جىاب آقاي سید محمد حسه باستی
معاين هماهىگی امًر عمراوی
يظايف ايه معايوت ،به شرح زير می باشد:

ّ -۱ذايت ٍ ًظبست ثش ٍاحذّبي استبًي دستگبُ ّبي اجشايي دس تْيِ ٍ تٌظين عشح ّبي صيشثٌبيي اقتػبدي ٍػوشاًي ثب تَجِ ثِ
ًيبصّب  ،تجبسة ٍاٍلَيت ّب ثب دسًظش گشفتي جْبت اقتػبدي ،اجتوبػي ،فشٌّگي ٍ سيبسي استبى
ً -۲ظبست ثش ثشًبهِ ّبي ػوشاًي ٍ گضاسش گيشي هستوش اص پيطشف ت ثشًبهِ ّبي ػوشاًي سٍستبّب ٍ ضْشّب ٍ اػالم ػذم پيطشفت آًْب
ثِ ٍاحذّبي استبًي دستگبُ ّبي اجشايي هشثَط ثِ هٌظَس سفغ هَاًغ
ً -۳ظبست ملي ثش عشح ّبي ػوشاًي ٍ فٌي ٍ اجشاي ًظبم فٌي ،اجشايي استبى دس چبسچَة ًظبم فٌي ،اجشايي مطَس
 -۴اًجبم اقذاهبت الصم س صهيٌِ تطنيل جلسبت ضَساي آة ،ضَساي فٌي استبى ٍضَساي ثشًبهِ سيضي ٍ سبيش ضَساّب ٍ مويسيَى ّب
ٍ مويتِ ّبي هشثَعِ ثش حست هَسد
 -۵ثشسسي ٍ تؼييي غالحيت ٍ ستجِ ثٌذي ٍ اسصضيبثي پيوبًنبساى  ،هطبٍساى ٍ مبسضٌبسبى استبى ٍ استقبء ٍ تقَيت ظشفيت موي ٍ
ميفي آًْب
ً -۶ظبست ثش اجشاي عشح ّبي ػوشاًي ٍ فٌي (تولل داسايي ّبي سشهبيِ اي ) هلي ٍ استبًي ٍ گضاسشگيشي اص پيطشفت ثشًبهِ ّب ٍ
اسصيبثي آى ّب
 -۷اسصضيبثي اجشاي پشٍطُ ّبي تولل داسايي ّبي سشهبيِ اي هلي ٍ استبًي اص لحبػ اثشات اقتػبدي ،اجتوبػي ٍ تجضيِ ٍ تحليل
آى ّب ٍ اًؼنبس ثِ هسئَليي ري سثظ
 -۸تْيِ ٍ تٌظين گضاسش جبهغ اص ػولنشد ٍاحذّبي استبًي دستگبُ ّبي اجشايي ٍ اسصضيبثي آًْب دس ساستبي اجشاي پشٍطُّبي
ػوشاًي ٍ آثبس ٍ ًتبيج اقتػبدي اجتوبػي آى ّب ثِ هٌظَس استفبدُ ثْيٌِ دس تذٍيي ثشًبهِ ّبي هلي ،هٌغقِ اي ٍ هحلي

 -۹ثشسسي ّبي الصم ٍ ًظبست ثش اًجبم هغبلؼبت دس صهيٌِ اجشاي عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبي ٍاحذّبي استبًي دستگبُ ّبي اجشايي ٍ
ًْبدّبي اًقالة اسالهي استبى ثِ هٌظَس پيطجشد ثشًبهِ ّبي ػوشاًي ٍ ّن چٌيي اسائِ ًظشات دس ايي صهيٌِ ثِ ضَساي ثشًبهِ سيضي
استبى
 -۱۱حوبيت اص ضَساّبي اسالهي استبى ٍ ًظبست ثش فؼبليت آى ّب هغبثق قَاًي ٍ هقشسات
 -۱۱هغبلؼِ ٍ ثشسسي ٍضغ هٌبعق سٍستبيي ٍ ضْشي استبى اص ًظش اهنبًبت ٍ تسْيالت سفبّي ثِ هٌظَس ضٌبخت ًيبصّب ٍ اٍلَيت
ثٌذي آى ّب ٍ پي گيشي اػتجبسات هشثَط اص هٌبثغ هختلف
 -۱۲تْيِ ٍ تٌظين هؼيبسّب ٍ ضَاثظ الصم ثشاي تؼييي اٍلَيت ّبي عشح ّبي ػوشاًي دس هٌبعق سٍستبيي ٍ ضْشي ٍ ّونبسي ثب
ٍاحذّبي ري سثظ دس ايي صهيٌِ ثب ٍصاست مطَس
ً -۱۳ظبست ٍ پي گيشي ثش اهش تْيِ ٍتٌظين گضاسش جبهغ اص ػولنشد ٍ ثشًبهِ ّبي خبظ هٌغقِ اي ٍ اسصيبثي اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍ
تْيِ حسبة ّبي هٌغقِ اي ٍ اػتجبسات هػشف ضذُ ٍ آثبس اجتوبػي
ٍ اقتػبدي ايي ثشًبهِ ّب دس ًبحيِ ثِ هٌظَس استفبدُ دس تَسؼِ ٍ افضايص ٍ ثْشُگيشي اص ايي ًَع ثشًبهِّب
ّ -۱۴وبٌّگي ٍ ّونبسي دس صهيٌِ ثشقشاسي اجشاي ًظبم فٌي ،اجشايي دس چبسچَة هقشسات ٍ ضَاثظ هشثَعِ
ً -۱۵ظبست ٍ اجشاي سٍش ّبي هٌبست ثِ هٌظَس تشٍيج ٍ تطَيق دس ثِ مبسگيشي ضَاثظ ٍ استبًذاسدّب ٍ هؼيبسّبي فٌي دس
دستگبُ ّبي اجشايي (دٍلتي) ٍ غيشدٍلتي
 -۱۶ثشسسي ٍ تؼييي غالحيت ٍ ستجِ ثٌذي ٍ اسصضيبثي پيوبًنبساى ٍ هطبٍساى ٍ مبسضٌبسبى استبى
 -۱۷استقبء تقَيت ظشفيت موي ٍ ميفي پيوبًنبساى ٍ ضشمت ّبي پيوبًنبسي استبى
 -۱۸ثشسسي ٍ ًظبست مبهل ثش اجشاي عشح ّبي تولل داسايي ّبي سشهبيِ اي (هي ٍ استبًي) ٍ ػوشاًي دس چبسچَة ضَاثظ
هشثَعِ
ً -۱۹ظبست ثش پشٍطُّبي ػوشاًي دس هٌبعق ضْشي ٍ سٍستبيي اص هحل اػتجبسات هختلف
 -۲۱تْيِ قيوت ّبي پبيِ استبى ٍ ضشايت هٌغقِ اي ثب تَجِ ثِ ضشايظ خبظ ّش هٌغق ٍ پيطٌْبد ثِ هشاجغ ري سثظ ثشاي تأييذ
 -۲۱هستٌذسبصي تجشثيبت فٌي ٍ اجشايي ثِ هٌظَس ثْشُثشداسي هٌبست ٍ سَْلت اًتقبل ٍ اضبػِ آى
 -۲۲پيطٌْبد ثشگضاسي دٍس ّبي آهَصضي ثِ هٌظَس ثبال ثشدى سغح داًص ٍ هْبست ٍ آضٌبيي ثيطتش ٍاحذّبي استبًي

 -۲۳اجشاي تػو يوبت هتخزُ دس مويسيَى ّبي هٌبقػِ ٍ ثشسسي ٍ اظْبس ًظش دسثبسُ ثشًذگبى هٌبقػِ دس چبسچَة هقشسات
هشثَعِ
ً -۲۴ظبست ٍ ثشسسي اػتجبسات ضْشداس يْب ٍ ّذايت ٍ ساٌّوبيي ّبي الصم دس اتخبر سٍش ّبي غحيح ٍ سػبيت اٍلَيت ّب دس
چبسچَة عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّب
ً -۲۵ظبست ٍ ثشسسي ٍ اظْبس ًظش دسخػَظ ثشًبهِ ّب ،اػتجبسات ٍ هسبئل هبلي سبليبًِ ضْشداسي ّب مِ ثِ تػَيت ضَساي اسالهي
ضْش هي سسذ.
 -۲۶ثشسسي هَقؼيت هٌبعق ضْشي ٍ سٍستبيي استبى ثِ هٌظَس دستيبثي ثِ ًيبصّبي صيشثٌبيي ٍ تسْيالت سفبّي ٍ ثشآٍسد اػتجبس هَسد
ًيبص ٍ پي گيشي الصم اص عشيق ٍصاست مطَس
 -۲۷اًجبم اقذاهبت الصم ثِ هٌظَس حضَس فؼبل دس جلسبت ،هجوبع ضَساّب ،مويتِ ّب  ،مبسگشٍُ ّب ٍ مويسيَى ّب حست هَسد ٍ
ّن چٌيي دس صهيٌِ تطنيل آى ّب ٍ ًظبست ثش تْيِ ٍ تٌظين غَست جلسبت ٍ پي گيشي هػَثبت
ّ -۲۸ذايت اهنبًبت ٍ ًيشٍّبي ثِ هٌظَس پيطجشد عشح ّب ٍ پشٍطُ ّب ٍ سفغ هَاًغ ٍاحذّبي استبًي دستگبُ ّبي اجشايي ً ،ظبست ثش
اجشاي عشح ّبي تولل داسايي سشهبيِ اي ثِ هٌظَس اسصيبثي ًظش هغبثقت ػوليبت ٍ ًتبيج حبغلِ ثب اّذاف ٍ خظ هطي ّب ٍ
سيبست ّبي تؼييي ضذُ ٍ هقبيسِ پيطشفت مبس ثب جذاٍل صهبًي ٍ تٌظين گضاسش الصم دس ايي صهيٌِ جْت پي گيشي دس جلسبت
هشتجظ ٍ اػالم ًتبيج ثِ هشاجغ ري سثظ
 -۲۹پي گيشي ٍ اجشاي ٍظبيف هشثَط ثِ تجػشُ  ۶۶قبًَى ثَدجِ سبل  ٍ ۱۳۶۲آييي ًبهِ هشثَط ثِ هؼبدى ضي ٍ هبسِ ٍ خبك سس
هؼوَلي دس سغح استبى
 -۳۱هغبلؼِ ٍ ثشسسي ٍضغ سٍستبّب ٍ ضْشّبي استبى اص ًظش تأسيسبت سفبّي ثِ هٌظَس ضٌبخت ٍ تؼييي ًيبصّبي هبلي ٍ خذهبتي
سٍستبّب ٍ ضْشداسي ّب ٍ پي گيشي تأهيي آى ّب ثشاثش هقشسات
 -۳۱تؼييي اٍلَيت ثٌذي عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّب ٍ پشٍطُّب ثشاي تخػيع اػتجبسات الصم

