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اشتغال اپیدار روستایی و عشاریی

اشتغال رفاگیر

پرداخت تسهیالت به مبلغ  1483میلیارد ریال به  1522طرح از محل

پرداخت تسهیالت به مبلغ 172میلیارد ریال به  108طرح از محل

طرح اشتغال پایدار روستایی

طرح اشتغال فراگیر

صندوق توسعه ملی

خط اعتباری م کانیزاسیون

پرداخت مبلغ  1025میلیارد ریال تسهیالت به  1109طرح
از محل صندوق توسعه ملی

پرداخت مبلغ  287میلیارد ریال تسهیالت به
 580طرح مکانیزاسیون از محل خط اعتباری
مربوطه
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جذب  %100تسهیالت سرمایه در گردش کاشت  ،داشت و برداشت محصوالت زراعی به مبلغ  3196میلیارد ریال

پرداخت تسهیالت به مبلغ 46میلیارد ریال به 30

طرح از محل منابع نرخ ترجیحی

پیگیری در خصوص صدور  515مجوز مشاغل خانگی
و متعاقب آن پرداخت تسهیالت به  360طرح با

مبلغ  49میلیارد ریال

پرداخت تسهیالت به مبلغ  138میلیارد ریال به  58طرح از محل طرح رونق تولید( سامانه بهین یاب)

در مجموع :
در سال  1397مبلغ 6542

میلیارد 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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بند ”خ“ ماده  33برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
بررسی و تصویب پرونده ه متقاضیان مشمول بند ”خ“ ماده  33برنامه پنجساله ششم توسعه کشور در کارگروه های مربوطه شهرستان
با برآورد بار مالی  1220میلیارد ریال و به تبع آن بخشودگی سود و دیرکرد و امهال سه ساله تسهیالت کشاورزان خسارت دیده
مطابق با دستورالعمل اجرایی شماره  381320/97مورخ  97/10/26بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

√ اقدام در خصوص بارگذاری  42طرح قابل سرمایه گذاری بر روی سایت استانداری  ،تهیه طرح

های توجیهی و صدور مجوز طرح های مذکور ،همچنین برگزاری جلسات متعدد و شناسایی و

بررسی  109طرح مشکل دار بخش کشاورزی
درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

هدایت سرمایه گذاران در راستای بهره مندی از اطالعات مندرج در سایت مورد نظر.
√نظارت بر طرح هایی که از محل طرح توسعه پایدار روستایی و عشایری موفق به اخذ تسهیالت
گردیده اند.

√ پیگیری الزم در خصوص جذب اعتبارات سیستم های نوین آبیاری.

ثبت  5353فرصت اشتغال ایجاد شده در
سامانه رصد کشور و تحقق 100/8
درصدی برنامه پیش بینی شده

√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.
√...

حضور در جلسات شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی و اقدام الزم در خصوص
اجرایی شدن مصوبات مربوطه

