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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

و گوی  ورای گفتپیرامون صورتجلسه اولیه شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی موضوع مصوبات پنجاه و سومین جلسه شجمعبندی پیشنهادات واصله  -

     28/4/97دولت و بخش خصوصی مورخ 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 مطالب زیر در دولت و بخش خصوصیموانع سرمایه گذاری خارجی موضوع مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی جمع بندی در خصوص 

 جلسه طرح شد:

 ارائه و خارجی ریگذا سرمایه موانع بررسی پیرامون، 1397 تیرماه 28 مورخ خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه سومین و پنجاه مصوبات اجرای در

 حضور با خصوصی شبخ و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه در زیر موارد خارجی و داخلی های ظرفیت همه از استفاده هدف با اصالحی و اجرایی راهکارهای

 درون قانونی تیاراتاخ و ها ظرفیت از استفاده :الف قالب دو در شده مطرح پیشنهادات جمعبندی که گرفت قرار بررسی مورد خصوصی بخش و ذیربط دستگاههای

 خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای تصویب با تا گردد می ارائه ذیربط های دستورالعمل و مقررات و قوانین اصالح بعضا و ملّی مجوز اخذ : ب  استانی

 .شود ایجاد مؤثرتر های ظرفیت ایجاد برای الزم زمینه

 گردید مقرر استان در خارجی گذاری سرمایه جذب منظور به و سازی ظرفیت جهت :خصوصی بخش و دولت گوي و گفت شوراي جلسه سومین و پنجاه مصوبه

 گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر استانداری، اموراقتصادی هماهنگی دفتر انتظامی، نیروی االختیار تام نمایندگان حضور با ای جلسه هفته دو مدت ظرف

 و معدن ، صنعت سازمان اجتماعی، رفاه و کار تعاون کل اداره دارائی، و اقتصادی امور کل اداره کشور، شرق و شمال در خارجه امور وزارت نمایندگی استانداری،
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 مشترك اتاق کشارزی، و معادن ، صنایع بازرگانی، اتاق گذاری، سرمایه خدمات مرکز خارجی، مهاجرین و اتباع کل اداره اطالعات، کل اداره اقتصادی معاونت تجارت، 

 .گردد ارائه شورا آینده جلسه در آن نتایج و بررسی را زیر موارد و برگزار گو و گفت شورای دبیرخانه محل در مشهد شعبه – افغانستان و ایران

 خارجی، گذاری سرمایه های زمینه و ها ظرفیت شناسایی روشهای •

 ها ظرفیت این از بهینه استفاده راهکارهای و استانی درون قانونی اختیارات و ها ظرفیت موجود، مشکالت شناسایی •

 مرتبط پیشنهادات و مخل مقررات و قوانین و نیاز مورد ملی مجوزهای تعیین •

 گذاری سرمایه نوع و میزان با ها مشوق انطباق جهت راهکار ارائه و گذاری سرمایه های مشوق احصاء •

 دارای جدید گاههایدست شناسایی و حاضر نمایندگان اختیارات و گذاری سرمایه خدمات مرکز استانداری، گذاری سرمایه جذب دفتر کاری فرآنیدهای بررسی •

 .جدید گذاران سرمایه جذب و گذاران سرمایه به رسانی خدمات افزایش جهت مرکز این در نماینده

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خارجی جلسه دبیرخانه با حضور اعضای مذکور تشکیل و موانع سرمایه گذاری

 فقدان خارجی یرگذا هسرمای حوزه چالشهای از یکیی: خارج گذاران سرمایه به معرفی جهت گذاری سرمایه آماده و شده کارشناسی های پروژه و طرحها فقدان-1

 نیازسنجی و خارجی ریگذا سرمایه جذب زمینه نمودن فراهم هدف با شود می پیشنهاد، است گذاران سرمایه به ارائه جهت شفاف گذاری سرمایه های بسته و طرح

 و کشاورزی و معدن و تصنع بخش در مؤثر اجرایی دستگاه دو مالی و اقتصادی ، فنی توجیه دارای و مؤثر گذاری سرمایه طرحهای ارائه امکان و گذاری سرمایه

 سرمایه کمیسیون و ذاریگ سرمایه خدمات مرکز ، اجرایی دستگاههای کارشناسی های ظرفیت از استفاده با موثر طرح 10 حداقل یک هر فعالیت مجوز صادرکنندگان

 گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر محوریت با و اجرایی دستگاههای اعتبارات محل از رضوی خراسان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی اتاق گذاری

 .گیرد قرار گذاران سرمایه به طرحها معرفی برای گذاری سرمایه خدمات مرکز به و تهیه رضوی خراسان استانداری
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 دارای فرصتهای معرفی موضوع رساند می استحضار به مصوبه این اجرای در همکاری جهت مرکز این کامل آمادگی اعالم ضمن :گذاری سرمایه خدمات مرکز پیشنهاد 

 به همواره که است شده طالبهم اجرایی دستگاههای از محترم واستانداری مرکز این توسط دفعات به گذاری سرمایه های بسته تهیه و شناسایی و سنجی امکان مطالعات

 بازرگانی، اتاق مشارکت وعموض مصوبه متن در گردد می پیشنهاد لذا .است نگردیده حاصل نظر مورد نتیجه دستگاهها، اقتصادی فنی و اعتباری توان محدودیت دلیل

 در تصویب طریق از ستگاههاد پژوهشی اعتبارات از بخشی اختصاص امکان جهت الزم بینی پیش و گردد قید نیاز مورد مالی تامین در استان کشاورزی و صنایع،معادن

 .گردد لحاظ استانداری کذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر پیگیری با محترم استاندار ریاست به استان پژوهش کارگروه

 است مقرر و است یپیگیر حال در خدمات مرکز و اتاق، گذاری سرمایه کمیسیون توسط موضوع این :استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر پیشنهاد

 .گردد تشکیل مشخص کاری سازو تعیین جهت موثر کل مدیران و مقدوری و میرزایی آقایان حضور با جلسه

جارت و جهاد عدن و تمدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اعالم می دارند این مصوبه نباید تنها مختص به دو دستگاه صنعت، م

  .سرمایه گذاری وجود دارد هزیرا در حوزه های دیگری نیز احتیاج ب کشاورزی باشد

 همچنین اعتبارات پژوهشی دستگاهها کفایت الزم جهت انجام طرحهای مورد نظر را ندارد.

رار داد و قورد استفاده شته را منمی توان طرحهای گذنماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعالم داشتند که به طور مداوم شرایط در حال تغییر است و 

ایه گذاران وجیهی برای سرمطرح برای سرمایه گذاران توسط دستگاههای دولتی وجود نداشته و می بایست سرمایه گذاران خود طرحهای ت 10ایجاد  لذا ضرورتی برای

 ارائه نمایند.

این  و برای تحقق ی ندارندسرمایه گذار طرحهای و وقت کافی برای پیشنهاددستگاههای دولتی توان ند که دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اعالم داشت

 ف تیم کاری وجود داردعریمنظور احتیاج به ت
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 ذیرد.پصورت نه طی فراخوانی می بایست طرحها و سرمایه گذاران را شناسایی و سپس غربالگری در این زمینماینده محترم وزارت امور خارجه معتقدند  

 :خارجی گذاری سرمایه مبلغ حداقل-2

 اساس بر گذاری سرمایه اتخدم مرکز لذا است نشده تعیین وسقفی کف مربوطه های نامه آیین و قانون در گذاری سرمایه های مشوق از مندی بهره در اینکه به نظر

 .نماید اقدام ها پروژه و طرحها پذیرش به نسبت استان در گذاری اثر و اشتغال و فناوری لحاظ به ها پروژه واهمیت ماهیت و نوع

 گذاری سرمایه مجوز خذا متقاضی خارجی گذاری سرمایه های طرح کلیه مرکز، این های سیاست براساس کنون تا که همانگونه :گذاری سرمایه خدمات مرکز پیشنهاد

 قرار پذیرش مورد کلیدی واردم سایر و استان در شده ایجاد اشتغال استفاده، مورد فنی دانش و تکنولوژی اهمیت طرح، اجرای اثرگذاری و ماهیت اولویت با خارجی،

 .بود خواهد خارجی یگذار سرمایه مبلغ حداقل گرفتن نظر در بدون دار اولویت های طرح پذیرش آماده گذاری سرمایه خدمات مرکز نیز پس این از است گرفته

 از میزان این تصور با ارانگذ سرمایه و گردد رفع دالر هزار 300 رقم خصوص در موجود شبهات است الزم :استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر پیشنهاد

 .نشوند منصرف گذاری سرمایه

 صورتی در طرح هر تشویق قانون 2 ماده به توجه با و نشده قید دالر هزار 300 رقم قانون در اینکه به توجه با دفتر این :استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر پیشنهاد

 دالر هزار 100 به دالر هزار 300 از گذاری سرمایه حداقل رقم کاهش موضوع با گردد تصویب هررقمی با تواند می باشد داشته را ماده این در شده یاد های ویژگی که

 می که رقمی کمترین نوانع به دالر هزار 300 رقم باشد تکنولوژی و فنی دانش انتقال نظیر هایی ویژگی فاقد درخواستی طرح که صورتی در لیکن باشد می مخالف

 سرمایه حداقل برای ردال هزار 100 رقم نمودن عنوان اینکه ضمن .رسد می نظر به منطقی رویه یک بصورت نمود اجرا مناسبی طرح موجود شرایط در آن با توان

 در شان سرمایه گذاران خارجی نیست. خارجی گذاری

 در ادامه جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص حداقل مبلغ سرمایه گذاری پرداختند.
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

و  موانع سرمایه گذاری خارجی موضوع مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولتجمع بندی 

  بخش خصوصی

 تشکیل کمیته مبنی بر استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه سومین و پنجاه مصوبهوفق 

، کمیته مذکور با ترکیب اعضای مشخص شده در متن تخصصی و جمع بندی موانع سرمایه گذاری خارجی

دات پیشنها ،موضوعپیرامون پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه  صورتجلسه تشکیل و

 :زیر اتخاذ گردید

 آماده و شده کارشناسی های پروژه و طرحها فقداننظر به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذار خارجی، -1

 هدف بابا عنایت به اینکه پیشنهاد شده بود تا ی می باشد و خارج گذاران سرمایه به معرفی جهت گذاری سرمایه

 سرمایه طرحهای ارائه امکان و گذاری سرمایه سنجی نیاز و خارجی گذاری سرمایه جذب زمینه نمودن فراهم

 و کشاورزی و معدن و صنعت بخش در موثر اجرایی دستگاه دو ،مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای و موثر گذاری

 کارشناسی های ظرفیت از استفاده با را مزیت دارای طرح 10 حداقل یک هر فعالیت مجوز کننده صادر

 به و تهیه )اتاق گذاری سرمایه کمیسیون(خصوصی بخش و گذاری سرمایه خدمات مرکز اجرایی، دستگاههای

ات مدیر کل یحپس از توض ،گیرد قرار گذاران سرمایه به طرحها معرفی برای گذاری سرمایه خدمات مرکز

 

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه شورا، 

 ،سازمان صنعت

معدن و تجارت، 

جهاد کشاورزی، 

مرکز خدمات سرمایه 

گذاری، کمیسیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

6 
 

   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           22/05/1397    تاریخ جلسه:                       20شماره جلسه:      

 نفر 14  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در خصوص ضرورت وجود طرحهایی عالوه بر  

اعضای حاضر در جلسه  دیگر و اظهارنظر نظیر گردشگریدستگاههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 

ده برای سرمایه گذاران خارجی وجود طرحهای سرمایه گذاری مشخص و آمانظر اعضا بر ضرورت  ، آرا به اتفاق

دستگاهها و تاکید شد و مقرر گردید که عالوه بر دستگاههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، 

 باطرحهایی را  زسازمانهایی که دارای صدور مجوز هستند و اثر گذاری در حوزه سرمایه گذاران خارجی دارند نی

 کمیسیون(خصوصی بخش و گذاری سرمایه خدمات مرکز اجرایی، دستگاههای کارشناسی های ظرفیت از استفاده

 ارائه نماید و  گذاران سرمایه به طرحها معرفی برای گذاری سرمایه خدمات مرکز به و تهیه )اتاق گذاری سرمایه

رفیت های ظ اده ازطرحهای قابل قبول به لحاظ توجیه فنی، اقتصادی، مالی با استفتامین هزینه های ارائه همچنین 

دایت هموضوع تلفیق کمک های دولتی و خصوصی با  قرار گرفت و مقرر شد بخش دولتی و خصوصی مورد تاکید

ری و پیگی موضوع ،و هماهنگی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و کمیسیون سرمایه گذاری اتاق

 گردد.ارائه رمایه گذاری سبه مرکز خدمات  ضمن انجام مطالعات الزم

 سرمایه قانون های مشوق از برخورداری برای گذاری سرمایه میزان حداقلطبق رویه ها با عنایت به اینکه -2

  به خارجی خرد گذاریهای سرمایه جذب موانع از یکی موضوع این و است دالر هزار 300 حدود خارجی گذاری

 گذاران سرمایه خانواده جمله از متعددی افراد موجود شرایط در و مطابق اظهار نظر سرمایه گذاران  مدهآحساب 

 عنوان به مبلغی قانون در طرفی از .و  نمایند گذاری سرمایه کمتری ارقام خارجی گذاری سرمایه قالب در مایلند

سرمایه گذاری اتاق، 

دستگاههای 

 صادرکننده مجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت سرمایه امرکز خدم

 گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           22/05/1397    تاریخ جلسه:                       20شماره جلسه:      

 نفر 14  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 بر بلکه است نگردیده تعیین خارجی گذاری سرمایه های مشوق از برخورداری جهت گذاری سرمایه حداقل 

 این در که نمود تعیین پروژه هر ویژگیها به توجه با کمتری ارقام تواند می پروژه اهمیت و ماهیت و نوع اساس

 با پذیری رقابت راستای لذا مقرر گردید در .است گیری تصمیم مبنای که دارد وجود هایی دستورالعمل ارتباط

 کفی مبلغ جدید گذاریهای سرمایه افزایش و خارجی خرد های گذاری سرمایه جذب منظور به همجوار کشورهای

 )است نشده اشاره قانون متن در و باشد می ها رویه اساس بر که(گذاری سرمایه های مشوق از برخورداری برای

 مورد کنولوژیو انتقال ت طرحها اشتغال ایجاد و طرح های ویژگی به توجه با خاص شرایط در و نبوده آور الزام

 گیرند قرار مصوب و پذیرش

  

 

 
 

 

 

 

 


