز افغانستان به اسوئیفت
و همچنین موضوع ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   و افغانستانرانیدو کشور انیانتقال ارز بمرجعمعتبر به عنوان

و ياسـتاندار يگذارهیسرماو حمایت ازدفتر جذبيریگیبا پخارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بازار آزاد
.گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرسازمان اقتصاد و دارایی 

ــی و  مل
فراگیر

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به اتفاق آراء و با جلب نظر دستگاههاي اجرایی و -
در رابطه با افزایش اختیارات کشوربخش خصوصی و با عنایت به ظرفیت موجود در استانهاي بزرگ

اداره کل امور استانداري محترم، نمودو مقرر مالیاتهاي مستقیم مصوب مکرر قانون 251استانی ماده 
و دبیرخانه شورا از طریق انعکاس به شوراي گفت و گوي دولت و بخش اقتصادي و دارایی استان

به همراه تمهیدات الزم ، با توجه به د تا نپیگیري نمایوزارت امور اقتصاد و دارایی خصوصی مرکز، 
قبیل  ساماندهی دبیرخانه مستقل و کارشناسان مورد نیاز سقف افزایش تعداد مراجعین ضمن اقداماتی از

اختیارات استانی با عنایت به ویژگیهاي هر استان به لحاظ تعهدات استانی و گستردگی آن و سایر 
2000میلیون ریال به 500شاخص هاي کارشناسی حداقل هفت استان بزرگ کشور  اشخاص حقیقی از 

. میلیارد ریال افزایش پیداکند 20میلیون ریال به 5000از میلیون ریال  و اشخاص حقوقی 
28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-

یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو
دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف

تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص
به رد  دايجارنینامه و قواننییاصالح آایو يمرکزياز دستگاههایبه اخذ مجوز ملّازیکه نيموارد

.شوراي گفت و گوي استان قرار گرفتشرح زیر مورد تصویب

ب چارچودر يگذارهیدارد سرمایاعالم متشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجیقانون3در بند ب ماده –1
جادیا) نیمشارکت مد(و) متقابل عیب(، )يو واگذاري، بهره بردارساختيانواع روش ها(شامليقراردادباتیترت
و ترتیبات شوداضافه، بورس و اوراق بهادار در متن قانون هیدر بازار سرمايگذارهیسرماپیشنهاد می شود.شودیم

.اجرا و نظارت براي این مورد در آیین نامه اجرایی تعبیه گردد
یینامه اجرانآیی4مادهببند–2

یتیو محدودبودهریامکان پذیبخش خصوصتیفعاليمجاز برايهانهیزمهیدر کليگذارهیسرمامقرر شده است 
.وجود نداردیخارجيگذارهیاز نظر درصد مشارکت  سرما

گردد تا یمشنهادیپیخارجيگذارهیسرمايبا قانون مشوق هايو مقررات جارنیاز قوانیبرخرتیتوجه به مغابا
.ردیصورت پذریاصالحات ز

مهیبيشرکتهاسیتاسقانون 35ماده -
کشوریو بانکیقانون پول32ماده ) د ( بند -

هایو نظارت بر صرافتیفعالییدستورالعمل اجرا-
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طی ماههاي گذشته مشکالتی را جهت ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   نظر به اینکه تغییرات ارزي و تداوم تحریمها 
شبکهقیاز طریموضوع عدم ارائه خدمات بانکقال ارز ایجاد کرده است، لذا تخارجی در کشور و همچنین نقل و ان

ی هايصرافمعرفیوییشناساقیرطبه افغانستان و مشکالت انتقال ارز از رانیو از ارانیاز افغانستان به اسوئیفت
و همچنین موضوع ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   و افغانستانرانیدو کشور انیانتقال ارز بمرجعمعتبر به عنوان

و ياسـتاندار يگذارهیسرماو حمایت ازدفتر جذبيریگیبا پخارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بازار آزاد
.گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرسازمان اقتصاد و دارایی 

ــی و  مل
فراگیر

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به اتفاق آراء و با جلب نظر دستگاههاي اجرایی و -
در رابطه با افزایش اختیارات کشوربخش خصوصی و با عنایت به ظرفیت موجود در استانهاي بزرگ

اداره کل امور استانداري محترم، نمودو مقرر مالیاتهاي مستقیم مصوب مکرر قانون 251استانی ماده 
و دبیرخانه شورا از طریق انعکاس به شوراي گفت و گوي دولت و بخش اقتصادي و دارایی استان

به همراه تمهیدات الزم ، با توجه به د تا نپیگیري نمایوزارت امور اقتصاد و دارایی خصوصی مرکز، 
قبیل  ساماندهی دبیرخانه مستقل و کارشناسان مورد نیاز سقف افزایش تعداد مراجعین ضمن اقداماتی از

اختیارات استانی با عنایت به ویژگیهاي هر استان به لحاظ تعهدات استانی و گستردگی آن و سایر 
2000میلیون ریال به 500شاخص هاي کارشناسی حداقل هفت استان بزرگ کشور  اشخاص حقیقی از 

. میلیارد ریال افزایش پیداکند 20میلیون ریال به 5000از میلیون ریال  و اشخاص حقوقی 
28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-

یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو
دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف

تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص
به رد  دايجارنینامه و قواننییاصالح آایو يمرکزياز دستگاههایبه اخذ مجوز ملّازیکه نيموارد

.شوراي گفت و گوي استان قرار گرفتشرح زیر مورد تصویب

ب چارچودر يگذارهیدارد سرمایاعالم متشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجیقانون3در بند ب ماده –1
جادیا) نیمشارکت مد(و) متقابل عیب(، )يو واگذاري، بهره بردارساختيانواع روش ها(شامليقراردادباتیترت
و ترتیبات شوداضافه، بورس و اوراق بهادار در متن قانون هیدر بازار سرمايگذارهیسرماپیشنهاد می شود.شودیم

.اجرا و نظارت براي این مورد در آیین نامه اجرایی تعبیه گردد
یینامه اجرانآیی4مادهببند–2

یتیو محدودبودهریامکان پذیبخش خصوصتیفعاليمجاز برايهانهیزمهیدر کليگذارهیسرمامقرر شده است 
.وجود نداردیخارجيگذارهیاز نظر درصد مشارکت  سرما

گردد تا یمشنهادیپیخارجيگذارهیسرمايبا قانون مشوق هايو مقررات جارنیاز قوانیبرخرتیتوجه به مغابا
.ردیصورت پذریاصالحات ز

مهیبيشرکتهاسیتاسقانون 35ماده -
کشوریو بانکیقانون پول32ماده ) د ( بند -

هایو نظارت بر صرافتیفعالییدستورالعمل اجرا-
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طی ماههاي گذشته مشکالتی را جهت ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   نظر به اینکه تغییرات ارزي و تداوم تحریمها 
شبکهقیاز طریموضوع عدم ارائه خدمات بانکقال ارز ایجاد کرده است، لذا تخارجی در کشور و همچنین نقل و ان

ی هايصرافمعرفیوییشناساقیرطبه افغانستان و مشکالت انتقال ارز از رانیو از ارانیاز افغانستان به اسوئیفت
و همچنین موضوع ثبت سرمایه سـرمایه گـذاران   و افغانستانرانیدو کشور انیانتقال ارز بمرجعمعتبر به عنوان

و ياسـتاندار يگذارهیسرماو حمایت ازدفتر جذبيریگیبا پخارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بازار آزاد
.گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرسازمان اقتصاد و دارایی 

ــی و  مل
فراگیر

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به اتفاق آراء و با جلب نظر دستگاههاي اجرایی و -
در رابطه با افزایش اختیارات کشوربخش خصوصی و با عنایت به ظرفیت موجود در استانهاي بزرگ

اداره کل امور استانداري محترم، نمودو مقرر مالیاتهاي مستقیم مصوب مکرر قانون 251استانی ماده 
و دبیرخانه شورا از طریق انعکاس به شوراي گفت و گوي دولت و بخش اقتصادي و دارایی استان

به همراه تمهیدات الزم ، با توجه به د تا نپیگیري نمایوزارت امور اقتصاد و دارایی خصوصی مرکز، 
قبیل  ساماندهی دبیرخانه مستقل و کارشناسان مورد نیاز سقف افزایش تعداد مراجعین ضمن اقداماتی از

اختیارات استانی با عنایت به ویژگیهاي هر استان به لحاظ تعهدات استانی و گستردگی آن و سایر 
2000میلیون ریال به 500شاخص هاي کارشناسی حداقل هفت استان بزرگ کشور  اشخاص حقیقی از 

. میلیارد ریال افزایش پیداکند 20میلیون ریال به 5000از میلیون ریال  و اشخاص حقوقی 
28/4/1397مورخ یدولت و بخش خصوصيگفت و گويجلسه شورانیمصوبات پنجاه و سوميدر اجرا-

یو اصالحییاجرايو ارائه راهکارهایخارجيگذارهیموانع سرمایبررسرامونیپياستان خراسان رضو
دولت و يگفت و گويشورارخانهیدبپیشنهاداتیو خارجیداخليهاتیبا هدف استفاده از همه ظرف

تهیه گردیده در قالب یو بخش خصوصربطیذيدستگاههااخذ نظراتبا کهی استانبخش خصوص
به رد  دايجارنینامه و قواننییاصالح آایو يمرکزياز دستگاههایبه اخذ مجوز ملّازیکه نيموارد

.شوراي گفت و گوي استان قرار گرفتشرح زیر مورد تصویب

ب چارچودر يگذارهیدارد سرمایاعالم متشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجیقانون3در بند ب ماده –1
جادیا) نیمشارکت مد(و) متقابل عیب(، )يو واگذاري، بهره بردارساختيانواع روش ها(شامليقراردادباتیترت
و ترتیبات شوداضافه، بورس و اوراق بهادار در متن قانون هیدر بازار سرمايگذارهیسرماپیشنهاد می شود.شودیم

.اجرا و نظارت براي این مورد در آیین نامه اجرایی تعبیه گردد
یینامه اجرانآیی4مادهببند–2

یتیو محدودبودهریامکان پذیبخش خصوصتیفعاليمجاز برايهانهیزمهیدر کليگذارهیسرمامقرر شده است 
.وجود نداردیخارجيگذارهیاز نظر درصد مشارکت  سرما

گردد تا یمشنهادیپیخارجيگذارهیسرمايبا قانون مشوق هايو مقررات جارنیاز قوانیبرخرتیتوجه به مغابا
.ردیصورت پذریاصالحات ز

مهیبيشرکتهاسیتاسقانون 35ماده -
کشوریو بانکیقانون پول32ماده ) د ( بند -

هایو نظارت بر صرافتیفعالییدستورالعمل اجرا-



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

و اداره داروخانه هاسینامه تاسنییآ-
یینامه اجرانآیی15ماده–3

.داردیخارجيگذارهیاز سرماتیو حماقیقانون تشو15به استان و اصالح ماده یار ملّتیاخضیتفويتقاضا
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون5ماده –4
ییز گراکاز  تمريریو به منظور جلوگیخارجيگذارهیسرماانیمتقاضيحجم تقاضابهگردد با توجه یمشنهادیپ

گـذاران  هیسـرما يدرخواسـت هـا  هیـ هر اسـتان کل يهاتیها و ظرفتیلووو بر اساس ايگذارهیدر سازمان سرما
هیو خروج سرمايری، ورود، بکارگرشیاز جمله پذیگذاران خارجهیماراز ستیو حماقیتشوقانون 5موضوع  ماده 
.شودضیبه استانها تفو

یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون6ماده–5
.گرددضیوفبه استانها تعیناًیخارجيگذارهیسرمااتیهاراتیاختهیکل
اجرایینامهنآیی35ماده–6

نامهنییآ35ماده اریاختضیپس از تفويشنهادینامه پنییآیاصالحمتن
هیمراکـز سـرما  یمعرفاگذار بودن بهیبر سرمایالزم مبنطیپس از احراز داشتن شرایگذاران خارجهسرمای–الف

يگذارهیبا توجه به حجم سرمایمهاجرت و گذرنامه استان ها پروانه اقامت با اعتبار پلکانسیاستان ها به پليگذار
.نموددخواهنافتیسال تا اقامت دائم درکیو مدت اقامت از 

دسـته ار افـراد   نیاياستان ها موظفند متعاقب صدور پروانه اقامت برااجتماعیرفاهوکار،تعاونکلادارات–ب
.ندیپروانه کار صادر نما،مدت زمان اقامتمتناسب با

ییاجرايتوانند با مراجعه به دستگاههایميگذارهینامه مرکز خدمات سرمایبا معرفیگذاران خارجهسرمای–ج
.نمایندافتیو صادرکنندگان مجوز در استان ها پروانه کسب دریو انتظامیو مراکز نظام

ـ یاتیـ الزم  تابعطیتوان به اعطاء اقامت بلند مدت و در صورت داشتن شـرا یقابل ارائه مياز جمله مشوق ها ، یران
، پروانه کار ، پروانه کسـب  نامهیگواهلیاز قبگریخدمات دیو هماهنگيگذارهیسرمازانیاعطاء اقامت به تناسب م

.اشاره نمودیخارجیقیکسب به نام اشخاص حقپروانهو متناسب کردن زمان اعتبار اقامت ، صدور ... و 
.منتشر خواهد شدییتوسط وزارت امور اقتصاد و دارایاصالحشنهاداتیدستورالعمل بند الف پ

یینامه اجرانآیی4ماده–7
پلکانی شدن خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه گـذاري، اهمیـت پـروژه، اثـر گـذاري در      

.اوري و یکسان سازي خدمات ارائه شده به بخش داخلی و خارجی پیشنهاد می گردداستان و اقتصاد، نوع فن
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون12ماده–8

بـوده و بـا   يادیـ زيهاتیبه کشور دچار مشکالت و ممنوعهیگذاران در ورود سرماهیاز سرماياریبسنکهینظر به ا
اصالح گردد که نرخ ارز مورد ينامه به نحونیگردد آئیمشنهادیلذا پ. گردندیمذکور متضرر مطیارز با شرالیتبد

کشـور  یدر شبکه رسـم جیبودن ارز همان نرخ رایتک نرختدر صوریخارجهیخروج سرماایعمل به هنگام ورود 
گـذاران عـالوه بـر ورود ارز از    هیکـه سـرما  يشود به نحویگذار واگذار مهیبه سرمااریصورت اختنیاریباشد در غ

یصـراف قیورود تحت پوشش قانون ، بتوانند با ورود ارز از طرهیبانک ها و ثبت سرمایو صرافیبانکستمیسقیطر
در عتایمدت بهره مند گردند، طبیاقامت طوالنییایآن، از مزایپوششریو ثبت غيمجوز از بانک مرکزيدارايها
ارز مـورد  نیبر تـاُم یمبنيتعهدچگونهیههیدر هنگام خروج سرمارانیایاسالميجمهوريصورت بانک مرکزنیا
.نخواهد داشتازین

و دفتـر جـذب  يریـ گیبـا پ موضوع ثبت سرمایه سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بـازار آزاد 
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و اداره داروخانه هاسینامه تاسنییآ-
یینامه اجرانآیی15ماده–3

.داردیخارجيگذارهیاز سرماتیو حماقیقانون تشو15به استان و اصالح ماده یار ملّتیاخضیتفويتقاضا
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون5ماده –4
ییز گراکاز  تمريریو به منظور جلوگیخارجيگذارهیسرماانیمتقاضيحجم تقاضابهگردد با توجه یمشنهادیپ

گـذاران  هیسـرما يدرخواسـت هـا  هیـ هر اسـتان کل يهاتیها و ظرفتیلووو بر اساس ايگذارهیدر سازمان سرما
هیو خروج سرمايری، ورود، بکارگرشیاز جمله پذیگذاران خارجهیماراز ستیو حماقیتشوقانون 5موضوع  ماده 
.شودضیبه استانها تفو

یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون6ماده–5
.گرددضیوفبه استانها تعیناًیخارجيگذارهیسرمااتیهاراتیاختهیکل
اجرایینامهنآیی35ماده–6

نامهنییآ35ماده اریاختضیپس از تفويشنهادینامه پنییآیاصالحمتن
هیمراکـز سـرما  یمعرفاگذار بودن بهیبر سرمایالزم مبنطیپس از احراز داشتن شرایگذاران خارجهسرمای–الف

يگذارهیبا توجه به حجم سرمایمهاجرت و گذرنامه استان ها پروانه اقامت با اعتبار پلکانسیاستان ها به پليگذار
.نموددخواهنافتیسال تا اقامت دائم درکیو مدت اقامت از 

دسـته ار افـراد   نیاياستان ها موظفند متعاقب صدور پروانه اقامت برااجتماعیرفاهوکار،تعاونکلادارات–ب
.ندیپروانه کار صادر نما،مدت زمان اقامتمتناسب با

ییاجرايتوانند با مراجعه به دستگاههایميگذارهینامه مرکز خدمات سرمایبا معرفیگذاران خارجهسرمای–ج
.نمایندافتیو صادرکنندگان مجوز در استان ها پروانه کسب دریو انتظامیو مراکز نظام

ـ یاتیـ الزم  تابعطیتوان به اعطاء اقامت بلند مدت و در صورت داشتن شـرا یقابل ارائه مياز جمله مشوق ها ، یران
، پروانه کار ، پروانه کسـب  نامهیگواهلیاز قبگریخدمات دیو هماهنگيگذارهیسرمازانیاعطاء اقامت به تناسب م

.اشاره نمودیخارجیقیکسب به نام اشخاص حقپروانهو متناسب کردن زمان اعتبار اقامت ، صدور ... و 
.منتشر خواهد شدییتوسط وزارت امور اقتصاد و دارایاصالحشنهاداتیدستورالعمل بند الف پ

یینامه اجرانآیی4ماده–7
پلکانی شدن خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه گـذاري، اهمیـت پـروژه، اثـر گـذاري در      

.اوري و یکسان سازي خدمات ارائه شده به بخش داخلی و خارجی پیشنهاد می گردداستان و اقتصاد، نوع فن
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون12ماده–8

بـوده و بـا   يادیـ زيهاتیبه کشور دچار مشکالت و ممنوعهیگذاران در ورود سرماهیاز سرماياریبسنکهینظر به ا
اصالح گردد که نرخ ارز مورد ينامه به نحونیگردد آئیمشنهادیلذا پ. گردندیمذکور متضرر مطیارز با شرالیتبد

کشـور  یدر شبکه رسـم جیبودن ارز همان نرخ رایتک نرختدر صوریخارجهیخروج سرماایعمل به هنگام ورود 
گـذاران عـالوه بـر ورود ارز از    هیکـه سـرما  يشود به نحویگذار واگذار مهیبه سرمااریصورت اختنیاریباشد در غ

یصـراف قیورود تحت پوشش قانون ، بتوانند با ورود ارز از طرهیبانک ها و ثبت سرمایو صرافیبانکستمیسقیطر
در عتایمدت بهره مند گردند، طبیاقامت طوالنییایآن، از مزایپوششریو ثبت غيمجوز از بانک مرکزيدارايها
ارز مـورد  نیبر تـاُم یمبنيتعهدچگونهیههیدر هنگام خروج سرمارانیایاسالميجمهوريصورت بانک مرکزنیا
.نخواهد داشتازین

و دفتـر جـذب  يریـ گیبـا پ موضوع ثبت سرمایه سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بـازار آزاد 
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و اداره داروخانه هاسینامه تاسنییآ-
یینامه اجرانآیی15ماده–3

.داردیخارجيگذارهیاز سرماتیو حماقیقانون تشو15به استان و اصالح ماده یار ملّتیاخضیتفويتقاضا
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون5ماده –4
ییز گراکاز  تمريریو به منظور جلوگیخارجيگذارهیسرماانیمتقاضيحجم تقاضابهگردد با توجه یمشنهادیپ

گـذاران  هیسـرما يدرخواسـت هـا  هیـ هر اسـتان کل يهاتیها و ظرفتیلووو بر اساس ايگذارهیدر سازمان سرما
هیو خروج سرمايری، ورود، بکارگرشیاز جمله پذیگذاران خارجهیماراز ستیو حماقیتشوقانون 5موضوع  ماده 
.شودضیبه استانها تفو

یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون6ماده–5
.گرددضیوفبه استانها تعیناًیخارجيگذارهیسرمااتیهاراتیاختهیکل
اجرایینامهنآیی35ماده–6

نامهنییآ35ماده اریاختضیپس از تفويشنهادینامه پنییآیاصالحمتن
هیمراکـز سـرما  یمعرفاگذار بودن بهیبر سرمایالزم مبنطیپس از احراز داشتن شرایگذاران خارجهسرمای–الف

يگذارهیبا توجه به حجم سرمایمهاجرت و گذرنامه استان ها پروانه اقامت با اعتبار پلکانسیاستان ها به پليگذار
.نموددخواهنافتیسال تا اقامت دائم درکیو مدت اقامت از 

دسـته ار افـراد   نیاياستان ها موظفند متعاقب صدور پروانه اقامت برااجتماعیرفاهوکار،تعاونکلادارات–ب
.ندیپروانه کار صادر نما،مدت زمان اقامتمتناسب با

ییاجرايتوانند با مراجعه به دستگاههایميگذارهینامه مرکز خدمات سرمایبا معرفیگذاران خارجهسرمای–ج
.نمایندافتیو صادرکنندگان مجوز در استان ها پروانه کسب دریو انتظامیو مراکز نظام

ـ یاتیـ الزم  تابعطیتوان به اعطاء اقامت بلند مدت و در صورت داشتن شـرا یقابل ارائه مياز جمله مشوق ها ، یران
، پروانه کار ، پروانه کسـب  نامهیگواهلیاز قبگریخدمات دیو هماهنگيگذارهیسرمازانیاعطاء اقامت به تناسب م

.اشاره نمودیخارجیقیکسب به نام اشخاص حقپروانهو متناسب کردن زمان اعتبار اقامت ، صدور ... و 
.منتشر خواهد شدییتوسط وزارت امور اقتصاد و دارایاصالحشنهاداتیدستورالعمل بند الف پ

یینامه اجرانآیی4ماده–7
پلکانی شدن خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه گـذاري، اهمیـت پـروژه، اثـر گـذاري در      

.اوري و یکسان سازي خدمات ارائه شده به بخش داخلی و خارجی پیشنهاد می گردداستان و اقتصاد، نوع فن
یخارجيگذارهیسرماتیو حماقتشویقانون12ماده–8

بـوده و بـا   يادیـ زيهاتیبه کشور دچار مشکالت و ممنوعهیگذاران در ورود سرماهیاز سرماياریبسنکهینظر به ا
اصالح گردد که نرخ ارز مورد ينامه به نحونیگردد آئیمشنهادیلذا پ. گردندیمذکور متضرر مطیارز با شرالیتبد

کشـور  یدر شبکه رسـم جیبودن ارز همان نرخ رایتک نرختدر صوریخارجهیخروج سرماایعمل به هنگام ورود 
گـذاران عـالوه بـر ورود ارز از    هیکـه سـرما  يشود به نحویگذار واگذار مهیبه سرمااریصورت اختنیاریباشد در غ

یصـراف قیورود تحت پوشش قانون ، بتوانند با ورود ارز از طرهیبانک ها و ثبت سرمایو صرافیبانکستمیسقیطر
در عتایمدت بهره مند گردند، طبیاقامت طوالنییایآن، از مزایپوششریو ثبت غيمجوز از بانک مرکزيدارايها
ارز مـورد  نیبر تـاُم یمبنيتعهدچگونهیههیدر هنگام خروج سرمارانیایاسالميجمهوريصورت بانک مرکزنیا
.نخواهد داشتازین

و دفتـر جـذب  يریـ گیبـا پ موضوع ثبت سرمایه سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزي یا بـازار آزاد 
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موضـوع  نیهمچن.گرددتفعمرلیاستان و مقیاز طرو سازمان اقتصاد و دارایی ياستانداريگذارهیسرماحمایت از

.ردیقرار گيریگیپدمورزینرانیدر ایخارجيهایصرافيراه انداز
یخارجيگذارهیسرمایرسميارزکارگجادای–9

قانون اساسی می توان با واگذاري امور تصدي گري مربوط به سرمایه گذاري 44در راستاي دستیابی به اهداف اصل 
خارجی به بخش خصوصی صاحب صالحیت و توانمند و ایجاد کارگزاري رسمی سرمایه گذاري خارجی ضمن نیل به 
اهداف ذیل جایگاه حاکمیتی سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي فنی و اقتصادي ایران و به تبع آن مراکز خـدمات  

.دستاوردهاي سرمایه گذاري استانی را ارتقاء بخشید

 خدمات ارائه شده به سرمایه گذاري خارجی ارتقاء سطح کیفی
پیگیري اثربخشی مراحل اداري و اجرایی درخواست هاي سرمایه گذاران خارجی
فرصت یابی و معرفی مناسب و تخصصی پروژه هاي قابل سرمایه گذاري به سرمایه گذاران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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