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فصل اول :هدف و وظايف اساسی
الف – هدف:
 -توسعه تجاارت خاار ي  ،بازارياابي  ،تبلياغ و گساتر

بازارهاای هااني کااال و خادمات صاادراتي کشاور

فاراهم آوردن مو بااات توسااعه بنگاههاای تجاااری و افازايش توانمناادی آنهااا بااه منتااور توسااعه صااادرات
غير نفتي و بهبود تاراز بازرگااني  ،اطاال رسااني تجااری و انجاا اقادامات الز باه منتاور روان ساازی و
حذف تشاريفات زاياد تجااری و همچناين تهياه و تنتايم قاوانين و مقاررات مناساب بارای فعاليات هاای
تجاااری و توسااعه همکاااری ه اای دو انبااه  ،دنااد انبااه و من قااه ای بااا س ااير کشااور هااا و ني از اراي اه
تسااهيالت و کم اک باارای توسااعه صااادرات و ارتق اای کيفاي کاالهااا و خاادمات ب اا مزي ات ه اای نساابي و
رقابتي کشور .
ب -وظايف اساسی:
 م العاااه و بررسا اي بازارها اای هااااني و تجزيا اه و تحليا ال فعاليا ات آنهاااا باااه منتاااور اساااتفاده دربرنامه ريزی های تجارت خار ي.
 م العه و بررسي کاالها و خدمات قابل صدور و توانمنديهای صادراتي کشور اطال رساني به صادرکنندگان و واردکنندگان کاال و خدمات ارايه خدمات مشاوره ای  ،بازاريابي و آموزشي به صادرکنندگان و واردکنندگان کمااک و مساااعدت بااه شاارکتها و تشااکلهای تجاااری در زمينااه هاای بيمااه ،حماال و نقاال  ،امااور بااانکي،امااور گمرکااي ،ضاامانت صااادرات و روشااهای نااوين تجاااری از طريااق طاارم موضااو بااا نهادهااا و
سازمانهای ذيربط و پيگيری آنها
 برگاازاری ساامينارها و کارگاااه ه اای آموزش اي در خصااوم موضااوعات ماارتبط بااا امرتجااارت در داخاال وخارج از کشور
 ارايااه آموزشااهای کاااربردی بااه منتااور باااالبردن مهااارت و افاازايش توانمنااديهای بازرگانااان کشااور درعرصه تجارت هاني
 توليد هر گونه نار افازار باه زبانهاای مختلاف باه منتاور معرفاي فرصاتهای تجااری و کاالهاا و خادماتصادراتي به ساير کشورها
 حمايت و هدايت تجار داخلي و خار ي در هت دستيابي به اهداف توسعه تجارت کشور کمک و پشتيباني و تسهيل در امور مرباو باه تباادل داناش فناي و تکنولاو ی باين واحادهای توليادی وصادراتي و بنگاه های اقتصادی مهوری اسالمي ايران با ساير کشورها
 بررساي در مااورد مناقصااات بااازار داخلاي و باين المللاي و سااير کشاورها هاات اعااال بااه صااادرکنندگانخدمات فني و مهندسي کشور و بالعکس
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 -تال

هت تشويق صادرکنندگان و بنگاه های تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خار ي

 شنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روشهای نوين تبليغات،بازاريابي و مبادالت تجاری انجا همکاريهای الز و ارايه مشااوره هاای تخصصاي باه بنگااه هاای صاادراتي کشاور در هات انعقاادقراردادهای بين المللي تجاری
 هماهنگي و انجا همکاريهاای الز باا ساازمانها و نهادهاای مارتبط باا تجاارت خاار ي در داخال و ساايرکشورها
 برگاازاری کميس ايونهای مشااترا اقتصااادی ،بازرگاااني بااا کشااورهای مختل اف و پيگي اری امااور ماارتبط بااااين کميسيونها
 انجا کليه امور ا رايي در خصوم تائيد صدور يا تمديد کارت بازرگاني -انجا اقدا الز به منتور ثبت سفار

ورود کاال و دريافت کارمزد مربو بر طبق مقررات

 تهيه بسته های مناسب حمايتي و تشويقي از صادرات کاال و خدمات برنامه ريزی در هت بين المللي کردن بنگاه های کشور فراهم نماودن زميناه هاای مناساب هات لاب تو اه هاانگردان باه کاالهاا و فارآورده هاای توليادیداخل کشور
 ارايه خادمات مشااوره ای و کماک باه تحقيقاات در خصاوم بساته بنادی کااال و رعايات اساتانداردهایهاني کيفيت هت حضور موثر بنگاه های ايراني در بازارهای هاني
 ارايه خدمات مشاوره ای و کمک باه افازايش اساتانداردهای حمال کااال و کااهش هزيناه هاای حمال باهبازارهای هدف
 نتارت کامل بار رفتاار تجاار هات ايجااد فضاای ساالم رقاابتي و کساب و کاار منصافانه و لاوگيری ازرفتااار سااوا تجاااری و اعمااال محدودکننااده فعاليته اای رقااابتي بااا رعاي ات قااوانين و مقااررات مربااو و از
طريق مرا ع قانوني ذی ربط
 ارايه راهکارهای مناسب باه منتاور حال اخاتالف و داوريهاای باين المللاي در خصاوم موضاوعات قابالپيگيری بين تجار ،بنگاه های اقتصادی داخلي و شرکتهای خار ي
 اعزا هياتهای تجاری و بازاريابي به منتور بررسي زمينه های الز برای انعقاد قراردادهای تجاری انعقاد قراردادهای بازرگاني با ساير کشورها با رعايت قوانين و مقررات مربو . ا رای يادداشاتهای تفااهم ،موافقتناماه هاا ،قراردادهاای تجااری و برگازاری کميسايون مشاترا باا ساايرکشورها با رعايت قوانين و مقررات مربو .
 کمک به ارايه اطالعات مربو به سارمايه گاذاری در بنگااه هاای اقتصاادی اياران باه شارکتهای خاار يو بالعکس
 ايجاد ارتبا بين خريداران خار ي و صادرکنندگان داخلي و اطال رساني به موقع در اين خصوم« »3

 انجااا برنامااه ريازی الز در خصااوم برگاازاری نمايشااگاه هاای باين المللاي و داخلاي در هاات توسااعهصادرات غيرنفتي ،تبادل دانش فناي و ارتقااا کماي و کيفاي محصاوالت داخلاي و صادور مجاوز برگازاری
نمايشااگاه هااای بااين المللااي ،تخصصااي و اختصاصااي در داخاال و ساااير کشااورها و ارايااه خاادمات و
تسهيالت الز در اين زمينه
 دعوت از بازرگاناان و نماينادگان تجااری کشاورها و موسساات تجااری خاار ي هات آشانا نماودن آناانبا فرصتهای بازار ،کاال و خدمات کشور
 توسعه و تقويت اتحاديه ها و تشکلهای تجاری کشور و ساماندهي امور مربو به آنها -تشويق واحدهای توليادی -تجااری و بنگااه هاای اقتصاادی کشاور باه گساتر

فعاليتهاای بارون مارزی

و صادراتي و ارايه هرگونه کمک و خدمات الز به آنها به منتور توسعه صادرات غيرنفتي
 کوشش هت تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاه های اقتصادی کشور بسترسازی به منتور توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي همکاااری بااا سااازمانهای توسااعه تجااارت ديگاار کشااورها ،اتاقه اای بازرگاااني ،صاانايع و معااادن و تعاااونکشور
 ارتبااا  ،همکاااری و تبااادل اطالعااات بااا نمايناادگيهای مهااوری اسااالمي ايااران در خااارج از کشااور ونمايندگيهای خار ي مقيم ايران با رعايت قوانين و مقررات مربو .
 بررساي و انجااا اقاادامات الز بااه منتااور تهياه و تاادوين مقااررات صااادرات و واردات کشااور و اصااالحاتمربو به آن و نتارت بر حسن ا رای آن
 بررسي مشکالت و تنگناههای تجاری کشور و ارايه راهکارهای ا رايي به منتور رفع آن ايجاااد نمايناادگيهای سااازمان توسااعه تجااارت در ساااير کشااورها و اعاازا وابسااته هااای بازرگاااني بااهکشاورهای هادف و نتاارت بار فعاليتهاای نماينادگيها و رايزنهاای بازرگااني باا رعايات قاوانين و مقااررات
مربو .
 -برپايي غرفه اطال رساني در نمايشگاه های داخلي و خار ي
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فصل دوم :شرح وظايف واحدهاي سازمانی
( -)1رياست کل

 توسعه و تساهي ل تجاارت خاار ي ،افازايش توانمنادی صاادرات غيار نفتاي ،تنتايم سياسات تجاارت خاار يکشور  ،توسعه همکاری های تجااری و بازرگااني باا سااير کشاورها  ،تنتايم سياسات هاای ساازمان و نتاارت
بر ريان امور و فعاليت ها
 -قائم مقام اموراجرايی

 ايجاد هماهنگي بين واحدهای تخصصي سازمان ،نهادينه ساختن سياست ها و دستورهای رييس کل در سازمان،نتارت بر حسن ريان امور در راستای اهداف و راهبردهای سازمان ،نيابت رهبری امور ا رايي سازمان باه هنگاا
ماموريت های خار ي و داخلي رييس کل
 -)1(-1حراست

-

بررسي و استقرار رو

های مورد نياز هت نتارت و حفاظت از پرسنل ،تاسيسات ،اسناد ،مدارا و اطالعات

محرمانه سازمان
-

انجا اقدامات الز در حي ه وظايف مربوطه در زمينه پيشگيری از وقو و پيگيری اقادامات و فعاليات هاای
مغاير با منافع سازمان

-

اعمال نتارت های الز به منتور کنترل رفت و آمد ارباب ر و به واحدهای سازمان

-

نتارت بر نحوه ورود ،صدور ،نقل و انتقال اسناد و مدارا محرمانه مرباو باه ساازمان باه منتاور حصاول
اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوطه

-

اعمال کنترل و نتارت بر ساختمان ها و تاسيسات سازمان و کارکنان آن از هت حراساتي و تهياه گازار
الز

 بررسي و تحقيق در زمينه امور محوله از سوی رياست سازمان و تهيه و تنتيم گزار-

نتارت بر ورود و خروج کارکنان ،کاالها و اموال سازمان

-

انجا ساير فعاليت های مربو حسب مورد

الز

 -)1( -2دفتر حوزه رياست ،بازرسی و مديريت عملکرد

 حضور در لسات  ،شوراها و کارگروهها تهيه گزار  ،آمار ،تجزيه ،تحليل و ارزيابي عملکرد سازمان و ارائه به مسوولين ذی ربط پاسخگويي به مرا ع و مقامات مسوول در زمينه ارزيابي عملکرد و طرم های سازمان دريافت شکايات مرتبط با واحدها و کارکنان سازمان و بررسي موضاوعي و پيگياری ماوارد تاا حصاولنتيجه و پاسخگويي به شاکي .
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 برنامه ريزی و مديريت انجا بازرسي های ادواری و موردی حسب نياز سازمان ياا دساتور رياسات کالسازمان
 توسعه ارتباطات مردمي و انجا اقدامات الز در زمينه تکريم اربااب ر او و فاراهم آوردن کلياه مقادمات وملزومات مورد نيازدر هت افزايش رضايت ارباب ر و سازمان
 برنامهريزی و مديريت کليه امور لسات و رويدادهای داخلي و خار ي رييس کل سازمان ساماندهي امور دفتری حوزه رياست کل سازمان هماهنگي و مديريت امور مشاورين رياست کل سازمان برقراری تماس ها و مکاتبات الز با ساير وزارتخانه ها ،ارگانها و دستگاه های ا رايي کشور يا مرا اع وافراد خار ي
 توسعه ارتباطات رسانه ای پيگيری و ا رای دستورات رياست کل سازمان و ابالغ آنها به مرا ع ذيربط همکاری و مشارکت در تهيه ،تنتيم و تدوين گزارشهای مورد نياز رييس کل سازمان پيگيری مصوبات ،دستورات و ساير موارد ار اعي رياست کل سازمان از مديران و مسوولين مربوطه اخذ اطالعات و مستندات از واحد های مختلف سازمان هت تهيه آمار و اطالعات نتارت و پايش طرم ها و پرو ه های سازمان پيگيری برگزاری و گردآوری صورتجلسات مصوبات کميته های توسعه صادرات استاني هماهنگي امور رايزنان بازرگاني انجا کليه امور مربو به دبيرخانه شوراهای عالي ،کشوری و کميتههای توسعه صادرات استاني انجا کارشناسي و نتارت کامل برطرم ها و پرو ه های استاني باه منتاور اطميناان از حسان ا ارا و رعاياتضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل ا رايي ساليانه طرحهای استاني
 هماهنگي امور مراکز تجاری و نمايندگيهای خارج کشور -)1( -3دفتر برنامه ريزي ،آمار و پژوهش هاي تجاري

 طراحي و تدوين برنامه سند ملي توسعه صادرات کشور برای يکپارده سازی و تلفيق برنامه های بخشي طراحي و پياده سازی نتا پويای برنامه ريزی و مديريت استراتژيک تجاری در حدود قوانين و مقررات همکاری در مع بندی و يکپارده سازی کليه برنامه های کالن ملي و فرابخشي و بخشي در تجارت خار ي درحدود قوانين و مقررات مربوطه
 سياست گذاری پژوهش های سازمان در راستای ماموريت های اصلي و برنامه های ساالنه سازمان اعال سياست های پژوهشي  /اولويت ها به دفاتر  /دستگاههای ا رايي  /دانشگاهها انجا وظايف دبيرخانه ای کميته پژوهش سازمان« »6

 مشارکت در شنواره ها و رويدادهای مرتبط با پژوهش  /اقتصاد و تجارت هماهنگي هت مشارکت سازمان در رويدادهای علمي و تحقيقاتي  /کاربردی در داخل و خارج از کشور طراحي و تدوين معيارهای ارزيابي عملکرد تجارت خار ي طراحي نتا ارزيابي عملکرد تجارت خار ي کشور  ،استان و شهرستان و تدوين معيارها و ضوابط مربوطه هتارزيابي  ،سنجش عملکرد تجارت خار ي و اعال آن به مبادی ذيربط
 پايش برنامه های راهبردی توسعه تجارت در حدود قوانين و مقررات بررسي و شناسايي نيازهای آماری بخش تجارت خار ي کشور دريافت و ساماندهي آمار و اطالعات صادرات و واردات کشور بصورت ماهانه  ،فصلي و ساالنه از منابع اطالعاتيموثق و تهيه گزار

و نمايه های آماری در راستای نيازها و اهداف سازمان

 طراحي ارايه داردوب ها و الگوهای برنامه ريزی راهبردی و عملياتي استان و شهرستان تحليل آمار تجارت خار ي استانها ( صادرات و واردات کاال ) تلفيق گزارشات و برنامه های راهبردی و عملياتي استانها تهيه نمايه های استاني -تدوين بر

استاني اهداف کمي صادرات

 -)1( -4دفتر توسعه خدمات بازرگانی

 ارايه نترات تخصصي و کمکهای فني الز در زمينهی خدمات بازرگاني به تجار و بازرگانان. تشکيل لسات تخصصي مشورتي با توليدکنندگان و صادرکنندگان و کسب اطال از مشکالت آنان به منتورشناسايي تنگناها و انعکاس مشکالت به مرا ع ذيربط و پي گيری رفع آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.
 بررسي و م العهی قوانين و مقررات خدمات بازرگاني کشاورها باه منتاور آشانايي باا ضاوابط آنهاا و دفاا ازصادرکنندگان و تجار داخلي در مواقع بروز اختالفات تجاری و حذف مقررات دست و پاگير و ارائه پيشانهادهای
اصالحي .
 -تشويق واحدهای توليدی ،تجاری و بنگاههای اقتصادی کشور هت گستر

فعاليتهای برونمرزی صاادراتي

و ارايه کمک و خدمات الز در حدود اختيارات سازمان به آنها به منتور توسعه صادرات غيرنفتي.
 بهره گيری از نترات مشورتي بخش خصوصي به منتور ارائه پيشنهادات تخصصي در راساتای برناماه ريازی وا رای استراتژیهای توسعه تجارت به مرا ع ذی ربط .
 کمک در ايجاد تسهيالت مناسب به منتور کمکردن هزينههای حمل و نقل هت پايينآوردن قيمت تما شدهکاالاز طريق مرا ع ذی ربط .
 همکاری در تهيه نر افزارهای کاربردی به زبانهای مختلف هت معرفي فرصتهای تجاری در کشوربا واحادذيربط
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 برگزاری کميسيونهای رسيدگي به اختالفات گمرکي در زمينهی استرداد حقوق گمرکي و سود بازرگاني . بررسي و م العه قوانين و مقررات مربو به امور گمرکي و ساير مقررات مربو به ورود و خروج کاال و اراياهیپيشنهادهای اصالحي.
 کمک در هت ايجاد فضای سالم رقابتي در صادرات منصفانه و پيشگيری از رفتار سوا تجاری و اعمال محدودکنندهی فعاليتهای رقابتي در بازارهای هدف طبق مقررات مربو .
 انجا اقدامات الز در حدود اختيارات سازمان به منتور افازايش رقابات پاذيری در باازار داخلاي باا هميااری وهمکاری توليدکنندگان و تجار داخلي در بازارهای بينالمللي.
 ارايهی نترات تخصصي و کمکهای فني الز در زميناهی اساتاندارد کاالهاای صاادراتي باه تجاار و صاادرکنندگان براساس قوانين مربوطه و با همکاری موسسه استاندارد .
 کمک و راهنمايي به توليدکنندگان در دستيابي دانش فني هات ان بااق محصاوالت توليادی و صاادراتي باااستانداردها و نيازهای هاني.
 استفاده از اهر های قانوني به منتور رفع مشکالت تجار و بنگاههای اقتصاادی در هنگاا باروز اختالفاات درمراحل صدور کاال.
 ارايهی طريق مناسب به منتور حل اختالفات و داوریهای بينالمللي درخصوم موضوعات قابل پيگيری باينتجار ،بنگاههای اقتصادی داخلي و شرکتهای خار ي.
 کمک و مساعدت به شرکتها و تشکلهای تجاری در زمينههای بيمه ،امور بانکي ،ماليات ،ضمانت صادرات باهمکاری صندوق ضمانت و نتا بانکي.
 فراهمکردن تسهيالت برای حمايت وتقويت بنگاههای توانمند و بزرگ صادراتي غيردولتي. ارائه کمک و خدمات الز و ا رای آيين نامه های وايز و تشويق های قانوني برای واحدهای توليدی  ،تجاری ،خدماتي بنگاههای اقتصادی کشور به منتور گستر

فعاليتهای برون مرزی و صادراتي آنها و پيشنهاد بساته

های حمايتي و ارائه کمک های مشاوره ای به منتور توسعه صادرات غير نفتي .
 هدفمند کردن يارانه ها و وايز صادراتي در هت تقويت بنيه رقابتي محصوالت صادراتي. کمک به تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاههای اقتصادی کشور . -کمک و مساعدت به واحدهای توليدی -صادراتي و بنگاههای تجاری در زمينه استرداد ماليات بر ارز

افزوده

با همکاری سازمان امور مالياتي کشور .
 همکاری در هت امکان سنجي برقراری خ و منتم هوايي ،دريايي ،زميني ،ريلي با هدف تسهيل و گسترصادرات غير نفتي کشور با مرا ع ذيربط و حمايت از بخش خصوصي در اين خصوم.
 بررسي و رصد مرزهای رسمي کشور با هدف کمک به مرتفع کردن مشکالت صادرکنندگان با همکاری گمرامهوری اسالمي ايران و ساير مرا ع ذيربط.
 انجا فعاليتهای پژوهشي در حوزه های بانک ،بيمه ،حمل و نقل صادراتي ،گمرا و استاندارد صادراتي با هدفارائه راهکارهای الز در هت توسعه صادرات و تقويت بنگاههای تجاری
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 -)1( -5دفتر خدمات اطالعات تجاري

 برنامااه رياازی و برگاازاری دوره هااای آموزشااي و همااايش هااای تخصصااي کاااربردی صااادرات و تجااارتبااين الملاال بااه منتااور ارتقاااا دانااش و س ا ت مهااارت بازرگانااان در عرصااه تجااارت خااار ي بااا همکاااری
دانشگاه ها و موسسات آموزشي ا پژوهشي و سازمان های تخصصاي باين المللاي باا بهاره گياری از آخارين
دستاوردهای علمي
 -تهيه و تدوين منابع آموزشي در زمينه های مختلف آموز

تجااری هات اساتفاده در دوره هاا و سامينارهای

آموزشي
 کمک به تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاه های کشور از طريق مشاارکت در برگازاری دوره ،سامينار ،کارگااهآموزشي و رويدادهای داخلي و بين المللي در حوزه صادرات
 گردآوری و توزيع اطالعات اقتصادی و بازرگاني ج.ا.ايران و فرصت های تجاری و سرمايهگذاری ساير کشاورهاهت ارائه خدمات اطالعاتي و مشاوره ای به صاادرکنندگان ،بازرگاناان ،بنگااه هاا و تشاکل هاای توليادی و
صادراتي در داخلي و نيز متقاضيان اطالعات تجاری در خارج از کشور
-

همکاری و مشارکت در تهيه مجموعه ها و بسته های اطالعاات تجااری باه منتاور معرفاي توانمنادی هاای
توليدی-صادراتي ،خدمات و فرصت های تجاری و سرمايه گذاری ايران

 همکاری و تبادل اطالعات بازرگاني با مراکز اطال رساني سازمانها و موسساات باينالمللاي در حاوزه تجاارتخار ي بويژه سازمان های توسعه تجارت در کشورهای منتخب ،شعب و نمايندگي های مهوری اسالمي ايران
و رايزنان بازرگاني در خارج از کشور
 ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه صادرات به بنگاه ها و تشکل های توليدی – صادراتي با مشارکت و همکاریمديريت های تخصصي سازمان توسعه تجارت ايران ،صادرکنندگان نمونه و توانمند کشور و اتحاديه ها و تشکل
های صادراتي
 -انجا م العات ت بيقي در زمينه رو

های تو انمناد ساازی بنگااه هاا و تشاکل هاای توليادی-صاادراتي در

کشورهای منتخب با همکاری دفاتر و مديريت های تخصصي سازمان
 نگهداری ،بروزآوری و توسعه پايگاه اينترنتي سازمان توسعه تجارت ايران  www.tpo.irدر شابکه هاانياينترنت بمنتور ارائه خدمات اطال رساني تجاری بهنگا به متقاضيان اطالعاات تجاارت خاار ي در داخال و
خارج از کشور
 ايجاد و توسعه پورتال های تخصصي و بانک های اطالعاتي در حوزه صادرات کاال-خدمات با همکااری دفااترتخصصي ،تشکل ها و اتحاديه های توليدی-صادراتي و ساير سازمان های فعال در حوزه تجارت خار ي
 تهيه دايرکتوری ها ،راهنماه ايي تجاری و بسته های اطالعاتي در قالاب لاوم فشارده (ماالتي ماديا) ،کتااب ونشريات ،کاتالوگ ،بروشور و کليپ های تبليغاتي به منتاور معرفاي توانمنادی هاا و پتانسايل هاای صاادراتي
ج.ا.ايران در حوزه کاال-خدمات و فرصت های تجاری و سرمايه گذاری در کشور
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 همکاااری و مشااارکت در زمينااه تبااادل اطالعااات بازرگاااني بااا کليااه مراکااز اطااال رساااني تجاااری،موسسات بينالمللي و سازمان های توسعه تجارت در کشورهای منتخب ،نمايندگي های ج.ا.ايران و نيز رايزناان
بازرگاني در خارج از کشور
 بکارگيری فناوری های نوين اطالعاتي -ارتباطي بمنتور توسعه سيستم های اطال رسااني در حاوزه تجاارتخار ي با هدف ارائه خدمات اطال رساني دقيق ،سريع و شفاف و نيز دسترسي بهنگا به اطالعات بازرگاني در
شبکههای هاني
 اطال رساني رويدادهای داخلي و خار ي در حوزه صادرات غير نفتي و تجارت باين الملال باه منتاور فاراهمنمودن زمينه حضور صادرکنندگان ،بازرگانان ،بنگاه ها و اعضای تشکل های توليدی  -صادراتي داخل کشور در
مناسبت های ملي و بين المللي ذيربط ،نمايشگاه های تخصصاي و هيتات هاای تجااری ،بازرياابي و سارمايه
گذاری
 آشنا نمودن بنگاه ها و تشکل های توانمند توليدی – صادراتي هت حضور در پايگااه هاای معتبار اطالعااتيآ نالين در راستای توسعه تبليغات تجاری و معرفي توانمندی ها و ظرفيت های صادراتي ج.ا.ايران در بازارهاای
هدف
 مشارکت و همکاری در برپايي غرفه های اطال رساني تجاری در رويدادها و نمايشگاه های داخلي و خار ي باهدف معرفي توانمندی های صادراتي کشور در حوزه صادرات کاال و خدمات
 ارتبا با مجامع و سازمان های تخصصي در حوزه تجارت بين الملل به منتور فاراهم نماودن امکاان اساتفادهتجار و صادرکنندگان کشور از خدمات اطالعاتي و مشاوره ای
 برگزاری و مشارکت در برپايي همايش ها و سمينارهای تخصصي در حوزه صادرات غير نفتاي و تجاارت بايناللمل در راستای تعميق فرهنگ صادراتي ،افزايش قدرت اطالعات و دانايي صادرکنندگان ،اعضای تشکل های
صادراتي و تجاری ،بازرگانان و عالقمندان در ساير کشورها
 همکاری و مشارکت در هدايت و توسعه تبليغات تجاری محصوالت ايراني در بازارهای هدف بهره گيری از خدمات و تجارب رايزنان بازرگاني ،سازمان ها و نهادهای داخلي و بين المللاي در حاوزه مشااورهصادرات
-

شناسايي و تهيه منابع اطالعاتي هااني (اقتصاادی و بازرگااني) بمنتاور معرفاي و دسترساي صاادرکنندگان،
بازرگانان ،بنگاه ها و تشکل های توليدی و صادراتي در داخل کشور

 مشارکت و همکاری در ايجاد بسترهای نوين ارتباطي هت ارائه خدمات مشاوره ای به بنگاه ها و تشکل هاایتوليدی – صادراتي از طريق راه اندازی مرکز تماس (  )Call Centerو سرويس هاای مشااوره آناليان باا
همکاری مديريت ها و دفاتر تخصصي سازمان
 بهره گيری از تجارب شرکت ها و بنگاه های نمونه و موفق صادراتي داخلي و بين المللي بمنتور ارائه مشااورهبه بنگاه های ايراني کودک و متوسط در حوزه صادرات و تجارت بين الملل
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 تعاماال بااا نهادهااا ،ارگانهااا ،سااازمان هااا ،تشااکل هااا ی ماارتبط بااا توسااعه تجااارت بااه منتااور ايجااادفرصت های تجاری برای بنگاههای اقتصادی
 فراهم آوردن زمينه های مناسب هت تس هيل ارتباطات بنگاههاای اقتصاادی باه منتاور دساتيابي باه آماار واطالعات مورد نياز در زمينه فعاليت آنها
 شناسايي و طبقه بندی و تهيه شناسنامه کنسرسيو ها ،خوشه ها  ،شرکت های مديريت صادرات هت تعامالبهتر با آنها
 فااراهم کااردن امکانااات الز باارای بنگاههااای کودااک و متوسااط هاات پيوسااتن بااه شاابکه هااایخوشه ای و زنجيره ای و توسعه و تقويت آن ها در محدوده اختيارات سازمان و قوانين مربو .
 کمک به تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاههای اقتصادی کشور -برنامه ريزی و برگزاری دوره های آموز

مهارت های بازرگاني و مديريت توسعه صادرات در س ت استان ها

در راستای تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاه های فعال صادراتي در سراسر کشور
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( - )2معاونت توسعه بازارهاي صادراتی
 -)2( -1دفتر آسيا و اقيانوسيه
 -)2( -2دفتر عربی و آفريقايی
 -)2( -3دفتر اروپا و آمريکا

 م العه و بررسي وضعيت بازار ،آمار ،اطالعات ،قوانين و ضوابط بازرگاني و اوضا اقتصادی ،سياسي و غرافياييمربو به کشورهای هدف به منتور افزايش صادرات غير نفتي و آشنايي با سازمانها و مقررات تجاری و انتخاب
روشهای مناسب در زمينه بازرگاني با کشورهای مورد نتر و تهيه گزارشهای الز .
 هماهنگي در تنتيم روابط بازرگاني خار ي با وزارتخانه های ذيربط در داردوب سياستهای دولت مهوریاسالمي ايران.
 هماهنگي روابط خار ي حوزه صنعت ،معدن و تجارت کشور از طريق وزارت امور خار ه با ديگر کشورهایحوزه.
 -بررسي مستمر تراز بازرگاني و ارائه گزار

های تحليلي به منتور ايجاد هماهنگي های ضروری و ممکن و

فراهم آوردن شرايط توسعه صادرات غيرنفتي به کشورهای هدف در هت بهبود تراز بازرگاني.
 -بررسي و ارائه پيشنهاد برای فراهم آوردن امکانات همکاريهای من قه ای و گستر

آنها با تو ه به مصالت

ملي.
 فراهم نمودن مقدمات برپايي ا الس کميسيونها ،کميته ها و کارگروه ها مشترا ،تشکيل و شرکت در لساتمربوطه با هماهنگي ساير وزارتخانه ها و سازمانهای ذيربط .
 پيگيری و نتارت و انجا اقدامات الز در هت ا رای توافقات بعمل آمده و تصميمات متخذه در کميسيونهایمشترا و مندرج در يادداشتهای تفاهم ،موافقتنامه ها و قراردادهای بازرگاني با کشورهای مربو تا حصول
نتيجه نهايي.
 بررسي و اظهار نتر از ديدگاه اقتصادی و بازرگاني در مورد موافقتنامه هايي که توسط ساير وزارتخانه هایذيربط با کشورهای حوزه فعاليت منعقد مي شود.
 همکاری با کميسيون ذی ربط مجلس شورای اسالمي هت بررسي قراردادها و موافقتنامه های بازرگانيمنعقده با کشورهای حوزه فعاليت.
 مذاکره با سفرا ،کاردارها و رايزنان بازرگاني کشورهای حوزه فعاليت در هت رفع تنگناها  ،مشکالت و يافتن راهحلهای مناسب هت توسعه روابط تجاری فيمابين.
 همکاری با سازمانهای توسعه تجارت ديگر کشورها ،اتاقهای بازرگاني ،تعاون و سازمانها و نهادهای مرتبط باتجارت خار ي در داخل و خارج از کشور به منتور گستر

روابط تجاری.

 کوشش در هت توسعه همکاری های تجاری با کشورهای اسالمي و همسايگان ايران« » 12

 مشارکت در برگزاری همايش های تجاری بين ايران و کشورهای هدف ايجاد ارتبا ميان سازمان توسعه تجارت ايران با سازمانهای توسعه تجارت ساير کشورها. بررسي مجامع و سازمانهای بين المللي و تهيه طرحهای تو يهي به منتور عضويت و يا ارتبا با مجامع ياسازمانهای بين المللي و انجا تشريفات مربو به عضويت
 تعيين کشورهای حائز اولويت برای همکاری تجاری و اقتصادی همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشي ،سمينارها و همايشهای تخصصي سازمان يا سايردستگاههای داخلي و خار ي حوزه مربو و مرتبط
 مشارکت در تدوين برنامه فعاليت رايزنان بازرگاني کشورهای حوزه و تعامل در ا رای برنامه انجا امور مربو به لب مشارکت و سرمايهگذاری خار ي و فعالين اقتصادی و برقرای ارتبا مستقيم بينواردکنندگان ،صادرکنندگان ،اتحاديهها و تشکلهای تجاری خصوصي و دولتي
 ايجاد ارتبا بين خريداران خار ي وصادرکنندگان کاالها ،محصوالت يا خدمات و اطال رساني به موقع در اينخصوم
 مبادله هياتهای تجاری با کشورهای حوزه فعاليت با تو ه به سياستهای بازرگاني کشور و تنتيم گزارشهایمربو .
 شرکت در لسات بازرگاني ،تجاری و اقتصادی ساير دستگاه ها انعکاس اطالعات حوزه مربو به ميزهای کااليي مرتبط و دفتر اطالعات تجاری -تعامل با استان ها هت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با کشورها هدف
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( – )3معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات
 - )3( -1دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزي و صنايع تبديلی
 - )3( -2دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی
 - )3( -3دفتر توسعه صادرات خدمات محصوالت دانش بنيان

 م العه و بررسي کاالها ،محصوالت يا خدمات قابل صدور و شناسايي توانمنديهای صادراتي کشور در حوزهمربو
 بررسي مشکالت و تنگناهای کاالها ،محصوالت يا خدمات و ارائه راهکارهای ا رايي به منتور رفع آن بستر سازی در هت رقابتي کردن فعاليت های توليدی – صادراتي و ايجاد شرايط مناسب برای افزايشصادرات کاالها ،محصوالت يا خدمات
 -برگزاری مستمر ميز کااليي با اولويت ارز

افزوده باالتر و ايجاد هماهنگي فيمابين بخشهای مختلف مرتبط با

توليد و صادرات کاالها ،محصوالت يا خدمات در هت رفع مشکالت صادرات
 -ارائه راهکارهای الز

هت حذف موانع تعرفه ای و غير تعرفه ای کاالها ،محصوالت يا خدمات کشوردر

بازارهای خار ي
 ارائه راهکارهای تشويق صادرکنندگان و ايجاد شرايط رقابتي با رويکرد توسعه صادرات کاالها ،محصوالت ياخدمات
 -ارائه گزار

عملکرد صادرات کاالها ،محصوالت يا خدمات کشور در راستای تحقق اهداف صادرات و بررسي

داليل کاهش يا افزايش صادرات
 تهيه شناسنامه کاالها ،محصوالت يا خدمات صادراتي کشور تحليل وضعيت توليد و بازار کاالها ،محصوالت يا خدمات صادراتي کشور به منتور تهيه و تدوين اطالعات وگزار

های کاالها ،محصوالت يا خدمات

 بررسي و برنامه ريزی هت ترويج کاربرد تجارت الکترونيک و بازاريابي الکترونيکي با همکاری دستگاه هایذی ربط
 ارائه راه کار و پيشنهاد ا رايي به مرا ع ذی ربط هت حمايت و توسعه صادرات در دهاردوب سياست هایکلي تجاری کشور
 تدوين آييننامهها و دستورالعملهای حمايتي و ترويجي در حوزه صادرات بررسي و م العه و تحقيقات ميداني بهمنتور شناخت مزيتهای نسبي صادرات غير نفتي بستر سازی در هت رقابتي کردن فعاليت های توليدی يا خدماتي – صادراتي و ايجاد شرايط مناسب برایافزايش صادرات کاالها ،محصوالت يا خدمات
 تقويت و تعميق ارتبا بين دستگاههای مرتبط هت بهرهمندی از توانمندیهای بخشهای دولتي و خصوصي« » 14

 برگزاری لسات مستمر با مسوولين و نهادهای ذيربط و تشکلهای تخصصي آسيبشناسي صادرات غير نفتي از طريق برگزاری لسات همانديشي ،آموزشي و سمينارها همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشي ،سمينارها و همايشهای تخصصي سازمان يا سايردستگاههای داخلي و خار ي حوزه مربو و مرتبط
 انجا امور مربو به لب مشارکت و سرمايهگذاری خار ي و فعالين اقتصادی و برقرای ارتبا مستقيم بينواردکنندگان ،صادرکنندگان ،اتحاديهها و تشکلهای تجاری خصوصي و دولتي
 ايجاد ارتبا بين خريداران خار ي وصادرکنندگان کاالها ،محصوالت يا خدمات و اطال رساني به موقع در اينخصوم
 مبادله هياتهای تجاری با کشورهای حوزه مرتبط با تو ه به سياستهای بازرگاني کشور و تنتيم گزارشهایمربو .
 شرکت در لسات بازرگاني ،تجاری و اقتصادی ساير دستگاه ها انعکاس اطالعات حوزه مربو به ميزهای کشوری مرتبط و دفتر اطالعات تجاری تعامل با استان ها هت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با کشورها هدف در حوزه کااليي مربو م العه روشها و پيشنهاد شيوه های کاربردی در راستای پاسخگوئي به نيازهای بازار هدف خار ي هت ارتقایس ت و توان طراحي محصوالت و اصالم بسته بندی محصوالت داخلي(.ويژه دفتر هماهنگي صادرات
محصوالت کشاورزی و صنايع تبديلي)
 تهيه دستور العمل و ارائه استانداردهای مورد نياز در طراحي محصوالت و بسته بندی آنها به شرکتهای صادراتيبا رعايت موازين فرهنگي و تمايالت مرد کشورهای هدف ،به منتور ارتقای مقبوليت کاالهای صادراتي(.ويژه
دفتر هماهنگي صادرات محصوالت کشاورزی و صنايع تبديلي)
 برگزاری لسات کارشناسي کميته ماده  19آييننامه ا رايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني ومهندسي(.ويژه دفتر توسعه صادرات خدمات محصوالت دانش بنيان)
 بازديد و نتارت بر حسن ا رای پرو ههای خدمات فني و مهندسي برون مرزی م ابق با وظايف کميته ماده(.19ويژه دفتر توسعه صادرات خدمات محصوالت دانش بنيان)
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( -)4معاونت توسعه مديريت و منابع
 -)4( -1اداره حقوقی و امور قراردادها

 ارائه خدمات مشاوره و کارشناسي حقوقي به ساير واحد های سازمان در راستای اهداف و برنامه های مصوب پشتيباني حقوقي و قضايي از کارکنان سازمان در قبال وظايف اداری و سازماني در مرا ع و محاکم قانوني شرکت در محاکم ومرا ع قضايي که سازمان مدعي يا طرف دعوی است . انجا امور حقوقي سازمان نتارت بر امور قراردادهای سازمان -)4( -2دفتر نوسازي ،تحول و فناوري اطالعات

 م العه و طراحي  IT Master Planسازمان با همکاری و استفاده از نتر ساير واحدها و نتارت بر پيادهسازی و حسن ا رای آن در هت بهبود و اعمال تغييرات محي ي در سيستم
-

م العه هت فراگير کردن فن آوری اطالعات ومديريت متناسب با مختصات و مقتضيات محي ي و بسترسازی
برای خودکار سازی و شبکه ای کردن فعاليتهای سازمان با هدف افزايش کارايي و اثربخشي فعاليتهای سازمان

 تنتيم خط مشي های الز در زمينه های سخت افزار،نر افازار ،داده و شابکه هاای راياناه ای هات ايجاادنتامهای م لوب فن آوری اطالعات بمنتور پويايي سازمان
 نتارت بر طراحي و ايجاد سيستمهای اطالعات مديريت  ،اتوماسيون اداری  ،سيساتم هاای Paper Lessدر واحدهای مختلف سازمان
 انجا م العات پايه کاربردی هت فراهم آوردن زمينه های توسعه فن آوری اطالعات م العه هت فراهم آوردن زمينه ايجاد و توسعه دولت الکترونيکي و خدمات عمومي الکترونيکي نتارت بر کليه سرويسهای اينترنتي و ارتباطي و ارائه سرويسهای پست الکترونيک سازمان نتارت بر طراحي  ،برنامه نويسي  ،تهيه نر افزار های رايانه ای و بانکهای اطالعات سازمان طراحي و راه اندازی  ،نگهداری و توسعه شبکه های ارتباطي WAN , LAN نتارت بر نگهداری و پشتيباني از کليه نر افزارها و سخت افزارها در سازمان بررسي و انجا م العات الز به منتور اصالم ساختار سازماني دستگاه در ت بيق با برنامه های کالن و ملاي ،سياستها  ،ضوابط و مقررات مربو
 م العه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه به منتور توزيع صحيت وظايف ميان واحادها و لاوگيری ازتکرار و تداخل وظايف و تعيين تعداد و عناوين پستهای ساازماني ماورد نيااز و حاذف مواناع و نارساايي هاای
تشکيالتي و ساختار سازماني .
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 -بررسي و انجا م العات مستمر درخصوم نارسايي ها و مشکالت مربو به سيستمها ،فرايندها و رو

هاای

اختصاصي مشترا و عمومي و ارائه راهنمايي و مشاوره و برنامه ريزی برای اصالم و بهسازی آنها با همکااری
واحدهای ذيربط
 -سنجش س ت انگيز

کارکنان و برنامه ريزی الز برای ارتقای آن

 شناخت ميزان بهره وری منابع شامل منابع انساني  ،منابع فيزيکي  ،منابع مالي و  ...در سازمان ارائااا ه کماااک هاااای فکاااری و تخصصاااي الز باااه ساااازمان در زميناااه درا و ا ااارای ماااوثرخط مشي ها و سياست های دولت درخصوم افزايش س ت بهره وری و توسعه کارآفريني
 نتارت بر ا رای مصوبات و برنامه های تحول اداری حوزه فعاليت دفتر و برگزاری لسات کميته مربوطه. -تدوين ،تصويب و ابالغ تمامي رويه ،رو

و فرآيندهای سازمان

 طراحي برنامه های آموزشي مبتني بر نيازهای تعيين شده نتارت بر حسن ا رای دوره های آموزشي ضمن خدمت کارکنان انجا اقدامات الز-

هت تهيه شناسنامه آموزشي برای کارکنان سازمان

مع آوری بود ه های پيشنهادی واحدهای مختلف .

 تهيه و تنت يم بود ه ساالنه براساس مقررات و دستورالعملهای سازمان هت ارائه به مقامات و انجاا اقاداماتالز

هت تصويب و مبادله موافقتنامه .

 نتارت بر تخصيص بود ه مصوب به واحدها و در صورت لزو تهيه و تنتيم و اصاالحيه بود اه هات تائيادمرا ع ذی ربط
 انجا ساير وظايف مذکور در قوانين و بخشنامه حوزه مربو ابالغي توسط سازمانهای باالدستي کشوری -)4( -3اداره کل امور مالی

 -تهيه گزار

و ترازهای حسابداری ،مالي و عملکردی هت ارائه به مساوولين داخال و خاارج ساازمان و نياز

هت بارگذاری در سامانههای مرتبط برابر قانون و مقررات مربو
 تهيه و نگهداری اسناد حسابداری و مالي برابر رويه قانوني انجا امور مربو به تفريغ حسابداری کنترل ماهيت حساب ها ب ور ماهيانه و رفع ماهيت های غيرواقعي هم در تراز معين و هم در تراز تفضيلي. ارتبا تنگاتنگ و هماهنگي الز با اداره کل تمرکز و تلفيق وزارت دارائي و کوشش هات بهباود و اصاالمرو های مورد عمل و نيز اخذ تاييديه حسابها.
 پيگيری حسابهای پيش پرداخت  ،علي الحساب و تنخواه گردان در سال اری و صدور نامه بارای بادهکارانسال اری.
 پيگيری حسابهای سنواتي و صدور نامه برای بدهکاران سنواتي .« » 17

 انجا امور مربو به حسابهای سازمان انجا امور مربو به سپرده سازمان از طريق تعامل با خزانه و مرا ع مربو بررسي مکاتبات درخواست و ه ارائه شده از طرف ذينفعان از نتر ميزان واريزی و ميزان محقق شده از قرارداد تهيه ليست درخواست و ه سپرده پس از دريافت مکاتبه درخواست استرداد مبالغ و تأييد مدير مربوطه و معاونتوسعه مديريت و منابع و دريافت مبلغ مربوطه از خزانه و پرداخت اين مبلغ در و ه درخواست کننده
 تهيه و ارسال پاسخ مکاتبات دريافتي از طرف مرا ع ( حسابرسان ) در خصوم تعيين ميزان بدهي و م الباتشرکت های طرف قرارداد با سازمان
 -تهيه و تکميل گزار

خريد های سازمان و مشخصات کليه فروشندگان مربوطه

 ثبت مشخصات خريد ها و فروشندگان اقال به سازمان در سامانه معامالت وزارت دارايي تهيه و ارايه صورت مجلس تحويل و تحول ذيحسابي موضو ماده  97قانون محاسبات عمومي کشور. برنامه ريزی و نتارت بر حسن انجا عمليات مالي تنخواهداران برنامه ريزی و نتارت بر تهيه و تنتيم دفاتر و بهنگا نگهداری حسابها م ابق آئين نامه های مالي ومحاسباتي
 حصول اطمينان از انجا عمليات مالي ،نگهداری و ت بيق اسناد و مدارا هزينه ها با قوانين و مقررات ودستورالعملها
 انجا کليه امور اسناد تعهد آور از قبيل دک  ،سفته و اوراق بهادار در داردوب مقررات نگهداری مو ودی بانکها و اعال مانده واقعي به مدير امور مالي پس از دريافت تفريغ اعتبارات و حسابداری ومغايرت بانکي حداقل يک بار در ماه و يا هر هنگامي که الز باشد.
 تهيه و تنتيم ليست رفاهيات اعم از کمک هزينه غذا  ،اياب و ذهاب  ،حاق مساکن ،حقاوق و اضاافه کااریکارکنان به تفکيک گروه پرسنلي
 انجا کليه امر کسورات بيمه اعم از بيمه تأمين ا تماعي ،خدمات کشوری ،يا شرکتهای قانوني خصوصي انجا امور مربو به اعتبارات سازمان برابر قوانين و مقررات از طريق تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارايي ونيز اخذ تاييديه از خزانه
 پيادهسازی قوانين بود های ابالغي توسط سازمان برنامه و بود ه ،وزارت امور اقتصاد و دارايي و ساير مرا اعمرتبط قانوني در تمامي رويهها ،اسناد ،حسابها ،نر افزارها ،گزار های مالي
 ت بيق ،رسيدگي و کنترل کليه اسناد پرداختي ،هزينه ،قرارداد ،خريد و م ابقت آنها با قوانين مربو -انجا کليه امور مربو به اموال سازمان برابر قانون و مقررات .
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 -)4( -4اداره کل منابع انسانی و پشتيبانی

 تهيه و صدور احکا و نامه های اداری مربو به استخدا  ،انتصاب ،ترفيع ،مزايا و فوق العاده ها ،انتقال ،تعليق،مرخصي ،بازنشستگي و امور مرخصي کارکنان.
-

مع آوری و طبقه بندی و تنتيم آمار و اطالعات پرسنلي و بهنگا نمودن آن

 نتارت بر ا رای قوانين اداری و استخدامي و کار و امور ا تماعي در مورد کليه کارکنان رسمي ،پيماني وتامين ا تماعي وفق مقررات
 انجا امور مربو به ارزشيابي کارکنان رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان درخصوم موارد ار ا شده از طرف مقامات ذيصالم ضبط و ثبت کليه سوابق پرسنلي و درج آن در پرونده های مستخدمين به منتور دسترسي به آن در هر زمان برنامه ريزی و پيش بيني تامين نيروی انساني موردنياز و اخذ مجوز استخدا از مرا ع ذيصالم در داردوبقانون برنامه
 خريد مايحتاج و ملزومات طبق مقررات قانوني و آئين نامه مالي معامالتي سازمان و تحويل به انبار انجا کليه امور مربو به ماموريت های داخلي و خار ي کارکنان حفظ و نگهداری اموال و داراييها (اعم از منقول و غيرمنقول) تحويل و تحول کاالها و اموال سازماني و غيره در مقابل حواله انبار و قبوض رسيد کنترل مو ودی انبارها به منتور حصول اطمينان از صحت عمليات انجا شده و ان باق مو ودی اموال بادفاتر حساب اموال
 نگهداری و حفظ و حراست از ساختمان ،تجهيزات ،وسايل سازمان و انجا اقدامات احتياطي اوليه مناسب درزمان بروز حوادث و آماده نگهداشتن کپسولهای آتش نشاني
 نتارت مناسب و دقيق در انجا کارهای ساختماني و پيمانکاران مربوطه نتارت مناسب و دقيق در انجا کار پيمانکاران مربو به امور نقليه سازمان انجا امور مربو به تعمير ،نصب و راه اندازی تاسيسات و ساختمانهای اداری در داردوب ضوابط ابالغي ازسوی مقا مافوق
 دريافت ،ثبت و توزيع مکاتبات وارده در سيستم دبيرخانه و ارسال نامه ها و ابالغ مصوبات و بخشنامه ها ودستورالعمل ها به واحدهای مختلف سازمان
 انجا امور مربو به نگهداری سوابق مکاتبات و بايگاني اسناد انجا کليه امور مربو به ارسال مراسالت و نامه رساني بررسي نيازمنديهای رفاهي کارکنان سازمان و تهيه و تدوين طرحهای رفاهي مربوطه تامين نيازمنديهای رفاهي کارکنان در بخش های بيمه ،تسهيالت ،امور فرهنگي و حمايت از تعاوني هایکارکنان ،کمک های نقدی و غيرنقدی
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