
 استان خراسان رضوی

 

 

 

 خصوصیگوی دولت و بخش و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

1 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           24/02/1397    تاریخ جلسه:                       5شماره جلسه:      

 نفر 17  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  عالیت فاداره کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشکالت بخش خصوصی در مسیر دریافت مجوزها و فرآیندهای  27/12/96مورخ  227306طرح نامه شماره 

  طرح موارد احصاء شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان انتظارات از بخش خصوصی 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 پیش از دستور کار:

ائمی برنامه های توسعه دقانون احکام  12در ابتدای جلسه ریاست محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موارد طرح شده در جلسات سوم و چهارم کمیته بند ب ماده 

 کشور پرداختند.

در صورتی که موانع و  ید گردیدشد و تاکمطرح  ه بود در این جلسهطرح گردید 12در جلسات کمیته بندب ماده که موضوع موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی 

ی فعاالن اقتصاد شور است ودر استان افزایش خواهد یافت. افغانستان یکی از شرکای مهم تجاری ک های مختلف مرتفع شود، سرمایه گذاریدر حوزه  یستانمشکالت سرمایه گذاران افغان

 افت.افزایش خواهد ی افغانیدارند. در صورت مرتفع شدن موانع، حجم سرمایه گذاری فعالین اقتصادی  محسوسیهای خراسان رضوی فعالیت استاندر  افغانستان

 بخش خصوصی در مسیر دریافت مجوزها و فرآیندها مطالب زیر در جلسه طرح شد: کمک بهدرخصوص طرح نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون 

انون کار، راهبری و  قارت بر اجرای رفرما، نظتعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایفی از جمله تنظیم روابط کارگر و کا اداره کلمعاونت محترم اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند 

ی، مجوز مرکز ز کاریابوز مرکجمله مج قانونی از پیگیری اجرای سیاست های بازار کار و اشتغال و راهبری امور تعاونی ها را بر عهده دارد اما در عین حال این سازمان مکلف است چند مجوز

، آیین نامه ها ی برای قوانینهای اصالحاز آنجا که تمامی دستگاه های دولتی برای بهبود محیط کسب و کار راهکار مشاوره و اطالع رسانی و کارآفرینی و مجوز تاسیس تعاونی ها را صادر کند.

 پیشنهاداتی دارد.یز به عنوان مرجع صدور فعالیت این مراکز، در این راستا و دستورالعمل ها مدنظر دارند، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی ن
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ال تمام) به عنوان یکی از س 30داقل سن آیین نامه اجرایی مراکز مشاوره شغلی)آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار( داشتن ح 14در بند ب ماده  

 فعالیت کسب و کار می باشد. سال سن مناسبی برای شروع 25سال جایگزین شود جون به نظر میرسد سن  25سال،  30کاریابی( ذکر شده است که پیشنهاد می گردد به جای  شرایط متقاضیان

 سال تغییر یابد. 3ل به سا 5دد به دلیل سهولت شرایط سال ذکر شده است که پیشنهاد می گر 5در بند ج ماده فوق الذکر داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه کسب و کار حداقل 

ای اقدام کنند در غیر این صورت تقاض ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوطه 2آیین نامه فوق الذکرکه متقاضیان ایجاد کاریابی موظفند ظرف  15در بخش دوم ماده 

همچنین در خصوص اینکه در  فزایش یابد.ماه ا 3ماه به  2ماه زمان کمی می باشد و پیشنهاد می گردد  2ه بعضاً به دلیل شرایط اقتصادی و .... زمان ایشان لغو می گردد، این در حالی است ک

 کلیف نماید، اضافه شود.لیت را تعیین تماه مکان فعا 3صورت عدم معرفی مکان مناسب تقاضای آنان لغو میشود، پیشنهاد می گردد عبارت لغو گردد، حذف شود و عبارت حداکثر تا 

 کانات بازارهایمایه در هر سال از امقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص استفاده تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سر 16آیین نامه اجرایی ماده  4در ماده 

 ماه تغییر یابد. 4ماه به  2شهرداری از مدت 

توسط گمرک جهوری اسالمی ایران در  در خصوص اعتبار دو ساله گواهینامه صادره 1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب  38آیین نامه اجرایی بند ت ماده  6ماده  2بند  1تبصرهدر 

 سال و نیم افزایش یابد. 2سال به  2خصوص ثبت واردات مواد اولیه به کشور عبارت 

م متقاضی به ( در خصوص الزادستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره کارافرینی مصوب شورای عالی اشتغال)شرایط صدور و تمدید مجوز فعالیت مرکز مشاوره کارافرینی 5ماده  1در بند 

 داشتن شخصیت حقوقی پیشنهاد می گردد شخصیت حقوقی به شخصیت حقوقی یا حقیقی تغییر یابد.

ن ضمن تعبیه رت تغییر مکادر صو"همان دستورالعمل در خصوص تایید توسط هیات فنی در صورت تغییر مکان عبارت تایید توسط هیات فنی حذف و عبارت ماده فوق الذکر از  1در تبصره 

 اضافه گردد. "مکان مناسب موضوع را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم نماید

ورت تغییر ذف و عبارت در صاعمل در خصوص تایید توسط هیات فنی در صورت تغییر در اعضای کادر فنی و مرکز عبارت تایید توسط هیات فنی حهمان دستور 6ماده  3تبصره  6-8در بند 

 جایگزین شود. باید به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برسد،در اعضای اصلی کادر فنی موضوع 

 سال تغییر یابد. 5ساله بودن مدت اعتبار مجوز پیشنهاد می گردد به  3ن دستورالعمل در خصوص هما 5ماده  1تبصره  4-5در بند 

متر مربع  400متر مربع به  500متر مربعی بعنوان حداقل فضای کار جهت استقرار استارت آپ ها)شتاب دهنده ها( عبارت  500همان دستورالعمل در خصوص الزام فضای  8ماده  1-1-8در بند 
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 ر یابد.تغیی 

، بر همین حرکت می کنند نیکی شدندر حال حاضر کاریابی ها به سمت الکترو .ماهیت کاریابی ها تغییر پیدا کرده است معتقدند رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

نیک نیز پیش باید برای کاریابی الکترو معافیت هایی که برای سایر کاریابی ها در نظر گرفته شده کاریابی خارجی وجود دارد و 9 در استاناین موضوع صورت پذیرد. اساس باید قانونمند کردن 

ز بیکاران درصد ا 48که  ینی شود، چرابه کاریابی ها مراجعه می کنند از مهارت های عمومی برخوردار هستند، بر همین مبنا باید کاریابی های تخصصی پیش بکه کارجویانی همچنین بینی شود. 

 می باشند.استان فارغ التحصیل دانشگاهی 

  د.را تسهیل نمو اریابی هاکچه تعداد کاریابی مورد نیاز است تا بتوان بسته به آن شرایط دبیر انجمن مدیران صنایع معتقدند می بایست ظرفیت سنجی صورت پذیرد تا مشخص شود که 

طرح می مخش خصوصی باینکه انتظارات بخش دولت از بخش خصوصی در جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و معاونت محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان معتقدند 

 د.امیدواری است. همچنین می بایست آسیب شناسی و گزارشی از عملکرد مراکز کاریابی و کارآفرینی جهت تصمیم گیری صحیح ارائه گرد گردد نقطه قوت و جای

واهد یافت. در خریابی افزایش نوع کا یندر شرایط فعلی کاریابی ها به سمت تغییر ماهیت و الکترونیکی شدن حرکت می کنند و در آینده نزدیک فعالیت های انماینده محترم استانداری معتقدند 

رینی باید مشاوره کارآف یت مراکزظرفهمچنین  کار هماهنگی الزم شکل بگیرد. کل حال حاضر نیز مشکل کاریابی ها بحث اخذ مجوز از دستگاه های متعدد است که بایستی میان اصناف و اداره

مده عی کنند. دلیل ار رجوع مک کسب و کاری که در سطح کشور رونق می گیرد بخش عظیمی از سرمایه گذاران به این کسب و معموالوط شروع فعالیت آن ها تسهیل شوند. تقویت و امور مرب

 افزایش یابد.اگر قصد هدفمندسازی سرمایه ها را داریم، باید رونق مشاوره های کاربردی  بازمی گردد واین مسئله نیز به ضعف مراکز مشاوره 

صوصی خاقع شرکت های فاتر در ود، ساختار دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی مانند ایران نیست، این های توسعه یافتهکشور در معتقدند ی صنفی کاریابی خراسان رضویدبیر کانون انجمن ها

رجی، مربوط اریابی های خاکمربوط به  مسائل و مشکالتهمچنین د. هستند که امور کاریابی را انجام می دهند و یا کارگزاران دولتی هستند که هزینه و درآمدشان از ناحیه دولت تامین می شو

مستقر باشد که در  در وزارت کار زار دولتریابی کارگبه سطوح کالن کشوری بوده و از اختیار استان خارج است، کاریابی در ایران مشکل آیین نامه ای دارد. وزارتخانه باید تصمیم بگیرد که کا

د باید خش خصوصی باشنبربوط به اید به آن جا مراجعه و ثبت نام کنند و مشاوره شغلی بگیرند و به فرصت های شغلی معرفی شوند. در مقابل اگر کاریابی ها ماین صورت جویندگان کار ب

 تعرفه های آنان آزاد باشد.
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 مطالب زیر در جلسه طرح شد: یموارد احصاء شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان انتظارات از بخش خصوصدر خصوص  
ظرات نمع بندی جار گرفت و نماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت معتقدند انتطارات سازمان صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی در سازمان مورد بحث و بررسی قر

 از این موارد می بایست جلسات جداگانه ای تشکیل گردد. کارشناسی در این جلسه ارائه خواهد شد.موارد به صورت کلی ارائه میشود و برای هر یک

ت ارکت در فعالیستان، مشاهای تولید بخش دولتی از بخش خصوصی انتظاراتی همچون تشکیل شرکت توسعه سرمایه گذاری برای توسعه و عمران استانی، سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره 

صادی با تشکل های اقت الت عمدهورهای همسایه، توجه به اولویت های تعیین شده در سند توسعه صادرات استان، شناسایی و انتقال مشکهای صادراتی و توسعه روابط اقتصادی استان با کش

زی زی و راه انداعال ساف بررسی نحوههدف رفع موانع موثر تولید، پرهیز از رقابت های منفی و تشکیل کنسرسیوم ها و تشکل های مشترک، مشارکت در افزایش بهره وری نیروی کار، 

 واحدهای تعطیل که قابلیت تولید دارند و... دارد 

 ست همچون کاهشاطرح شده مبخش خصوصی نماینده محترم انجمن حمایت از مصرف کننده خراسان رضوی معتقدند این انجمن تمایل دارد تا مواردی که به عنوان انتظارات بخش دولتی از 

ام شده کاهش قیمت تم توزیع و مین اجتماعی به منظور حمایت از تولید، همراهی و همکاری تشکلهای تولیدی در حمایت از مصرف کننده موضوع اصالح شبکهسهم بیمه کارفرما در مباحث تا

 و ..... را بررسی و نظرات کارشناسی ارائه نماید.

شد و بعضاً لعمل ها می باو دستورا مشکالتی که تولید کنندگان با ان مواجه هستند تعدد قوانین، بخشنامه هاعضو محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی خراسان رضوی معتقدند یکی از 

  این موارد با یکدیگر ناهماهنگ است.

 
 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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1 

 قانون  12کمیته بند ب ماده طرح موضوعات بررسی شده در اولین و دومین جلسات دبیرخانه 

  بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی

مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه  1397/  1/  26مورخ  38/  63/  1385حسب مفاد نامه شماره -1

ه رقم کف سرمایه گذاری برای گذاری استانداری خراسان رضوی و توضیحات نماینده محترم دفتر جذب درجلس

هزار دالر است و این موضوع یکی  300برخورداری از مشوق های قانون سرمایه گذاری خارجی حداقل حدود 

از موانع جذب سرمایه گذاریهای خرد خارجی بویژه سرمایه گذاران محترم افغانستانی است ، در شرایط موجود 

اران وجود دارند که میتوانند و تمایل دارند در قالب سرمایه گذاری افراد متعددی و از جمله خانواده سرمایه گذ

خارجی ارقام کمتری سرمایه گذاری نمایند و در صورت اصالح و تغییر میزان سرمایه گذاری که در برخی 

هزار دالر است زمینه رقابت پذیری برای سرمایه گذاری و جمع آوری  100کشورها از جمله ترکیه کمتر از 

گذاریهای خرد خارجی فراهم خواهد شد. هرچند نماینده محترم مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی سرمایه 

استان اعالم می نماید در قانون مبلغی بعنوان کف برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری خارجی تعیین 

به ویژگیهای هر پروژه  نگردیده است بلکه براساس نوع و ماهیت و اهمیت پروژه می تواند ارقام کمتری با توجه

با عنایت  تعیین نمود که در این ارتباط دستورالعملهایی وجود دارد که مبنای تصمیم گیری در ستاد مربوطه است .

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

دفتر جذب و 

سرمایه حمایت از 

 استانداری گذاری

خراسان رضوی ، 

مرکز خدمات 

سرمایه گذاری 

خراسان  خارجی

 رضوی
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به توضیحات نمایندگان محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری  

ان دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران افغانستانی در استان خارجی ، تشکلهای بخش خصوصی ، نمایندگ

پیشنهاد و مقرر شد در راستای رقابت پذیری با کشورهای همجوار به منظور جذب سرمایه گذاریهای خرد 

هزار دالر برای برخورداری از  300درصدی سرمایه گذاری های جدید مبلغ حداقل  30خارجی و افزایش حدود 

هزار دالر کاهش یافته و مراتب ضمن طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش  100ه گذاری به مشوق های سرمای

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.

بازار  جود دریین ارز دولتی با توجه به ضوابط و مقررات جدید بانک مرکزی نسبت به ارز قاچاق مونرخ پا-2

برطرف  مانع یکی از موانع جدی سرمایه گذاران و صادرکنندگان و تجار است که ضرورت دارد هرچه زودتر این

ر توسط دفت گردید رد بانکی مقررموضوع نقل و انتقال ارز به نرخ روز و تبدیل دالر به ریال و سایر موا گردد.

ری پیگی محترم جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از طریق مبادی ذیربط استانی و ملی

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر جذب و 

حمایت از سرمایه 

 داریی استانگذار

 خراسان رضوی



 استان خراسان رضوی
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قل و ننستان و ه افغاموضوع عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت از افغانستان به ایران و از ایران ب-3 

 استانداری ، رکزیم بانک طریق از مراتبهای معتبر دو کشور ایران و افغانستان مقرر شد انتقال ارز توسط صرافی 

 رایطش به توجه با تا گردد پیگیری خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای ، بانکها هماهنگی شورای ، محترم

 اقدام کشور دو نبی ارز انتقال مرجع عنوان به معتبر صرافی معرفی و شناسایی به نسبت تا شود پیشنهاد فعلی خاص

  .. گردد

درشرایط موجود صرفنظر از میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی و تجار ، مدت اقامت در ایران ، نوع -4

فعالیت و ویژگیهای سرمایه گذاری حداکثر به مدت سه سال اقامت صادر می شود و جز در موارد خاص تابعیت 

گردیده است تا صاحبان سرمایه نسبت به آینده با ابهاماتی مواجه باشند و صادر نمی گردد . این موضوع موجب 

برای اعضای خانواده نگرانی های داشته باشند و لذا سرمایه گذاران خارجی پیگیر هستند تا بتوانند بعداز مدتی 

ه توضیحات با توجه ب اقامت و با توجه به حجم سرمایه گذاری و ویژگیهای آن تابعیت دائم دریافت نمایند.

جناب آقای دکتر عجمی مدیرکل محترم 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 

ری ( صادرات محور بودن ) و ... بصورت پلکانی میزان سرمایه گذاری ، مدت اقامت ، ویژگیهای سرمایه گذا

 

دفتراقتصاد 

استانداری، شورای 

هماهنگی بانکها، 

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

 

 

دبیرخانه شورای 

اداره کل  گفتگو،

اتباع خارجی 

استانداری ، دفتر 

جذب و حمایت از 



 استان خراسان رضوی
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مدت اقامت 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 حمایت از سرمایه 

 .ذرنامه و پلیس مهاجرت نیروی انتظامی از طریق مبادی استانی و ملی پیگیری شودگذاری خارجی استان ، اداره گ

 50 میزان حداقل به را افغانستانی گذاران سرمایه و تجارت گذاریها سرمایه حجم تواند می موجود موانع رفع -5

 گذاران سرمایه و تجار از به نمایندگی عبدالهی دکتر آقای جناب ، نظر تبادل و بحث از پس . دهد درصد افزایش

 در که دموانع موجو رفع صورت در شدند متعهد و نموده توافق رضوی استان خراسان در مستقر افغانستانی

 رمایهسگذاری  سرمایه حجم حداقل گرفته صورت تسهیل به تناسب آمد خواهد جلسه صورت این بعدی بندهای

 رسانی عاطال خصوص این در شد مقرر و یافت خواهدافزایش  درصد 50 میزان به قبل سال نسبت به و گذاران

 .شود انجام سوی ایشان از

 دراین تفاوت رفع و شاغل کارگران سایر همانند افغانستانی کارگران اجتماعی تامین بیمه های دفترچه تمدید -6

 توافق اجتماعی تامین کل اداره محترم نماینده توضیحات به عنایت باکه ) ها دفترچه تمدید زمان مدت ( ارتباط

 عنوان تحت اجتماعی تامین شعب به ماهانه حقوقی لیست ارسالی فهرست در گذار سرمایه چنانچه -الف :گردید

سرمایه گذاری 

خارجی استان ، 

اداره گذرنامه و 

 ،پلیس مهاجرت

 نیروی انتظامی
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 به شاغلین سایر همانند آنها اجتماعی تامین بیمه دفترچه ، باشد قرارداشته اقتصادی بنگاه یا و کارگاه شاغلین 

 آزاد مشاغل و حرف قالب در دفترچه صدور چنانچه -ب. شود تمدید ، زمان مدت لحاظ به یکسان صورت

 و اعتبار تامین زمان مدت لحاظ به تفاوتی هیچگونه تجار و افغانستانی و ایرانی گذار سرمایه بین باشد قرارگرفته

 تمامی به استان  اجتماعی تامین محترم مدیرکل طریق از مراتب مقررشد  -ج. نشود ایجاد دفترچه تمدید مراحل

 . شود ابالغ استان ذیربط شعب

 نماینده وضیحاتت به توجه باکه  مدارس از برخی در افغانستانی گذار سرمایه فرزندان نام ثبت محدودیت رفع -7

 نام ثبت ایبر محدودیتی هیچگونه کماکان گردید توافق رضوی خراسان استان پرورش و آموزش کل اداره محترم

 رشپرو و آموزش نظارت و پوشش تحت آموزشی موسسات و مدارس در افغانستانی تجار و گذاران سرمایه

 شپرور و آموزش ادارات به استان پرورش و آموزش محترم مدیرکل توسط مراتب و باشد نداشته وجود

 .گردد ابالغ شهرستانها

رفع محدودیت خرید و ساخت و ساز مسکن بعنوان سهم سرمایه گذاری خارجی جهت استفاده از مشوق  -8

های سرمایه گذاری که با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت خرید و ساخت و ساز مسکن 

سرمایه  بعنوان سهم سرمایه گذار خارجی جهت استفاده ازمشوق های سرمایه گذاری مقرر شد مرکز خدمات

تامین اداره کل 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

اداره کل آموزش و 

 پرورش
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هزاردالر در  500سرمایه گذاری بیش از  -الفگذاری از طریق سایر مبادی ذیربط موارد زیر را پیگیری نماید .  

 خرید مسکن بعنوان حداقل سرمایه گذاری مورد پذیرش جهت استفاده از مشوق های سرمایه گذاری قرارگیرد .

ی تحت فعالیت شرکتهای مربوطه  قرارگیرد چنانچه سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز و صنعت -ب

 هزار دالر همانند سایرفعالیت ها لحاظ گردد . 100حداقل سرمایه گذاری 

ده برای عیین شتطبیق مدت زمان اعتبار پروانه کار با مجوز اقامت و یکسان سازی آن : هرچند مدت زمان ت -9

در  "والرفی اصطقانون کار تعیین گردیده است و از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی حداکثر یکسال در 

ئم نه کسب داپروا شرایط موجود نیز برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی حتی برای فعاالن اقتصادی ایرانی نیز

کن در ان ممصادر نمی گردد و در وضعیت موجود نیز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کوتاهترین زم

ر ینان بیشتاظ اطمنسبت به صدور و تمدید پروانه کار اقدام می نماید ولیکن پیشنها گردید به لحچارچوب ضوابط 

به  امت مشروطوز اقسرمایه گذاران برای ادامه فعالیت در کشور و رفع برخی ابهامات مدت زمان پروانه کار با مج

ری شود ذاری پیگینون گبه مبادی ذیربط قا اینکه از سقف زمانی برای سایرفعالیتهای اقتصادی ایرانیان بیشتر نباشد

قتصادی اعاالن فثبت انجمن فعاالن اقتصادی افغانستانی: پیرامون ثبت انجمن و یا تشکل صنفی تحت عنوان  -10

ستانداری ا ارجی افغانستان مقرر شد مراتب از طریق اداره کل اتباع خارجی استان و دفتر جذب سرمایه گذاری خ

عاون کار کل ت در قالب تشکل کارفرمایی امکان ثبت وجود داشته باشد مراتب توسط اداره یگیری شود و چنانچه

 و رفاه اجتماعی استان بررسی و در صورت داشتن شرایط الزم اقدام بعمل آید .

مرکز خدمات 

 سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

اداره کل تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

 

 

اداره کل اتباع خارجی 

استان و دفتر جذب 

سرمایه گذاری خارجی  



 استان خراسان رضوی
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گواهینامه:  ایجاد نمایندگی ناجا درمرکز سرمایه گذاری خارجی ،  جهت صدور مجوز اقامت ، گذرنامه ، -11

 قتصادیامربوط به خدماتی که توسط نیروی محترم انتظامی استان به سرمایه گذاران و فعالین موضوعات 

 رم ذیربطن محتافغانستانی ارائه می گردد مورد بحث و بررسی قرار گرفت هرچند در دو جلسه ای که از مسئولی

س از بحث و تند ولیکن پحضور نیاف نددعوت شده بود قانون احکام دائمی توسعه 12در دبیرخانه بند ب ماده 

یگیری ضوی پرتبادل نظر پیشنهاد گردید موارد زیر ضمن انعکاس به فرماندهی محترم نیروی انتظامی خراسان 

 گردد.

رائه ع در اضرورت ایجاد نمایندگی ناجا در مرکز خدمات سرمایه گذارای استان به منظور تسهیل و تسری -1

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

 تطبیق مدت زمان گواهی رانندگی با مجوز اقامت و پروانه کار . -2

استانداری، اداره کل 

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 

 

فرماندهی محترم 

 نیروی انتظامی

خدمات مرکز 

 سرمایه گذاری

 

 

2 
  یندهاطرح نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون مشکالت بخش خصوصی در مسیر دریافت مجوزها و فرآ

موارد احصا شده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون
  دبیرخانه شورا



 استان خراسان رضوی
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در جهت بهبود فضای کسب و کار، مقرر گردید موارد طرح شده توسط این اداره اصالح قوانین و دستورالعمل ها  

 کل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و جهت اصالح به مبادی ذیربط ارسال گردد.

3 

         موارد احصاء شده توسط سازمان صنعت، معددن و تجدارت اسدتان بعندوان انتتدارات از بخدش

 خصوصی

ز بخش انظر به اینکه موارد طرح شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان انتظارات بخش دولتی 

خصوصی به صورت کلی مطرح گردید و برای هر یک از موارد طررح شرده مری بایسرت برنامره اجرایری و       

از  ون هرر یرک  سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت پیرامچارچوبی جهت اجرا تهیه شود، لذا مقرر گردید 

موارد پیشنهادی برنامه اجرایی شفاف و روشرنی جهرت طررح در جلسرات بعردی دبیرخانره و انعکراس بره         

 تشکلهای بخش خصوصی به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان
 

 
 


