تهيه شده در:
معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گيالن
دی ماه 3131

مقدمه:

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان گیالنن ایا ركیدیری ای یای
كحییدت ركیییها نگییانيكی ك ید ییارنكی اییالن تگایيییدگان ییا االختالییار
یستكاه نای اجرایی عضو مرکزا اه استيای مایه  7قاتون شویق ك حگایی
سرمایهگذاری خارجی ك موای  11الی  02آیالن تامه اجراییی آن ك نگنيیالن
مصواه میور  08/20/20نالی

كیییران ك ایا عيایی

ایه ااینا هیگاره

 89/02/1/07002الف مور  89/8/19استاتدار محتر گالنن ك نگنيیالن
ارتامه رانبریی مرکز خدمات سرمایهگذاری اسیتان  02ارتامیه رانبیریی
اكلوی

یار) ك اه ميظور سهالل یر صدكر م ویناا اررسیی ك رعیم مواتیم

کسب ك کار ك نگنيالن ارائه پالشيهایات ك صگالگات موثر ك اجرایی الی یر
نارنوب قواتالن ك مقررات مراوطه اه مراجم ذیراط ك صگالم گالرا اقدا اه
دكین آیالن تامه یاخلی یاالرخاته مرکز خیدمات سیرمایه گیذاری اسیتان
گالنن اه هرح ذیل تگویه اس :
ماده ( 1تعاریف):

اصطنحات اه کار رعته یر این آیالن تامه یارای معاتی ییر میااهيد:
مرکز :مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان گالنن
دبیرخانه :یاالرخاته مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان گالنن كاقم
یر یارایی
نمایندگان :تگایيدگان ا االختالار یستكاهنای اجرایی استان گالنن
دارایی :ایاره کل امور اقتصایی ك یارایی استان گالنن
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نقشه راه :ارتامهنای رانبریی مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان
گالنن ارای یكره پيج ساله )1980-1980
باشگاه :ااهكاه سرمایهگذاری
سازمان :سایمان سرمایهگذاری ك کگدهای اقتصایی ك عيی ایران
ماده ( 2ترکیب اعضا):

رکالب اعضا یاالرخاته مرکز اه هرح ذیل میااهد:
 -1رئیس دبیرخانه :مدیر کل یارایی تگایيده كییرا تائب رئالس مرکز)
جانشین رئیس دبیرخانه (مسئول دبیرخانه) :معاكن اقتصایی یارایی
اعضا متناظر :کلاله کارهياسان معاكت

اقتصایی یارایی

نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز اه هرح ذیل:
صيع ا معدن ك

ایاره کل امور مالالا ی

ارت

گگرک ايدر اتزلی

حفاظ

محالط ییس

تگایيدگی كیارت امور خارجه یر گالنن

ثب

اسيای ك امنک

جهای کشاكریی

هورای نگانيكی ااتدها

عاكنا کار ك رعاه اجتگاعی

مالراث عرنيكیا صيایم یستی ك گریهكری

هرک

ميطقه آیای

ههرکنای صيعتی

ماده ( 3محل استقرار دبیرخانه):

اا وجه اه محل استقرار مرکز یر ساختگان یاراییا یاالرخاته مرکز تالیز ایا
حضور  12تگایيده یر این ایاره مستقر میااهید نگنيیالن ايیا ایه ااینا
استاتدار محتر اه عيوان رئالس مرکزا حضور تگایيیدگان یر ركینیای یك
نفته یر این مرکز الزامی میااهد
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ماده ( 4شرح وظایف دبیرخانه):

 -1استعن ای یستكاهنای عضو مرکزا جه

معرعی تگایيده ارای یک

یكره حداقل سه ساله
ك کيترل حضور کلاله تگایيدگان یر ركینای یك نیر نفتیه

 -0مدیری
یر مرکز

 -9پذیرش کلاله متقاضالان سرمایهگذاری خارجی یر استان
 -0هياسایی سرمایه گذاران االقوه ك االفعل یر سطح ملیی ك اسیتاتی ك
آمایه سایی یماليه نای الی جه
مشارک

پیذیرش آتهیا یر ایین مرکیز ایا

ا تگایيدگان ك یستكاهنای عضو

بصره :تگایيدگان موظفيدا کلاله سرمایه گذاران خارجی مستقر یر اسیتان
را هياسایی تگویه ك مستيدات مراوطه ای جگله عر نیای سیرمایهگیذاری
خارجی ك

را ااتدای نر سالا ارای آتان دگالل ك اه مرکز ارسال تگایيد

 -2اطنع رساتی ك ارائه مشورتنای الی اه سرمایهگیذاران یر ار بیا
اا امور مراو اه پذیرش ك حگای

ای سرمایه گذاری خارجی ای طریق

ار با ارخط یر ا اق م ایی پایكاه الدتركتالدی مرکز
 -1پس ای صدكر م وی سرمایه گذاری خارجیا ارای سیهالل یر ات یا
سایر امور مراو اه اجیرای طیرح ك میواریی کیه تالیای ایه صیدكر
م وینای ییكر یاریا حسب موری کلاله تگایيیدگان مییاایسی
مرکز نگانيكینای الی را ات ا ینيد
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یر

 -7اایییدنای مستگر ای پركژه نای سرمایه گذاریا اه ميظور مراقب

ای

حسن اجرای طرحنای سرمایهگذاری ك حل ك عصل مشدنت عراركی
آنناا ااالخص پركژهنای سرمایهگذاری خارجی
بصره :نگانيكی اا مدیری

طیرحنیای سیرمایهگیذاری ك عالیالن یالم

اایییدکييده ار عهده رئالس یا تایب رئالس یاالرخاته می ااهیدا یر ضیگن
کلاله تگایيدگان می اایس

یر اایییدنای مستگرا پالكالر مشیدنت ایاری

سرمایه گذاران ااهيد ك یر صورت عد امدان أمالن كسالله ایاب ك ذنیاب
وسط مسئول یاالرخاتها می اایس

كسالله تقلالیه ایه صیورت نرخشیی

وسط یستكاه نای عضو مرکز أمالن گرییا نگنيیالن نزیيیه مأموریی
تگایيدگانا ار عهده یستكاه اجرایی ذیراط میااهد
 -0مطالعه ك اررسی کلاله اسيایا مدارکا قواتالن ك مقیررات کشیوری ك
استاتی یر خصوص سرمایهگذاری یاخلی ك خارجیا یدكین ك ارائیه
تظرات ك ییدگاه نای کارهياسیی یر خصیوص محورنیای وسیعها
عرص نای سرمایه گذاری اسیتان ایه مراجیم ذییراط ك نگنيیالنا
مستيدسایی تظرات ك ییدگاهناا جه

یر یر گزارهیات یكرهای ك

عصليامه اکوکاس الن
 -8هياسایی ك احصاء عرص نای سرمایه گذاری ك بدیل آتها اه اسیته
نای آمایه سرمایه گذاری مطالعاتا م وینا ك یمالن ك سایر امداتات
آمایه)
 -12ارقراری عامل الی ایا یاتشیكانالان ك عیارا التحصیالنن مقطیم
اسیتفایه ای ظرعالی نیای علگیی

حصالنت دگاللی استانا جه
0

آن ناا یر راستای وسعه استانا جلیب سیرمایه گیذاری خیارجی ك
اجرایی تگوین دگالل پركژه نای تالگه گا استانا یر قالب ااهكاه
 -11هياسایی اتدیشگيدانا صاحبيظرانا کارهياسانا کارآعریيیان ك
جه

ارائه سینيراتی ك رنيگوینیای الی یر تشسی

تهیای ایایار

سرمایه گذاری خارجی جلسات ركی هيبه) ك رغالب ك شویق آتهیا
جه

عضوی

یر ااهكاه

 -10احصای م گوعه ی واتگيدی نای اقتصیایی اسیتان ك هياسیایی ك
معرعی سالاس نای حگایتی ك شویقی یكل

یر راستای ای قوه ایه

ععل یرآمدن آن واتگيدیناا نگنيالن هاله ك اركیرساتی استه نای
شویقی هامل سیهالنتا نفالفیات ك شیویقات یسیتكاه نیای
اجراییا یر ااتدای نر سال ك اطنع رساتی عا ای طرق متعارف
 -19دكین اقدامات اجرایی ك اویجه عگلالا یا اه ميظور پالشبری تقشه
راه مرکز
 -10دكین ارتامه عگلالیا ی حضیور تگایيیدگان یر سیفار ناته نیای
خارجی مستقر یر ایران ك نگنيالن اعزا اه سفار ناتهنیای اییرانا
مستقر یر کشورنای خارجیا یر راستای ای ای عامیل تزیییک ایا
سرمایه گذاران خارجی ك جلب مشارک

آتان یر حضور مؤثر یر امیر

سرمایهگذاری خارجی استان
 -12سهالل هرایط یریاع

م ویناا اا ركیدری حذف م وینیای غالیر

ضركریا اه گوتهای که یستكاهنای عضوا پاسخ متقاضی را ظرف 12
ركی یایه ك یر صورت مثب

اوین پاسخا پیس ای یریاعی
2

میدارک

کامل ظرف یک ماه تسب

اه صدكر م وی اقدا تگایيد ك متقاضیی

تالای اه نالچ م وی ییكری ارای ععالال نای اقتصایی ك کسب ك کار
تداهته ااهد
 -11اه ميظور اایتكری ك اصنح یر عرآیيید صیدكر م یوی ك ییا سیایر
الزامات تاهی ای قاتون ك آیالنتامه اجرایی آنا یر صور ی که عرایيد
صدكر م وی تالای اه صویبتامه نالئ
یاهته ااهدا یاالرخاته موظف اس
اصنح ك صویب یر نالئ

كییران ك ییا مراجیم ییكیر
پالشيهاینیای خیوی را جهی

تظارت مستقر یر كیارت امور اقتصایی ك

یاراییا ارسال تگاید
 -17نياتنه نر یک ای یستكاهنای مشیگول ظیرف ییک میاه پیس ای
یریاع

مدارک کامل ك اسيای كاریز كجه موری تالایا قایر ایه ات یا

عهد خوی مبيی ار صدكر م وی تباهدا اا ارایه یالیل ك مستيدات اا
مواعق

ستای سرمایهگذاری استان مهلی

میذکور ایرای یدبیار ك

حداکثر یک ماه گدید مییگیرییا یر صیورت اعتیرام متقاضیی
تسب

اه پاسخ ميفی یا عد اجرای عهدات یسیتكاه مشیگول یر

یماننای مقررا ستای سرمایهگذاری یا رسالدگی مدلف اس
 12ركی ای اریخ یریاع

ظیرف

اعتراما یر نارنوب مقررات یستكاهنای

مشگول اه موضوع رسالدگی ك ا ناذ صگالم تگاید
 -10یاالرخاته موظف اس ا کلاله عرایيدنای صیدكر م یویا میر بط ایا
یستكاه خوی را یر کتاب رانيگاا نر هش ماه یک اار موری

دیید

تظر قرار یایه ك یر صورت لزك اصینحات میوری تظیر را اعگیال ك
1

اطنعات اركی هده را جه

یر یر پایكیاه اطینع رسیاتی ارائیه

تگاید
 -18یاالرخاته موظف اس ا اقدامات الی ارای اهبوی ر به استان یر
عضای کسب ك کار ملی را اه عگل آكری ادین ميظورا الی اس
نالشنای موجوی یر عضای کسب ك کار استاتیا مر بط اا ماموری
ك هرح كظایف کاری یستكاهنا هياسایی ك راندارنای پالشيهایی
ارائه گریی
بصره  :یاالرخاته موظف اس ا نش ك عگلدری یستكاه نا یر اهبوی عضای
کسب ك کار را نر سال ارییاای ك اه عيوان یک هاخص اصیلی یر اریییاای
عگلدری یستكاهنا اه مراجم ذیراط ك ذیصنح ارائه تگاید
ماده ( 5مدیریت دبیرخانه):

 -1مدیری

مستقالم تگایيدگانا اعم ای کيتیرل سیاعات كركی ك خیرك ا

حضور یر جلسات ك تشس
پالكالری امور یریاع

ناا اایییدنای مالداتی ك علیی النصیوص

م وینیا ك رعیم مشیدنت سیرمایهگیذاران یر

یستكاه مراوطها ارعهده جاتشالن رئالس یاالرخاته میااهد
 -0اه ميظور نگانيكی ك قسالم كظایف ك نگنيالن عامل اثرانشیی ایا
م گوعه تگایيدگانا یک تفر ای تگایيدگان اه عيوان «مسیئول یكرهای
تگایيدگان» ارای یک یكره  1مانها اه اتتنیاب تگایيیدگان ك ائالید ك
صویب رئالس یاالرخاته عالالن میگریی یكره مسئولال

كی حیداکثر

ارای یک یكره  1مانه ییكر اا پالشيهای تگایيیدگان ك صیویب رئیالس
قاال گدید میااهد
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 -9اه ميظور اجرایی تگوین هرح كظایف یاالرخاتیها نیر سیاله یر پاییان
اسفيدماها ارتامه عگلالا ی سال آ ی یاالرخاته یر قالب جدكل ذیلا ایا
مشارک

تگایيدگان هاله ك پس ای صویب رئالس یاالرخاتها اه عيیوان
اجرا اه اعضاء یاالرخاته اانا خواند

ارتامه عگلالا ی سال آیيدها جه
هد
عيوان

اقدامات

مسئول

عوامل

ارتامه

اجرایی

پالكالری

نگدار

 -0مسئولال

یمان اجرا
عركریین

ارییبهش

منحظات
اسفيد

حسن اجرای ارتامه اانغیا هاله گیزارش عگلدیری عصیلی

یكرهای)ا هياسایی ك گزارش نالشنا ك نگنيالن یس آكرینای مرکزا ار
عهده جاتشالن رئالس یاالرخاته ك مسئول یكرهای تگایيدگان میااهد
 -2جاتشالن رئیالس یاالرخاتیه مدلیف اسی ا مشیدنتا تارسیائینیا ك
کگبوینای تگایيدگان را هياساییا راندارنای اتكالزهی ك جبران خیدمات
را احصاء تگویه ك اه رئالس یاالرخاته گزارش تگاید

0

