« نقشه شهرستان اصفهان»

نقشه شهرستان اصفهان قبل از تفکیک شهرستانهای کوهپایه ،هرند ،جرقویه و ورزنه

« مسئولین شهرستان اصفهان»
فرماندار

محمد علی احمدی
محمد احمدی(برنامه ریزی و توسعه)

معاون فرماندار

علیرضا قاسمی (سیاسی ،امنیتی و اجتماعی)

امام جمعه

سیدیوسف طباطبایی نژاد

شهردار

علی قاسم زاده

فرمانده نیروی انتظامی

سرهنگ حسین بساطی

رئیس دادگستری

حجت االسالم اسداله جعفری

« نمایندگان مجلس شورای اسالمی (دوره یازدهم)»
امیرحسین بانکی پور فرد

مهدی طغیانی

عباس مقتدایی خوراسگانی

حسین میرزایی

زهرا شیخی مبارکه

-

« وضعیت کلی شهرستان»
مساحت :

جمعیت  1882819 :نفر

1552

کیلومتر مربع

تعداد مراکز خدمات  5 :مرکز

« فاصله شهرستان به مرکز استان »

صفرکیلومتر

مرکز استان

« وضعیت کشاورزی شهرستان »
وسعت جنگل  7 :هزارهکتار
وسعت مرتع :
وسعت گلخانه :

 1.197هزار هکتار
 140.67هکتار

وضعیت کلی

تعداد بهره بردار  22500 :نفر
اشتغال زایی :
میزان صادرات :

درصد
هزار تن

مساحت اراضی کشاورزی شهرستان نسبت به استان :
11.3درصد

کل تولیدات محصوالت کشاورزی  1791 :هزار تن

ارزش ریالی کل محصوالت شهرستان183346.4896

ارزش ریالی محصوالت کشاورزی شهرستان نسبت به استان :درصد

میلیارد ریال

« وضعیت کشاورزی شهرستان »

وضعیت بخش

بخش تولیدات دامی

تولیدات دامی
میزان کل تولیدات 438.476 :
هزار تن
گوشت قرمز  15237 :تن
گوشت مرغ  12899 :تن
تخم مرغ  12988 :تن
سایر ماکیان  352 :تن
شیر  397 :هزار تن
آبزیان  0.480 :هزارتن

عسل :

بخش تولیدات گیاهی

سطح اراضی زراعی

دیم 0 :هزار هکتار
آبی 64 :هزار هکتار
جمع کل اراضی زراعی  64 :هزار
هکتار
نسبت به کل اراضی زراعی کشور :
درصد

سطح اراضی باغی
دیم 0 :هزار هکتار
آبی 2.156 :هزارهکتار
جمع کل اراضی باغی 2.156 :
هزارهکتار
نسبت به کل اراضی باغی کشور:
درصد

 501تن

درصد به کل استان
گوشت قرمز  28.62 :درصد
گوشت مرغ  8.6 :درصد
شیالت  37 :درصد

میزان تولیدات محصوالت زراعی
 660هزارتن

میزان تولیدات محصوالت باغی :
 817.490هزار تن

« رتبه محصوالت زراعی  ،باغی و دامی شهرستان در استان»

رتبه اول:

رتبه چهارم:
تولید گوشت طیور
 تولید پیله کرمابریشم

-

رتبه سوم:

رتبه دوم:

 -تولید ماهیان زینتی

 -تولید تخم مرغ

 تولید محصوالت زراعی تولید گوشت قرمز تولید شیر تولید ماهیان گرم آبیدر استخر ذخیره

ظرفیتهای بالقوه و بالفعل شهرستان به تفکیک
وجود تولید کنندگان و کشاورزان و بهره برداران سخت کوش و دارای دانش بومی
وجود تشکل ها و تعاونی های فعال در بخش کشاورزی با سابقه چندین دهه فعالیت
وجود اراضی حاصلخیز برای تولید محصوالت کشاورزی ( درصورت تامین آب و حفظ کاربری)
الگوی کشت مناسب و تالش در بهینه کردن آن و جایگزینی محصوالت کم آب بر با محصوالت با نیاز آبی باال
وجود واحد ها گلخانه ایی در شهرستان و امکان گسترش و توسعه آن با توجه به محدودیت در منابع آب شهرستان
وجود واحد های پرورش قارچ خوراکی در شهرستان
وجود شهرک های صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی در شهرستان با توجه به بازار مصرف در استان و سایر استان های مجاور
وجود ظرفیت های مکانیزاسیون قابل توجه در شهرستان و امکان بروز شدن ناوگان مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
وجود و دامداری های صنعتی و با حجم تولیدات باال و قابل توجه
تعامل و هماهنگی جهاد کشاورزی با بانک های عامل در راستای پرداخت تسهیالت بانکی و کمک به سرمایه گذاری در شهرستان
اجرای طرح های مختلف آب و خاکی و سیستم های نوین آبیاری به منظور ارتقای بهروری از منابع آب موجود
امکان توسعه و گسترش مشاغل خرد و خانگی به منظور ایجاد اشتغال
وجود نیروی انسانی با تجربه و خالق در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

چالش ها  ،پیشنهادات و راهکارها

ردیف

1
2
3
4
5

راهکارهای پیشنهادی

چالش ها

رعایت حقوق کشاورزان و حق آبه های آنان

محدودیت شدید منابع آب
تغییر کاربری های غیر مجاز ( علی رغم تالش زیادی که برای
اصالح قوانین و ضوابط و همکاری و هماهنگی دستگاه های مسئول و ذیربط
حفظ کاربری در حال انجام است)
کمبود نیروی انسانی در مدیریت جهاد کشاورزی
تالش به منظور افزایش اعتبار با توجه به نیاز
کمبود اعتبارات عمرانی

تهیه و تنظیم خرداد 1401

