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مقدمه.1
کشورهاي در حال توسعه یک هدف ملی تلقی می گردد زیرا یابی به رشد و توسعه اقتصادي  پایدار براي دست

ـــتغال ، افزایش ســـطح تعلیم و تربیت و بســـیاري از اهد ف اکه از طریق آن رفاه عمومی ، افزایش درآمدها ، اش
توســعه میســر می گردد براي کشــور ما که از روند صــنعتی شــدن در جامعه جهانی تا حدودي عقب مانده اسـت 
دســتیابی به رشــد و توســعه اقتصــادي پایدار نه تنها براي تداوم بخشــی به حیات اقتصــادي ، بلکه براي رفع عقب 

ــرمایه گذاري در امور  ــرورت، س ــت . لذا با توجه به ض ــروري اس زیربنایی و نیز بخش هاي تولیدي ماندگیها ض
تامین منابع از بازارهاي داخلی و خارجی مورد توجه برنامه ریزان اقتصادي کشور می باشد . 

شمندانه می تواند همراه با انتقال دانش فنی و مزیتهاي  صورت مدیریت هو سرمایه گذاري خارجی در  جذب 
اي بین المللی را ارزیابی دقیق اقتصــادي ، گزینش فن آوري باشــد شــاید بتوان مهمترین مزیت جذب ســرمایه ه

ـــروع و پایان طرح ) برآورد –طرحهاي داراي توجیه فنی ـــرمایه گذاري ( ش ـــادي ، برنامه ریزي براي س اقتص
. وره استهالك سرمایه گذاري برشمردبازارهاي فروش و د

سرمایه گذاري خارجی و رشد اقتصادي .2
براي قرار گرفتن در مســـیر توســـعه و افزایش رشـــد اقتصـــادي، بســـیاري از کشـــورهاي در حال پیشـــرفت 

عنوان یکی از اند. تشـــکیل ســـرمایه بههاي مختلف اقتصـــادي را در اولویت قرار دادهگذاري در بخشســـرمایه
فزایش اي امتغیرهاي حیاتی رشد اقتصادي محسوب شده، نیروهاي مولد جامعه را از طریق تولید کاالهاي سرمایه

شـــود. از طرف دیگر، عدم تشـــکیل ســـرمایه کافی، نجر به تولید کاالهاي مصـــرفی و ضـــروري میدهد و ممی
وري بیانجامد که آن نیز به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي که انعکاس از قدرت تواند به کاهش بهرهمی

.تولید کم است، منجر خواهد شد

سعه اسرمایه شد و تو صادي به منزله موتور ر سوب میدر هر اقت صادي مح شورها به.شودقت سیاري از ک ویژه ب
هاي اقتصادي کنند و با اتخاذ سیاستکشورهاي در حال توسعه، براي رسیدن به توسعه اقتصادي تالش بسیار می

.گذاري تأمین نمایندکوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را در گرو سرمایهمی

هاي مدرن اغلب متکی بر توان نظریه توســعه روســتو و ســایر نظریه-ســولو -ر دوما-هاي رشــد هارود نظریه
در کالبد اقتصادند. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه از طریق کارگیري سرمایهفزائی مادي از طریق به
پذیر مکانا...اندازهاي داخلی، جذب ســـرمایه خارجی، وهاي خارجی، اســـتفاده از پسمختلفی از جمله بدهی

ست. پس سرمایها شکاف بین  شاندن  سعه قادر به پو شورهاي در حال تو داز انگذاري و پساندازهاي داخلی ک
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بایســـت در جهت اســـتفاده از نیســـتند و بازارهاي ســـهام آنها در مراحل ابتدائی قرار دارد، در آن صـــورت می
.هاي جذب سرمایه خارجی قدم برداشتروش

همراه دارد. با افزایش تقاضاي به کشورهاي در حال توسعه، آثار کالن اقتصادي را بههاي سرمایهورود جریان
گذاري خارجی در اوراق بهادار هاي سرمایهرود. جریانهاي سهام باال میخارجی براي سهام محلی، سطح قیمت

شرکت سرمایه  بوده و اثر مثبتیاندازهاي داخلی عنوان مکمل پسهاي داخلی و همچنین بهموجب کاهش هزینه 
.کندطور کلی به اصالح استاندارد در بازار سهام داخلی کمک میبر اقتصاد کشور داشته و به

شور ما بهره سرمایهوجود منابع بالقوه فراوان در ک سرمایهبرداري از  هاي داخلی با در هاي خارجی را در جوار 
صادي در بخش ساختار اقت صمیممیهاي مختلف را طلب نظر گرفتن  صاد مکند. ت صلی در اقت لی در گیرندگان ا

هاي اقتصادي جهانی در جهت دستیابی به اهداف و بهبود وضعیت تولید صدد استفاده بهینه از امکانات و توانائی
.در کشورند

تبیین رویکردها و سیاستهاي دولت در ارتباط با سرمایه گذاري خارجی.3
شورها بهگذاري خارجی نقش موثري در ایجاسرمایه صادي ک شد اقت سعه و ر سعه د تو ویژه جوامع در حال تو

بر تامین سرمایه و منابع مالی، اقتصاد و صنعت کشور را از هاي خارجی به یک کشور، افزوندارد. ورود سرمایه
سیاري بهرهمزیت سرمایهمند میهاي ب شاخصکند. در این میان اما جذب  ي هاگذاري خارجی به عنوان یکی از 

.رو استها و موانعی روبهانی شدن اقتصاد با چالشجه

ــــت براي ایجاد رونق اقتصــادي و رفع موانع ســرمایه گذاري خارجی در کشــور، عزم خود را جزم کرده دولـ
هاي اقتصادي دولت بسیار مشهود است. دولت سعی دارد با بازبینی دیپلماسی است. عزمی جدي که در سیاست

بپردازد. هاي خارجیاقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار به جذب سرمایه-سیاسیخارجی، ایجاد ثبات نسبی 
.گذاري خارجی در کشور استهاي مسئوالن افزایش قابل توجه سرمایهها براساس گفتهحاصل این تالش

ید و تغییر تالش در جهت به نفع تول هاي کالن اقتصـــادي و تغییر برخی قوانین و مقررات  بات شـــاخص  ث
شدکه هاي تامین مالی طرح هاي زیربنایی الگو سرمایه گذاري خارجی منجر خواهد  همچنین .به ارتقاي جذب 

اصــالح و بازبینی قوانین دســت و پاگیر در مســیر جذب ســرمایه گذاري خارجی در دســتور کار دولتمردان قرار 
.ی تواند تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ي خارجی داشته باشدم،گرفته
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رایی و محتوایی : امور اج.4

ند سازي فرصت هاي سرمایه گذاري ):فرصت یابی ( شناسایی و مست.1-4
مهمترین عوامل در جذب سرمایه گذاران بالقوه خارجی در استان شناسایی فرصت هاي سرمایه گذاري و معرفی 

آن بهمراه توانمندیها ، پتانسیل هاي اقتصادي و مشوق هاي  الزم به سرمایه گذاران بالقوه  می باشد . 
صت در بخش 18تعداد 1394سال در  سفر شنا صنعت  شگري و  ست زیر بنایی ، گرد شده ا مجموع در ایی 

توســط مرکز خدمات ســرمایه گذاري خارجی با همکاري دســتگاه هاي رصــت ســرمایه گذاريف256تعداد 
تخصصی متولی شناسایی گردیده است 

لوح فشرده به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردیده ومی باشد فرصت هاي شناسایی شده در قالبذکرقابل 
. جهت ارائه به سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند

:شرکت در نمایشگاه ها و همایش هاي بین المللی فرصت هاي سرمایه گذاري.2-4
بین المللی زیر حضور داشته و همایش مازندران در نمایشگاهذاري خارجی مرکز خدمات سرمایه گاین خصوصدر 

است:

 ( گزارش حضور به پیوست می باشد ) همایش و نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در اکتائو قزاقستان
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 . همایش مازندرانی هاي مقیم خارج از کشور با ریاست محترم جمهور
 همچنین درخواست حضور بهمراه گزارش توجیهی جهت شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت هاي

سرمایه گذاري در منطقه کیش و نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري اصفهان ارائه که اعزام صورت نپذیرفت .

بازاریابی براي فرصت هاي سرمایه گذاري از طریق :.3-4

برگزاري جلسه با سرمایه گذاران/هیات هاي سرمایه گذاري خارجی .1-3-4

 برگزاري نشستی با هیات تجاري و اقتصادي از کشور روسیه در محل استانداري مازندران که در آن نشست
توانمندیهاي اقتصادي و فرصت هاي سرمایه گذاري استان توسط نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاري 

.پکیج سرمایه گذاري استان  در اختیار ایشان قرار گرفتخارجی ارائه و 

 هیات سرمایه گذاري شرکتWorld eco energy نیروهاي تجدید پذیر آمریکا با زمینه احداث کارخانه
نوبت ) .چهار( برگزاري نشست مشترك طی 
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 نشستی با  نمایندگان کمپانی برگزاريTIDE POWER از کشور چین در محل شرکت برق منطقه اي
که در آن نشست مزیتها و  توانمندیهاي اقتصادي استان قاضیان احداث نیروگاه مقیاس کوچکمازندران از مت

و همچنین قوانین و مشوقهاي مربوط به سرمایه گذاري خارجی توسط معاون اقتصادي اداره کل ارائه و پکیج 
ر ایشان قرار گرفت . سرمایه گذاري استان در اختیا

 برگزاري نشستی با  نمایندگان کمپانیLAPRAIRIE GROUP در محل طی سه نوبت از کشور کانادا
ز متقاضیان ا، دفتر کار نائب رییس مرکز و محل کار رییس گروه سرمایه گذاري شرکت برق منطقه اي مازندران 

ندیهاي اقتصادي استان و همچنین قوانین و مشوقاحداث نیروگاه مقیاس کوچک که در آن نشست مزیتها و توانم
مچنین ههاي مربوط به سرمایه گذاري خارجی ارائه و پکیج سرمایه گذاري استان در اختیار ایشان قرار گرفت 

.به سواالت مطروحه توسط سرمایه گذار بر اساس قوانین و مقررات موجود پاسخ مناسب ارائه گردید 
شرکت برگزاري نشستی با نمایندگانDoppelmayer با حضور نمایندگان دستگاههاي اجرایی و ارائه

فرصت هاي سرمایه گذاري با توجه با ابراز تمایل شرکت یادشده جهت سرمایه گذاري در بخش هاي اقتصادي 
مورد نظر . 
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 برگزاري نشستی با مدیر عامل شرکت گرینماتک آلمان و ارئه فرصت هاي سرمایه گذاري و مزیت هاي
ی استان مازندران . نسب
 برگزاري نشستی با مدیر عامل شرکت جنسیس ایتالیا و آقاي دکتر وندیتی مدیر کل معاون و انرژي کنفدراسیون

صنایع ایتالیا . 
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 ) برگزاري نشستی با سرمایه گذارانی از کشور قزاقستانpeter Anatolievich & Djanan Alip که (
در زمینه تولید آرد و روغن اعالم آمادگی نمودند . 

 برگزاري نشستی با مدیران شرکتLAPRAIRIE مگا واتی  و انجام اقدامات 25کانادا در زمینه احداث چهار نیروگاه
الزم جهت تغییر کاربري اراضی خریداري شده توسط شرکت مذکور .

  برگزاري نشستی با مدیران شرکتA.S.T.BIOMEDICAL ایتالیا که در زمینه سرمایه گذاري در بخش صنعت
اعالم آمادگی نمودند . 
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مراودات بین المللی : .2-3-4
اعزام هیات سه نفره متشکل از معاون عمرانی استاندار ، نماینده وزیر و نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاري 

مازندران به کشور چین جهت بازدید از پروژه سرمایه گذاري کارخانه خارجی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست 
به مدیر عاملی آقاي مهرویژه از سرمایه WEEIتولید نیروهاي تجدید پذیر و تولید خودروهاي هیبریدي شرکت

گذاران ایرانی مقیم امریکا .
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راجع : .ارائه بسته هاي سرمایه گذاري از طریق دستگاههاي اجرایی و سایر م3-3-4

 ارائه کلیه فرصتهاي سرمایه گذاري داراي مطالعات امکان سنجی به زبان انگلیسی استان به سازمان
سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران

 پکیج کامل از توانمندیهاي اقتصادي و فرصت هاي سرمایه گذاري استان مازندران و 1000تهیه تعداد
توزیع آن در نشست رییس محترم جمهور با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و فعالین اقتصادي استان . 

  ستانداري به ابان انگلیسی به زطرح شاخص و الویت دار سرمایه گذاري استان در قالب پاورپوینت 10ارائه
مازندران جهت ارائه در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

 پکیج سرمایه گذاري جهت ارائه به هیاتها، استانداري و .... جهت معرفی فرصت هاي 400تهیه بیش از
سرمایه گذاري و مزیت هاي استان به سرمایه گذاران خارجی .

 پکیج سرمایه گذاري به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي استان 400ارائه.
 ارائه سی دي فرصت هاي سرمایه گذاري استان به دفتر  نمایندگی وزارت امور خارجه در استان جهت

.بازاریابی فرصت ها 

قوانین و مقررات سرمایه گذاري اطالع رسانی و معرفی .4-4
 تهیه کتابچه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجیFIPPA به زبانهاي فارسی ، روسی ، عربی

، ترکی 
خارجیتهیه و تدوین کتابچه قوانین و آئین نامه هاي اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاري
 سرمایه گذاري خارجی در ایران تهیه شوق هاي  سبی مازندران و م ایه گذاري خارجی سرمکتابچه مزایاي ن

استان در دو زبان انگلیسی و فارسی.
 معرفی خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات ســرمایه گذاري به ســرمایه گذاران از طریق مطبوعات ، صــدا و

....سیما و
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ه نماهنگ و تهیعرفی استان و توانمندیهاي اقتصادي آن با به کارگیري ابزارهاي تبلیغاتی و اطالع رسانی م.5-4
سرمایه گذاري در مازندران 

 تهیهDVDیعربی ، روسی ، سیانگلبه زبانهاي مازندرانيگذارهیسرمايهاينماهنگ توانمند
Roll-upهاي مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی
 سرمایه گذاري مازندران کتاب توانمندي هاي اقتصادي تهیه سه زبان فارسی، انگلیسیو فرصت هاي  –به 

فارسی و روسی . 
سرمایه گذاري خارجی مازندران طراحی فولدر تبلیغاتی مرکز خدمات .
.تهیه پکیج مناظر دیدنی مازندران
. تهیه لوح فشرده فرصت هاي سرمایه گذاري مازندران
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.)www.Investin-mz.irوب سایت مرکز خدمات و بروزرسانی آن (.6-4
 با درج فرصت هاي سرمایه گذاري طراحی و بروز رسانی وب سایت مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی

شامل امکانات ذیل:استان 
 وب سایت مرکز به زبان فارسی
وب سایت مرکز به زبان انگلیسی
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کارگاههاي آموزشی سرمایه گذاري و روشهاي تأمین مالی بین المللی .7-4
 نفر 30انجام اقدامات الزم جهت برگزاري دوره آموزشی تامین مالی بین المللی پس از تحریمها براي تعداد

از نمایندگان دستگاههاي اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی توسط مرکز مالی ایران . 
وزشی نحوه تنظیم قراردادهاي تجاري مشرکت در سمینار آ
لی بهبود محیط کسب و کار شرکت در دومین همایش م

.ارائه خدمات پشتیبانی به سرمایه گذاران بالقوه خارجی 5

حمایت ، راهنمایی و مشاوره به سرمایه گذاران خارجی و داخلی:. 1-5
 مشــاوره تلفنی و حضــوري با ســرمایه گذاران داخلی متقاضــی مشــارکت با خارجیان و  100ارائه بیش از

شویق و حمایت از  ستان جهت معرفی قانون ت سرمایه گذاري در ا شور عالقه مند به  ایرانیان مقیم خارج از ک
سرمایه گذاري FIPPAسرمایه گذاري خارجی،  شده  سایی  شنا صت هاي موجود و  شش قانونی ،  فر ، پو

ن و رفع مشکالت اداري و ...استا
 صوص مزایاي ضیحات در خ شور ، ارائه تو صاد ک ستان در اقت سبی مازندران، جایگاه ا معرفی مزیت هاي ن

-Jointقانون تشـــویق و حمایت از ســـرمایه گذاري ، ترغیب جهت مشـــارکت با ســـرمایه گذاران داخلی 

ventureگذاري خارجی در ایران و مازندران ، ، ارائه توضیحاتی در خصوص مزایا و مشوق هاي سرمایه
ــریفات  ــادرات و واردات و تش ــرمایه گذاري خارجی ، راهنماي ص ــتم مالیاتی ایران براي س ــیس راهنمایی س

ترخیص ، قانون کار براي خارجیان در ایران .
 تهیه قرارداد هاي الزم جهت اجراي پروژه سرمایه گذاري وتبدیل ان به زبان انگلیسی
 ارسال ایمیل ها ي متعدد براي هیات هاي سرمایه گذاري و ترجمه ایمیل هاي دریافتی

جلسات مرکز خدمات .2-5

ست 18تعداد 1394سال در  ش سط این مرکز ن سرمایه گذاران ایرانی تو سرمایه گذاران خارجی و داخلی و  با 
:شرح ذیل می باشدکه اهم اقدامات انجام پذیرفته به رگزاربمقیم خارج از کشور
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شــرکت الولند ســرمایه گذار در خصــوص طرح هاي ســرمایه گذاري خارجی مصــوبه 50بیش ازصــدور
رمایه گذار شرکت آناهیتا پلور س،سرمایه گذاران ایرانی مقیم انگلستان وابل نوش زیارایرانی مقیم سوئیس ، 
. و .... آمریکاWorld eco energy، شرکت خارجی شرکت نستله 

 مصوبه در خصوص بازبینی و برورز رسانی فرصت هاي سرمایه گذاري استان 16صدور بیش از.
 صوص چگونگی 10برگزاري بیش از سمی آنان در خ سرمایه گذارن یا نمایندگان ر سمی با  ست غیر ر ش ن

.سرمایه گذاري در استان 

درخواست سرمایه گذاران خارجی جهت صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی : دریافت. 3-5
ـــ ـــی مدارك و مس ـــت آقاي مهرویژه از ایرانیان مقیم امریکا و بررس و انجام دات تندریافت درخواس

صالحات الزم  صادي و فنی ایران که در ا سرمایه گذاري و کمکهاي اقت سازمان  همچنین هماهنگی با 
نهایت منجر به صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی گردید . 

 سرمایه شارکت در پروژه  سیه و آذربایجان مبنی بر م شور رو سرمایه گذارانی از ک ست  دریافت درخوا
ــتی با نمایندگانگذاري دهکده نیاوران که طی ــس ــده طی چند نوبت و هماهنگی با نش ــخاص یادش اش

سازمان سرمایه گذاري مدارك الزم جهت صدور مجوز تکمیل و به سازمان ارسال گردید . 
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پیگیري مشکالت پیش روي سرمایه گذاران خارجی : .4-5
 . رفع مشکل حمل و نقل و محدودیت ترافیکی شرکت آناهیتاپلور در یک مقطع زمانی
 . جانمایی اراضی مورد نیاز جهت اجراي پروژه احداث کارخانه تولید نیروهاي تجدید پذیر
. رفع مشکل دریافت کد اقتصادي براي شرکت پارس گیپس
 پیگیري مشکل مالیاتی شرکتMGI. کوتیرایلیا
. پیگیري پرونده شرکت پارس گیپس در خصوص مشکل مالیاتی کارکنان این شرکت
شکالت شکالت مالیاتی، کارت بازرگانی، پیگیري م شرکت، م شکل ثبت  شرکت خرز پارس باریت اعم از م

واگذاري زمین .
 پیگیري مشکالت شرکت الولند  از طریق شهرداري کالردشت جهت تخصیص زمین در آن منطقه براي اجراي

پروژه 
ریافت ه تســهیالت بانکی و  دپیگیري مشــکل بیمه ســالمت، گواهینامه رانندگی کارکنان  و واگذاري زمین، ارائ

کد شناسه اتباع شرکت کاجهاي زینتی دالور. 
 پیگیري پرونده شرکت پارس گیپس در خصوص عدم ثبت برندDR.MIXتوسط مرکز ثبت مالکیت معنوي
پیگیري مشکل جریمه  بیمه تامین اجتماعی شرکت کاغذ امیر آباد.
 انجام اقدامات الزم جهت اجراي پروژه احداث کارخانه تولید  نیروهاي تجدید پذیر توســط شــرکت نیرو گســتر

پسماند به مدیر عاملی آقاي مهرویژه از هموطنان عزیز ایرانی مقیم امریکا 
واید رانجام اقدامات الزم براي شرکت دهکده نیاوران طبرستان براي اخذ مجوز سرمایه گذاري خارجی و تمدید

اتباع خارجی شرکت مذکور 
 انجام اقدامات الزم جهت پذیرش، واگذاري زمین و ارائه خدمات به شـــرکتLAPRAIRIE GROUP از

کشور کانادا 
 ـــرمایه گذاري در ـــتمر با آقاي ذوالفقاري از هموطنان عزیز ایرانی مقیم خارج بمنظور اجراي پروژه س ارتباط مس

خوراك دام از پسماند خشک زمینه تولید بایواتانل و تولید
اخذ مجوز احداث نیروگاههاي مقیاس کوچک براي آقاي مهرویژه از هموطنان عزیر ایرانی مقیم امریکا

:گذاريو راهبردي طرح هاي سرمایهنظارت . 5-5
طرح 15برنامه بازدید از طرح ها  تنظیم و تاکنون از تعداد ، تعدادطرح ســـرمایه گذاري خارجی فعالبهبا توجه

راي اســـتاندار محترم ، گزارش مربوطه بر اســـاس فرمت تهیه و بکهســـرمایه گذاري خارجی بازدید بعمل آمده 
و کمکهاي اقتصــادي و فنی و ســازمان ســرمایه گذاري وزارت امور اقتصــادي و دارایی معاونت امور اقتصــادي 

گردید . ارسالایران 
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.برنامه هاي آتی مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی 6
هاي مدون رسیدن به اهداف را اندازهاي مشخص و برنامهاي با داشتن چشمشک فعالیت در هر زمینهیب

اهداف و دستیابی به موفقیت جهت تحقق در مهمی م گادي هبرراشتن برنامه وم دالزکند و تر میالوصولسهل
ریزي و داشتن سند راهبردي فراگیر که امروزه همه مدیران اجرایی با رویکرد و ضرورت برنامهطوريبهاست 

تر در مسیر ریزي و رسیدن به نتایج بهتر و ملموسهاي موثرتري براي تدوین برنامهآشنا و در جستجوي روش
.موفقیت هستند

برجسته و منحصر به فردي در نظام اجرایی کشور زآنجاکه وزارت امور اقتصادي و دارایی کشور از جایگاه ا
ها ها، اهداف و برآورد منابع موردنیاز براي اجراي دقیق برنامهها، سیاستمشیباشد، لذا خطبرخوردار می

بر این اساس این وزارتخانه به تنظیم سند راهبردي .اي برخوردار استبمنظور نیل به اهداف از اهمیت ویژه
ر هاي کشوهاي خود اقدام نموده، سندي که در سایر وزارتخانهوري از فعالیتبهرهدر جهت کسب بیشتر

ند ابالغی . با توجه به سسابقه بوده و براي نخستین بار در وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده استبی
ایی مازندران تهیه وزارت متبوع سند چشم اندازاهداف و برنامه هاي توسعه اي اداره کل امور اقتصادي و دار

شده است که برنامه هاي گروه سرمایه گذاري به پیوست می باشد . 
.طرح هاي سرمایه گذاري خارجی جذب شده : 7

ــال هاي  ــتان مازندران مجوز 3در مجموع تعداد 94و 92،93در س ــرمایه گذاري خارجی در اس طرح س
سرمایه شش خدمات  ستفاده از پو و با حجم FIPPAگذاري خارجی سرمایه گذاري خارجی، جهت ا

، دریافت نموده اند. بر اســاس اســناد و مدارك موجود نیز در ســال میلیون دالر816,83ســرمایه مصــوب 
ــرمایه گذاري و 7,91مجموع 94و 93،  92هاي  ــازمان س ــتان و در دفاتر س ــرمایه وارد اس میلیون دالر س

آمار ارائه شده از سوي سازمان سرمایه گذاري و بر اساس کمک هاي اقتصادي و فنی ایران ثبت گردید.
ـــتان  ـــادره براي اس ـــرمایه گذاري خارجی ص ـــادي و فنی ایران تاکنون کل مجوزهاي س کمکهاي اقتص

ــادي و فنی ایران ــرمایه گذاري و کمکهاي اقتص ــازمان س ــوي س مجوز با حجم 35تعداد مازندران از س
طرح با حجم ســرمایه مصــوب 17از این تعداد که می باشــد دالر میلیون4623ســرمایه گذاري مصــوب

ـــیده اند447/353 همچنین تعداد طرح .میلیون دالر قطعی و در حال اجراء یا به مرحله بهره برداري رس
. فقره بوده است23شناسایی شده فاقد مجوز سرمایه گذاري خارجی بیش از 
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1393الی1384آمار سال _گذاري مستقیم خارجی در مازندران سرمایه
(هزار دالر)1394-1384عملکرد سرمایه گذاري خارجی مازندران 

1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

750،000 7032 59،800 237،804 28،245 3،291،366 157،423
18،50

5
21،46

6
14،134 33،811

سرمایه گذاري 
خارجی مصوب  

273
6،65

5
985 15،379 124،964 26،105 9،420

22،11
6

9،158
15،50

2
- سرمایه 

خارجی وارده 

1 1 1 6 3 8 4 3 2 1 2 طرحتعداد
مصوبهاي

چالش هاي سرمایه گذاري خارجی :  . 8
به شرح ذیل مطرح موردي و اجراییچالشهاي سرمایه گذاري در استان را می توان در دو بخش ساختاري و 

نمود:

ساختاري:چالش ها و مشکالت 

نبود مشوق هاي کافی سرمایه گذاري خارجی در استان در مقایسه با سایر کشور هاي در حال توسعه
اراضی آماده براي اجراء با نوع کاربري معین ، مجوزات الزمه و مدت زمان اجاره هاي بلند مدت نظیر 

.و .... ساله 99
اسطه آن به واست و که بر اساس شرایط فعلی به روزرسانی نشده يقوانین و مقررات دست و پاگیر

از جمله: افزایش هزینه تولید، عدم تحرك سرمایه، .تبعات فراوانی را نصیب سرمایه گذار می سازد
روکراسی غیر ضروري اداري و در موارد حاد عدم تولید و انصراف سرمایه گذار وب
 اقلیم خاص خود داراي قوانین و مقررات نسبتا سخت گیرانه اي تامین زمین؛ استان مازندران به دلیل

جهت تامین اراضی مورد نیاز طرح هاي سرمایه گذاري می باشد
 نبود بانک اطالعاتی موثق از اراضی قابل واگذاري / اجاره
بی رغبتی سرمایه گذاران داخلی به جذب منابع خارجی
اريم جانمایی براي ایجاد پروژه هاي سرمایه گذعد
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 خصوصا در مورد استانهاي شمالیزیست محیطیقوانین و مقررات

چالش ها و مشکالت موردي و اجرایی:

 اعمال محدودیت هاي ترافیکی در  برخی از محورها که صادرات  محصوالت تولیدي شرکت هاي
سرمایه گذاري خارجی را با مشکل مواجه نموده است در محور هاي هراز و فیروزکوه

 ارائه مالکیت اعیانی محل اجراي طرح هاي سرمایه گذاري خارجی در منطقه ویژه اقتصادي بندر عدم
امیر آباد جهت ارائه به بانک عامل بمنظور تامین وثیقه

 و عدم همکاري برخی از تعلل دستگاههاي اجرایی در صدور مجوزات و پاسخ به استعالمات
رمایه گذاري خارجی نمایندگان دستگاههاي اجرایی در مرکز خدمات س

. مصوبات پیشنهادي : 12
 پیرامون عدم همکاري برخی از نمایندگان

مستندات قانونی : 
دستگاههاي متناظر هیات وزیران 26986/44458تصویب نامه  شماره امور اجرایی و محتوایی 6بر اساس بند 

سرمایه گذاري خارجی موظفند با مرکز ) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت17استانی مندرج در ماده (
تام  ندگان  مای به عنوان ن با مرکز  ـــالحیت را جهت هماهنگی و همکاري  همکاري نموده و افراد واجد ص
سط مرکز را  شده تو سئولیت پیگیري و انجام امور محول  شده م االختیار به مرکز معرفی نمایند . افراد معرفی 

در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند .
ـــره ت ـــمن معرفی نمایندگان تام االختیار به واحدهاي تابع خود، -1بص ـــتگاههاي اجرایی موظفندض دس

گیري مســـایل وامور ســـرمایه گذاري در حوزه دســـتگاه اجرایی خود به آنان یاختیارات الزم را جهت پ
تفویض نمایند .

عهده برراییمســئولیت اجرایی ، پاســخگویی و پیگیري موضــوعات بخشــی دســتگاههاي اج-2تبصــره 
نمایندگان تام االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذي ربط می باشد .

سب -6 شود ، ح ست مرکز برگزار می  ساتی که به درخوا ضوردر جل نمایندگان تام االختیار عالوه بر ح
نیاز و متناســب با حجم متقاضــیان ســرمایه گذاري خارجی و مراجعه ســرمایه گذاران با اعالم رییس 
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کز در محل مرکز مســتقر می شــوند و در کوتاهترین زمان ممکن نســبت به اخذ مجوزهاي الزم و مر
می نمایند.رفع موانع و مشکالت اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رییس مرکز گزارش

پیشنهاد : 
با توجه به موارد ذکر شده متاسفانه در برخی از دستگاههاي اجرایی نمایندگان معرفی شده به مرکز همکاري 

نداشته لذا پیشنهاد می گردد الزم را در زمینه پیگیري موضوعات سرمایه گذاران خارجی 
. توجیهات الزم بر اساس بند هاي ذکر شده توسط مدیران دستگاههاي اجرایی ارائه گردد

   بازبینی ، بروز رسانی و شناسایی فرصت هاي جدید
مستندات قانونی : 

شناسایی و گردآوري فرصتهاي سرمایه گذاري استان مطابق نمونه : امور اجرایی و محتوایی 1بر اساس بند 
ارایه شده توسط سازمان .

پیشنهاد : 
بمنظور برخورداري از بانک اطالعاتی فرصت هاي سرمایه گذاري بروز و بهنگام پیشنهاد می گردد سازمان ها / ادارت -1

کل / شرکت ها دولتی متولی امر با همکاري تشکل هاي بخش خصوصی  نسبت به بازبینی و بروز رسانی فرصت هاي 
ح هاي نیمه تمام و راکد و تدوین فرصت هاي موجود در بانک یادشده ، شناسایی فرصت هاي جدید از میان طر

ایجادي بر اساس اولویت هاي سرمایه گذاري استان در مقاطع زمانی سه ماهه ( فصلی ) اقدام نمایند . همچنین 
طرح شاخص و اولویت دار شناسایی و بمنظور پرزنت فرصت هاي مذکور اطالعات 5ضروریست براي هر بخش 

زبانهاي فارسی ، انگلیسی و روسی تدوین گردد . طرح در قالب پاورپوینت و به 
از آنجائیکه یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذاران بالقوه خارجی داشتن فرصت هاي سرمایه گذاري جذاب و -2

برخودار از امکانات اولیه مورد نیاز نظیر زمین ، مجوزها و ... می باشد پیشنهاد می گردد با همکاري کلیه دستگاههاي 
رین شرکت مشاوره اي بمنظور انجام امورات ذکر شده در عضو مرکز نسبت به شناسایی مشاوران خوب و انتخاب بهت

پشینهاد اول اقدام گردد.  

گذاري ذاري در زمینه اعزام هیات سرمایه هماهنگی با مرکز خدمات سرمایه گ
مستندات قانونی : 
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جی رمدیران دستگاههاي اجرایی استان موظفند پذیرش هیئتهاي اقتصادي خا-( تصویب نامه مذکور ) 4تبصره 
ــرمایه گذاري  ــتان به خارج را که با هدف جذب س ــادي اس ــورت خارجی و اعزام هیئتهاي اقتص پذیرد با می ص

ـــادي خارجی و اعزام هیئتهاي  ـــازمان را از پذیرش هیئتهاي اقتص ـــت س مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف اس
اقتصادي استان به خارج که با هدف یاد شده صورت می پذیرد ، مطلع نماید .

پیشنهاد : 
و اعزام هیاتهاي اقتصادي هیات ها خارجی پذیرش بمنظور رعایت مقررات وضع شده هماهنگی ها الزم جهت 

با این مرکز صورت پذیرد . استان 


