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:دستور جلسه

جلسه مشترك شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و کارگروه سیاستگذاري و رفع موانع همایش کارشناسان و 

بین کارشناسان دستگاههاي سرمایه گذاري استان با رویکرد همسویی و همراهی بیشتر و ایجاد حساسیت براي تعامل پویا 

متقاضیان سرمایه گذاري خصوصیاجرایی مرتبط با بخشهاي مختلف با فعاالن اقتصادي و 
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مشروح  مذاکرات

اقتصادي و متقاضیان سرمایه گذاري بخـش  همسویی و همراهی بیشتر و ایجاد حساسیت براي تعامل پویا با فعاالن -
»تولید و اشتغال: اقتصاد مقاومتی«خصوصی به منظور تحقق شعار سال 

کمک می باشداز این نشست که تلفیقی از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی و ستاد سرمایه گذاري استان هدف-
.استاستان خراسان رضوي وسعه اقتصادي برايسرمایه گذاري، ایجاد اشتغال و در نهایت رسیدن به رفاه و تبه

کـاهش  ) هـزار شـغل  430ایجـاد  ( % 7با توجه به اینکه براساس برنامه هاي استان باید در طول برنامه ششم نرخ بیکاري به -
موضـوع  کـه ایـن   افزایش یایـد % 8افزایش و رشد اقتصادي استان تا دالر ساالنهمیلیون 300میلیارد و 3یافته، صادرات به 

می باشد وعمال این میزان سرمایه ار محل منابع دولتی غیر ممکن اسـت لـذا بایـد از    سرمایه ریالهزار میلیارد 620نیازمند 
.مشارکت،سرمایه گذاري و محوریت بخش خصوصی استان بهره برد

ر این راستا در استان انجام شده و و برنامه ریزي که د»تولید و اشتغال: اقتصاد مقاومتی«با توجه به نامگذاري سال جاري به -
.علی رغم رشد مناسب شاخص هاي اقتصادي استان نیاز به تعامل بیشتر در استان احساس می شود

اسـت لـذا اگـر ضـرورت جـذب      فاف سازي، تسهیل و مقررات زدایـی  شساختار مجوز دهی استان نیازمند بازنگري در جهت -
.کسب و کار بهبود یابدرز گردیده است بایستی محیط کسب سرمایه گذاري داخلی و خارجی براي استان مح

،وزارت امور اقتصـادي و دارایـی بـا    %18،نیروي انتظامی با %27مجوز صادر می شود که قوه قضائیه با 1600در کشور حدود -
بیشترین استعالمات مربوط به مجوزهاي کشـور  %5و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با % 9، وزارت کشور با % 11

، وزارت % 6، وزرات جهـاد کشـاورزي بـا    %7، وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی بـا     %58اتاق اصناف با را ارائه می دهند و
.المات را براي صدور مجوز خود دریافت می کنندبیشترین استع% 3و بانک مرکزي با % 4با فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اجـزاي ایـن   .با مصوبه ابالغی ستاد اقتصاد مقاومتی شروع بکـار نمـود  1396/مرداد /1ز ملی پایش فضاي کسب و کار از مرک-
:مرکز شامل موارد زیر است

oسام(سامانه اطالع رسانی مجوزهاي کشور(
oکسـب و  یان صـدور مجوزهـاي   و پیگیري رسیدگی به شکایات متقاض، انعکاسسامانه الکترونیکی دریافت شکایات

)دادور( کار
oمرکز تماس فوریت هاي محیط کسب وکار
oپایگاه اطالعات مجوزها و استعالمات کشور

تـاکنون بـا همکـاري بخـش     در اسـتان خراسـان رضـوي    عوامل محیطی موثر بر موفقیت در ایجـاد کسـب و کـار جدیـد    از -
مورد از قوانین مخل کسـب و کـار شناسـایی و بـه مراجـع ذیصـالح       80)اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي (خصوصی

داده مــورد آن غیــر ضــرور تشــخیص 56مجــوز ســرمایه گــذاري شناســایی شـده کــه تعــداد  269ارسـال شــده همچنــین  
.استمورد آن غیر ضرور تشخیص داده 79فرایند صدور مجوز سرمایه گذاري شناسایی شده که تعداد 298شده،

به شرح زیـر  اداره کل امور اقتصادي و دارایی خراسان رضوي تگاههاي صادر کننده مجوزهاي کسب و کار از دید انتظارات ازدس-
:در جلسه مطرح شد



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

o تغییر در نگاه و باور به موضوع سرمایه گذاري در درون دستگاههاي اجرایی
o مستمر به مرکـز خـدمات سـرمایه    شناسایی و ارسال قوانین و مقررات زائد و مزاحم فعالیتهاي اقتصادي به صورت

گذاري
oشناسایی و اعالم  موارد نیازمند به تفویض اختیار جهت صدور مجوزهاي سرمایه گذاري
oتفویض  اختیار موضوعات سرمایه گذاري توسط مدیران استانی به واحدهاي تابعه و شهرستانها
oدر تصمیم گیري هاحداکثر بهره مندي از ظرفیت قوانین و مقررات و افزایش ریسک پذیري
oکمک به افزایش ریسک پذیري مدیران استان از طریق مراجع نظارتی
o        هرگونه پذیرش هیئت هاي اقتصادي خارجی و اعزام هیئت هاي اقتصادي اسـتان بـه خـارج کـه بـا هـدف جـذب

.سرمایه گذاري می باشد با هماهنگی مرکز خدمات سرمایه گذاري استان صورت گیرد
o بوجود آمده و توافقات حاصل شده در جهت جذب فاینانس خارجی و معرفی طـرح هـا و پـروژه    استفاده از فرصت

هاي بخش دولتی و بخش خصوصی
oحذف کمیته ها، کمیسیونها وکارگروه هاي زائد استانی در دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز
o  انی اطالعـات فرصـتهاي سـرمایه    شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري جدید در حوزه فعالیتها و همچنین بـروز رسـ

گذاري
1397در استان طبق بررسی سازمان صنعت،معدن و تجارت براي سال %  8با توجه به اینکه براي رسیدن به رشد اقتصادي -

هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است لذا باید در اسرع وقت نسبت بـه  60به 1398هزار میلیارد ریال سرمایه و در سال 45به 
.شناسایی محدودیت هاي صدور مجوز اقدام شده و چالش هاي موجود رفع شود

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شرح زیر در جلسه مطرح اولویت هاي سرمایه گذاري صنعتی معدنی استان-
:شد

oانواع ورق هاي سرد و گرم و آلیاژ هاي جدید در تکمیل زنجیره آهن و فوالد استان
oلوله هاي استنلس استیلورق ها و
oخودروهاي هیبریدي و برقی
oتجهیزات بهینه سازي مصرف انرژي و پربازده
oبرداشت محصوالت کشاورزي-اصالح خاك-تجهیزات مدرن کشاورزي
oمصالح مدرن ساختمانی با هدف کاهش مصرف انرژي
o کوچک، متوسط، بزرگ(ماشین آالت صنعت برق، تجهیزات خطوط تولید(
o کارهاي اینترنتی بین المللی با هدف بازارسازي و بازاریابی محصوالت ایرانتوسعه کسب و
oماشین آالت معدنی و راه سازي
oخطوط تولید انواع دارو
oتجهیزات پزشکی
oتجهیزات الکترونیک و ماهواره اي
oاستفاده از ظرفیت واحد هاي تعطیل و مشکل دار موجود
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oاستفاده از ظرفیت خالی واحد هاي صنعتی موجود
oاکتشافات تکمیلی علمی و سیستماتیک در پهنه هاي قابل واگذاري
o بـه مسـاحت   5کیلومتر مربع، پهنه 4950به مساحت 3مساحت پهنه هاي قابل واگذاري از طریق فراخوان، پهنه

کیلومتر مربع می باشد 11874، جمعا به مساحت کیلومتر مربع 2643به مساحت 6کیلومتر مربع ، پهنه 4281
طراحی ومونتاژ اسانسـور  صنعتی، پروانه بهره برداري مجوزهاي تاسیس صنعتی، ... و فرایندهاي صدور ،تمدید ، انتقالکلیه -

از طریـق سـامانه بهـین    صدور مجوز مراکز ذخیره سازي و انبـار  و نیزروانه تولید نرم افزار، و مرکز پژوهشهاي صنعتی ومعدنی،
از طریـق سـامانه   مجوزاکتشاف واستخراج معـادن  ... کلیه فرایندهاي صدور ،تمدید ، انتقال ،همچنین صورت می پذیردیاب

انجـام  صدور مجوز قالیشویی از طریق سامانه فـرش و صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق سامانه مشاغل خانگیوکاداستر 
.می شود

وريبهـره اورزي و منـابع طبیعـی شـامل ارتقـاء    اد مقاومتی در راستاي سرمایه گذاري در بخش کشصسیاست هاي کلی اقت-
سـاماندهی ومـؤثر آبیـاري، حمایـت  رانـدمان وآبوريبهـره کشاورزي،ارتقاءهاينهادهومحصوالتتولیدمنابعوعوامل
زنجیـره درآنهـا آفرینـی نقـش افـزایش وهاتشکلتوسعهازمحصوالت کشاورزي، حمایتبازارنظاماصالحوتولیدفرآیند
تولیـد بـوده کـه مشـارکت   زاییبیابانبامقابلهوپایهمنابعازبرداريبهرهوحفاظتوتوزیع و آبخیزداريتاتولیدازارزش

.باشدمیکشاورزيبخشکلیسیاستهايواهدافبهالزمه رسیدنمقاومتیاقتصاديهايپروژهاجرايدرکنندگان
محـل ازگذاريسرمایهجهتکشاورزياولویتهاي بخشمحترمدولتوکشاورزيجهاد وزارتاخیرهايابالغیهبهتوجهبا-

صـنایع -4پـروري، آبـزي توسـعه -3داروئی،گیاهانتوسعه-2اي، گلخانهکشتتوسعه-1شامل ) فراگیراشتغال( 18تبصره
وکسبتوسعهتخدما-7،)گوشتشیر،(دامپروريتوسعه-6کشاورزي،سازيمدرنخدمات-5کشاورزي،تکمیلیوتبدیلی
-10اي،مشـاوره وفنـی خـدمات شـرکتهاي ساماندهی-9دامپزشکی،کارهايوکسبخدمات-8کشاورزي،تعاونیکارهاي
19تعـداد تاکنونو باشدمیتومانمیلیارد1849استانعهدهبهابالغیعشایري و از محل اعتبارکارهايوکسبخدمات

ارسـال پرداخـت بـراي عاملبانکهايبهواسترسیدهتصویببهاستاناشتغالکارگروهدرتومانمیلیارد37مبلغباطرح
.داردادامهمعرفیهمچنانواستشده

برابـر رسـیده اسـت و مصـرف ثابـت مانـده اسـت تولیـد         2تا کنون ظرفیت تولید به بیش از 1380با توجه به اینکه از سال -
. کنندگان مجبور به تولید پایین تر از ظرفیت و یا خروج از حوزه تولید شده اند

در ظرفیـت خـالی واحـدهاي    یکی از موارد مورد درخواست بخش خصوصی صدور مجوز کاال براي برندهاي معتبـر خـارجی   -
.تولیدي استان  است

علم اقتصاد داراي اصول و مولفه هاي دقیقی است که در تمام دنیا از آن استفاده می شود در ایـران نیـز در حـال حاضـر بـا      -
در این علم اصل بر حفظ دارایـی بـوده و جهـت    . کشور بایستی به این موضوع توجه بیشتري شودياقتصادوضعیتتوجه به 

.انت رشد سرمایه و سرمایه گذاري امنیت اصل کلیدي بوده و شفافیت  نیاز اصلی استضم
.تعرفه و درآمد حاصل از مبارزه با قاچاق کاال به نفع تولید صادرات محور هزینه شودپیشنهاد می شوددر ارتباط با تعرفه ها-
ساخت هـاي مناسـب بصـورت جـدي مـورد درخواسـت       توجه به حوزه تولید در خصوص ارائه خدمات زیر بنایی و ایجاد زیر -

.بخش خصوصی است
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براي جلوگیري از محرومیت هاي اجتماعی می توان به سـرمایه گـذاران پیشـنهاد نمـود در طـرح هـاي سـرمایه اي بسـته         -
.اجتماعی مشارکت مردمی را نیز لحاظ نمایند

خصوصـی بـه درك و فهـم مشـترك در خصـوص      علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، دستگاههاي اجرایی و فعاالن بخش-
کامل نرسـیده انـد و لـذا    شیوه هاي حمایت از سرمایه گذاري، توجه به شرایط ویژه اقتصاد بخصوص تولید و اشتغال بصورت

.مایت از سرمایه گذاري مشروع اقدامات جمعی و مشارکتی انجام پذیردباید در ح
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مصوبات

استانی

نظر به اینکه توجه به  حوزه تولید در خصوص ارائه خدمات زیر بنایی و ایجاد زیر ساخت هاي مناسب -1
ضمن قدردانی از حرکت دستگاههاي خدمات لذا بصورت جدي مورد درخواست بخش خصوصی است

مشکالت رسان حوزه زیر بنایی در مسیر برنامه هاي استان مقرر گردید با توجه به شرایط اقتصادي،
بخش خصوصی در این حوزه مورد پیگیري قرار گرفته و براساس وظایف و مطابق نیاز این بخش 

.خدمات رسانی الزم انجام پذیرد
مقرر گردید این نشست ها با هدف رسیدن به درك مشترك در خصوص شیوه هاي حمایت از -2

دیدگاه هاي کارشناسان سرمایه گذاري ادامه یافته و در جلسات آینده امکان ارائه نظرات و 
.دستگاههاي صادر کننده مجوز و ارائه دهنده استعالمات نیز فراهم شود

حضور نخبگان دانشگاهی استان نیز زمینه در جلسات آینده از این سري نشست ها،مقرر گردید-3
.شودفراهمجهت طرح نظرات این حوزه 

استان مستلزم همکاري و هماهنگی دستگاههاي پایدار اقتصاد و اشتغال نظر به اینکه حفظ و توسعه -4
اجرایی و سیاستگذاري استان با بخش خصوصی است، لذا در این ارتباط مقرر شد مدیران و کارشناسان 

هو بطور کلی آن دسته از کارشناسانی که بصادرکننده مجوز فعالیت ناظر ومحترم دستگاههاي اجرایی
در چارچوب ضوابط موجود امکان کاهش فرآیندهاي هستند مرتبط اقتصادي استانهر طریق با حوزه 

راخصوصی و تعاونی استانائد اداري و هزینه هاي غیر ضرور و همکاري و همیاري بیشتر با بخش ز
.فراهم نمایند
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