احداث گلخانه سبزی و صیفی

مشخصات پروژه :

مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان اصفهان

نام مجری :
محل اجرا :

مشخصات پروژه :

مصداق امین
اصفهان  ،براآن جنوبی ،جاده قلعه شور روران

حجم پروژه :

 32000متر مربع

میزان اعتبار :

100000میلیون ریال

محل تامین اعتبار  :تسهیالت بانکی و آورده شخصی
اشتغالزایی :

احداث گلخانه سبزی و صیفی

 25نفر

نام مجری :

فاطمه زارعی زیاری

محل اجرا :

بخش بن رو،د ورزنه ،فارفان

حجم پروژه :

 4300متر مربع

میزان اعتبار :

 55000میلیون ریال

محل تامین اعتبار  :تسهیالت بانکی و آورده شخصی
اشتغالزایی :

 5نفر

همزمان با گرامیداشت ایام اله دهه فجر
آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های شاخص

جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
شامل :
 10پروژه و با اعتباری بالغ بر
 337میلیارد ریال

با اشتغالزای  55نفر
بهمن 1399

طرح و برنامه
روابط عمومی مدیریت شهرستان

مشخصات پروژه :
نام مجری :

علی اکبر امینی هرندی

محل اجرا :

بخش جلگه ،هرند ،هرند

حجم پروژه :

 3200متر مربع

میزان اعتبار :

 16000میلیون ریال

محل تامین اعتبار :

آورده شخصی

اشتغالزایی :

 5نفر

مشخصات پروژه :
نام مجری :

محل اجرا :

مهری احمدی

اصفهان ،براآن شمالی ،دستگرد مار

حجم پروژه :

 4050متر مربع

میزان اعتبار :

 13000میلیون ریال

محل تامین اعتبار  :آورده شخصی
اشتغالزایی :

 1نفر

احداث شبکه آبیاری موضعی (بابلر)

مشخصات پروژه :
نام مجری :

محمد نظری

محل اجرا :

اصفهان ،براآن جنوبی ،زیار

حجم پروژه :

 1500تن در سال

میزان اعتبار :

 37000میلیون ریال

محل تامین اعتبار :

تسهیالت بانکی وآورده شخصی

اشتغالزایی :

 6نفر

مشخصات پروژه :

مشخصات پروژه :

نام مجری :

شرکت کشت و صنعت شهید مطهری

نام مجری :

غالمرضا مجلسی کوپایی

محل اجرا :

اصفهان ،براآن جنوبی ،زیار

محل اجرا :

اصفهان ،براآن جنوبی ،زیار

حجم پروژه :

 47هکتار

حجم پروژه :

 300قطعه

میزان اعتبار :

 9000میلیون ریال

میزان اعتبار :

 45800میلیون ریال

محل تامین اعتبار  :اعتبارات ملی و آورده شخصی
اشتغالزایی :

 2نفر

مشخصات پروژه :
مشخصات پروژه :

پرورش شترمرغ پرواری

نام مجری :

شرکت رهاب گستر

نام مجری :

مسعود صدردین

محل اجرا :

کوهپایه ،مهدی آباد

محل اجرا :

رهنان ،خیابان آتشگاه

حجم پروژه :

 123هکتار

حجم پروژه :

 500متر مربع

میزان اعتبار :

 31450میلیون ریال

میزان اعتبار :

 2000میلیون ریال

محل تامین اعتبار  :اعتبارات ملی و آورده شخصی

محل تامین اعتبار :

آورده شخصی

اشتغالزایی :

اشتغالزایی :

 3نفر

 2نفر

محل تامین اعتبار :
اشتغالزایی :

تسهیالت بانکی و آورده شخصی
 1نفر

مشخصات پروژه :
نام مجری:

حسینعلی اسالمی هرندی

محل اجرا :

کوهپایه ،روستای زهر

حجم پروژه :

 500راس

میزان اعتبار :

 28500میلیون ریال

محل تامین اعتبار :
اشتغالزایی :

تسهیالت بانکی و آورده شخصی
 5نفر

