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

رفاه عمومی ، افزایش درآمدها ، اشتغال ، افزایش سطح تعلیم و تربیت و بسیاري از اهداف توسعه میسر می گردد براي کشور ما 
شد و تو ستیابی به ر ست د شدن در جامعه جهانی تا حدودي عقب مانده ا صنعتی  صادي پایدار نه تنها براي که از روند  سعه اقت

سرمایه گذاري در امور  ضرورت،  ست . لذا با توجه به  ضروري ا صادي ، بلکه براي رفع عقب ماندگیها  شی به حیات اقت تداوم بخ
زیربنایی و نیز بخش هاي تولیدي تامین منابع از بازارهاي داخلی و خارجی مورد توجه برنامه ریزان اقتصادي کشور می باشد .

شد  شمندانه می تواند همراه با انتقال دانش فنی و مزیتهاي فن آوري با صورت مدیریت هو سرمایه گذاري خارجی در  جذب 
ــادي ، گزینش طرحهاي داراي توجیه فنی ــرمایه هاي بین المللی را ارزیابی دقیق اقتص ــاید بتوان مهمترین مزیت جذب س –ش

ش سرمایه گذاري (  صادي ، برنامه ریزي براي  سرمایه گذاري روع و پایان طرح ) برآورد بازارهاي فروش و داقت ستهالك  وره ا
. برشمرد

تبیین رویکردها و سیاستهاي دولت در ارتباط با سرمایه گذاري خارجی.2
ــرمایه ــورها بهس ــادي کش ــد اقتص ــعه و رش ــعه دارد. ورود گذاري خارجی نقش موثري در ایجاد توس ویژه جوامع در حال توس

مند رههاي بسیاري بهبر تامین سرمایه و منابع مالی، اقتصاد و صنعت کشور را از مزیتجی به یک کشور، افزونهاي خارسرمایه
ها و موانعی هاي جهانی شــدن اقتصــاد با چالشگذاري خارجی به عنوان یکی از شــاخصکند. در این میان اما جذب ســرمایهمی

.رو استروبه

ــت براي ایجاد رونق اقتصادي و گذاري خارجی در کشور، عزم خود را جزم کرده است. عزمی جدي که رفع موانع سرمایهدولـ
ست سیا سیدر  سیا سبی  سی خارجی، ایجاد ثبات ن سعی دارد با بازبینی دیپلما ست. دولت  شهود ا سیار م صادي دولت ب -هاي اقت

سرمایه سب و کار به جذب  ضاي ک صادي و بهبود ف صل این اقت ساس گفتهتالشهاي خارجی بپردازد. حا سئوالن ها برا هاي م
. گذاري خارجی در کشور استافزایش قابل توجه سرمایه

ثبات شــاخص هاي کالن اقتصــادي و تغییر برخی قوانین و مقررات به نفع تولید و تغییر الگوهاي تامین مالی تالش در جهت
همچنین اصالح و بازبینی قوانین دست و پاگیر .شدبه ارتقاي جذب سرمایه گذاري خارجی منجر خواهد که طرح هاي زیربنایی 

ی تواند تاثیر مثبتی در جذب ســرمایه ي خارجی م،گرفتهدر مســیر جذب ســرمایه گذاري خارجی در دســتور کار دولتمردان قرار 
.داشته باشد

امور اجرایی و محتوایی : .3
ند سازي فرصت هاي سرمایه گذاري):فرصت یابی ( شناسایی و مست.1-3

سرمایه گذاري و معرفی آن بهمراه  صت هاي  سایی فر شنا ستان  سرمایه گذاران بالقوه خارجی در ا مهمترین عوامل در جذب 
توانمندیها ، پتانسیل هاي اقتصادي و مشوق هاي  الزم به سرمایه گذاران بالقوه  می باشد . 

صنفرصت در بخش 11بیش ازتعداد1395سال در  ست زیر بنایی ، گردشگري و  شده ا سایی  شنا 260تعداد مجموع در عت 
سرمایه گذاريف سرمایه گذاري خارجی با همکاري دستگاه هاي رصت  سایی گردیده توسط مرکز خدمات  شنا تخصصی متولی 

مرکز خدمات با انتخاب مشاور و همکاري کلیه دستگاههاي متولی امر در حال بروزرسانی فرصت هاي مذکور می باشد .. است 
لوح فشرده به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردیده و جهت ارائه به می باشد فرصت هاي شناسایی شده در قالبذکرقابل 

. سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند
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:شرکت در نمایشگاه ها و همایش هاي بین المللی فرصت هاي سرمایه گذاري.2-3
 و پرزنت فرصت هاي مهم سرمایه گذاري استان و توزیع پکیچ توانمندیهاي اقتصادي و لوکزامبورگشرکت در همایش

فرصت هاي سرمایه گذاري . 
 کیششرکت در هشتمین نمایشگاه تخصصی فرصت هاي سرمایه گذاري کشور در منطقه آزاد.

بازاریابی براي فرصت هاي سرمایه گذاري از طریق :.3-3
برگزاري جلسه با سرمایه گذاران/هیات هاي سرمایه گذاري خارجی .1-3-3

جلسات متعددي با سرمایه گذاران خارجی برپا گردید که تعدادي از آن ها به شرح ذیل اعالم می گردد:1395در سال 
 هیات اقتصاديبرگزاري نشستی باCSCEC مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی در محل چین و کرهاز کشور

ي سرمایه گذارگروهکه در آن نشست توانمندیهاي اقتصادي و فرصت هاي سرمایه گذاري استان توسط رییس مازندران 
.و پکیج سرمایه گذاري استان  در اختیار ایشان قرار گرفتگردید ارائه آقاي یعصوبی-خارجی

مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجیدر محل از کشور آلمانو پسماندهاپکشرکت ي با  نمایندگان هانشستبرگزاري
ه بقوانین و مشوقهاي مربوط به سرمایه گذاري خارجی تولید برق از پسماند و ارائهقاضیان احداث نیروگاه مازندران از مت

نشست )3( . ایشان
شرکتي با  نمایندگان هابرگزاري نشستLAPRAIRIE GROUPمرکز خدمات سرمایه در محل از کشور کانادا

نشست). 7گذاري خارجی مازندران (
  شهردار مونته سیلوانو ایتالیابرگزاري نشستی با-FRANCESCO MARACNO:در خصوص موضوعات ذیل

 اعالم آمادگی جهت تامین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري استان در بخش هاي مختلف اقتصادي نظیر کشاورزي و صنایع
وابسته ، ساخت وساز ، ماشین آالت صنعتی ، اجراي پروژه هاي بندري ، صنعت توریسم و راه اندازي تور هاي گردشگري 

ریق شرکت هاي ایتالیایی . متقابل جهت بازدید از جاذب هاي گردشگري و ... از ط
زندران در بخش هاي مختلف اقتصاديارائه توضیحات مبسوطی در خصوص توانمندیهاي اقتصادي و مزیت هاي نسبی ما،

و فراهم شدن زمینه مناسب جهت سرمایه گذاري در تولیدات CISجهت نزدیکی به کشورهاي ه موقعیت مناسب استان ب
ر ساخت هاي مناسب ، موارد حمایتی و مشوق هاي قانونی مرتبط با قانون تشویق و حمایت صادرات محور ، برخورداري از زی

از سرمایه گذاري خارجی ، معافیت هاي مالیاتی و ..... 
 که با همکاري سرمایه گذاران اهل ترکیه در طرح تولید کمپوست از ضایعات پاجی گستر شمالبرگزاري نشست با شرکت

.FIPPAارائه مدارك مربوط به دریافت مجوز چوب فعالیت می نمایند و
 ترکیه که تمایل به احداث کارخانه فراوري باریت دارند.خزرپارس باریتبرگزاري نشست با سرمایه گذاران شرکت
 رمایه با مشارکت سدر بندر امیرآباد پاالیشگاه فراورده هاي نفتیاحداث کاریز متقاضی برگزاري نشست با شرکت

گذارانی از کشور روسیه . 
 تولید قطعات سرمایه گذاري در زمینه پشتیبان افزار تبریزشرکت نشست باCNC با مشارکت شرکت دالیان ماشین چین

.
 دهکده تفریحی نیاورانشرکت مدیر عامل و سرمایه گذاران روسی برگزاري نشست با.
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 برگزاري نشست با شرکتGMGدر محل مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی مازندران که در آن نشست ایتالیا
توانمندیهاي اقتصادي و فرصت هاي سرمایه گذاري استان ارائه گردید و پکیج سرمایه گذاري استان  در اختیار ایشان قرار گرفت

.
 یه محل مرکز خدمات سرمادر خصوص انجام پروژه ها صنعتی و گردشگري درپترو دریا انرژيبرگزاري نشست با شرکت

گذاري خارجی مازندران که در آن نشست توانمندیهاي اقتصادي و فرصت هاي سرمایه گذاري استان ارائه گردید و پکیج 
.سرمایه گذاري استان  در اختیار ایشان قرار گرفت

 شرکت خودروسازي برگزاري نشست باMercurry AODو در خصوص انجام پروژه هاي مرتبط با خودروسازي
در محل مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی مازندران که در آن نشست توانمندیهاي اقتصادي و همچنین صنایع پزشکی

نشست).3(فرصت هاي سرمایه گذاري استان ارائه گردید و پکیج سرمایه گذاري استان  در اختیار ایشان قرار گرفت
انرژي از زباله و تولیدات صنعتی .دنماینده شرکت سوییسی تولی-غفاريي نشست با آقاي برگزار
 برگزاري نشست باZar jan khanzada کابل ون پالستمدیر عامل شرکت.
 در خصوص تولید و فراوري گیاهان دارویی.راستین گستر وزیريبرگزاري نشست با آقاي ذکریایی، نماینده شرکت
 دفوالشرکتعاملمدیرشکري، احمدفرزینپارسآورانفنشرکتعاملمدیرفرزینفرزادبابرگزاري نشست

جیديکنسرسیومعاملمدیرجانقربانفرزین، ایمانپارسآورانفنشرکتاجراییمدیرپريگلموسینور،
چین در خصوص سرمایه ESCECکره و EPCاز سرمایه گذاران شرکت Chilsung Yooو Bongiong Kim،ایران

نشست)4(موضوعات مورد مذاکره شامل موارد ذیل بود:گذاري در بخش هاي صنعتی و گردشگري.
 معرفی توانمندیهاي شرکتEPCیت هاي و اعالم آمادگی جهت تامین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري استان در فعال

قیم ، سرمایه گذاري مستاند به روش هاي فاینانسمربوط به پسم، صنعتی و معدنی و مباحث احداث نیروگاه مقیاس کوچک
خارجی 

زندران در بخش هاي مختلف اقتصاديارائه توضیحات مبسوطی در خصوص توانمندیهاي اقتصادي و مزیت هاي نسبی ما،
.... مالیاتی و .، معافیت هايق و حمایت از سرمایه گذاري خارجیموارد حمایتی و مشوق هاي قانونی مرتبط با قانون تشوی

 برگزاري نشست با شرکتCMS(شرکت مذکور در خصوص بخش گردشگري فعالیت دارد).ایتالیا
 برگزاري نشست با شرکتBRUNO YANNICدر خصوص مشارکت در اجراي پروژه گردشگرياز کشور اتریش
 ایسیکول قزاقستانبرگزاري نشست با شرکت.
 برگزاري نشست با شرکتGenesisجهت سرمایه گذاري در خصوص تولید انرژي از پسماند هاي شهري ایتالیا.
 برگزاري جلسه با شرکتOSCHATZکه در زمینه اجراي پروژه زباله سوز ابراز تمایل نموده است . از کشور آلمان
 برگزاري نشستی با شرکتITCدر خصوص اجراي پروژه زباله سوز . از کشور ترکیه

مراودات بین المللی : .2-3-3
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 اعزام نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی بهمراه هیاتی از سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي به کشور
.لوکزامبورگ

 ایتالیااعزام نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی بهمراه هیات تجاري و اقتصادي استان به کشور.
 ابی جهت بازاریدر استان مازندران دفتر نمایندگی وزارت امور خارجهفرصت هاي سرمایه گذاري استان به ارائه کلیه

فرصت هاي مذکور از طریق سفارتخانه هاي جمهوري اسالمی .  

.ارائه بسته هاي سرمایه گذاري از طریق دستگاههاي اجرایی و سایر مراجع : 3-3-3

 به شرح ذیل انجام پذیرفت:1395ماهه سال نهفرصت هاي سرمایه گذاري در پکیج توانمندیهاي اقتصادي و ارائه

تعداد تاریخردیف
دریافت کنندهزبان پکیج هاپکیج

هیات ایتالیاییانگلیسی127/2/9510
شهرك هاي صنعتیانگلیسی230/2/9520
استانداريدو زبانه330/2/955
هیات ایتالیاییدوزبانه49/3/95
هیات بلژیکیانگلیسی518/3/952
هیات چینیانگلیسی623/3/955
72/4/9550 لوکزانبورگ انگلیسی
84/9560یاتاق بازرگان-هیات ایتالیاییایتالیایی

بخش -هیات ایتالیاییایتالیایی94/9510
گردشگري

دالیان ماشین چینهیات انگلیسی104/955
1110/5/9560استانداري-هیات روسروسی
1220/5/9550پارك صنعتی-هیات روسانگلیسی
1323/5/955پارك صنعتی-هیات روسانگلیسی
1428/5/955فریدونکنار-هیات چکانگلیسی

اعزام هیاتی از استان به مارکه ایتالیایی1513/9/9350
ایتالیا

هیات افغانستانیانگلیسی1727/10/954
1811/95 هیات روسیهروسی1310/
1911/95 دستگاه هاي اجراییانگلیسی2115/
2012/95 دستگاه هاي اجراییانگلیسی1520/
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قوانین و مقررات سرمایه گذاري اطالع رسانی و معرفی .4-3
کتابچه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی تهیه و تکثیرFIPPA ، و انگلیسیایتالیاییبه زبانهاي فارسی
معرفی خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات سرمایه گذاري به سرمایه گذاران از طریق مطبوعات ، صدا و سیما و....

هیه نماهنگ و تعرفی استان و توانمندیهاي اقتصادي آن با به کارگیري ابزارهاي تبلیغاتی و اطالع رسانی م.5-3
سرمایه گذاري در مازندران 

تکثیرDVDیعربی ، روسی ، سیانگلبه زبانهاي مازندرانيگذارهیسرمايهاينماهنگ توانمند
 و روسی فارسی–به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرصت هاي سرمایه گذاري مازندران کتاب توانمندي هاي اقتصادي تهیه

 .
سرمایه گذاري خارجی مازندران طراحی فولدر تبلیغاتی مرکز خدمات
 لوح فشرده فرصت هاي سرمایه گذاري مازندران .به روز رسانی و تکثیر

) .www.Investin-mz.irوب سایت مرکز خدمات و بروزرسانی آن (.6-3
 شاملبا درج فرصت هاي سرمایه گذاري استان مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی جدید طراحی و بروز رسانی وب سایت

امکانات ذیل:
 وب سایت مرکز به زبان فارسی
وب سایت مرکز به زبان انگلیسی

خارجیکارگاههاي آموزشی سرمایه گذاري .7-3
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 روش هاي تامین مالی با موضوع آموزش نمایندگان معرفی شده توسط دستگاه هاي اجرایی وبرگزاري دوره آموزشی
.بین المللی و همچنین مجامع و وام هاي بین المللی و فاینانس

 . شرکت در دوره هاي آموزشی برگزار شده توسط سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران
 شی سرمایه گذاري خارجیشرکت در دوره آموز سیمباحث حقوقی  رییس -واقع در وزارت نیرو (مدرس آقاي مارو

شوراي مدیران دادگاه بین المللی الهه)
 خلیج فارس سازمان سرمایه گذاري واقع در سالنتعامالت فرهنگی سرمایه گذاري خارجیشرکت در دوره آموزشی

از آلمان)Stefan Notleو Jan Philipp Engelkeن (مدرس آقایان: و کمک هاي اقتصادي و فنی ایرا
 شرکت در دوره آموزشی و هم اندیشی تکمیلApplication Formسالنسرمایه گذاري خارجی واقع در و امور جاري

و Jan Philipp Engelkeسازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران (مدرس آقایان: خرمشهرخلیج 
Stefan Notle(از آلمان

 (اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزي مازندران)نقل و انتقاالت ارزيشرکت در دوره آموزشی

.ارائه خدمات پشتیبانی به سرمایه گذاران بالقوه خارجی 4
حمایت ، راهنمایی و مشاوره به سرمایه گذاران خارجی و داخلی:. 1-4

 شارکت با خارجیان و  ایرانیان مقیم خارج از 60ارائه بیش از ضی م سرمایه گذاران داخلی متقا ضوري با  شاوره تلفنی و ح م
سرمایه گذاري خارجی،  شویق و حمایت از  ستان جهت معرفی قانون ت سرمایه گذاري در ا شور عالقه مند به  ، FIPPAک

ن و رفع مشکالت اداري و ...پوشش قانونی ،  فرصت هاي موجود و شناسایی شده سرمایه گذاري استا
 شویق و صوص مزایاي قانون ت ضیحات در خ شور ، ارائه تو صاد ک ستان در اقت سبی مازندران، جایگاه ا معرفی مزیت هاي ن

ــرمایه گذاران داخلی  ــارکت با س ــرمایه گذاري ، ترغیب جهت مش ــیحاتی در Joint-ventureحمایت از س ، ارائه توض
سرمایه شوق هاي  صوص مزایا و م سرمایه خ ستم مالیاتی ایران براي  سی گذاري خارجی در ایران و مازندران ، راهنمایی 

گذاري خارجی ، راهنماي صادرات و واردات و تشریفات ترخیص ، قانون کار براي خارجیان در ایران .
 ن به زبان انگلیسی آتهیه قرارداد هاي الزم جهت اجراي پروژه سرمایه گذاري وتبدیل
 ارسال ایمیل ها ي متعدد براي هیات هاي سرمایه گذاري و ترجمه ایمیل هاي دریافتی

جلسات مرکز خدمات .2-4
ه اهم کرگزارنشست  توسط این مرکز با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور ب15تعداد 1395در سال 

اقدامات انجام پذیرفته به شرح ذیل می باشد:
و هاي متمایل به سرمایه گذاري در ایرانشرکت در خصوص طرح هاي سرمایه گذاري خارجی مصوبه 35بیش ازصدور

 .... .
 مصوبه در خصوص بازبینی و برورز رسانی فرصت هاي سرمایه گذاري استان 14صدور بیش از.
 ـــت غیر رســـمی با ســـرمایه گذار30برگزاري بیش از ن یا نمایندگان رســـمی آنان در خصـــوص چگونگی انشـــس

.سرمایه گذاري در استان 
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درخواست سرمایه گذاران خارجی جهت صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی : دریافت. 3-4
ست .1 ستی نیاورانشرکت دریافت درخوا سدهکده تفریحی توری سی مدارك و م صالحات الزم دات تنو برر و انجام ا

دریافت درخواســت ســرمایه گذارانی از و همچنین هماهنگی با ســازمان ســرمایه گذاري و کمکهاي اقتصــادي و فنی ایران
نشستی با نمایندگان اشخاصکشور روسیه و آذربایجان مبنی بر مشارکت در پروژه سرمایه گذاري دهکده نیاوران که طی

کهشده طی چند نوبت و هماهنگی با سازمان سرمایه گذاري مدارك الزم جهت صدور مجوز تکمیل و به سازمان ارسال یاد
گردید . نهایتا منجر به صدور مجوز 

پروژه4احداثزمینهدرگذاريسرمایهمتقاضیCarl Laprairie،Cliff Laprairieآقایاندریافت درخواست .2
ستاندرکوچکمقیاسنیروگاه شورازمازندرانا سی مدارك ک صالحات الزم ،کانادا و برر ستندات و انجام ا سال م و ار

صادي و فنی ایران مدارك به سرمایه گذاري و کمکهاي اقت سرمایه گذاري سازمان  صدور مجوز  جهت طرح در هیات و 
خارجی . 

ست آقایان.3 درگذاريسرمایهمتقاضیوزیريشیرشاهوزیري،شفیعمحمدوزیري ،محمدجاندریافت درخوا
ستهزمینه ستهگیاهی،عرقیاتوگالببنديب ستاندرداروییگیاهانبنديب شورازمازندرانا ستان ک سی وافغان برر

صادي و فنی ایران مدارك سرمایه گذاري و کمکهاي اقت سازمان  سال مدارك به  صالحات الزم و ار ستندات و انجام ا ، م
ور مجوز سرمایه گذاري خارجی. جهت طرح در هیات و صد

پیگیري مشکالت پیش روي سرمایه گذاران خارجی : .4-4
شرکت گل و گیاه زینتی دالور:.1
 بیمه درمانی سرمایه گذار از دستگاه هاي متولی (دفتر اتباع استانداري و اداره بیمه تامین اجتماعی و مشکلبیمه درمانی؛

. هاي رفع آن در اختیار سرمایه گذار قرار گرفتراهکار و بیمه سالمت)، مورد پیگیري 
 بیمه تامین اجتماعی سرمایه گذار از دستگاه هاي متولی(دفتر اتباع استانداري و اداره چکونگی صدور بیمه تامین اجتماعی؛

.راهکار هاي رفع آن در اختیار سرمایه گذار قرار گرفتو بیمه تامین اجتماعی و بیمه سالمت)، مورد پیگیري 
شناسنامه فرزندان سرمایه گذاران شرکت از دستگاه هاي متولی (ثبت احوال موضوع صدور ؛ سرمایه گذار شناسنامه فرزندان

. قوانین مرتبط در اختیار سرمایه گذار قرار گرفتو و دفتر اتباع استانداري)، مورد پیگیري 
گذاران شرکت از دستگاه هاي متولی (اداره کل مشکل اخذ گواهینامه رانندگی ؛ دریافت گواهی نامه رانندگی سرمایه

ارائه گردید . سرمایه گذار اخذ به قوانین مرتبط و شرایط و راهنمایی و رانندگی)، مورد پیگیري 
 تمدید مجوز اقامت؛ تمدید مجوز اقامت سرمایه گذاران شرکت در دست پیگیري می باشد.
تسهیالت و خسارات بالیاي طبیعی شرکت در دست پیگیري می باشد.دریافت تسهیالت و خسارات بالیاي طبیعی؛ اعطاي
احداث پاالیشگاه فراورده هاي نفتی در بندر امیرآباد:کاریز  متقاضی شرکت .2
 مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی با حضور دستگاه هاي متولی در نشستمشکل صدور مجوز زیست محیطی؛ این مشکل

که به دنبال مصوبات این جلسه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران کتبا اعالم نمود قرار گرفت بررسیمطرح و مورد
.نگردیدنیز منعکس که نتیجه اي حاصل يصدور مجوز امکان پذیر نمی باشد موضوع به استاندار
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خود را تمتاسفانه سازمان مذکور مخالفکه ريیسرمایه گذار شخصا از سازمان حفاظت محیط زیست کشور موضوع را پیگ
برون مثبتی جهتدرخواست پیگیري نمود که باز هم پاسخی مشکل ، این مرکز از بندر امیرآباد جهت رفعاعالم داشته است 

به سازمان سرمایه گذاري اعالم 5/7/1395مورخ 3538/110شماره نامه، موضوع طی نگردیددریافترفت از معضل مربوطه 
که پس از مکاتبه آن سازمان با سازمان حفاظت محیط زیست کشور مخالفت با اجراي پروژه طی نامه اي به این مرکز اعالم 

گردید . 
با مشارکت شرکت CNCتولید قطعاتپشتیبان افزار تبریز متقاضی سرمایه گذاري در زمینه شرکت.3

:دالیان ماشین چین 
 کل حفاظتمشکل صدور مجوز زیست محیطی؛ این مشکل توسط مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی پیگیري که اداره

(مجوز زیست محیطی صادر نشد)محیط زیست استان شرك صنعتی گلوگاه را جهت اجراي طرح پیشنهاد نمودند . 
 مشکل دریافت جواز تاسیس؛ این مشکل توسط مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی پیگیري گردید و جواز تاسیس شرکت

. شدموضوع طی نامه رسمی به شرکت مذکور اعالم گردید و زمانی فراتر از یک ماه صادر ظرف مدت 
:LAPRAIRIE GROUPشرکت .4
خارجی . سرمایه گذاران انجام اقدامات الزم جهت پذیرش
 اراضی خریداري شده در شهرستانهاي بابل و آمل که منجر به صدور موافقت تغییر کاربريانجام اقدامات الزم در خصوص

نامه تغییر کاربري اراضی گردید . 
 شرکت مذکور . مشکالت زیست محیطیپیگیري مسائل و
ه پی بابل .پیگیري در خصوص ممانعت اهالی جهت اجراي پروژه در منطقه احمد چال
 اخذ مجوز راه و شهر سازيپیگیري پیرامون .
 . ارائه پاسخ مناسب به سواالت شرکت مذکور در خصوص قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاري خارجی
:شرکت دهکده نیاوران طبرستان.5
 اخذ مجوز سرمایه گذاري خارجی پیگیري در خصوص
اتباع خارجی شرکت مذکور و اقامتتمدید رواید
پیگیري ترخیص گمرکی نمونه کاالهاي تولیدي
مقیم خارج بمنظور اجراي پروژه سرمایه گذاري در زمینه انارتباط مستمر با آقاي ذوالفقاري از ایرانی.6

ل و تولید خوراك دام از پسماند خشک وتولید بایواتان
گلکده نوید و یوسف : شرکت .7
 تمدید پروانه  اقامت سرمایه گذار و خانواده ایشان پیگیري موضوع.
ازمان ساز طریق در پایگاه اتباع خارجی و سامانه شناسه فراگیر ملی پیگیري در خصوص عدم تطابق اطالعات سرمایه گذار

.گردیدمنجر به رفع مشکل مذکورکه در نهایت سرمایه گذاري 
شرکت آب معدنی آبرون دشت:.8
 تمدید پروانه کار و اقامت سرمایه گذار از طریق سازمان سرمایه گذاري.پیگیري در خصوص
شرکت موتور بشل سوادکوه:.9
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پیگیري پروانه اقامت سرمایه گذار فرانسوي شرکت
کوتیر ایلیا:MGIشرکت .10
 از اداره کل امور مالیاتیشرکت مشکالت مالیات مستقیمپیگیري
 از اداره کل امور مالیاتیپیگیري مشکالت مالیات بر ارزش افزوده شرکت
پیگیري مشکالت نقل و انتقاالت ارزي و بازپرداخت بدهی هاي ارزي
شرکت یاقوت سدید سوادکوه:.11
مستقیم شرکت و معافیت هاي مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته از اداره کل امور مالیاتیت مالیات الپیگیري مشک
 اداره کل امور مالیاتیپیگیري مشکالت مالیات بر ارزش افزوده شرکت از
شرکت فن آوران پارس فرزین .12
اخذ نامه مکتوب معافیت هاي مالیاتی مستقیم از اداره کل امور مالیاتیوپیگیري
پیگیري اخذ موافقت نامه مکتوب معافیت هاي مالیات بر ارزش افزوده از اداره کل امور مالیاتی
هیدرو آریا پارس:شرکت .13
 از مدیریت امور اراضی استانکمک به واگذاري زمینمعرفی زمین و تسریع و
پیگیري دریافت مجوز سانا از وزارت نیرو
پیگیري دریافت مجوز زیست محیطی از اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
  پیگیري انجام انعقاد قرارداد تحویل زباله میان سازمان همیاري شهرداري ها و شرکت

:گذاريهاي سرمایهو راهبردي طرح نظارت . 5-4
ســرمایه گذاري خارجی طرح هايو از گردید برنامه بازدید تنظیم ، طرح ســرمایه گذاري خارجی فعال20تعدادوجود بهبا توجه

مان و سازوزارت امور اقتصادي و دارایی معاونت امور اقتصادي راي گزارش مربوطه بر اساس فرمت تهیه و بکهبازدید بعمل آمده 
. دیگردارسالو کمکهاي اقتصادي و فنی ایران سرمایه گذاري 

.طرح هاي سرمایه گذاري خارجی جذب شده : 5
سرمایه گذاري خارجی، 6در مجموع تعداد 95الی 92سال هاي طی در  ستان مازندران مجوز  سرمایه گذاري خارجی در ا طرح 

، دریافت میلیون دالر897,223و با حجم ســرمایه مصــوب FIPPAجهت اســتفاده از پوشــش خدمات ســرمایه گذاري خارجی 
سال هاي  سناد و مدارك موجود نیز در  ساس ا سرم10,7701مجموع مذکور نموده اند. بر ا شیمیلیون دالر  شیایه پوش /غیرپوش

ستان  ست وارد ا ضر .شده ا صوب 20تعداد در حال حا سرمایه م میلیون دالر قطعی و در حال اجراء یا به 16/453طرح با حجم 
. فقره بوده است23همچنین تعداد طرح شناسایی شده فاقد مجوز سرمایه گذاري خارجی بیش از .مرحله بهره برداري رسیده اند

1395الی 1384آمار سال _مستقیم خارجی در مازندران گذاري سرمایه
(هزار دالر)1394-1384عملکرد سرمایه گذاري خارجی مازندران 

کز با آن ام مکاتبات این مربا توجه به اینکه تنها مرجع ثبت سرمایه نقدي و غیر نقدي، سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران می باشد و علیرغم انج1
رمایه بر اساس اظهارت سآمار ارائه شده لذا ، تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته است و اعالم میزان آورده استان مازندراندر خصوص ارائه بانک اطالعاتی سرمایه ثبتی،سازمان

می باشد که طبیعتا با آمار آن سازمان اختالف خواهد داشت.گذاران می باشد
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1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

80391 750،000 7032 59،800 237،804 28،245 3،291،366 157،423 18،505 21،466 14،134 33،811

سرمایه 
گذاري 
خارجی 

مصوب  

2،857 273 6،655 2،352 15،379 124،964 26،105 9،420 22،116 9،158 11،086 - سرمایه 
خارجی وارده 

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

چالش هاي سرمایه گذاري خارجی :  . 6
که گذاري در کشور می شود (باشند، موارد قانونی است که سد راه سرمایهگذاران خارجی با آن روبرو مینخستین مسائلی که سرمایه

این مورد از حیطه اختیارات استانی کامال خارج می باشد). در مرحله بعد مشکالت مربوط به اجراي قانون و مقررات است که فعالیت 
سازد (بخش مهمی از این مشکل را می توان در استان رفع نمود). در نهایت باید به ر را با مشکل مواجه میگذاران در کشوسرمایه
گردد (بخشی از این ریسک ها بیشتر به گذاري در کشور میسیاسی اشاره کرد که موجب عدم امنیت سرمایه-هاي اقتصاديریسک

و چالش هاي استانیبر این جنبه ها تاثیر الزم را در سطح استانی گذاشت). جنبه هاي روانی باز می گردد که تا حد کمی می توان 
کشوري سرمایه گذاري خارجی استان را می توان به شرح ذیل برشمرد:

به دلیل موقعیت ی، مناطق حفاظت شده  و بطور کلیبودن اراضیو جنگليبه لحاظ کشاورز.در استانیاراضتیمحدود
ه داشته است .همرابا دریا، تاالب و ... که مخالفت سازمانها / ادارت کل را بهيزیست محیطی استان و  همجوار-جغرافیایی

 . فرآیند طوالنی تغییر و  تعیین کاربري اراضی کشاورزي
 تعیین شده در بخش هاي مختلف اقتصادي نبود اراضی مورد نیاز جهت طرحهاي ایجادي با توجه به اولویت هاي سرمایه گذاري

.
اجارهيقابل واگذارملی یموثق از اراضاطالعاتیبانکنبود / .
ي . گذارهیسرمايپروژه هاجادیايبراجانماییعدم
 .کم بودن مساحت شهرکهاي صنعتی در استان و عدم وجود زیرساخت الزم در شهرك هاي موجود
ناطق نمونه گردشگري بعنوان فرصت هاي مناسب جهت جذب سرمایه گذاران .نبود زیر ساخت هاي مناسب در م
. عدم همکاري و تعامل دستگاه هاي اجرایی ذیربط جهت تعجیل در صدور مجوزها و یا تسریع در پاسخ استعالم
فعالیت هاي اقتصادي شته نبود مشوق هاي الزم جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران بالقوه و جذب و هدایت آنان به سمت ر

. ( با نگاهی به عملکرد کشور هاي موفق در جذب منابع مالی خارجی میتوان این عامل را بعنوان یکی از مهمترین در استان
عوامل در موفقیت این کشورها نام برد ) . 

 . ممانت هاي اهالی برخی مناطق از اجراي پروژه سرمایه گذاري علیرغم دارابودن مجوزات الزمه
. شبکه دسترسی نامناسب و کیفیت نامطلوب شبکه جاده اي
 . عدم اتصال کامل بنادر استان به راه آهن سراسري شمال
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 اعمال محدویت هاي ترافیکی در برخی از محورهاي مواصالتی استان که عمال تردد کامیونهاي حامل بار شرکت سرمایه گذاري
خارجی را با مشکل مواجه نموده است.

وکارکسبفضايدرموجودهاينارسایی .
 وجود قوانین و مقرراتی که مغایر با اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري در برخی از رشته فعالیت هاي اقتصادي در سطح استانهاي

شمالی کشور می باشند نظیر صنایع پتروشیمی ، نفت و ... .
 از جنگل و مراتع يقانون حفاظت و بهره برداری) اصالح33ده ( مایینامه اجرانیموضوع آئ، قرار داد اجاره 11ماده 1تبصره

کشور: 
هاي عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این ـ در صورتی که جهت اجراي طرح1تبصره"

ط هاي صورت گرفته توسینهقرارداد باشد، با اعالم کتبی موجر به مستأجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هز
آن از سوي مجري طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصالح و یا فسخ داختکارشناس رسمی دادگستري به انتخاب موجر و پر

بوده است و یقابل توجهيگذارهیسرماازمندیبزرگ که نيطرح هاياجرايبرایاراضيدر واگذارنکهی. نظر به ا"گرددمی
يموضوع  که با اجرانی. اندینمایمد) قرارداد منعقيطرح ها که ابتدائا به عنوان مستاجر با دولت (وزارت جهاد کشاورزانیمجر

ياگردد مانع اجریگذاران وارد مهیبه سرمایمتوقف و خسارت قابل توجهيگذارهیپروژه سرماییاجرااتیعملیدولتيطرح ها
.گردد می کالن يو طرح هايگذارهیسرما

 آیین نامه 35زمانبر و هزینه بر بودن سیکل اداري صدور روادید براي بکارگیري نیروي کار خارجی در شرکتها (بر اساس ماده
اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی)


