(پيشنهادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان گيالن)
زمستان 49

مقدمه:

به منظور تسهيل و تسريع در روند جلب و جذب سرمايه و سرمايه گذار
(اعم از داخلي و خارجي) از طريق ايجاد تعامل و واسطه گري بين
سرمايه گذار و سرمايه پذير ،در راستاي اجراي طرح ها و پروژه هاي ايجادي،
تكميلي و توسعهاي خصوصي و عمومي (دولتي ،تعاوني و نهادهاي
عمومي غيردولتي نظير شهرداري ها)« ،كارگزاري و آژانس جلب و جذب

سرمايه گذاري» با رعايت مفاد ذيل تشكيل مي گردد.
ماده  :1تعاريف

واژه هاي بكار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي شوند:
 .1مركز خدمات :منظور مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان ها
مي باشد كه رياست آن بر عهده استاندار و نيابت آن بر عهده مديركل
امور اقتصادي و دارايي استان است ،كه از اين پس تحت عنوان مركز
خدمات ناميده مي شود.
 .2سازمان سرمايه گذاري :منظور سازمان سرمايه گذاري خارجي و
كمك هاي اقتصادي و فني ايران است كه رياست آن بر عهده معاون
وزير امور اقتصادي و دارايي كشور بعنوان معاون وزير و رئيس سازمان
مذكور مي باشد ،كه از اين پس تحت عنوان سازمان سرمايه گذاري
ناميده مي شود.
 .3كارگزاري و آژانس :منظور كارگزاري جلب و جذب سرمايه و
سرمايه گذار است و شخصيتي خصوصي و حقوقي است كه وظيفه

1

ايجاد تعامل و واسطه گري بين سرمايه گذار و سرمايه پذير و ارائه
مشاوره به طرفين را دارد.
 .4سرمايه گذار :شخصي است حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي و
خصوصي و داخلي يا خارجي) كه به منظور انجام سرمايه گذاري در
طرح ها يا پروژه ها ،به روش هاي مرسوم و متعارف تأمين مالي
مي نمايد.
 .5سرمايه پذير :شخصي است حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي و
خصوصي) كه به منظور اجراي طرح يا پروژه اي مشخص ،نيازمند
تأمين مالي به روش هاي مرسوم و متعارف مي باشد.
 .6مجوز تأسيس :مجوزي است كه توسط سازمان سرمايه گذاري به
متقاضي كارگزاري و آژانس اعطا شده و در آن با تأسيس شركت
كارگزاري و آژانس موافقت مي گردد.
 .7مجوز فعاليت :مجوزي است كه توسط مركز خدمات به شركت
كارگزاري و آژانس اعطا شده و در آن با فعاليت كارگزاري و آژانس در
«زمينه خاصي» موافقت مي شود.
ماده  :2وظايف شركت كارگزاري و آژانس

در راستاي جلب و جذب سرمايه و سرمايه گذار ،در تعاملي چهارجانبه بين
شركت كارگزاري و آژانس ،سرمايه گذار ،سرمايه پذير و مركز خدمات،
مجموعه وظايف ذيل بر شركت كارگزاري و آژانس مترتب مي باشد.
 .1تعامل سازنده و مؤثر با مركز خدمات در خصوص پذيرش نقش
حاكميتي و نظارتي آن مركز
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 .2مشاركت در تهيه بانك اطالعات عرصه هاي قابل واگذاري يا مشاركت
در زمينه فعاليت اقتصادي خاص با دستگاه اجرايي ذيربط
 .3مشاركت در تهيه بانك اطالعات طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام قابل
واگذاري يا مشاركت در زمينه فعاليت اقتصادي خاص با دستگاه
اجرايي ذيربط
 .4ارائه اطالعات و مشاوره الزم به سرمايه گذار ،در خصوص عرصه ها و
طرح ها و پروژههاي نيمه تمام (اعم از عمومي يا خصوصي) قابل
واگذاري يا مشاركت
 .5قابليت انجام يا ارائه مشاوره به سرمايه گذار در خصوص توجيهات
فني ،مالي ،اقتصادي و زيست محيطي طرح ها و پروژه ها
 .6قابليت تهيه پروپوزال براي طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام قابل
واگذاري يا مشاركت
 .7تهيه بانك اطالعات از بسته هاي اجرايي طرح ها و پروژههاي
سرمايه گذاري با لحاظ نمودن ،تأمين زمين ،دريافت مجوزهاي الزم و
توجيهات فني ،مالي و اقتصادي و زيست محيطي
 .8مساعدت با سرمايهگذار ،در خصوص دريافت مجوزهاي الزم از
دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذيربط
 .9ارائه مشاوره الزم در خصوص روش ها و مدل هاي تأمين مالي به
سرمايه پذير
 .11ارائه مشاوره در خصوص چگونگي استفاده و بهره برداري از ظرفيت
دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و حاكميتي ملي و استاني
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 .11مشاركت در تهيه بانك اطالعات سرمايه گذاران و سرمايه پذيران با
مركز خدمات
 .12ارائه گزارش عملكرد ساالنه به مركز خدمات سرمايه گذاري جهت
ارزيابي عملكرد و تثبيت رتبه يا اخذ رتبه جديد
ماده  :3فرآيند تشكيل شركت كارگزاري و آژانس

به منظور تشكيل شركت كارگزاري و آژانس ،مراحل اجرايي ذيل با توليت
هر يك از مراجع ذيربط مي بايستي انجام پذيرد.
 .1ثبت شركت كارگزاري و آژانس در ثبت اسناد كشور
 .2ارسال فرم درخواست دريافت مجوز تأسيس بهمراه اساسنامه و ساير
مدارك مورد نياز (براساس دستورالعملي كه مسئوليت تهيه آن بر
عهده سازمان سرمايه گذاري مي باشد ).به سازمان سرمايه گذاري
 .3صدور مجوز تأسيس توسط سازمان سرمايه گذاري با لحاظ نمودن
رشته كاري شركت (رشته كاري مختص كارگزاري در بخش كشاورزي،
صنعت ،مسكن ،گردشگري و )...
 .4صدور مجوز فعاليت توسط مركز خدمات سرمايه گذاري
ماده  :9وظايف سازمان سرمايه گذاري در خصوص تشكيل شركت كارگزاري
و آژانس

به منظور تشكيل شركت كارگزاري و آژانس و ايجاد فضاي قابليت زا جهت
توسعه اين شركت ها ،سازمان سرمايه گذاري وظايف زير را بر عهده دارد:
 .1تهيه محمل قانوني الزم جهت تشكيل شركت كارگزاري و آژانس
 .2تهيه دستورالعمل تأسيس و فعاليت شركت كارگزاري و آژانس
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 .3تهيه آئين نامه تشخيص صالحيت و رتبه بندي شركت كارگزاري و
آژانس
 .4صدور مجوز تأسيس شركت كارگزاري و آژانس
 .5تهيه جدول و ضرايب ساالنه تعرفه خدمات شركت كارگزاري و آژانس
ماده  :5وظايف مركز خدمات در خصوص تشكيل شركت كارگزاري و آژانس

به منظور تشكيل شركت كارگزاري و آژانس و حمايت از توسعه تعامل
سازنده بين مركز خدمات ،شركت كارگزاري و آژانس ،سرمايه گذار و
سرمايه پذير ،مركز خدمات ،وظايف زير را بر عهده دارد:
 .1حساس سازي ،ترويج و گسترش تمايل اشخاص به تأسيس شركت
كارگزاري و آژانس
 .2صدور ،تمديد و لغو مجوز فعاليت براي شركت كارگزاري و آژانس داراي
مجوز تأسيس
 .3ايجاد و گسترش تعامل بين شركت كارگزاري و آژانس ،سرمايه پذيران،
و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در راستاي ايجاد فضاي قابليت زا در
جهت جلب و جذب سرمايه و سرمايه گذار
 .4برگزاري همايش ها و كارگاه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح
دانش و توانمندي نيروي انساني شركت كارگزاري و آژانس
 .5راه اندازي ارتباط مجازي بين شركت كارگزاري و آژانس،
سرمايه گذاران و سرمايه پذيران و همچنين مديران و كارآفرينان و
انديشمندان و خبرگان تحت عنوان «باشگاه سرمايه گذاري» در وب
سايت مركز خدمات سرمايه گذاري
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 .6جلب مشاركت و استفاده از توانمندي شركت كارگزاري و آژانس در
تشكيل و تكميل بانك هاي اطالعاتي ،نظير بانك اطالعات فرصت هاي
سرمايه گذاري ،بانك اطالعات سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه داخلي و
خارجي ،بانك اطالعات پروژه هاي نيمه تمام و ...
 .7ارائه مستندات و فرم هاي مربوطه با شركت كارگزاري و آژانس و در
مقابل دريافت اسناد ،مدارك و فرم ها از آن شركت ها ،جهت ارسال به
مراجع ذيربط
 .8تعيين صالحيت و رتبه بندي شركت كارگزاري و آژانس ،براساس
ضوابط و معيارهاي تعيين شده توسط سازمان سرمايه گذاري
 .9ارزيابي عملكرد شركت كارگزاري و آژانس ،جهت ارائه گزارش به
سازمان سرمايه گذاري و همچنين برپايي جشنواره و جايزه بهبود
عملكرد آن شركت ها
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 94برنامه عملياتي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيالن
رديف

عناوين برنامه

1

استفاده از  0777دانشجوی فوق ليسانس و دکترای دانشگاه گيالن برای حل
مشکالت  1777پروژه ناتمام صنعتی و ساير.

2

سرمايه گذاری مشترك با روسيه و ارائه  177پروژه برتر (اولويت دار) نيمه تمام و
 177فرصت برتر به رايزنهای اقتصادی (بازرگانی) سفارتخانههای خارجی به
خصوص به روسيه و کشورهای حاشيه دريای خزر و هدف سوم کشورهای عربی،
ترکيه و چين.

3

راهاندازی زبان های سه کشور در پايگاه اينترنتی مرکز خدمات سرمايهگذاری ،به
ويژه زبان فارسی ،روسی و انگليسی و تدوين فيلم و کليپ فرصتهای طاليی
توسط صدا و سيمای گيالن و پرس تی وی (برنامه به زبان انگليسی و روسی)

4

اولويت قرار دادن پروژههای دريامحور در انجام مطالعات ،ارايهی مجوزهای آماده و
آماده کردن زيرساختها و همچنين در پيش گرفتن سياستهای دريا محور توسط
دستگاه های اجرايی به منظور استفاده از ظرفيت خالی عظيم دريای خزر  ،همچنين
در اولويت قراردادن پروژههای ناتمام مثل آزادراه قزوين -انزلی و پيگيری در
خصوص تکميل پروژه راهآهن منتهی به دريای خزر و پيگيری در خصوص در اختيار
قرار دادن کشتی مورد نياز بنادر و دريانوردی به منظور استفاده بهينه از ترمينال
مسافربری دريايی موجود .هدايت  8ميليون گردشگر ثروتمند ايرانی از ترکيه و
دبی به خزر با کشتی روسی و ايرانی.

5

اولويت قرار دادن صنايع چوبی ،فوالدی و صنايع تبديلی مرتبط با آنها برای
سرمايه پذيرهای استان و مشارکت با کشور روسيه در صنايع ذکر شده در راستای
سياست جايگزينی واردات و توسعه صادرات .توسعه صادرات محصوالت
کشاورزی و فرآورده های گل و گياه به کشور سرد روسيه و استفاده از امکانات
کشور روسيه در زمينه انبارداری ،کشتيرانی و غيره.

6

ارتباط با آژانسهای سرمايه گذاری و سفارتخانههای کشورهای همجوار  .استقرار
يک نفر از اعضای مرکز خدمات سرمايه گذاری در سفارتخانه ايران در روسيه (از
هر دستگاه يک نفر به صورت چرخشی و به عنوان مأمور) جهت جذب
سرمايه گذار خارجی از روسيه به ايران.

7

0

اعزام نمايندگان دستگاه های اجرايی استان به امارات به منظور کسب تجربيات
کشور امارات در زمينه مناطق آزاد .مخصوصاً کسب تجربه در ايجاد مراکز مالی
بين المللی جهت تامين مالی پروژه های نيمه تمام و ...

8

تکميل بانک اطالعات سرمايه گذاران خارجی موجود از طريق سفارتخانههای
ايران در کشورهای حاشيه دريای خزر و نيز دريافت اطالعات ايرانيان مقيم
کشورهای حاشيه دريای خزر و باالخص گيالنيان مقيم خارج از کشور.

9

استفاده از نماينده وزارت خارجه جهت تعامل با سفارتخانه ها و پيگيری مشکالت
ويزای سرمايه گذاران خارجی و تخصيص خودروی ويژه برای پيوند فرودگاه به
منطقه آزاد.

17

رفع مشکالت مربوط به حقوق مالکيت و صدور مجوزها برای سرمايه گذاری
خارجی در مناطق آزاد و مناطق ويژه ساحلی در حوزه علوم دريايی و ساير
فرصت ها.

11

هدايت صنايع تبديلی و های تک( )high-techو علوم دريايی به مناطق آزاد و
مناطق ويژه و پارك علم و فناوری.

12

فعال کردن کارگروه مشترك مرکز خدمات سرمايهگذاری و منطقه آزاد با  4کشور
حاشيه خزر و پيوند با کشورهای عربی برای ايجاد و تقويت ارتباط بين  4کشور،
خصوصاً روسيه و دبی.

13

پرداختن به فرصتهای مرتبط با گردشگری دريايی و سالمت و تخصيص منابع به
آنان ،همچنين تبيين و مقايسه هزينههای درمانی در ايران و آسيا و اروپا.

14

افزايش تعامل مديران و نخبگان و نيز هدايت برنامهها در راستای تقويت استفاده
از امکانات فرودگاهی ،بنادر ،مناطق آزاد ويژه و ....

15

استقرار بانک خارجی در منطقه آزاد؛ با دعوت از سفير ايران در دبی و ....

16

اطالع رسانی و ارائه نمای کاملی از موقعيت جغرافيايی و آب و هوايی استان در
پايگاه اينترنتی و صداسيما ،دريافت شاخصهای آلوده نبودن هوا يا هوای پاك و
مقايسه با استانها.

10

برگزاری مسابقات ورزشی و بهره گيری از ديپلماسی پينگ پنگ جهت پيوندهای
اقتصادی.

18

تهيه زمين مناسب جهت ساخت مرکز خدمات سرمايه گذاری بر اساس مصوبه
ستاد سرمايه گذاری و ايجاد يک فضای جديد که شايسته سرمايه گذاران خارجی
باشد.
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19

انجام مطالعات و فراهم کردن بسترها و زيرساختها و ارايهی مجوزهای الزم
توسط شهركهای صنعتی.

27

در اختيار قراردادن بودجه الزم جهت تبليغات و بازاريابی مرکز خدمات
سرمايهگذاری به استناد ماده  0قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی و
نيز تبصره ماده  4قانون کسب و کار و لحاظ خروج اعتبارات آموزش و پرورش و ...
که منجر به تضعيف آن شده است.

21

مکلف کردن منطقه آزاد انزلی و شهركهای صنعتی به ارايهی فرصتهای جديد
سرمايهگذاری و بروز رسانی آنها توسط دستگاههای مذکور (پيگيری نامه ارسالی
استاندار محترم).

22

ارائه  177پروژه نيمه تمام ،واحدهای بحرانی و  177فرصت به اتاق بازرگانی،
سفارتخانهها ،کنسولگریها ،وزارت خانه ،روابط بين الملل ،استانداری ،صدا و
سيما ،قوه قضاييه و  ...جهت تبليغات و اعالن آن ها به رايزنهای اقتصادی و
فرهنگی کشورهای همجوار.

23

اعالم  177فرصت به بانکها جهت تعيين اعتبارات و منابع مالی برای هر طرح که
در مرحله اول طرح توجيهی  177فرصت را تأييد يا رد نمايند و در صورت تأييد به
هريک از آنان منابع الزم را تخصيص دهند.

24

مکلف نمودن دستگاه ها با دستور استاندار جهت به روز رسانی فرصتهای قبلی.

25

نامه نگاری با دستگاه های اجرايی جهت رفع ضعف بازاريابی فرصتهای مربوطه و
ملزوم نمودن آنان به تبليغ فرصتهای مربوط به دستگاه های خود.

26

تبيين و اطالع رسانی اين موضوع که صدور مجوزها باعث افزايش رشد اقتصادی و
باالتر رفتن رشد توليد ناخالص و درآمد سرانه میشود.

20

تجزيه و تحليل فرصتهايی که اعطای مجوز آنان با موانعی رو به رو است و ايجاد
راهکارهای اجرايی رفع موانع.

28

اطالع رسانی از طريق نهاد بازار در خصوص تعريف ،تضمين و تنفيذ حقوق مالکيت
مادی و معنوی و تقويت نهادهای اقتصادی فراگير و جهان شمول.

29

پيگيری گزارشات دستگاه ها و مديران مربوطه از طريق نمايندگان تام االختيار
مرکز خدمات سرمايهگذاری.

37

تقويت فضای فيزيکی مرکز خدمات سرمايهگذاری در جهت کاهش هزينه مبادله.
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31

استفاده از فرصتهای اولويت دار با عنوان احداث مجموعه انواع ورزشهای
ساحلی و دريايی در منطقه آزاد.

32

استفاده از تعامل مرکز خدمات سرمايه گذاری و منطقه آزاد و ساير دستگاههای
اجرايی در جهت رفع مشکالت بازاريابی.

33

طراحی بازار مالی همانند دبی در منطقه آزاد(مکان يابی و نيازسنجی) جهت تأمين
منابع مالی استان (بانک های خارجی ،بيمه ،بورس ،اوراق سهام و قرضه.)... ،

34

پرداختن به ضرورت و اهميت بازاريابی و تعامل با سرمايه گذاران خارجی و نيز
درج اسامی دستگاه هايی که به اين مهم پرداختند در مجله اکوکاسپين و ارسال آن
به وزارتخانهها ،استانداری و دستگاههای مربوطه و ارزيابی عملکرد دستگاهها طبق
قانون سرمايه گذاری خارجی.

35

تعيين شرح خدمات و دريافت گزارش از نمايندگان تام االختيار جهت پويا کردن
سايت مرکز.

36

دريافت سوابق اجرايی سرمايه گذاران خارجی از نهاد و اتاق بازرگانی و
سفارتخانههای همجوار.

30

اطالع رسانی اين موضوع به سرمايه گذاران که زمين دولتی رايگان در استان وجود
ندارد و هدايت سرمايه گذاران به سمت استفاده از سازههای دريايی و برج سازی
در مناطق ويژه.

38

استفاده از مشاورين و مدرسين بازار مالی و بازار سرمايه بين المللی مانند دبی و
غيره به منظور تبيين ،استقرار ،مکان يابی و نياز سنجی بازارهای مالی.

39

شناسايی سرمايه گذاران واقعی از طريق آژانسهای سرمايه گذاری خارجی.

47

شرکت در نمايشگاه های خارجی ،ارتباط مستقيم با سرمايه گذاران واقعی و جلب
حمايت مالی شورای عالی ايرانيان جهت برگزاری همايش سرمايه گذاری طبق
ماده  ...قانون سرمايه گذاری خارجی.
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