بازرگانی خارجی :
توانمندیهای تجاری و صادراتی استان :

استاى وشدستاى دس حاضیِ هشص هطتشن  227ویلَهتشی تا وطَس عشاق لشاس داسد وِ تا
ٍجَد  3گوشن سسوی ٍ  3تاصاسچِ فعال هشصی دس ضْشستاًْای سمض  ،تاًِ ٍ هشیَاى هی
تَاى تِ صادسات ٍ ٍاسدات واال اص طشیك تجاس ،تَلیذ وٌٌذگاى ،پیلِ ٍساى ٍ تعاًٍی ّای هشص
ًطیٌاى تِ وطَسّای آسیا ٍ اسٍپا الذام ًوَد  .هضافاً ایٌىِ پتاًسیل تاالی تاصاس صادساتی دس
ضوال عشاق تا سِ هیلیَى ًفش جوعیت تعٌَاى یىی اص هضیتْای ًسثی استاى حائض اّویت است.
اص ظشفیت ّا ٍ پتاًسیلْای استاى دس حَصُ تجات خاسجی وِ دس تَسعِ صادسات غیشًفتی
استاى ٍ وطَس ًمص اسصًذُ ای هیتَاًذ ایفا وٌذ هیتَاى تِ هَاسد ریل اضاسُ وشد :
 -1وَتاّتشیي هسیش استثاطی ٍ فاصلِ ون استاى تا ضوال عشاق تِ خصَظ ضْش سلیواًیِ
ًسثت تِ هشص سایشاستاًْای ّوجَاس تا عشاق
ٍ -2جَد تطاتْات صتاًی ٍ فشٌّگی ٍ لَهی تا هٌطمِ اللین وشدستاى عشاق
ٍ -3جَد  3گوشن سسوی ٍ  3تاصاسچِ فعال هشصی دس ضْشستاًْای سمض  ،تاًِ ٍ هشیَاى
 -4وسة ستثِ سَم تشاًضیت خاسجی وطَس دس هشص تاضواق ٍ تٌْا هشص غشب وطَس وِ
داسای سٍیِ تشاًضیت هثذا ٍ همصذ هی تاضذ.
 -5سًٍذ سٍ تِ سضذ حجن هثادالت خاسجی استاى (اص 250هیلیَى دالس دس سال  85تِ تیص اص
 5هیلیاسد دالس دس سال ) 1391
 -6ضثاًِ سٍصی تَدى فعالیت هشص تاضواق دس ساستای سٍاى ساصی تشدد واال ٍ هسافش
 -7اهىاى صذٍس پالن گزس هَلت تشای ٍسٍد هَلت خَدسٍّای خاسجی
 -8داضتي سٍاتط التصادی تاال ٍاًعماد تفاّن ًاهْْای ّوىاسی هطتشن دس صهیٌِ ّای هختلف
تا هٌطمِ اللین
ٍ -9جَد تطىلْای تاصسگاًی اص جولِ اتحادیِ تعاًٍی صادسوٌٌذگاى ،اتحادیِ تعاًٍیْای
هشصًطیي ،اتاق تعاٍى ٍ اتاق تاصسگاًی ٍ صٌایع ٍ هعادى جْت تَسعِ اهشصادسات ٍ هثادالت
هشصی.
ٍ -10جَد  19تعاًٍی هشصًطیي تا جوعیتی تالغ تش ّ 197ضاس ًفش جوعیت

ٍ -11جَد تاًه تَسعِ صادسات ٍ ضعثِ صٌذٍق ضواًت صادسات دس استاى دس ساستای
حوایت اص صادسوٌٌذگاى ٍ ٍاسدوٌٌذگاى
 -12تَاًوٌذی استاى دس صهیٌِ صٌعت تَسیسن دسهاًی ٍ اسائِ خذهات تخصصی ٍ فَق
تخصصی پضضىی تِ تیواساى عشالی
 -13تشگضاسی ً 5وایطگاُ تخصصی تَاًوٌذیْای ج.ا.ا تا هحَسیت استاى وشدستاى دس ضوال
عشاق ٍ اعضام ٍ پزیشش ّیاتْای تاصسگاًی خاسجی
ّ -14وىاسیْای هطتشن دس صهیٌْْای علوی،آهَصضی ٍپظٍّطی هاتیي داًطگاّْای استاى تا
اللین وشدستاى
 -15ظشفیت تاالی خذهات فٌی ٍ هٌْذسی دس استاى ٍ تَاًایی استاى دس صهیٌِ اًتمال داًص
فٌی ٍ ّوىاسی دس طشح ّای صیشتٌایی ،احذاث ًیشٍگاّْا  ،ایجاد تاسیسات تَلیذ ٍ اًتمال
تشق ٍ سذساصی ،ساخت تًَل،

ٍ اجشای پشٍطّْای هطتشن دس تخطْای هختلف

وطاٍسصی،هعذى،ساختواى  ،ساُ  ،گشدضگشی ٍ...
 -16تَاًایی استاى دس صهیٌِ صادسات صٌایع دستی اص جولِ تختِ ًشد،فشش ،گلین ،گیَُ ٍ
.....
 -17اعضام ًیشٍّای جَیای واس ٍ هتخصصیي ایشاًی تِ عشاق جْت آهَصش ٍ اسایِ خذهات
فٌی

