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فصل اول  :هدف و وظايف اساسي

الف  :هدف
توسعه تجارت خارجي  ،بازاريابي  ،تبليغ و گسترش بازارهاي جهاني کاال و خدمات صادراتي کشور
فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههاي تجاري و افزايش توانمندي آنها به منظور توسعه صادرات
غير نفتي و بهبود تراز بازرگاني  ،اطالع رساني تجاري و انجام اقدامات الزم به منظور روان سازي
و حذف تشريفات زايد تجاري و همچنين تهيه و تنظيم قوانين و مقررات مناسب براي فعاليت هاي
تجاري و توسعه همکاري هاي دوجانبه  ،چند جانبه و منطقه اي بـا سـاير کشـور هـا و نيـز ارايـه
تسهيالت و کمک براي توسعه صادرات و ارتقاي کيفي کاالها و خدمات بـا مزيـت هـاي نسـبي و
رقابتي کشور .

« »3

ب  :وظايف اساسي
 .6مطالعه و بررسي بازارهاي جهاني و تجزيه و تحليل فعاليـت آنهـا بـه منظـور اسـتفاده در
برنامه ريزي هاي تجارت خارجي.
 .2مطالعه و بررسي کاالها و خدمات قابل صدور و توانمنديهاي صادراتي کشور
 .8اطالع رساني به صادرکنندگان و واردکنندگان کاال و خدمات
 .4ارايه خدمات مشاوره اي  ،بازاريابي و آموزشي به صادرکنندگان و واردکنندگان
 .5کمک و مساعدت به شرکتها و تشکلهاي تجاري در زمينه هاي بيمـه ،حمـل و نقـل  ،امـور
بانکي ،امور گمرکي ،ضمانت صادرات و روشهاي نوين تجاري از طريق طـر موضـوع بـا
نهادها و سازمانهاي ذيربط و پيگيري آنها
 .1برگزاري سمينارها و کارگاه هاي آموزشي در خصوص موضوعات مـرتبط بـا امرتجـارت در
داخل و خارج از کشور
 .7ارايه آموزشهاي کاربردي به منظور باالبردن مهارت و افزايش توانمنديهاي بازرگانان کشور
در عرصه تجارت جهاني
 .3توليد هر گونه نرم افزار به زبانهاي مختلف به منظور معرفي فرصتهاي تجـاري و کاالهـا و
خدمات صادراتي به ساير کشورها
 .9حمايت و هدايت تجار داخلي و خارجي در جهت دستيابي به اهداف توسعه تجارت کشور
 .61کمک و پشتيباني و تسهيل در امور مربوط به تبادل دانش فني و تکنولوژي بين واحـدهاي
توليدي و صادراتي و بنگاه هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با ساير کشورها
 .66بررسي در مورد مناقصات بازار داخلي و بين المللـي و سـاير کشـورها جهـت اعـالم بـه
صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي کشور و بالعکس
 .62تالش جهت تشويق صادرکنندگان و بنگاه هاي تجاري در راستاي تحقق اهـداف تجـارت
خارجي
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 .68آشنا نمودن بنگاههاي اقتصادي و تجاري با روشهاي نوين تبليغات،بازاريـابي و مبـادالت
تجاري
 .64انجام همکاريهاي الزم و ارايه مشاوره هاي تخصصي با بنگـاه هـاي صـادراتي کشـور در
جهت انعقاد قراردادهاي بين المللي تجاري
 .65هماهنگي و انجام همکاريهاي الزم با سازمانها و نهادهاي مرتبط بـا تجـارت خـارجي در
داخل و ساير کشورها
 .61برگزاري کميسيونهاي مشترک اقتصادي ،بازرگاني با کشورهاي مختلـف و پيگيـري امـور
مرتبط با اين کميسيونها
 .67انجام کليه امور اجرايي در خصوص تائيد صدور يا تمديد کارت بازرگاني
 .63انجام اقدام الزم به منظور ثبت سفارش ورود کـاال و دريافـت کـارمزد مربـوط بـر طبـق
مقررات
 .69تهيه بسته هاي مناسب حمايتي و تشويقي از صادرات کاال و خدمات
 .21برنامه ريزي در جهت بين المللي کردن بنگاه هاي کشور
 .26فراهم نمودن زمينه هاي مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کاالهـا و فـرآورده هـاي
توليدي داخل کشور
 .22ارايه خدمات مشاوره اي و کمک به تحقيقـات در خصـوص بسـته بنـدي کـاال و رعايـت
استانداردهاي جهاني کيفيت جهت حضور موثر بنگاه هاي ايراني در بازارهاي جهاني
 .28ارايه خدمات مشاوره اي و کمک به افزايش استانداردهاي حمل کاال و کاهش هزينه هـاي
حمل به بازارهاي هدف
 .24نظارت کامل بر رفتار تجار جهت ايجاد فضاي سـالم رقـابتي و کسـب و کـار منصـفانه و
جلوگيري از رفتار سوء تجاري و اعمال محدودکننده فعاليتهاي رقابتي با رعايـت قـوانين و
مقررات مربوط و از طريق مراجع قانوني ذي ربط
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 .25ارايه طرق مناسب به منظور حل اختالف و داوريهاي بين المللـي در خصـوص موضـوعات
قابل پيگيري بين تجار ،بنگاه هاي اقتصادي داخلي و شرکتهاي خارجي
 .21اعزام هياتهاي تجـاري و بازاريـابي بـه منظـور بررسـي زمينـه هـاي الزم بـراي انعقـاد
قراردادهاي تجاري
 .27انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ساير کشورها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
 .23اجراي يادداشتهاي تفاهم،موافقتنامـه هـا و قراردادهـاي تجـاري و برگـزاري کميسـيون
مشترک با ساير کشورها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
 .29کمک به ارايه اطالعات مربوط به سـرمايه گـذاري در بنگـاه هـاي اقتصـادي ايـران بـه
شرکتهاي خارجي و بالعکس
 .81ايجاد ارتباط بين خريداران خارجي و صادرکنندگان داخلي و اطالع رساني به موقع در اين
خصوص
 .86انجام برنامه ريزي الزم در خصوص برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و داخلي در جهت
توسعه صادرات غيرنفتي ،تبادل دانش فني و ارتقاء کمي و کيفي محصوالت داخلي و صدور
مجوز برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصـي و يـا اختصاصـي در داخـل و سـاير
کشورها و ارايه خدمات و تسهيالت الزم در اين زمينه
 .82دعوت از بازرگانان و نماينـدگان تجـاري کشـورها و موسسـات تجـاري خـارجي جهـت
آشنانمودن آنان با فرصتهاي بازار ،کاال و خدمات کشور
 .88توسعه و تقويت اتحاديه ها و تشکلهاي تجاري کشور و ساماندهي امور مربوط به آنها
 .84تشويق واحدهاي توليدي -تجاري و بنگاه هاي اقتصادي کشور بـه گسـترش فعاليتهـاي
برون مرزي و صادراتي و ارايه هرگونه کمک و خـدمات الزم بـه آنهـا بـه منظـور توسـعه
صادرات غيرنفتي
 .85کوشش جهت تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاه هاي اقتصادي کشور
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 .81بسترسازي به منظور توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي
 .87همکاري با سازمانهاي توسعه تجارت ديگر کشورها واتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و
تعاون کشور
 .83ارتباط ،همکاري و تبادل اطالعات با نمايندگيهاي جمهـوري اسـالمي ايـران در خـارج از
کشور و نمايندگيهاي خارجي مقيم ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
 .89بررسي و انجام اقدامات الزم به منظور تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات کشـور و
اصالحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجراي آن
 .41بررسي مشکالت و تنگناههاي تجاري کشور و ارايه راهکارهاي اجرايي به منظور رفع آن
 .46ايجاد نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت در ساير کشورها و اعزام وابسته هاي بازرگاني
به کشورهاي هدف و نظارت بر فعاليتهاي نمايندگيها و رايزنهاي بازرگاني با رعايت قوانين
و مقررات مربوط .
 .42برپايي غرفه اطالع رساني در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
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فصل دوم  :وظايف واحدها
 -6رياست کل
 -6-6حراست
 بررسي و استقرار روشهاي مورد نياز جهت نظـارت و حفاظـت از پرسـنل ،تاسيسـات ،اسـناد،
مدارک و اطالعات محرمانه سازمان
 انجام اقدامات الزم در حيطه وظايف مربوطه در زمينه پيشگيري از وقوع و پيگيـري اقـدامات و
فعاليتهاي مغاير با منافع سازمان
 اعمال نظارت هاي الزم به منظور کنترل رفت و آمد ارباب رجوع به واحدهاي سازمان
 نظارت بر نحوه ورود ،صدور ،نقل و انتقال اسنادو مدارک محرمانه مربوط به سازمان بـه منظـور
حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوطه
 اعمال کنترل و نظارت بر ساختمانها و تاسيسات سازمان و کارکنان آن از جهت حراستي و تهيه
گزارشات الزم
 بررسي و تحقيق در زمينه امور محوله از سوي رياست سازمان و تهيه و تنظيم گزارشات الزم
 نظارت بر ورود و خروج کارکنان ،کاالها و اموال سازمان
 انجام ساير فعاليت هاي مربوط حسب مورد
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-6-2دفتررياست و روابط عمومي
 برنامه ريزي  ،هدايت  ،نظارت بر کليه فعاليت هاي الزم جهت انجام اقدامات جاري دفتر
رياست کل اعم از پاسخگويي به مکاتبات  ،مراجعات ،تلفن ها ،تهيه گزارش و مستندات مورد
نياز رييس کل سازمان و پي گيري دستورهاي صادره ايشان از واحد هاي سازماني
 هماهنگي و تنظيم برنامه مربوط به سفرها  ،ديدار ها  ،سخنراني ها  ،بازديدها و جلسات داخلي
و خارجي رييس کل و تنظيم برنامه هاي ضروري در سفرها و تهيه مقدمات مربوط
 تنظيم گزارش جلسات  ،سفرها  ،بازديدها و ابالغ مصوبات رياست سازمان به واحدهاي مربوطه
و پيگيري آنها تا حصول نتايج و ارايه آن به رياست سازمان .
 تمرکز و انتشار اخبار مربوط به فعاليت ها و رخدادهاي سازمان و تهيه مطالب و گزارش ها بر
حسب مورد براي انعکاس در رسانه هاي گروهي و بررسي اخبار سازمان در جرايد و رسانه ها
 تدوين برنامه هاي راديو تلويزيوني ومطبوعاتي سازمان و بررسي گزارش ها و بايگاني آن ها .

 تهيه و تدوين جزوات  ،نشريات  ،بولتن ها  ،پوسترهاي تبليغاتي و کليه امور انتشاراتي سازمان
با هماهنگي ساير دفتر ها.

 گردآوري اخبار از خبرگزاريهاي داخلي و خارجي و بررسي و انعکاس آن ها به مقام مافوق
حسب ضرورت .
 عرضه انواع نشريات سازمان در چهارچوب ضوابط و مقررات .

 نظرسنجي افکار عمومي در زمينه فعاليت هاي سازمان و ارايه نتايج آن جهت سياستگزاري
الزم به دفتر هاي سازمان.

 برنامه ريزي  ،برپايي و اجراي کليه مراسم هاي سازمان اعم از افتتا

 ،اختتام  ،اعياد و

عزاداريها و بزرگداشتهاي روزهاي ملي و مذهبي و تاريخي و ارتقاي فرهنگ نماز .
 تهيه فيلم  ،عکس و اساليد و گزارشهاي خبري از مراسم ها و فعاليتهاي سازمان
 دريافت شکايات مرتبط با واحدها و کارکنان سازمان و بررسي موضوعي و پيگيري موارد تا
حصول نتيجه و پاسخگويي به شاکي .
 تجزيه  ،تحليل و ارزيابي عملکرد سازمان و ارائه پيشنهاد هاي الزم به مسوولين ذي ربط
 پاسخگويي به مراجع و مقامات مسوول در زمينه ارزيابي عملکرد و طر هاي سازمان
 انجام امور اجرايي تشريفات مربوط به نشست ها  ،هيئت ها  ،مالقات هاي رسمي دفاتر سازمان
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 -6-8دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي
 هماهنگي و پيگيري کليه امور اجرايي مربوط به صادرات غيرنفتي کشور
 تنظيم صورت جلسات  ،اعالم تاريخ تشکيل جلسات و دستورجلسـات شـوراي عـالي توسـعه
صادرات غير نفتي به اعضاء و ارسال دعوتنامه يا مستندات و مصوبات مربوط براي آنها
 جمعبنــدي مصــوبات جلســات و اعــالم آنهــا بــه گــروه بررس ـي و تنظ ـيم مصــوبات جهــت
بهره برداري در تهيه پيش نويس مصوبات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي
 هماهنگي برگزاري جلسات تنظيم تراز تجاري کشور و پي گيري اجراي مصوبات
 اخذ گزارش و پيشنهاد از بخشهاي دولتي و خصوصي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي
جهت آماده سازي پيش نويس مصوبات و ارائه پيشنهاد جهت بسترسازي صادرات غير نفتي
 جمع آوري و تدوين پيشنهاد و نظرات سازمانهاي بازرگاني اسـتانها جهـت طـر و رسـيدگي در
کميته توسعه صادرات استانها
 انجام کليه امور کارشناسي مرتبط با وظايف دبيرخانه با هماهنگي دفاتر تخصصي ذيربط
 هماهنگي و تنظيم دستور جلسات و کميته توسعه صادرات استانها و پيگيري و نظـارت بـر حسـن
اجراي تصميمات اتخاذ شده
 هماهنگي و اخذ تصميمات کارگروه توسعه صـادرات اسـتانها در بخـش طرحهـا و پـروژه هـاي
زيربنايي
 انجام کارشناسي و نظارت کامل برطر ها و پروژه هاي استاني به منظور اطمينان از حسن اجرا و
رعايت ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل اجرايي ساليانه طرحهاي استاني
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 -2معاون کل
 -2-6دفتر مقررات صادرات و واردات
 تهيه طر پيشنهاد در مورد مقررات صادرات و واردات جهت تقديم به مراجع ذي ربط .
 اظهار نظر در مورد تصويب نامه ها و لوايح قانوني ساير دستگاهها در زمينه مقررات صـادرات و
واردات کاال و خدمات براساس قوانين و مقررات مربوط .
 ايجاد هماهنگي بين واردات و صادرات با بازار مصرف داخلي و توليدات داخلي در جهت حمايت
از صنايع داخلي و متناسب با نياز کشور بـا همـاهنگي سـاير بخـش هـاي وزارت بازرگـاني و
وزارتخانه هاي ذيربط براساس قوانين و مقررات .
 تهيه و اجراي دستور العملهاي الزم در جهت تسهيل و حسن اجراي واردات و ترخيص کاالها و
رفع موانع و مشکالت اجرايي آن ها
 بررسي و مطالعه مستمر قوانين و مقررات و دستور العملهـاي مربـوط بـه واردات و صـادرات و
اظهار نظر در مورد خط مشي هاي مبادالت بازرگاني
 تهيه و ارائه گزار ش هاي الزم در خصوص تعيـين حقـوق ورودي و عـوار

صـادرات کاالهـا

براساس داده هاي آماري و اطالعات واردات و صادرات .
 ابالغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود کاال موضوع تبصـره ذيـل مـاده )4
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 6872
 نظارت و هماهنگي در خصوص مقررات فنـي ،بهداشـتي ،ايمنـي و پيشـگيري از افـت کيفيـت
محصوالت وارداتي و صادراتي و نيز پيشگيري از عملکرد مقررات فوق به عنوان مانع تجاري.
 همکاري در انجام امور مربوط به مناطق آزاد و بازارچه هاي مرزي در حـدود قـوانين و مقـررات
مربوط .
 انجام مطالعات و تهيه پيش نـويس ضـوابط و آيـين نامـه اجرايـي صـدور و تمديـد واعمـال
محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني وضع شده در خصوص کارت بازرگاني .
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 نظارت برعملکرد سازمانهاي بازرگاني استانها ،اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ،اتاق تعـاون
و ساير دستگاههاي ذيربط در خصوص صدور و تمديد کارت بازرگاني
 اظهار نظر نهايي هنگام بروز اختالف بين متقاضي کارت بازرگاني با اتـاق بازرگـاني و صـنايع و
معادن يا اتاق تعاون و ساير مراجع ذيربط در حدود قوانين و مقررات مربوط .
 تعليق و ابطال کارت بازرگاني اشخاص طبق قوانين مربوطـه از جملـه مـاده  )81قـانون امـور
گمرکي و با اعالم مراجع قضايي و ساير مراجع ذي ربط
 صدور مجوز موردي)) جهت ماشين آالت ،تجهيزات ،اجـزاء و قطعـات مـورد نيـاز واحـدهاي
توليدي فاقد کارت بازرگاني و وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ،علمي ،پزشکي،
آموزشي و آزمايشگاهي و نيز کاالهاي مورد نياز پيمانکاران فاقد کارت بازرگاني
 نطارت بر امور رايانه اي سيستم کارت بازرگاني  ،سيستم يکپارچه رايانه اي ثبت سفارش کشور
و تشريک مساعي و هماهنگي با سازمان بازرگاني استانها ،اتاق بازرگاني و صـنايع و معـادن و
اتاق تعاون و ساير مراجع ذيربط در اين خصوص
 اظهار نظر درخصوص تقاضاهاي ورود و صدور کاالهايي که به موجب مقررات موکول به موافقت
قانوني است ،بر اساس ضوابط مربوط ماده  3قانون صادرات و واردات و مـاده  5آيـين نامـه
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ماده  81قانون برنامه سوم)
 اطالع رساني و پاسخگويي به استعالمهاي مقررات صادرات و واردات
 نظارت بر حسن اجراي مقررات و قوانين مرتبط با صـادرات و واردات از قبيـل ضـوابط ورود و
صدور ،وصول سود بازرگاني و حقوق گمرکي و ساير مـوارد مـرتبط ،در سـازمانها و نهادهـاي
ذيربط ماده  24قانون مقررات صادرات و واردات)
 دريافت و بررسي اوليه دعاوي مربوط به اعمال غير منصفانه تجاري از قبيل قيمت شکني ،جعل
نام تجاري و تقلب و انجام اقدامات الزم.
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 تشکيل کميتـه  5نفـره موضـوع مصـوبه 84166/42411ت ه مـور  34/3/25در خصـوص
واردات کاال بدون انتقال ارز
 نظارت بر اجراي مصوبات کميسيون ماده  )6قانون مقـررات صـادرات و واردات در خصـوص
کاالي مستعمل و رسيدگي به پرونده هاي متقاضيان نيازمند طر در کميسـيون و اخـذ مجـوز
جهت طر موضوعات کاالي مستعمل در کميسيون مزبور.
 تهيه و تنظيم دستور جلسات کميسيون ماده ) 6و اعـالم بـه سـازمانهاي ذيـربط و برگـزاري
جلسات مربوطه
 ابالغ و صدور مجوزهاي الزم جهت ورود و ترخيص کاالهاي مستعمل به سازمانهاي عضو
 بررسي پيشنهادات واصله مربوط به تغييرات تعرفه اي و طر آن در کميسيون ماده ) 6
 ثبت نام متقاضيان ثبت سفارش و صدور کارت بازرگاني پس از احراز هويت در حدود قـوانين و
مقررات
 هماهنگي و نظارت بـر حسـن اجـراي ثبـت سـفارش توسـط سـازمانهاي بازرگـاني اسـتانها
بر اساس تفويض اختيارات انجام شـده و سـاير عمليـاتي کـه سـازمانهاي مـذکور در زمينـه
بازرگاني خارجي اعمال مي نمايند .

 بررسي پرونده کاالهاي مجاز و قابل ورود به کشور بر اساس ضوابط مربـوط ،کنتـرل سـهميه و
سقف ارزي دستگاههاي تخصيص دهنده از لحاظ نوع ارز آنها در حدود قوانين و مقررات
 بررسي نيازهاي وارداتي و کنترل واردات از کشورها يا شرکتهايي که انجام معامله با آنها ممنوع
يا محدود و يا مشروط اعالم شده باشد

 هماهنگي و نظارت بر تامين و خريـد کاالهـاي اساسـي و ضـروري مـورد نيـاز کشـور توسـط
شرکتهاي عامل خريد و پيگيري ثبت سفارشات مربوط از طريق بانک مرکزي و رفع مشـکالت
مربوط در حدود قوانين و مقررات .
 هماهنگي و نظارت بر اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن در مورد اعمال ترجيحات ،محدوديتها
و ممنوعيت هاي وضع شده توسط دولت يا ساير مراجع ذيـربط در موافقتنامـه هـاي پاياپـاي
منطقه اي ،دو جانبه و چند جانبه و قراردادهاي مبادالت خاص با کشورها بر اساس رفتار متقابل

 تشريک مساعي و هماهنگي با اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن در سراسر کشـور و
نظارت بر فعاليت هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات.

 هماهنگي با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن درا مور تهيه ،صدور ،تفريغ و تاييد اسنادي که
طبق مقررات بينالمللي به عهده اتاق ايران مي باشد.
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 -2-2دفتر برنامه ريزي تجاري
 بررسي و ارزيابي تدابيرتجاري کشورها وارايه توصيه بـه واحـدهاي ذيـربط سـازمان در زمينـه
صادرات و واردات و سيستم هاي آينده پژوهي )(fore sightو بخصوص طراحي  ،اسـتقرار و
اجراي سيستم هاي پيش آگهي زودرس )(early warning
 مطالعه و بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص پارک هاي فن آوري  ،مناطق ويـژه و آزاد  ،پـارک
هاي توسعه صادرات و زير ساخت تخصصي صادرات

 تلفيق مطالعات محصول – بازار ) واصله از واحدهاي سازمان و ارايه توصيه به واحدهاي ذيربط
و تدوين شاخص هاي ارزيابي عملکرد تجارت خارجي در هر بخش محصول  -بازار )
 ارزيابي خط مشي ها ،برنامه ها  ،مشوق ها و بسته هاي حمايتي صادرات بر اساس عملکرد واقعي
تجارت کشور .

 بررسي و شناسايي نيازهاي آماري بخش تجارت کشور

 دريافت و ساماندهي آمار و اطالعات صادرات و واردات کشور بصورت ماهانـه  ،فصـلي و سـاالنه از
منابع اطالعاتي موثق و تهيه گزارش  ،نشريه و بولتن در راستاي نيازها و اهداف سازمان

 طراحي و تدوين برنامه سند ملي توسعه صادرات کشور براي يکپارچه سازي و تلفيق برنامـه هـاي
بخشي

 طراحي و پياده سازي نظام پوياي برنامه ريزي و مديريت اسـتراتژي تجـاري در حـدود قـوانين و
مقررات
 بررسي و تحليل مستمر نقاط قوت و ضعف  ،فرصتها و تهديدهاي تجاري در سطح کشور

 همکاري در جمعبندي  ،تلفيق و يکپارچه سازي کليه برنامه هاي کالن  ،ملي ،فرابخشي و بخشـي در
تجارت خارجي در حدود قوانين و مقررات مربوطه

 توسعه و تدوين اهداف کيفي و کمي  ،راهبردها و برنامه هاي توسـعه صـادرات در حـدود قـوانين و
مقررات
 بررسي و شناسايي اولويت هاي تجارت خارجي کشور با همکاري و مشارکت ساير دستگاههاي ذي
ربط
 نظارت بر روند اجراي برنامه راهبردي توسعه تجارت در حدود قوانين و مقررات .
 طراحي و تدوين معيارهاي ارزيابي عملکرد تجارت خارجي در حدود اختيارات سازمان
 طراحي و پياده سازي نظام ارزيابي عملکرد تجارت خارجي و تدوين معيارها و ضوابط مربوطه جهـت
ارزيابي  ،سنجش عملکرد تجارت خارجي
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 )8معاونت بازاريابي و تنظيم روابط

 -8-6دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسيه
 -8-2دفتر بازرگاني عربي و آفريقايي
 - 8-8دفتر بازرگاني اروپا و امريکا

 مطالعه و بررسي آمار ،اطالعـات ،قـوانين و ضـوابط بازرگـاني و اوضـاع اقتصـادي ،سياسـي و
جغرافيايي مربوط به کشورهاي هدف به منظور آشنايي با سازمانها و مقررات تجاري و انتخاب
روشهاي مناسب در زمينه بازرگاني با کشورهاي مورد نظر و تهيه گزارشهاي الزم.
 هماهنگي در تنظيم روابط بازرگاني خارجي با وزارتخانه هـاي ذيـربط در چـارچوب سياسـتهاي
دولت جمهوري اسالمي ايران.
 بررسي مستمر تراز بازرگاني و ارائه گزارش هاي تحليلي به منظور ايجاد هماهنگي هاي ضروري
و ممکن و فراهم آوردن شرايط توسعه صادرات غيرنفتي به کشورهاي هدف در جهـت بهبـود
تراز بازرگاني.
 بررسي و ارائه پيشنهاد براي فراهم آوردن امکانات همکاريهاي منطقه اي و گسترش آنها با
 توجه به مصالح ملي.
 فراهم نمودن مقدمات برپايي اجـالس کميسـيونهاي مشـترک ،تشـکيل و شـرکت در جلسـات
مربوطه با هماهنگي ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط .
 بررسي و اظهار نظر از ديدگاه اقتصادي در مورد موافقتنامه هايي که توسط ساير وزارتخانه هاي
ذيربط با کشورهاي حوزه فعاليت منعقد مي شود.
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 پيگيري و نظارت و انجام اقدامات الزم در جهت اجراي توافقات بعمل آمده و تصميمات متخـذه
در کميسيونهاي مشترک و مندرج در يادداشتهاي تفاهم ،موافقتنامه ها و قراردادهاي بازرگـاني
با کشورهاي مربوط تا حصول نتيجه نهايي.
 همکاري با کميسيون بازرگاني مجلس شوراي اسالمي جهت بررسي قراردادها و موافقتنامه هاي
بازرگاني منعقده با کشورهاي حوزه فعاليت.
 ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور مبادله هياتهاي تجاري با کشورهاي حوزه فعاليت با توجـه بـه
سياستهاي بازرگاني کشور و تنظيم گزارشهاي مربوط.
 هماهنگي و همکاري در زمينه اعزام هياتهاي تجاري و تدوين برنامه هاي مربوط.
 مذاکره با سفرا ،کاردارها ،کاردان و مستشاران بازرگاني کشورهاي حوزه فعاليت در جهـت رفـع
تنگناها  ،مشکالت و يافتن راه حلهاي مناسب جهت توسعه روابط تجاري فيمابين.
 همکاري با سازمانهاي توسعه تجارت ديگر کشورها ،اتاقهـاي بازرگـاني ،تعـاون و سـازمانها و
نهادهاي مرتبط با تجارت خارجي در داخل و خارج از کشور به منظور گسترش روابط بازرگاني.
 بررسي وضيعت بازار و کاالها در کشورهاي هدف به منظـور تـدوين سياسـت مـديريت بـازار و
افزايش صادرات کاالهاي غير نفتي
 کوشش درجهت ايجاد بازار مشترک اسالمي به منظور برقراري روابـط اقتصـادي بـين ممالـک
اسالمي با يکديگر.
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 -8-4دفتر امور ترويج تجارت
 برنامه ريزي  ،نظارت و ارزيابي و رتبه بندي فعاليت هاي مجريـان نمايشـگاهي بـا هـدف
ارتقاي سطح کمي و کيفي خدمات نمايشگاهي و بهره بـرداري بـيش از پـيش بنگاههـاي
اقتصادي کشور از ابزار نمايشگاه در جهت توسعه صادرات غير نفتي
 حمايت از توسعه زير ساختهاي نمايشگاهي تجاري
 ارزيابي نمايشگاه هاي تجاري داخلي و خارجي کشور
 بررسي و تدوين ضوابط و مقررات حمايتي در خصوص همايش ها و هيئت هاي تجـاري در
حدود قوانين و مقررات
 برنامه ريزي و پيشبرد همايش هاي تجاري با همکاري واحد ذيربط.
 انجام امور مربوط به اعزام و پذيرش و ارتقاي کمي و کيفي مالقات هاي تجاري در حدود
قوانين و مقررات .
 معرفي فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري در عرصه هاي بين المللي به صـادرکنندگان و
تجار شناخته شده
 هدايت و توسعه تبليغات تجاري محصوالت ايراني در بازارهاي هـدف در حـدود قـوانين و
مقررات
 هدايت و توسعه موسسات خدمات بازاريابي در حدود قوانين و مقررات
 تدوين و ترويج استانداردهاي محلي و تجربي در ارائه خدمات بازاريابي در حدود قوانين و
مقررات
 بررسي و برنامه ريزي جهت ترويج کاربرد تجارت الکترونيک و بازاريـابي الکترونيکـي بـا
همکاري دستگاه هاي ذي ربط
 حمايت از حضور گسترده و مستمر بنگاههاي ايراني در محيط وب و توسعه تبليغات تجاري
در خارج از کشور
« » 17

 -8-5دفتر امورنمايندگي ها
 تعيين روشهاي انتخاب رايزنان بازرگاني و نظارت بر اجراي مراحل گـزينش و نيـز همـاهنگي و
همکاري با دستگاههاي ذيربط در اين خصوص .
 انجام مکاتبات و ايجاد ارتباط مداوم با رايزنان به منظور انتقـال نيازهـاي اطالعـاتي و اجرايـي
سازمان و ساير ارگانهاي دولتي و خصوصي ذينفع در امر تجارت کشور و جمع بندي و انتشـار
اطالعات ارسالي رايزنان .
 تحليل آمار و اطالعات ارسالي از سوي رايزنان بازرگاني و تدوين گزارشـات بررسـي بـازار ،بـا
استفاده از اين اطالعات.

 تدوين برنامه فعاليتهاي رايزنان بازرگاني و نظارت بر حسن اجراي آن در ستاد مرکزي سازمان

 پيشنهاد نياز سنجي آموزشي رايزنان بازرگاني  ،اعضاي شعب و نمايندگي هاي بازرگاني خـارج
از کشور.

 تهيه طرحهاي الگو در زمينه تاسيس ،تشـکيالت و نحـوه فعاليـت دفاتربازرگـاني و نماينـدگي
سازمان در خارج از کشور بر اساس ضوابط مربوطه .

 تهيه گزارش عملکرد مراکز تجاري و شعب نمايندگي تاسيس شده در مقاطع زماني معـين ،بـا
استفاده از گزارش ارائه شده از سوي بخش خصوصي و استعالم از سفارتخانه هاي ايران در
کشورهاي مورد نظر .

 ايجاد ارتباط مداوم با شعب نمايندگي سازمان به منظور نظارت بر فعاليت و ارزيابي عملکرد آنها
از طريق بررسي خروجي ها و انتقال نيازهاي اطالعاتي و اجرايي سـازمان و سـاير ارگانهـاي
دولتي و خصوصي ذي نفع در امر تجارت کشور.
 تهيه گزارش عملکرد رايزنان بازرگاني در مقاطع زماني معين ،با استفاده از گزارشات ارائه شده
از سوي نمايندگي هاي مورد نظر و استعالم از سـفارتخانه هـاي ايـران در کشـورهاي مـورد
بررسي.

 ايجاد ارتباط ميان سازمان توسعه تجارت ايران و مجامع و سازمانهاي بين المللي مرتبط و نيـز
سازمانهاي توسعه تجارت ساير کشورها.
 بررسي مجامع و سازمانهاي بين المللي و تهيه طرحهاي توجيهي به منظور عضويت و يا ارتبـاط
با مجامع يا سازمانهاي بين المللي و انجام تشريفات مربـوط بـه عضـويت سـازمان توسـعه
تجارت ايران در مجامع و سازمانهاي بين المللي مرتبط با اهداف سازمان .

 پيشنهاد جهت اعزام نمايندگان سازمان  ،ارائه طر تـوجيهي مربوطـه و نيـز تعيـين شـرايط
نماينده صاحب صالحيت جهت شرکت در مجامع و همايش هاي بين المللي مرتبط
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 ) 4معاونت کمک هاي تجاري

 -4-6دفتر خدمات بازرگاني
 ارايه نظرات تخصصي و کمکهاي فني الزم در زمينهي خدمات بازرگاني به تجار و بازرگانان.

 تشکيل جلسات تخصصي مشورتي با توليدکنندگان و صادرکنندگان و کسب اطالع از مشـکالت
آنان به منظور شناسايي تنگناها و انعکاس مشکالت به مراجع ذيربط و پي گيري رفع آنهـا بـر
اساس قوانين و مقررات مربوطه.
 بررسي و مطالعهي قوانين و مقررات خدمات بازرگاني کشورها به منظور آشنايي با ضوابط آنها و
دفاع از صادرکنندگان و تجار داخلي در مواقع بروز اختالفات تجاري و حذف مقـررات دسـت و
پاگير و ارائه پيشنهادهاي اصالحي .
 تشويق واحدهاي توليدي ،تجاري و بنگاههاي اقتصـادي کشـور جهـت گسـترش فعاليتهـاي
برونمرزي صادراتي و ارايه کمک و خدمات الزم در حدود اختيارات سازمان به آنها بـه منظـور
توسعه صادرات غيرنفتي.
 بهرهگيري از نظرات مشورتي بخش خصوصي به منظور ارائه پيشنهادات تخصصي در راسـتاي
برنامه ريزي و اجراي استراتژيهاي توسعه تجارت به مراجع ذي ربط .
 کمک در ايجاد تسهيالت مناسب به منظور کمکردن هزينههاي حمل و نقل جهـت پـايينآوردن
قيمت تمام شده کاالاز طريق مراجع ذي ربط .
 همکاري در تهيه نرمافزارهاي کاربردي به زبانهاي مختلف جهت معرفي فرصتهاي تجاري در
کشوربا واحد ذيربط .
 برگزاري کميسيونهاي رسيدگي به اختالفات گمرکي در زمينهي استرداد حقوق گمرکي و سـود
بازرگاني .
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 بررسي و مطالعه قوانين و مقررات مربوط به امور گمرکي و ساير مقررات مربوط به ورود و خروج
کاال و ارايهي پيشنهادهاي اصالحي.
 کمک در جهت ايجاد فضاي سالم رقابتي در صادرات منصفانه و پيشگيري از رفتار سوء تجـاري
و اعمال محدود کنندهي فعاليتهاي رقابتي در بازارهاي هدف طبق مقررات مربوط.
 انجام اقدامات الزم در حدود اختيارات سازمان به منظور افزايش رقابتپذيري در بازار داخلي با
همياري و همکاري توليدکنندگان و تجار داخلي در بازارهاي بينالمللي.
 ارايهي نظرات تخصصي و کمکهاي فني الزم در زمينهي استاندارد کاالهاي صادراتي به تجار و
صادر کنندگان براساس قوانين مربوطه و با همکاري موسسه استاندارد .
 کمک و راهنمايي به توليدکنندگان در دستيابي دانش فني جهت انطبـاق محصـوالت توليـدي و
صادراتي با استانداردها و نيازهاي جهاني.
 استفاده از اهرمهاي قانوني به منظور رفع مشکالت تجار و بنگاههاي اقتصادي در هنگـام بـروز
اختالفات در مراحل صدور کاال.
 ارايهي طريق مناسب به منظور حل اختالفات و داوريهاي بينالمللي درخصوص موضوعات قابل
پيگيري بين تجار ،بنگاههاي اقتصادي داخلي و شرکتهاي خارجي.
 کمک و مساعدت به شرکتها و تشکلهاي تجاري در زمينههاي بيمـه ،امـور بـانکي ،ماليـات،
ضمانت صادرات با همکاري صندوق ضمانت .
 فراهمکردن تسهيالت براي حمايت وتقويت بنگاههاي توانمند و بزرگ صادراتي غيردولتي.
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 -4-2دفتر اطالع رساني تجاري
 برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي تخصصي کاربردي صادرات و تجارت
بين الملل به منظور ارتقاء دانش و سطح مهارت بازرگانان در عرصه تجارت خارجي با همکـاري
دانشگاه ها و موسسات آموزشي ـ پژوهشي و سازمانهاي تخصصي بين المللي با بهره گيـري از
آخرين دستاوردهاي علمي .
 همکاري با دانشگاهها  ،موسسات آموزش عالي و مراکز پژوهشي به منظور برگزاري دوره هـاي
آموزشي و همايش هاي تخصصي وبهره گيري از فن آوريهاي نوين جهاني.
 همکاري با سازمانهاي بين المللي تخصصي به منظور بهره گيري از آخرين دسـتاوردهاي علمـي
سازمانهاي مذکور در عرصه آموزش تجارت خارجي.

 تهيه و تدوين کتب و جزوات آموزشي در زمينه هاي مختلف آموزش تجاري جهـت اسـتفاده در
دوره هاي آموزشي

 نگهداري و توزيع اطالعات اقتصادي و بازرگاني ج.ا.ايران و سـاير کشـورها در راسـتاي ارائـه
خدمات اطالع رساني تجاري به صادرکنندگان ،بازرگانان ،بنگـاه هـا و تشـکل هـاي توليـدي و
صادراتي در داخل کشور و نيز متقاضيان اطالعات تجاري در خارج از کشور

 نگهداري ،بروزآوري و توسعه پورتال رسمي سازمان در شبکه جهاني اينترنت

 همکاري و مشارکت در تهيه مجموعه ها و بسـته هـاي اطالعـات تجـاري بـه منظـور معرفـي
توانمنديهاي توليدي-صادراتي ،خدمات و فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران
 مديريت کالن بانک اطالعات صادرکنندگان با همکاري و مشارکت سازمانهاي بازرگاني اسـتانها
در سراسر کشور بمنظور ايجاد پايگاه اطالعاتي متمرکز و شناسايي صـادرکنندگان و بنگاههـاي
صادراتي فعال کشور

 ايجاد و توسعه همکاري هاي تبادل اطالعـات بازرگـاني بـا مراکـز اطـالع رسـاني سـازمانها و
موسسات بينالمللي در حوزه تجارت خارجي و بويژه سازمانهاي توسعه تجارت در کشـورهاي
منتخب ،شعب و نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران و رايزنان بازرگاني در خارج از کشور

 فراهم کردن موجبات دستيابي سريع و آسان به اطالعات اقتصادي-بازرگاني مکتوب و غير
مکتوب) و ارائه خدمات شناسايي ،جمع آوري ،طبقه بندي و ثبت اطالعات بازرگاني و تهيه تازه
هاي نشرو فهرست منابع مطالعاتي از طريق کتابخانه سازمان با استفاده از روشهاي نوين
کتابداري
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 -4-8دفتر توسعه صادرات کاال
 مطالعه و بررسي کاالهاي قابل صدور و شناسايي توانمنديهاي صادراتي کاالهاي کشور.
 ارائه خدمات تخصصي مشاوره اي درامور صادراتي به صادرکنندگان کاال.
 بررسي مشکالت و تنگناهاي تجاري کشور و ارائه راهکارهاي اجرايي به منظور رفع آن.
 بستر سازي در جهت رقابتي کردن فعاليت هاي توليدي-صادراتي و ايجاد شرايط مناسب براي
افزايش صادرات
 برگزاري مستمر ميزکااليي کاالهايي که داراي ارزش صادراتي مـي باشـند و ايجـاد همـاهنگي
فيمابين ستادهاي کااليي توليد) و ميزهاي کااليي صادرات) در جهت رفع مشـکالت توليـد و
صادرات.

 ارائه راهکارهاي الزم جهت حذف موانع غير تعرفه اي.
 مطالعه و بررسي الزم به منظور تشويق صادرکنندگان و ايجاد شرايط رقابتي در مقابله با رقباي
خارجي.

 ارائه گزارش عملکرد صادرات کاالهاي کشور در راستاي تحقق اهداف کمي صادرات و بررسـي
داليل کاهش يا افزايش صادرات.
 مطالعه و بررسي اقداماتي که در امر توسعه صادرات کشور موثر مـي باشـد و ارايـه راهکـار و
پيشنهاد درخصوص رفع موانع و مشکالت قانون صادرات کاال به مجاري ذيربط .
 تحقيق و مطالعه درخصوص مشخصه هاي توليد کاالي رقابتي در مقايسه با محصوالت خـارجي
از نظر مشخصه توليد ،استاندارد،رنگ ،طر وساير موارد مربوطه) با همکاري ساير دفتر هاي
مرتبط سازمان .

 ارائه پيشنهاد جهت پرداخت غير مستقيم يارانه هاي صادراتي بـه محصـوالتي کـه در داخـل و
خارج کشوربا مشکل مواجه گرديده اند.
 تهيه شناسنامه کااليي براي کاالهاي توليدي کشور
 تحليل وضعيت توليد و بازار کاالهاي صادراتي و غير صادراتي کشور به منظـور تهيـه و تـدوين
اطالعات و گزارش هاي کااليي در راستاي اهداف سازمان
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 -4-4دفتر توسعه صادرات خدمات
 مطالعه و بررسي خدمات قابل صدور و شناسايي توانمنديهاي صادرات خدمات کشور.
 بررسي مشکالت و تنگناهاي تجاري کشور وارايه راهکارهاي اجرايي به منظور رفع آن
 انجام مطالعات و تحقيقات ميداني ،به منظور شناخت دقيق مزيت هاي نسبي صادرات.
 بستر سازي در جهت رقابتي کردن خدمات فناوري  ،صادراتي و ايجـاد شـرايط مناسـب بـراي
عرضه رقابتي .
 ارائه راهکارهاي الزم جهت حذف موانع غير تعرفه اي به مراجع قانوني ذي ربط .
 تشکيل ميزهاي تخصصي براي هرگروه از خدمات صادراتي کشور با مشارکت واحدهاي ذيربط
 مطالعه و بررسي به منظور شناخت پتانسيل هاي توليدي – صادراتي بخش خدمات کشور.
 مطالعه و بررسي درخصوص عوامل موثر برقيمت تمام شده خـدمات صـادراتي و نهـاده هـاي
توليد.
 مطالعه و بررسي الزم به منظور تشويق صادرکنندگان و ايجاد شرايط رقابتي در مقابله با رقباي
خارجي.
 ارائه گزارش عملکرد صادرات خدمات کشور در راستاي تحقق اهداف کمي صادرات و بررسـي
داليل کاهش يا افزايش آن.
 مطالعه و بررسي اقداماتي که در امر توسعه صادرات خدمات کشـور مـوثر مـي باشـد و ارايـه
راهکار و پيشنهاد درخصوص رفع موانع و مشکالت قانوني صادرات خدمات به مجاري ذيربط .
 ظرفيت سازي و توسعه ظرفيت هاي موجود و ارائه خدمات مشـاوره اي تخصصـي بـه تجـار ،
صاحبان صنايع و صادرکنندگان خدمات در زمينه توليد خدمات رقابتي با همکـاري دفتـر امـور
بنگاه ها.
 ارائه پيشنهاد جهت پرداخت غير مستقيم يارانه هاي صادراتي به خدماتي که در داخل و خـارج
کشور با مشکل مواجه گرديده اند.
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 تهيه شناسنامه خدماتي براي خدمات توليدي کشور
 تحليل وضعيت بازار و توليد خدمات صادراتي و غير صادراتي کشور بـه منظـور تهيـه و تـدوين
اطالعات و گزارش هاي کااليي در راستاي اهداف سازمان
 بررسي درخواستها و امور اجرايي خدمات فني و مهندسي در حيطه وظايف دبيرخانه کميته مـاده
 69آيين نامه حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي.
 ارائه نقطه نظرات مشورتي ،ارائه پيشنهادات و آئين نامه هاي اجرايـي حمايـت هـاي دولـت از
صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي به دبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي.
 ارائه پيشنهاد حمايت از بنگاه هاي ايراني مشـمول حمايـت فعـال در خـارج از کشـور شـامل
حمايتهاي سياسي ،مالي به مراجع قانوني ذي ربط .
 پيشنهاد حمايت از پيمانکاران بزرگ در اجراي پروژه هاي زيربنايي و عمراني در خارج از کشور
با استفاده از تسهيالت بانکي و حساب ذخيره ارزي به مراجع ذي ربط .
 ايجاد تعامل فيمابين انجمنها و شرکتهاي فعال بخش خدمات فني و مهندسي بـا کارفرمايـان
خارجي از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران و رايزن هاي بازرگاني به منظور حضور
فعال پيمانکاران ايراني در برخي از طر ها و پـروژه هـاي مهندسـي بـرون مـرزي خـارج از
تشريفات بين المللي و مناقصات از طريق مذاکره ،ترک تشريفات و ساير روش هاي قانوني)
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 -4-5دفتر امور بنگاه ها
 ارائه کمک و خدمات الزم و اجراي آيين نامه هاي جوايز و تشويق هاي قـانوني بـراي واحـدهاي
توليدي  ،تجاري  ،خدماتي بنگاههاي اقتصادي کشور به منظور گسترش فعاليتهاي برون مـرزي و
صادراتي آنها و پيشنهاد بسته هاي حمايتي و ارائه کمـک هـاي مشـاوره اي بـه منظـور توسـعه
صادرات غير نفتي .
 تعامل با نهادها ،ارگانها ،سازمان ها ،تشکل ها ي مـرتبط بـا توسـعه تجـارت بـه منظـور ايجـاد
فرصت هاي تجاري براي بنگاههاي اقتصادي
 فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت تسهيل ارتباطات بنگاههاي اقتصادي به منظور دستيابي به
آمار و اطالعات مورد نياز در زمينه فعاليت آنها
 هدفمند کردن يارانه ها و جوايز صادراتي در جهت تقويت بنيه رقابتي محصوالت صادراتي.
 شناسايي و طبقه بندي و تهيه شناسنامه کنسرسيوم ها ،خوشه ها  ،شرکت هاي مديريت صادرات
جهت تعامل بهتر با آنها
 فراهم کردن امکانات الزم براي بنگاههاي کوچـک و متوسـط جهـت پيوسـتن بـه شـبکه هـاي
خوشه اي و زنجيره اي و توسعه و تقويت آن ها در محدوده اختيارات سازمان و قوانين مربوط .
 کمک به تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاههاي اقتصادي کشور
 مطالعه روشها و پيشنهاد شيوه هاي کاربردي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي بازار هدف خارجي
جهت ارتقاي سطح و توان طراحي محصوالت و اصال بسته بندي محصوالت داخلي.
 تهيه دستور العمل و ارائه استانداردهاي مورد نياز در طراحي محصـوالت و بسـته بنـدي آنهـا بـه
شرکتهاي صادراتي با رعايت موازين فرهنگي و تمايالت مردم کشورهاي هدف ،به منظـور ارتقـاء
مقبوليت کاالهاي صادراتي.
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 )5معاونت پشتيباني و توسعه مديريت

 نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه شماره /51371ت 88968هـ مور 34/6/25کارآفريني .
 تهيه و تشکيل پرونده مقدماتي داوطلبان ورود به سازمان
 بررسي و رسيدگي به صحت و سقم مستندات موجود در پرونده داوطلبان و حفاظت ونگهـداري
اطالعات جمع آوري شده به صورت محرمانه
 مصاحبه کتبي داوطلبان ورود به سازمان
 برقراري ارتباط با سازمانها  ،ادارات و ارگانهاي مختلف در رابطه با سوابق داوطلـب اشـتغال در
سازمان
 ارسال پرونده داوطلبان به هسته گزينش ذيصال جهت سير مراحل گزينش و صدور نظريه در
مورد پذيرش يا عدم پذيرش داوطلب ورود به سازمان تا مرحله نهايي

 -5-6گروه حقوقي و قراردادها
 انجام امور حقوقي سازمان
 ارائه خدمات مشاوره و کارشناسي حقوقي به ساير واحد هـاي سـازمان در راسـتاي اهـداف و
برنامه هاي مصوب
 نظارت بر امور قراردادهاي سازمان
 پشتيباني حقوقي و قضايي از کارکنان سازمان در قبال وظـايف اداري و سـازماني در مراجـع و
محاکم قانوني
 شرکت در محاکم ومراجع قضايي که سازمان مدعي يا طرف دعوي است .
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 -5-2دفتر نوسازي و تحول اداري
 مطالعه و طراحي  IT Master Planسازمان با همکاري و استفاده از نظـر سـاير واحـدها و
نظارت بر پياده سازي و حسن اجراي آن در جهت بهبود و اعمال تغييرات محيطي در سيستم
 انجام مطالعات پايه کاربردي جهت فراهم آوردن زمينه هاي توسعه فن آوري اطالعات
 مطالعه جهت فراگير کردن فن آوري اطالعـات ومـديريت متناسـب بـا مختصـات و مقتضـيات
محيطي و بسترسازي براي خودکار سازي و شبکه اي کردن فعاليتهاي سازمان با هدف افزايش
کارايي و اثربخشي فعاليتهاي سازمان
 تنظيم خط مشي هاي الزم در زمينه هاي سخت افزار،نرم افزار ،داده و شـبکه هـاي رايانـه اي
جهت ايجاد نظامهاي مطلوب فن آوري اطالعات بمنظور پويايي سازمان

 مطالعه جهت فراهم آوردن زمينه ايجاد و توسعه دولت الکترونيکي و خدمات عمومي الکترونيکي
 نظارت بر کليه سرويسهاي اينترنتي و ارتباطي و ارائه سرويسهاي پست الکترونيک سازمان
 نظارت بر کليه امور رايانه و کامپيوتر سازمان

 نظارت بر طراحي  ،برنامه نويسي  ،تهيه نرم افزار هاي رايانه اي و بانکهاي اطالعات سازمان
 نظارت بر طراحي و ايجاد سيستمهاي اطالعـات مـديريت  ،اتوماسـيون اداري  ،سيسـتم هـاي
 Paper Lessدر واحدهاي مختلف سازمان

 طراحي و راه اندازي  ،نگهداري و توسعه شبکه هاي ارتباطي WAN , LAN
 نظارت بر نگهداري و پشتيباني از کليه نرم افزارها و سخت افزارها در سازمان
 بررسي و انجام مطالعات الزم به منظور اصال ساختار سازماني دستگاه در تطبيق با برنامه هاي
کالن و ملي  ،سياستها  ،ضوابط و مقررات مربوط
 مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه به منظور توزيع صحيح وظايف ميان واحدها و
جلوگيري از تکرار و تداخل وظايف و تعيين تعداد و عناوين پستهاي سازماني مورد نياز و حذف
موانع و نارسايي هاي تشکيالتي و ساختار سازماني .
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 بررسي و انجام مطالعات مستمر درخصوص نارسـايي هـا و مشـکالت مربـوط بـه سيسـتمها،
فرايندها و روش هاي اختصاصي مشترک و عمومي و ارائه راهنمايي و مشاوره و برنامـه ريـزي
براي اصال و بهسازي آنها با همکاري واحدهاي ذيربط
 سنجش سطح انگيزش کارکنان و برنامه ريزي الزم براي ارتقاي آن
 شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني  ،منابع فيزيکي  ،منابع مالي و  ...در سازمان
 ارائــه کمــک هــاي فکــري و تخصصــي الزم بــه ســازمان در زمينــه درک و اجــراي مــوثر
خط مشي ها و سياست هاي دولت درخصوص افزايش سطح بهره وري و توسعه کارآفريني
 نظارت بر پيگيري اجراي مصوبات و برنامه هاي تحول اداري .
 جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي واحدهاي مختلف .
 تهيه و تنظيم بودجه ساالنه براساس مقررات و دستورالعملهاي سازمان جهت ارائه به مقامات و
انجام اقدامات الزم جهت تصويب و مبادله موافقتنامه .
 نظارت بر تخصيص بودجه مصوب به واحدها و در صورت لزوم تهيه و تنظيم و اصالحيه بودجـه
جهت تائيد مراجع ذي ربط
 طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي تعيين شده
 نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان

 انجام اقدامات الزم جهت تهيه شناسنامه آموزشي براي کارکنان سازمان
 انجام بررسي هاي الزم در زمينه معيارها ،شاخصها و روشهاي ارزشيابي کارکنان سازمان
 انجام اقدامات الزم در زمينه تکريم ارباب رجوع و فراهم آوردن کليه مقدمات و ملزومات مـورد
نيازدر جهت افزايش رضايت ارباب رجوع سازمان .
 اخذ اطالعات و مستندات از واحد هاي مختلف سازمان جهت تهيه آمار و اطالعات
 تهيه گزارش و آمار عملکرد واحد هاي مختلف سازمان
 نظارت و پايش طر ها و پروژه هاي سازمان
 انجام ساير وظـايف مـذکور در بخشـنامه شـماره  6316/79127مـور  32/4/81سـازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور
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 -5-8اداره کل امور مالي
 افتتا حساب هاي بانکي مورد نياز و مراقبت در پرداختها از طريق حسـاب هـاي فـوق در حـد
اعتبارات موجود با رعايت سقف پرداختها در حد بودجه مصوب
 پيگيري دريافت وجوه اعتبارات جاري سازمان براي پرداخت جوايز صادراتي حسب موافقتنامـه
بودجه از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و کوشش در جهت جذب اعتبارات ابالغـي در
چارچوب مفاد موافقتنامه تنظيمي با هماهنگي دفتر نوسازي و تحول اداري
 تهيه و صدور درخواست و صول وجوه مربوط به کليه هزينه ها اعم از مستمر و غير مستمر
 تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي کارکنان ،بازنشستگان و موظفين
 انجام پرداختها و پيش پرداختهاي مربوط به کليه هزينه هـاي اداري و پرسـنلي پـس از تـامين
اعتبار
 وصول و انتقال کليه درآمدها و سپرده ها به حساب هاي مربوط
 تنظيم دفتر ها و تسويه حسابهاي مربوط به ديون و تعهدات سازمان .
 تهيه و تامين ارز مورد نياز جهت هزينه هاي ارزي سازمان وفق مقررات
 تخصيص تنخواه گردان به واحدهاي تابعه برابر مقررات مالي
 تهيه و تنظيم و نگهداري دفترهاي مورد نياز حساب هاي مختلف سازمان حسب قوانين مربوط
 ثبت ارقام دريافتي و پرداختي هاي روزانه در دفترهاي مربوطه .
 ثبت اموال و داراييهاي سازمان در دفاتر اموال و نگهداري صورت ريز آنها
 استخراج گزارش هاي عملکرد مالي سازمان .
 رسيدگي و اظهار نظر در کليه مسائل مالي و حسابرسي سازمان
 رسيدگي نسبت به کليه اسناد مالي و انطباق آنها با مقررات و دستورات صادره
 رسيدگي به اسناد مخارج اداري و حقوق و مزايا از نظر وجود مدارک الزم
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 -5-4اداره کل امور اداري
 تهيه و صـدور احکـام و نامـه هـاي اداري مربـوط بـه اسـتخدام  ،انتصـاب ،ترفيـع  ،مزايـا و
فوق العاده ها  ،انتقال  ،تعليق  ،مرخصي  ،بازنشستگي و امور مرخصي کارکنان .
 جمع آوري و طبقه بندي و تنظيم آمار و اطالعات پرسنلي و بهنگام نمودن آن
 نظارت بر اجراي قوانين اداري و استخدامي و کار و امور اجتماعي در مورد کليه کارکنان رسمي ،
پيماني و تامين اجتماعي وفق مقررات
 رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان در خصوص موارد ارجاع شده از طرف مقامات ذيصال
 ضبط و ثبت کليه سوابق پرسنلي و درج آن در پرونده هاي مستخدمين به منظور دسترسي به آن
در هر زمان
 همکاري در برنامه ريزي و پيش بيني تامين نيروي انساني مورد نياز و اخـذ مجـوز اسـتخدام از
مراجع ذيصال در چارچوب قانون برنامه
 خريد مايحتاج و ملزومات طبق مقررات قانوني و آئين نامه مالي معامالتي سازمان و تحويـل بـه
انبار
 حفظ و نگهداري اموال و دارائيها اعم از منقول و غير منقول )
 تحويل و تحول کاالها و اموال سازماني و غيره در مقابل حواله انبار و قبو

رسيد

 کنترل موجودي انبارها به منظور حصول اطمينان از صحت عمليات انجام شده و انطباق موجودي
اموال با دفاتر حساب اموال
 نگهداري و حفظ و حراست از ساختمان  ،تجهيزات  ،وسايل سازمان و انجام اقدامات احتيـاطي
اوليه مناسب در زمان بروز حوادث و آماده نگهداشتن کپسولهاي آتش نشاني
 نظارت مناسب و دقيق در انجام کارهاي ساختماني و پيمانکاران خدمات نظـافتي و بهداشـتي و
رستوران
 تنظيم برنامه سرويس اياب و ذهاب کارکنان و نظارت بر پيمانکاران مربوطه
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 انجام امور مربوط به تعمير ،نصب و راه انـدازي تاسيسـات و سـاختمانهاي اداري در چـارچوب
ضوابط ابالغي از سوي مقام مافوق
 دريافت  ،ثبت و توزيع مکاتبات وارده در سيستم دبيرخانه و ارسال نامه ها و ابـالغ مصـوبات و
بخشنامه ها و دستورات به واحدهاي مختلف سازمان .
 انجام امور مربوط به نگهداري سوابق مکاتبات و بايگاني اسناد
 انجام کليه امور مربوط به ارسال مراسالت و نامه رساني
 بررسي نيازمنديهاي رفاهي کارکنان سازمان و تهيه و تدوين طرحهاي رفاهي مربوطه
 تأمين نيازمنديهاي رفاهي کارکنان در بخش هاي بيمه  ،تسهيالت  ،امور فرهنگي و حمايـت از
تعاوني هاي کارکنان  ،کمک هاي نقدي و غيرنقدي .
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