
"پرتال سرمایه گذاري استانداري اصفهانخدمات "توافقنامه سطح خدمت 

مقدمه.1
استانداري اصفهان به منظور تسهیل امور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و فعاالن اقتصادي در اقدامی 

داخلی ، ایجاد پوشش حمایتی ویژه از سرمایه گذاران اخذ تمامی مجوزهاي مربوط به سرمایه گذارينوین با 
تشکیلو خارجی، تسهیل و پیگیري امور اداري مربوط به فعاالن اقتصادي از طریق دستگاه هاي اجرایی،

جلسات ارتباطی موثر میان شرکت هاي داخلی و خارجی فعال در عرصه تولید و صادرات به ارائه خدمات 
مذبور طراحی و ابزاري خواهد بود در این درگاه در راستاي نیل به اهداف .ویژه به آنها اقدام نموده است

جهت برقراري ارتباط سریع، آسان، مطمئن و موثر میان مسئوالن استان و فعاالن اقتصادي داخلی و 
خارجی

هدف.2

چرا پرتال سرمایه گذاري استانداري اصفهان با معرفی اجمالی توانمندي هاي استان اصفهان در بخش 

تولید کنندگان، صادرکنندگان و سرمایه (و ارائه اطالعات پایه اي و اولیه مورد نیاز فعاالن اقتصادي اصفهان 

و معرفی فرصتها وطرح هاي سرمایه صادرات و بازاریابی، حمایت ها وفرآیندهادر بخشهاي قوانین، ) گذاران

ب سرمایه گذاران با رویکرد کاهش و حذف بروکراسی هاي اداري گذاري استان اصفهان در راستاي جذ

آورده شده در این پرتال از طریق استعالم از تمامی دستگاهها و طرح هاي سرمایه گذاري.ایجاد شده است

ن بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه پذیري طرح هاي سرمایه گذاري ، تکمیل ادارات دولتی و فعاال

حلقه هاي تولید، کاهش واردات و افزایش صادرات جمع آوري و پس از آن تمامی مجوزهاي مربوطه اخذ 

ارسال نموده که پس شروع فعالیتشده و متقاضیان می توانند درخواست خود را به راحتی از طریق قسمت

.از بررسی صالحیت فنی و اعتباري آنها مجوز پروژه به ایشان واگذار می گردد

داراي مجوز ، فرصت هاي سرمایه گذاري شهرداري هاي طرح هاي سرمایه گذاريدر این پرتال عالوه بر

و طرح هاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتی ) درحال حاضر در مرحله اخذ مجوز هاي مورد نیاز( استان 

قابل طرح هاي قابل واگذاريوطرح هاي سرمایه گذاري شهرداریهانیز آورده شده است که در بخش 

.امکان پذیر می باشدشروع فعالیتنها نیز از طریق بخشروئیت می باشد و فرایند انتخاب آ



مسئولیت.3
این جایگاه اینترنتی بدان اشاره شده است، معاونت "قوانین"به استناد قوانین و مقرراتی که در بخش 

هماهنگی امور اقتصادي استانداري اصفهان بعنوان نماینده دولت، ضامن اعطاي مجوزهاي معرفی شده در 
عرفی شده براي مضاف به آنکه تصدیق می نماید که طرحهاي سرمایه گذاري م. این سامانه می باشد

و مورد حمایت شده بررسی از جنبه هاي قانونیبخشهاي خصوصی شامل طرحهاي دولتی و شهرداریها 
.استانداري می باشد

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی.4
خدمت گیرنده تعهد می نماید که براي دریافت مجوز مورد تقاضا از کلیه تعهدات مربوطه به -

همچنین . تی و نهادهاي عمومی مطلع بوده و پیش نیازهاي مربوطه را دارا می باشددستگاههاي دول
متعهد می گردد که مطالعات اقتصادي را بصورت دقیق و کارشناسی بررسی نموده و به بازگشت اصل و 

.سود سرمایه خود اطمینان دارد
ستی را با صداقت کامل و خدمت گیرنده متعهد می شود که در کلیه مراحل طی فرآیند اطالعات درخوا-

.مبتنی بر واقعیت اعالم نماید
خدمت گیرنده به مرجع صدور مجوز اجازه می دهد در صورتیکه در طی دوره زمانی پیش بینی شده -

براي بهره برداري از هر طرح موفق به این کار نشود، مجوز پس از طی مراحل قانونی بصورت یکطرفه 
.باطل شود

هزینه ها .5
با توجه به تعدد طرحها و پروژه هاي آماده سرمایه گذاري در این سامانه و بازه بسیار وسیع مبالغ سرمایه 
گذاري، در مطالعات اقتصادي هر طرح هزینه اولیه ، تسهیالت مترتب، نرخ بازگشت سرمایه و سایر مسائل 

. مالی بصورت مجزا آورده شده است

دوره عملکرد.6
سرمایه گذاري ارائه شده، تمامی مراحل اداري را در سازمانهاي متولی طی نموده و از آنجا که مجوزهاي 

آماده واگذاري است، لذا هر زمانی که متقاضی دریافت مجوز بتواند اهلیت خود را که براي هر مجوز شرایط 
.متفاوتی را دارد، اثبات نماید بالفاصله مجوز بنام متقاضی صادر و به وي اعطا می شود

مه توافقنامهخات.7
در صورتیکه دریافت کننده مجوز سرمایه گذاري نتواند در دوره پیش بینی شده براي شروع بهره برداري از 

. اقدام نماید، توافقنامه بصورت یکطرفه خاتمه خواهد یافتطرح ، 



براي طرحهایی که به مرحله بهره برداري برسد بر اساس شرایط مندرج در مطالعات طرح و زمان پیش
لذا خدمت گیرنده الزمست به دقت مطالعات طرح را . بینی شده در آن، خاتمه توافقنامه متفاوت است

.بررسی نماید


