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بسمه تعالي 

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

كشور وزارت  تصادي و دارايي-وزارت امور اق
 ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورمعاونت برنامه

وزارت امور  15/1/1389مورخ  24836-193412/21بنا به پيشنهاد شماره  29/1/1389هيئت وزيران در جلسه مورخ 
 :موافقت نمود يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصلاقتصادي و دارايي و به استناد 

 :روندهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مياصالحات و واژه -1
هاي اقتصادي و فني ايران گذاري و كمكسازمان سرمايه: سازمان) الف
گذاري استان مركز خدمات سرمايه: مركز) ب
استاندار : رئيس مركز) ج
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كه در عين حال مسئوليت امور اداري و اجرايي مركز : رئيس مركزنايب ) د

. را بر عهده دارد

گذاري استان در هاي كشور، مركز خدمات سرمايهگذاري در استانبه منظور حمايت، تسهيل و تسريع در سرمايه -2
و اعمال نمايندگي سازمان  1381گذاري خارجي مصوب سال رمايهراستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت س

 .شودها تشكيل ميدر سطح استان

و ضمن انجام امور تفويضي از سوي  باشدميگذاري خارجي در سطح استان كانون مراجعه متقاضيان سرمايه، مركز -3
 .مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بود ،سازمان و اعمال اختيارات مربوط

 :استخارجي به شرح زير  انگذارخدمات قابل ارايه در مركز به سرمايه -4

گذاري خارجي قبل از اخذ مجوز سرمايه) الف
گذاري گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايههاي الزم به سرمايهاطالع رساني و ارايه مشورت -1

 خارجي 
گذاران از جمله اعالميه تاسيس، هاي مورد نياز سرمايهر مربوط به اخذ مجوزانجام هماهنگي و پشتيباني الزم در امو -2

گاز و تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج برق، هاي انشعاب مربوط به آب، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه
 گذاري خارجي هاي ذي ربط پيش از صدور مجوز سرمايهمعادن و غيره از دستگاه

 گذاري خارجي هاي سرمايههاي مرتبط با درخواستهاي اجرايي دستگاههاي الزم با واحدها و پيگيريگيانجام هماهن -3
هاي اجرايي ذي ها از طريق دستگاهگذاريگذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايهپذيرش متقاضيان سرمايه -4

 ربط
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گذاري و رك مورد نياز و هماهنگي با سازمان سرمايهگذاران خارجي به همراه ساير مدات سرمايهواسدريافت درخ -5

 گذاران هاي اقتصادي و فني ايران به منظور صدور مجوز سرمايهكمك

گذاري خارجي سرمايه پس از اخذ مجوز) ب
گذاري خارجي گذاري خارجي در مراحل پس از صدور مجوز سرمايهانجام هماهنگي الزم در امور مربوط به سرمايه -1

ركت مشترك ثبت سفارش براي ورود ماشين آالت و تجهيزات امور مربوط به ورود وخروج سرمايه، شامل ثبت ش
 مسائل گمركي و مالياتي و غيره 

 هاي خارجي گذاري خارجي از جمله مسائل اداري و ورود سرمايهپيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه -2
 هاي اجرايي گذاري با ساير دستگاهمايهگذاري با سرپيگيري مشكالت اداري متقاضيان سرمايه -3
گذاري به منظور رفع مشكالت توسط ها در جهت رفع مشكالت و موانع مربوط به سرمايهايجاد هماهنگي بين دستگاه -4

 هاي استاندار در جهت رفع مشكالت موجود استاندار و بهره گيري از حمايت
 گذاري از طرف سازمان اي سرمايههانجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرح -5

امور اجرايي و محتوايي ) ج
 گذاري خارجيگذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان سرمايههاي سرمايهشناسايي و گردآوري فرصت -1
هاي مرتبط به گذاري، ذكر مسئوالن دستگاهگذاري استان شامل گردش كار سرمايهتهيه كتابچه راهنماي سرمايه -2

 هاي صادر كننده مجوزراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاههم
هاي اجرايي استان با مسئوالن و كارشناسان دستگاههاي آموزشي به منظور آشنايي فعاالن اقتصادي، برگزاري كارگاه -3

 المللي و مسائل مرتبطهاي تامين مالي بينگذاري و روشموضوع سرمايه
 اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطالع رساني هايمعرفي استان و توانمندي -4
گذاري در بين اقشار گذاري، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايهحمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه -5

 گذاريمختالف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه

گذاري نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهآيين) 17( هاي متناظر استاني مندرج در مادهدستگاه -5
و  نمودهموظفند با مركز همكاري  ،23/7/81مورخ  ـه27032ت/33556شماره نامه خارجي موضوع تصويب

افراد واجد صالحيت را جهت هماهنگي و همكاري با مركز به عنوان نمايندگان تام االختيار به مركز 
ئوليت پيگيري و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه افراد معرفي شده مس. نمايندمعرفي 

 .اجرايي خود دارند

هاي تابع خود اختيارات الزم را هاي اجرايي همچنين موظفند ضمن معرفي نمايندگان تام االختيار به واحددستگاه -1تبصره
  .نماينده آنان تفويض گذاري در حوزه دستگاه اجرايي خود بچهت پيگيري مسائل و امور سرمايه

هاي اجرايي بر عهده نمايندگان تام االختيار يا مسئوليت اجرايي پاسخگويي و پيگيري موضوعات بخشي دستگاه -2تبصره
 . باشدميربط باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي
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را  نماينده صالحيت دار خود ،هاي دولتي و غير دولتي استان نيز حسب تشخيص استاندارها و تشكلساير دستگاه -3تبصره

 .خواهند نمودبه عنوان رابط به مركز معرفي 

هاي اقتصادي هاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئتهاي اجرايي استان موظفند پذيرش هيئتمديران دستگاه -4تبصره
گذاري مركز خدمات سرمايه. نمايندپذيرد با مركز هماهنگ گذاري خارجي صورت مياستان به خارج را كه با هدف جذب سرمايه

هاي هاي اقتصادي خارجي و اعزام هياتگذاري خارجي را از پذيرش هيئتاستان همچنين موظف است سازمان سرمايه
 .نمايدمطلع  ،پذيردارج كه با هدف ياد شده صورت ميخاقتصادي استان به 

هاي اجرايي مستقر نمايندگان تام االختيار دستگاههاي حق ماموريت و فوق العاده ،پرداخت هر گونه حقوق و مزايا -5تبصره
ربط بوده و مركز موظف است گزارش كاركرد ماهانه گذاري استان بر عهده دستگاه اجرايي ذيدر مركز خدمات سرمايه

 .نمايد نمايندگان مذكور را به دستگاه اجرايي ارايه

گذاري و نقش دستگاه مينه تسهيل و حمايت از سرمايههاي مختلف و مرتبط استان در زتالش و عملكرد دستگاه -6تبصره
 .گرديدها لحاظ خواهد مذكور در بهبود فضاي كسب و كار ارزيابي و به عنوان يك شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاه

گذاري استان نمايندگان تام االختيار عالوه بر حضور در جلساتي كه به در خواست مركز خدمات سرمايه -6
گذاران با گذاري خارجي و مراجعه سرمايهحسب نياز و متناسب با حجم متقاضيان سرمايه ،شوديبرگزار م

هاي الزم و شوند و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزاعالم رئيس مركز در محل مركز مي
 .نمايندميخود را به رئيس مركز گزارش  رفع موانع و مشكالت اقدام و نتيجه اقدامات

چنانچه ظرفت يك ماه دستگاه اجرايي مجوز مربوط را صادر نكند يا داليل مخالف خود را مستند اعالم نكند مركز  ره-تبص
 .كندگذاري استان با تشخيص استاندار راساً مجوز مربوط را صادر ميخدمات سرمايه

موظف است  مركز موظف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه و سازمان -7
 .هاي عملكرد ساالنه را منتشر كندگزارش

هاي اجرايي استان با مسائل سازمان موظف است نسبت به آشناسازي اعضاي مركز و ساير دستگاه -8
هاي آموزشي و فني در قالب گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي مركز با تدارك و ارايه كمكسرمايه

مرزي و هاي برونبازديد ،هاي تخصصيدوره ،هاي آموزشير گارگاههاي كمك آموزشي و برگزاري كاجزوه
 .هاي مشابه اقدام كندبرنامه

امور قابل واگذاري را به وزير امور  ،هاسازمان موظف است در راستاي افزايش اختيارات مراكز در استان -9
هاي پذيرش ور مجوزاين امور شامل صد .اقتصادي و دارايي براي تفويض به مراكز استاني پيشنهاد كند

 .شودگذاري خارحجي با رعايت مقررات مذكور نيز ميسرمايه

به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام هر چه بهتر وظايف محول شده به مركز و تهيه مدارك،  -10
 هاي استان و نظات برمعرفي و بازار يابي ظرفيت ،گذاري استانهاي سرمايهمستندات و طراحي فرصت
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ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ها، معاونت برنامهگذاري استانهاي سرمايهحسن اجراي طرح

هاي استاني را به منظور پشتيباني از جذب اي دستگاهموظف است يك در هزار سر جمع اعتبارات هزينه
به آنها پرداخت گذاري خارجي اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استاني سرمايه

 .كشور استاعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي .شود

اي تا محل استقرار مركز به گونه نمايندها بايد ترتيبي اتخاذ هاي امور اقتصادي ودارايي و استانداريسازمان -11
ه بر امكانات نرم افزاري اين مراكز بايد عالو .گذاران به راحتي صورت گيردانتخاب گردد تا مراجعه سرمايه

داراي فضاي كافي جهت استقرار نمايندگان  ،اينترنت و ساير تجهيزات مورد نياز ،ايشامل تجهيزات رايانه
 .ها باشندتام االختيار دستگاه

و  )21(ماده  ”ب“بند  )6(جز  )16(و رديف  20/12/1386هـ مورخ 39246ت/207349تصويب نامه شماره  -12
موضوع  3/6/1387ك مورخ 35365ت/89224تصويب نامه شماره  )21(ماده  3و  2، 1 هايتبصره

 .گرددهاي تخصصي لغو ميريزي و توسعه استان و كار گروهنامه شوراي برنامهآيين
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اني رييس رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر معاون اول رييس جمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس
جمهور، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، كليه 

 .شودرساني دولت و دفتر هيئت دولت ابالغ ميها و موسسات دولتي، دبيرخانه شوراي اطالعها، سازمانوزارتخانه

 

محمدرضا رحيمي 
 معاون اول رئيس جمهور


