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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1بازرگانی نقش پیشگام در اقتصاد شهر
را دارد ولی از نظام تحوالت اقتصادی به
روز دنیا عقب افتاده بنابراین نیاز به یک
تحول اساسی و حرکت به سمت
راهکارهای نوین اقتصادی و خالق است.
 .2امروزه شهر به عنوان یک بنگاه
اقتصادی مطرح است .نیاز به برندسازی و
طراحی خالقانه فضای شهری داریم.
 .3ارتباط ناقص بین بازرگانی و بخشهای
صنعت-معدن و کشاورزی
 .4عدم توجه به برندینگ شهری در
اقتصاد شهر اصفهان (رقابت پذیری
شهری)
 .5عدم توجه به نت مارکتها در حوزه
بازرگانی شهر اصفهان
 .6سخت گیری بیش از حد سازمانها و
ارگانهای دولتی و عمومی در اجرای
قوانین و مقررات
 .7عدم توجه دولت به نقش تسهیلگری
خود در حوزه کسب و کار به ویژه بازرگانی
 .8تمایل بخش خصوصی برای ادامه
کسب و کار خود به صورت سنتی
 .9ریسک پذیری کم بازرگانی اصناف
 .10عدم وجود مراکز ارائه خدمات مشاوره
کسب و کار در اصفهان (کلینیک های
کسب و کار)
 .11عدم توسعه تجارت الکترونیک در
اصفهان
 .12قوانین و مقررات نامناسب نظام صنفی
در استان و مشکالتی که ایجاد می کند.
 .13حاکمیت نظام کسب و کار سنتی در
بخش بازرگانی استان
 .14مکان محور بودن فعالیتهای
بازرگانی در کشور از جمله اصفهان
(ارجحیت ملک به جای کسب و کار)
 .15عدم هماهنگی ادبیات بازرگانی در
کشور با سایر کشورهای دنیا (مانند پروانه
تجاری در شهرها)

نهاد

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

ادارهکل پست استان اصفهان

نماینده

آقای هنردان

آقای گمرکی

سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراوردههای کشاورزی

آقای عبداللهی

شهرداری اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .16قوانین و دستورالعملهای دست و
پاگیر و حتی اشتباه در حوزه بازرگانی
کسب و کار
 .17ارتباط ضعیف اقتصادی بین اقتصاد
شهر اصفهان و شهرها و روستاهای
پیرامون به ویژه در حوزه بازرگانی
 .18نبود آژانسهای تسهیلگر بازرگانی در
اصفهان
 .19عدم رعایت حق مالکیت معنوی در
اصفهان
 .20فرآیند فرسایشی سرمایهگذاری در
اصفهان
 .21عدم وجود نوآوری در حوزه بازرگانی
در اصفهان
 .22قوانین و رویههای دست و پاگیر
سرمایه گذاری در اصفهان
 .23کوچک بودن مقیاس بازرگانی در
کشور و استان
 .24پنج نهاد در ایران باعث زمین گیر
شدن اقتصاد شدهاند .بانک ،شهرداری،
دارایی ،بیمه و دادگستری
 .25نوسان سهم استان از ارزش افزوده
بخش بازرگانی کشور در سالهای اخیر
 .26کاهش نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده
بخش بازرگانی استان در سالهای اخیر
 .27اشتغال تبعی بسیار زیاد بخش
بازرگانی در شهر اصفهان به نسبت
جمعیت
 .28کمبود شدید زیرساختهای بازرگانی،
از جمله سیلو ،انبار و به ویژه سردخانه
 .29ضعف شدید خدمات جانبی بازرگانی
در کل کشور و منجمله شهر و شهرستان
اصفهان
 .30نوسانات اقتصاد کالن کشور (مانند
مشکالت ارزی)
 .31مسائل سیاسی کشور با دنیا (مانند
تحریمهای اقتصادی)
 .32مسائل مربوط به فضای کسب و کار
در استان و شهرستان اصفهان

نهاد

نماینده

سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراوردههای کشاورزی

آقای کدخدائی

شهرداری اصفهان

جمعیت احیاگران روستا

آقای گیویانپور

اتاق اصناف استان اصفهان

آقای کرمپور

دانشگاه اصفهان

آقای صامتی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .33عدم وجود ثبات در قوانین و مقررات
مربوط به حوزه بازرگانی (مانند تغییر گاه و
بیگاه قوانین صادرات و واردات)
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1فرمانداری شهرستان اصفهان
 .2ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .3ادارهکل پست استان اصفهان
 .4اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

نماینده
محسن خواجه
علی هنردان
مهدی گمرکی
ایمان آذربایجانی

 .5اتاق اصناف استان اصفهان

علی کرمپور

 .6دانشگاه اصفهان

مجید صامتی

 .7جمعیت احیاگران روستا

نادر گیویانپور

 .8سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان

مهدی عبداللهی

 .9سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان

امیر کدخدائی

 .10مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

فاطمه احمدی

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .12اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

ژیال آبشاری

 .13شرکت مشاور نقش محیط

میثم نصیری

 .14شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .15شرکت مشاور نقش محیط

مهدیه قائممقامی
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