
تنظیم بازارعملکرد کارگروه 

؛ 48؛ تامین

67%

؛ 11؛ توزیع

15%

؛ 13؛ بازرسی

18%

سهم حوزه های مختلف از مصوبات

تامین

توزیع

بازرسی

تعداد مصوبات در
حال پیگیری

تعداد مصوبات 
انجام شده

تعداد کل 
مصوبات

تعداد جلسات با ریاست

معاون استاندار

2 70 72 3 8

:اهم مصوبات 
17500تن تخم مرغ به قیمت مصوب 190توزیع -1

.تومان در بین مناطق کم برخوردار در استان
تن برنج 2600تن برنج هندی و 2400توزیع -2

تایلندی
تخم مرغ شرکت سیمرغ در شبکه % 100توزیع -3

.رهتاب
احیای سهمیه روغن کارخانه گلبهار -4
و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان-5

استارت آپ ها برای توزیع کاالهای اساسی و کاالهای
پر مصرف جامعه

ن و توزیع تخم مرغ در تمام فروشگاههای بزرگ استا-6
.جلوگیری از اجحاف در فروش

تن 1300تن سیب درختی و 1000تدارک تامین -7
ده و سیب درختی ذخیره ش.)پرتقال برای بازار شب عید

(.  پرتقال هم در حال ذخیره سازی هستیم 1



کارگروه توسعه صادراتعملکرد 
حال پیگیریتعداد مصوبات در تعداد مصوبات انجام شده تعداد کل مصوبات تعداد جلسات

6 16 22 3

اهم مصوبات ردیف
طرح مشکالت صادرات طال و جواهر و سنگهای قیمتی از طریق میز صادرات طال و جواهر و سنگهای قیمتی 1

ای تحت عنوان توانمندسازی شرکتهای مدیریت صادرات تشکیل کمیته 2

فهان و مقرر گردید شرکت نمایشگاههای بین المللی استان غرفه ای به صورت رایگان به گمرک اصفهان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اص
کارگوترمینال اختصاص دهد 3

.مقرر گردید کمیته فنی و کارشناسی نمایشگاه ذیل کارگروه توسعه صادرات استان ایجاد شود 4

عدم پرداخت یارانه مربوط به حمل هوایی کاال دلیل مکاتبه و پیگیری 5

موضوع حمل هوایی کاال به کشور قطر پیگیری  6

اجالس کمیسیون مشترک ایران وعمان پیگیری برگزاری  7

تهیه بروشور حاوی توانمندیها و پتانسیلهای تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری استان اصفهان به چند زبان  8

توریسم سالمت با محوریت دندانپزشکی کارشناسی با موضوع تشکیل کمیته 9

تگاهها در راستای شناسایی توانمندیهای بخشهای مختلف در زمینه ورود مؤثر به بازار کشور عمان مقررشد اتاق بازرگانی باهمکاری سایر دس
پیشنهادات مطرح شده رابصورت عملیاتی تدوین نمایند 10
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عملکرد گروه کاري اقتصادي
حال پیگیریتعداد مصوبات در تعداد مصوبات انجام شده تعداد کل مصوبات تعداد جلسات

10 14 24 5

اهم مصوبات ردیف
هکتار از اراضی منطقه شرق برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی3200تهیه گزارش ارزیابی و مطالعات زیست محیطی بر مبنای  1

شامل کلیه خدمات مورد نیاز، میزان خدمات مورد ) هکتار اراضی فریز شده را 3200هکتار از کل1600تهیه طرح توجیهی کامل و شفاف بر مبنای 
... ( نیاز برای احداث، استعالم و موافقت دستگاه های خدمات رسان، امکان سنجی اقتصادی طرح و  2

هکتار در منطقه شرق100هکتار و شروع فاز اول با 2300پیگیری واگذاری زمین در اختیار راه آهن به شرکت متولی دهکده لجستیک در پهنه  3

تشکیل کارگروه های کارشناسی ذیل کمیته فرش دستباف استان جهت بررسی و پیگیری مشکالت صنعت فرش 4

زبان زنده دنیا برای معرفی فرش دستباف اصفهان3ایجاد نمایشگاه مجازی فرش دستباف به  5

اناطالع رسانی به متقاضیان تسهیالت بانکی رشته فرش دستباف جهت ارجاع مشکالت به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است 6

تشکیل جلسه کارگروه باحضور مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان برای حل مشکل مربوط به بیمه قالیبافان  7

تدوین گزارش درخصوص مشکالت کالن فرش دستباف کشور و ارائه راه کارهای برون رفت از آن جهت تقدیم به ریاست محترم جمهوری  8
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عملکرد گروه کاري صادرات
حال پیگیریتعداد مصوبات در تعداد مصوبات انجام شده تعداد کل مصوبات تعداد جلسات

8 10 18 3

اهم مصوبات ردیف
تدوین شیوه نامه یا نظام نامه صادراتی بمنظور ساماندهی صادرات محصوالت کشاورزی متناسب با نیاز روز بازارهای موجود  1

احصاء حدود مجاز، شاخص ها و سایر استانداردهای صادراتی کشورهای هدف صادراتی به تفکیک محصوالت کشاورزی 2

پیگیری اعزام هیاتی از دستگاه های ذیربط به منظور بازدید از گلخانه های اصفهان جهت رفع موانع صادرات فلفل دلمه ای صادراتی  3

پیگیری و رفع موانع صادراتی و گمرکی محصوالت لبنی شرکت پگاه اصفهان به روسیه 4

تقویت همکاریهای علمی و آموزشی و ارتقاء ارتباطات فیمابین شرکت های دانش بنیان اصفهان با شرکت های عالقه مند در روسیه 5

ان برگزاری نشست ها و سمینارهای اقتصادی درخصوص معرفی مزایای گمرکی اتحادیه اوراسیا برای تجار و صادرکنندگان در استان اصفه 6

تعریف و طرح ریزی رویداد گردشگری های فرهنگی مناسب و با هدف معرفی توانمندی های  بالقوه صادراتی کاالهای استان 7

طراحی رویدادی جذاب با هدف شبکه سازی و ترویج فعاالن  زیست بوم کسب و کار استان اصفهان  توسط دانشگاه اصفهان 8

راه با طراحی رویداد توانمند سازی کسباتور با رویکرد تربیت بازاریابان و مهارتهای مدیریت کسب و کار به روش جذاب گیم فیکیشن هم
بازدیدهای اثربخش توسط اتاق بازرگانی اصفهان 9
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کارگروه اقتصادي، سرمایه گذاري و اشتغالعملکرد 

حال پیگیریتعداد مصوبات در تعداد مصوبات انجام شده تعداد کل مصوبات تعداد جلسات

4 0 4 1

اهم مصوبات ردیف
تکلیف گروه های کاری ذیل کارگروهتعیین 1

تاکید بر رفع موانع اشتغال و تسهیل در امور کارآفرینی استان 2
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طرح هاي 

اقتصادي 

استان

دهکده 

لجستیک چهار منطقه 

ویژه 

اقتصادي

شهرک 

گلخانه اي

در شرق

منطقه ویژه 

علم و 

فناوري

شیمی 

پارک

مجتمع 

اصفهان 

هوشمند

شهرک 

طال و 

جواهر

شهرک 

پوشاک، 

کیف و کفش

شهرک 

فرآوري 

عناصر معدنی 

راهبردي

طرح هاي اولویت دار اقتصادي استان اصفهان
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لجستیکدهکده -اولویت داراقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي 
.تخصصیجلسه2برگزاری•

ایطرح هشناسنامهقالبدرطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

.اقتصادیپیشران

شرکتطرح،سریعتراجرایجهتشدمقرراولاولویتدر•

بااصفهانلجستیکدهکدهمنطقهمسئولمتولی

ادانعقپیگیریاستانداری،اقتصادیمعاونتهماهنگی

مجوزاعطایجهتایراناسالمیجمهوریآهنراهباتفاهم

خواهدقرارآهنراهاختیاردرکهزمینواگذارینیزو

ماهیکظرفراشدخواهدواگذارمسئولشرکتبهوگرفت

.بنمایدآینده 7



يویژه اقتصادمناطق -اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه3برگزاری•

نپیشراطرح هایشناسنامهقالبدرطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

.اقتصادی

کهاراضیازهکتار3200مبنایبرمحیطیزیستمطالعاتوارزیابی•

شرقدراقتصادیویژهمنطقهایجادبرایقبالً

3200کلازهکتار1600مبنایبرشفافوکاملتوجیهیطرح•

میزاننیاز،موردخدماتکلیهشامل)راشدهفریزاراضیهکتار

هایدستگاهموافقتواستعالماحداث،براینیازموردخدمات

(...وطرحاقتصادیسنجیامکانرسان،خدمات

عنوانبهرازیصنعتیشهرکروبرویهکتاری360زمینشدمقرر•

اقتصادیوی ژهمنطقه
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قشهرک گلخانه اي در شر-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه2برگزاری•

درطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

پیشرانطرح هایشناسنامهقالب

.اقتصادی

لیمااعتبارآب،تامینجهتپیگیری•

گازو
9



يمنطقه ویژه علم و فناور-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه1برگزاری•

درطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

پیشرانطرح هایشناسنامهقالب

.اقتصادی

10



پارکشیمی -اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار
 جلسه تخصصی2برگزاری  .

 تدوین راهبردها و کلیات طرح در قالبب شناسبنامه طرح هبای

.پیشران اقتصادی

 پیگیری اخذ مصوبه دولت

پیگیری جهت تامین زیرساخت ها

پیگیری جهت جذب سرمایه گذار.

90درصد پیشرفت پروژه.

اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی استان جهت تحویل زمین.

پیگیری اختصاص سهمیه سوخت. 11



دمجتمع اصفهان هوشمن-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه1برگزاری•

ردطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

رانپیشطرح هایشناسنامهقالب

.اقتصادی
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شهرک طال و جواهر-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه1برگزاری•

قالبدرطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

.اقتصادیپیشرانطرح هایشناسنامه

شرکتگردیدمصوبنیزجلسهایندر•

موردهایزیرساختصنعتیشهرک های

.آوردفراهمشدهمشخصتاریخدررانیاز
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ششهرک پوشاک، کیف و کف-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه2برگزاری•

بقالدرطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

.یاقتصادپیشرانطرح هایشناسنامه

شرکتگردیدمقررمصوباتدر•

رانیازموردهایساختزیرشهرک ها

.آوردفراهمشدهمشخصتاریخدر
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يشهرک فرآوري عناصر معدنی راهبرد-اقدامات انجام شده در راستاي طرح هاي اولویت دار

.تخصصیجلسه1برگزاری•

قالبدرطرحکلیاتوراهبردهاتدوین•

.اقتصادیپیشرانطرح هایشناسنامه

طرحاطالعاتآوریجمع•

جمهوریریاستسفرمصوباتدردرج•

مطالعهانجامبرایشهرک هاشرکتالزام•
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