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 نماینده نهاد مشکالت
جوان و  یانسان یرویاقبال کم ن .1

در بخش  تیفعال یکرده برا لیتحص
                                                                                                                                                                                                                                                                                         یکشاورز

 یکشاورز یهانیکوچک زم اسیمق .2

کشت  یآن بر الگو ریآب و تاث کمبود .3
 (ستی)گندم به آب و خاک حساس ن

بخش برداشت و  یاساس ضعف .4
محصول در شهرستان   ینگهدار

 (لوی)سردخانه، انبار، س

 و تره بار وهیم نیادیم یسنت تیفعال .5

بار که و تره وهیم نیادیمحدود م تیفعال .6
را شامل  یمحصوالت کشاورز ریسا
محصوالت  ریسا ی. در واقع براشودینم

 وجود ندارد. یمرکز مبادله ا یکشاورز

 یینها متیاز  ق یاندک کشاورز سهم .7
 محصول

 نهیدر زم یکشاورز یاساس مسئله .8
 فروش محصوالت خود

استان  یسازمان جهاد کشاورز

 اصفهان
 آقای زمانی

محصوالت  عینظام توز یمسئله اساس .9
 در اصفهان یکشاورز

 ینگهدار یهارساختیز کمبود .10
 )سردخانه( یمحصوالت کشاورز

اندک(  ی)توان مال یمال ضعف .11
 کشاورزان

 آقای وحیدا یکشاورز ینظام صنف

 یسود بانک ینرخ باال .12

 یکاربر رییتغ .13

 هاییروستا مهاجرت .14

 یو تکنولوژ یبودن کشاورز یسنت .15
 دیتول نییپا

 ریو مقررات دست و پاگ نیقوان .16

 یعمده محصوالت کشوارز واردات .17

 یو دارائ یکل امور اقتصاداداره

 استان اصفهان
 آقای محمدی

 کشاورزان یشتیمع دیمشکالت شد .18

مسئوالن کالن بخش  ییتوانا عدم .19
احقاق حق کشاورزان در  یبرا یکشاورز

 یسطح مل

 دیتول یهارهیوجود زنج عدم .20

و  نیاز مسئول یبعض یجد عزم .21
ساز در میو تصم ریگمیتصم یها هدستگا

مرتبط بخش  نیقوان یخصوص اجرا
 یکشاورز

مشاغل  یسازمان سامانده

 یکشاورز یهاو فراورده یشهر

 اصفهان یشهردار

 آقای حیدری
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 نماینده نهاد مشکالت
مشاغل  یسازمان سامانده یجد عزم .22

 یدر راستا یکشاورز یهاو فرآورده
 55ماده  2محوله بر اساس بند  فیوظا

 ها یقانون شهردار

 -اهیروز )گل و گ یبازارها جادیا .23
کوثرها و...(  التفیش ،ییدارو اهانیگ

محصوالت  میجهت عرضه مستق
 بدون واسطه یکشاورز

 یهارساختیخدمات و ز بهبود .24
 طیآب و شرا طیبا توجه به شرا یکشاورز
 یاقتصاد

بخش  یگذارهیو سرما مشارکت .25
و  SORT نهیدر زم یکشاورز یخصوص

و صادرات و سردخانه  یبندمیتقس
 یبا شهردار یمحصوالت کشاورز

 رهیزنج لیعدم تکم ایوجود  عدم .26
 یکشاورز تیارزش فعال

 یحوزه کشاورز ینرم افزارها ضعف .27
 (عینظام توز غات،یتبل ،یابی)بازار

در حوزه  یگذاراستیس عدم .28
 یمحصوالت کشاورز دیتول یزیربرنامه

کشت در سطح  یاصالح الگو .29
 شهرستان

داران در نظام فراوان واسطه وجود .30
 یمحصوالت کشاورز عیتوز

 آقای مهدیان شهرستان اصفهان یفرماندار
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 نماینده نهاد مشکالت
با مراکز  یارتباط اندک بخش کشاورز .31
 قاتیها و مراکز تحقمانند دانشگاه یعلم

 مرتبط
در بخش   یگذارهیسرما دیکمبود شد .32

 یکشاورز
 یارزش افزوده کم در ازا دیتول .33

 اریدر اخت یدیامکانات تول

شاغل در  یانسان یروین نییپا تیفیک .34
 شهرستان یبخش کشاورز

 کشت نامناسب یالگو .35

 یهاتیاندک رقابت فعال توان .36
در  یاقتصاد یهاتیفعال ریبا سا یکشاورز

 نیزم صیتخص

ها از واسطه یدرصد 75حدود  سهم .37
 یمحصوالت کشاورز ییفروش نها متیق

 کنندهبه مصرف

 یقاتیو تحق یشهرک علم

 اصفهان
 خانم همت
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 نماینده نهاد
 انینصراهلل مهد شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 یفتاح یدرعلیح اصفهان یبحران استاندار تیریسازمان مد .2

 یمحمد لیاسماع استان اصفهان یو دارائ یکل امور اقتصاداداره .3

 یمسعود مصطفو استان اصفهان یکل هواشناساداره .4

 یاهلل زمانرحمت استان اصفهان یسازمان جهاد کشاورز .5

 زینب همت اصفهان یقاتیو تحق یشهرک علم .6

 محسن کریمیان استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .7

 یاهلل نوروزرحمت یکشاورز ینظام صنف .8

 یانیک نیغالمحس دانشگاه اصفهان .9

زادهییایسونا کبر اصفهان یشهردار .10  

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 یمحمدرضا غالم طیشرکت مشاور نقش مح .12

 میثم نصیری طیشرکت مشاور نقش مح .13

 حسین وحیدا یکشاورز ینظام صنف .14

 یشهردار یکشاورز یهاو فراورده یمشاغل شهر یسازمان سامانده .15

 اصفهان

 ایرج حیدری

 احمدیفاطمه  شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .16

 فردیمانیمسعود سل استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .17

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .18

محمدظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .19  
 


