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 9911در سال  مديريت توسعه بازرگاني عملکرد 

اجرای سیاستهای وزارت متبوع در زمینه بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی و فرآورده های جانبی در  -1

 .تامین بازارهای داخل کشور و صادرات به سایر کشورها

و بهبود فضای کسب و اقدام و مشارکت در راستای بهبود مدیریت بازار و بازارسازی با تقویت تشکل ها  -۲

کارهای کشاورزی و تشکیل زنجیره های تولیدی و ارزش و توسعه زیرساخت های صادراتی مانند کارگو ترمینال 

 .فرودگاه اصفهان

 عضو فعال ستاد تنظیم بازار استان و هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی استان -۳

یع نهاده های دام و طیور توسط بخش دولتی و خصوصی که از ارز مرجع استفاده نموده کنترل و نظارت بر توز -۴

 .اند

 .هماهنگی وکنترل و نظارت و پایش سایر نهادهای کشاورزی شامل سم و کود و بذر -۵

تشکیل کمیته پیشگیری و مقابله با قاچاق نهاده ها و محصوالت کشاورزی و تشخیص اصالت کاالی مکشوفه و  -۶

 1۳11در سال  مورد پرونده مظنون به قاچاق محصوالت کشاورزی 43سی و پاسخگویی به برر

 .اجرای گشت های مشترک نظارتی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط و رسیدگی به امور تخلفات -۷

 .بررسی و تحلیل نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی و ثبت وقایع در سایت سامانک -۸ 

 .وز و پیگیری و تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی هماهنگی و صدور مج -1

 10نسبت به   11ماهه اول  10بررسی و تهیه گزارش آمار صادرات محصوالت کشاورزی استان  بطوریکه در  -11

در صد وزنی بوده است و این افزایش به دلیل  توسعه  واحد های سورت و  ۴۴افزایش صادرات  ،   1۸ماهه اول 

  .صادراتی  می باشد –بسته بندی  محصوالت کشاورزی و تشکیل زنجیره های تولیدی 

ریال به صادرکنندگان مشمول ۳۴۷۶۴11۲1به مبلغ   1۳1۶پرداخت مرحله دوم یارانه سیب درختی سال  -11

 .شوق های صادراتی دریافت م

برگزاری جلسات و کالس های آموزشی به منظور توانمندسازی و ارتقای دانش کسب و کار فعالین اقتصادی در  -1۲

 .بخش کشاورزی خصوصا در حوزه شیالت
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 19و  11 سال  ماهه 10مقايسه آمار صادرات محصوالت کشاورزی از مبدا تولید استان اصفهان طي 

 شرح تعرفه

 درصد تغییرات 19ماهه  10 11ماهه  10

 ارزش دالری ارزش وزني ارزش دالری ارزش وزني

ارزش 

 وزني

ارزش 

 دالری

حیوانات زنده، محصوالت 

 حیواني
45421411 57897061 38720181 58902542 17 -2 

 14 77 36767266 65772380 41854684 116128412 محصوالت نباتي

چربي ها و روغن های 

 ي حیواني يا نبات
45360 89556 10320 61920 340 45 

 5- 17 40767415 38316259 38780234 44856311 محصوالت صنايع غذايي

محصوالت صنايع شیمیايي يا  

 صنايع وابسته به آن
1723958 1899415 2348216 3582317 -27 -47 

 118 241 556627 159323 1216023 543236 ماشین آالت کشاورزی 

 1 44 140638087 145326679 141736973 208718688 جمع کل


