دفاتش خذهات استثاؼي هطتشماى تلفي ّوشاُ
ٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات دس ساستاي ايجاد اضتغال ،ماس آفشيٌي  ،اجشاي ؼشح تنش ين استاب سجَع ٍ اجشاي سياست توشمض صدايي پيطگام تَدُ
ٍاص ايي سّگزس تِ آصاد ساصي ٍ خصَصي ساصي ٍ ٍاگزاسي تسياسي اص ماسّاي اجشايي تِ تخص خصَصي ،هثادست ٍسصيذُ است.
ايجاد دفاتش استثاؼي ًيض تِ هٌظَس تحقق سياست ّاي ياد ضذُ صَست گشفت  .دس حال حاظش اص حذٍد ّضاس دفتش استثاؼي سشاسش مطَس ٍحَد داسد
تِ ّش حال اگش ّش دفتش (تٌا تِ استاًذاسد تؼييي ضذُ اص سَي هخاتشات )افضٍى تش هذيش يا هسٍَل دفتش  5ماسهٌذ داضتِ تاضذ  ،هجوَ ػا تيص اص ً 0011فش دس
ايي دفاتش اضتغال داسًذ  .اگش هجوَ ع ماسمٌاى دفاتش خذهات استثاؼي ٍ تلفي ّوشاُ مل مطَس سا مِ حذٍد  881تاب است دس ًظش تگيشين،تش هثٌا ي ّش
دفتش  6تي جوؼا سقوي حذٍد5111تي خَاّذ ضذ  .ايي سقن يل ًْن ماسمٌاى هخاتشات دس سشاسشمطَس است  .يني اص ًنات هْن دس صهيٌِ دفاتش خذهات
استثاؼي ،ايي است مِ ّش ؼشحي دس مٌاس ّوِ هضاياي اجتواػي خَد ،هوني است ػَاسظي ّن داضتِ تاضذمِ چٌذاى ّن غيشؼثيؼي تِ ًظش ًوي سسذحتي
دس هذًي تشيي جَاهغ دسمٌاس ّوِ ي اهناًات هؽلَب اجتواػي آسية ّايي ًيض ٍجَد داسد.
تِ ّش حال دفاًش خذهات استثاؼي ٍ دفاتش هطتش ماى تلفي ّوشاُ دس سسيذى تِ اّذاف تؼييي ضذُ دس چاسچَ ب قَاًيي ٍ هقشسات ٍ اصَ ل حامن تش فؼاليت
ضاى دچاس هطنالت ٍ ًاّواٌّگي ضذُ اًذ مِ تْتش است ٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات تا تصَية قَاًيي ضفاف ٍ هتٌاسة تا ًياص هشدم ٍ دفاتش ٍتوْيذات
ًظاستي ٍتاصسسي دسدفاتش اصّشگًَِ سَء استفادُ ٍتقلة جلَگيشي مٌذ ٍ تا هَظف مشدى ضشمت ّاي هخاتشات  ،پست ،پست تاًل ٍ پيام َّايي تِ ّوناسي
تا دفاتش خذهات استثاؼي دس تْثَد اسائِ سشٍيس تِ هطتشماى اص سَي دفاتش استثاؼي مول مٌذ تا ايي ؼشح اجتواػي تِ ساهاًذّي هؽلَب تشسذ .

دفاتش استثاؼي ٍ ػولنشد آى
تا تَجِ تِ هصَتات ضَساي تغييش ساختاس ٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات ٍ تش اساس تصوين آى ٍصاست تا هطاسمت تخص خصَصي ٍ صذٍس هجَص فؼاليت
اص سَي هذيشاى ػاهل ضشمت ّاي پست ٍ پست تاًل ٍهخاتشات سشاسش مطَس ٍ،اگزاسي دفاتش خذهات استثاؼي تِ ػٌَاى ػشظِ مٌٌذُ ي تواهي خذهات
هجوَػِ ٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات ٍ ضشمت ّا اص سال  0880آغاص تِ ماس مشدُ است ،دس حالي مِ دٍ سال قثل يؼٌي ً 0879خستيي دفتش خذهات
اهَس هطتشماى تلفي ّوشاُ تا صذٍس هجَص سسوي اص سَي ضشمت هخاتشات ايشاى ٍ تحت پَضص آسم ايي ضشمت دٍلتي آغاص تِ ماس مشد.
دفاتش خذهات استثاؼي ًيض مِ دس ساستا ي تحقق اّذاف تشًاهِ پٌج سالِ سَم تَسؼِ اقتصادي ،اجتواػي ٍ فشٌّگي جوَْسي اسالهي ٍ تِ هٌظَس آصاد ساصي
خذهات ايجاد ضذُ اًذ  .تِ هَاصات دفاتش اهَس هطتشماى تلفي ّوشاُ  ،تِ هٌظَس خذهات سسا ًي هطتشماى تلفي ّوشاُ ،پست ،پست تاًل ٍ پيام َّايي ايجاد
ضذًذ .دس حال حاظش حذٍد 0111دفتش دس سشاسش مطَس هطغَل تِ ماس ّستٌذ .
ًحَُ ٍاگزاسي هجَص فؼاليت دفاتش ياد ضذُ تش اساس فشا خَاى ػوَهي ٍ تِ صَست استاًي است .تِ ايي هؼٌي مِ ماسگشٍُ اصلي ايجاد ٍ هذيشيت دفاتش
خذهات استثاؼي دس ٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات تطنيل ٍ ماس گشٍُ ّْاي استاًي صيش ًظش آى تِ فؼاليت هي پشداصد  .اػعاي ماس گشٍُ اصلي،
ًوايٌذگاى ضشمت ّاي تاتغ ٍ هؼاًٍت ّاي ٍصاست خاًِ ،ساصهاى تٌظين هقشاست ٍ هقام ٍصاست ٍ ًيض ًوايٌذ گاًي اص تخص خصَصي ّستٌذ مِ ٍ ظيفِ ي
سياستگزاسي  ،هذيشيت مالى ٍ تشًاهِ سيضي تَسؼِ ي ايي دفاتش  ،تْيِ ي آييي ًاهِ ّا ً،ظام ًاهِ ّا ٍ ًيض تٌظين سٍاتػ دفاتش تا ضشمت ّاي تاتغ ٍصاست سا
تش ػْذُ داسًذ ّ.وچٌيي ًظاست تش ماس دفاتش ٍ تخص دٍ لتي دس استثاغ تا ايي دفاتش ًيض تش ػْذُ ايي ماسگشٍُ است.
ماس گشٍّْاي استاًي ،ػوذتا هتطنل اص ضشمت هخاتشات ،پست ،پست تاًل ٍ ًوايٌذُ ي ساصهاى تٌظين هقشاست ٍ ًيض تا حعَس ًوايٌذگاى تخص صٌفي است
مِ ٍظيفِ ي ايجادٍ هذيشيت دفاتش دس سؽح استاى سا تِ ػْذُ داسد  .تا سياست توشمض صدايي تيطتش ٍظايف اجشايي تِ ايي ماس گشٍُ ّا تفَيط ضذُ است.
دفاتش استثاؼي ٍضشح ٍظايف
دفاتش خذهات استثاؼي تشاي اسايِ خذهات تِ هطتشماى هخاتشات ،پست ،پست تاًل تايذ داساي ضشايػ صيش تاضٌذ:
-داضتي ًواي تيشًٍي ٍ فعا داخلي هٌاسة ،صيثا هتٌاسة تا استاًذاسد ّاي هَجَدٍصاست استثاؼات ٍ فٌاٍسي اؼالػات (ؼثقِ ّونف ،ماستشي تجاسي ٍ

)....
داضتي حذاقل  75هتش هشتغ صيش تٌا تشاي اًجام فؼاليت ّا ،ماستشي تجاسي ٍ اداسي تشاي هشامض استاًْا ٍ سايش ضْشّا ي تضسه ٍ حذاقل  01هتش تشاي تقيِضْشّا
هشامض استاًْا ٍ سايش ضْشّا ي تضسه ٍ حذاقل  01هتش تشاي تقيِ ضْشّا
 داضتي تجْيضات فٌي ٍ اداسي هَسد ًياص ٍ استقشاس دٍستيي ّاي ًظاستي هذاس تستِ ٍ حذاقل تجْضات ايوٌيداضتي حذاقل هذاسك تحصيلي دپيلن هتَسؽِ تشاي هذيشدفتش ٍ ماسمٌاىتجْيضاتي ًظيش ساياًِ ً،واتش ،چاپگش ،تشاصٍي النتشًٍيل ،دستگاُ مپي تا سنَل اسنٌاس ضواسُ دستگاُ تست اسنٌاس تاسمذ پشيٌتش سيستن ايوٌي....تاّواٌّگي مويتِ استاًي
فْشست خذهات استثاؼي
خذهات هخاتشاتي
 تْشُ تشداسي تلفي ساُ دٍس داخلِ ٍ خاسجِ (اسايِ خذهات تْشُ تشداسي اصخؽَغ استثاغ تيي ضْشي ٍ تيي الولل ٍ فشٍش ماست اػتثاسي)خذهات هطتشماى ٍهتقاظياى تلفي ّوشاُ مِ ػثاستٌذ اص  :صذٍس صَستحساب الوثٌي ،اصالح صَستحساب ،اػالم تسَيِ حساب جْت هقاصذ هختلف ،اخز ٍتشسسي ضنايات هطتشماى تش هيضاى تذّيً،شسيذى قثَض تِ دست هطتشك ٍ،صل تلفي پس اص تسَيِ حساب ،تؼَيط سين ماست سَختِ ،قؽغ ٍ تحَيل سين
ماست ٍ ٍصل تلفي ّاي هفقَدي ،اخز دسخَاست قؽغ ٍٍصل سشٍيس ٍيژُ ،تؼَيط آدسس هطتشك،تغييش ًام تلفي ّوشاُ ،تؼَيط سشيال گَضي ،دسيافت
هذاسك الوثٌي ٍ اسايِ سيض هنالوات
خذهات هطتشماى ٍ هتقا ظياى تلفي ثاتت مِ ػثاستٌذاص :اخز دسخَاست تغييش ًام ،تؼَيط ضواسُ هطتشك ٍ تغييش هناى ،قؽغ تلفي تَسػ هطتشك ،اسايِسشٍيس ّاي ٍيژُ ،قؽغ ٍٍصل سشٍيس ٍيژُ ٍ صفشدٍم تيي الولل  ،اخز ٍ دسخَاست ٍ تشسسي ضنايات هطتشماى اص جولِ هضا حوت ّاي تلفٌي ٍ ،.....اخز
ٍ تشسسي ػلت ًشسيذى قثط تِ دست هطتشك ،اسايِ سيض هنالوات تيي ضْشي ٍ تيي الولل ٍ،صل تلفي پس اص اخز تسَيِ حساب اص هشاجغ ريصالح خذهات
پستي
هْوتشيي خذهات پستي ػثاستٌذاص:
اًَاع پست ًاهِ ّا ضاهل ً:اهِ ّا ،هؽثَع ،تستِ ّا ي مَچل ٍ....اهاًات پستي داخلِهشسَالت داخلِ سشٍيس پيطتاصسشٍيس ّاي پستي پست النتشًٍينيفشٍش توثش ،صذٍس هؽالثِ ًاهِ هشسَالت قشاسدادي هٌؼقذُ پست تا ساصهاى ّا ٍ اسگاًْا ي دٍلتي ٍ خصَصي دس صَست اخز هجَص اص پستخذهات قاتل اسايِ پست تاًل
قثَل چل ضْشي ٍ تيي ضْشي ٍ،صَل چل ضْشي ،حَالِ ضْشي ٍ تيي ضْشيپشداخت حَالِ ضْشي – پشداخت دس ًطاًي ٍ دس دفاتش خذهات خذهات استثاؼيافتتاح حساب اًذٍختِ تشاي هطتشي ٍ ػوليات ٍاسيض ،تشداضت ٍ سايش ػوليات دس دفاتش خذهات استثاؼي افتتاح حساب قشض الحسٌِ تشاي هطتشي ٍ ػوليات ٍاسيض ،تشداضت ٍ سايش ػوليات دس دفاتش خذهات استثاؼيتاصاس ياتي خذهات پست تاًني تَسػ دفاتش خذهات استثاؼيگفتٌي ست ّش يل اص دفاتش استثاؼي هي تايست حذاقل  8خذهت اص خذهات ياد ضذُ سا اسايِ مٌٌذ.

