ع
ل
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ن
ی
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س
رد سال  1398دمری ت ا ور رسماهی گذاری ا تان ا هان رد یک گاه
بند الف تبصره  18اقنون بودهج
تصویب و معرفی به بانک  1355طرح ثبت نام شده در سامانه سیتا با مبلغ  15998میلیارد ریال و متعاقب آن
پرداخت تسهیالت به  299طرح با مبلغ  2666میلیارد ریال از محل اعتبارات بند الف تبصره 18

مح
ص
رسماهی رد رگدش والت
زراعی
جذب  %95تسهیالت سرمایه در گردش
کاشت  ،داشت و برداشت محصوالت زراعی به
مبلغ  5191میلیارد ریال

خط اعتباری م کانیزاسیون

پرداخت مبلغ  376میلیارد ریال تسهیالت به
 636طرح مکانیزاسیون از محل خط اعتباری
مربوطه

ع
ملکرد سال  1398دمرییت امور رسماهی گذاری استان اصفهان رد یک ن گاه

پیگیری در خصوص صدور  366مجوز مشاغل
خانگی و متعاقب آن پرداخت تسهیالت به 64
طرح با مبلغ  8820میلیون ریال

پرداخت تسهیالت به مبلغ  87میلیارد ریال به 41
طرح از محل منابع نرخ ترجیحی

پرداخت تسهیالت به مبلغ  656میلیارد ریال به  126طرح از محل طرح رونق تولید( سامانه بهین یاب)

در مجموع :

در سال  1398مبلغ  9218میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان اجرای طرح های گلخانهای،
دام و طیور  ،شیالت ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،آب و خاک ،مکانیزاسیون ،زراعی ،باغی و

 ...در سطح استان پرداخت گردیده است.
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س
رد سال  1397دمری ت ا ور رسماهی گذاری ا تان ا هان رد یک گاه
پن شش
بند ”خ“ ماده  33ربانهم جساهل م توسعه کشور
بررسی و تصویب تعداد  21468پرونده مشمول بند ”خ“ ماده  33برنامه پنجساله ششم توسعه کشور در کارگروه
های مربوطه شهرستان با برآورد بار مالی  1594میلیارد ریال و به تبع آن امهال تعداد  15735پرونده با با بار
مالی  1335میلیارد ریال و امهال سه ساله تسهیالت کشاورزان خسارت دیده مطابق با دستورالعمل اجرایی مربوطه

تنظیم بسته حمایت از فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی و اقدام الزم در خصوص اجرایی شدن مصوبات مربوطه
بررسی  161طرح
مشکل دار بخش
کشاورزی درکارگروه
تسهیل و رفع موانع
تولید استان

* اقدام در خصوص به روز رسانی طرح های قابل سرمایه گذاری

*شناسایی و بررسی طرح های سرمایه گذاری خارجی.
*ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص سرمایه گذاری و توسعه
کسب و کار .
*پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس و درخواست های مردمی.

ثبت  3450فرصت
اشتغال ایجاد شده در
سامانه رصد کشور

