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وظایف کارگزوه اقتصادی ،اشتغال و سزمایه گذاری استان
ماده  - ۶وظایف کارگزوه اقتصادی  ،اشتغال و سزمایهگذاری به شزح سیز است:
الف  -اسایِ تشًاهِّایی تشای اجشای ػیاػتّای ولی اكل ( )۴۴لاًَى اػاػی.
ب  -پیگیشی اجشای تشًاهِّای هشتثظ تا اهَس التلادی ٍ تخؾّای كٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست ،وـاٍسصی ،گشدؿگشی ٍ خذهات دس چْاسچٍ-ب
تشًاهِّای تَػؼِ.
ج  -اسایِ پیـٌْاد تشای اجشای ػیاػتّا ٍ تشًاهِّای هلَب ػتاد فشهاًذّی التلاد هماٍهتی.
ت  -اسایِ تشًاهِّای حوایت اص جشیاىّای التلادی ٍ سؿذ التلادی پایذاس دس ػغح اػتاى.
ث  -اسایِ پیـٌْادّا ٍ ساّىاسّایی تشای تْثَد فضای وؼة ٍ واس دس ػغح اػتاى.
ج  -اسایِ ؿیَُّای افضایؾ تَلیذ ًاخالق داخلی اػتاى.
چ  -اسایِ تشًاهِّایی تشای تشغیة ٍ تشٍیج سٍؽّا ٍ الگَّای تَلیذ ٍ هلشف پایذاس دس ػغح اػتاى.
ح  -اسایِ تشًاهِّایی تشای استمای هؼیـت ٍ ظشفیتػاصی التلادی خاًَاسّای اػتاى.
خ  -تشسػی ٍ اسایِ پیـٌْاد تشای افضایؾ هـاسوتّای هشدهی دس فؼالیتّای التلادی.
د  -پیگیشی تَػؼِ كادسات واال ٍ خذهات تخؾّای هختلف كٌؼتی ،تَلیذی ،هؼذًی ،وـاٍسصی ٍ خذهاتی.
ر  -تشسػی ػلل سوَد یا تَلف ٍاحذّای تَلیذی ٍ كٌؼتی ٍ اسایِ ساّىاسّایی تشای حل هـىل.
س  -تشسػی ،پیگیشی ٍ ّواٌّگی اهَس اكٌاف ٍ تٌظین تاصاس واال ٍ خذهات دس چْاسچَب لَاًیي ٍ همشسات هشتَط.
ص  -تشسػی ساّىاسّای حوایت اص ایجاد ٍ تَػؼِ تجاست الىتشًٍیه.
ط  -پیگیشی تْیِ ٍ اجشای الگَی وـت هٌاػة تشاػاع آهایؾ ػشصهیي ٍ ػذم حوایت اص تَلیذ هحلَالت وـاٍسصی خاسج اص الگَی وـت.
ع  -پیگیشی هلشف تْیٌِ آب دس تخؾّای التلادی.
ؽ  -تشسػی سًٍذ خشیذ هحلَالت تخؾ وـاٍسصی ٍ تَػؼِ پَؿؾ تیوِ هحلَالت وـاٍسصی ٍ داهی دس چْاسچَب لَاًیي ٍ همشسات
حوایتی.
ف  -اسایِ ساّىاسّایی تشای تَػؼِ كٌایغ دػتی ،كٌایغ تىویلی ٍ تثذیلی وـاٍسصی ٍ تٌَعتخـی تِ التلاد سٍػتایی ٍ ػـایشی.
م  -اسایِ ػاصٍواسّایی تشای تْشُگیشی تیـتش اص ظشفیتّای لاًًَی ٍ اجشایی هٌاعك آصاد تجاسی  -كٌؼتی ٍ ٍیظُ التلادی ٍ تاصاسچِّای
هشصی.
ط  -اسایِ تشًاهِّایی تشای تَػؼِ كذٍس خذهات فٌی ٍ هٌْذػی اػتاى.
ػ  -تؼْیل فشایٌذ تأهیي ،تجْیض ٍ جزب هٌاتغ هالی ٍ دسآهذی هَسد ًیاص اػتاى.
ع  -تؼْیل اجشای تلویوات ؿَساّایػالی ریستظ اص جولِ ؿَسایػالی اؿتغال ٍ ؿَسایػالی آهَصؽ ٍ تشتیت فٌی ،حشفِای ٍ هْاستی.
ؽ  -اسایِ تشًاهِّایی تشای حوایت اص ػشهایِگزاسی دس واسآغاصیاى (اػتاست آجّا) ،وؼة ٍ واسّای ًَپا ٍ داًؾتٌیاى ٍ تَػؼِ وؼة ٍ واسّای
جذیذ ٍ واسآفشیٌی تا ّوىاسی واسگشٍُ صیشتٌایی ،تَػؼِ سٍػتایی ،ػـایشی ،ؿْشی ٍ آهایؾ ػشصهیي ٍ هحیظصیؼت ٍ واسگشٍُ آهَصؽ ،پظٍّؾ،
فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی.

ف  -تؼتشػاصی ایجاد ٍ تَػؼِ تشًاهِّای تلٌذهذت ٍ هیاىهذت اؿتغال تِ ٍیظُ دس هٌاعك ووتش تَػؼِیافتِ ،سٍػتایی ٍ هشصی دس چْاسچَب
تشًاهِّای تَػؼِ ٍ اّذاف تَػؼِ پایذاس.
ق  -اسایِ ػاصٍواسّایی تشای ّوؼَ وشدى ػشهایِگزاسیّا ٍ الذاهات تَػؼِای ًظام تاًىی ٍ تخؾّای غیشدٍلتی تشاػاع اٍلَیتّای اػٌاد
تَػؼِای اػتاى تا سػایت لَاًیي ٍ همشسات هشتَط.
ن  -پیگیشی ٍ اسایِ پیـٌْاد دس خلَف جزب ػشهایِگزاسی دس تخؾّای هختلف التلادی تا تَجِ تِ هضیتّای ًؼثی ٍ سلاتتی تِ ٍیظُ دس
هٌاعك سٍػتایی ٍ هشصی.
ي  -تشسػی ٍ اسایِ پیـٌْاد تِ ؿَسا تشای سفغ هَاًغ هشتَط تِ اؿتغال تا ّواٌّگی ػاصهاىّای هشتثظ اص جولِ تاًهّا ،اداسُول تأهیي
اجتواػی ٍ اداسُول اهَس هالیاتی .
ل  -تشسػی ٍضؼیت ٍ ًظاست تش تاصاس واس اػتاى ٍ ایجاد تاًه اعالػاتی هتماضیاى واس ٍ اػتفادُ اص آهَصؽّای فٌی ،حشفِای ٍ هْاستی دس
چْاسچَب كالحیت حشفِای هلی دس ػغح اػتاى ٍ اسایِ ساُ حل تشای واّؾ تیىاسی.
م  -اسایِ تشًاهِّای پیـٌْادی تشای حوایت اص سػتِ فؼالیتّای اٍلَیتداس تا سػایت تلویوات ؿَسایػالی اؿتغال ٍ اػٌاد آهایؾ ػشصهیي.
ى  -تشسػی ٍ پیـٌْاد ًیاصّای آهَصؿی هْاستی ٍ فٌی ٍ حشفِای تخؾ دٍلتی ٍ هشاوض غیشدٍلتی هتٌاػة تا ًیاصّای تاصاس واس.
ماده  -۷اعضای کارگزوه اقتصادی  ،اشتغال و سزمایهگذاری عبارتند اس:
الف  -اػضای ثاتت:
- ۱اػتاًذاس (سییغ(
- ۲سییغ ػاصهاى اػتاى (دتیش(
- ۳هؼاٍى ّواٌّگی اهَس التلادی ٍ تَػؼِ هٌاتغ اػتاًذاسی
- ۴هذیشول اهَس التلادی ٍ داسایی اػتاى
 - ۵هذیشول كٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست اػتاى
 - ۶هذیشول تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػی اػتاى
- ۷هذیشول اهَس هالیاتی اػتاى
 - ۸هذیشول هیشاث فشٌّگی ،كٌایغ دػتی ٍ گشدؿگشی اػتاى
- ۹هذیشول استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات اػتاى
- ۱۱هذیشول آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتاى
- ۱۱هذیشول اهَس تاًَاى ٍ خاًَادُ اػتاًذاسی
- ۱۲سییغ ػاصهاى جْاد وـاٍسصی اػتاى
- ۱۳دتیش ؿَسای ّواٌّگی تاًهّای اػتاى
- ۱۴سییغ اتاق تؼاٍى اػتاى
- ۱۵سییغ اتاق تاصسگاًی ،كٌایغ ،هؼادى ٍ وـاٍسصی اػتاى
- ۱۶سییغ اتاق اكٌاف اػتاى
- ۱۷سییغ ؿَسای اػالهی اػتاى

- ۱۸یىی اص سؤػای داًـگاُّای دٍلتی هشوض اػتاى تِ اًتخاب سییغ ؿَسا
ً- ۱۹اظش یا هذیشول گوشن اػتاى
- ۲۱هذیشول تْضیؼتی اػتاى
- ۲۱هذیشول وویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) اػتاى
- ۲۲سییغ ػاصهاى تؼیج ػاصًذگی اػتاى
- ۲۳سییغ واًَى ّواٌّگی ؿَسای اػالهی واس اػتاى.
ب  -اػضای هتغیش:
- ۱هذیشول اعالػات اػتاى
- ۲هذیشول ساُ ٍ ؿْشػاصی اػتاى
- ۳هذیشول اػتاًذاسد اػتاى
- ۴فشهاًذاس ؿْشػتاى حؼة هَسد
 - ۵سییغ پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی اػتاى
 - ۶هذیشػاهل ؿشوت ؿْشنّای كٌؼتی اػتاى
- ۷هذیشػاهل ؿشوت ػْاهی آب هٌغمِای اػتاى
 - ۸هذیشػاهل ػاصهاى هٌغمِ آصاد تجاسی  -كٌؼتی ٍ ٍیظُ التلادی (دس كَست ٍجَد(
- ۹هذیشول ؿیالت اػتاى (تشای اػتاىّای ػاحلی(
- ۱۱هذیشول تٌادس ٍ دسیاًَسدی اػتاى (دس كَست ٍجَد(
- ۱۱سؤػای تاًهّای اػتاى حؼة هَسد.

