
 آشنایی با مرکز خدمات سرمایه گذاري استان اردبیل

 :مأموریت و رسالت اصلی

 گذاران داخلی و خارجی) در استان  گذاري بخش خصوصی (سرمایه تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه

 گذاري گذاري و مساعد نمودن محیط و فضاي سرمایه حمایت و ترویج تفکر و اندیشه سرمایه

  

 :اهداف

 گذاران داخلی و خارجی  گذاري استان به سرمایه هاي سرمایه شناسایی و معرفی فرصت
 گذاران  تهیه و ارائه اطالعات الزم و اساسی به سرمایه

 گذاران خارجی و داخلی گیري مستمر امور اجرائی سرمایه راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی
  

  :وظایف

ح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و قانون اصال 7نظارت بر اجراي صحیح ماده 
 .هاي اشاره شده در این ماده ) قانون اساسی از سوي دستگاه44هاي کلی اصل چهل و چهارم ( اجراي سیاست

  .گذاران خارجی هاي الزم به سرمایه رسانی و ارائه مشورت اطالع

زیست،  الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نیاز از جمله اعالمیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیطهاي  انجام هماهنگی
ربط قبل از صدور مجوز  هاي ذي هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه پروانه

  .گذاري سرمایه

  .گذاري خارجی در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایههاي الزم  انجام هماهنگی

گذاري شامل ثبت شرکت مشترك، ثبت  هاي خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاري هاي الزم در امور مربوط به سرمایه انجام هماهنگی
  .مسائل گمرکی و مالیاتی و غیرهسفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، 

هاي  ها در ارتباط با درخواست ربط آن ها بین واحدهاي اجرایی دستگاه ذي هاي الزم توسط نمایندگان دستگاه انجام هماهنگی
  .گذاري خارجی سرمایه

 .گردد هاي خارجی اتخاذ می گذاري مراقبت در حسن اجراي تصمیماتی که درخصوص سرمایه

 گذاري استان هاي سرمایه مزیت شناسایی و احصاء

 گذاري استان هاي سرمایه شناسایی و احصاء زمینه

 گذار ویژه دستگاه اجرایی هاي سرمایه احصاء خدمات و تسهیالت حمایتی و مشوق

 گذاري هاي سرمایه شناسایی و تعریف پروژه

 رانگذا گذاري به منظور ارایه به سرمایه هاي سرمایه تهیه و تدوین اطالعات پروژه

 ها کنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن گذاران و تأمین شناسایی سرمایه

 (گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه سازي (تبیین جایگاه تولید و سرمایه فرهنگ

 گذاري هاي قابل سرمایه ها و پروژه معرفی مزیت

 ها هاي اجرایی و مرتبط استان و شهرستان دستگاهگذاري در  هاي سرمایه ایجاد و تقویت هسته



  

 :ها برنامه

 گذاري فرهنگ سازي براي تبیین جایگاه تولید و سرمایه
 گذاري هاي سرمایه ها و طرح ها، فرصت ها، زمینه شناسایی مزیت

 گذاري رسانی ویژه سرمایه ایجاد یک سیستم اطالع

 و خارجی گذاران داخلی شناسایی و ایجاد ارتباط با سرمایه

 گذاري در شهرستان هاي استان هاي جذب سرمایه تشکیل هسته

 هاي اجرایی مرتبط ها و دستگاه گذاري در هر یک از سازمان تعیین رابطین سرمایه

  

  :ترکیب اعضا

 (رییس مرکز (استاندار

 (قائم مقام مرکز (رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایی

 معادن و صنایع و بازرگانی  اورزي، میراث فرهنگی و گردشگري،کارشناسان ارشد مرکز خدمات، بخش کش

 متصدي امور دفتري

  

  :عملکرد

ھای  ھای اجرایی و فرمانداری گذاری دستگاه گذاری خارجی برای كارشناسان و رابطین سرمایھ برگزاری كارگاه آموزشی سرمایھ
 ھای استان شھرستان

 اي داخلی و خارجیگذاران و فاینانسره ایجاد ارتباط با سرمایه

 گذاري رسانی ویژه سرمایه ایجاد سیستم اطالع

 هاي استان گذاري در فرمانداري هاي سرمایه تشکیل هسته

 هاي اجرایی استان گذاري در دستگاه تعیین رابطین سرمایه

 


