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 استانداري دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري و برنامه هاي عملکرد نگاهی به

 

 

ها به عنوان یکی از گذاري استانداري اردبیل در راستاي ابالغ چارت جدید استانداريدفتر جذب و حمایت از سرمایه    
 تشکیل یافت. 1395دفاتر زیر مجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در خرداد ماه سال 

پایدار اقتصادي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تورم و با توجه به نقش و اهمیت سرمایه گذاري در توسعه 
ساله  5ساله، قوانین برنامه  20اشتغال و در راستاي اجراي هر چه بهتر اسناد باال دستی شامل سند چشم انداز  ایجاد

تگاه مل بین دسایجاد تعا"با اهداف  این دفتر ،ن تشویق و حمایت از سرمایه گذاريتوسعه، قوانین بودجه سنواتی و قانو
تسهیل "،  "پذیرش طرح ها و پروژه هاي سرمایه گذاري"، "تسهیل و تسریع در امر تامین منابع مالی"،  "هاي اجرایی

ایجاد تعامل الزم اقتصادي "و همچنین  "ارائه حمایت هاي الزم"و  "در امر صدور مجوزهاي الزم براي سرمایه گذاري
 فعالیت خود را شروع کرد. "استان با اقتصاد منطقه اي و جهانی

یکی از تصمیم هاي مهمی که پس از تشکیل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري گرفته شد این بود که    
همچنان مرکز خدمات سرمایه گذاري استان به فعالیت خود ادامه داده و مسائل و ، با هماهنگی و نظارت این دفتر 

اصالح موادي از قانون برنامه چهارم قانون  7به استناد ماده لذا  طریق بررسی و حل شود ؛  اران از اینمشکالت سرمایه گذ
قانون اساسی مصوب  44هاي کلی اصل  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراء سیاست

و به  به طور متناوب مرکز خدمات سرمایه گذاري استان جلسات 95تیر ماه سال از  مجلس شوراي اسالمی 8/11/1386
 تخاذابراي حمایت و تسهیل امور متقاضیان سرمایه گذاري  و بیش از سیصد تصمیمشده  تشکیلیاست استاندار محترم ر

 شده است. 

مذاکره به منظور سرمایه گذاري وارد استان شدند که  برايدر طی این مدت تعدادي از سرمایه گذاران خارجی نیز  
 ند که از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد : برگزار و نتایج خوبی نیز حاصل شده اآنان متعددي با  ينشست ها

 ترمالهتل و هتل بیمارستان و ژئو ،ي هاي نوژیه گذاري کره جنوبی در زمینه انرهیات سرما

 ینه تولید و نصب توربین هاي باديعال در زملژیک فب شرکت  

 گذار ایرانی مقیم کشور کانادا فعال در زمینه احداث پاالیشگاه پتروشیمیسرمایه یک

  پرورش مار در شهرستان بیله سوار سرمایه گذار آذربایجانی متقاضی احداث مجموعه

 با مشارکت شرکت اتریشیف شورابیل هاي اطراشرکت متقاضی احداث مجتمع تجارت جهانی در زمین

 هاي روسی فعال در زمینه ساخت مجموعه هاي گردشگري (احداث خانه هاي چوبی) با مشارکت شرکت شرکت 
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 هاي تولید برقاندازي نیروگاهگذاري روسی در خصوص راهشرکت سرمایه

 فعالهاي راکد و نیمه شرکت متقاضی سرمایه گذاري در طرح

 هاي تولیديده شرکت چینی در خصوص فاینانس طرحشرکت شهد عسل به عنوان نماین

 نگلیس) فعال در زمینه تولید برقاشرکت عابد تدبیر انرژي دارنده شریک خارج(تبعه کشور 

 شرکت کامیاب انرژي ارس(سرمایه گذار خارجی) فعال در زمینه احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک

 تقاضی احداث نیروگاه سیکل ترکیبیگروه ترکیه اي م

شرکت تایسیز سبالن و البین بانک روسیه متقاضی احداث دهکده تفریحی گردشگري در روستاي پیرالقیر  
 شهرستان اردبیل

هاي  الزم از دستگاه اخذ مجوزهاي مربوط بهاکثر مشکالت سرمایه گذاران ، در حال حاضربر اساس سوابق موجود     
ها و مشکالت زیست  زمین براي اجراي طرح، تغییر کاربري زمین هاي درخواستی، تأمین زیرساخت تامین، ذي ربط

و پیگیري این دفتر رفع شده اند و  سرمایه گذاري این مشکالت با همت اعضاي مرکز خدمات از برخیمحیطی بوده که 
ارگروه استانی مرکز خدمات سرمایه ربط به ک مابقی نیز براي تصمیم گیري در سطح مدیران استانی دستگاه هاي ذي

 مورد بررسی قرار گرفته و می گیرند. اند که گذاري ارجاع شده

دفتر جذب و حمایت از سرمایه  کاري اولویت هاي یی نیز دربرنامه ها عالوه بر آن چه که مختصرا اشاره شد ؛
 قرار دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از : استانداري گذاري

مزیت هاي رقابتی استان و مشوق هاي  رسانی اطالعات مربوط به ظرفیت ها وروز ه بپیگیري موضوع  -
 به سرمایه گذاران متقاضیموجود در بخش هاي مختلف اقتصادي  و ارایه مجموعه هاي تهیه شده 

 
 در بخش هاي مختلف اقتصادي استان به تفکیک شهرستان جدیدشناسایی اولویت هاي سرمایه گذاري  -

 مبادي مرتبطبا همکاري ها 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گذاري ( طرح هاي معرفی  آمد سازيروز -

 به سرمایه گذارانها  شده دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی ) و معرفی آن
 

کشورهاي جمهوري اسالمی ایران در  خانه هاي سرمایه گذاران خارجی و رایزنان اقتصادي سفارتارتباط با  -
  فرصت هاي سرمایه گذاري استان هت معرفی ج - همسایهبا اولویت کشورهاي  -مختلف 

 
ل سرمایه گذاري و موانع کسب و کار در استان و ارایه پیشنهاد نین و مقررات مخبررسی و مطالعه قوا -

 اصالح 
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نهادهاي ارزیابی کننده داخلی و  اساس گزارشمحیط کسب و کار بر گزارش هاي مرتبط با بهبود  پایش -

 بین المللی 
 

از برنامه ها و اقدامات استان در حوزه بهبود محیط کسب و کار همراه با مشکالت  ها گزارشپیگیري  -
 .پیش رو و ارایه راهکارهاي الزم

 
 ها طرحهر یک از پیگیري و نظارت بر طرح هاي سرمایه گذاري خارجی منطبق با وضعیت   -

 

 

 توحید عالیزاده، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري اردبیل

 


