اداره امور طزحها و سزمایه گذاری :
 اًجبم ّوبٌّگیْبی السم ثِ هٌظَر هغبلؼِ ػلوی تَسؼِ صٌؼتی ٍ هؼدًی هٌغمِ درچبرچَة عزح آهبیش سزسهیي فزاّن آٍردى هَججبت جلت ٍ جذة سزهبیِ گذاریْبی هزدهی ٍ سزهبیِ ّبی خبرجی در راستبی تَسؼِ صنٌؼتی ٍهؼدًی استبى
 ثزرسیْبی جبهغ در سهیٌِ اعالع رسبًی صحیح ثِ سزهبیِ گذاراى ٍ تؼییي هشیتْبی ًسجی هٌغمِ در راستبی شىلدّی تصوین گیزیْبی هتمبضیبى
 ثزًبهِ ریشی جْت هغبلؼِ رًٍد سزهبیِ گذاریْب در استبى ٍتؼییي ًمبط لَت ٍ ضؼف ثِ هٌظَر تندٍیي سیبسنتْبیجدید هٌغمِ ای در راستبی افشایش سزهبیِ گذاری صٌؼتی ٍ هؼدًی
 اًجبم الداهبت السم ثِ هٌظَر استفبدُ هغلَة اس ظزفیتْبی هزاوش ػلوی داًشگبّی در راستبی اًجبم هغبلؼِ هٌغمنِای تَسؼِ
 حضَر در وویسیًَْب ٍ وویتِ ّبی ثزًبهِ ریشی استبى ثزحست هَرد ٍ ارائِ دیدگبّْب ٍهمنزرات ثشنش صنٌؼت ٍهؼدى وشَر ٍ جلت حوبیت سبیز دستگبّْب در تَسؼِ سزهبیِ گذاریْبی صٌؼتی ٍ هؼدًی
 ّوىبری ثب ستبد سزهبیِ گذاری استبى ثِ هٌظَر ایجبد رغجت در سزهبیِ گذاریْبی جدید تْیِ سیبستْبی اجزایی هشتزن ثب هحیظ سیست استبى ثِ هٌظَر سزهبیِ گذاری جدید ٍ ایجبد تؼبدل در پزاوٌشٍاحدّب
 ًظبرت ثزاػالم ظزفیتْبی صبدراتی ثزای سزهبیِ گذاریْبی جدید ووه در راُ اًداسی شزوتْبی سزهبیِ گذاری استبى ثزای تبهیي هٌبثغ هنبلی جدیند درراسنتبی تَسنؼِ صنٌؼتٍهؼدى ٍ تجبرت استبى
 تزغیت سزهبیِ گذاراى در فؼبلیتْبی جوؼی ٍ ٍرٍد سزهبیِ ثِ عزحْبی راود وِ ثِ دلیل ػدم تنبهیي هٌنبثغ هنبلیهتَلف شدُ اًد.
 ثزرسی ٍ اػالم اًَاع حوبیتْبی دٍلتی اس سزهبیِ گذاریْبی صٌؼتی ثِ تفىیه هىبى اجزاٍ ًَع صٌؼت ثزاسبسدستَرالؼولْبی ٍسارت هتجَع
 ّوىبری ٍ هشبروت در اًجبم ثزًبهِ ریشی السم ثِ هٌظَرایجبد ،تَسؼِ ٍتىویل ٍاحدّبی تَلیدی ثب تَجِ ثِاستؼدادّب ٍاهىبًبت هٌبعك استبى
 تشزیه هسبػی دراًجبم ثزرسیْبی فٌی ،التصبدی ٍ هبلی عزحْبی صٌؼتی استبى ثِ هٌظَر راٌّوبیی هتمبضیبى ثزرسی ٍ تؼییي تسْیالت ثبًىی هَرد ًیبس ٍاحدّبی تَلیدی استبى ثزاسبس سیبست ّبی اجزایی ٍسارتشبًِ ٍدرحدٍداختیبرات هحَلِ ثب رػبیت ولیِ لَاًیي ٍ همزرات هزثَط .
 ّوىبری ٍ تشزیه هسبػی ثب ثبًىْب جْت ارایِ تسْیالت ثبًىی ثِ عزحْب ّوىبری ٍ ّوبٌّگی ثب شزوت شْزوْبی صٌؼتی استبى ثِ هٌظَر هىبى یبثی صحیح ٍ تَسیغ هتؼبدل صٌبیغ درشْزوْب
 تشزیه هسبػی درایجبد ّوبٌّگیْبی السم ثب سبسهبًْب ٍ دستگبّْبی هسئَل تبهیي ًیبسّب ٍ اهىبًبت سیزثٌبیی اسلجیل آة  ،ثزق  ،گبس،تلفي جْت تسزیغ دراجزای عزحْب
 -هؼزفی عزحْب پس اس هَفمیت درتَلیدآسهبیشی ثِ هؼبًٍت اهَرصٌبیغ ثِ هٌظَر صدٍر پزٍاًِ ثْزُ ثزداری

-اًجبم سبیز اهَر هحَلِ در چبرچَة ٍظبیف ٍاحد ٍ لَاًیي ٍ همزرات هزثَعِ

