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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1اقبال کم نیروی انسانی جوان و
تحصیل کرده برای فعالیت در بخش
کشاورزی
 .2مقیاس کوچک زمینهای کشاورزی
 .3کمبود آب و تاثیر آن بر الگوی کشت
(گندم به آب و خاک حساس نیست)
 .4ضعف اساسی بخش برداشت و
نگهداری محصول در شهرستان
(سردخانه ،انبار ،سیلو)
 .5فعالیت سنتی میادین میوه و تره بار
 .6فعالیت محدود میادین میوه و ترهبار که
سایر محصوالت کشاورزی را شامل
نمیشود .در واقع برای سایر محصوالت
کشاورزی مرکز مبادله ای وجود ندارد.
 .7سهم اندک کشاورزی از قیمت نهایی
محصول
 .8مسئله اساسی کشاورزی در زمینه
فروش محصوالت خود
 .9مسئله اساسی نظام توزیع محصوالت
کشاورزی در اصفهان
 .10کمبود زیرساختهای نگهداری
محصوالت کشاورزی (سردخانه)
 .11ضعف مالی (توان مالی اندک)
کشاورزان
 .12نرخ باالی سود بانکی
 .13تغییر کاربری
 .14مهاجرت روستاییها
 .15سنتی بودن کشاورزی و تکنولوژی
پایین تولید
 .16قوانین و مقررات دست و پاگیر
 .17واردات عمده محصوالت کشوارزی
 .18مشکالت شدید معیشتی کشاورزان
 .19عدم توانایی مسئوالن کالن بخش
کشاورزی برای احقاق حق کشاورزان در
سطح ملی
 .20عدم وجود زنجیرههای تولید
 .21عزم جدی بعضی از مسئولین و
دستگاه های تصمیمگیر و تصمیمساز در
خصوص اجرای قوانین مرتبط بخش
کشاورزی

نهاد

سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان

نظام صنفی کشاورزی

ادارهکل امور اقتصادی و دارائی
استان اصفهان

نماینده

آقای زمانی

آقای وحیدا

آقای محمدی

سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراوردههای کشاورزی

آقای حیدری

شهرداری اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .22عزم جدی سازمان ساماندهی مشاغل
و فرآوردههای کشاورزی در راستای
وظایف محوله بر اساس بند  2ماده 55
قانون شهرداری ها
 .23ایجاد بازارهای روز (گل و گیاه-
گیاهان دارویی ،شیالتف کوثرها و)...
جهت عرضه مستقیم محصوالت
کشاورزی بدون واسطه
 .24بهبود خدمات و زیرساختهای
کشاورزی با توجه به شرایط آب و شرایط
اقتصادی
 .25مشارکت و سرمایهگذاری بخش
خصوصی کشاورزی در زمینه  SORTو
تقسیمبندی و صادرات و سردخانه
محصوالت کشاورزی با شهرداری
 .26عدم وجود یا عدم تکمیل زنجیره
ارزش فعالیت کشاورزی
 .27ضعف نرم افزارهای حوزه کشاورزی
(بازاریابی ،تبلیغات ،نظام توزیع)
 .28عدم سیاستگذاری در حوزه
برنامهریزی تولید محصوالت کشاورزی
 .29اصالح الگوی کشت در سطح
شهرستان
 .30وجود فراوان واسطهداران در نظام
توزیع محصوالت کشاورزی

نهاد

فرمانداری شهرستان اصفهان

نماینده

آقای مهدیان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .31ارتباط اندک بخش کشاورزی با مراکز
علمی مانند دانشگاهها و مراکز تحقیقات
مرتبط
 .32کمبود شدید سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی
 .33تولید ارزش افزوده کم در ازای
امکانات تولیدی در اختیار
 .34کیفیت پایین نیروی انسانی شاغل در
بخش کشاورزی شهرستان
 .35الگوی کشت نامناسب
 .36توان اندک رقابت فعالیتهای
کشاورزی با سایر فعالیتهای اقتصادی در
تخصیص زمین
 .37سهم حدود  75درصدی واسطهها از
قیمت فروش نهایی محصوالت کشاورزی
به مصرفکننده

نهاد

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

نماینده

خانم همت
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانداری شهرستان اصفهان

نصراهلل مهدیان

 .2سازمان مدیریت بحران استانداری اصفهان

حیدرعلی فتاحی

 .3ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

اسماعیل محمدی

 .4ادارهکل هواشناسی استان اصفهان

مسعود مصطفوی

 .5سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

رحمتاهلل زمانی

 .6شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

زینب همت

 .7اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

محسن کریمیان

 .8نظام صنفی کشاورزی

رحمتاهلل نوروزی

 .9دانشگاه اصفهان

غالمحسین کیانی

 .10شهرداری اصفهان

سونا کبریاییزاده

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز

 .12شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .13شرکت مشاور نقش محیط

میثم نصیری

 .14نظام صنفی کشاورزی

حسین وحیدا

 .15سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری

ایرج حیدری

اصفهان
 .16مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان
 .17ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

فاطمه احمدی
مسعود سلیمانیفرد

 .18شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .19معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمدظهرابی
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