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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  غایب  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جمشیدیرضا  2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

 سید جعفر حاجی مجتهد نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مجلس نماینده محسن زنگنه 1

  حاضر مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  )حاضر( استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس (حسین شفیعیغالمعلی صادقی) 1

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 حسین جنگی نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

 هادی مخملی نماینده استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  غایب رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  غایب مدیره شرکت الکترواستیلرییس هیات  مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دارایی و اقتصادی امور وزیر احسان خاندوزیدکتر  1

 نماینده مجلس شورای اسالمی  نصراله پژمانفر 2

 ایران اسالمی جمهوری گمرک کل رییس و وزیر معاون  مقدسی علیرضا 3

 دارایی و اقتصادی امور وزارت اقتصادی سیاستگذاری معاون سبحانیان هادی محمد سید 4

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتری اشرفی  5

 ایه گذاری استانداری خراسان رضویمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرم مهدی تقوایی 6

 امور مالیاتی خراسان رضوی مدیرکل   مدبرنیا احمدرضا 7

 ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد جهانخواه امید 8

 رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی  یزدانبخش عبداله 9
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

- ---------------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 رد) آن تابعه هایدستگاه حوزه در اشوزارتخانه اختیارات تفویض، ازاحسان خاندوزی در نود و یکمین جلسه شورای گفت و گو  -

ستان  هر در متولی کل ادارات به( تملیکی اموال و خارجی گذاری سرمایه  گمرکی، بانکی، مالیاتی، هایبخش  ندهآی سال  برای ا

 .زندمی رقم ای،منطقه متوازن توسعه نفع به را اقدام این تمرکززدایی، هدف با که است سیزدهم دولت وزیر اولیناو . داد خبر

 جربهت را مجریه قوه در تغییر جاری سال  در کشور  سیاسی   تقویم: گفت کشور  خصوصی   بخش و دولت گفتگوی شورای  رئیس -

 .بدهیم دست از شعار، این تحقق برای فرصت عنوان به را سال از بخشی تا شد باعث موضوت همین که کرد

 تحرک نفع به را مسیر  امکان، حد تا کردیم تالش زمانی هایمحدودیت و مشکالت  رغم به اینکه، بیان با خاندوزی احسان  سید  -

ــادی های فعالیت   ــب روی پیش از را موانع و کنیم هموار اقتصـ  در که مهمی اقدامات از یکی: کرد عنوان برداریم، کارها و کسـ

سعه  جهت سهیلگری  شده،  پیگیری گذاری سرمایه  تو شور  از خارج ایرانیان های سرمایه  ارز، ورود برای ت  شرق  درویژه  به)  ک

 خوبی نامهآیین راستا  این در. است  همسایه  کشورهای  در موجود ظرفیت بر متمرکز عمدتا گذاری سرمایه  جذب البته و( کشور 

  تواندیم نامهآیین این. است دولت هیات در تصویب انتظار در و است رسیده دولت اقتصادی کمیسیون تصویب به و شده تدوین

 نیز بود دالر250 این از پیش تا که گذاری سـرمایه  کف. کند مرتفع زیادی حد تا را دارد وجود حوزه این در که موانعی و هاگره

صالح  شوق  تقویت برای نیز ای ویژه راهکارهای و شود  می ا سهیل  طریق از بخش این هایم شته  اقامت، اعطای بحث در ت  بردا

 .است شده بینی پیش... و گذاری سپرده با آن جایگزینی و گذاری سرمایه شرط شدن

صاد  امور وزیر - صوص  در دارایی و اقت سئله  حل برای وزارتخانه این اهتمام خ سب  مجوزهای صدور  م راهای  حذف و کار و ک   ام

 ینب موجود های ناهماهنگی مدیریت بر ما تالش رابطه همین در: کرد بیان بود، شده  بدل بخش این برای آسیبی  به که طالیی

 الشت واقع در. شد متمرکز مجوز، صدور فرایندهای شدن الکترونیکی برای موجود های مقاومت برابر در ایستادگی و ها دستگاه

 .رسدب نتیجه به آینده سال در شده، انجام رابطه این در آنچه امیدواریم و برداریم گام مجوزها شدن پیراسته راستای در داشتیم

ــال بودجه زمینه در وزارتخانه   اینکه  بیان  با  خاندوزی   - ــت از بعد: گفت داده، انجام توجهی قابل اقدامات نیز آینده سـ  پنج گذشـ

ضوت  ،1401 بودجه در سال،  صدی  پنج کاهش مو ستور  در تولیدی های شرکت  عملکرد بر مالیات نرخ در  که گرفته قرار کار د

 نویی ظرفیت داد، خواهد رخ خارجی فرای در احتماال که اقتصادی های گشایش کنار در ها فعالیت سایر و اقدام این امیدواریم

 نتیجه در امیدواریم همچنین. گردد حاصــل ما برای حوزه این از خوبی دســتاوردهای و نماید فراهم آتی ســال در تولید برای را

 برای آن از تجربه اســا  بر باید که مســائلی از یکی. باشــیم نیز مردم خرید قدرت و ســرانه درآمد افزایش شــاهد اقدامات این

  با ساله م یک بر است  بهتر اقتصادی  مشکالت  حل برای رسد  می نظر به که است  این برد، بهره کشور  اقتصادی  شرایط  مدیریت

 مطرح مشــکل عنوان به را موضــوت ها ده اینکه جای به واقع در. نمود فصــل و حل را مســاله آن بتوان تا شــود تمرکز قوا تمام
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ــت بهتر کنیم، ــودن بر را خود اهتمام اس ــتگاه تمام و دهیم قرار گره یک گش   یزمان بازه یک در که کنند تالش باید نیز ها دس

 .نمایند فصل و حل را مساله همان مشخص

ــاد امور وزیر - ــورت اقدامات   از یکی زدایی مقررات هیات  در اینکه  بیان  با  دارایی و اقتصـ ــتگاه  کردن همراه گرفته  صـ  و ها  دسـ

  فرهنگی های وزارتخانه از مسیر  این در: کرد عنوان بود، هارویه شدن  شفاف  و مجوزها الکترونیکی صدور  فرآیند با ها وزارتخانه

 ظرفیت یک خصــوصــی بخش و دولت گفتگوی شــورای. آوردیم هم کنار مشــکالت حل برای را زیرســاختی نهادهای تا گرفته

شمند  ست  ارز  بخش میان این در. گشود  همگرایی مدد به را زیادی های گره توان می بگیرد، صورت  الزم تمرکز آن بر اگر که ا

 شترک م شکل  به مساله  یک حل برای که زمانی. کند کمک مشکالت  حل به و بدهد مسئولیت  بار زیر شانه  باید نیز خصوصی  

 .باشیم ها فعالیت نشستن ثمر به شاهد که گیرد می شکل بیشتری امید شود، ریزی برنامه

ــین - ــافعی، غالمحس ــنایع، بازرگانی، اتاق رئیس ش ــاورزی و معادن ص ــخنانی در نیز ایران کش  برای دیپلماتیک هایتالش به س

ــتیابی ــاره وین در توافق به دسـ ــیر در برجامی مذاکرات: کرد عنوان و اشـ  ماراتن این امیدواریم و دارد قرار جدی پیگیری مسـ

  با که دارد را آن دغدغه خصوصی   بخش حسا ،  بزنگاه این در اما. شود  منجر جامعه، برای اقتصادی  های گشایش  به سنگین، 

 همه و تدبیاف فرو خود نفتی اعتیاد ورطه به دیگر بار کشورمان اقتصاد نفت، فروش بحث در ویژه به هافرصت بعری شدن فراهم

 .برود کف از شده، حاصل غیرنفتی صادرات حوزه در آنچه

ــوک بروز احتمال متوجه را دیگر نگرانی او - ــد آتی، احتمالی توافقات پی در ارزی ش ــت آن درآمدهای و نفت فروش رش  و دانس

ری  تواند می اتفاقی چنین: شد  متذکر ضوعات،  جنس این برای باید و شود  موجب را منفی پیامدهای بع  ملع نگرانهپیش مو

 یشپ مسائل  بعری . است  قاچاق پدیده تشدید  و مصرفی  کاالهای ورود افزایش دیگری و سرمایه  فرار پیامدها، این از یکی. کرد

 و ها چالش و کشــورمان اقتصــاد آینده درباره توافقات، به شــدن نزدیک با همگام تا دارد ضــرورت پس اند شــده تجربه این از

  واقعی بخش توســعه نفع به شــده فراهم ظرفیت از و بگیرد انجام الزم اندیشــی چاره و ها بررســی آن، روی پیش هایفرصــت

 .شود گرفته بهره اقتصاد

سان  خصوصی   بخش پارلمان رئیس - ستان  اقتصاد  در کهنه هایگره بعری  به رضوی،  خرا شاره  ا  ینا مالیاتی سهم : گفت و کرد ا

ستان،  ست  موضوعی  ا  حوزه، این در موجود چالش اما شد  پیگیری و مطرح مختلف مراجع در دفعات به اخیر های سال  در که ا

سان  در مقطعی در. ست باقی خود قوت به همچنان ضوی،  خرا سات    یا پدیده همچون بزرگی های پروژه ر س  اعتباری و مالی مو

ــهم ها،آن اتکای به که بودند فعال متعدد ــتان این مالیات س ــال طی. کرد پیدا درخوری افزایش مقطعی، در اس   با و بعد هایس

سات،    یا و ها شرکت  ها، پروژه این خروج یا فعالیت توقف وجود س شار  و ماند باقی خود قوت به مذکور سهم  مو راعفی  ف  را م

ــنعت و تولید بخش متوجه ــتان این در ص ــتان مالیاتی درآمد باید که نمود اس ــ موازات به طبیعتا. کردند می تامین را اس  درش

 رضوی،  خراسان  مورد در اما بخورد رقم آن مالیاتی سهم  رشد  که رود می انتظار استان  یک درآمدهای ارتقای و گذاری سرمایه 

 .داریم را سهم این در بازنگری درخواست نیز ما و بوده معکو  وضعیت این

ضر  حال در اینکه، بیان با همچنین وی - سیاری  پردازیمالیات حوزه حا صادی  بزرگ واحدهای از ب ستان  این در فعال اقت  تهران ،ا

ستان  سایر  یا ست،  دیگر های ا شان  خاطر ا  جهت در را ارزشمندی  های حرکت دارایی، و اقتصاد  امور وزارت خوشبختانه : کرد ن

ستان  به واحدها این مالیات بازگشت  که دارد پیگیری دست  در مالیاتی عدالت ستقرارشان،   محل های ا   می موارد این جمله از ا

 .باشد
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ستاندار  - سان  ا ضوی  خرا سه،  این از دیگری بخش در نیز ر ضای : کرد عنوان جل صمیم  از ما تقا ست  این سازان ت  تفویض با که ا

 .دهند افزایش ها استان در را اقدامات و تصمیمات ثمریابی سرعت اختیارات،

 راگ. کنیم ارائه مربوطه مرجع به را راهکارها موجود، های گره و مشکالت  باب در تا داریم آن بر را بنا: داد ادامه نظری یعقوبعلی -

 نظر اعالم بر بنا را کار اجرای بزند، رقم را بیشـــتری های چالش و نداشـــته خوانی هم قانون نص با شـــود می پیشـــنهاد آنچه

سی    شنا صمیم  مرجع کار صمیم  آن نگرفت، صورت  مخالفتی ای هفته دو بازه یک در چنانچه اما کنیم می متوقف ساز،  ت  ار ت

 .نماییم می اجرایی

ــکالت عمده نظری، - ــادی مختلف های بخش در موجود مش ــت مدیریتی کیفیت از متاثر را اقتص  همه نباید: کرد عنوان و دانس

 از کایتح شود،  نمی گشوده  آن گره و کند می پیدا تداوم هاسال  برای مشکلی  اینکه. بنویسیم  ها ظرفیت کمبود پای را نقایص

 تسریع  را مشکالت  حل روند توان می شود؛  اتخاذ مقتری  زمان در کارآمدی تصمیمات  اگر. دارد کار مدیریت عرصه  در نقصان 

 .است اقدام جهت در استانی مدیران برای سازیانگیزه و مرکز از اختیارات واسپاری مستلزم مسئله این اما کرد

 راسان خ اقتصادی  هایفعالیت از حمایت و پشتیبانی  مشترک  قرارگاه» ایجاد انگیزه تشریح  به ادامه در رضوی  خراسان  استاندار  -

 هک گرفته شکل  مردمی قرارگاه یک عنوان این ذیل: گفت و پرداخت مذکور ظرفیت برای شده  انجام هایریزیبرنامه و «رضوی 

 و مشکالت  شبکه  تا باشد می مردمی هایتشکل  میان در انسجام  ایجاد نیز آن رسالت  و است  بازرگانی اتاق عهده  بر آن راهبری

 .شوند بندی جمع مشکالت و نظرات و شده احصاء درستی به بخش این مسائل

ستگاه  اینکه بر تاکید با وی - شکالت  حل در باید حاکمیتی های د صی    بخش م صو شان  کنند، حرکت هم با هماهنگ خ  خاطرن

 .کنیم ایجاد بخش این در را الزم انسجام تا ماست وظیفه نیز این: کرد

شاره  با اسالمی  شورای  مجلس در زاوه و والت مه و حیدریه تربت نماینده مردم زنگنه محسن  -  به و خارجی اتبات های  سفر  به ا

  با همبارز قانون دلیل به اما دارند خود همراه پول زیادی مبالغ ما اسـتان  به سـفر  در اتبات این: گفت ایران به هاافغانسـتانی  ویژه

شویی،   صاد اقت وزارت از شود  می خارج کشور  از منابع این جهت همین به و نگیریم تحویل را منابعی چنین هستیم  مکلف پولو

شهد  در( دیگر متولی نهادهای و مرکزی بانک نظارت تحت) ارزی شعبه  یک خواهیم می  برای را برکاتی قطعا که شود  ایجاد م

 داریم تقاضا نیز اقتصاد وزارت از و گذرانده را خوبی مصوبات «ها پروژه صندوق» ایجاد زمینه در مجلس. دارد همراه به ما استان

 پروژه و اه طرح نقدینگی از بخشی  که شود  فراهم بستری  و بگیرند شکل  درستی  به ساختارها  این که کند فراهم را شرایطی  تا

ست . شود  تامین سرمایه  بازار محل از ها سهیل  ما، دیگر درخوا ست  فرابور  در گری ت  شدن  فراهم با مهم این امیدواریم که ا

ستان  برای اختیاراتی شد  همراه ها، ا سانیم  می خصوصی   بخش اطالت به همچنین. با  هزار 85 بودجه، قانون 18 تبصره  در که ر

 درصــد 100 تا شــده قرار و اســت ها یارانه هدفمندی محل از آن تومان میلیارد هزار 32 که شــده تعیین منابع تومان میلیارد

 شده  دیده غیرمنقول و منقول اموال دولتی، حقوق مورد در خصوصا   موضوت  این. شود  هزینه ها استان  خود در نیز مذکوز منابع

   .شد خواهد هزینه پروژه هر برای و ها شهرستان در نیز منابع این درصد 50. است

شاره  با وی - صره  دبیرخانه تا شد  موفق مجلس اینکه به ا صاد  وزارت به دوباره را 18 تب رور  با: کرد عنوان بازگرداند، اقت  وزیر ح

 و باراعت نیز ها طرح برخی به حتی و مشخص  نیز استان  هر برای مربوطه مبالغ و شده  فعال مجددا دبیرخانه این کنونی اقتصاد 

 یژهو شکل  به دبیرخانه این در رضوی  خراسان  ملی سهم  در که است  این اقتصاد  وزیر از ما تقاضای . است  شده  تزریق تسهیالت 

ــود تعیین ای ــتان این چون ش ــادی بخش در که خوبی های ظرفیت رغم علی اس ــیل و اقتص ــگری پتانس  بحث در دارد، گردش

 .است شده واقع ظلم مورد منابع تخصیص
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 ککم گمرک، این با ارتباطی های زیرسـاخت  توسـعه  برای تا داریم نیاز و اسـت  کشـور  گمرک بزرگترین دوغارونزنگنه گفت:  -

 .هست نیز ارتباطی های راه توسعه و جاده نیازمند خود توسعه کنار در گمرک این واقع در. بگیرد صورت استان به الزم های

ــامانه درباره زنگنه - ــائل و نیما س ــامانه: کرد بیان نیز نیمایی ارز با مرتبط مس  وانعن این تحت که ارزی نرخ اختالف و مذکور س

شکالت  شود،  می مبادله صادی  فعاالن برای زیادی م ست  کرده ایجاد اقت  ETS ارز با نیمایی ارز اختالف آنقدر گاهی واقع در. ا

 .است گیری شکل حال در کشور در دیگری ترجیحی ارز یک گویی که شود می زیاد( الکترونیکی معامالت سامانه نرخ)

سالمی  شورای  مجلس در قوچان مردم نماینده آذری، علی - صمیماتی  اخیر هایماه در مجلس و دولت: کرد عنوان ا  برای مهم ت

 اثرات و شود نمایان جامعه در زودی به آن نتایج امیدواریم که اند کرده اخذ مردم معیشت بهبود و اقتصادی ساختارهای ارتقای

شد  ملمو  مردم، آحاد برای ها آن ست  مشخص  ایران در اقتصاد  نیافتگی توسعه  عوامل و مدارها حاضر  حال در. با  همین در. ا

 در جدی موانع داریم اذعان. برسانیم  انجام به را مالیاتی نظام حوزه در ساختاری  اصالحات  یکسری  تا هستیم  آن دنبال به راستا 

صالحات  هاآن در باید که دارد وجود حوزه این  و مقررات و قوانین بخش در ما مالیاتی حوزه گانه سه  ارکان. بگیرد انجام الزم ا

 بهبود هب را خصوصی بخش بتوانیم است بعید نشود، اتخاذ خوبی ساختاری تصمیمات اگر. دارد مشکل  مالیاتی مودیان همچنین

 .نماییم امیدوار کشور اقتصادی وضعیت

 مدیران اختیارات افزایش و مدیریتی ســاختارهای در مرکزمحوری و تمرکزگرایی کاهش برای مجلس تالش به اشــاره باآذری  -

ستانی  شکالت  از یکی: کرد عنوان ا صمیم  تمرکز همین ما م ست  تهران در منابع و گیری ت  در خصوص  این در طرحی مجلس. ا

 گوی و گفت شورای  استان  هر در توسعه  بسترهای  از یکی. شود  می اعطا ای ویژه اختیارات ها استان  به که دارد بررسی  دست 

 .کند پیدا افزایش نسبت همین به نیز شورا این اختیارات باید حال. است آن خصوصی بخش و دولت

  گاز، تقیم تعرفه افزایش: کرد نشان  خاطر استان،  اقتصادی  فعاالن های نگرانی و خصوصی   بخش مشکالت  دیگر به اشاره  با وی -

ضوت  ستاندارد  مو سال  همچنین و خصوصی   های بانک رفتارهای در مالی تامین حوزه در نگرانی آن، فرایندهای بر بازبینی و ا  هم

 .بیاندیشد را الزم چاره آن برای باید دولت که هستند موضوعاتی از محصوالت قیمت درج

 در ایریشه  عوامل از بعری  تشریح  به نشست   این در رضوی  خراسان  تجارت و معدن صنعت،  خانه رئیس حسینی  سیدحسین   -

  بی که هاســتســال. برد می رنج دانش به اتکا عدم از ایران اقتصــاد: گفت و پرداخت کشــورمان برای اقتصــادی مشــکالت بروز

 .است شده بدل کشورمان اقتصاد برای جدی هاییعارضه به ها، بانک به دولت دستوری تکالیف و مالیاتی عدالتی

شاره او  - صادی  شرایط  به ای ا شت  موجود اقت صاد  های پیچیدگی با جامعه عامه: کرد عنوان و دا شور  اقت ستند  ارتباط در ک  ماا نی

 صه نقی. است  رفته تحلیل ها آن اقتصادی  بنیه و شده  کوچک مکرر اخیر های سال  در قرا  از که است  شان  سفره  به مردم نگاه

 .شوند تشدید مکرر شرایط این تا شوند می باعث که دارد وجود اقتصاد عرصه در هایی

  یدالل از حاصل  سود : کرد عنوان و دانست  کشور  در مالیاتی عدالت ضعف  را کشور  اقتصاد  در موجود مشکالت  از یکی حسینی  -

 ردازدپ نمی مالیات بابت را ریالی کند، می درآمد کسب  طریق این از که فردی اما است  گزاف بسیار  موجود اقتصادی  شرایط  در

سنامه    و آدر  که صنعتی  واحد یک اما شد  دوش بر را دولت مالیاتی درآمدهای سنگین  بار تا باید دارد، هم شنا  سهم  و بک

ساالری  محور بر تولید حوزه در ستانی  مالیات نظام. کند جبران بابت، این از هم را گریزان مالیات ست  ممیز شخیص  و ا  کی ت

 رایطش مجموت. بود خواهد دشوار بسیار نیز وی رای در تغییر و باشد می آن بهای کننده تعیین مالیاتی، امور سازمان کارشنا  

صادی  های بنگاه تا شده  باعث موجود را  که اقت سطه  به دارند؛ فعالیت سود  کمترین با سخت  شرایط  این در بع   ایه هزینه وا

 .برود دست از شده، ایجاد دشواری به که اشتغالی و شوند تعطیل... و ای بیمه مالیاتی، سنگین
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 رایب حرف اقتصاد  دانش: گفت و کرد انتقاد جهان روز دانش و علمی رویکردهای به کشور  اقتصادی  نظام اتکای عدم از حسینی  -

ست  شدن  متحول حال در نیز روز به روز و دارد گفتن صادهای . ا سیر  در جهانی اقت  به ما اما دارند برمی گام جهان روز دانش م

 .ایم افتاده فرو گذشته، اشتباهات تکرار ورطه

سان  تجارت و معدن صنعت،  خانه رئیس - ضوی  خرا شکالت  درباره ، ر صی    بخش م صو  توجه باید: کرد عنوان نیز ها بانک و خ

 حتی) تسهیالت  اعطای برای بانکی سیستم   پیش ماه پنج الی چهار از. هستند  خصوصی   بخش اقتصادی  شرکای  ها بانک داشت 

 .کرد خواهد مواجه چالش با را تولید بخش مسئله این و است شده قفل( گردش در سرمایه تسهیالت

ستار  خود اظهارات بندی جمع در حسینی   - سپاری  خوا ستان  مدیران به بیشتر  اختیارات وا ستانی  مدیران: کرد بیان و شد  ا  رد ا

ری  ساعدتی  کوچکترین برای اما دارند مطلوبی های همراهی ها حوزه بع ستعالم  مرکز از باید م ص  و حل روند این که کنند ا  لف

 .سازد می دشوار را مشکالت

سین  - شنک،  محمدح سیون  رئیس رو سان  بازرگانی اتاق تجارت کمی ضوی  خرا شتغال  ایجاد: گفت ر   می رقم سرمایه  محل از ا

  رینکارآف و تولیدکننده یک جایگاه در حتی سرمایه صاحب  که شود  می رفتار ای گونه به عمومی فرهنگ در متاسفانه  اما خورد

 شود؟ می تقبیح کشور، در سرمایه داشتن که ایم کرده عمل ای گونه به چرا. گیرد می قرار حرمتی بی و هجمه مورد هم

 باهیاشت را رهنمودها این به توجه از غفلت کارآفرینان، و تولیدکنندگان از حمایت در انقالب معظم رهبر تاکیدات به اشاره با او -

ست  : کرد عنوان و برشمرد  بزرگ صل  کلی های سیا  مورد نیز موضوت  این که دارد ویژه تاکید سازی  خصوصی   موضوت  بر 44 ا

ست  بوده لهمعظم مطالبه صی    کلیت نباید اند؛ کرده عمل ضعیف  قانون این اجرای در هادولت چون اما ا شور  در سازی  خصو  ک

 . شود می کشیده مسائل ماهیت تخریب به ها، رویه ساماندهی در ما ضعف. برود سوال زیر

سیون  رئیس - سان  بازرگانی اتاق تجارت کمی ضوی  خرا ست  اینکه بیان با ر صاد  در کاری د سارت  تدبیر، بدون اقت  رانجب هایخ

صوب  حالی در عایدی بر مالیات: شد  متذکر دارد، پی در را ناپذیر سطه  به نه افراد اموال بهای که شود  می اجرا و م صاهد  وا   ت

شد  دلیل به بلکه هاآن سرمایه  ست  یافته افزایش تورم، ر سائل  متن به توجه بی جنس، این از اقداماتی. ا  از ها سرمایه  فرار به م

 .شود می منجر کشور

. تاس  ها سرمایه  این از حمایت گرو در اقتصاد  تعالی: کرد نشان  خاطر گذاری، سرمایه  بخش در امنیت نبود از انتقاد با روشنک  -

 .بدانیم مغتنم را ها گذاری سرمایه و ها سرمایه باید پس شود می منجر را معیشت رونق و اشتغال نیز ها سرمایه پایداری

صل  ارز نرخ خرید تفاوت از پایان در او - ضوت  این و کرد انتقاد صادرات  از حا سیبی  را مو شمرد  بخش این برای آ ستار  و بر  خوا

 .شد بازار نرخ با صادرات از حاصل ارز نرخ شدن همسان

ضا   - رو  حمیدی، ر سان  بازرگانی اتاق نمایندگان هیات ع ضوی  خرا   یهایفرصت  و صادرکنندگان  از حمایت اهمیت بر تاکید با ر

ــود، می ایجاد جهانی بازارهای در ایرانی کاالی برای که ــادرکنندگان: گفت ش ــطه به را هافرصــت بهترین گاهی ما ص   عدم واس

 ظرفی و بود حوزه این فعاالن برای مشوقی  صادراتی،  جوایز گذشته  در. دهند می دست  از سرمایه  تامین در مشکالت  یا حمایت

ست  شده  دریغ بخش این فعاالن از اخیر های سال  در نیز همان که آید می شمار  به هاخالء جبران برای  در ناپایدار قوانین. ا

 .است افزوده حوزه، این مشکالت حجم بر هم صادرات بخش

شگری  ظرفیت حمیدی گفت : - شهد  گرد صت  م سب  فر ست،  تولید بخش با پیوند برای یمنا شاک  شهرک  ایجاد ظرفیت ا  در پو

 .شود ایرانی تولیدات مشتری کند، می خریداری چینی و ترک کاالی مشهد بازار از که زائری تا دارد وجود مشهد
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 و تندهس  آسودگی  در گریزان مالیات امروز: گفت و کرد انتقاد اقتصادی،  های بنگاه و خصوصی   بخش مالیاتی مشکالت  از نیز او -

ــفاف های بخش ــادی، ش ــکالت حوزه این در اقتص ــت، مالیاتی عدالت بر بنا اگر. کنند می تحمل را زیادی مش   مالیات همه اس

 .بگیرند قرار پردازی مالیات چتر زیر باید هم گریزان مالیات و معافان

 تعلق مرزنشنیان  تعاونی های شرکت  به ترجیحی ارز که 1397 سال  از: گفت رضوی  خراسان  تعاون اتاق رئیس آذری، اسماعیل  -

شکالت  با ها مجموعه این نگرفت، سته  و شده  مواجه زیادی م  اعالم پیش چندی دولت. کنند ایفا را خود ارزی تعهدات اند نتوان

صتی  که کرد ست  که دهد می قرار آنان اختیار در ها تعاونی این ارزی تعهدات رفع برای را فر ضوت  این پیگیری ما درخوا  از مو

 .است اقتصاد وزارت سوی

 زمان از مرزنشــینان های تعاونی مانند ها تعاونی از برخی نمونه عنوان به: کرد عنوان ها،تعاونی مختلف اشــکال به اشــاره با وی -

 نیست  هماهنگ گمرک با زمینه این در مرکزی بانک ولی دارند فرصت  خود ارزی تعهدات رفع برای سال  یک مدت به صادرات 

 پنج تعاونی یک اگر دانند می نهادها آن که صــورتی در کند؛ نگاری نامه نهادها دیگر با خصــوص این در باید گمرک همیشــه و

 به ایران گمرک تا داریم تقاضــا. اســت داده انجام واردات نیز دالر میلیارد پنج ســو آن از دهد، می انجام صــادرات دالر میلیارد

ستان  در خود زیرمجموعه نهادهای  به. شود  گشوده  بیشتری  سرعت  با تعاون، بخش فعاالن های گره تا دهد اختیار تفویض ها ا

ست  الزم زمان روز 15 تا 10 وارداتی کاالی یک جهت تعرفه  یک ایجاد برای نمونه عنوان ستانی  گمرکات ناظر و ا   بازه این در ا

 .برساند انجام به تواند می راحتی به استانی گمرک را این که حالی در کند؛ نگاری نامه مرکز به باید

ضای : آذری گفت - سائل  حوزه در ما دیگر تقا ست  تعاونی برای تر پایین نرخ با کارمزد اخذ بانکی م سته . ها ست  این ما خوا  هک ا

 رداختپ ها تعاونی به تســهیالت عنوان به تر طوالنی بازگشــت دوره با که تا یابد اختصــاص ها بانک به منظور این برای منابعی

 .شود

شاره  با وی - صد  سه  اخذ اینکه به ا صد  9 از عوارض در   مبادالت ساماندهی  قانون طبق ها تعاونی برای افزوده ارزش بر مالیات در

  می اخذ افزوده ارزش بر مالیات تومانی 4200 ارز اســا  بر واردکنندگان از گمرکات: کرد خاطرنشــان اســت، غیرقانونی مرزی

 مجددا واردکنندگان از وارداتی، کاالی ارز منشــا اســا  بر و این از بعد مالیاتی امور ســازمان اما اســت قانونی اقدامی که کنند

 .کند می مواجه زیان و ضرر با را ها تعاونی واردات فرایند گاهی موضوت همین که نماید می اخذ افزوده ارزش بر مالیات

شت  توجه باید همچنین: کرد عنوان آذری - صناف  مانند نیز ها تعاونی دا ضا . دارند فعالیت پروانه ا  به تفعالی پروانه این داریم تقا

 .بگیرد قرار پذیرش مورد ها بانک توسط تسهیالت ارائه ضمانت عنوان

سان  صنایع  کارفرمایی کانون مدیره هیات رئیس بخش، یزدان عبداهلل - ضوی  خرا صوص  همین در نیز ر   اب امروز دنیای: گفت خ

صادی  موانع رفع شرفت  اقت صت  اعطای و تنفس سال  آینده سال  کنیم می خواهش دلیل همین به و کرده پی   طالیی های فر

 از یاراتاخت تفویض با باید استان .است کرده تجربه را چالش و نوسان و رکود کافی اندازه به صنعت این چون باشد صنعت برای

سان  حاضر  حال در. شود  خودکفا مرکز ستان  یک جهت این از و دارد صنعتی  واحد 6500 حدود رضوی  خرا  به اقتصادی  مهم ا

ستان  این همچنین. آید می شمار  شی  و دینی مهم مرکز ،ا شور  ارز ست  ک سبی  شرایط  باید دلیل همین به و ا  فعالیت برای منا

 .شود فراهم استان این در افغانستانی گذاران سرمایه خصوصا خارجی و داخلی گذاران سرمایه

شاره  با بخش یزدان - صی    بخش و دولت یوگو گفت شورای  در گرفته صورت  های تالش به ا صو ستان  خ شایی  گره برای ا  زا گ

 این رایب هم بیشتری و بهتر اختیارات باید و نیست  شده  انباشت  مشکالت  اندازه به کار سرعت  البته: کرد عنوان موجود، مسائل 

 .شود تعریف شورا
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شریح  با وی - ستان  در اقتصادی  مشکالت  برخی ت صریح  ا ساله  تورم نرخ: کرد ت ست  دیگری م  و دهش  دستمزد  افزایش باعث که ا

 هزینه رشد وجود با اما کرد پرداخت را آن باید که شده اضافه دستمزد به درصد 57 از بیش امروز. نیست صنعتگر نیز آن مقصر

 .است سرگذرانده از بقا برای را هایی سختی چه ها سال این در صنعتی و تولیدی بنگاه که شود نمی توجه ها،

 .کند پیدا تقلیل کنند، می ایجاد اشتغال که گذارانی سرمایه برای عایدی بر مالیات میزان که شد آن خواستار وی -

شان  صنعتی  فعال این - سهیالت  اعطای برای: کرد خاطرن شنهاد  بانکی ت  اریاعتب برگه ها وثیقه و ضمایم  کنار در شود  می پی

. ردبگی قرار توجه مورد تســهیالت پرداخت برای ســند عنوان به نیز خصــوصــی بخش فعاالن بیمه لیســت و برداری بهره پروانه

ضای  سهیالت  و اعتباری سقف  افزایش ما دیگر تقا ستان  های بانک ت ست  ا ضر  حال در چون ا ست  مدتی حا  روی ها پروژه که ا

 .شود نمی پرداخت مقبولی تسهیالت اما مانده زمین

 یمشخص   ضرایب  ها فعالیت سود  مالیات، محاسبه  روند در داشت  توجه باید: گفت مشهد  اصناف  اتاق رئیس نایب مخملی هادی -

  در.ندک رسیدگی مسئله این به اقتصاد  وزارت کنیم می تقاضا  که کرده ایجاد را مشکالت  برخی منصفانه  سود  احتساب  ولی دارد

سبه  خصوص    مالیات قانون 154 و 152 مواد حذف با 98 سال  ابتدای از: کرد اظهار کسبه  از مالیات اخذ در منصفانه  سود  محا

 اهر برای الزم های زیرساخت  سال  سه  تا مجلس مصوبه  طبق که شد  این بر بنا الرا  علی مالیات اخذ حذف با و مستقیم  های

سا   بر باید مدت این در نیز مالیاتی برآوردهای و شود  ایجاد مالیاتی مودیان سامانه  اندازی  سوی  از اعالمی اطالعات و داده ا

ــتورالعمل یک امروز اما. گرفت می انجام مودیان ــاد وزارت در فراقانونی دس ــود می اجرا اقتص  اخذ آن بندهای از یکی در که ش

سا   بر مالیات سا   بر ضرایب  الرا ، علی مالیات حذف با و بوده حسابرسی   ترتیبات ا صفانه  سود  ا  رفهط یک صورت  به و من

سبه  ست  شده  ها مالیات برابری چند افزایش موجب امر این. شود  می محا  کرده ایجاد کسبه  برای بزرگی مشکل  موضوت  این. ا

 .ندارند را مالیات این پرداخت تاب آنان از خیلی چون

صناف  اتاق رئیس نایب - شهد  ا شاک  شهرک  اندازی راه درباره م سائل  برخی و شهر  این در پو  در: کرد عنوان نیز آن به مربوط م

ضر  حال شهد  در حا ست  گرفته صورت  شهرک  تعدادی احداث برای هایی ریزی برنامه م شور  شهر  کالن پنج در اما. ا  شعات  ک

سا   ها شهرک  اندازی راه ممنوعه سا   بر. دارد وجود کیلومتر 30 قوانین برا  اندازی راه برای شده،  انجام های ریزی برنامه ا

ستانداری  با شد،  ذکر که شهرکی  پنج  اریمد پیشنهاد . شود  برطرف موارد برای مزبور ممنوعیت تا گردید منعقد ای نامه تفاهم ا

   .ردبگی قرار کار دستور در نیز پوشاک و کفش کیف، های شهرک مثل صنعتی های شهرک دیگر های رده برای معافیت این تا

 (:2دستور جلسه )

 " دارایی و اقتصاد امور حوزه در استانی به ملی اختیارات تفویض برای استانی های درخواست " 

 که ارایید و اقتصاد  امور وزیر از ما مطالبات از یکی: کرد عنوان با این دستور کار  رابطه در شورا  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

ستانی  به ملی اختیارات اختیارات تفویض هستند،  نیز کشور  خصوصی   بخش و دولت گفتگوی شورای  رئیس   های اهدستگ  در ا

ست  وزارتخانه این تابعه ستفاده  و امور اجرای یندفرآ در تسهیل  به مسئله  این. ا س  مدیریتی و کارشناسی   های ظرفیت از ا  تانیا

ستفاده  و دارد پی در را منابع و زمان در ها هزینه کاهش شود،  می منجر سی    توان از ا شنا ستانی  کار  بخش بین افزایی هم و ا

 .سازد می ممکن را دولتی و خصوصی
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ست  نیاز که اختیاراتی ادامه در لبافی - ستان  به مالیاتی و تملیکی اموال خارجی، گذاری سرمایه  بانکی، های حوزه در ا  تفویض ا

 گرایی تمرکز عارضه  دلیل به دارد وجود استان  اقتصادی  حوزه در که موانعی عمده امروز: کرد نشان  خاطر و نمود قرائت را شود 

 .هستند حل قابل طوالنی، ای بازه در و دشواری به مرکز، در اختیارات

سان خاندوزی   - ست  درباره اح سان  گفت و گو شورای  درخوا ضوی  خرا ستگاه  مدیران اختیارات افزایش برای ر  این تابعه های د

 هتوج باید. است  نبوده ماندگار ولی گرفته صورت  اقداماتی مختلف های دوره در خصوص  این در: کرد عنوان استان  در وزارتخانه

 در چه موضوت  این. شود  نمی ممکن اختیارات، تفویض افزایش و زدایی تمرکز ای، منطقه توانمندسازی  با جز توسعه  که داشت 

ست  اجرا و تعمیم قابل... و دولتی اموال به مربوط اختیارات بخش در چه خارجی، گذاری سرمایه  حوزه ضر  حال در. ا  تالش حا

...  و ها مالیات تقسیط  مالیاتی، جرایم بخشودگی  سقف  افزایش خرد، های مالیات جرایم بخشودگی  همچون موضوعاتی  در داریم

ستانی  مسئوالن  از توان می دیگر طرف از. نماییم اجرا و تعریف را ها تفویض این  و کرد همطالب پاسخگویی  اختیارات، این بابت ا

 .شود می تسهیل هم اختیارات تفویض فرایند بر مسیرنظارت نیز طریق این از

 (:3دستور جلسه )

ضوعات  " ستفاده  چگونگی به مربوط مو شور،  از خارج ایرانیان  منابع و ظرفیت از ا سانیها  بویژه) ک   جذب برای( خرا

سب  و ها پروژه نیاز مورد منابع تامین و گذارخارجی سرمایه  سط  کارههای و ک سی  و بزرگ و متو   و راهکارهها برر

  رراتمق و قوانین در اصالح  پیشنهاد  و خارجی  گذاری سرمایه  جذب های مشوق  تسهیل  برای  بسترسازی   چگونگی

 "موجود

صی    بخش و دولت گویو  گفت شورای  دبیرخانه ئیسلبافی ر - صو سان  خ ضوی،  خرا ستور  ر ستفاده  چگونگی را دیگر کار د  زا ا

 خارجی گذاری سرمایه  جذب منظور به: داد توضیح  و کرد عنوان( ها خراسانی  ویژه به) کشور،  از خارج ایرانیان  منابع و ظرفیت

  های مشوق تسهیل ایجاد برای موجود راهکارهای بررسی و بزرگ و متوسط کارهای و کسب و ها پروژه نیاز مورد منابع تامین و

شنهاداتی  خارجی،  گذاری سرمایه  جذب ست  شده  بندی جمع شورا  این جانب از پی صالح  بحث به هم نگاهی حوزه، این در. ا  ا

 .ایم داشته موجود مقررات و قوانین در
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــی ارائه   انجام های پیگیری از گزارش

  استانی های درخواستپیرامون  شده

فویض     برای  ختیــارات   ت ــه ملی   ا  ب

  دارایی و اقتصاد امور حوزه در استانی

 

شی از     شورای گفت و گو گزار شده پیرامون    رییس دبیرخانه  سات برگزار  ست  جل   های درخوا

ستانی  ستانی  به ملی اختیارات تفویض برای ا صاد  امور حوزه در ا سه ارائه نمود و   و اقت ا  ببه جل

سه     توجه به صادی و دارایی در جل شده      موافقت وزیر محترم امور اقت ست های ارائه  با درخوا

شنهاد اجرای  ،شد  مقرر   مشروط به عدم مغایرت قانونی و حقوقی   شورای  دبیرخانه اتپی

ــرح زیر از طریق گوو  گفت ــتانداری مکاتبه  به ش ــاد و    اس ــوبات به وزارت اقتص و انعکا  مص

 پیگیری شود: از مرکز و دستگاههای استانی دارایی 

 پروانه تمدید و صــدور جهت اســتان به کشــور گذرنامه و مهاجرت پلیس اختیار تفویض -

قامت   یه    ا ــرما مه    و مهاجرت  پلیس به  مراجعه  الزام) خارجی  گذاران  سـ نا  و تهران گذر

ــدن طوالنی ــرمایه تعدد به توجه با فرآیند زمان ش ــتان در خارجی گذاران س  موجب اس

ضایتی   مدت به گذاران سرمایه  توسط  شده  وارد خودروی گذاری شماره (. : شود  می نار

 (.  باشد می ماهه سه حاضر حال در فرآیند)  ناجا راهور پلیس توسط سال یک

  یا و سال  5 به 1 از خارجی گذاران سرمایه  رانندگی گواهینامه اعتبار زمان مدت افزایش -

 .اقامت پروانه اعتبار با متناسب سال 3 حداقل

ــرکتهای نام به منقول اموال تملیک - ــرمایه دارای ش ــماره و خارجی گذاری س  گذاری ش

ا  ب گذاری سرمایه  سازمان  از نامه معرفی ارائه با حقیقی گذار سرمایه  نام به خودرو پالک

 .شود انجام ها استان گذاری سرمایه خدمات مراکز

 تخفیفات اعمال و اعطا صــدور، خســارت، های حوزه در اســتان اختیارات ســطح افزایش -

 ایران  بیمه پیشنهاد به سیستمی

ستان  بانکهای اختیارات سقف  - سهیالت  پرداخت برای ا  ره در درگردش و ثابت سرمایه  ت

 .یابد افزایش 1400 سال ارقام برابر دو به 1401 سال برای بانک

ــرح -  به  تولید  موانع رفع قانون  مکرر 62 ماده  با  مرتبط بانکی  خبرگان  هیئت  وظایف  شـ

سی  سیدگی  و برر سهیالت  با مرتبط های پرونده کلیه به ر ضوع  سایر  و بانکی ت  و اتمو

 .یابد تسری استان هایبانک با حقوقی و حقیقی اقتصادی فعالیت مشکالت

ــتقر نماینده به مرکزی بانک  تام  اختیار  اعطای  و اختیار  تفویض - ــتان در مسـ  یردب یا اسـ

ــیون ــتان بانکهای هماهنگی کمیسـ ــنگ و نقره طال گذاریارزش منظور به اسـ   های سـ

 .استان گمرکات در زینتی و قیمتی

  گذاریسرمایه حمایت و تشویق قانون اجرایی نامهآیین 3۵ ماده اختیارات کلیه -

جه،   وزارت در خارجی  خار کار   وزارت امور عاون، فاه  و ت ماعی  ر   نیروی و  اجت

 .گردد تفویض آنها استانی مدیران به انتظامی
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  محدودیت بدون و تماماً( 2 و 1 درجه) الفساد سریع کاالهای واگذاری و فروش اختیارات -

 .گردد واگذار استان مدیران به

 افزوده ارزش بر مالیات قانون و مســـتقیم مالیات قانون 191 و 167 ماده اختیارات کلیه -

 در وزیر نماینده  به دائمی صورت  به درصد  100 تا جرایم بخشش  و تقسیط  خصوص  در

 داشــته اســتان در تســهیل کارگروه مصــوبات با را الزم همراهی تا گردد تفویض اســتان

 .باشد

ضوت   کمیته اختیار تفویض - ستان  به  مرزی مبادالت ساماندهی  قانون 12 ماده مو  و ها ا

 .گردد تفویض استاندار

 توســط شــده صــفرکیلومترخریداری ســواری خودروهای گذاری شــماره حاضــر حال در -

 وزارت دولت های دارایی و اموال مدیریت کل اداره در ها اســـتان اجرایی دســـتگاههای

ــرد می صـــورت متبورت   نمایندگان تردد از جلوگیری و جویی صـــرفه جهت به. گیــــ

 گذاری شــماره شــود می پیشــنهاد مزبور، کل اداره به اســتانی اجرایی دســتگاههای

 در...(  و کامیون بو ، مینی وانت،) دولتی خودروهای سایر  همانند شده  یاد خودروهای

 .گیرد صورت ها استان دارایی و اقتصادی امور کل ادارات

ــدورگواهی مجوز - ــوص دولتی اموال نامه آئین 26 ماده دال بند ص ــتگاه درخص  بهره دس

  می صادر متبوت وزارت بهادار اوراق و دولتی اموال کل اداره توسط غیرمنقول اموال بردار

ــنهاد.  گردد ــرفه ، زدایی تمرکز جهت به گردد می پیشـ  اتالف از جلوگیری و جویی صـ

سط  مجوز این...  و اداری متعدد مکاتبات ، اداری های هزینه صادی  امور کل اداره تو  اقت

 . صادرگردد استان دارایی و

ستورات  به عنایت با - ضوعاتی  در محترم وزیر تاکیدات و د سهیال  پرداخت قبیل از مو  تت

سا   بر سنجی،  ا سهیالت  پرداخت و اعتبار ضوت  ت صره  الف بند مو  قانون در که 18 تب

 هنحو بر نظارت مسئولیت  شود می پیشنهاد  داشت  خواهد استمرار  نیز 1401 سال  بودجه

 اتموسس   و بانکها در سیاستها   این اجرایی فرایندهای و ابالغی سیاستهای   شدن  اجرائی

ستانها  دارائی و اقتصادی  امور کل مدیران به اعتباری و مالی   هماهنگی شورای  رؤسای ) ا

 .شود تفویض( استان در تابعه دستگاههای

ست  بدیهی - صادی  امور کل مدیران ا ستانها  دارائی و اقت صد  به مکلف ا ستم  پایش و ر  رم

ــت می و بوده ــب بایس ــوت، با متناس ــتگذاری  معاونت به را عملکرد گزارش موض ــیاس  س

صادی  صره )اقت سهیالت  پرداخت)دولتی شرکتهای  و بیمه بانکی، امور معاونت و( 18 تب  ت

 .نمایند ارائه( اعتبارسنجی اسا  بر

ضر  حال در -  همه برای حقوقی تومان میلیون 500 و حقیقی تومان میلیون 50 سقف  حا

ستان  سان  طور به ها ا سان  برای سقف  امکان صورت  در شده  داده قرار یک ضوی  خرا  ر

 .یابد افزایش یا و شود برداشته
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ــر  حال  در - عداد  حاضـ یادی  ت نده  ز یات   مبلغ با  پرو مان  میلیون 5 زیر مال  به  مربوط تو

شخاص  شته  سنوات  از حقیقی ا ست  مطرح هیاْت در گذ  اجرائیات در مودی پرونده که ا

 ودهب بیماری درگیر یا و ورشکستگی   دچار افراد این اکثراً و مسدود  اشخاص  حسابهای  به

ــی طی و  مفتوح کماکان   پرونده  ولی اند  نموده فوت آنها  از تعدادی  آمده  عمل  به  بررسـ

 تومان میلیون 5 زیر های مالیات بخشودگی  اجازه مالیاتی عدالت اصل  به عنایت با. است 

 نشد فصل و حل و عموم رضایتمندی موجب تا شود داده هیاْت به توجیهی دالیل به بنا

 ) کسب مجوز(.گردد راکد هایپرونده از زیادی تعداد

  ره برای( باشد می دستگاه معاونین از که هیاْت رئیس بجز) عرو دو تنها حاضر  حال در -

 ضمناً  ماندمی معطل هیاٌت جلسات  اعرا،  از یک هر غیبت صورت  در شده  تعیین استان 

ستان  در ها پرونده تعداد سان  ها ا شنا   یک چنانچه و نبوده یک سمی  کار   و مالیاتی ر

ستان  برای دیگر رسمی  حسابدار  یک سان  ا ستانهای ) رضوی  خرا ضافه ( 1درجه ا  گردد ا

 .داشت خواهد وجود پرونده، تکلیف تعیین و تر سریع رسیدگی امکان

2 

ــی ارائه   انجام های پیگیری از گزارش

 به مربوط موضــوعات  پیرامون شــده

   عمناب و ظرفیت از اســتفاده چگونگی

ــور، از خــارج ایرانیــان    بویژه  ) کشـ

ــانیها  ــرمایه   جذب  برای( خراسـ  سـ

 نیاز  مورد منابع  تامین  و گذارخارجی  

 متوسط  کارههای و کسب  و ها پروژه

ــی  و بزرگ  و    و راهکــارههــا   بررسـ

سازی    چگونگی ستر سهی  برای  ب  لت

ــوق ــرمایه جذب های مش   گذاری س

شنهاد  و خارجی صالح  پی  قوانین در ا

 موجود مقررات و

ستفاده  چگونگی موضوت  پیرامون س  ویژه به) کشور  از خارج ایرانیان منابع و ظرفیت از ا   انیخرا

  های کار و کســب و ها پروژه نیاز مورد منابع تامین و خارجی گذاری ســرمایه جذب برای(  ها

سط  ستر  منظور به راهکار ارائه و بزرگ و متو سهیل  برای سازی  ب شوق  ت   سرمایه  جذب های م

شنهاد  و خارجی گذاری صالح  پی شورای گفت و     موجود مقررات و قوانین در ا رییس دبیرخانه 

ستانهای         گو گزارشی  شورای گوی ا صل چندین جلسه مشترک دبیرخانه های  که حا

از طریق مکاتبه    به شــرح زیرمقرر گردید  به جلســه ارائه نمود و شــرقی کشــور بود 

استانداری و انعکا  مصوبات به وزارت اقتصاد و دارایی  و دستگاههای استانی از مرکز پیگیری 

 شود:

 

ستر  و سهولت  برای  -1  از  دارد، ضرورت  خارجی، گذاری سرمایه  جذب برای سازی  ب

ستان  طریق ضوت  ا سب  محیط بهبود  مو سهیل  کار؛ و ک   و مجوز صدور  فرآیندهای ت

 تفویض ، نظیر خارجی گذاری ســرمایه حوزه در موجود مزاحم مقررات و قوانین رفع

,  استان انتظامی نیروی به خارجی گذاران سرمایه اقامت پروانه تمدید و صدور  اختیار

ــرمایه   رانندگی  گواهینامه   اعتبار  افزایش ــدن فراهم گذاران؛  س  ثبت امکان ش

ــرکت  نام  به  منقول اموال یه   دارای های  ش ــرما ــ     خارجی  گذار  س توس

 .استانداری و دستگاههای مرتب  استانی تا حصول نتیجه پیگیری شود

سیون  گزارش حســب -2 ستقرار  هدف با بانکها هماهنگی کمی  در ملی صرافی  ا

ستان  سان  ا  الزم تجهیزات و ساختمان   ، موجود های ظرفیت به توجه با رضوی  خرا

ستقرار  برای ست،  گردیده آماده  ملی صرافی  ا سط  دارد ضرورت   ا ستانداری  تو   و ا

 .شود پیگیری نمایندگان محترم مجمع
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ستانی  ها ظرفیت به توجه با -3 صی    بخش از اعم ا صو ستان  همجواری و  دولتی و خ  ا

سان  ضوی  خرا شورهای  با ر سیایه  ک شکیل   ضرورت   میانه، آ ستانی  دبیرخانه ت   ا

ستان  در کشور  از خارج ایرانیان عالی شورای  سایی    به  ا شنا   و نخبگان  منظور

سانی  داران سرمایه  شور  از خارج  مقیم خرا سایی    و  ک صت  معرفی و شنا   های فر

  گردید مقرر و اســت ناپذیر اجتناب و ضــروری امری آنان به اســتان گذاری ســرمایه

 محترم مجمع و محترم اســـتانداری طریق از  ضــمن ارســال به شــورای مر کز

  استان  در خارجه امور وزارت نمایندگی اسالمی،  شورای  مجلس در استان  نمایندگان

 .گردد اخذ و پیگیری نظر مورد مجوز

ــوص در -4 ــانی ویژه به) ایرانیان اطالعاتی بانک تهیه خص ــور از خارج( های خراس  کش

 تشکر  ضمن  استان،  در خارجه امور وزارت نمایندگی محترم نماینده پیشنهاد  حسب 

صات    اعالم لحاظ به مجموعه این از شخ شور  خارج ایرانیان نفر 50 حدود م  مقرر  ک

   گرید

سه  برگزاری طی: الف صادی  فعاالن از دعوت و ای جل ستان،  اقت  آن  ظرفیت از ا

 شود استفاده کشور از خارج های خراسانی اطالعات به دسترسی منظور به ها

  دریافت و خارجه وزارت نمایندگی با شــده انجام مکاتبات ســوابق به توجه با: ب

شور  خارج مقیم ایرانیان از برخی اطالعات شنهادی  طی میتوان ک  نمود اعالم پی

ندگی    این طریق از تا  مای یان  از فراخوانی طی ن ــور از خارج  ایران  برای کشـ

 پروژه معرفی و حروری غیر و حروری های نشست و اطالعاتی بانک جمعبندی

 .آورد عمل به دعوت ها

  و شــناســایی  در المللی بین مشــاوران و  بازرگانی رایزنان مهم نقش  به عنایت با  -5

  می پیشنهاد سرمایه جذب های مشوق از رسانی اطالت و خارجی های سرمایه جذب

ستان  صمت  سازمان  طریق از تا  گردد، سعه  سازمان  ظرفیت از   ا   اتاق و تجارت تو

شاورزی  و معادن صنایع  بازرگانی سایی   برای ک ش  از خارج ایرانیان معرفی و شنا   ورک

 .نمود استفاده

با هدف اســتفاده از همه ظرفیت های دســتگاههای اجرایی و بخش خصــوصــی در     -6

  آمادگی اجرای درو شــناســایی و جذب ســرمایه گذاران  خراســانی خارج از کشــور 

ستان  کشاورزی  جهاد سازمان  سایی   برای ا سانیها  از تعدادی معرفی و شنا  خارج خرا

  گردید مقرر گذاری، سرمایه های پروژه در مشارکت یا و سرمایه جذب برای کشور از

یک ماه اقدامات  سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص  به دبیرخانه       ظرف

 شورا منعکس شود. 

  دارندن اطالعی گذاری سرمایه از حمایت قانون از ایرانیان از بسیاری اینکه به توجه با -7

سان    معرفی و انتخاب ضرورت   لذا شنا صص  کار   سرمایه  های حوزه  به آگاه و متخ
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ند  که  بازرگانی   رایزنان  عنوان تحت   گذاری  ــور داخل  های  ظرفیت  بتوا  به  را کشـ

  کند معرفی کشــور از خارج مقیم ایرانیان یا خارجی های شــرکت و گذاران ســرمایه

 تجارت توســعه ســازمان و امورخارجه وزارت به دیگرد مقرر و  پذیراســت نا اجتناب

 .گردد منعکس

صی    بخش های کارگزاری گیری شکل  و ایجاد ضرورت  -8 صو  به خدمات ارائه برای خ

 دارایی و اقتصاد وزارت از الزم مجوز اخذ و خارجی و داخلی گذاران سرمایه

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون اجرایی نامه آیین( 35) ماده اصالح -9

ــ 35 ماده  کشور،  وزارت ،خارجه امور وزارت جمله از ربطذی اجرایی دستگاههای  ــ

ماعی  و کار  وزارت ظامی  نیروی و اموراجت ــالمی جمهوری انت ند  ایران اسـ  در مکلف

صدور  اقامت اجازه روادید، صدور  خصوص    ،مدیران ،گذارانسرمایه  برای کار پروانه و

سان   ستگان  و خارجی کارشنا سرمایه  ارتباط در آنها یک درجه ب  مشمول  گذاریهایبا

  آنها بودن گذارســرمایه تأیید مترــمن که ســازمان درخواســت اســا  بر قانون

 :نمایند اقدام زیر شرح به خواهدبود،

 نوتبه بنا ســازمان درخواســت وصــول از پس اســت مکلف امورخارجه وزارت - الف

ضا  مورد روادید  کثیرالمسافره  ورود بار چند یا و ورود بار یک روادید صدور  مجوز تقا

  نمایندگیهایبه نظر مورد افراد برای بار هر در ماه سه  اقامت حق با را(  ساله  سه ) 

 .نماید ابالغ کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری

  ، اندشده  گذاریسرمایه  منظوربه ورود روادید اخذبه موفق که الذکر فوق افراد - ب

 و ایران اسالمیجمهوری انتظامی نیروی به مراجعه با کشور به ورود ازپس توانند می

شمول  آنها گذاریسرمایه  براینکه مبنی سازمان  تاییدیه ارایه  گذاریسرمایه  قانون م

ــت ــه اعتبار  با  اقامت   پروانه  ، اسـ ــاله  سـ تعاون کار و رفاه     وزارت. اخذنمایند    سـ

 پروانه افراد از دسته  این برای اقامت پروانه صدور  متعاقب است  موظف اموراجتماعی

 .نماید صادر کار

سط  ساله  سه  اعتبار با اقامت پروانه اخذ - ج   الذکر فوق ترتیب به گذارانسرمایه  تو

شت  و رفت روادید اخذ از را انها شور  از خروج برای برگ   معاف آن به مجدد ورود و ک

  استان به ملی اقدامات و فرایندها همه واگذاری ضرورت. نمایدمی

سرمایه گذاران خارجی و ایجاد رقابت با کشورهای       -10 سرمایه های خرد  با هدف جذب 

  های مشــوق از برخورداری برای نیاز مورد ســرمایه کاهشهمســایه ایران  موضــوت 

 پیشنهاد می گردد. دالر هزار 100 به دالر، هزار 250 از ایران  در گذاری سرمایه

 به مربوط اســتان گذاری ســرمایه های فرصــت از موجود مجموعه اینکه به توجه با  -11

 به معرفی جهت استان  گذاری سرمایه  های فرصت  شناسایی   و باشد  می 1398 سال 

صادی  فعاالن ست  اولویت یک سرمایه  جذب و اقت ستگاه  همکاری با گردید مقرر  ا   د
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 گذاری سرمایه  های فرصت  از جامعی بانک تهیه و روزرسانی  به به اقدام ذیربط های

  .شود استان

صوص  در -12 شور  از خارج ایرانیان اطالعاتی بانک تهیه خ ستانهای  ویزه به)  ک  شرقی  ا

 در که اقداماتی بر عالوه  کشـــور از خارج ایرانیان با ارتباط برقراری نحوه و( کشـــور

ستان  سان  ا ضوی  خرا سان  در)  شد  انجام ر ضوی  خرا  از تن 50 اطالعات کنون تا ر

سانی  سایی    را خارج مقیم  های خرا  رایزنی حال در و دارد وجود آنها اطالعات و شنا

 طریق از غیررســمی صــورت به گردید مقرر.( هســتیم آنها با ارتباط برقراری برای

ستان  هر بازرگانان و تجار و نخبگان  زمال های رایزنی و مکاتبات جداگانه صورت  به ا

 اقتصـــادی فعاالن از دعوت و جلســـه برگزاری قالب در  همچنین و پذیرد صـــورت

ستان،  سی   منظور به ها آن  ظرفیت از ا ستر شور  از خارج ایرانیان اطالعات به د  در ک

  استفاده   زمینه، این در همکاری به ذیربط های دستگاه  توجیه همچنین و استان  هر

  و دســترســی راهکارهای و کشــور خارج ایرانیان اطالعاتی بانک بندی جمع تا شــود

 .  گردد نهایی شرقی مرز هم استانهای   سوی از آنها با ارتباط برقراری

ستانداری  پیگیری با  -13 سان  محترم ا  در گذاری سرمایه  آماده های پروژه حوزه در خرا

ستان  سان  ها، ا  خصوصی   بخش کمک با مجوز کننده صادر  دستگاههای  رضوی  خرا

ــت ــازمانه به و تهیه دنیا رایج زبان چند به را موجود های پروژه فهرسـ ــعه سـ  توسـ

ــور از خارج  ایرانیان  اختیار  در و دهد  ارائه  خارجه   وزارت و تجارات    و گیرد قرار کشـ

  مجلس در اســتان نمایندگان محترم مجمع و محترم اســتانداری طریق از  موضــوت

ــورای ــالمی، ش ــتان در خارجه امور وزارت نمایندگی اس  پیگیری نظر مورد های اس

 .گردد
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

  پیرامون شــده انجام های پیگیری از گزارشــی ارائه

  و ظرفیت از اســتفاده چگونگی به مربوط موضــوعات

ــانیها بویژه) کشـــور، از خارج ایرانیان  منابع ( خراسـ

 مورد منابع تامین و گذارخارجی سرمایه  جذب برای

سب  و ها پروژه نیاز سط  کارههای و ک   و بزرگ و متو

 برای  بســترســازی  چگونگی  و راهکارهها بررســی

  و خارجی  گذاری سرمایه  جذب های مشوق  تسهیل 

 موجود مقررات و قوانین در اصالح پیشنهاد

 به) ورکش از خارج ایرانیان منابع و ظرفیت از استفاده چگونگی موضوت پیرامون

 نیاز مورد منابع تامین و خارجی گذاری سرمایه  جذب برای(  ها خراسانی  ویژه

ــب و ها پروژه ــط های کار و کس ــتر منظور به راهکار ارائه و بزرگ و متوس  بس

 پیشــنهاد و خارجی گذاری ســرمایه جذب های مشــوق تســهیل برای ســازی

ــالح فت و      مقررات و قوانین در اصـ ــورای گ نه شـ خا گو  موجود  رییس دبیر

شورای گوی   گزارشی که حاصل چندین جلسه مشترک دبیرخانه های     

استانهای شرقی کشور بود  به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید به شرح       

 .مرکز منعکس شود زیر جهت طرح در دستور کار شورای

  نمایندگی در گذاری سرمایه  جذب ویژه دفاتر ایجاد ضرورت  -1

سی    های سالمی  جمهوری سیا شور  در ایران ا   و هدف های ک

ــرمایه   رایزن تعیین ــت معرفی منظور به  گذاری  س   های  فرص

  خارجی حقیقی و حقوقی اشخاص به ایران گذاری سرمایه

  هب استان انتظامی محترم فرماندهی به نهاجا  اختیار تفویض ضرورت -2

 تهران در خارجی گذاران ســرمایه حرــور به نیازی  الزاما  که نحوی

شته  وجود شد  ندا ستان  گذاری سرمایه  خدمات مرکز و با  به بتواند ا

 نماید پیگیری را الزم اقدامات نمایندگی

 برای که 1310 سال منقول غیر اموال تملک قانون گردید، پپیشنهاد -3

 قرار بازنگری مورد مجددا است  نموده ممنوت خارجی گذاران سرمایه 

 .گردد فراهم خاص شرایط و موارد در نام، به مالکیت امکان تا گرفته

ــتانی ها ظرفیت به توجه با -4 ــی  بخش از اعم اس ــوص  و  دولتی و خص

   ضرورت  میانه، آسیایه کشورهای با رضوی خراسان استان همجواری

  ورکش از خارج ایرانیان عالی شورای استانی دبیرخانه تشکیل

ستان  در سایی    به  ا شنا سانی  داران سرمایه  و نخبگان  منظور  خرا

 ســرمایه های فرصــت معرفی و شــناســایی و  کشــور از خارج  مقیم

 مقرر و اســت ناپذیر اجتناب و ضــروری امری آنان به اســتان گذاری

ستانداری  طریق از  ضمن ارسال به شورای مر کز   گردید   محترم ا

ــتان  نمایندگان    محترم مجمع و ــورای مجلس در اسـ ــالمی، شـ   اسـ

 و پیگیری نظر مورد مجوز  اســـتان در خارجه امور وزارت نمایندگی

 .  گردد اخذ
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صی    بخش های کارگزاری گیری شکل  و ایجاد ضرورت  -5 صو  برای خ

 از الزم مجوز اخذ و خارجی و داخلی گذاران سرمایه  به خدمات ارائه

 دارایی و اقتصاد وزارت

صالح  -6 شویق  قانون اجرایی نامه آیین( 35) ماده ا  سرمایه  حمایت و ت

 خارجی گذاری

ــ 35 ماده  امور وزارت جمله از ربطذی اجرایی دســـتگاههای ــــ

شور،  وزارت ،خارجه   انتظامی نیروی و اموراجتماعی و کار وزارت ک

سالمی  جمهوری صوص  در مکلفند ایران ا  اجازه روادید، صدور  خ

 کارشناسان   ،مدیران ،گذارانسرمایه  برای کار پروانه وصدور  اقامت

  گذاریهایباســـرمایه ارتباط در آنها یک درجه بســـتگان و خارجی

  تأیید مترــمن که ســازمان درخواســت اســا  بر قانون مشــمول

 :نمایند اقدام زیر شرح به خواهدبود، آنها بودن گذارسرمایه

ــت مکلف امورخارجه وزارت - الف ــول از پس اس ــت وص  درخواس

ضا  مورد روادید نوتبه بنا سازمان    بار یک روادید صدور  مجوز تقا

  اقامت حق با را(  ساله  سه )  کثیرالمسافره  ورود بار چند یا و ورود

ــه  جمهوری نمایندگیهای به  نظر مورد افراد برای بار  هر در ماه  سـ

 .نماید ابالغ کشور از خارج در ایران اسالمی

لذکر  فوق افراد - ب خذ به  موفق که  ا ید  ا  منظوربه  ورود رواد

 مراجعه با کشور  به ورود ازپس توانند می ، اندشده  گذاریسرمایه 

 ســازمان تاییدیه ارایه و ایران اســالمیجمهوری انتظامی نیروی به

ــرمایه براینکه مبنی ــمول آنها گذاریس ــرمایه قانون مش  گذاریس

تعاون کار   وزارت. اخذنمایند ساله  سه  اعتبار با اقامت پروانه ، است 

ست  موظف و رفاه اموراجتماعی  برای اقامت پروانه صدور  متعاقب ا

 .نماید صادر کار پروانه افراد از دسته این

سط  ساله  سه  اعتبار با اقامت پروانه اخذ - ج  به گذارانسرمایه  تو

شت  و رفت روادید اخذ از را انها الذکر فوق ترتیب  خروج برای برگ

  واگذاری ضرورت . نمایدمی معاف آن به مجدد ورود و کشــور از

 استان   به ملی اقدامات و فرایندها همه

ــرمایه گذاران خارجی و ایجاد  -7 ــرمایه های خرد سـ با هدف جذب سـ

 نیاز مورد سرمایه  ایران  موضوت کاهش  رقابت با کشورهای همسایه  

 250 از ایران  در گذاری ســـرمایه های مشـــوق از برخورداری برای

 دالر پیشنهاد می گردد. هزار 100 به دالر، هزار
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ــرورت -8 ــرمایه جذب ویژه دفاتر ایجاد ض   های نمایندگی در گذاری س

 رایزن تعیین و هدف های کشور  در ایران اسالمی  جمهوری سیاسی  

 به ایران گذاری سرمایه  های فرصت  معرفی منظور به گذاری سرمایه 

 مقرر و گرفت قرار بررســی مورد خارجی حقیقی و حقوقی اشــخاص

 پیگیری ذیربط مبادی طریق از شــورا جلســه در  طرح ضــمن شــد

 .شود

ــوت -9 ــوابق انتقال  موضـ ــور از خارج  ایرانیان  ای بیمه  سـ  از یکی کشـ

 داخل به بازگشــت به تمایل آنها. اســت افراد این مدنظر موضــوعات

ــور ــت با اما دارند کش ــوابق از باید ایران، به بازگش  خود ای بیمه س

ــرف ــورهای  اغلب  در آنکه  حال  کند؛  نظر صـ  انتقال  امکان  دنیا  کشـ

  یم تعامل زمینه این در یکدیگر با کشور دو و دارد وجود بیمه سابقه

 و گفت شورای  در طرح ضمن  نظر مورد موضوت  گردد مقرر لذا کنند

 .گردد پیگیری مرکز طریق از گو

 بخش های کارگزاری گیری شـــکل و ایجاد ضـــرورت خصـــوص در -10

ــی  ــوص ــرمایه به خدمات ارائه برای خص  خارجی و داخلی گذاران س

 هب اختیار واگذاری گرید مقرر قبل جلسات  مصوبات  مطابق همچنین

   و گذاری سرمایه  خدمات ارائه برای ها کارگزاری در خصوصی   بخش

ــوی از الزم مجوز اخذ ــاد وزارت س  قرار پیگیری مورد دارایی و اقتص

 .گیرد

 

 

 


