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  اصناف و تجارگروه 



 شناسنامه گزارش -1

 ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 اصناف و تجار :خاطبم گروه

 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 26/4/98 :تاریخ

 نفر از تجار 1 -نفر از اصناف 3 :کنندهشرکت تعداد

 بهجت حاجیان ،مریم فروغی :گرانتسهیل

 

 اضرین در جلسهح:  1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده

  



 

 جلسهشیوه اداره  -2

 دو هر جانب از توضیحاتی متعارف معرفی از پس جلسه، آغاز در. شد آغاز عصر 6 از پس اندکی جلسه این

 داده مدعوین به جلسه اتمام و برگزاری فرآیند جلسه، یاداره چگونگی شهر، جامعه برنامه چیستی به راجع گرتسهیل

 مطرح هایپرسش پیرامون نیز توضیحاتی ایشان به امکان حد در مدعوین، برای آمدهپیش هایپرسش به توجه با. شد

 ارتباط بتوانند دیگریک چنینهم و گرانتسهیل جلسه، هدف جلسه، با مدعوین تا شد آن بر سعی و شد داده شده

 طورهمان و مشخص طور به. کنند معرفی را خود تا شد خواسته ایشان از اساس همین بر. کنند برقرر بخشیرضایت

 جلسه و کردند معرفی هایشانسمت و عناوین با نام، ذکر از پس را خود پنل، این در کنندگانشرکت رفت،می انتظار که

 . شد بنا صنفی هایدغدغه محور حول بیشتر نیز آغاز از

 البته. رفت پیش گروهی و فردی صورت به هادغدغه ذکر و یادداشت مراحل ها،جلسه برگزاری دستورالعمل طبق

 یمرحله در طوالنی گفتی و گپ صورت به هاصحبت و شد تشکیل گروه یک عمالً کنندگان،شرکت کم تعداد به توجه با

 به دغدغه یک از بیش نفرات، بودن کم دلیل به ایشان از شخصی هایدغدغه ذکر زمان در البته و رفت پیش گروهی

 در شده یادداشت هایدغدغه تعداد نظراتشان، ابراز از افراد استقبال به توجه با البته که شد پرسیده نفر هر ازای

 گروهی، بحث پس از تا شد خواسته ایشان از دستورالعمل طبق همچنان و سپس. است عدد 20 از متجاوز اول یمرحله

 یدغدغه عنوان به را گزینه یک تخته، روی بر حاجیان خانم توسط شده نوشته مسائل میان از فقط و فقط بار این

 به ظهر بعداز 8:10 ساعت در مدعوین از تشکر و یادگاری عکس گرفتن با جلسه نهایتاً. کنند اعالم و انتخاب محوری

 .رسید اتمام

 شده در مرحله اولها و مشکالت بیاندغدغه -2-1

 استان. از اقتصادی بخش درآمدهای خروج -

 مسئوالن. طرف از اقتصادی فعاالن هایدرخواست به رسیدگی عدم -

 استان. و شهر اقتصادی درآمدهای مدیریت کار و ساز وجود عدم -

 اصفهان. شهر محیطیزیست آلودگی -

 مرتبط. اصناف بیکاری و کوثر و ایزنجیره هایفروشگاه تعداد رشد -

 آب. مسائل و کمبود -

 اصفهان. در بومی فعاالن از اقتصادی حمایت فرهنگ ترویج و وجود عدم -

 کارآفرینی. مشکل -

 مشاغل. سر بر تراشیمانع -

 مشاغل. با مرتبط هایسمت در افراد و مشاغل با ازتباط در مسئول هایدستگاه داشتن دوگانه رویکرد -

 بدون هایمغازه و خصوصی هایخانهچای مانند) زیاد هایگیریسخت اثر بر زیرزمینی مشاغل آمدن وجود به -

 (.مجوز



 

 .مشاغل برای مشکل ایجاد و الکترونیک دولت معیوب کار و ساز -

 اجرای آزمایشگاهی موش اصفهان اصطالحاً) اصفهان در پایلوت صورت به محدودکننده هایطرح شروع -

 (.هاستطرح

 قانونی تعداد از تجاوز و مسکونی به نسبت تجاری واحد فزونی) تجاری واحدهای تأسیس با رویهبی موافقت -

 (.آن

 (.هم کنار دقیقاً سوپرمارکت سه مثال برای) اصفهان در مشاغل گشایش مجاز یفاصله رعایت عدم -

 بیکاری. -

 .اصفهان در مشاغل اقتصادی گردش عدم -

 .استان و شهر در اقتصادی تصمیمات با مسئول نهادهای جانب از ایسلیقه برخورد -

 سود از عمالً و هستند شب 11 تا بودن باز به مجاز صنفی واحدهای) صنفی واحدهای کاری ساعت محدودیت -

 (.محرومند شبانه

 دالیل به صنفی واحدهای تابلوهای) واحدها این تابلوهای سر بر شهری مسئوالن با صنفی واحدهای مشکل -

 (.است برهزینه تابلوها مجدد نصب اصناف برای و شودمی کنده مختلف

 (.مانندتپه سرعت هایتله مثال برای) غیراستاندارد و ناکافی راهنمایی و شهری عالیم -

 .شهروندان هایخواسته به رسیدگی عدم -

 .مشاغل و کار و کسب صاحبان هایخواسته اعتراضات به رسیدگی عدم -

 .شهر در موش ویژه به موذی حیوانات تعداد افزایش و شهر پاکیزگی مشکل -

 .شهر امنیت و فرهنگ اقتصاد، بر اصفهان به دیگر روستاهای و شهرها از مهاجرت تأثیر بر نظارت وجود عدم -

 یهای اصلانتخاب مشکل -2-2

 استان. و شهر اقتصادی درآمدهای مدیریت کار و ساز وجود عدم -

 اصفهان. در بومی فعاالن از اقتصادی حمایت فرهنگ ترویج و وجود عدم -

 اجرای آزمایشگاهی موش اصفهان اصطالحاً) اصفهان در پایلوت صورت به محدودکننده هایطرح شروع -

 (.هاستطرح

 شهروندان.+  مشاغل و کار و کسب صاحبان هایخواسته اعتراضات به رسیدگی عدم -

 .شهر امنیت و فرهنگ اقتصاد، بر اصفهان به دیگر روستاهای و شهرها از مهاجرت تأثیر بر نظارت وجود عدم -

 .شهر در موش ویژه به موذی حیوانات تعداد افزایش و شهر پاکیزگی یمسأله -

 .استان و شهر در اقتصادی تصمیمات با مسئول نهادهای جانب از ایسلیقه برخورد -



 

 مصادیق مشکالت اصلی -2-3

 نشده بیان تک به تک موارد و بوده همراه توضیحات با بیشتر افراد مصادیق ذکر بخش این در مشخص طور به)

 (.است

 استان. و شهر اقتصادی درآمدهای مدیریت کار و ساز وجود عدم -

 اقتصادی هایقطب ترینمهم از یکی کهاین رغمعلی اصفهان معتقدند جلسه این در کنندهشرکت اقتصادی فعاالن

 شودمی خارج استان و شهر از اصفهان بازرگانان و اصناف اقتصادی هایفعالیت از حاصل درآمدهای لکن است، کشور در

 به شهر و استان درآمدهای غالب که صورتی در که کنندمی ذکر ایشان. ندارد وجود شرایط این برای کاری و ساز و

 نتیجه در و یافته افزایش نیز رسمی نهادهای درآمدهای نشود، خارج کشور دیگر مناطق به و یابد تعلق اصفهان خود

 .بودخواهیم استان و شهر شرایط در بهبود شاهد

 اصفهان. در بومی فعاالن از اقتصادی حمایت فرهنگ ترویج و وجود عدم -

 در مسئولین و مردم میان در صحیح سازیفرهنگ وجود عدم به قبلی، سخن یریشه معتقدند اقتصادی فعاالن

 دست و دیگر شهرهای از فعاالنی حضور به مشخصاً ایشان. دارد داللت شهر و استان داخلیِ کارهای و کسب از حمایت

 شهر و استان بومی فعاالن از رسمی هایسازمان طرف از ویژه به حمایت نبود در استان و شهر درآمدهای گرفتن

 .کنندمی حکایت

 اجرای آزمایشگاهی موش اصفهان اصطالحاً) اصفهان در پایلوت صورت به محدودکننده هایطرح شروع -

 (.هاستطرح

 موجب این و شودمی اجرا پایلوت صورت به اصفهان در ابتدا کشوری هایطرح غالب که معتقدند کنندگانشرکت

 قابل برایشان فرآیندها و شود مواجه فراوان نشیب و فراز و چالش با جدی صورت به نیز ایشان کار و کسب تا شودمی

 .برندمی سر به جدید طرحی اجرای از ترس در مداوم طوربه و نبوده بینیپیش

 شهروندان.+  مشاغل و کار و کسب صاحبان هایخواسته اعتراضات به رسیدگی عدم -

( کار و کسب صاحبان جمله از) شهروندان اعتراضات به رسیدگی برای مشخص کاری و ساز که معتقدند افراد

 .نیستند گوپاسخ نیز موجود کارهای و ساز و ندارد وجود

 .شهر امنیت و فرهنگ اقتصاد، بر اصفهان به دیگر روستاهای و شهرها از مهاجرت تأثیر بر نظارت وجود عدم -

 و اطراف روستاهای و شهرها در بیکاری موجب اقتصادی وضعیت که بودند معتقد پنل این در کنندگانشرکت

 و شهر اقتصادی کار و ساز بر افزون بار ایجاد موجب این که استشده اصفهان سمت به مبدأها این از افراد مهاجرت

 تا شده موجب رویهبی صورت به مهاجران حضور که معتقدند همچنین. شده شهروندان برای امنیتی هایهزینه تولید

 فرهنگ بر مهاجرت تأثیر که بودند معتقد عالوه به. یابد رواج شرخری و زورگیری چون باالیی درآمد با اما کاذب مشاغل

 .است منفی شهر

 .شهر در موش ویژه به موذی حیوانات تعداد افزایش و شهر پاکیزگی یمسأله -



 

 است برخوردار شهری پاکیزگی در باالیی امتیاز از شهرها سایر نسبت به اصفهان کهاین رغمعلی معتقدند افراد

 مشاهده قابل موذی حیوانات وفور رودزاینده یحاشیه و هامادی در ویژه به و گذاشته افول به رو موضوع این اخیراً اما

 . است

 .استان و شهر در اقتصادی تصمیمات با مسئول نهادهای جانب از ایسلیقه برخورد -

 افراد نظر از آن جز و روابط اثر بر مشاغل سر بر افراد حضور و اقتصادی حوزه در متخصص مدیران وجود عدم

 نظرت بر باشد، کارشناسی بر مبتنی کهآن از بیش استان و شهر اقتصادی تصمیمات تا شده موجب پنل این در حاضر

 .است استوار منافع و گروهی بعضاً و شخصی

 یبندی فرداولویت -2-4

 (است شده بیان فردی صورت به هااولویت این)

 .(2) استان و شهر اقتصادی درآمدهای مدیریت کار و ساز وجود عدم -

 .(1) شهروندان+  مشاغل و کار و کسب صاحبان هایخواسته اعتراضات به رسیدگی عدم -

 .(1) اصفهان در بومی فعاالن از اقتصادی حمایت فرهنگ ترویج و وجود عدم -

 پیشنهادها و انتقادات زارشگ -2-5

 جلسه: این در کنندگانشرکت

 .بودند مندگله برگزاری فرآیند در گرفته صورت تأخیر از( الف

 .بودند ناراضی( برگزاری محل کالس بودن گرم) مکان کیفیت از( ب

 بودن اثربخش به نسبت که بودند معتقد مشخصاً اما کرده استقبال شهر جامع یبرنامه طرح وجود کلیت از( ج

 .هستند مشکوک آن

 شهری مسئوالن رسیدگی و پیگیری که خواهندکرد شرکت بعدی جلسات در صورتی در بودند معتقد افراد( د

 .باشند شاهد را اندکرده عنوان که مسائلی به نسبت

 کننده در جلسهشرکتفهرست اسامی افراد  -2-6

 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام

 روانراه مهری موسوی سیدمصطفی

 نقیه امید آزادی ایمان

 مأخذ: نگارنده

 

  



 

 


