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 نماینده نهاد مشکالت
 یخصوصعدم استفاده از توان بخش  .1

 مزاحم از شهر اصفهان عیانتقال صنا یبرا
مشخص  دیبرنامه با یریگمیتصم دامنه .2

 .شود
 تیو جمع نیسرزم شیبه آما توجه .3
 شهر اصفهان یریپذ
در  یاز مشارکت بخش خصوص استفاده .4

 صنعت شهر یسامانده
 شهر یریپذستیز تیاهم .5
)محل مصرف درآمد 38ماده  تبصره .6

ا مشخص ز ندهیآال عیاز صنا یشهردار
 نکرده است.(

 ستیز طیکل حفاظت محاداره

 استان اصفهان
 ریاحی آقای

 هیسرما یباال تیصنعت استان ظرف .7
 یبه علت کمبود دسترس یدارد ول یگذار

کسب و  طینرخ ارز، مح راتییبه آب، تغ
 ییجابهو جا ادیز نیکار، مقررات و قوان

 یبرا ازیمورد ن طیها در استان شراتیریمد
 .ستیبرقرار ن یگذارهیسرما

 یو دارائ یاداره امور اقتصاد

 استان اصفهان
 آقای محمدی

آثار صنعت در اشتغال در سطح شهر  .8

 .است
مانند صنعت ساختمان  عیاز صنا یبعض .9

بر شهر اثر گذار هستند.  میبه طور مستق
حاصل ورود  هیرویب یساخت و سازها

 یو نظام یدولت یهاها و سازماندستگاه
به صنعت ساختمان است که با توافق 

باعث  نیصورت گرفته است و ا یشهردار
و ساخت  یکاهش اشتغال بخش خصوص

 .ستشده ا هیرو یب یو سازها
 یاز حد در اجرا شیب یریگسخت .10
ها و دستگاه نیماب یو عدم همکار نیقوان

 یو خصوص یدولت یهاارگان
 هیسوق سرما یوجود طرح برا عدم .11

ساز در جهت ودر توسعه ساخت یگذار
 درست

خانه صنعت، معدن و تجارت 

 استان اصفهان
 فرانیهرات آقای

شهر اصفهان  یاکولوژ تیظرف .12
 .ستین عیمتناسب با گسترش صنا

 یمعاونت خدمات شهر

 اصفهان یشهردار
 آقای میریان

صنعت با مشکل  هیمواد اول نیتام .13

 .مواجه است
 متعدد و روزانه یهانامهبخش .14

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 آقای کریمیان
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 نماینده نهاد مشکالت
ها گرفتن مجوز یبرا یادار یبروکراس .15

 یحوزه ا یهاتیو فعال
 فروش یبرا ادیز مشکالت .16
 یبانک یگذارهیو سرما بهره .17
 یهاها و ارگانسازمان یهماهنگ عدم .18

 یگذارهیمختلف در حوزه جذب سرما
 (یشهردار مهیب ات،یصنعت )مال

خدمات کسب و کار در  دیشد ضعف .19
 صنعت

بر بخش  یلیگزاف تحم یهانهیهز .20
 یهاها و ارگاننسازما یصنعت از سو

 .دیمختلف قبل از تول

ها جلسات مطابق با گفته یخروج .21

 .ستین
علم و مراکز  دیارتباط مراکز تول عدم .22
 ثروت در اصفهان دیتول
در  یدخالت بخش خصوص عدم .23
 بخش صنعت و معدن تیریمد
دانش  یهااز شرکت تیحما عدم .24
 انیبن

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 آقای مومنی

 طیمح یهاسطح نامطلوب شاخص .25
 کسب و کار در اصفهان

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 خانم آبشاری

بدون در نظر گرفتن  عیاحداث صنا .26
مانند  یطیمح ستیو ز یمیالزامات اقل

 جهت باد

استان  یکل هواشناساداره

 اصفهان
 آقای اسدی

صنعت در خارج از  یابیجا تیمحدود .27
در برنامه جامع به  دیبا یلومتریک 50شعاع 

 شود. یریگیپ یطور جد

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 آقای شهیر

از شهر  یانسان یرویو ن هیخروج سرما .28
 اصفهان

کوچک و  عیبه صنا شتریتوجه ب دیبا .29

 .میمتوسط داشته باش
بهبود حوزه کسب وکار در  نیقوان .30

 دیتول لیجهت تسه
 انیبه اقتصاد دانش بن توجه .31

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 آقای آذربایجانی

توسعه  یرو یمثبت ریتاث نیسنگ عیصنا .32

 .اندشهر نداشته
ها، شهر هوشمند اپبه استارت توجه .33

 و دولت هوشمند در طرح جامع

 آقای صامتی دانشگاه اصفهان



 از دیدگاه حاضران فهرست مشکالت
ت

ش جلسه موضوعی صنع
گزار

  

 
 

6 

 نماینده نهاد مشکالت
 دینشده است و با دهیصنعت د خدمات .34

 .در برنامه جامع در نظر گرفته شود
ممکن است به  یکارینرخ ب کاهش .35

 .علت مهاجرت متخصصان باشد
 .شوندینم ییجامع اجرا یهاطرح .36

 یهابه کشور در سال دیواردات شد .37
که باعث متضرر شدن صنعت  ریاخ

 .شودیم
واردات و قاچاق گسترده  تیریمد عدم .38

 به داخل کشور

 یچلمقانآقای  اصفهان یانجمن نساج

و مشکالت سر راه  یادار یبروکراس .39
 یبخش خصوص

کننده و دینسبت به تول یمناسب دید .40
بخش  یهاازیاز ن یعدم شناخت کاف

 یخصوص
 نیوجود دغدغه مشترک ب عدم .41

 مرتبط یهاسازمان ها و ارگان

 خانم حیدری اصفهان مریپل عیانجمن صنا

صنف و صنعت در طرح  کیعدم تفک .42
 شود دهید دیجامع با

در نظر گرفته  دیاصناف با دیتول تیماه .43
به خارج  شودیها را نمیشود مثال طالساز

 شهر منتقل کرد. یلومتریک 50از 

 یشهردار نیادیسازمان م

 اصفهان
 آقای عبداللهی

برنامه  نیجامع در تدو تیریبه مد ازین .44
 جامع

هم توجه  یباالدست نیبه قوان یستیبا .45
 دیها قابل اجرا شوند. برنامه باکرد تا برنامه

 .در زمان باشد یمنعطف و قابل دسترس
نبودن  ایدر حوزه اجرا و پو دیشد ضعف .46

 .شده نیتدو یهابرنامه
فروش تراکم به افراد  شترمنافعیب .47

 است. دهیدر صنعت رس یمعدود
ارزش افزوده کاهش سهم استان از  .48

 بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و  تیکاهش درجه اهم .49
 معدن در اقتصاد استان

 عیدر صنا یفناور نییپا سطح .50
 شهرستان 

در  یانسان یروین نیینسبتا پا تیفیک .51
 شهرستان عیصنا

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 نظارت( تیری)مد
 برهمند آقای
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 نماینده نهاد مشکالت
 نیسنگ عیصنا یارتباط اقتصاد عدم .52

 استان با اقتصاد شهرستان 

 رهیزنج لیو تکم جادیبه ا دیشد ازین .53
 مختلف در شهرستان عیارزش صنا یها

خوشه  تیو تقو جادیبه ا دیشد ازین .54
 در شهرستان یصنعت یها

 یصنعت یهاآب در شهرک بحران .55
 شهرستان

 ندهیآال عیصنا چالش .56



 نهادها و افراد حاضر در جلسه فهرست کل
ت
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 نماینده نهاد
 محمد ساعدفر شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 اسماعیل محمدی استان اصفهان یو دارائ یاداره امور اقتصاد .2

 مهدی ریاحی استان اصفهان ستیز طیکل حفاظت محاداره .3

 عمار شهیر استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .4

 بابک اسدی استان اصفهان یکل هواشناساداره .5

 صادق صابری استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .6

 فرانیهرات یمهد خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان .7

 مجید صامتی دانشگاه اصفهان .8

 ژیال آبشاری استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .9

 محمد صادقی خانه کشاورز استان اصفهان .10

 نیؤممازیار م استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .11

 انیمیمحسن کر استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .12

 یرینص ثمیم طیشرکت مشاور نقش مح .13

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .14

 یمقامقائم هیمهد طیشرکت مشاور نقش مح .15

 ینیسحر ام استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .16

 یزهرا قاطع اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .17

 یجانیآذربا مانیا استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .18

 یچلمقانآقای  اصفهان یانجمن نساج .19

 فاطمه حیدری اصفهان مریپل عیانجمن صنا .20

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .21

 یمحمد عبدالله اصفهان یشهردار نیادیسازمان م .22

و  یتوسعه شهر یهااصفهان )طرح یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .23

 (یامنطقه

 یخسرویک نیرحسیام

 یانیک

 سعید برهمند نظارت( تیری)مد یو معمار یمعاونت شهرساز .24

 حمیدرضا میریان اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .25

 


