ماده  :1تعاريف

اصطالحات و عبارات بكار برده شده در اين آيين نامه ،داراي معاني زير
مي باشد:
الف – مركز :مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان گيالن
ب – وب سايت :وب سايت مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان به
آدرسwww.investingilan.ir
ج – باشگاه سرمايه گذاري :كه از اين پس باشگاه ناميده مي شود ،مجموعهاي
است متشكل از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني ،دولتي يا
غير دولتي ،كه با توجه به مهارت حرفه اي و رشته تخصصي خود ،با
محوريت و حمايت و هدايت مركز و در تعامل با يكديگر ،ماموريت ها و
اهداف مركز را دنبال مي نمايند.
د – باشگاه سرمايه گذاري مجازي :كه از اين پس باشگاه مجازي ناميده
مي شود ،فضايي است مجازي ،ذيل وب سايت مركز و متشكل از اعضاي
باشگاه كه فرصت تعامالت غير حضوري و تحت وب سايت را به آنها
مي دهد.
ماده : 2اهداف

تشكل باشگاه با توجه به تنوع سطوح مهارتي ،تخصصي و تجربيات كار
آفريني و سرمايه گذاري بدنبال اهداف ذيل مي باشد:
الف) شناسايي و احصا نخبگان و انديشمندان توسعه استان ،كار آفرينان و
فعاالن اقتصادي موفق در گستره استان و همچنين سرمايه گذاران متمايل
به امر سرمايه گذاري در استان
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ب) ايجاد يك تشكل خبره ،آگاه ،كاردان و در دسترس؛ به عنوان بازوي
مشورتي در موضوعات خرد و كالن اقتصاد استان
ج) اجماع بين اعضا در خصوص اولويت بندي محورهاي توسعه استان و
ايجاد نهضت حمايت از اولويت هاي تعيين شده در راستاي تخصيص منابع
در عرصه استاني و ملي.
ماده  : 3اركان

باشگاه به لحاظ ساختار سازماني يك تشكل غير دولتي ( ،)NGOذيل
مديريت مركز بوده كه مسووليت عالي آن با نايب رييس مركز مي باشد.
همچنين به منظور عضو گيري ،تعامل با اعضا ،جمع بندي خروجي ها و
مستند سازي اقدامات و نتايج و نهايتا ارايه گزارشات به مراجع ذيربط و
ذيصالح ،دبيرخانه باشگاه واقع در مركز و با مسووليت "دبير باشگاه" داير
مي گردد.
مدير كل اداره و نايب رييس مركز
خدمات سرمايه گذاري استان
دبيرخانه باشگاه
(معاونت اقتصادي)

نخبگان ،انديشمندان و

سرمايه گذاران

كارآفرينان و فعاالن اقتصادي و
مديران و كارشناسان دستگاهها

دانشگاهيان
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ماده  : 4اعضا

الف) اعضاي اصلي :اعضاي اصلي باشگاه شامل:
 -1مدير كل اداره (نايب رييس مركز) ،به عنوان رييس باشگاه
 -2معاون اقتصادي اداره ،به عنوان دبير باشگاه
 -3رييس گروه سرمايه گذاري اداره ،به عنوان مسوول انجام امور دبير
خانه اي
 -4سه نفر از كارشناسان اداره به انتخاب مدير كل
 5 -5نفر از  11نماينده تام االختيار دستگاه هاي اجرايي عضو مركز
 4 -6نفر از فعاالن اقتصادي ،نخبگان ،دانشگاهيان و كارشناسان خبره
و آگاه به مسايل توسعه استان
ب) اعضاي افتخاري:

 -1كارآفرينان ،فعاالن اقتصادي ،مديران واحدهاي اقتصادي و همچنين
مديران و كارشناسان دستگاه هاي دولتي
 -2دانشجويان ،فارغ التحصيالن ،اساتيد دانشگاه ،انديشمندان و
نخبگان حوزه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،ورزشي ،سياسي
و ...
 -3سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه ايراني و غير ايراني مقيم و غير مقيم
ماده  : 5ماموريت ها و وظايف

الف) گسترش دامنه كمي و كيفي تعامل بين انديشمندان مختلف ،علمي،
تخصصي و علوم كاربردي
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ب) ايجاد تعامل سازنده و هدفمند بين نخبگان ،فعاالن اقتصادي و سرمايه
گذاران با محوريت مركز ،پيرامون شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و
مباحث توسعه استان
ج) شناسايي چالش هاي سرمايه گذاري و محيط كسب و كار استان و ارايه
راهكارهاي عملي
د) دستيابي به يك اجماع نظر در خصوص محورهاي توسعه استان
ه) اي فاي نقش بازوي مشورتي براي مركز و همچنين تصميم سازي براي
مديران و مسووالن عرصه هاي مختلف اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي،
آموزشي و ...در بخش دولتي و خصوصي (غير دولتي)
و) آماده سازي مقدمات برگزاري نشست هاي كارشناسي و همايش هاي
علمي  -كاربردي در راستاي تبيين و تحليل فرصت هاي اقتصادي استان
ماده : 6گام هاي اجرايي تشكيل باشگاه

گام اول :تشكيل جلسه اعضاي اصلي براي توجيه و تبيين اهميت موضوع
و روش اجراي كار و نهايتا تاييد و تصويب آيين نامه
گام دوم :طراحي فرم مشخصات اعضاي اصلي و افتخاري جهت عضويت
گام سوم :طراحي مكانيزم اجراي عضو گيري از طريق تعامل فيزيكي (نظير
ارسال فرم مشخصات و عضويت ،مراجعه حضوري به مخاطبين و  )...و
تعامل مجازي (از طريق طراحي و راه اندازي "باشگاه مجازي سرمايه
گذاري" در سايت مركز)
گام چهارم :فعال سازي باشگاه (فيزيكي و مجازي) از طرق متعارف (نظير
نشست هاي مشترك ،مكاتبات و استعالمات و فعال سازي باشگاه مجازي)
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گام پنجم :تدوين و ارايه برنامه كاري جهت استفاده از استعداد و ظرفيت
اعضا
گام ششم :تهيه گزارش اقدامات و خروجي تعامالت بين اعضا  ،بصورت
دوره اي
گام هفتم :برگزاري نشست يا همايش عمومي با اعضا بصورت نيمساله يا
ساالنه
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