ثشٍص سسبًی 69/12/00 :

معرفی معاونت امور صنایع :

آاقی ارباهیم انصری
هؼبٍى اهَس صٌبیغ سبصهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبست خشاسبى سضَی
تلفن 351 -77311073 :

آاقی اقسمعلی کیومرثی

آاقی محمد رضا رادفر

سئیس اداسُ صٌبیغ فلضی

سئیس اداسُ صٌبیغ غیشفلضی

سبصهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبست

سبصهبى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجبست

خشاسبى سضَی

خشاسبى سضَی

تلفن 351 -77311010 :

تلفن 351-77311053 :

معرفی اداره صنایع فلسی :

آاقی اقسمعلی کیومر یث
سئیس اداسُ صٌبیغ فلضی سبصهبى صٌؼت،هؼذى ٍتجبست خشاسبى سضَی
تلفن 351 -77311010 :
نمابر 351-77600611-10 :

شرح وظایف اداره صنایع فلسی سازمان :
-

هطبسکت دستذٍیي ساّجشدّبی تَسؼِ صٌؼتی استبى
اًجبم هغبلؼبت ٍ ثشسسی ّبی الصم ثِ هٌظَس اسایِ پیطٌْبد دس جْت سفغ تٌگٌبّبی تَلیذی
جلت هطبسکت تطکلْبی تخصصی دسسیبست گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضیْبی صٌؼتی استبى
ًظبست ثش فؼبلیتْبی صٌؼتی ثِ هٌظَس تحقق سیبستْب ٍثشًبهِ ّبی استبى
ّوبٌّگی ثب سبیش دستگبّْب دس صهیٌِ ّبی هشثَط ثِ اهَس تَلیذی استبى
هطبسکت دس تؼییي ضبخصْبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی سبصهبى
هطبسکت دس کویتِ ّبی ثْجَد سٍضْب ٍ تذٍیي اّذاف ٍ کوی ثْشُ ٍسی صٌؼت استبى
ثبصدیذ اص ٍاحذّبی تَلیذی ٍ ثشسسی فٌی جْت حصَل اعویٌبى اص هَفقیت دس دٍساى تَلیذ آصهبیطی ٍصذٍس پشٍاًِ ثْشُ
ثشداسی ثشای آًْب
سسیذگی ثِ کلیِ دسخَاستْبی تغییش هطخصبت پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اػن اص تغییش هکبى تغییش ظشفیت یب تغییش ًَع تَلیذ،
هحصَل جذیذ ،تغییش هبلکیت ....
تؼییي هیضاى ضبیؼبت هَاد اٍلیِ دس هَاقغ لضٍم
ثشسسی ٍ اًجبم هحبسجبت الصم دس صهیٌِ هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص کبالّبی سبختِ ضذُ ٍ هؼشفی دسخصَظ کبالّبی سْویِ ثٌذی
ضذُ ٍیب هَسد ًظبست( اص جولِ سَخت ،هَاد پیص سبص هَاد هخذس ،هَادپتشٍضیوی ٍ )...
ثبصدیذ اص ٍاحذّبی صٌؼتی جْت ثشآٍسد ًیبصّب ٍ سسیذگی ثِ تقبضبی آًْب اػن اص هَاد اٍلیِ تغییشات پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی،
تؼییي دسصذ ضبیؼبت ،اػغبی تسْیالت ،اػغبی هؼبفیت حقَق ٍسٍدی هبضیي آالت ٍ هَاد اٍلیِ ٍ)....
صذٍس هجَص ٍسٍد هبضیي آالت هستؼول.
ضٌبسبیی ٍ صذٍس پشٍاًِ ثشای صٌبیغ ًَیي ( ّبیتک )
اًجبم سبیش اهَس هحَلِ دس چبسچَة ٍظبیف ٍاحذ ٍ قَاًیي ٍ هقشسات هشثَعِ
تْیِ گضاسضبت هشتجظ ٍ اسائِ پیطٌْبدات ثِ هسئَلیي ریشثظ (هبفَق)

-

ثشسسی هَاسد اسجبع ضذُ اص سَی هسئَلیي ریشثظ (هبفَق) ٍ اسائِ پیطٌْبدات ٍ ًظشات کبسضٌبسی الصم ثِ هسئَلیي ریشثظ .

-

معرفی اداره امور صنایع غیرفلسی :

آاقی محمدرضا رادفر
سئیس اداسُ صٌبیغ غیشفلضی سبصهبى صٌؼت،هؼذى ٍتجبست خشاسبى سضَی
تلفن 351 -77311053 :
نمابر 351-77600611-10 :

شرح وظایف اداره امور صنایع غیر فلسی سازمان :






















هطبسکت دستذٍیي ساّجشدّبی تَسؼِ صٌؼتی استبى
اًجبم هغبلؼبت ٍ ثشسسی ّبی الصم ثِ هٌظَس اسایِ پیطٌْبد دس جْت سفغ تٌگٌبّبی تَلیذی
جلت هطبسکت تطکلْبی تخصصی دسسیبست گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضیْبی صٌؼتی استبى
تْیِ ٍ ثبصًگشی دستَسالؼول ّبی هشثَط ثِ صذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ٍ تغییشات آى ٍ اسائِ پیطٌْبدات الصم
ًظبست ثش فؼبلیتْبی صٌؼتی ثِ هٌظَس تحقق سیبستْب ٍثشًبهِ ّبی استبى
ّوبٌّگی ثب سبیش دستگبّْب دس صهیٌِ ّبی هشثَط ثِ اهَس تَلیذی استبى
هطبسکت دس تذٍیي استشاتژیْب ٍاصالح سبختبسّب ثش اسبس سیبستْبی کلی اػالم ضذُ
هطبسکت دس تؼییي ضبخصْبی اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی سبصهبى
هطبسکت دس کویتِ ّبی ثْجَد سٍضْب ٍ تذٍیي اّذاف کوی ثْشُ ٍسی صٌؼت استبى
ثبصدیذ اص ٍاحذّبی تَلیذی ٍ ثشسسی فٌی جْت حصَل اعویٌبى اص هَفقیت دس دٍساى تَلیذ آصهبیطی ٍصذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثشای آًْب
سسیذگی ثِ کلیِ دسخَاستْبی تغییش هطخصبت پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اػن اص تغییش هکبى تغییش ظشفیت یب تغییش ًَع تَلیذ ،هحصَل جذیذ،
تغییش هبلکیت ....
تؼییي هیضاى ضبیؼبت هَاد اٍلیِ دس هَاقغ لضٍم
ثشسسی ٍ اًجبم هحبسجبت الصم دس صهیٌِ هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص کبالّبی سبختِ ضذُ ٍ هؼشفی دسخصَظ کبالّبی سْویِ ثٌذی ضذُ ٍیب هَسد
ًظبست( اص جولِ سَخت ،هَاد پیص سبص هَاد هخذس ،هَادپتشٍضیوی ٍ )...
ثبصدیذ اصٍاحذّبی صٌؼتی جْت ثشآٍسد ًیبصّبٍسسیذگی ثِ تقبضبی آًْب اػن اص هَاد اٍلیِ تغییشات پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ،تؼییي دسصذ
ضبیؼبت،اػغبء تسْیالت،اػغبی هؼبفیت حقَق ٍسٍدی هبضیي آالت ٍهَاد اٍلیِ ٍ)....
صذٍس هجَص ٍسٍد هبضیي آالت هستؼول.
ضٌبسبیی ٍ صذٍس پشٍاًِ ثشای صٌبیغ ًَیي ( ّبیتک )
اًجبم سبیش اهَس هحَلِ دس چبسچَة ٍظبیف ٍاحذ ٍ قَاًیي ٍ هقشسات هشثَعِ
حضَس دس کویسیَى ّب ٍ کویتِ کبسگشٍُ ّبی اقتصبدی استبى جْت سفغ هطکالت ٍاحذّبی تَلیذی استبى .
ّوکبسی ٍ تطشیک هسبػی ثب ثبًکْب جْت اسائِ تسْیالت دس گشدش ثِ ٍاحذّب .
کوک ثِ ضٌبسبیی اٍلَیت ّبی سشهبیِ گزاسی ثب اًجبم تحلیل ٍضؼیت هَجَد دس ّش ثخص صٌؼتی ٍ ثشسسی ٍاسدات ٍ صبدسات هحصَالت
ًیبص استبى ٍ کطَس ثِ ٍاحذّبی صٌؼتی جذیذ ٍ ...

