
1 

 

 



 نامهدعوت
ش جلسه موضوعی 

گزار
بازرگانی

 
 

 
 

2 

 



 نامهدعوت
ش جلسه موضوعی بازرگانی

گزار
  

 
 

3 



 از دیدگاه حاضران فهرست مشکالت
ش جلسه موضوعی 

گزار
بازرگانی

  

 
 

4 

 نماینده نهاد مشکالت
در اقتصاد شهر  شگامیپ نقش یبازرگان .1

به  یاز نظام تحوالت اقتصاد یرا دارد ول
 کیبه  ازین نیعقب افتاده بنابرا ایروز دن

و حرکت به سمت  یتحول اساس
 و خالق است. یاقتصاد نینو یراهکارها

بنگاه  کیشهر به عنوان  امروزه .2
و  یبه برندساز ازیمطرح است. ن یاقتصاد
 .میدار یشهر یخالقانه فضا یطراح

 یهاو بخش یبازرگان نیناقص ب ارتباط .3
 یمعدن و کشاورز-صنعت

در  یشهر نگیتوجه به برند عدم .4
 یریاقتصاد شهر اصفهان )رقابت پذ

 (یشهر

ها در حوزه توجه به نت مارکت عدم .5
 شهر اصفهان یبازرگان

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 هنردان آقای

ها و از حد سازمان شیب یریسخت گ .6
 یدر اجرا یو عموم یدولت یهاارگان

 و مقررات نیقوان

 یگرلیتوجه دولت به نقش تسه عدم .7
 یبازرگان ژهیخود در حوزه کسب و کار به و

ادامه  یبرا یبخش خصوص لیتما .8
 یکسب و کار خود به صورت سنت

 اصناف یکم بازرگان یریپذ سکیر .9

وجود مراکز ارائه خدمات مشاوره  عدم .10
 یها کینیکسب و کار در اصفهان )کل

 کسب و کار(

در  کیتوسعه تجارت الکترون عدم .11
 هانفاص

 آقای گمرکی کل پست استان اصفهاناداره

 یو مقررات نامناسب نظام صنف نیقوان .12
 کند. یم جادیکه ا یدر استان و مشکالت

در  ینظام کسب و کار سنت تیحاکم .13
 استان یبخش بازرگان

 یهاتیعالفمحور بودن  مکان .14
در کشور از جمله اصفهان  یبازرگان
 کسب و کار( یملک به جا تی)ارجح

در  یبازرگان اتیادب یهماهنگ عدم .15
)مانند پروانه  ایدن یکشورها ریکشور با سا

 در شهرها( یتجار

مشاغل  یسازمان سامانده

 یکشاورز یهاو فراورده یشهر

 اصفهان یشهردار

 یعبدالله آقای
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 نماینده نهاد مشکالت

دست و  یهاو دستورالعمل نیقوان .16
 یاشتباه در حوزه بازرگان یو حت ریپاگ

 کسب و کار

مشاغل  یسازمان سامانده

 یکشاورز یهاو فراورده یشهر

 اصفهان یشهردار

 یکدخدائ آقای

اقتصاد  نیب یاقتصاد فیارتباط ضع .17
 یشهر اصفهان و شهرها و روستاها

 یدر حوزه بازرگان ژهیبه و رامونیپ

در  یبازرگان گرلیتسه یهاآژانس نبود .18
 اصفهان

در  یمعنو تیحق مالک تیرعا عدم .19
 اصفهان

 پورانیویگ آقای روستا اگرانیاح تیجمع

در  یگذارهیسرما یشیفرسا ندیفرآ .20
 اصفهان

 یدر حوزه بازرگان یوجود نوآور عدم .21
 در اصفهان

 ریدست و پاگ یهاهیو رو نیقوان .22
 در اصفهان یگذار هیسرما

 پورآقای کرم اتاق اصناف استان اصفهان

در  یبازرگان اسیکوچک بودن مق .23
 کشور و استان

 ریگ نیباعث زم رانینهاد در ا پنج .24
 ،یاند. بانک، شهردارشدن اقتصاد شده

 یو دادگستر مهیب ،ییدارا

سهم استان از ارزش افزوده  نوسان .25
 ریاخ یهاکشور در سال یبخش بازرگان

نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده  کاهش .26
 ریاخ یهااستان در سال یبخش بازرگان

بخش  ادیز اریبس یتبع اشتغال .27
در شهر اصفهان به نسبت  یبازرگان

 تیجمع

 ،یبازرگان یهارساختیز دیشد کمبود .28
 سردخانه ژهیانبار و به و لو،یاز جمله س

 یبازرگان یخدمات جانب دیشد ضعف .29
در کل کشور و منجمله شهر و شهرستان 

 اصفهان

اقتصاد کالن کشور )مانند  نوسانات .30
 (یمشکالت ارز

)مانند  ایکشور با دن یاسیس مسائل .31
 ( یاقتصاد یمهایتحر

کسب و کار  یمربوط به فضا مسائل. 32
 در استان و شهرستان اصفهان 

 آقای صامتی دانشگاه اصفهان
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 نماینده نهاد مشکالت
و مقررات  نیوجود ثبات در قوان عدم .33

گاه و  ریی)مانند تغ یمربوط به حوزه بازرگان
 صادرات و واردات( نیقوان گاهیب



 نهادها و افراد حاضر در جلسه فهرست کل
ش جلسه موضوعی بازرگانی

گزار
  

 
 
 

7 

 نماینده نهاد
 محسن خواجه شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 علی هنردان استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .2

 مهدی گمرکی کل پست استان اصفهاناداره .3

 ایمان آذربایجانی استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگاناتاق  .4

 پورعلی کرم اتاق اصناف استان اصفهان .5

 مجید صامتی دانشگاه اصفهان .6

 پورانیوینادر گ روستا اگرانیاح تیجمع .7

 یعبدالله یمهد اصفهان یشهردار یکشاورز یهاو فراورده یمشاغل شهر یسازمان سامانده .8

 یکدخدائ ریام اصفهان یشهردار یکشاورز یهاو فراورده یمشاغل شهر یسازمان سامانده .9

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .10

 یظهراب محمدیعل اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 یآبشار الیژ 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

 


