اهم اهداف ،بزنامه ها و اقدامات پیش رو در سال  - 1400معاونت اقتصادی و سزمایه گذاری

مدیزیت سزمایه گذاری
ردی

اهداف

بزنامه ها

اقدامات

تؼییي ساتكِ هحاسثِ ّضیٌِ توذیذ
ساخت تػَست تػاػذی
تشگضاسی جلسات سفغ هَاًغ پشٍطُ
ّای هتَلف ضذُ
1

فؼال ًوَدى پشٍطُ ّای ًیوِ
واسُ

استفادُ اص پتاًسیل ّای هَجَد دس

تطىیل تاًه اقالػاتی لشاسدادّای سشهایِ گزاسی غیش غٌؼتی

جضیشُ دس ساستای فؼال ساصی
پشٍطُ ّای ساوذ ٍ هتَلف
تَسؼِ ٍ ایجاد هشوض تأهیي
هلضٍهات ساختواى دس لالة تْاتش
ٍ ...
تْیِ تستِ ّای سشهایِ گزاسی

استؼالم ٍؾؼیت ٍاگزاسی اساؾی ٍ اّذاف تؼییي ضذُ قشح جاهغ

اٍلَیت ٍاگزاسی اساؾی تشاساس
واستشی ّای تؼشیف ضذُ دس قشح
2

ٍاگزاسی ّذفوٌذ ٍ َّضوٌذاًِ

تؼییي اٍلَیت ّا ٍ هطَق ّای سشهایِ گزاسی غیشغٌؼتی

جاهؼِ ٍ هیضاى تحمك آًْا

هٌكثك تش اسٌاد تاال دستی
سٍال هٌذ ًوَدى اػتثاسسٌجی
هتماؾیاى ٍ جلَگیشی اص اػوال
سلیمِ

هزاوشُ تشای خشیذ ساهاًِ اػتثاسسٌجی
تطىیل  SHORT LISTهؤسسات اػتثاس سٌجی
تْیِ چه لیست هذاسن هَسد ًیاص اػتثاس سٌجی

تْیِ ًمطِ َّضوٌذ سشهایِ
گزاسی جضیشُ ویص
ساُ اًذاصی تَسس تیي الولل ویص

3

تَسؼِ استفادُ اص اتضاسّای

تطىیل غٌذٍق صهیي ٍ ساختواى

تاصاس سشهایِ دس جضیشُ ویص

ٍ اًطاس ٍ فشٍش دس تَسس

تشگضاسی ٍ تذاٍم جلسات تا ساصهاى تَسس ٍ دتیشخاًِ ضَسای ػالی هٌاقك
آصاد
هزاوشُ ٍ اًتخاب ساصًذگاى خَضٌام غٌؼت ساختواى

ایجاد ًْادّای هالی (ضشوت ّای
هطاٍسُ سشهایِ گزاسی،
واسگضاسی،سثذ گشداى ٍ )...

هزاوشُ تا ضشوتْای تأهیي سشهایِ

ّواٌّگی تا تاًىْا دس حَصُ اسائِ
تسْیالت ًمذی ٍ غیش ًمذی

4

اسائِ خذهات ّذفوٌذ دس حَصُ
تاًه ٍ تیوِ

ایجاد ٍ تأسیس ضشوت تیوِ تا
استفادُ اص ظشفیت ّای ویص ٍ
سایش هٌاقك آصاد

تشگضاسی جلسات تا تاًىْا ٍ هؤسسات هالی ٍ تیوِ ای هستمش دس جضیشُ
ویص  /دسیافت ٍ تحلیل گضاسضات تاًىْا ،تیوِ ّا ٍ واسگضاسی ّا

ساهاًذّی حَصُ سهض اسصّا تا توشوض
تش استفادُ اص صهاًْای واّص
هػشف تشق
حوایت ،هؼشفی ٍ هذیشیت صًجیشُ تأهیي پشٍطُ ّا
ساهاًذّی لجستیه ٍ پطتیثاًی اص

تَسؼِ ًاٍگاى تاسی ضشوت وطتیشاًی ویص

پشٍطُ ّای ساختواًی ٍ تَلیذی دس
ٍاسدات ٍ غادسات
5

تَسؼِ ّوىاسی تا تٌادس آفتاب ٍ چاسن دس ساستای سفغ هَاًغ سشهایِ گزاساى

تسْیل وسة ٍ واس ٍ سفغ
ایجاد هسیش ّای حول ٍ لجستیه واال ٍ حوایت اص غادسات واال ٍ خذهات

هَاًغ سشهایِ گزاساى
تشگضاسی هٌظن جلسات وویسیَى
اهَس التػادی

تاصدیذ اص پشٍطُ ّای ًیوِ واسُ ٍ هزاوشُ تا سشهایِ گزاساى آًْا

ساهاًذّی اقالػات لشاسدادّای
ٍاگزاس ضذُ

مدیزیت توسعه تجارت
ردی

اهداف

بزنامه ها

اقدامات
استما ساهاًِ ّفت سٍص ّفتِ ٍ  24ساػتِ گوشن
ایجاد اهىاى دٍساظْاسی تشای تاصسگاًاى

هىاًیضُ وشدى ول پشٍسِ تشخیع
واال
1

ایجاد صیشساهاًِ تاصسسی ٍ هویضی فؼالیت پشسٌل
ایجاد اهؿای الىتشًٍیه ٍ حزف غذٍس اسٌاد واغزی

واّص تشٍوشاسی اداسی ٍ سفغ

اًجام اهَس پشًٍذُ تذٍى هشاجؼِ حؿَسی تاصسگاًاى

هَاًغ ٍسٍد واال

ایجاد اهىاى دٍسواسی پشسٌل
ایجاد دتیشخاًِ هشوضی ٍ تشلشاسی استثاـ آًالیي ٍاحذ استاًذاسد ،تاصسگاًی ،هؼایٌِ فٌی خَدسٍ ٍ ٍاحذ حمَلی

ایجاد صیشساهاًِ آًالیي غذٍس گَاّی هثذا جضیشُ ویص
جلَگیشی اص تشٍص چٌذ گاًگی
تفسیش دس ٍسٍد واال ٍ اخز ػَاسؼ

ایجاد صیشساهاًِ هذیشیت سیسه جْت افضایص دلت ٍ واّص هشاحل اًجام اهَس

جلَگیشی اص تشٍص چٌذ گاًگی
تفسیش دس ٍسٍد واال ٍ اخز ػَاسؼ
ایجاد اهىاى تطىیل ٍ تىویل پشًٍذُ پیص اص ٍغَل فیضیىی تاس دس هٌكمِ
2

اغالح ضیَُ ًاهِ همشسات ٍ

اتْام صدایی اص همشسات ٍ ضیَُ ًاهِ

غادسات تشاساس لاًَى هشتَقِ

ّای هشتَقِ

اغالح آئیي ًاهِ ّای اخز ػَاسؼ تشای واّص اػوال ّضیٌِ تش الطاس هختلف هشدم

مدیزیت باسرگانی
ردی

اهداف

بزنامه ها

اقدامات

اغالح تٌیادیي دس ضیَُ ًاهِ تا
ّذف سفغ هَاًغ ٍ تسْیل دس

1

تسْیل غذٍس هجَص فؼالیت
التػادی

غذٍس هجَص فؼالیت التػادی تا

تشگضاسی جلسات واسضٌاسی اٍلیِ دس جْت ضٌاسایی هَاًغ ٍ استخشاج

تَجِ تِ هطىالت ًاضی اص

ساّْای جایگضیي لاًًَی

تحشیوْای التػادی ٍ ضیَع
تیواسی وشًٍا
اغالح ٍ استماء ساهاًِ غذٍس هجَص
فؼالیت التػادی ٍ سفغ هَاًغ،

تْیِ پیطٌْادات اٍلیِ جْت قشح دس جلسِ ّواٌّگی تا هذیشیت فٌاٍسی

هطىالت ٍ ًَالع جْت سٍاى

اقالػات ٍ استثاقات ساصهاى

ساصی ثثت دسخَاست هجَص
تذٍیي ضیَُ ًاهِ غذٍس هجَص
هطاغل خاًگی تا ّذف حوایت ٍ
2

حوایت اص وسة ٍ واسّا ٍ

پطتیثاًی اص تَلیذات غٌایغ دستی تشگضاسی جلسات اٍلیِ تشسسی هَؾَع جْت اخز ًظشات واسضٌاسی جَاهغ،
دست اًذسواساى ٍ ضاغلیي دس ایي حَصُ

تَلیذات داخلی
تذٍیي ضیَُ ًاهِ غذٍس هجَص
هطاغل فؼال دس فؿای هجاصی
پیگیشی جْت تاهیي الالم تٌظین
تاصاس تِ غَست سْویِ وطَسی ٍ

3

استما ٍؾؼیت تٌظین تاصاس ویص

4

تمَیت الذاهات ًظاستی

هستمل اص سْویِ استاى ّشهضگاى

اػالم ضشایف خاظ جضیشُ ٍ اػالم ًیاصهٌذیْای هٌكمِ تِ ٍصاست غٌؼت،
هؼذى ٍ تجاست

حوایت اص ساُ اًذاصی ٍ استمشاس
ّشچِ تیطتش ضؼة فشٍضگاّْای

سایضًی تا هذیشاى اسضذ فشٍضگاّْای صًجیشُ ای هكشح وطَس

صًجیشُ ای تَاًوٌذ
تْیِ ساهاًِ َّضوٌذ ثثت آًالیي
تاصسسیْا ،اخكاسّا ٍ تخلفات غٌفی
اًجام هىاتثات اٍلیِ تا هذیشیت فٌاٍسی اقالػات ٍ استثاقات ٍ لضٍم پیگیشی
جْت تسشیغ دس الذاهات ًْایی ٍ تحَیل ساهاًِ ٍ تجْیضات هشتثف

4

تمَیت الذاهات ًظاستی

ردی

اهداف

اًجام هىاتثات اٍلیِ تا هذیشیت فٌاٍسی اقالػات ٍ استثاقات ٍ لضٍم پیگیشی
تْیِ تجْیضات ًشم افضاسی ،سخت

جْت تسشیغ دس الذاهات ًْایی ٍ تحَیل ساهاًِ ٍ تجْیضات هشتثف

افضاسی ٍ لجستیىی هتٌاسة تا
هاهَسیتْای تؼشیف ضذُ

مدیزیت تسهیل تولید و صنایع
بزنامه ها

اقدامات

اًسجام اقالػاتی

تشسسی ٍ تِ سٍص سساًی پٌجشُ ٍاحذ
تطىیل واسگشٍُ تسْیل ٍ سفغ هَاًغ تَلیذ
اًجام ٍ ّواٌّگی دس سفغ هَاًغ تَلیذ

1

افضایص تْشُ ٍسی اص هٌاتغ
هَجَد

تشسسی ٍ پیگیشی هطىالت
ٍاحذّای غٌؼتی

تسشیغ دس واّص تشٍوشاسی اداسی ٍ تخػَظ گوشن جْت خشٍج
هحػَالت تَلیذی
ّوىاسی الصم تاًه ّا جْت اسائِ تسْیالت
تىویل صیشساخت ّای فاص  1ضْشن غٌؼتی ضص تا اٍاسف اسدیثْطت
تىویل صیشساخت ّای فاص  2ضْشن غٌؼتی ضص تا اٍاخش ضْشیَس

اٍلَیت تٌذی دس ٍاگزاسی ّای
غٌؼتی

تاصتیٌی ٍ تشسسی فؼالیت ّای هْن ٍ تا تیطتشیي تاصدُ

اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو
ردی

اهداف

بزنامه ها
پَضص ولیِ ٍاحذّای تَلیذی

1

پایذاسی ٍ تْثَد ویفیت

هطوَل تشای دسیافت پشٍاًِ

هحػَالت ٍاحذّای تَلیذی /

ّذایت ٍاحذّای تَلیذی دس

خذهاتی

خػَظ استمشاس سیستن ّای
هذیشیت ویفیت

اقدامات
ًظاست ٍ تاصسسی هستوش تش ٍاحذّای تَلیذی
تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی هَسد ًیاص ٍاحذّای تَلیذی ٍ پایص اثش تخطی
آى
اػالم ؾَاتف تْذاضتی تِ ولیِ اًثاسّا
ًظاست ٍ تاصسسی هستوش اًثاسّا

2

ساهاًذّی اًثاسّای ًگْذاسی
هحػَالت سالهت هحَس

ضٌاسایی اًثاسّای ًگْذاسی
هحػَالت سالهت هحَس ٍ تْیِ
فْشست اًثاسّا

تشًاهِ سیضی جْت تاصسسی هطتشن اص اًثاسّا تا هشوض تَسؼِ سالهت ویص
اػالم تِ هذیشیت تاصسگاًی جْت غذٍس هجَص فؼالیت التػادی تِ اًثاس دس
غَست احشاص ضشایف تْذاضتی
اػكاء پشٍاًِ تْذاضتی اًثاس دس غَست احشاص ضشایف

پیگیشی تذٍیي پیص ًَیس ًحَُ ٍاسدات هحػَالت سالهت هحَس غیش ثثت
هٌثغ تِ هٌاقك آصاد تا ّواٌّگی دتیش خاًِ ضَسایؼالی هٌاقك ٍ ساصهاى غزا
ٍ داسٍ
3

وٌتشل ویفیت هحػَالت
سالهت هحَس ٍاسداتی

وٌتشل سكح ػشؾِ

تشسسی اسٌادی ولیِ پشًٍذُ ّای ٍاسدات هحػَالت سالهت هحَس ٍاسداتی
تشسسی واسضٌاسی هَاد هتطىلِ هحػَالت سالهت هحَس ٍاسداتی
ًوًَِ تشداسی ٍ آصهَى هحػَالت سالهت هحَس ٍاسداتی
اًجام تاصسسی دٍسُ ای اص تجْیضات تاصی ٍ تفشیحی تا تْشُ گیشی اص ظشفیت

4

استماء سكح ایوٌی تجْیضات
تاصی ٍ تفشیحی

ضٌاسایی ٍ تْیِ فْشست تجْیضات

ضشوت ّای تاصسسی تائیذ غالحیت ضذُ

هطوَل استاًذاسد هشاوض تفشیحی ٍ

تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی هَسد ًیاص ایي هشاوض داسای تجْیضات تاصی ٍ

تاصی

تفشیحی ٍ غذٍس گَاّی آهَصضی
اػكاء گَاّی استاًذاسد تِ هشاوض داسای تجْیضات تاصی ٍ تفشیحی

5

6

افضایص تفَیؽ اختیاسات اص
ساصهاى غزا ٍ داسٍ
افضایص تفَیؽ اختیاسات اص
ساصهاى هلی استاًذاسد

اخز هجَص اص دستگاُ ّای هشتَقِ

اخز هجَص اص دستگاُ ّای هشتَقِ

غذٍس گَاّی تْذاضت اص هثذا ٍ غذٍس پشٍاًِ ّای تْذاضتی هحػَالت
سالهت هحَس (دس غَست تاهیي پشسٌل تخػػی هشتثف)
غذٍس پشٍاًِ هذیش وٌتشل ویفیت ٍاحذ ّای تَلیذی ٍ خذهاتی ٍ سایش
هَاسد هَسد ًیاص ( دس غَست تاهیي پشسٌل تخػػی هشتثف)
تاصسسی ٍ والیثشاسیَى ًاصل ّای سَخت جایگاُ ّای سَخت هایغ
تاصسسی ٍ والیثشاسیَى تجْیضات تَصیي سثه ٍ سٌگیي ( تشاصٍّا ٍ تاسىَل

سػایت حمَق هػشف وٌٌذگاى
7

دس دسیافت خذهات هطوَل

تاصسسی ٍ والیثشاسیَى تجْیضات

استاًذاسد

ّا)
تاصسسی اٍلیِ ٍ ادٍاسی آساًسَسّا ٍ پلِ تشلی ّا
تاصسسی هخاصى رخیش گاص هایغ ٍ غذٍس گَاّی استاًذاسد
تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ تْذاضت دس هذاسس ٍ سكَح هختلف تحػیلی

8

تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ

تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ تْذاضت

تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ تْذاضت اص قشیك غذا ٍ سیوا

تْذاضت

دس تیي الطاس هختلف هشدم

تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ تْذاضت اص قشیك جشایذ ٍ ضثىِ ّای اجتواػی

تسشیغ ٍ تسْیل غادسات ٍ

تَسؼِ اهىاًات آصهایطگاّی تا تْشُ

ٍاسدات

گیشی اص ظشفیت تخص خػَغی

تشٍیج فشٌّگ استاًذاسد ٍ تْذاضت اص قشیك پٌفلت ،تشٍضَس ٍ تستِ ّای
تشٍیجی
9

تْشُ هٌذی اص ؾَاتف لاًًَی دس تسْیل ٍ تسشیغ تشخیع واال تشای تجاس

اداره مطالعات و تحلیل گشارشات اقتصادی
ردی

اهداف

بزنامه ها

اقدامات
اًذاصُ گیشی تَلیذ ًاخالع داخلی هٌكمِ ()GDPR

تسْیل همشسات لاًًَی تشای
1

وسة ٍ واسّا ٍ تشًاهِ سیضی

هكالؼِ ٍ تشٍصسساًی ضاخع ّای

هكلَب دس تػویوات التػادی

والى التػادی هٌكمِ

هٌكمِ

هحاسثِ اسصش افضٍدُ ( )VAتخص ّای هختلف هٌكمِ
هحاسثِ ّضیٌِ ٍ دسآهذ خاًَاسّا دس هٌكمِ

