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کمیسیون های تخصصی آن   ایفای نقش فعال و موثر در هیأت رئیسه اتاق ایران و 

  GEM کارآفرین براساس مدل حضوردر رنکینگ شهرهای 

طراحی و احداث مرکز تجارت بین الملل) business center( اتاق بازرگانی در کنار سالن اجالس   

تعامل با دولت جهت ممانعت از تصمیم گیری های ضرب االجل و غیرکارشناسی  

کار در استان اصفهان    کسب و  بهبود بهره وری 

مبارزه با خودتحریمی های اقتصادی   

کثری فعاالن اقتصادی    گری باهدف هماهنگی حدا ایفای نقش تسهیل 

استمرار خط مشی درهای باز برای همه اعضای اتاق   

ارائه خدمات ویژه به اعضای اتاق   

تالش در راستای فرآیند محوری و جلوگیری از فردمحوری در تصمیم گیری ها   

تالش برای تقویت حوزه های دارای سابقه درخشان اقتصادی در استان اصفهان   

توجه و برنامه ریزی ویژه برای موفقیت و پیشرفت جوانان در فعالیت های اقتصادی بین المللی  

کار بانوان    خ مشارکت بانوان در فعالیت های اقتصادی و کمک به تقویت کسب و  افزایش نر
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کثــری فعالیت هــای اقتصــادی بــه بخش خصوصی بــا تکیه بر    گــذاری حدا مطالبه گــری وا

قوانین باالدستی 

ایجــاد ســازو کارهــای الزم درراســتای اثرگــذاری بر قوانیــن، مصوبات و گفتمانهــای ملی در   

گذاری و افزایش سهم بخش خصوصی در تولیدات ملی  جهت رشد سرمایه 

گانه کشــور و    تــالش بــرای حضــور موثــر نمایندگان اتــاق اصفهان بــا حق رای در قوای ســه 

سازمان های دولتی باالخص سازمان خصوصی سازی 

توانمندسازی جوانان برای تصدی مسئولیت های بزرگ در فضای اقتصادی استان   

مبارزۀ دائمی و نظام مند با رانت اقتصادی   

تبیین اهمیت مسئولیت های اجتماعی برای فعاالن اقتصادی   

توسعه نظام مند و ارائه مشاوره تخصصی درراستای حمایت از فعالین اقتصادی   

توسعه اثر بخش دفتر دیده بان محیط کسب  وکار، با محوریت قانون بهبود مستمر محیط   

کسب وکار، رفع موانع تولید و سایر قوانین حمایتی

کســب وکار درخصوص    پیگیــری نحوه اجرای مواد 14،4 و 15 قانون بهبود مســتمر محیط 

رتبه بندی شاخص  ها به صورت فصلی 

توسعه تشکل های صادرات محور و ایجاد تشکل های تخصصی   

تشکیل شورای هماهنگی تشکل های اقتصادی استان اصفهان   
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شــروع فعالیت و اســتقرار تشــکل های  اقتصادی در ســاختمان جدید به منظور هم افزایی و   

انسجام تشکل های اقتصادی 

تالش برای جذب سرمایه در استان برای ارتقا اشتغال و تولید   

شناسایی فرصت ها و دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای بهبود سرمایه گذاری در استان  

نظــارت و دیــده بانــی فعالیت های واحدهــای اجرایی کمیســیون های تخصصی به منظور   

گزارش های ماهیانه به هیات نمایندگان ارائه 

  Jci کارآفرینان تاثیرگذار فردا در بستر تبدیل شهروندان جوان امروز به 

  SPX توسعه و بهبود بازار پیمانکاران در سراسر دنیا با استفاده از زیرساخت

گفتگوی بخش خصوصی و دولت   تأثیرگذاری بیشتر در شورای 

کارآفرینی اصفهان   کوسیستم  کمک به تاسیس و رشد استارتاپ ها در جهت بهبود ا

حرکت در مسیر موفقیت با تجربه اندوزی از مجربین عرصه تجارت و صنعت  

گفتگوی دولت و بخش خصوصی   حفظ رتبه اول و تأثیرگذاری اتاق اصفهان در شورای 

    )vc( پیگیری  و راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر استان اصفهان

  )ITDO( گذاری و فناوری تقویت پتانسیل های توسعه اصفهان در مرکز توسعه سرمایه 

ایجــاد تعامــل و ارتبــاط دائمــی اعضــای جــوان اتــاق بــا اعضــای )Jci( در سراســر دنیــا بــا   

نقش آفرینی اتاق بین المللی جوانان
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بازرݡگانی





کشور هدف صادراتی   تأسیس دفاتر مشترک اعضاء در پنج 

کوچک صادراتی   حمایت ویژه از شرکت های 

کشورهای هدف   پیگیری توسعه بازار و ایجاد نمایشگاه های دائمی ملی در 

کاالهای صادراتی اصفهان در بازارهای هدف   ح تحقیقات بازار  توسعه طر

حمایت شرکت های مدیریت صادرات به منظور افزایش سهم صادرات کاالهای تولیدی اصفهان   

کار در استان )تجارت الکترونیک(   کسب و  توسعه بازار مجازی 

کارگو ترمینال در راستای توسعه پایدار صادرات    بهره برداری حرفه ای از 

افزایش صادرات استان اصفهان  

حضورموثر اعضا اتاق در هیأت های تجاری   

ح جهانی    برگزاری پاویون در نمایشگاه های مطر

ایجاد میزهای اقتصادی برای بازارهای هدف در اتاق اصفهان   

برگزاری نمایشگاه های بین المللی جهت تقویت فعاالن اقتصادی   

دفاع از اعضا در سیاست های متغیر ارزی   
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صنایع





تالش در جهت حذف قوانین مزاحم و شناسایی قوانین اجرا نشده در راستای حمایت از تولید   

و اشتغال

عارضه یابــی و بررســی مشــکالت واحدهای صنعتی نیمه فعال و تعطیل شــده اســتان در جهت   

فعال سازی و بازگشت اشتغال و تولید و پیشگیری از تعطیلی سایر واحدهای تولیدی

خ بهره بانکی و سودهای مرکب و مغایرت این وام ها با اقتصاد مقاومتی    ع نر پیگیری موضو

کوچک و متوسط   توانمندسازی بنگاه های 

کشور در اصفهان    کاالی  تالش در جهت استقرار بورس 

اولویت بخشیدن به شرکت های تولیدی استان در پروژه های محلی  

ترویج فرهنگ نوسازی صنایع جهت افزایش بهره وری  
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معادن





تالش برای بهبود تکنولوژی و نوسازی ناوگان ماشین آالت معدنی  

ایجاد زنجیره ارزش صادراتی و ارتباط این زنجیره ها با تولیدکنندگان و صادرکنندگان   

پیگیری برای ایجاد امکانات و زیرســاخت های الزم برای توســعه فعالیت های معدن به ویژه   

گازوئیل و برق و راه های خدماتی  تامین پیوسته و آسان 

پیگیری در جهت تقویت کنسرسیوم سنگ و صنایع معدنی جهت معرفی و حضور در بازارهای   

هدف 
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کشاورزی





پیگیری ایجاد مرکز توسعه بازار محصوالت کشاورزی اصفهان با هدف توسعه تولید و صادرات  

حمایت از » ستاد نجات زاینده رود« به منزله تنها راهکار تداوم حیات فالت مرکزی ایران   

پشتیبانی از تحقق محیط زیست سالم؛ تضمینی برای سالم سازی و ایمنی محصوالت کشاورزی  

کارگیــری تکنولــوژی در تولیــدات کشــاورزی به ویژه کشــت    ترویــج و همــکاری در راســتای بــه 

گلخانه ای 

کشاورزی    کارگاه های بسته بندی مواد  کمک به ایجاد 

کارگو ترمینال    کمک به راه اندازی پایانه های صادراتی جهت تغذیه 
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گردشگری





گردشگری   تالش در جهت توسعه زیرساخت های 

ح جامع گردشــگری    پیگیــری پروژه هــای توســعه پایــدار در قالــب مطالعــات و برنامه ریــزی طر

گردشگران در فالت مرکزی ایران اصفهان و جذب 

گردشگری    گردشــگری ایران و توزیع متناســب خدمات  کنسرســیوم مثلث طالیی  ح  تقویت طر

در شهرستان ها 

ع صنایع    تــالش بــرای بازارســازی و بازاریابی صنایع دســتی اصفهان به عنــوان پیشــگام در تنو

دستی جهان

تالش در راســتای تکمیل زیربناهای اقتصادی اصفهان نظیر توســعه فرودگاه و قطار پر سرعت   

اصفهان - تهران
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آموزش





توسعه مرکز سرمایه انسانی اتاق بازرگان اصفهان )متسا( به منظور تربیت نیروی انسانی مورد   

نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی

تالش برای افزایش مهارت های تولیدات صادراتی اصفهان  

کارآفرینان نسل فردا    پرورش 1000 بازرگان جوان در 

کیفی دوره های آموزشی اتاق    کمی و  توسعه 

پیگیری تاسیس بوستان شکوفایش کودک به منظور پرورش و آفرینش گری در نسل های آینده   

راه اندازی شبکه آموزش های مجازی اتاق بازرگانی اصفهان   

برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازسنجی از اعضا   

جهــت دهــی پژوهش هــای اتــاق بــه تحقیقــات بــازار در بازارهــای هــدف صادراتــی و تقویــت   

مهارت های بازارسازی فعاالن اقتصادی 

کوچک    تربیت و فرهنگ سازی نسل آتی تجار اصفهانی با توسعه بازرگانان 
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