آخزیي ثزٍس رسبًی 98/01/22 :

معزفی معاونت بزنامه ريشي و سزمايه گذاري :

خانم آزاده آژری
هؼبٍى ثزًبهِ ریشی ٍ سزهبیِ گذاری سبسهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت خزاسبى رضَی
تلفن 371 -05311073 :

خانم سوسن خزایی

آاقی جواد رجبی

رئيس ادارُ ثزًبهِ ریشی آهبر ٍ اعالػبت

رئيس ادارُ اهَر عزح ّب ٍ سزهبیِ گذاری

سبسهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت

سبسهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت

خزاسبى رضَی

خزاسبى رضَی

تلفن 371 -05311073 :

تلفن 371-05311070 :

معزفی اداره امور طزح ها و سزمايه گذاري :

آاقی جواد رجبی

رئيس ادارُ اهَرعزح ّب ٍ سزهبیِ گذاری سبسهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت خزاسبى رضَی
تلفن 371 -05311070 :
نمابر 371-05600611-10 :

شزح وظايف اداره امور طزح ها و سزمايه گذاري :




























اًجبم ّوبٌّگيْبی السم ثوٌظَر هغبلؼِ ػلوی تَسؼِ صٌؼتی ٍ هؼذًی هٌغمِ درچبرچَة عزح آهبیص سزسهيي
فزاّن آٍردى هَججبت جلت ٍ جذة سزهبیِ گذاریْبی هزدهی ٍ سزهبیِ ّبی خبرجی در راستبی تَسؼِ صٌؼتی ٍ هؼذًی استبى
ثزرسيْبی جبهغ درسهيٌِ اعالع رسبًی صحيح ثِ سزهبیِ گذاراى ٍتؼييي هشیتْبی ًسجی هٌغمِ درراستبی ضىل دّی تصوين گيزیْبی هتمبضيبى
ثزًبهِ ریشی جْت هغبلؼِ رًٍذ سزهبیِ گذاریْب در استبى ٍتؼييي ًمبط لَت ٍ ضؼف ثِ هٌظَر تذٍیي سيبستْبی جذیذ هٌغمِ ای در راستبی
افشایص سزهبیِ گذاری صٌؼتی ٍ هؼذًی
اًجبم الذاهبت السم ثِ هٌظَر استفبدُ هغلَة اس ظزفيتْبی هزاوش ػلوی داًطگبّی در راستبی اًجبم هغبلؼِ هٌغمِ ای تَسؼِ
حضَر در وويسيًَْب ٍ وويتِ ّبی ثزًبهِ ریشی استبى ثزحست هَرد ٍ ارائِ دیذگبّْب ٍهمزرات ثخص صٌؼت ٍ هؼذى وطَر ٍ جلت حوبیت سبیز
دستگبّْب در تَسؼِ سزهبیِ گذاریْبی صٌؼتی ٍ هؼذًی
ّوىبری ثب ستبد سزهبیِ گذاری استبى ثِ هٌظَر ایجبد رغجت در سزهبیِ گذاریْبی جذیذ
تْيِ سيبستْبی اجزایی هطتزن ثب هحيظ سیست استبى ثِ هٌظَر سزهبیِ گذاری جذیذ ٍ ایجبد تؼبدل در پزاوٌص ٍاحذّب
ًظبرت ثزاػالم ظزفيتْبی صبدراتی ثزای سزهبیِ گذاریْبی جذیذ
ووه در راُ اًذاسی ضزوتْبی سزهبیِ گذاری استبى ثزای تبهيي هٌبثغ هبلی جذیذ درراستبی تَسؼِ صٌؼت ٍهؼذى ٍ تجبرت استبى
تزغيت سزهبیِ گذاراى در فؼبليتْبی جوؼی ٍ ٍرٍد سزهبیِ ثِ عزحْبی راوذ وِ ثِ دليل ػذم تبهيي هٌبثغ هبلی هتَلف ضذُ اًذ.
ثزرسی ٍ اػالم اًَاع حوبیتْبی دٍلتی اس سزهبیِ گذاریْبی صٌؼتی ثِ تفىيه هىبى اجزاٍ ًَع صٌؼت ثزاسبس دستَرالؼولْبی ٍسارت هتجَع
ّوىبری ٍ هطبروت در اًجبم ثزًبهِ ریشی السم ثِ هٌظَرایجبد  ،تَسؼِ ٍتىويل ٍاحذّبی تَليذی ثب تَجِ ثِ استؼذادّب ٍاهىبًبت هٌبعك استبى
ضٌبسبیی صٌبیغ ٍ عزحْبی پيطزاى استبى ثب اًجبم ثزرسی ّبی فٌی التصبدی ٍ هبلی عزحْبی اٍلَیت دار.
ثزرسی ٍ تؼييي تسْيالت ثبًىی هَرد ًيبس ٍاحذّبی تَليذی استبى ثزاسبس سيبستْبی اجزایی ٍسارتخبًِ ٍدرحذٍداختيبرات هحَلِ ثب رػبیت وليِ
لَاًيي ٍ همزرات هزثَط .
ّوىبری ٍ تطزیه هسبػی ثب ثبًىْب جْت ارایِ تسْيالت ثبًىی ثِ عزحْب
ّوىبری ٍ ّوبٌّگی ثب ضزوت ضْزوْبی صٌؼتی استبى ثِ هٌظَر هىبى یبثی صحيح ٍ تَسیغ هتؼبدل صٌبیغ در ضْزوْب
تطزیه هسبػی درایجبد ّوبٌّگيْبی السم ثب سبسهبًْب ٍ دستگبّْبی هسئَل تبهيي ًيبسّب ٍ اهىبًبت سیزثٌبیی اس لجيل آة  ،ثزق ،
گبس،تلفي جْت تسزیغ دراجزای عزحْب
هؼزفی عزحْب پس اس هَفميت درتَليذآسهبیطی ثِ هؼبًٍت اهَرصٌبیغ ثِ هٌظَر صذٍر پزٍاًِ ثْزُ ثزداری
اًجبم سبیز اهَر هحَلِ در چبرچَة ٍظبیف ٍاحذ ٍ لَاًيي ٍ همزرات هزثَعِ
پبیص عزحْبی ًيوِ توبم ٍ ووه ثِ تسزیغ در راُ اًذاسی آًْب اس عز یك جلت هطبروت سبیز سزهبیِ گذاراى  ،ضزوتْب سزهبیِ گذاری
ٍ رفغ هطىالت ثب سبیز دستگبّْبی خذهبت رسبى .
تؼييي اٍلَیت ْبی سزهبیِ گذاری در استبى ٍ ضْزستبًْب ثب تَجِ هشیت ّبی رلبثتی ٍ پتبًسيل ّبی هَجَد.
صذٍر جَاس تبسيس ٍ جَاسّبی تَسؼِ .
ثزًبهِ ریشی ًٍظبرت ثزایجبد ٍاحذّبی صٌؼتی،هؼذًی ٍتجبری درسغح استبى ثبرػبیت وليِ لَاًيي ٍ همزرات هزثَط.
صذٍر جَاس تبسيس ٍ جَاسّبی تَسؼِ ثزای ٍاحذّبی صٌؼتی هتمبضی ثز اسبس ًَع تمبضب ٍ در چبرچَة اختيبرات تفَیض ضذُ ثب
رػبیت وليِ لَاًيي ٍ همزرات هزثَط .
ًظبرت ثز پيطزفت فيشیىی عزحْب ٍ در صَرت لشٍم اثغبل جَاسّبی تبسيس ٍاحذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی .
اًجبم ثزرسی ّبی فٌی التصبدی ٍ هبلی عزحْبی صٌؼتی استبى .

معزفی اداره بزنامه ريشي و آمار و اطالعات :

خانم سوسن خزایی
رئيس ادارُ ثزًبهِ ریشی ٍ آهبر ٍ اعالػبت سبسهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت خزاسبى رضَی
تلفن 371 -05311073 :
نمابر 371-05600611-10 :

شزح وظايف اداره بزنامه ريشي و آمار و اطالعات ساسمان :


تْيِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی هزثَط ثِ تَسؼِ فؼبليت ّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی ٍ ثبسرگبًی استبى در چبرچَة سيبست ّبی حَسُ ستبدی
ٍسارتخبًِ



تلفيك ثزًبهِ ّبی ػوليبتی حَسُ صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی والى استبى ثب رػبیت وليِ لَاًيي ٍ همزرات هزثَط



اًجبم ثزرسی ّبی السم ثِ هٌظَر تذٍیي ٍ اجزای ًظبم آهبری  ،اعالػبت ٍ دادُ ّبی ثخص صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبرت در سغح استبى



ارائِ سبس ٍ وبرّبی السم جْت ضٌبخت گلَگبُ ّب ٍ تؼييي اٍلَیت ّبی افشایص تَليذ ٍ ارتمبی ثْزُ ٍری ٍاحذّبی صٌؼتی ٍ
هؼذًی



تجشیِ ٍ تحليل اعالػبت ٍ آهبر ثِ هٌظَر ضٌبخت اهىبًبت صٌؼتی ٍ فٌی استبى ٍ تْيِ ٍ ارائِ گشارش ّبی السم



پيگيزی آهبیص صٌؼتی هؼذًی ٍ تجبری استبى



اًجبم سبیز اهَر هحَلِ در چبرچَة ٍظبیف ٍاحذ ٍ لَاًيي ٍ همزرات هزثَعِ

